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No. 215

Kova Tarp Diktatūros ir 
Demokratijos Lenkijoje

Neramios protesto prieš Pilsudskį demon
stracijos Varšuvoje ir kituose Lenkjios 
miestuose. - Reikalauja paleisti suim
tus opozicijos vadus. - Susikirtimuose 
su policija 17 užmuštų, 100 sužeistų

VIENA, Austrija, rūgs. 11. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad dėl lenkų diktatoriaus Pil
sudskio įsakymu padarytų skait- 
meningų opozicijos partijų va
dų suėmimų, Tarnove įvyko po
litinių riaušių, per kurias sep
tyniolika asmenų buvo užmuš
ti ir šimtas ar daugiau sužei
sti.

singumo ministerį, reikalauda
ma, kad suimtieji butų tuojau 
paleisti. Js. nurodė, kad su
ėmimai yra neteisėti, kadangi 
jie padaryti be teismo įsaky
mo.

Teisingumo ministeris tačiau 
atsakė, kad jis esąs nekaltas 
ir nieko čia negalįs daryti, ka
dangi areštai buvę padaryti per 
jo galvą, vadinas, paties dik-

[AtlanUo and Jaclfio Photo]

Osage Mills, Mo. — Traukinys,' kuris nušoko nuo bėgių? Nelaimėj šeši žmonės žuvo, o 11 tapo 
sužaloti

VARŠUVA, rūgs. 11. — Del 
suėmimo septynių dešimčių 
maršalui Pilsudskiui priešingų 
politinių partijų vadų, vakar 
vakarą Varšuvoje ir kituose 
Lenkijos miestuose įvyko ne
ramių demonstracijų, per ku
rias daug asmenų buvo sužei
sta.

Krokuvoj, Tarnove, Varšuvoj 
tūkstantinės Pilsudskio prieši
ninkų minios dalyvavo demon
stracijose, protestuodamos prieš 
jų vadų suėmimą. Policija pli
komis šoblėmis puolė gainioti 
demonstrantus. Gen. Skladkov-
skis, vidaus reikalų ministeris, 
tapo paskirtas nepaprastu ko
misaru neramumas patrempti.

Suėmimas daugybes opozici
jos vadų, jų tarpe dviejų de
šimčių neseniai paleisto seimo 
atstovų, yra savo rųšies mar
šalo Pilsudskio “pučas”, kurį 
jis jau seniai planavo.

Tuo bud u ilgai ėjusi kova 
tarp Pilsudskio ir seimo, tarp 
diktatūros ir demokratijos, pa
šiuke krizį. tijų veikimą ir tuo budu lai-

Areštams įvykus, nustebusi mėti rinkimus į seimą, kurio 
opozicija iš karto kreipėsi į tei- įvyks lapkričio 16 dieną, v

Dancigo koridorius 
esąs pikčiausias Eu

ropos klausimas
BERLYNAS, rūgs. 11. — 

James K. Pollock, Michigano 
universiteto politikos mokslų 
profesorius, pavažinėjęs po va
dinamą Lenkų koridorių ir at
vykęs į Berlyną sako, kad tas 
koridoriaus klausimas esąs 
daug blogesnis, ne kaip jis pir
miau manęs. Tik besilankyda
mas vietoj jis pamatęs, koks 
aitrus yra nesikentimas tarp 
vietos vokiečių ir lenkų.

“Bendrai kalbant,” pasakojo 
prof. Pollock, “visa Europos 
situacija šiandie atrodo blofes- 
nė, ne kaip prieš dvejetą me
tų, kai aš buvau atvykęs. Len

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

Didėjęs debesiuotumas; gali 
būt lietaus po pietų ar vaka
re; nedidelė temperatūros at
maina; vidutiniai pietų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 76° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 7:07. Mėnuo teka 8:42 
vakaro.

tatoriaus Pilsudskio įsakymu.
Tuojau po to Varšuvos gat

vėse prasidėjo neramios pro
testo demonstracijos, per ku
rias minios šaukė: “šalin Pil
sudskį! Šalin diktatūrą!”

Tarp žymiausių socialistų va
dų, profesoriaus Barlickio, Her-
mano Liebermano, suimtas yra 
ir senas Ignas Dašynskis, pa
starojo seimo pirmininkas. Iš 
Dašfynskio tapo atimtas pas- 
portas, kad jis negalėtų išva
žiuoti į užsienį.

Oficialiai, visi suimtieji yra
kaltinami dėl “priešvalstybiškų 
kalbų ir darbų” opozicijos par
tijų kongrese, kuris įvyko Kro
kuvoj birželio mėnesį. Iš tiesų 
betgi manoma, kad areštai pa
daryti dėl to, kad penkios opo
zicijos partijos, jų tarpe socia
listų, liberalų ir ūkininkų, pa
dare bloką dabartinėje rinki
mų į seimą kampanijoje. Tais 
suėmimais Pilsudskis, matyt, 
tikisi paraližuoti opozicijos par

kų koridorius tiesiai nuodija 
santykius tarp dviejų didelių 
tautų. Vokiečiai niekados ne
priims esamos dalykų padėties, 
ir jų nusistatymas yra griež
tas.

“Lenkų padėtis yra kiek ge
resnė, nes jie yra koridoriaus 
šeimininkai. Bet jie taip pat 
yra susinervinę ir iš pamato 
nelaimingi savo pozicijoj tarp 
tokių dviejų valstybių, kaip 
Vokietija ir Rusija, kurių ir 
viena ir antra yra jų priešai.

“Dancigo gyventojai nuolatos 
skundžiasi ir yra atvirai prie
šingi Lenkijai, ko aš visai ne
sitikėjau. Iš tiesų, tas Lenkų 
koridoriaus klausimas yra rim
čiausias klausimas šios dienos 
Europoje. Galų gale jis gali pa
tapti tiesioginiu pavojum tai
kai.”

Paklaustas, kaip, jo nuomo
ne, tas klausimas turėtų būt 
išspręstas, prof. Pollock atsa
kė:

“čia ir visa bėda. Korido
riaus paineva yra blogesnė, 
ne kaip kitos europiečių pro
blemos, vien dėl to,, kad nėra 
praktiško budo jai išpainioti. 
Bent aš nematau.”

Kellogg' ir Miss Addams 
nominuoti Nobelio 

dovanai
KOPENHAGA, Danija, rūgs. 

11. — 1930 m. Nobelio dova
nai gauti už nuopelnus pasau
lio taikai yra, be kitų, nomi
nuoti Frank B. Kellogg ir Miss 
Jane Addams.

Bolševikijos “rojuje”
Moterų demonstracijos 

dėl maisto Maskvoje
BERLYNAS, rūgs. 11. — Iš 

Maskvos praneša, kad dabar 
beveik kasdieną įvyksta ten mo
terų demonstracijos. Tūkstan
čiai moterų ramiai žygiuoja 
gatvėmis, protestuodamos prieš 
maisto stoka. Demonstrantės 
neša plakatus su antrašais: 
“Gana pribadavome! Musų vai
kai miršta be maisto, be pie
no! Kada gi mes gausime pa
kankamai pavalgyti ?”-

“Kontrrevoliucininku” 
sušaudymai nesi

liauja
Tuo tarpu sušaudymai Rusi

joje nesiliauja. Kaip praneša, 
įvairiuose sovietijos miestuose 
sušaudyta dar 16 asmenų, dau
giausia už sidabro ir aukso pi
nigų laikymą.

Pastaromis dienomis suimta 
daugybe sovietų kooperacijos 
krautuvių tarnautojų, pas ku
riuos rasta sidabro pinigų, tek
stilės prekių, cukraus, odos etc.

Maskvoj tapo sušaudyti žino
mas inžinierius Gurevičius ir 
jo švogeris Rozinskis. Gurevi
čius, kuris ilgus metus dirbo 
bolševikams, buvo prieš kur) 
laika iš vietos atleistas. Prieš 
keletą dienų jis bandė pabėgti 
į Latviją, bbt sienoje buvo su
imtas, pargabentas į Maskvą ir 
sušaudytas.

Komunistas Rozinskis buvo 
sušaudytas už tai, kad jis ne
va žinojęs, jogei jo švogeris 
Gurevičius planuojąs bėgti ir 
nepranešęs apie tai čekai.

Eilės, eilės, begalinės 
eilės Maskvoje

MASKVA, rūgs. 11. — Rau
donosios sostinės gyventojai 
gyvena dabar tik “eilėse”. Tie
sa, eilėse jie gyvena nebe šian
die. Eilėse jie gyventi pripra
to jau per pastarus dvejus tre
jus metus. Tik dabar tos ei
lės, dėl didelės maisto stokos, 
pasidarė neapsakomai ilgos ir 
nepaliaujamos.

Dienai dar neaušus, jau mo
terys bėga stoti į eilę ties krau
tuvėmis, kur parduodama duo
na, kur parduodama cukrus, 
daržovės ir kitoki maisto pro
duktai, kur parduodama kitos 
gyvenimo reikmenos. Stovi va
landų valandas. Stovi ir nuo
bodžiauja, barasi ir pasakojas 
įvairius girdus. Eilėse greitai 
paplinta visokiausios žinios. 
Taip praleidžiama geroka dalis 
dienos.

Ne tik ties krautuvėmis. Ei

20 žmonių žuvo dėl 
Stromboli vulkano 

išsiveržimo
MESINA, Italija, rūgs. 11. 

Nedidelėj Stromboli saloj įvy
ko ugniakalnio išsiveržimas ir 
kartu žemės drebėjimas. Ug
niakalnio išmesti degančios la
vos sriautai nusirito pakalnėn 
ant San Barbolo ir kitų kai
mų. Pasak pranešimų, dvide
šimt žmonių žuvo ir penkias
dešimt ar daugiau kitų buvo 
sužeisti.

Iš Mesinos siunčiami į Strom 
boli keturi karo laivai nuken- 
tėj usiems pagalbos teikti.

Didelis ukrainiečių bė
gimas iš Lenkijos

Laikraštis “Ukrainsky Emi- 
grant” praneša, kad 1929 me
tais iš Lenkijos išvažiavo 38,- 
132 ukrainiečiai. Į Franciją jų 
išvyko apie 10,000 asmenų, j 
Vokietiją daugiau kaip 2,000, 
į Braziliją daugiau kaip 3,000, 
į sovietų Rusiją tik 37.

DAVEY, Neb., rūgs. 11. — 
Jo aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia, užsimušė lakūnas Joe 
Lowrey, Western Air Service 
pilotas.

lės yra tramvajui gauti, busui; 
begalinės eilės geležinkelių sto
tyse. . )

Vienas sovietų laikraštis įdė
jo karikatūrą. Nupiešta ilgiau
sia žmonių eilė geležinkelio sto
ty. Vienas eilėj laukiančiųjų 
klausia savo draugą: “Kur ma
nai praleisti atostogas?”,— 
“Čia pat bilietų eilėj. Ar ne
matai?” atsako draugas.

Sovietai ieško priemo
nių eilėms išnaikinti
Tos nuolatinės ir nepaliauja

mos “eilės” sovietams yra biąu- 
riai nemalonus daiktas. Jei ne 
dėl ko kita, tai bent dėl to, 
kad jos labai blogai reprezen
tuoja bolševikų “rojų” besilan
kantiems svetimšaliams, buržu
jams.

Del to sovietų vadai dabar 
ėmė ieškoti priemonių eilėms 
panaikinti ar bent sumažinti. 
Norima padaryti, kad kepyk
los greičiau išduotų duoną; fa
brikuose norima įsteigti specia
lios krautuvės darbininkams; 
duoti žmonėms tik tiek* kortų, 
kiek krautuvėse yra maisto. 
Norima taipjau įvesti visur tik 
vienos rųšies duoną, taip kad 
ties viena krautuve nesirinktų 
ilgesne eilė, negu ties kita.

Darbo pasaulyje
MILWAUKEE TEISĖJAS AT
SISAKĖ DUOTI INDŽONKŠE- 

NĄ PRIEŠ UNIJĄ

,MILWAUKEE, Wis., rugs. 
11. — Milwaukees Circuit teis
mo teisėjas Sullivan atsisakė 
duoti Fred Osterman rūbų siu
vimo kompanijai indžonkšeną 
prieš Amalgameitų uniją.

Teisėjas pareiškė, kad streiT 
kininkai turi konstitucijos tei
sę pikietuoti dirbtuves, kol jie 
nevartoja jokių prievartos prie
monių.
BEDARBIŲ SKAIČIAUS ITA- 

% LIJOJE DIDĖJIMAS

ROMA, rugs. 11. — Oficia
liais duomenimis, šių metų rug
pjūčio mėnesio 1 dieną Itali
joj buvo 343,093 bedarbiai. Per 
vieną liepos mėnesį bedarbių 
priaugo 21,806. Tarp bedarbių 
yra 109,948 moterys. Pašalpas 
gauna tik 130,000 bedarbių, li
kusieji priversti badmiriauti. 
Manoma, kad žiemą bedarbių 
skaičius užaugs iki 500,000 as
menų.

AMERIKOS LEGIONINKAI 
REIKALAUJA DARBO

AURORA, III., rugs. 11. — 
Laikomoj čia Amerikos Legio
no Illinois valstybės konven
cijoje priimta rezoliucija, ku
ria reikalaujama, kad butų iš
plėsti viešieji darbai tikslu su
mažinti nedarbą. Rezoliucija pa
siųsta federalinei vyriausybei.

87 čekoslovakų karei
viai nuteisti už maiš

to kėlimą
PRAHA, Čekoslovakija, rugs. 

11, — Už maisto kėlimą armi
joje, kad tas pats maistas ka
reiviams duodamas keturis kar
tus savaitėje, 87 kareiviai ta
po nuteisti šešiems mėnesiams 
kalėjimo.*

Kinų banditai puolė 
amerikiečių ekspediciją

PEIPINGAS, Kinai, rugs. 11 
— Apie 175 mylias nuo Kal- 
gavo kinų banditai apšaudė 
mokslinę amerikiečių ekspedi
ciją, kuriai vadovauja prof. 
Andrews. Ekspedicijos narių 
niekas nebuvo užgautas.

Lakūnas užsimušė
Aminei gal šiandie iš

skris per vandenynų
ROOSEVELT FIELD, N. Y., 

rugs. 11. — Lakūnas kap. Roy 
Ammel ketina rytoj [šiandie] 
išskristi per Atlanto vandeny
ną į Paryžių, jei tik oras bus 
palankus.

