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Ragina Tuojaus Eiti Prie 
Visuotinio Nusiginklavimo
Anglijos, Italijos ir Vokietijos atstovai 

Tautų Sąjungoj proponuoja daryti tai 
tuojau, nelaukiant nė kokių, Francijos 
geidaujamų, saugumo paktų

GENEVA, šveivarija, rūgs, lija esanti pasiruošus daryti 
16. Arthurui Ilendersonui, siginklavimo sutartį, kuria

•nu-
ka-

Anglijos užsienių reikalų mini- 
steriui reikalaujant Tautų Są
jungoje, kad pasaulis eitų tuo
jau prie nusiginklavimo, nelau
kiant saugumo paktų, kaip to 
kad nori Francija, prie jo bal
so šiandie prisidėjo dar abudu 
Francijos kaimynai — Italija 
ir Vokietija.

Italijos atstovas Scialoja, 
kalbėdamas Mussolini vyriau-

ro jėgos butų sumažintos iki 
minimumo.

Julius Curtius, Vokietijos už
sienių reikalų ministeris, pa
reiškė pilnai sutinkąs su bri
tų ir italų atstovų raginimais 
imti vykdyti Versalės sutar
ties provizijas, būtent, kad ka
rą laimėjusios valstybės dary
tų sutartį visuotiniam savo

sybės vardu, pareiškė, kad Ita- ginkluotų jėgų sumažinimui.

Pronskunas su far- 
merių talka suėmė 
prohibicijos agentą

dė nepasiduoti, ir tarp jo ir 
farmerių įvyko muštynės. Lau
kusi automobily Graveso žmo
na, išgirdus triukšmą viduj, šo
ko laukan ir, švaistydama .45 
kalibro revolveriu, bego vyro 
gelbėti, bet tarpdury stovėjo su

Kap. Dieudonne Coste, garsus francuzų lakūnas, kuris šiomis 
dienomis iš Paryžiaus atskrido į New Yorką.
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Federalinis valdininkas * pakliu
vo ir eina į teismą už pini
gų veržimą iš farmerių

FOND DU LAC, Wis., rūgs. 
16. — Waucousta kauntės far- 
merys Charles Pronskunas, su 
kitų vietos farmerių talka, su
ėmė Williamą Giravesą, fede- 
ralinį prohibicijos agentą, kal
tinamą dėl pinigų veržimo iš 
farmerių.

Graves buvo atiduotas į teis
mo rankas, bet iki bylos tapo 
už $750 kauciją paleistas. Už 
nusikaltimą, kuriuo prohibicijos 
agentas yra kaltinamas, jam 
gresia dveji metąi kalėjimo.

Atgabentas j municipalinį tei
smą, prohibicijos agentas Graves 
prisipažino, kad jis norėjęs gau
ti iš farmerių $100. Jis sakosi 
tačiau, kad kai pirmą kartą 
atvykęs pas Pronskuną, tai už
tikęs jį daržinėj, kur buvus įtai
syta slapta degtinės varykla. 
Pronskunas betgi pareiškė, kad 
niekados nė kokios degtinės va
ryklos jis savo farmoj netu
rėjęs.

Graves prisipažino, kad pir
mą kartą jis atvykęs į Pron- 
skuno farmą per Darbo šven
tę (Labor Day), ir tada PronJ 
skunas prašęs, kad jis ateitų 
pinigų kitą sekmadieni. Rug
sėjo 7 dieną jis vėl atėjęs, bet 
Pronskunas liepęs jam ateiti 
dar kitą sekmadienį.

Tuo tarpu Pronskunaą pra
nešė kauntės šerifui Vandezan- 
dei, kuris liepė jam pasitelk
ti keletą kitų farmerių ir pro
hibicijos agentą suimti.

Kai praeito sekmadienio va
karą Graves atvyko į Pron- 
skuno namus, jis rado farme- 
rius jo belaukiančius. Jis bau-

Ko R RŠ,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Iš viso gražu ir vėsiau; vi
dutiniai ir stipresni vakarų ir 
žiemių vakarų vėjai. »

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 59° ir 80° F.