Bankininkas, išeikvojęs 
$50,000, nusišovė

WRAY, Col., rūgs. 11.—Su- 
sektas išeikvojime $50,000 ban
ko pinigų, čia nusišovė II. X. 
Čdx, vietos Peoples State ban
ko prezidentas. Bankas laiki
nai tapo uždarytas.

Europos valstybių 
federacijos planas

Tautų Sąjungoje
GENEVA, Šveicarija, rugs. 

11. — Tautų Sąjungos seime 
šiandie Francijos užsienių rei
kalų ministeris Briandas ir An
glijos užsienių ministeris Hen- 
dersonas pasakė karštas kalbas 
taikos Europoje išlaikymo rei
kalu..

Briandas ištisą valandą kal
bėjo apie savo pateiktą Euro
pos valstybių federacijos planą. 
Tokia federacija, jo įsitikini
mu, geriau ne kas kita galėtų 
patikinti Europai taiką.

Britų užsienių minjsterils 
Hendersonas pasakė, kad jo 
vyriausybe remsianti visas prie
mones taikos reikalu, jei tik 
tos priemonės vesiančios prie 
visuotinio ginkluotės sumažini
mo ir apribojimo.

Jis pareiškė vilties, kad Tau
tų Sąjungos taryba jau atei
nančiais metais sugebės sušau
ti didžią pasaulio nusiginkla
vimo konferenciją.

Del proponuojamos Europos 
valstybių federacijos Hender
sonas pasakė:

“Mes tikime, kad sumany
mas duos geriausių vaisių, ko
kių p. Briandas nori sulaukti, 
Turiu vilties, kad galutinis 
sprendimas nebus padarytas be 
Tautų Sąjungos autoritetu.”

7 asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

automobilį
SAKINAS, Cal., rugs. 11.— 

Netoli nuo čia buvo užmušti 
septyni asmenys, visi filipinie
čiai, Southern Pacific trauki
niui užgavus jų automobilį.

Automobilis buvo lokomoty- 
vos užgautas tiesiai per vidu
rį ir nuneštas daugiau kaip 
ketvirtį mylios tolumo, ligi trau
kinys buvo sustabdytas.

Vilniaus krašte kaimie
čių minios laukia pa

miškėj “stebuklo”
VARŠUVA, nigs. 11. — Vii- 

niaus spauda praneša šitokią 
istoriją:

Solečninkų valsčiuje, Trakų 
apskrity, tūkstantinė kaimiečių 
minia susirinko Budnikų pa
miškėj ir laukia turėsiančio 
įvykti stebuklo.

Mat dvi mergaitės papasako
jo, — o girdai tuojau pasklido 
po visą apielinkę, — kad rug- 
piučio 19 dieną jos, uogauda- 
mos Budnikų miške, pamačiu- 
sios liepsnas, kylančias iš me
džio kelmo. Liepsnos kilusios 
į dvi pusi, o tarp liepsnų ap
sireiškus Dievo Motina, žibanti 
spindulių vainike. Apsireiški
mas — pasakojo mergaitės — 
pasakęs joms, kad dviem de
šimtim dienų praslinkus toje 
vietoj įvyksiąs stebuklas.

13 užmuštų kurdų nera
mumuose Irake

' BAGDADAS, Irakas, rugs. 
11. — Sulaimane įvyko kurdų 
riaušės ir susikirtimai su po
licija. Kautynėse 13 asmenų bu
vo užmušti ir 35 sužaloti.

LIETUVOS ŽINIOS
Vilniaus krašte rasta 
priešvytautinią laikų 

pinigą
Prieš kelis mėnesius vienas 

kaimietis, kuris, ardaipas Ri- 
biškių ir Kuprioniškių kaimų 
pariby, arklu užkabino varinę 
skrynią. Iškėlus skrynią, pasi
rodė, kad joj yra apie 400 si
dabrinių monetų pailgų plyte
lių forma, sveriančių apie 40 
kilogr. Kaimietis, pasislėpęs nuo 
visų, nuvežė skrynią su pini
gais į Vilnių ir pardavė vienam 
auksakaliui už 5,000 zlotų. Da
bartiniu metu tas auksakalys 
turi 350 monetų štukų ir ro
do juos mokytiems numizma
tams. Padaryti tyrimai parodė 
milžinišką mokslinę surasto lo
bio vertę. Rasti pinigai siekia 
senosios lietuvių gadynės, prieš
vytautinių laikų, greičiausiai, 
XIII šimtmečio ir yra ovalinių 
virbalėlių pavidalu. Be jų, dar 
yra kiek vadinamųjų Kijevo ir 
Naugardo grivinų.

Pasibaidę arkliai užmu
šė moterį

Rugp. 7 d. Žeimių k. Kauno 
ap., vienas berniukas vedė iš 
ganyklos namo arklius, kurie, 
pasibaidę, užmušė 80 metų amž. 
senutę Barsukevičienę.

Pralotas Olšauskas 
jau padavė kitą prezidentui 
Smetonai malonės prašymą. 
Prašymo gale pasižada ateity 
laisvas būdamas dorai gyventi.

L . , .-J--.-.  ...................................fcy.

Francijos Užsienių 
Legijono batalijonas 
pasmerktas mirti
LONDONAS, rugs. 11. — Iš 

Morokos' praneša, kad Franci
jos Užsienių Legijono vienas 
batalijonas buvo pasmrektas vi
sas sušaudyti.

Pasak pranešimų, Užsienių 
Legijono antrojo pulko trečias 
batalijonas buvo pasiųstas eks- 
pedicijon į Skurasą, šiaurėj. 
Siunčiamas batalijonas tačiau 
prieš pat išėjimą pakėlė maiš
tą, ir tik su dideliu vargu pa
vyko jis nuginkluoti.

Po to, karo teismas visus 
400 vyrų pasmerkė mirties bau
smei. Einant franeuzų įstatys 
mu, pasmerktųjų kas dešimtas 
legionierius buvo sušaudytas, o 
likusiems 360 mirties bausme 
buvo pakeista amžina katorga. 
Jie buvo išgabenti į Kenadsą 
kelių tiesimo darbams.

Tarp sušaudytų buvo: 24 vo
kiečiai, 3 austrai, 2 bulgarai 
ir 11 rusų.

Sovietą gen. konsulas 
atšauktas iš Hamburgo

BERLYNAS, rugs. 11. — So
vietų generalinis konsulas Ham
burge, Kantor, tapo atšauktas 
į Maskvą.

Jis buvo įmaišytas į bylą dėl 
išsiuntimo į Maskvą atsisakiu
sio grįžti į sovietiją Šeingoldo- 
Seichoto sunaus.

Kantoro vieton Įgeneraliniu 
konsulu paskirtas Krumin.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Del “zig-zagų”

“Naujienų” No. 201 savo 
“zig-zaguose” Lietuvis duoda 
atsakymą J. Gugui ir kartu 
visai nepamatuotai kabinsi ir 
prie mano asmens. Apšvietie- 
čio M. L. Balčiūno adresu jis 

%sako, kad, girdi, aš žinau ko
kis iš jo yra geras žmogus. 
Jis reikalui esant gali būti so
cialistas, tautininkas, komunis
tas, katalikas, apšvietietis ir 
taip toliau. Kodėl dar nepri
dėjo fašistas, tai litanija butų 
buvusi pilna. Esą jei kam kas 
duotų buržuazinių dolerių, tai 
jis šmeižtų ir kritikuotų.

Ne, poneli Lietuvi, to nebus. 
Man nesvarbu, ar Lietuviui M. 
L. B. yra pažįstamas, ar ne. 
Galiu tik tiek pasakyti, jog jo 
užpuldinėjimas yra visai ne 
vietoj ir tikrai atsiduoda šmei
žtu.

RECEPTAS 
vartotas virš 47 metus 

tikrai pagelbsti vi
duriams

Ar jus nenorite šiuo budu 
suvaldyti savo vidurius? Dak
taro būdas vidurius išvalyti 
yra taip geras, kad jus visame 
kame pasijauciate geriau! Dr. 
Cakhvell’s Syrup Pepsin nepa
verčia viską į vandenį, bet iš
valo visas tas kietas atmatas, 
Jvurios užkemša jūsų sistemą. 
Jis išvalo jus be jokio supūra
mo, nes lai yra tik šviežios 
liusuojančios žolės, kurias gar
sus daktaras rado taip geras 
de! viduriu, sumaišvtos su Iv-V *• v

ru pepsinu ir kitais nekenks
mingais priedeliais.

Daktaras žino kas yra ge
riausia dėl vidurių. Leiskite! 
Dr. Caldvvelt’s Syrup Pepsin' 
parodyti jums, kaip greit jus
galite išlavinti savo vidurius! 
išeiti liuosai, kiekvieną dieną.) 
taip kaip jie privalo daryti. 
Yra pastebėtina kaip šis recep
tas veikia, bet jis yra visai ne
kenksmingas; taip kad jus ga-j 
lite jį vartoti kada tik padeng-Į 
tas liežuvis ar liguistas galvos 
skaudėjimas, parodo užkietė-j 
jimą. Puikus taipgi dėl vaikų, 
(jis taip skanus) ir jie turėtų | 
gauti šaukštą kaip lik jie pa
sirodo pikti, karščiuojantys, j 
nerangus, ar išrodo išblyškę.

Jus galite gauti originalį. re-1 
čėplą, kuri Dr. Caldvvell para-! 
še taip daug'metų atgal; jūsų1 
aptiekorius laiko jį prirengtą! 
didelėse bonkose. Tik klaus-' 
kitę Dr. CaldwcU’s Syrup! 
Pepsin ir visuomet jį varto
kite dėl konslipacijos.

Dr. W. B. Caldvvell’S

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family La.vatire

Dykai Sergantiems 
Asthma ir Šienlige

Dykai ISbandyma^ metodo, kurį kiekvienas! 
gali turint) be jokiu nesmagumų 1 

ir sugulsimo laiko.
Jeiftt jųe k.aieiati' nuo tų baisiu Asthma Į 

ar 8tenlig5a (Hay Fevcr) atakų: Jeiiru jųe 
užtrokštate ir iv iralitc atgauti kvapo, bu-1 
tinai tuolaus pnsitjskito i Frontter Asthma 
t'o. dėl nemokamo išbandymo šio nastebSti-| 
no metodo. Nežiūrint kur jus gyvenat ir ari 
jus pasitikti kokiais nors vaistais pasauly-' 
jo. parsisiųsdinki! S| nemokamų išbandymų, i 
Jeigu jus kenčiate visų amžių ir viskų kų 
tik žinojot išbandėt be pageibos; net jeigu 
jus esate visiškai nusiminę, nenustokit vil
ties, bet parsisiųsdinkit šiandie šį nemoka- i 
nu} bandymą. Tiktai pasiuskit žemiau esan
tį kuponų. Padarykite tai šiandie.

DYKAI BANDYMO Kl TONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.
2142-J Frontter Bldę.. 462 Niagara St., 
Buffalo. N. Y.

Prioiųokit dykai išbandymui jūsų 
metodų, adreHu:

Galima juk partiją kritikuo- 
: ti ir nekliudant ypatų. Jei par
tija kuriam nepatinka, tai te- 

i gul tos partijos principus ir 
kritikuoja, bet kuriems galams 

i šmeižti niekuo neprasikaltusius 
asmenis? Lietuvis kaip tik taip 
ir daro.

Lietuvis gana aštriai puola 
J. Gugą, kuris liepos 27 d. Ri- 
ver Ruge parke draugais vadi
no tuos, kuriuos kvietė kalbėti, 

; nežiūrint i tų kalbėtojų įsitiki- 
! nimus. O kaip vadino kitos pu- 
| sės pirmininkas kalbėtojus? 
Juk jus patys liepėte dviem 
pirmininkauti. Pagalios, dori 
žmonės kitaip negali elgtis. Jie 
juk negali šmeižiančiai kalbėti 
apie kalbėtojus. Jei jie taip da
rytų, tai kaip publika į juos 
atsineštų ?

Apie tai pravartu pagalvoti 
ir Lietuviui. J. Gugas yra do
ras žmogus, todėl dorai ir pa
sielgė. Lietuviui irgi butų bu
vusi suteikta proga kalbėti, 
jeigu nebūtų jos pramiegojęs.

Toliau Lietuvis sako, jog p. 
P. Pacenka yra ADAI) ir SLA 
21 kuopos narys. Savo kalboj 
Pacenka esą kalnus vertęs ant 
Susivienijimo prezidento. Tu
riu pasakyti, jog ir šiame at- 
vėjyj Lietuvis su teisybe pra
silenkia. Pacenka visai taip ne
kalbėjo, kaip aprašo Lietuvis.

Beje, p. Lietuvis sako, jog jis 
rašysiąs žinių iš įvairių orga-
nizacijų veikimo. Tai labai ge
ras dalykas. Tik vieną aš jam 
patarčiau: rašyti teisingai ir 
neužgaulioti bereikalingai paša
linių žmonių. Niekam juk nau
dos nėra, kuomet teisybė yra 
iškraipoma. Tai tiek.

M. L. Bachunias

Toronto, Kanada

Sol Ellis & Sons
2118-32 So. State St.

Victory 2454

3945-47 Lincoln Avenue
Lak.eview 8200

Visos sankrovos atdaros Utarninkais, Ketvergais, Subatoinis iki 9 vai. vakare. Kitais vakarais iki 7 vai. vakare. 
Ncdčliomis iki 1 vai. po piet.

Pranešimas K. L. J. S-gos 
nariams

Spalių 1 d., t. y. trečiadie
nį, 7:30 v. vakaro, Denison 
svetainėj įvyks J-mo S-gos mė
nesinis susirinkimas.. Bus svar
stomi svarbus reikalai, tode, 
visi nariai ir prijaučiantieji da
lyvaukite.

K. L. J. S-gos sekretorius,
A. Garbenis.

Toronto, Kanada
Toronto organizacijų progreriTs

Paskutiniu laiku Toronte ne
paprastas organizacijų bruzdė
jimas ypač “kairiojo sparno”, 
kur nelabai teigiamai atsine
šamu kaslink J-mo Sąjungos. 
Gerokas laikas atgal “Laisvėj’ 
jos korespondento Kl. Svyrū
nėlio tilpo straipsnis iš J-mo 
S-gos pikniko, bet daugiausiai 
straipsnis' buvo politinio pobū
džio ir nukreiptas vienon pu
sėn, būtent, norėta įrodyti 
S-gos nereikšmingumą bei ma
žai naudingumą. Bet vėliasnia- 
me “Laisvės” numery tas pats 

RUDENINĖS LIGOS
“Chicago. UI. — Kiekvieną rugsėjo 
mėnesį aš kentčdavau nuo vidurių ligų 
Rudens sugrįžimas reiškė man galvos 
skaudėjimą, sukietėjimą, nemiegą. Šian
die tos negalės yra užmištos. nes 

TRINERIO KARTUS VYNAS 
gelbsti atsilaikyti prie juos.