šiandie saulė teka 6:31, lei
džiasi 6:58. Mėnuo teka 12:05 
ryto.
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šautuvu rankoj Joc Pronsku
nas, Charleso brolis. Pamačius 
šautuvą, agento žmona metė 
revolverį ir ėmė bėgti, bet 
Pronskunas ją sugavo.

Po to farmeriai pašaukė še
rifą, kuris federalinį prohibi
cijos agentą ir jo žmoną par
gabeno j kalėjimą. Padarius 
pas abudu kratą, pas agento 
žmoną buvo rastas dar antras 
pritaisytas .3.2 kalibi*o automa
tinis revolveris. Kas įdomiau, 
prohibicijos agento automobi
lis turėjo leidimo numerį, duo
tą Jackson Dairy kompanijai, 
Jackson, Wis. Agentas pasisa
kė, kad tą leidimo numerįi jis 
įsigijęs darydamas kratą.

Sovietų “negrįžėlių” 
draugijos didėjimas
Dar du svarbus bolševikų val

dininkai atsisakė grįžti į Ma
skvą

NEW YORKAS, rūgs. 16.— 
Iš tikrų šaltinių sužinota, kad 
dar du svarbus sovietų valdi
ninkai, šaukiami atgal į Mas
kvą, atsisakė grįžti ir nutrau
kė visus santykius su Stalino 
rėžimu. Jie yra:

N. S. Antonovas, sovietų pre
kybos korporacijos Amerikoje, 
“Amtorgo”, vadybos narys, ir 

iM. Gvozdevas, sovietų “Trak- 
torostrojo” atstovas, kuris prieš 
kiek laiko buvo Maskvos at
siųstas j Jungtines Valstybes 
traktorių statybos reikalais ir 
dabar gavęs įsakymą grįžti na
mo. Gvozdevas laikė užėmęs 
svarbią vietą “Traktorostroje” 
ir komunistų partijoje.

Prieš keletą dienų, kaip jau 
buvo pranešta, atsisakė grįžti 
j sovietiją Vasily Delgass, bu
vęs “Amtorgo” vicepirmininkas.

Penkių Lotinų Ameri
kos respublikų nepri

klausomybės šventė
GUATEMALOS MIESTAS, 

rūgs. 16. — Penkios Viduri
nės Amerikos sesers — Guate- 
malos, Honduraso, Kosta-Rikos, 
EI Salvadoro ir Nikaragruos re- 
spublikos — vakar šventė sa
vo 109-tų nepriklausomybės 
metų sukaktuves. Visose tų 
kraštų sostinėse įvyko paradų 
ir pokylių.

[Atlantic and racinc motoj

Hindenburgas sako
si neįeisiąs fašistų 
diktatūros steigti

Vokietijos prezidentas ketina 
kovoti už respublikos išlai
kymą. — Kalbama apie ko
aliciją su socialistais

BERLYNAS, rūgs. 16.—Pa
starieji rinkimai Vokietijoj da
vė naujam reichstagui — val
stybės parlamentui — 575 at
stovus, tarp kurių bus 107 fa
šistai. Pastarieji dabar yra an
tra po socialdemokratų stip
riausia partija. [Socialdemokra
tai, nors rinkimuose prarado 
devynias vietas, pasilieka, kaip 
buvę, stipriausia partija su 143 
atstovais reichstage.].

Fašistai, lygiai kaip jų dvyn- 
broliai komunistai, kurie dabar 
gavo 76 vietas parlamente, yra 
griežti diktatūrų šalininkai, tik 
pirmieji siekia juodos diktatū
ros, antrieji — raudonos.

Prezidentas Hindenburgas da
vė žinot,' kad jis kovosiąs iki 
paskutines prieš bet kurį Hil- 
terio fašistų bandymą pasi
grobti valdžią j savo rankas.

Kanclerius Heinrich Bruen- 
ing, kuris vakar laikė konfe
renciją su prezidentu Hinden- 
burgu, vėliau pareiškė, jogei 
visos derybos koalicijos kabi
netui sudaryti iš- partijų, sto
jančių už respublikos išlaikymą, 
busią atidėtos iki spalių mėne
sio 13 ar 14 dienos, vadinas, 
iki naujas reichstagas susi
rinks.