Fr. Muzik.”
Nebok vergas savo vidurių rrubelių. 

bandyk Trincrio Kartaus Vyno ir pa
matyk kaip lengva užlaikyti sveikatą ir 
stiprumą. Jis išmankština vidurius re
guliariai veikti, akstiną tekėjimą vidu
rių sulčių ir gelbsti virškinimui. Viso
se aptickos;.

____ Anheuser-Busch >

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS — NĖRA KARTUS

! Western Sales Corporation
1525 Newberry Avė, x __ į

Dutributori} > • r Chicago} HL
, - Phone, Canal 7051 - j

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Taipgi išdirbėjai Bušeli Extra Dry Ginger Ale BM-154

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Bcrnard Petkas
Pilnas Pasirinkimai .

Vyriškų papuošalų, geresnės ru- J 
sies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St. v_ J

v

Į NAUJIENŲ

I Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

I f, rr i , j r ■ -itM ,» « ------------- —

korespondentas, aprašydamas 
A.LDLD. darbuotę pasąko, 
kad “Toronte yra tik viena iš 
progresyvių organizacijų, kuri 
užlaiko skaityklą, t. y. J-mo 
Sąjunga. Reiškia J-mo S-ga 
yra pripažįstama progresyve 
organizacija ir būtinai reika
linga Toronte ir net pačiam 
Kl. Svyrūnėliui ir jo idėjos dar
buotės dirvoj naudinga.

Kodėl Kl. Svyrūnėlis’ taip 
netiksliai ir neteisingai S-gą 
kritikuoja—nežinia, bet vienas 
faktas jau yra senai pastebė
tas,—tai kad Toronto “pažan
gieji” fanatikai, kurių dalis 
priklauso net J. S-goj, stengia
si kiek galėdami trukdyti jos 
veikimui, stengiasi kuodau- 
giausiai demoralizuoti Jau
nimo Sąjungos veiklesniuosius 
narius, kurie priklauso jų blo
kui arba nesutinka su jų nuo
monėmis. Bet pažvelgkime, ką 
J-mo S-ga yra tokio padariusi 
savo veikimu minėtai organiza
cijai? Ar J-mo S-ga nesisten
gia draugiškai sugyventi su* .vi
som progresyvesnėms Toronto 
organizacijoms. Ar J-mo S-ga 
nepritarė visiems naudingiems 
planam, kurie buvo patiekti 
Toronto organizacijų? Ar A. 
LDLD nariai nesinaudoja, fi
gos skaitykla ir laikraščiais, 
kaip ir kiti visuomenės nariai? 
Ar J-mo S-ga yra boikotavusi 
nors vieną jų parengimą, nors 
iš jų pusės tai buvo aiškiai 
daroma, ir net paskutinis pa
rengimas tai parode. Gal ALI) 
LD. mano, kad jų būrelis iš ke
leto žmonių galėtų išsilaikyti 
individualiai, jei J-mo S-ga ir 
kitos organizacijos jos nerem
tų? Kur dingo tas solidaru
mas veikimo srity? Kodėl J- 
mo S-ga nustoja tiek daug 
narių, ypač dailiosios lyties, 
tai vis per pažangiųjų manda
gumą ir gražų elgėsi susirinki
muose. Kodėl, kada yra ren

Le meilleur que F on puisse
acheter pour son argent
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kamos komisijos ir šiaip kokie 
svarbesni reikalai gvildenami 
“pažangieji” kiša virš “Kris
taus” amžiaus žmones, kur 
jaunimas galėtų tą darbą ge
riau atlikti ir tuo pačiu sykiu 
turėtų ptogos lavintis visuome
niniame darbe. Gal pasakysi
te, kad dabar suvažiavęs jau
nimas nieko nesugeba atlikti? 
Labai klystate. Dabartinis jau
nimas yra apsipažinęs su gy
venimo teorija daug geriau, 
negu TO ar 15 metų atgal. 
Ant galo, turiu pabrėžti, kad 
tokiu “veikimu” jokios pažan
gos nepadarysite, tik atstumsi
te tuos, kurie kitokia taktika 
tą patį siekia. Musų Toronto 
kolonijai yra reikalingas prak
tiškas ir naudingas visuomeni
nis darbas, o ne ardymo. J-mo 
S-ga yra viena iš tų organiza
cijų, kur jaunimas nėra var- 
žbmas ir gali laisvai išdirbti 
savo pasaulėžiūrą, tik jaunimui 
reikia imti daugiau inicatyvos 
savo reikaluose.

—.Jaunimo draugas.

—, Iii ........................... l— ............. t i- I" ‘ ......... ' ............ .............................. ....... ......—

SutaupinKit 25%
Pirkdami Sau Apšildymo Plautą Dabar
Dabar yra laikas pirkti sau apšildymo plautą. 
Medžiagos — darbas — viskas — yra pasiekę 
žemiausį savo laipsnį prieš ateinančius žiemos 
šalčius. Mes esame pilnai prisirengę aprū
pinti visus jūsų pareikalavimus apšildymo da
lyke ir raginame jus pasinaudoti dabartinėmis 
žemomis kainomis. Jus galite pirkti naują 
apšildymo plantą pilnai su įvedimu, arba ga
lite pirkti tiktai medžiagas ir patys atlikti įsi- 
vedimo darbą po musų NEMOKAMA PRIE
ŽIŪRA.

IŠMOKĖJIMAI —- Mažas įmokčjimas, viskas kas yra reikalinga. Likusią dali galite išsimokėti mėnesiniais 
išmokėjimais per sekamus dvejus metus. Mes padarysime kaip lengviausia galima jums. Mažas depozitas 
tuojaus pradės dėl jus darbą.

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

(Apgarsinimas)

Žemas baltas klozeto autfitas,

$13.95

Dykai pristatome visur.

Kranų ir muilo indo kombinacija,

vetr............$3.45

LEISKITE MUMS PASIŲSTI pas jus 
pasitarimo inžinierių patarti jums ap
šildymo klausimais. Jus nusistebėsite 
kiek mažai kainuoja dabar aprūpinti 
jūsų namą su visiškai nauja apšildymo 
sistema. Visos reikalingos medžiagos 
dėl karšto vandens apšildymo planto dėl 
paprasto didumo bungalovv dabar kai
nuoja tiktai

‘285.00
Tik patelefonuokite musų artimiausiai sankrovai

4606-08 West 22nd Street

5912-26 West Grand Avenue
National 0066

—galintys skaityti fran- 
Cuziškai žino, kad tai 
reiškia “geriausias ką 
pinigas gali pirkti”. Ir 
tie, kurie vartoja Bud- 
weiser Barley-Malt Sy
rup žino, kad nėra ge
resnio produkto — ka
dangi jis neturi jokių 
substitutų, jokių prie
maišų, fillerių, dirbtinės 
spalvos, ar skonio. Jis 
yra 100 nuošimčių ty
rumo ir pažymėtiniau- 
sias ženklas kokybės.

Sendintas 3 mėnesius 
gaminant

žiurflk "Tonfo” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blekinSs. 
Knygutė paduodanti 
receptus Kerų daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

—........—m. ..'i1. ........... ~ -----------------------------------------------------------------------------------r...■—<.
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Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausj, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Babravičiaus 
ekskursija

Lietuvių Laivakorčių agentai 
sužinoję, kad musų dainininkas 
p. Juozas Babravičius rengiasi 
važiuoti Lietuvon įstoti į Lie- 

s Operą, sumanė surengti 
i? m ek kursi jų.

Rugsėjo 10 d. susirinko žy
mesni Chicagos Laivakorčių 
-''•e^tai: p. Baltutis, “Naujie- 

č ų ' cn'u os ve- 
A. Ripkevičius, J. J. Zolp 

‘ M. Stulpinas, apkalbėti tos 
ekskursijos rengimo planų.

Visapusiškai apsvarsčius, nu
tarta. ekskursijų surengti spa
lio 18 d. Scandinavian-Ameri- 
can Line laivu “Fredrick VIII”.

Z

Dainininkas J. Babravičius 
rižadėjo linksminti keleivius, 

rengdamas kasdieną koncertus 
ant laivo ir prižiūrėti, kad visi 

leiviai butų visu kuo paten- 
nti.
Tad manoma, kad ši ekskur

sija bus viena iš sėkmingiau
sių ir norintieji važiuoti Lie
tuvon praleisti šios bedarbės 
laikus, pasinaudos šia proga. 
Retai tepasitaiko tokia proga, 
kad žymus dainininkas pats 
vadovautų ekskursijai.

Laivų kompanijos atstovai 
'Ir. Paulson ir Mr. Fredrick 
užtikrino, kad jie iš savo pu- 
~ės dės visas pastangas va
žiuojančius su šia ekskursija 
užganėdinti taip kaip ir pir
mesnes ekskursijas.

Laivas Fredrick yra vienas 
iš didžiausių laivų ir per 9 die
nas pristatys keleivius į Klai
pėdą be jokių ekstra išlaidų už 
bagažų ir vizas.

Tad norintieji važiuoti šiais 
metais, visi rengkitės važiuoti 
su dainininku J. Babravičių.

A

na Jange
Lietuvius išnaudoja

Lietuviški Rekordai
10 colių. 7 5 centai

B” driko Radio 
Orkestrą

>|73 Vakar-vakarėlį ir Čigonai. 
M. Juozavitas

1604 1 Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio daina, 
J. Butėnas

'6152 Pasaulis stovi ir Man tik 
rodos. A. Vanagaitis

6 ’ au sese'ė ir Kelkis berneli. 
Mahan. Liet. Mainicrių Ork.

Lietuvių Polka ir Pasaulio Polka.
Šokių Orkestrą

Nakties sapnai, šokis ir Gegutės Polka, 
šokių Orkestrą

Amatininkų Mazurka ir Po puotai 
šokis. Šokių Orkestrą

''ėjo V ilcas ir Vilniečių Mazurka. 
V'kki.j Otkesira

- ir —

1420 kyl. 
t.u iki 8 vai. vakaro.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 4705

Gre.enwood gyvena su virš 
300 lietuvių šeimynų. Yra ke
letą šeimynų lenkų ir keletą 
italionų. Musų broliai ir sese
rys lietuviai duodasi bet kam 
už nosies vedžiojami, kaip ko
kie mulai už pavadžio. Musų 
broliams lietuviams butų laikas 
°tsibusti iš miego, susiprasti ir 
renasiduoti svetimtaučiams iš
mokti.

Dabar vienas už kitą norė
damas būti geresnis, duoda po 
$5-10 airišių kunigui, kad už 
ti luganais, paliokais išvadin
tų !

Greemvood yra gana turtin
gų lietuvių biznierių ir savi
ninkų, žodžiu sakant, gražiai 
gyvena. Jei jau taip nori, ar 
gi negalėtų nusipirkę lotą pasi
statyti savo altorių ir melstis 
kiek telpa savo kalboj.

Kad kas vaikus lietuviškai 
jramokintų. Lengvai galėtų 

mokyklėlę įsitaisyti; na 
’ ’ i lietuvišką kunigą 

s >?. 'kviestų Dal ar 
a t k tiek okina, t.i 
k'u no.obrancus, kaip 

s stoti ir vėl atsiklaupti.
) apsileidę ir kitų apleisti 

Greemvood lietuviai turės iš
nykti be pėdsako, nes vaikai

neturi kur savo kalbos rašto 
pramokti ir turi virsti airišiais.

—Reporteris.

Margučio golfo 
turnamentas

Pernai Įvyko Tabor Farmoj 
pirmasis Margučio golfo turna
mentas. šiais metais taip pat 
skiriama daug dovanų išloši
mui. Antrasis golfo turna
mentas Tabor Farmoj pas J. 
J. Bačiū’ną Įvyks 20 ir 21 rug
sėjo (September). Vyrai ir mo
terys, golfo lošėjai, esate kvie
čiami atvykti penktadienio va
kare 19 Sept.), arba šeštadie
ny (20 Sept.) iš ryto dėl kva
lifikacijos“.

Turnamentas, su visom cere
monijom, įvyksta 21 rugsėjo 
(Sept.), sekmadieny. Lošimas 
prasidės 9 vai. ryte. Baigsis 
po pietų. Svečiai, galite at
važiuoti sekmadieny pamatyti 
lošimo. Po lošimo išduodama 
dovanos. Margutis skiria si
dabrinę taurę kaip vyrų, taip 
:r moterų Čempionams.

Pernai metais laimėjo vyrų 
jempionatą p. Just. Mackevi
čius, o moterų—p. V. Olienė. 
Šiais' metais, kaip girdėt, ren
giamasi tų garbę iš jų atimti. 
Iš vyrų tarpo, jei jaunuoliai 
nestos į turnamentą, gal p. 
Mackevičius palaikys “unarų”, 
bet Dr. Zalattorius ir Dr. Bie- 
žis “dantis galanda”. Ko gero 
Marąuettparkas palaikys gar
bę. O to reikėtų, nes Margu
tis Marquettparkietis.

Maloniai praašu visų norin
čių važiuoti į turnamentą, už
sisakyti išanksto pas p. Ba
čiūnų vietą. Jo adresas: J. J. 
Bachunas“ Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Telefonas: Benton Har- 
bor 7040 F 2.

Platesnių informacijų gausi
te Marguty. Telefonuokite: 
Grovehill 2242. *f

Su pagarba,
Margutis-Vanagaitis.

Teisybes Mylėtojų 
draugija

Nors daugelis lietuviškų pa
sipiltų draugysčių sunkiai 

. ča si, nors daugelis cedasi 
p ie kitų arba visai liekasi lik
viduotos, musų draugija auga 
.r bujoja. Kodėl? Todėl, kad 
šita draugija yra pilnai demo
kratiška.

NAUJIENOS, ČhjcSgS, flt ________ . . ....................................
' ’T- • .1 ) ’ " .

Auburn Park Lions Vaikinų Orkestrą
Dalyvauja Vytauto apvaikščiojime Cicero

Auburn Park Lions Band, kurs dalyvauja ateinantį sekmadienį ciceriečių rengiamame Vytauto 
sukaktuvių apvaikščiojime, yra suorganizuotas 1923 metais. Orkestras sutvertas bepartyviais ir 
bešališkais pagrindais ir tarnauja kultūringiems organizacijų parengimams.