To nežiūrint, vidaus reikalų 
ministeris Joseph Wirth jau 
konferavo su Prūsijos premje
ru, socialdemokratų vadu Otto 
Braunu, dėl paruošimo dirvos 
bendradarbiauti su socialdemo
kratais. Sako, kad pasiūlymas 
buvęs palankiai priimtas.

Tuo tarpu fašistų vadas, 
Adolfas Hitleris, viešai pareiš
kė, kad tokio laimėjimo nei jis 
pats nesitikėjęs. Vis dėlto dik
tatūrai Vokietijoje įsteigti jo 
fašistai vartosią tik “teisėtų 
priemonių”.

NANKINE suimta 72 centrą 
linio universiteto studentai ko
munistai. šiomis dienomis su
šaudyta 28 asmenys už komu
nizmą. ‘

6500 Fordo traktorių 
imponuota iš Airių 
į Jungt. Valstybes

Pigiai mokamų Europos darbi
ninkų darbas eina į Jungti
nes Valstybes be jokio muito

DUBLINAS, Airija, nigs. 16 
— Oficialios statistikos žinios 
parodo, kad per septynis pre
kybos mėnesius iki praeito lie
pos mėnesio 31 dienos, iš Ai
rijos buvo išgabenta žemės ūkio 
ir industrijos traktorių ir trak
torių dalių viso už 11 milijo
nų dolerių. Visi tie produktai 
buvo Henry Fordo fabrikų 1 .Korke pagaminti.

Visos tos žemės ūkio trakto
rių gamybos — viso jų 13,552 
traktoriai — beveik pusė eks
portuota i Jungtines Valstybes, 
kur tie gaminiai įsileidžiami be 
jokio muito. Likusiųjų trakto
rių išsiųsta: j Australiją 947; 
į Kanadą 758; i Argentiną 690; 
į Vokietiją 584; i Francija 
495. J kitus kraštus po ma
žiau.

Industrijos traktorių per tą 
laiką buvo pagaminta 1,661 ir 
dauguma jų eksportuota į An
gliją, Franciją, Naują Zelandi
ją ir Japoniją. Į Jungtines Val
stybes išleista tik penki.

Traktorių dalių buvo ekspor
tuota už daugiau kaip 3 mili
jonus dolerių. Daugiausiai jų 
nupirko sovietų Rusija, paėmus 
beveik du trečdaliu visos ga
mybos. Kitos išleista į Jungt. 
Valstybes, Angliją, Italiją, Vo
kietiją ir Turkiją.

50 vaikų sužeisti mo
kyklos busui susikūlus

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
16. — Netoli nuo čia buvo su
žeisti penkiasdešimt mokyklos 
vaikų, mokyklos busui, bandant 
išvengti kolizijos su kitu auto
mobiliu, nuvirtus į griovį.

Bedarbių skaičius Ang
lijoj vis didėja

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Oficialiu pranešimu, rugsėjo 8 
d. bedarbių skaičius Anglijoj 
pasiekė 2,139,571, arba 79,127 
daugiau, ne kaip buvo savaitę 
anksčiau.

5!4 pėdų vyras vedė 28 
colių nykštukų

NEW_ YORiKAS, nigs. 16.— 
Čia įvyko nepaprastos vestu
vės. Salvatore Coke, 5 pėdų 7 
colių augštumo aktorius, vedė 
Jenny Scalia, aktorę, kuri, nors 
jau 23 metų amžiaus, tėra 2 
pėdų ir 4 colių didumo.

Del ko Vokietijoje 
turėjo pasisekimo 

kraštutinieji
BERLYNAS, rūgs. 16.—Įvy

kusiuose praeitą sekmadienį 
reichstago rinkimuose dalyva
vo daugiau ne 85 nuoš. visų 
įsiregistravusių balsuotojų, ar
ba apie 34 milijonai piliečių.

Socialdemokratai gavo dau
giausia balsų, bendrai apie 8V2 
milijono.

Fašistai buvo antri eilėj, ga
vę apie 5«/2 milijono balsų.

Komunistai treti, surinkę 
apie 114 milijono balsų.

Kitos buržuazinės ir reakci
nės partijos gavo po daug ma
žiau.

Kalbėdamas apie rinkimų re
zultatus, Hermanas Mueller, 
socialdemokratų vadas ir buvęs 
kanclerius (ministeris pirminin
kas) pasakė:

“šie rinkimai Vokietijoje tu
ri įspėti, kad neverta, 'dagi ka
ro laimėtojams, apkrauti tautą 
nepakeliamais mokesniais... Rin
kimų rezultatai parodo, kaip di
delis nedarbas ir vargas, pra
radimas viltęs sulaukti ekono
minio gyvenimo pagerėjimo, įsi
tikinimas, kad tauta likus gi
liai pažeminta priverstinu jos 
nuginklavimu1, tuo tarpu kai 
nugalėtojai atsisako nusigink
luoti, stumia krašto žmones j 
pačias kraštutinybes.”

Abidvi kraštutinybes — fa
šistai ir komunistai — reika
lauja Versalės taikos sutarties 
revizijos ir Youngo reparacijų 
mokėjimo plano panaikinimo.

Trys Sovietų valdi
ninkai sušaudyti

Penki kiti nuteisti ilgiems me
tams kalėjimo už “kontrre- 
voliuciją”

MASKVA, rūgs. 16. — Slap
toji sovietų policija (OGiPU) 
skelbia, kad trys gaisrininkų 
departamento valdininkai tapo 
sušaudyti, o penki kiti nuteis
ti ilgjtems metams kalėjimo 
kaip “kontrrevoliucininkai”.

Visi jie buvo apkaltinti tuo, 
kad dėjęsi neva gesiną gais
rus, o ištikrųjų darę taip, kad 
lengviau gaisrai galėtų plisti, 
ypačiai svarbiuose naujuose val
džios trobesiuose.

Maskvoj tik vodkos 
gali gaut be vargo

MASKVA, rūgs. 16. — Del 
didelės maisto produktų sto
kos, Maskvoj paliauta rengimai 
vakarėlių ir balių. Pastaruoju 
laiku eilės pasirodė dagi ties 
tabako krautuvėmis, šiandie 
Maskvoj be didelio vargo ga
lima gauti tik degtinės.

4 asmens žuvo ugny
WARRENTON, Va., rūgs. 

16. — Cassanovoj, netoli nuo 
čia, keturi asmens žuvo lieps
nose, sunaikinusiose gyvento
jos Mrs. J. Wells namus, bū
tent, trys Mrs. Wells vaikai ir 
ketvirta jos giminaitė, Miss 
Mary Hali. Gyva išliko tik vy
riausia jos duktė, 10 metų am
žiaus, suskubus iššokti pro 
langą.

Illinois Darbo Fede
racijos konvencija

Senatvės pensijų įstatymo rei
kalas. — Darbo sutrumpini
mas. — Illinois angliakasių 
byla

SPRINGFIELD, III., rūgs. 16 
— R. G. Soderstrom, Illinois 
Darbo Federacijos vicepreziden
tas ir šteto legislaturos narys, 
Illinois Darbo Federacijos kon
vencijoje šiandie pasakė karštą 
kalbą už senatvės pensijų įstei
gimą.

Visuomenėje, — sakė Soder
strom, — kur įstatymai užgina 
žiaurumą su gyvuliais, kur vabz
džių gyvenimas ir žuvys yra 
apsaugoti, kartais dagi penimi, 
valdžia, kuri pensijon uotų sa
vo pavargusius piliečius, nega
li būt vadinama neišmintingai 
tėviška, žmonių valdžia, žmo
nių pastatyta žmonėms tarnau
ti, turi rūpintis ne tik tais sa
vo piliečiais, kurie pelnosi ir 
mokesnius moka. Ji turi rūpin
tis ir beturčiais. Valstybė turi 
rūpintis lygiai pasenusiais, kaip 
ir jaunais. Jeigu musų legis- 
latura prieš dvejetą mirtų bu
tų priėmus senatvės pensijų 
įstatymą, du trečdaliai betur
čių namų šiandie jau butų bu
vę nuversti.