Orkestro nariai gali būti Lile jaunuolis nuo 10 meti) ligi 20 metų amžiaus. Pageidaujama, kad 
lietuvių jaunimas dėtųsi į tą orkestrą, nes dabar orkestre yra tik 5 lietuviukai.

čia. priklauso įvairių pakrai
pų žmonės, kurie nei truputė
lio nėra persekiojami. Visi ben
drai dirba dėl draugystės labo.

žymėtina ir tas, kad nuo 
pat draugystės susitvėrimo iki 
šiai dienai į valdybą yra renka
mi gabus ir sąžiningi žmonės, 
kurie energingai ir tvarkiai 
veda draugystės reikalus.

Neperseniausiai prie musų 
draugystės prisidėjo Motėj aus 
Valančausko draugystė, todėl 
ir narių skaičius žymiai padi
dėjo. Turto draugija turi apie 
$14,000. Narių randasi suvir- 
šum 400. Apart kitko drau
gija yra viena iš didžiausių da
lininkių Chicagos Lietuvių Au
ditorijos, nes turi už $3420.00

Šerų.
Draugystes susirinkimai at- 

sibuna kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 12 vai. 
dieną. Prie draugystės pri
klauso vyrai ir moterys. Iki 
naujų metų i draugystę bus 
priimami nauji nariai tik už 
vieną doleri.

Būtinai užsižymėkite naująjį 
sekretoriaus antrašą: S. Nar- 
kis, 2859 W. 38th Place, kad 
reikalui esant žinotumėte kur 
kreiptis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ateinantį nedėldienį rugsėjo 
14-tą d. 12 vai. dieną. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj.

—S. Narkis, sekret.

Cicero
Vytauto jubiliejaus komiteto 

paskutinis susirinkimas

Trečiadienio vakare, visų 
draugi j ii atstovai laikė susi
rinkimą. Atstovų susirinko 
daugiau kaip dvidešimts. Iš 
valdybos ir komisijų raportų 
paaiškėjo, kad viskas yra tvar
koje ir bus pasekmingai, jei 
lietus nesutrukdys. Yra nusta
tytas sekantis programas:

Kalbas sakys: kun. St. D. 
Vaičiūnas; D. Z. Klehna, mies
telio prezidentas; adv. Borden, 
konsulas Kalvaitis ir L. šimu
tis. Muzikalę programą išpildys 
Šv. Grigalio choras, vadovau

jant p. Mandeikai. Daugiau 
apie vaikštynes nieko nauja, 
bus taip, kaip buvo paskelbta 
pirmiau. Tvarką veda genera- 
lis maršalka p. J. Kuzmickas 
su draugijų maršalkomis. Jų 
visi turės klausyti ir tvarkoj 
eiti kaip civilizuoti žmonės. 
Tad visi kas gyvas ruoškitės 
su savo draugijomis ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 14 d.

Nepasilikite ir chicagiečiai. 
Juk esame kaimynai. Patarle 
sako, kad ranka ranką plauna. 
Tad iki pasimatymo sekmadie
nį 1 vai. popiet ant 15 st. ir 
49 et. čia bus ceremonijij 
centras. Visi pasipuoškite, nes 
bus imami krutami paveikslai.

Spaudos Komisija.

Taip... jus galite turėti GRAŽESNES SUKNIAS

.su šiomis ir LININIUS DAIKTUS

Aie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti 
______ __________________/

S. P. Kazwell & Co.
2839 W 63rd St.

i ei Renubhc 4X99

\ Z< " < r1 X <
>339 S. Central Avė.

' F Cor Archer ana Centrai 
Tel. Pro«<pect 8759

✓

Keliaudami namu link-
C

LAIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas
- sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spalių 

dienos ant vandenų neprilygstomi. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 
šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link bet 
kuriuo United States Linijos laivyno laivu.

Spalių Išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ................................ Spalių 1
S. S. REPUBLIC ........................................... Spalių 6
S. S. PRES. ROOSEVELT........................  Spalių 8
S. S. GEO. WASHINGTON..........................  Spalių 15
S. S. LEVIATHAN ...................................  Spalių 18
S. S. AMERICA ............................................. Spalių 29

Išplaukimai i Plymouth—Cheibourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankamai—neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuil
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumų—-padaro šiems lai
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus tarp 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt., kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog j

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE General offices

Charles Krcilek, Gen. Agt. 45 Broadw«y
216 No. Michigan Avė. New York c,tjr

Daktaias WISSIG,
Kapitonas Hv Pasauliniams karo

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Cravvford 5573

(DVIGUBOS PUTOS)

ĮZODEL tos gražiosios skalbiamos 
K suknios, kurias dėvi keturios iš 

penkių Chicagos Aukso Pakrantės mo
terų, visuomet išrodo taip šviežios, 
kaip naujos? Ne dėlto, kad jos niekad 
nebūtų skalbiamos—visiškai ne! Bet 
dėlto, kad jos yra skalbiamos tiktai 
tirštose dvigubose putose American 
Family Flakes!

Ir kodėl tos moterys patiki savo 
brangius šilkus ir gražiai dažytus Ii-
ninius daiktus tiktai American Fami
ly Flakes?

—Tiktai todėl, kad jų tirštos dvigu
bos putos yra grynas muilas.,, kadan
gi jos neturi jokių “fillerių” dirbtinai 
padidinti putas... kadangi jos paliuo- 
suoja purvus net nuo storų skalbia
mų dalykų praktiškai be trinimo... 
kadangi jos išlaiko visas spalvas ir 
audimą tiek pat skaistų ir žvilgantį 
kaip naują.

Šios turtingos moterys žino, kad tik 
vienas išskalbimas su netyru muilu: 
gali sugadinti kelių šimtų dole
rių vertės drabužius — gali su
teikti daug vargų superkant 
naujus tokius švelnučius daly
kėlius. Jos atsisako rizikuoti.

Atvirai sakant, jus ga
lite turėti gražesnius 
drabužius — jus galite 
turėti daugiau laiko ir

Kirk’s white

Palyginkit šias American Family Flakes dideles dvigu
bas putas su bile kuriomis kitomis skalbimo putomis.

gražesnes rankas — jeigu jus varto
site tiktai šias drabužius-taupinan- 
čias, darbą-taupinančias dvigubas pu
tas dėl viso savo indų plovimo, namų 
valymo ir drabužių skalbimo. Ir be 
to, jos yra ekonomiškiausios geros 
pleskelės, kokias jus galite pirkti. 
Visuomet turėkit po ranka dėžutę vir
tuvėje, maudynėje ir skalbykloje.

Ir jeigu jums reikia muilo šmoto— 
dėl didelio skalbimo ir namų valymo 
—tada, žinoma, jus vartosite Ameri
can Family Soap — mėgiamą Chica

gos šeimynų per daugiau 
kaip 90 metų! Sutaupina 
dolerius ir dolerius kiekvie
ną mėnesį... kadangi jis pri
duoda ilgesnį tarnavimą vi
siems \ plaunamiems daik
tams. Taip tyras ir saugus, 
kad Chicagos moterys dau
giau šio muilo išperka, negu 
visų kitų skalbimo muilų 
sudėtų krūvon.

Mme. Valeria 
Bruchas

American Family Flakes

gerai žinoma Lietuvių 
operos žvaigždė. sako: 
“Mes radome, kad dra
bužiai ilgiau laiko, kada 
juos skalbiama su Ame
rican Family Flakes. Aš 
žinau, kad tai yra ty
riausias saugiausias mui
las kokį galima gauti.”

Tai Dvigubos Putos Padaro Visą Skirtumą.

IMPERFECI IN ORIGINAL
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KOVA LENKIJOJE

Poryt Vokietijoje įvyks reichstago (parlamento) 
rinkiniai.

Vokietija ir Lenkija yra dvi šalys, kuriose šiandie 
eina atkakliausios grumtynės tarpe demokratijos ir 
jos priešų. Kuomet Lenkijoje militarinė diktatūra bu
vo laimėjusi pergalę (nors ir nepilną) jau prieš ketver
tą metų ir dabar tenai eina kova dėl jos nuvertimo, tai 
Vokietijoje per pastaruosius dešimtį metų demokrati
ja laikėsi gana tvirtai ir nuolatos vis stiprėjo. Bet šiuo 
laiku Vokietijos respublikoje eina krizis.

Ją nori paimti į savo rankas ir paversti savo įna
giu stambieji kapitalistai ir dvarininkai, kurie pirmai
siais po revoliucijos metais buvo visai priešingi respub
likai. Dabartinė Vokietijos valdžia yra atžagareiviš- 
kiausia, kokią Vokietija turėjo po Didžiojo Karo. Jos 
priešakyje stovi katalikų Centro vadas Bruening, ku
ris stato savo uždaviniu suspiesti aplink save dešinią
sias partijas ir su jų pagelba valdyti kraštą, neprilei
džiant prie valstybės vairo darbininkų atstovų.

Ateinančio sekmadienio rinkimai parodys, ar 
Brueningas šitą tikslą pasieks, ar ne.

Senamjam reichstage dabartinė valdžia daugumos 
neturėjo, todėl ji reichstagą paleido. Ir paleidusi reich
stagą, valdžia ėmė dekreto keliu vykinti tokias finan
sines “reformas”, kokias žmonių išrinktoji atstovybė 
buvo atmetusi. Naujasis parlamentas tuos valdžios dek
retus turės patvirtinti, o kad ne, tai jie paliks be ver
tės. Taigi sekmadienio balsavimais Vokietijos žmonės 
pasisakys, ar jie pritaria valdžiai, kuri paniekino par
lamento valią.

Aišku, kad jeigu valdžia šitokiose aplinkybėse lai
mėtų, tai ji pasidarytų dar drąsesnė ir Vokietijos de
mokratinei tvarkai butų rimtas pavojus.

Dabartine padėtis Vokietijoje yra tuo charakterin
ga, kad tenai dabar vadovauja reakcijai, kaip jau mi
nėjome, klerikalai. Pirmiaus Vokietijos atžagareivių

Lenkijoje prasidėjo sprendžiamoji kova tarp Pil
sudskio diktatūros ir visuomenės. Užvakar įvyko Var
šuvoje ir kai kuriuose kituose miestuose demonstraci
jos prieš diktatorių ir ginkluoti policijos susirėmimai 
su demonstrantais, kurių pasėkoje buvo 17 žmonių už
mušta ir apie 100 sužeista.

Tas demonstracijas surengė Pilsudskio priešai po 
to, kai jisai suareštavo septynias dešimtis opozicinių 
partijų vadų, tarp jų ir 20 buvusių seimo atstovų. Be 
kitų, suareštuota Lenkų Socialistų Partijos (P. P. S.) 
pirmininkas, prof. Barlicki, buvęs socialistų atstovas 
seime Lieberman, ūkininkų partijos vadas ir buvęs mi- 
nisteris pirmininkas Witos ir buvęs vidaus reikalų mi- 
nisteris (taip pat vadas valstiečių partijoje) Kiernik.

Tuos areštus vyriausybė padarė be teismo įsaky
mo, sulaužydama tuo budu konstituciją.

Opozicija, protestuodama prieš šitą Pilsudskio 
smurtą, sako, kad Lenkijos diktatorius nori jėga su
triuškinti priešingas jam partijas, idant jisai galėtų 
laimėti seimo rinkimus, kurie įvyks lapkričio mėn. 16 
d. Pastebėtina tai, kad opozicijos vadų suėmimai pra
sidėjo tuoj po to, kai penkios kairiosios partijos pa
skelbė sudariusios bloką rinkimams.

žodžiu, atrodo, kad tiek Pilsudskis, tiek jo priešai 
yra pasiryžę kovot ant žut-but, ligi viena arba antra 
pusė bus galutinai parblokšta. Iki šiol Lenkijoje buvo 
pusiau-diktatoriška, pusiau-parlamentarinė valdžia. Kai 
šios rungtynės pasibaigs, Lenkijoje arba bus visiškai 
įsigalėjusi diktatūra, arba ji bus nuversta.

Todėl ši kova yra be galo svarbi ne vien Lenkijai. 
Pilsudskio pergalė reikštų diktatūros sustiprėjimą vi
soje Europoje; o jo pralaimėjimas suduotų skaudų mo
ralinį smūgį visiems diktatoriams.

Lenkijos maršalas turi savo rankose ginkluotą jė
gą — kariuomenę, bet visuomenė yra nusistačiusi prieš 
jį. Juo žiauriau jisai puls opozicines partijas, tuo vi
suomenės pasipriešinimas jam darysis griežtesnis. Už
vakar dieną pralietas Lenkijos miestuose demonstran
tų kraujas panaikino visas susitaikymo galimybes. Da
bar yra klausimas, ar Lenkijos liaudis pasirodys pa
kankamai stipri paimti viršų kovoje prieš armiją.

VOKIETIJOS RESPUBLIKOJE
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Orderiu kartu su užsakymu.

priešakyje stovėjo nacionalistai, kurie ilgą laiką svajo
jo apie monarchijos atsteigimą. Dauguma buržuazijos 
tuomet ėjo paskui monarchistus; o tos buržuazinės 
partijos, kurios stojo už respubliką, turėjo noroms ar 
nenoroms eiti į talką galingiausiai respublikinei Vo
kietijos partijai — socialdemokratams. Štai dėl ko per 
praeitą dešimtmetį Vokietija daugiausia turėjo koali
cines valdžias, kuriose greta su socialdemokratais sė
dėjo demokratai, katalikų Centro ir Liaudies partijos 
atstovai.

Bet monarchizmo idėja Vokietijoje jau nusigyveno. 
Nacionalistų partija, kuri buvo svarbiausia tos idėjos 
gynėja, nusmuko ir galų gale suskilo į keletą priešin- 
g-ų viena kitai frakcijų. Pavojui iš monarchistų puses 

išnykus, respublikinės buržuazijos partijos dabar dau- 
giaus nebemato reikalo taikytis su socialdemokratine 
darbininkų partija. Jos ieško paramos tuose sluoks
niuose, kurie pirma ėjo su monarchistais.