Soderstrom pasakė, kad Eu
ropos kraštuose beveik visur 
yra įvestas senatvės pensijona- 
vimas, tuo tarpu turtingiausio
se Jungtinėse Valstybėse šian
die dar tik dešimty ’štėtų ir 
Alaskoj yra priimti beturčių 
senatvės aprūpinimo įstatymai.

Barney Cohen, Illinois šteto 
darbo departamento direkto
rius, kalbėjo už darbo valan
dų sutrumpinimą, kaip priemo
nę nedarbui sumažinti.

Federacijos sekretorius, Vic- 
tor Olander, pranešė, kad bu
vus laikyta konferencija su re
organizuotos angliakasių unijos 
atstovais ir kad esą vilties, jo
gei einą United Mine Workers 
unijoj ginčai bus ramiu budu 
išlyginti.

Sek re tori au s- i žd i n i n k o rapor
tas parodė, kad šiemet federa
cija gavo iš IlMnois angliaka
sių unijos tik $2,838 narių mo
kesnio, tuo tarpu kai 1929 me
tais ji buvo sumokėjus federa
cijai $18,702.

Prohibicininkai rin
kimuose Vokietijoj 

visai nušluoti
BERLYNAS, rūgs. , 16. — 

Šiais reichstago rinkimais da
lyvavo ir vokiečių prohibicijos 
partija, siekianti visiško svai
giųjų gėrimų panaikinimo, bet 
neturėjo nė kokio pasisekimo. 
Visoj Vokietijoj ji tesurinko 
viso 1,172 balsu.

Trys vaikai sudegė
JACKSON, Mich., rūgs. 16. 

— Knollwood Park priemiesty 
gaisre, kuris sunaikino gyven
tojų C. Martinų namus, žuvo 
trys vaikai. Tėvas, bandyda
mas vaikus išgelbėti, pats skau
džiai apdegė.

Vilkai išpiovė avis
----------- X

Luokės valse., Dulkiniškės 
kaime naktį iš 4 į 5 d. rugpiu- 
čio gauja vilkų įpuolė į ūkinin
ko Bumbliausko kiemą, apdras
kė nedidelį kumeliuką ir, įlin
dę pro pamato skyles į tvartą 
papiovė 9 avis. Penkias suėdė 
vietoje, o kitas keturias paliko 
pusiau apėstas. Be to, šešias 
avis labai apdraskė.
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LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdoj keli tūkstan

čiai žmonių lieka 
be duonos

Užsidarė stambiausias Klaipė
dos fabrikas

KLAIPĖDA. — Rugpiučio 29 
dieną atleido visus savo darbi
ninkus Klaipėdos celulozos fa- 
rikas, motyvuodamas tai celu
lozos pramonės krize.

Fabrike dirbo 900 darbinin
kų, gaudavo apie 90,000 litų 
algų kas savaitę. Dabar juos 
atleidus liko be duonos keli 
tūkstančiai žmonių — skaitant 
jų šeimas, kuriems miestas tu
rės mokėti pašalpas!

Lietuvos lakūnai išskri
do Maskvon

KAUNAS. — Rugpiučio 18 
d. 9 vai. ryto iš Kauno per 
Daugavpilį ir Smolenską j Ma
skvą išskrido trys musų lėk
tuvai SSSR laivyno revizituo- 
ti. Išskrido maj. Gustaitis, maj. 
Peseckas, kap. Garelis, kap. Ja
blonskis, kap. Špokevičius ir 
mechanikas Šukys “Ansaldo” 
tipo lėktuvais. Lakūnai laiky
sis maršruto: Kaunas, Zarasai, 
Daugavpilis, Polockas, Smolen
skas ir Maskva. (Manoma nu
skristi neųusileidžiant. Revizi
tas truks 5 dienas.