Vokietijos buržuazijai dabar rupi ne sugriauti res
publiką, bet pakeisti jos turinį taip, kad respublikoje 
turėtų kuomažiausia balso darbo žmonės. Kraštutinės 
buržuazijos srovės stoja tiesiog už diktatūrą, tai — 
fašistai, kurie Vokietijoje vadina save “nacionaliais 
socialistais”. Kitos buržuazinės srovės visiškos dikta
tūros nereikalauja, bet jos nori, kad valdžią “tvirtai” 
laikytų savo rankose kapitalistai ir militaristai, kurie, 
reikalui esant, galėtų ir jėga padiktuoti savo valią 
darbo žmonėms.

Iš visų Vokietijos partijų energingiausiai reiškia 
šituos buržuazijos tikslus katalikų Centras — panašiai, 
kaip ir Austrijoje, kur visai buržuazijai per ilgus lai
kus vadovavo klerikalinė praloto Seipelio partija. Todėl 
Centras šiandie maršuoja Vokietijos reakcijos prieša
kyje.

Sekmadienį paaiškės, ar šita atžagareivių armija 
yra stipresnė, negu organizuotų darbininkų jėgos. Ant 
nelaimės, darbininkų 'jėgas skaldo komunistai, kurie 
taip pat, kaip ir fašistai, nori diktatūros. Kartu su fa
šistais vokiečių komunistai, be to, kelia ir nacionalis
tinius obalsius, kuriais reakcija dumia žmonėms akis. 
Jie šaukia, kad tuojaus privalo būt panaikinta1 Versa- 
lės taika ir Youngo planas reparacijoms mokėti, — 
kas, žinoma, yra didžiausia nesąmonė, nes tuos daly
kus ėmus naikinti Europoje kiltų naujas karas!

Atsilaikyti prieš buržuazinę reakciją,- kuriai vado
vauja klerikalai, ir prieš bendrą fašistų ir komunistų 
frontą tenka vienai socialdemokratų partijai. Tai yra 
nelengvas uždavinys, todėl visas pasaulis šiandie ati
džiai seka, kuo tos grumtynės pasibaigs.

Apie J vairius DalykUS !

LIETUS
Sausros ir liūtys. — Kritulių 

kiekis. — Meteorofogiški že
mėlapiai. — “Normališkas 
•oras”. — Yuinos rekordai.— 
Kritulių kiekio įvairavimas. 
— Oro keistenybės Maui sa
loj. — slapiausios ir sau- 
sausios vietos. — Lietingi ir 
sattsi metai.

Kuomet Amerika, rašo C. F. 
Talman, skaudžiai nukentėjo 
nuo sausros, tai Japonijoj ir 
Kinijoj Įvyko baisios liūtys, 
kurios pridarė didelių nuosto
lių. Kuomet Mississippi upėj 
vanduo nepaprastai nuseko, tai 
Indijoj upės Indus vanduo iš
siliejo iš krantų ir apsėmė kai
mus ir miestelius. Tuo laiku, 
kai Kentucky valstijoj sunku 
buvo vandens gauti, tai pieti
nėj Arizonos dalyj įvyko tokia 
liūtis, kokios ir senyvi žmo
nės nebeprisimena. Ta liūtis 
pridarė pusėtinai daug nuosto
lių.

Bendrai imant, musų žemė 
yra tinkamai aprūpinta van
deniu. Kas sekundų ant žemės 
nukrinta apie 16,000,000 tonų 
lietaus ir sniego. Jeigu visam 
žemės paviršiui tektų po vie
noda kiekį kritulių, tai van
dens visur butų pakankamai.

‘Bet tikrumoj taip nėra. Fak
sai rodo, jog vienoj vietoj lie
taus yra labai daug, o kitur jo 
trūksta, štai kodėl mes turime 
milžiniškų dykumų, kur van
duo yra didelė retenybė, ir ne
pereinamų pelkių bei liugynų, 
kur vanduo niekuomet neiš- 
džiusta.

Sakysime, pietinei Kalifor
nijos daliai kritulių per me
tus tenka nuo 10 iki 20 colių. 
Bet ten pasitaiko ir tokių va
sarų, kuomet per tris mėne

sius kritulių teiškrenta tik ke
lintoji colio dalis, šiaurinėj 
Brazilijoj irgi dedasi tokie pat 
dialykai. Bendrai lietaus ten 
yra pakankamai žemės ūkio 
reikalams. Tačiau kartas nuo 
karto ten pasitaiko ir tokių 
vasarų, kuomet nuo didelio lie
tingumo sugenda javai. Ta pa
ti Brazilijos dalis pagarsėjusi 
yra ir savo sausromis: pasitai
ko metų, kuomet lietaus visai 
nėra ir nuo sausros viskas iš
džiūsta.

Pasaulyj yra tūkstančiai oro 
stočių, kur meteorologai diena 
iš dienos stebi oro permainas. 
Kaipo taisyklė, jie veda ir 
tam tikrus rekordus, iš kurių 
paskui sudaromi “mcteorologiš- 
ki žemėlapiai”. Tie žemėlapiai 
parodo “normališkų” orų tai 
ar kitai vietai. Bet faktinai 
tokio dalyko, kaip “normališ- 
kas oras”, nėra. Sakysime, 
Chicagoj oro stebėjimas buvo 
Įvestas prieš 83 metus. Apskai
čiavimai rodo, kad sausio mė
nesyj vidutiniška temperatūra 
Chicagoj turėtų būti 24 laips
niai Fahrenheito. Tai, taip sa
kant, yra “normališka” sausio 
mėnesio temperatūra Chicagoj. 
Faktai tačiau rodo, jog per 83 
metus tik dvi žiemi sausio mė
nesyj buvo “normališka” tem
peratūra.

Panašiai esti ne tik Chica
goj, bet ir visur kitur. Ir ne 
tik su “normališka temperatū
ra”, ale ir su “normališku” 
kritulių kiekiu* Gamta juokia
si iš “normališkumų”. Ir far- 
meriams', kurie pasitiki tąis 
“normališkumais”, dažnai ten
ka skaudžiai nusivilti. O tai 
todėl, kad lietui nustatyti pro
gramų jokiu budu nėra gali
ma.

Įdomu čia bus pastebėti, kad 
lietingumo atžvilgiu oras ypač 

yra nepastovus tokiose vietose, 
kurios pasižymi savo sausumu. 
Yuma, Ariz., rekordai gali bū
ti pavyzdžiu. “Normališkas” 
kritulių kiekis per metus čia 
turėtų būti maždaug 3.8 colio. 
Bet 1899 m. kritulių buvo tik 
0.6 colio, o 1905 m. beveik 
HĮ/j colio. Kada-ne-kada pasi
taiko, kad per vienų dienų ten 
iškrinta daugiau lietaus, negu 
per visus metus.

Yra vietų, kur nedideliame 
žemės plote kritulių kiekis la
bai įvairuoja. Hawajų salose 
tai visai paprastas dalykaa. 
Sakysime, vienoj Honolulu 
miesto dalyj kritulių kiekis per 
metus siekia 30 colių, o kitoj 
— net 100. Kauai saloj jvaira- 
vimas yra dar didesnis. Apie 
kalnų Waialeale kritulių kie
kis per metus siekia 15 colių, 
o netolimame slėnyj, kurio at
stumas nuo kalno lyginasi pen
kiolikai mylių, kritulių per 
metus susidaro 400 colių su- 
viršum. Tai šlapiaušis Dėdes 
Šamo žemės kampas.

Saloj Maui, pasak O. E. 
Meinzer, septynių mylių atstu
me oras tiesiog pasakiškai ski
riasi. Vienoj vietoj kritulių 
kiekis per metus siekia 400 
eolių, o už septynių mylių — 
8 colius. Pirmoj vietoj oras 
visuomet drėgnas, dangus ap
siniaukęs ir beveik kas dieną 
ii j a. Na, o septynių mylių at
stume saulutė šviečia ir dan
gus skaistus, kaip Arizonoj.

Kiekvienam yra žinomi atsi
tikimai, kuomet vienoj miesto 
dalyj Ii j a, o kitoj' saulė švie
čia. Lietaus įvairavimą per ke
lis metus stebėjo rusų meteo
rologas T. J. Kasatrinas. Prieš 
desėtkų rpetų Maskvoj' jis Įkū
rė 78 stebėjimo punktus". Iš 
surinktų rekordų pasirodė, kad 
labai retai visame mieste su
syk pradeda lyti. Dažniausia 
pradeda lyti tai vienoj, tai ki
toj miesto dalyj ir tik kokioms 
penkioms ar daugiau minučių 
praėjus Ii ja visame mieste.

Koks yra kritulių kiekis Sla
piausioj pasaulio vietoj ? Ar 
yra pasaulyj tokia vieta, kur 
niekuomet nelija? Kiek žino
ma, pasaulyj nėra tokios vie
tos, kur, vidutiniškai apskai
čius, kritulių kiekis' per metus 
viršytų 500 colių. Iš kitos pu
sės, nėra tokios vietos, kur per 
apskritus metus visai nebūtų 
lietaus. Tiesa, dykumose per 
visus metus kartais, kaip yra 
sakoma, vos keli lašai nenu
krinta. Bet kaip ten nebūtų, 
o visgi ir ten Ii j a.

Savo lietingumu labiausia 
pasižymi Cherra Punji kaimas, 
kuris randasi Indijoj. Vasarų 
lija ten beveik be paliovos. 
Keturių dešimčių devynių me
tų rekordas rodo, jog viduti
niškas kritulių kiekis per me
tus ten siekia 428 colius. Tokį 
skaičių paduoda meteorologinė 
stotis. O kadangi ta stotis ran
dasi ne. pačioj “šlapiausioj” 
vietoj, tai tikrumoj kritulių 
kiekis yra aukštesnis.

Slapiausi vieta Jungtinėse 
Valstijose yra Glenora, Oregon 
valstijoj. Per metus kritulių 
kiekis ten siekia 132 colių. Gi 
sausiausi Amerikos vieta yra 
Mirties Klonis, kur kritulių 
kiekis nesiekia nei dviejų co- 
!ių.

Meteorologų surinktos duo
menys rodo, jog didžiausi liū
tis siautė Baguio distrikte Fi
lipinuose 1911 m. Liūtis pra
sidėjo liepos 14 d. ir tęsėsi 24 
valandas. Per tų laikų kritu
lių kiekis pasiekė 46 colių. Di
džiausi liūtis Amerikoj (Tay- 
lor, Texas) įvyko rugsėjo 9 d. 
1911 m. Liūtis tęsėsi 24 va* 
landas. Kritulių buvo Užregis
truota 23 cbfiai s’uviršttffi.

Mokslas dar tikrai negali 
pasakyti, kode! mes turime 
lietingų ir sausų metų. Labai 
galima, sako C. F. Talman, kad 
tai pareina nuo to, jog ciklo- 
niškų audrų centrai persimai
no, — jie keliasi iŠ vienos vie
tos į kitų. Galima beveik tik
rai sakyti, jog kritulių kiekis 
visame pasaulyj metai iš metų 
pasilieka vienodas. Kuomet vie-

(Tęsinys)
Paprastai visose draugystėse 

aš vaidindavau tyliojo akylojo 
tėmytojo rolę, neįsileisdamas 
betarpiai į gyvųjj kalbų ir už
siėmimų sukurį. Tokiu budu 
ir Euphemijų, kuri, savo pan 
pratimu nieko neaplenkti, kar
tais ir su manim pasikeisdavo 

pora draugingų žodžių, kaipo 
nepaprastai įdomų reiškinį la
bai atydžiai tyriau. Turėjau 
prisipažinti, kad ji buvo iš vi
sų gražiausioji, kilniausioji mo
teriškė, kad iš visa, ką ji kal
bėjo, švietė išmintis ir jaus-1 
mas; ir vis tiktai nesuprantai- 
mu budu mane stūmė nuo jos, 
taip, aš negalėjau paslėpti ko
kio tai atšiauraus jaušmo, kurs 
mane bematant paimdavo, kai 
tik ji į mune pažvelgdavo arba 
ji pradėdavo su manim kalbėti. 
Jos akyse dažnai degdavo ko
kia tai savita liepsna, iš ku
rios, jei ji tikėjosi esanti ne
pastebima, šaudė žaibinės ki
birkštėlės, ir rodėsi iš jos ne
suvaldomai žybsi, per vargą 
nuslepiama, pagedusi vidujinė 
ugnis. Tuojau po to aplink 
jos, šiaip Švelniai suformuo
tas, lupas dažnai suskraidyda- 
vo pikta ironija, kuri mane, 
kadangi tat buvo ryškiausiais 
įrodymas slepiamos’ pašiepos^ 
priversdavo sielos gelmėj su
drebėti. Kadangi ji šitos rų- 
šies žvilgsniais šnairuodavo j 
riermogeną, kurs per mažai ar 
visiškai į ją tekreipė domės, 
man buvo aišku, kad už tos 
gražiosios maskės slepias kas 
nors tokio, ko niekas nejautė. 
Beje, neišmatuojamoms barono 
pagiroms aš nieko negalėjau 
atkirsti, kaip vienus savo fi- 
ziondmiškus pastebėjimus, ku
riems jis nepridavė mažiausios 
reikšmės, priešingai mano vi
dujinį pasibaisėjimų deLEup- 
hemijos jis skaitė labai nepa<- 
prastos rųšies idiosynkrazija.

Jis davė man suprasti, kad 
Euphemija turbut įeisianti j 
šeimynos sudėtį, kadangi jis 
norįs visų priemonių imtis at
eity sujungti ją su Hermogenu. 
Pastarasis kaip tik tuo laiku, 
kai mudu apie šį reikalą gana 
rimtai kalbėjova ir aš ieškojau 
visų priemonių savo nuomonei 
apie Euphemiją paremti, įėjo 
į kambarį, ir baronas, papra
tęs visuomet skubiai ir atvirai 
elgtis, bematant supažindino jį 
su planais ir velijimais kas link 
Euphemijos. Hermogenas ra
miai išklausė visą, ką baronas 
apie tai ir girdamas Euphemi
ją su visu entuziazmu kalbėjo. 
Pagirų kalbų baigus, atsakė jis 
prie Euphemijos nejaučiąs ma
žiausio patraukimo, jos niekuo
met negalėsiąs pamylėti ir dėl 
to tikrai širdingai prašąs atsi
sakyti ntio bet kokio artimes
nio su ja suartinimo plano. Ba
ronas nemažai! nusiminė, maty
damas savo numylėtų planų iš 
pirmo žingsnio sudužusį, ir, dar 
nežinodamas Euphemijos tuo 
reikalu nuomonės, nebesistengė 
toliau daryti j Hermogenu ko
kio nors spaudimo. Sau įgimtu 
gyvumu ir nuotaika jis pats 
greit pasijuokė iš savo taip ne- 
lamingų pastangų ir spėjo, kad 
Hermogenas, galbūt, kaip ir aš 
serga idiosynkrazija, nes jis 
negalįs suprasti, kaip gali to
kioj gražioj ir įdomioj moteriš
kėj rastis toks atbaidantis 
principas. Jo santykiai su Eu
phemija, natūralūs dalykas, H- 
kosi tie patys; jis taip su ja

noj pasaulio dalyj įvyksta 
Sausra, tai kitur paprastai esti 
labai lietinga. Taip, pavyzdžiui', 
atsitiko ir šią vasarą. Per po
rą mėnesią Amerikoj buvo la
bai mažai lietaus. Tuo gi tar
pu, kaip jau buvb minėta Šio 
straipsnio pradžioj, Kinijoj, 
Japonijoj ir Indijoj Įvyko la
bai didelės liūtys. —K. A.