Nauja Klaipėdos krašto 
direktorija

Klaipėdos krašto gubernato-. 
riaus naujai paskirtas krašto 
direktorijos pirmjininku p-nas 
Reizgys rugp. 16 d. sudarė nau
ją direktoriją, į kurią įėjo: 
p. Dugnus ir p. českleba, jau 
buvęs direktorijos nariu p. švel- 
niaus direktorijoj.

Tą pačią dieną V/t vai. po
piet nauja direktorija perėmė 
iš senosios pareigas. Pareigų 
perėmime dalyvavo aukštesni 
direktorijos valdininkai ir Klai
pėdos krašto gubernatorius p. 
Merkys. Ta proga p. guberna
torius pasakė kalbą, kuria pa
dėkojo buvusiai direktorijai už 
atliktus darbus ir išreiškė pa
geidavimo, kad naujoji direk
torija dirbtų valstybes ir kra
što naudai. Į gubernatoriaus 
kalbą atsakė bu v. Direktorijos 
pirmininkas p. Kadgynas ir 
naujos direktorijos pirminin
kas p. Reizgys. P. Reizgys pa
dėkojo p. gubernatoriui už pa
sitikėjimą, paskiriant jį direk
torijos pirmininku, ir žadėjo vi
sas savo jėgas pašvęsti dar
bui, kurio tikslas butų valsty
bes ir krašto gerovė.

Kuliama mašina užmu
šė žmogų

Rugp. 22 d. vežant kuliamą 
mašiną per lešmos upes tiltą 
pakely iš Krinčino į Vabalnin
ką mašina virto j ravą ir mir
tinai užmušė pil. Joną Jasiu- 
ną 50 metų amžiaus.

Šiais laikas jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gail patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta. kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "‘Naujienose”, 
tas visuomte turi naudos.
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C. K. Braze

Kelionė į Lietuvą
Per Angliją traukiniu. — lan

dūnas. — Šaltumu. — Kelio
nė “Raitoma” laivu.

Liepos 12 d. apie 9 valandą 
vakaro jau pradėjo matytis 
krantai ir žvejų laivukai. Bū
riai paukščių skraidė apie lai
vą. žmonės' puolė žiūrėti. Jie 
palinksmėjo pamatę žemę. Ant 
rytojaus pusryčius valgėme dar 
prieš šeštą valandą, o truputį 
po septynių persėdome į ma
žus laivukus ir nuplaukėme j 
St. Anton. Plaukėme kanalu. 
Vienoj pusėj buvo Franci j a, o 
kitoj Anglija. Reginys buvo 
labai gražus. Pietus dar pa
valgėme ant laivo, o po to ne
užilgo išlipome S. Hamiltone. 
Čia gavome gelžkelio tikietus 
pervažiuoti Angliją.

Į traukinį sėdome apie tre
čią valandą po pietų ir už dvie
jų valandų jau buvome Londo
ne. Anglijos traukiniai turi 
tris klases. Vagonai gana ma
ži. Sėdynės ilgos ir minkštos. 
—gali susėsti astuoni žmonės. 
Viso važiavome 72 myli. Aplin
kui matėsi gražus vaizdai. Ūki
ninkų namai mūriniai. Stogai 
gontais dengti. Bendrai daro 
neblogą įspūdį.

Iš gelžkelio stosties ėjom iki 
busų stoties, žmonės žiurėjo į 
mus kaip į kokius keistus su
tvėrimus. Nuo stoties autobu
su važiavome iki viešbučio apie 

minučių. Čia mus vi- 
sus uždare no raktu, kol su- 

. tvarkė pasus. Autobusu važiuo
dami turėjome progos jsitėmy- 
ti gatves, —jos gana plačios. 

' Namai gražus, mūriniai. Keis-
• ta mums atrodė, kad vežimai
* ir automobiliai važiuoja kaire 

puse.
Vakarienę pavalgėme Kings- 

w;y viešbuty, o paskui ėjome 
apžiūrėti miestą. Kadangi tai 
buvo nedėldienis, tai viskas už
daryta: atdaros buvo tik smuk
lės ir teatrai. Anglijos mote
rys “pauderio” nenaudoja, bet 
į smukles eina ir cigaretus ru-

automobilių ir 
Bet gi ma- 
daugiausiai. 
arkliais va- 
visur ant

ko. Languose matėsi gražių 
drabužių ir batų. Kainos piges
nės nei Amerikoj.

Oras tai tikrai nemalonus,— 
lija ir lija. Liepos 14 d. pusę 
devynių gavome viešbutyj pus
ryčius. Pavalgę sėdome rašyti 
laiškus i įvairias šalis, —Ame
riką, Lietuvą, Lenkiją, Rusiją 
ir t.t. Ant galo, kiek nustojo 
lietus ir mes išvažiavome mies
to ir jo įdomybių pažiūrėti. 
Užsukome pamatyti inkvizicijos 
liekanų, kaladę, kur buvo 
kapojamos' galvos ir kiti kan
kinimo įrankiai. Kituose kam
bariuose matėme senovės ka
reivių ginklus.

Liepos 15 d. taip pat išėjome 
pasivaikščioti po Londoną, čia 
pusėtinai yra
visokiausios rųšies. 
žų automobilių yra 
matosi gatvėse ir 
žiuojant. Bušai
dviejų aukštų. Daug galima su
tiktai biednų. Vieni jų viso
kius menkniekius pardavinėja, 
o kiti tiesiog išmaldų prašo.

Viešbučiuose merginos pa
tarnautojos gauna apie, keturis 
dolerius per savaitę, butą it 
valgį. Dirbti turi ilgiausias 
valandas, —nuo 5:30 vai. -ryto 
iki 11 valandos nakties. Drei- 
veriai amerikoniškai pinigais 
per savaitę gauna apie .$20.

Londone matosi ir taip vadi
namų dešimtštorių. Jie priklau
so amerikiečių kompanijai. 
Daiktai amerikoniškai pinigais 
parsiduoda nuo šešių iki dvy
likos centų. Alus ir degtini' 
čia gana brangi. Saliunai at
sidaro 11 vai. ryto. Antrą va
landą po pietų ir vėl užsidaro, 
iki penktos valandos. Paskui 
jie laikosi atdari iki dešimtos 
valandos vakaro. Ir tų valandų 
saliunininkai laikosi labai są
žiningai. Mes Įėjome Į saliuną 
prieš pat dešimtą valandą. Ka
dangi jau buvo uždarymo lai
kas, tai atsisakė duoti išsiger
ti. Girdi, ateikite rytoj vie-

nuoliktt) , j valandą, o šiandien 
jau nebegalima.

Girtas' saliune gerti irgi ne
gali gauti. Pašaukia paprastai 
taksikabą ir veža namo. O 
jeigu girtas išeina iš saliuno, 
tai jį savo globon paima po- 
licmonas. Tada saliunininkas 
turi užsimokėti pabaudą. Bend
rai tvarka yra labai gera. 
Miestas užlaikomas gana šva
riai. Publika mandagi. Vaikė
zai nevaikščioja gatvėmis švil
paudami, kaip tai daro Ameri
kos miestuose.

Su drg. M. Kasparaičiu bu
vome nuvykę apžiūrėti Šv. 
Povilo katedrą. Čia randasi į- 
vairių statulų: karalių, kuni
gaikščių ir šiaip pasižymėjusių 
žmonių. Statulos randasi viduj 
bažnyčios ir pasieniais. Visur 
padėti parašai. Pirma, sako
ma, nebuvę galima į tos baž
nyčios vidų įsigauti.

Namai aukšti ir iš akmenų 
pastatyti. Jie, matomai, labai 
seni ir aprūkę. Yra ir plyti
nių namų. Atrodo gana gra
žus. Anglai kalbą žymiai skir- 
tingiau nei amerikiečiai. Iš pra
džių sunku ir suprasti. Ir rei
kia pasakyti, jog anglai atrodo 
labai išblyškę. Už plaukų nu- 
kirpimą barbenai ima nuo še
šiolikos iki aštuoniolikos' cen
tų, o už nuskutimą nuo astuo
nių iki dvylikos.