'AFwrrrWi

Ė. T. A. Hoffrridn Verti J. Pronskus

Velnio Eliksyras s
i i,;

apsiprato, kad nebegalėjo pra
būti dienos jos nematęs.

Tokiu budu atsitiko, kad jis 
būdamas gana linksmai nusi
teikęs, juokaudamas jai pasa
kė: kad tik vienas vienintelis 
žmogus jos apirubyje esąs, 
kurs nėra į ją Įsimylėjęs, bu- 
te.M't TIermoRcnas. ----- .lis taip
atkakliai atmetęs pasiūlymą 
apsivesti su ja, ko jis, baronas 
taip širdingai geidęs.

Euphemija atsakė, kad ir jai 
esą butų malonu sueiti su ba
ronu j artimesnius- santykius, 
bet ne per Hermogenu, kurs 
jai esąs rimtas ir rustus. Po to 
pasikalbėjimo, kuri baronas 
man tuojau papasakojo, Eup- 
hėmija padvigubino savo prisi- 
tišimą baronui ir Aurelijai. 
Kai kuriais tyliais prasitari- 
mais ji baronui davė suprasti, 
kad jos moterystės" idealui ge
riausiai atatinkąs susituokimas 
su juo pačiu. Kas liečia am
žiaus ar kitų skirtumų, ji mo
kėjo* taip įtikinančiai atremti ir 
visa tai ėjo taip tyliai, taip 
švelniai, taip vykusiai žingsnis 
po žingsnio pirmyn, kad baro
nas turėjo įsitikinti, lyg visos 
tos idėjoš, visi tie norai, ku
riuos Euphemija jam kvėpė, 
butų jo paties sieloj augusios. 
Stiprios gaivalingos prigimtie.., 
kaip jis kad buvo, jis pagaliau 
pasijuto pagautas jaunystės 
troškimų. Aš nebegalėjau to 
laukinio ūpo sulaikyti, buvo 
per vėlu. Neilgai trukus, Eup
hemija, nustebindama visų sos
tinę, buvo barono žmona. Aš 
pajuta, lyg toji grasinga bū
tybė, kuri mane dar ištolo jau 
baugino, butų praėjusi į ma
ne, ir lyg aš turėjau budėti 
dėl, savo draugo ir pats dėl sa
vęs. — Hermogenas savo tėvo 
apsivedimą sutiko visai šaltai. 
Aurelija, tas malonus, nepri
tyręs kūdikis, paplūdo ašaro
mis.

Prievaizda paffakojia apie slap
tus baronienes santykius su 
grafu Viktorinų ir apie baro
nienės sumanymą pasikviesti 
Medardų (gi ištikrųjų ji mane 
pasikviesti vienuoliu pasiren

gusį Viktoriną >
Apsivedus Euphemija bema

tant pradėjo ilgėtis kalnų; ji 
persikėle čionai, ir aš turiu pri
sipažinti, kad jos elgesys pasi
liko toks pat malonus ir švel
nus, kas mane stačiai stebėtis 
vertė. Taip prabėgo dveji me
tai ramios, taikios šeimyninės 
laimės. Abidvi žiemas pralei
dome sostinėj, bet ir čia baro- 
nesa parodė savo vyrui tiek 
daug neapsakomos pagarbos, 
tiek atydumo dėl kiekvienos jo 
mažiausios užgaidos, kad ir 
pats mažiausias pavydo šešėlis 
turėjo išnykti. Daugelis jaunų 
ponų, kurie sapnavo prie baro- 
nesos rasią savo galanterijai 
geros dirvos, mažiausiam Įta
rimui nesudarė progos. Perei
tą žiemą aš buvau vėl tas vie- 
nintėlis, kurs, senosios nesu
prantamos idiosynkrozijos pa
gautas, pradėjau vėl rimtai 
šnairuoti.

Prieš jungtuves su baronu 
vienas karščiausių Euphemi- 
jos gerbėjų buvo grafas Vik
torinas, jaunas gražus vyras, 
garbės gvardijos majoras. Pa
kaitomis jis gyvendavo sosti
nėj ir buvo vienintelis, kurį 
Euphemija lyk netyčiomis, mo- 
merito pAgduta, iš kitų išskir
davo. Vieną sykį net buvo kal
bama, kad tarp jo ir Euphemi
jos esą artimesnių santykių, 
neg tai spėjama iš oro žiūrint, 
tačiau Šie gandai taip pat ne- 
byliškai nutylo, kaip buvo ki
lę. Grafas Viktorinas tą žiema 
vėl buvo sostinėj ir žinoma, su
kosi Euphemijos rately, bet iš
rodė, lyg jis j jų nekreiptų ma
žiausios domės, priešingai — 
lyg jis tyčia jos vengtų.

1 (Bus daugiau)
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side

Roseland
Holšeirikiškos raudos

(Gaida kaip “Neverkit 
prie kapo”)

Maskolių kolonijos Chica- 
goje gazeta “Vilnis” savo No. 
206 įdėjo tokią “giesmę”:

“Rožių žeme turėjo poetų, 
didį poetą it numylėtą. Į laik
raštį “Vilnį” jis, būdavo, ei
les rašys, o menševikams vis
ką žodžiu apsakys. Bet kas 
dabar su tuo poetu atsitiko,

Humboldt Park Lietuvių Po
litikos Kliubas rengia išvažia
vimų nedėlioj, rugsėjo 14 d. Į 
Jefferson girias. Dabar oras 
atvėso, yra smagu praleisti 
dienų tyrame ore. Be to dar 
bus visokių žaislų ir gabus 
choristai padainuos. Jus jau 
žinote Humboldt Park P. L. P. 
Kliubą, kurio išvažiavimai vi
suomet gerai nusiseka. Tad 
kviečiam visus skaitlingai ap
silankyti. —Komitetas.

Ne vienam pustape- 
džiui taip atsitinka

(Laiškelis)

Naujas patarnavimas 
keliauninkams

visi kiti Uni- 
sustoja prie- 

Jersey. -Perei- 
nusiskundimų, 
perdaug bran-

Išėmus laivą Leviathan. 
ted States Linijos laivai 
plaukoje Hoboken, New 
tais metais buvo daug 
kad taksikabų operatorių 
giai ima už nuvežimą ir prieplaukos į 
Ncw Yorko miestą. Kad atitaisyti šitą 
nemalonią padėtį, United States Linijos 
pradėjo pačios operuoti motorbusus, ga
benimui pasažierių iš ir į prieplauką 
Hobokene. Už tą patarnavimą imama 
$1 nuo žmogaus, įskaitant du ranki
nius bagažus. Susitarus su purseriu ant 
laivo, pasažierių bagažas gali būti tiesiai 
pristatytas į motorbusą. Tie motorbu- 
sai nuvež pasažierius į didžiąsias geležin
kelių stotis, ar į tris žymiausius New 
Yorko hotelius.

Tokis pat patarnavimas teikiamas ir 
išvažiuojantiems pasažieriams, juos 
sitinkant stotyse ir nuvežant į laiką 
laivo. Apie tai galima' susitarti su 
vakorčių agentu.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

ojai

DR. VAITUSH, OPT.

pa- 
ant 
lai-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio .aptiekos) po 
nr 2423 West Marųuette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930. v

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

jis, būdavo, ir “Vilnį” laikys 
ir pats pirmasis ja perskaitys. 
Bet dabar griginis cicilizmas 
jį sužavėjęs ir Navynas jis 
pamylėjęs.

Ir kodėl tas viskas atsitin
ka? Ogi todėl, kad Susivie
nijimas pakrinka. Jis mat 
rengias prie mirties ir bijąs,

ties... Ir sako 
mylėtas:

“Bolševikai, 
kur jie eina, 
Jie į centrų

poetas, sako nu-

kaip čigonai, 
nor būt ponai, 
pinigų nemoka, 
šoka-šoka...”

Raudos išaiškinimas

bet 
turi 
r i m-

valdyba

Toje giesmėje bolševikai ap- 
raudoja vienų Roselando vais
tininką, kurs ligi šiol su bolše
vikais laikėsi, jiems pritarė ii 
net eilutes į jų “Vilnį” rašinė
jo. Bet bolševikai pagaliau net 
tokį pakantrų žmogų kaip kad 
tas vaistininkas yra, įsiutino, 
ir štai kaip:

Vaistininkas manė, kad ko
medijos yra komedijos, 
kur rimtas dalykas, tai 
būti rimtas ir negalima iš
to dalyko daryti komedijos. 
Jis yra tvarkingas SLA narys 
ir atėjus laikui apsimokėti 
duokles, jas apsimokėjo. Vais
tininkas apsimokėjo duokles 
per bolševikišką kuopos valdy
bą, na o bolševikiška kuopos 

dėlto ir yra bolševi- 
kad ji pinigus paima

bet jų nesiunčia Į Centrų.
Vaistininkas striukai parei

kalavo, kad jo duoklės butų 
pasiųstos kur reikia, tai yra 
SLA Centrui; sako, bolševiz
mas bolševizmu, bet duoklės 
turi būti pasiųstos! Tai čia ii 
išsiskyrė nuomonės: bolševi
kui mano “kas tavo tas ir ma
no, o kas mano tas jau nebe 
tavo”, ir taip pat mano, kad 
pinigus reikia tik paimti, bei 
pinigus atiduoti ar siųsti ten. 
kur reikia, yra “buržuaziškas 
išmonis”. Gi vaistininkas ma
no, kad “skola ne rona — ne- 
užgys”, ir kad reikia atiduoti 
“kas dievo — dievui, kas cie- 
coriaus — ciecoriui”, na ir 
vaistininkas be to pasakė sa
vo buvusiems “draugams” kar
šta spyčių, sako “bolševikai, 
kaip čigonai, kur jie eina, nor 
būt ponai.”

Roselando bolševikai ir pats 
“draugas” kilbasnikas labai su
sigraudino ir sugiedojo tų vir
šuj Įdėtą giesmelę, kuria pas
kui pasiuntė i savo “Vilnį”, o 
“Vilnis” “pataisė” ir atspaus
dino. Tai ir išaiškinta tos rau
dos priežastis.

Matutis sveiksta
M r.

W. 38 
tadienį

Charles Matutis, 3139 
ketvir- 
žmona 
ir iš-

kartu su savo 
Ona nukrito nuo laiptų 
silaužė koją, jau randasi na- 
i iie su sutvarstyta koja, ir ti
kimasi greit pagys. Jo žmona 
mirė County ligoninėje nuo, su
sižalojimo. M r. Matutis liko 
našlys su 2 sunais ir 3 dukte
rimis.

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

Malonėkite man atleisti už 
nerangumų atnaujinti prenu
meratą, tai sumaniau paduoti 
ir priežastį, kode! aš prasilen
kiau su data. Matote, aš ir 
maždaug sutinku su Tamstų 
garsiuoju reporteriu “įPustapė- 
džiu”. Sumaniau savo stubą 
papentuoti, bet mažai esu pa
tyręs tame darbe. Nors man 
niekas kelnių nesumetė Į kros
nį, kaip atsitiko su ponu Pus- 
tapėdžiu, o tik pusė galione 
dažylos nukrito nuo kopėčių, 
kai aš jas bandžiau nuleisti 
žemyn, ir taip aptaškė visas 
organizmo dalis, kad atrodžiau 
tikras profesionalas nuo galvos 
ligi kojų. — žmonės tokio ne
matę paskui teiraujasi, sako,
“Are you painter?” Atsakiau, |dan,i atsidarant, šiomis dieno- 
kad taip, esu pentorius, ir dar jmls darbininkai gavo raštiškus 

pakvietimus atvykti į darbų 
nuo rugsėjo 15 d., bet pakvie
time pasakyta, kad darbas tę
sis tik 10 dienų. Po to darbi
ninkai vėl — į gatvę.

[Pacific and Atlantic Photo]

Kaip atrodo gensteris
čia matomas Sammy Silver- 

mano, kitaip Šteino, paveiks
las, nužudyto Minnesota gėng-

Roseland

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodo'rantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydia E. Pinkham Medicine Co. 
Lynn, Mass.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Dešimčiai dienų fatidarė darbų

Blue Island yra C. B. S. & 
P. R. gelžkelių 
dinamos 124th 
Ta dirbtuvė jau 
d. paleido visus 
sustabdė darbus.
ligi šiol kentė be. darbo, lauk-

dirbtuvės, va- 
Street Shops. 
nuo liepos 15 

darbininkus ir 
Darbininkai

pridūriau, kad visas tas klau
simas buvo nevietoj, taip ly
giai kad žmogus skęstų van
deny dėl nemokėjimo plaukti 
arba mėšlungio pagautas, o 
čia kas nors jo dar klaustų 
“Ar esi ribokas?” Juk tai bu
tų žmogaus pašiepimas!

tik Įeinu j stuba, ii 
Nupuolė 
ki-ki-ki, 

Tai ko tu čia juo-

sa- 
tei- 
ga- 

Mo-

Tas dar ne viskas, 
namo, ir 
sakau savo moterei: 
nuo kopėčių”. Moterė 
ka-ka-ka!
kiesi, sakau. “Na, gi iš tavęs, 
Jonai, kad nuo kopėčių nupuo
lei.” — Tai mano klaida, 
kati, kad taip pasakiau. Iš 
sybčs, ne aš nupuoliau, o 
lionas pento nudribo. —
terė jau nebesakė ki-ki-ki-ka- 
ka-ka, o sako “liurba, gramėz- 
das, kito nieko nežinai, kai 
tik pentą metyti nuo kopėčių, 
ir vėl trys doleriai nuėjo po 
velnių!”

Tai matote, ve, kaip moterys 
vyrus įvertina!

Draugiškai (Toks ir toks)

PRANEŠIMAI
Totvn of Lake. — Draugystė Švento 

Stanislovo paskutinis vasaros sezono su
sirinkimas atsibus penktadienio vakare, 12 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vak., šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, kertė 46 ir So. Wood St.

— F. T. Puteikis, rast.

Roseland. — Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo susirinkimas įkyks rugsėjo 12 
dieną. 7:30 vai. vakare svetainėje, 341 
Kensington Avc. Susirinkimas svarbus, 
jame bus pranešimų, raportų ir svarsto
ma nauji reikalai susivienijimo labui. 
Visi nariai ir narės ir visi tie, kurie no
re prisirašyti atsilankykit paskirtu laiku.

— Sekretorius.

North Side. — Bijūnėlio choro išva
žiavimas su laimėjimais įvyks 14 d 
rugsėjo, Jefferson giriose, todėl kvie
čiame visus dalyvauti busimam išvažia
vime ir- nckurie laimės gražių .dovanų.

Komisija.

Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 12 
d., Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
šiame 
kalų,

Taipgi 
susirinkime bus daug svarbių rei- 
tad malonėkite susirinkti laiku. 

Fr. Prasiu, sekr.

Apiclinkės S. L. /I. 129 kuopos 
reguliaris susirinkimas įvyks nedėlioj. 
rugsėjo 14 d., 1:30 v. po pietų. Chcr- 
nausko svet.. 1900 S. Union Avė. Visi 
nariai ir narės ir jaunuoliai atsilankykite, 
nes turim daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

18

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
kliubo išvažiavimas į Jcffersono mišku.': 
nedėlioj. rugsėjo 14 d. Kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti. — Komitetas.

Wcst Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 14 
d.. Wcst Pullinan Park svet., (kur vi
sada kuopa laikydavo susirinkimus) 2 
vai. po piet. Susirinkimas svarbus, jame 
bus taportų. pranešimų ir svarstoma 
nauji reikalai kuopos ir susivienijimo la
bui. Visi nariai ir narės atsilankykit 
ir užsiinokėkit užvilktas mokestis, nesi
duokit sųsispenduot ir issibtaukti iš Su, ' 
sivienijnno. J. Tamašauskas, sekr.

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

Graboriai

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grogs Avė. 

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai 0523

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

PADĖKAVONĖ

MAM1E PLONIS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Peter A. Miller
Akių Daktaras

CHICAGO, ILL.

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brun$wick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia ---- j--------------------------  
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Rez. Tel. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 Dakaro. Nedčliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3 i 02 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

K. GUGIS
A. K. Rutkauskas, M. D.

444^ South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėlioj nuo 9 iki 1 2 . ryto
Phone Canal 2118 

Valandos: 6—8 vakare
DR. A. L. YUSKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
K Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

PRANEŠIMAS

knri mirė rugsėjo 7 dieną, 19 30 
ir palaidota tapo rugsėjo 10 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidčkavot tiems, kurie su
teikė jai paskutini patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams ir 
grabnešiams: dėkavojame grabo-
riui J. Butkui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją į amžinantį. o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame kaimynams 
pareiškusiems savo draugingumą ir 
prijautimą sunkioj musų, valandoj 
ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima Mamie sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,

Motina, Patėvis Alcx 
Kučinskas ir Broliukas.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Kada gyvenau 5 metai atgal 
ir turėjau biznį ant 22, tarpe 
Hoyne ir Leavitt Sts. Mano 
draugai ir pažįstami, kurie tu
rite galvos skaudėjimą, ir akių 
trubeli, atvažiuokite pas mane, 
o aš jums pagelbėsiu. Šaukit 
dėl pasimatymo.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Tel. Hyde Park 8699

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

7200-2 Stony Island Av.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Canal 3161

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

,3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
— ■ - II . ■■ . .................. .... •

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Rcpublic 7868

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchestęr Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

M.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namą Tel. Hyde Park 3395

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

; J. Lulevičiuš
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Hezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboti 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofįso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ahhland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Ro< k m **11 St. 
Tel. Republic 9723



CHICAGOS 
ŽINIOS

Žuvikių pritruko, kiau
šiniais svaidė -

Joseph Clement, 42 metu iš 
1547 Cleveland a v. taip įsiuto 
ant dvieju jaunų viešnių, Miss 
Hacker ir Miss Ryan, kad jis 
paėmė sauja savo aukso žuve
lių iš stiklo indo ir drabstė į 
merginas, o tų netekęs atsi
nešė senų kiaušinių ir jais ap
taškė. Teisėjas Lyle turėjo 
klausimą išspręsti, ir išsprendė 
taip, kad mergaitėms už (Įve
siu išsivalymą turėjo užmokėti 
po $15.00, ir už tai, kad buvo 
išsigėręs, $200.00.

Neryk “kūjo”, numirsi

Susirupinusi, kad jos vyras 
neišgali apmokėti namų taksų, 
Mrs. Angeline Panozzo, 30 me
tų, iš 12322 Lafayette av. ban
dė nusižudyti prarydama kūjį 
(plaktuką, “ameri”). Nors ga
na gliliai įrijo, bet galutinai 
nenurijo, ir dėlto ar dėl kit
ko nuvežta j ligoninę mirė.

Pasveikino su užpakali
ne koja

• •“ • • •• • •» •• • •

Evanston’as turi vis naujų 
naujienų. Du policistai, F. Fel- 
lows ir E. Higley pamatė pie
voj besiganančius kokius tai 
keistus priešpatapinius žvėris.
Parbėgę į nuovadą, surado se
ną Freeman’o enciklopediją ir

Padarykite šį bandymu. 
Paberkit biskutį Old 
Dutch ant jūsų sinkos 
parcelialinės nusisunkimo 
lentos; paimkit švelnų 
pinigą, padėkit jį ant 
miltelių ir švelniai trin- 
kit. Jus nejausite ir 
negirdėsite braižimo kie
tų, smėlinių dulkelių.

Nesubraižo, Apsaugo Paviršių 
ir Užtikrina

Sveika Švarumą
Milionai Šeimininkių vartoja Old Dutch kiekvieną 
dieną, kadangi jos mėgsta šį lengvą, veikmingą 
būdą valymo. Old Dutch turi savy naturales valy
mo ypatybes, kurios leidžia išvalyti su moksliniu 
veiklumu ir saugumu.
Pastebėtinas veiklumas ir saugumas Old Dutch pa
eina nuo jo ypatingo charakterio. Del akių Old 
Dutch išrodo kaipo smulkiausi milteliai; per mi
kroskopą gi matyt, kad jo dalelės yra pleskuotos
ir plokščios. Tos dalelės neturi jokių kietų, brai
žančių smilčių, kas reiškia, kad Old Dutch valo be 
subraižimo.
Old Dutch išlaiko moderninę grožę namuose. Jis
yra geriausias dėl sinkų
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ir maudynių visai baltų 
ar gražiai spalvuoto 
'parceliano ar enamelio; 
malevotų sienų ar me
džio ; puodų, skauradų 
ir kitokių kepimo įna
gių. Tile; grindų; nike
lio; langų ir veidrodžių; 
refrigeratorių; ename- 
liuotų ir malevotų ra
kandų ir tt. Tas faktas, 
kad Old Dutch nė kiek 
nekenkia rankoms, yra 
įtikinantis įrodymas jo 
tyrumo ir saugumo.

Sis Bankas
gali atlikti tikrą patarnavimą dėl jus. Prie 
jūsų Taupiamosios Sąskaitos jus turėtumėt 
turėti čekių Sąskaitų. Tie kanceliuoti če
kiai, kuriuos jus gausite kiekvieną mėnesį, 
bus rekordas, to, ką jus darote su savo pi
nigais ir jus pradėsite peržiūrinėti, kad 
surasti kur jus galite *sutaupinti. čekių 
Sąskaita bus patogi šimtuose atsitikimų ir 
dagi neskaitant parankumo, jums b(us sma
gu atlikinėti čia biznio reikalus.

CALIFORNIJOS VYNUOGES
(GRE1PSAI)

Naujas Sultingų Vynuogių Yardas

VVABASH GELEŽINKELIS 
25th ir Canal gatves

VISOS RŪŠYS — GERIAUSIA KOKYBĖ . 
ŽEMIAUSIOS KAINOS — ATDARA VISĄ DIENĄ

CENTRArt&'^BANK
ATRUSTCOMPANY

UlOVfest 35 (h Street 
AStateBank • • • • ACleariqgHouKBaak

Tiesioginio pristatymo kainos bus užtikrintos į visas 
vietas už Chicagos rybų.
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joje surado, kad tie žvėrys yta 
arkliai. “Kaip gyvi Ėvahstone 
tokių nebesame matę”, kalbė
jo policistai ir nuėjo arklių 
areštuoti.

Ilgai gainioję, pagaliau par
sivarė, ir vedant į nuovadą po- 
licistas Fellovvs vieną arklį pa
stūmė, sakydamas “Inside!” 
Arklys nieko negalvodamas pa* 
kėlė vieną pastarąją koją ir 
tvojo Fellovvs į akių tarpą.

Gavęs juodą akį, Fellows pik
tai sušuko ant savo draugo, 
kurs skaitė enciklopedijoj apie 
arklius: “Kodėl tu nepasakei, 
kad tie gyvuliai sveikinasi iš 
užpakalio!”

Milijonieriukai atsėdėjo
6 metus

Nathan Leopold ir Richard 
Loeb, kurie 1924 metais nužu
dė mažą vaiką Bobby Franka, 
ir tapo nuteisti visam amžiui 
kalėjimo, vakar atsėdėjo 6 me
tus. Leopoldas yra kalėjimo ku
nigo klerkas, ir visą laiką lai
kosi išdidžiai. Loeb dirba pa
siuntiniu paties Joliet kalėji
mo sargo žinioje. Savo laiku 
tų dviejų milijonieriukų byla 
buvo sukėlusi didelę sensaciją.

Apvogė ir dar prašo 
pavėžėti

Vakar vakare į turtingos Dr. 
Yetmano šeimynos namus įėjo 
plėšikas, atkišo ..revolverį, ..su
statė svečius ir namiškius i ei
lę ir pareiškė: “Jūsų brange
nybių man nereikia. Tik pini
gų!” Aplenkdamas žieduotas ir 
deimontuotas ponias jis pasi
ėmė iš vieno vyra $25.00, iš 
kito $20.00, ir paprašė šeimi-
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ninko, sakydamas: “Aš esu sve
timas jūsų North Shore. Nu
vežk mane atgal į Cbicago!” 
Dr. Yetman užsistardavo auto
mobilį, pavežėjo poną vagį ligi 
Howard avė. elevated ir pa
leido.

Pagavo čekių dirbiką
Stanley Surzynski, 3408 Mc 

Lean av. ir jo žmona Valerija, 
areštuoti beina inant ■ netikrą 
dirbtiną čekį. Per paskutinius 
dvejus metus jiedu yra apga- 
vę daugybę lenkiškų pirklių sa
vo falšivais čekiais.

Inkorporavo alimonijij 
kliubą

Vyrų teisėms ginti nuo mo
terų įkorporuotas Alimony 
Club of America. Steigėjas yra 
Oswald Mackie, 800 N. Clark 
st., kurs pats buvo nuteistas
6 mėnesius kalėti už neišgalė
jimą mokėti savo atsiskyrusiai 
pačiai alimonijų. KJiubo tiks
las bus ginti vyrus ir jų tei
ses. Steigėjas sako, kad visa
me krašte jau yra tūkstančiai 
vyrų, kurie jėško susijungti į 
tokį kliubą.

Suarusiems atei
viams vakarinės 

mokyklos
Board of Education įrengė 

gausybes vakarinų mokyklų 
prie daugelio high school įvai
riose miesto dalyse, kad galėtų 
pasinaudoti suaugę ateiviai.

Vakarinių mokyklų lekcijos 
duodamos pirmadieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadeiniais nuo
7 ligi 9 vai. vakaro. Mokslas 
prasdeda rugsėjo 17 d. Visi kas 
tik nor, gali išmokti ne tik ge
rai angliškai, bet pasimokinti 
ir daugelio kitų naudingų daly
kų, žinotinų suaugusiems.

Mokslas nieko nekainuoja ir 
prieinamas kiekvienam. Berei
kia vien noro.
Kur tokios mokyklos randasi: 

NORTHSIDE
FRANKLIN—Goethe St., ar

ti Wells St.
WALLER—Orchard ir Cen- 

ter Sts.
SENN—Glenwood ir Admore 

Avės.
LAKE VIEW—-Irving Park 

Blvd. ir Ashland Avė-
LANE— (High ir Tech.) — 

Division ir Sedwick Sts.
NORTH-WEST SIDE

GOETHE—Rockwell St., arti 
Fullerton Avė. ,

ST0WE—Ballou St. ir Wa- 
bansia Avė.

WELLS—No. Ashland Avė. 
ir Augusta St.

SCHUiBZ —Milwaukee Avė. 
ir West Addison St.

NAUJIENOS. Ghieago, IU.

W6ST SIDE 
.tACKSON—Sholto ir Better

Strs. i
LAWS0N—13th St. ir Ro

man Avė.
MARSHALL—(High ir El- 

em.)—3250 W. Adams St.
MEDILL—14th PI. ir Throop 

St.
AUSTIN-— Fui ton Street ir 

North Avė.
CHANE—(High ir Tech, 

tiktai) Oakley Avė ir W. Van 
Buren St.

HARRISON—(High ir Tech 
tiktai) 24-th St. ir Mars’hall 
Blvd.

THROOP BRANC1I —18-th 
ir Throop Sts.

WASHBURNE CONTTNUA- 
tion —655 W. 14-th St., prie 
Union Avė.

SOUTH SIDE
SEWAD—46th St. ir South 

Hermitage Avė. .
PHILIPS—39th St. ir Prairie 

Avė.
ENGLEW00D—Stewart Av. 

ir 62nd St.
TILDEN—47th PI. ir Union 

Avė.
B0WEN—89th St. ir Manis- 

tee Avė.
FENGER—112th ir Wallace 

Sts.
LINDBLOM—61st ir Lincoln 

Sts.
JONĖS—Harrison St. and 

Plymouth Ct.

BpeciallatM rydyme chroniškų ir ■•uju U 
tų. Jei bliu negalėjo jumis ISgrydytl, atallan 
kyklt paa mane. Mano pilnas ilegzamlnaTl- 
maa atidengs Jūsų tikrą lirą ir jei a* apai 
Imsiu jus rydyti, sveikata jums surry*. Ei 
kit paa tikrą specialistą, kuria neklaua jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakyt 
po galutino ttegsaminavimo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos; nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Ned* 

'ini mm 10 rvtn iki 1 no nietą

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Padarom davernastes ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingunio. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ. '
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Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEŲE,

672 West Madison Street.

Business Service
_______ BiznioPatarnavimaą

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

tfalevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojant)

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Rea. Hemlock 1292 

---------------------------- «-----------------------
Boulevard 6520 Res. Yards 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestą. Teisingas pAtamavimaa.

1706 W. 47th St. 
CHICAGO

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos priei
namos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

PATENTAI, copyriffhta — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ,
2800 W. Chicagro Avė. Brunswick 7187

T0WN OF LAKE
Visiems labai gerai žinomas biznie

rius ant Town of Lake,/kurs veža ang
lis ir mufuoja žmones iš vienos vietos 
į kitą. y

Dabar parvažiavo su savo šeimyna 
iš Lietuvos, kur jie viešėjo 3 mėne
sius.

Dabar jcjgu kostumeriai norėtumėt pa
tarnavimo, tai meldžiu pašaukti:

ADAM STUGIS
4642 So. Wood St.

Lafayette 0973

Financial 
____ Finansai-Paskolos________  

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Groveiilh 1038

Skolinam Jums Piniv* 
$100 iki $2.000

Jųn atmokate •nafmn,. 
•ir mokeatimi»

vieš taipjau perkam*- 
mh! Estate kontraktu*

Petrzilek Bro<- 
1647 W 47th. St 

Arti Marahfield Av*

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-R1 MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.40 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtot 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

MAN reikalinga paskola $4000.00, 
noriu gauti iš privačio žmogaus, duo
siu gvarantuotą užstatą, mokėsiu 7 nuo
šimčius už paskolą ir sutinku duoti 5 
nuošimčius komiso už paskolinimą. In- 
vestmentas saugus. Praneškite laišku.

Naujienos, 
Box 1231 

173 9 So. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA storas ir 4 ruimai 

dėl pagyvenimo, geroj vietoj, išdirbta 
dėl kriaučiaus. Pigi renda. 3437 So. 
Morgan St.

ANT RENDOS labai šviesus 6 kam
bariai, ant 2 lubų, naujas namas, naujai 
ištaisytas, visi patogumai, arti moky
klos. 4236 So. Talman Avė.

Furnished Rooms 
PASIRENDUOJA kambarys dėl vie

no arba dviejų vaikinų — arba mergi
nų prie mažos šeimynos. 3309 So. 
Union Avė, 3 lubos iš fronto.

PASIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, karštu vandeniu šildomas. 4517 
So. Rockwell St. Ist fl.

RENDON 2 fornišiuoti, šviesus kam
bariai, labai patogus, su atskira maudy
ne, nebrangiai. 5846 So. Lo Šalie St. 
2 lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaiaai 

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
rių rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaus. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

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

—o------  /
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiuly 
mu. Mes nupirksime jums rakandus tlesl*> 
Ii dirbtuvės už sutaupimą mažiausi*.

60 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mąžo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie 
Mes nuveiime jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryiius su visomis geriausiomis kompa 
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467 
M R WELLS dėl platesnių žinių.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vaikino arba našlio ąp- 
sivedimui nuo 40 iki 4 5 metų amžiaus. 
Turintis vertybės apie $3,000. Aš esu 
našlė 38 metų amžiaus, vertybės turiu 
apie $7,000.

Rašykite į Naujienas
1 73 9 So. Halsted St. 

Cbicago, III.
Box 1234 /

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

----- o------
PAIEŠKAU savo brolio Antano Ma- 

čiulskio, paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Kalvarijos parapijos, Tabarauckų kaimo. 
Amerikoj gyvena virš 30 metų. Norė
čiau su juo pasimatyti. Jeigu kas apie 
jį žino, prašau pranešti, busiu dėkingas. 
Jurgis Mačiulskis arba Mitchell 3311 
Archer Avė. Tel. Lafayette 2449, Chi- 
cago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

VYRŲ su investmentais, vieta garan
tuota. šaukite

Albany 4240

Business Chance*
PardavimuŲBizniĮd

PARDAVIMUI delicatessen, saldai
nių, aiskrymo kampinė sankrova. Kai
na $875. Didelis stakas. Renda $40 
su kambariais ir maudyne. 5401 So. 
Paulina St. 

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

-------- O--------
GASOLINO stočių vietos. Nepapras

tai geros, prie didžiųjų vieškelių arti 
Chicagos. Patinkančios pirkėjams są
lygos. Del platesnių žinių rašykite: 
Naujienos, Box 1232, 1739 South
Halsted St.

> O " 11 "
BARBERNE ant pardavimo. Pardavi

mo priežastį patirsit ant vietos. 2209 W. 
23rd Place.

PARSIDUODA bučernė, labai geras 
cash binis.

2414 W. 69th St.

PARDAVIMUI delicattessen mokyklos 
reikmenų ir smulkmenų krautuvė dėl li
gos. Geras, pelningas biznis. 3956 S. 
Western Avė.

BUČERNĖ 1149 W. 63 St. turi būt 
parduota greit. Savininką galima ma
tyti 946 W. 59 St. Tel. Normai 3799.

DELICATESSEN ir grosernė parsi
duoda pigiai, $750. Priežastis — 3 
bizniai ir liga, renda $30. Gera pro
ga dėl poros. 6246 S. St. Lawrence 
Avė. Tel. Hyde Park 7714.

PARSIDUODA LIETUVIŲ 
HOTELIS

Biznis išdirbtas per 50 metų, ’55 
kambarių ir storas dėl bile kokio biz
nio. Visi kambariai furnišiuoti. Par
duoda iš priežasties našlystės, parduosiu 
už geriausį pasiūlymą. Galima matyi 
nuo 7 vai. vakare. P. Gadeiko, 1606 S. 
Halsted St., Cbicago.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
1) 240 akerių, puikios triobos, 15 

karvių, 3 arkliai, visos reikalingos ma
šinos, galima išskirti 160 ak., apie 40 
gero miško, upelis pusėtinai didelis bėga 
pakraščiu farmos, nėra morgičių, bet 
galima gauti. Mainytų ant Chicagos 
praperčių, bet reikalinga $10,000 cash, 
kaina $3 3,000. Farma randasi apie 
Fon du Lake, Wis., apie 180 mylių nuo 
Chicagos.

2) 180 ak., geros tribos; nėra gyvu
lių ir mašinų, žemė gera. Smiltis, juo- 
žemis ir molis; kokia 30 ak. gražaus 
miško , sodnas. Nėra morgičių, bet 
galima gauti, priimtų mainais nedidelę 
Chicagos prapertę, reikalinga nuo $8000 
iki S1OOOO cash. kaina $15.000. Už 
cash gerai pigiau. Randasi netoli Val- 
paraiso, Ind.

3) 67 ak., dirbamos 30 ak., 15 ak. 
miško, verto nuo $1000 iki $1500, li
kusioji ganikla, 6 kambarių namas su 
beismantu, kitos triobos apleistos, šalti
nio vanduo, nėra margičių, kaina $4000, 
cash, nemaino. Randasi netoli Apleton, 
Wis.

4) 6o ak. visa dirbama, mažai miško, 
5 kamb. namas su beismantu; tvartai, 
vištininkas, vėjinė pompa. Nėra gyvu
lių ir mašinų, nėra morgičių, kaina 
$5500. Netoli Valparaiso, Ind., koki; 
60 mylių nuo Chicagos.

5) Daug kitų farmų nepertoli nuo 
Chicagos, pigių ir brangių, pardavimui 
ir mainymui.

V. MISZEIKA,
1739 S. Halsted St. Tel. Roosevelt 8500

FARMA, PARDAVIMUI
120 akrų, apie 50 gyvulių, 2 arkliai, 

traktoris, elektros šviesa ir vanduo įve
stas, geri budinkai. Arti miesto. Kaina 
9 tūkstančiai dol. Del platesnių in
formacijų kreipkitės laišku.

LEON 1VANAUSKI 
Carney, Mich.

Penkta J nigs. 12, 1930
■ L * ■ fc X ą y sa ■■ ■ e—II — —■

AD VT.
Farms For Sale

Ūkiai Pa rda vi m u i

PASTEBĖTINOS PROGOS — MOSES 
LAKE. WASHINGTON — TURTIN
GOS VAISIŲ IR MIŠRIOS FARMOS 
SUTEIKIA NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
Dvidešimties akrų užtenka dėl sėkmingos 
farmos. Pagerinki! savo būvį, užmirš
kit baimę bedarbės, bukit pats sau bo
sas. Žmonės su biskučiu pinigų gali 
įsigyti iriguotas farmas, duodančias di
delį derlių obuolių, kriaušių, pyčių. vyš
nių, aprikosų, žemuogių, watermelonų, 
kantelupų, alfalfa, bulvių, daržovių. Il
gas augimo sezonas, ankstyvas marketas 
užtikrina augštas kainas. Klimatas ir 
aplinkybės yra palankios sveikatai, kom
fortui ir pasitenkinimui visai šeiminai.

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akrų Columbia baseino širdy, 
Centraliniame Washingtone — 2.300 
al^rų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskj 
pašlyjęs linkui ežero — puikus iriga- 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

Daugiausia patogumų, mažiausia ne
patogumų dėl iriguoto distrikto — že
mos kainos — lengvios sąlygos — už
tikrintas vanduo, daugiau negu užtekti
nai (penkios pėdos ant akro užtikrinta), 
pumpuojamas iš šulinių ar ežero pigia 
elektros jėga ---  žemi taksai.

Neišdirbta žemė parsidavinėja po $25 
iki $75 už akrą — lengvais išmokėji
mais. Irigacijos distriktas kainuoja tik 
$2.68 už akrą, išmokanti po 35 iki 40 
centų į metus. '

Rašykite dėl informacijų — duokite 
klausimus, angliškai, jei galima -— jie 
bus teisingai atsakyti. The Milwaukee 
Road rekomenduoja tiktai tas žemes, ku
rias žino esant geras — pagelbsti norin
tiems apsigyventi gauti tinkamiausias jų 
reikalams žemes, už žemas kainas ir 
prieinamais išmokėjimais — ir pataria 
jiems po apsigyvenimo. Tiktai sėkmin
gas farmeris yra naudingas The Mil- 
vvaukee Road geležinkeliui. R. W. 
Reynolds, Commisioner, The Milvvaukee 
Road, 917-Y Union Station, Chicago, 
Illinois. .

O

--------O-------
PARDAVIMUI arba išmainymui 79 

akerių farma Michigan State. 116 my
lių nuo Chicagos, 7 kambarių namas su 
beismantu. Vanduo, gasas ir kitos ge
ros triobos, 10 akerių miško, yra jau
nas sodas grepsų, stroberių, blakberių ir 
visokių vaisinių medžių; netoli miesto 
ir mokyklos; geriausia žemė Michigan.

M. M. ABROMAVIČIUS 
Route 2, Box 44 
Covert, Michigan

Exchang€s—Mainai
MAINAS

Turiu du bizniavus namus prie Halsted 
St., Bridgeporte — 2 storai ir 6 flatai. 
Noriu mainyti į nedidelę farmą netoli 
Chicagos. Mickevičius, 3210 S. Halsted 
Street.

Real Estate For Sale
Nainai-Žemė PtcdavimtiĮ

2 FLATŲ namą, 3812 S. Union 
Avė., parduoda pigiai Leo Lion 
Homestead Assn. Del kainos atsi
šaukite pas Frank Kalal, 615 W. 
16 St., tel. Canal 0394.

-----o----
RESTAURANTAS ir namas, geras 

ir pelningas biznis. Parduosiu iš priežas
ties ligos. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 2138 So. Halsted St.

TURIU paaukoti modernišką biznio 
prapertę, 6 kambarių flatas ir storas su 
4 kambarių flatų užpakaly, A 1 biznis, 
Viskas išrenduota, 2 karų mūrinis gau
džius, greitam pardavimui.

2750 W. 63rd St.
2 lubos

PARDUOSIU arba išrenduosiu labai 
pigiai 4 ruimų namelį, randasi biskį j 
vakarus nuo Cicero Avė. Atsišaukite j 
barbernę, 4309^ W. 63 St.

BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 6-6 

kambarių, karstu vandeniu apšildomas, 
arti Marųuette Parko, savininkas par
duos pigiai.

Kitas 4 kambarių muro cottage, arti 
63 ir Kedzie. Platus lotas, parduos ar
ba mainys ant loto geroj vietoj.

Lotas 30x125, pusė bloko nuo Mar- 
quette Road, savininkas parduos už 
$600.00.

A. N. MASULIS, 
6641 So. VVestern Avė. 

Tel. Republic 5550

PAAUKOSIU už $13,400 savo 2 
flatų mūrinį namą prie Marųuette bul
varo, 4 metų senumo. 5 ir 5 garu ap
šildomų kambarių. Naujas aliejaus ku- 
rentojas, 2 karų garažas. Visi ases- 
mentai užmokėti. šaukite savininką 
Hemlock 7987.

PARSIDUODA PIGIAI
4 kambarių mūrinė cottage. Pirmos 

klasos apielinkėj, 6Ist So. Troy St. 
Kaina pigi, įmokėt tik $1.500.00, liku
sius kaip rendą. Į mainus priimsiu lo
tus. kur galima statyti namai.

7030 Fairfield 4 flatų, 2 po 4 ir 2 
po 5 kambarius. Naujas muro namas, 
1 klasos įrengimai, kaina prieinama, į 
mainus priimsiu mažą namą ar lotus.

Jeigu nepatiktų jums šie namai, tai 
turiu 2 lotus ant gražaus kampo 65th 
ir Washtenam Avė., kur galima pasta
tyti pagal jūsų norą bungalovv. 4 ar
ba 10 flatų, taip kaip jums geriau pa
tiks.

KONTRAKTORIUS
JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St.

Virginia 2054
PAAUKUOSIU 35 pėdų lotą už 

$750, Beverly Hills apielinkėj. 5-tas 
lotas j pietus nuo 63 gt. prie Cicero 
Avė., $4,500. Tinka dėl hotelio ar 
restauranto. W. C. Firmer, 54 3 Wood 
Bine, Oak Park, III,

I