Liepos 16 d. po pusryčių ėjo
me pažiūrėti kariuomenės. Pa
keliu užėjome ir vieną istoriš-

ką muziejų. Turėjome ant sa
vo griešnų kojų, užsimauti tam 
tikrus pantu plius. Įėję į vidų 
nieko tokio nepaprasto nerado
me. Ir dabar dar nesuprantu, 
kam tie pantapliai buvo reika
lingi.

Anglijoj vaisiai kiek bran
gesni nei Amerikoj. O kai ku
rie ir labai brangus. Pavyz
džiui, už vynuogių svarą reikia 
mokėti 62 centu. Taip daly
kams esant,' aišku, kad vynuo
ges' tik gana pasiturintys žmo
nos tegali valgyti.

Po pietų apleidome viešbutį 
ir autobusu važiavome i laivą. 
Prieš keturias jau ouvome prie 
laivo. Laivo vardas “Balto- 
nia”. Penktą valandą jau va
karieniavome ant laivo. Vaka
rienę davė gana gerą, —sar- 
dinų, mėsos, pyragaičių, juo
dos ir baltos duonos, konfitū
rų ir arbatos. Prieš ščštą va
landą apleidome Londoną, 
Uoste matėme bolševikų laivą 
“Smolnyj”. Pusę dešimtos tu
rėjome antrą vakarienę, kuri 
susidėjo iš sūrio, arbatos ir ki
tokių dalykų. Ten pat buvo ir 
mažas baras. Tad kai kurie 
užsimanė ir alaus bei degtinės 
išsimaukti.

Laivo kambariai gana švie
sus. Tik lovos pusėtinai kie
tos ir trumpos. Ant rytojaus 
turėjome nemažai vargo, kol 
suradome vandens nusiprausti. 
Ant laivo matosi iškabos len
kų, rusų, žydų ir vokiečių kai-
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NAUJI AKINIAI 10 DIENU NEMOKAMAM IŠBANDYMUI
x,e.skite man pasiųsti juips šiuos vėliausio styliaus Naujus 8helltox Komforto Akinius su
Aiškaus Regėjimo stiklau 10 dienų nemokamam išbandymui. _ Gražiausi akiniai kokieAiškaus ____ ._ _..... ____ . .. ______... _______ .
pagaminti per daugelį niteų. Nešiojami daugybės žmonių. Populiarus visur. Pagražina 
išvaizdų. 'Nepažeis ‘opiausios nosies ar ausų. Lengvus. Leis skaityti Hinulkiuusl raštų, įverti, 
ploniausių adatų, matyti AKT! ir TOLI. Graži dėžutė pridedama dykai. Patenkinimas ga
rantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad mano 
akiniai tiktai už $2.98 nėra geresni už tuos, kurie kitur parsidavinfija po $15.00, jus ga
lite pasiųsti juos atgal, jus nerizikuojate nė vienu centu.

PRISIUNČIAMI NEMOKAMAM IŠBANDYMUI ANT MANO RIZIKOS — NE8IU8KIT 
NE VIENO CENTO — PRISIŲSKIT TIKTAI KUPONĄ

Aš žinau, kad tie akiniai suteiks jums tokį pastebėtinų regėjimų ir patenkinimų, kad aš 
sutinku prisiųsti juos išbandymui. Pasuaudokite šiuo dideliu bargenu. Atsiminkite—nė cento 
iš kalno. Laikykit pinigus namie. Prisiųskit kuponų dabar: ,

DR. S. J. RITHOLZ, STATION C, CHICAGO, II,L.
Registruotas Optomestilstas. Užtivirtintas Illinois valstijos. Po Valstijos valdžios priežiūra
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LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVĄ
Išpildyltit ir prisiųskit nemokamo 

išbandymo kuponų 
DR. S. J. RITHOLZ, 

Rjlj. G. H. 215 
Station C., Chicago. III.

Aš noriu išbandyti jūsų naujus

kaip aš galiu juos išigyti be kaštų, taipgi 
prisiųskite naujų katalogų.
Vardas ...........      -...... amžius.........

... . __ ____ ... Shclltex
Komforto Akinius per 10 dienų ir patirti

' Adresas
Miestas

ŠVEDŲ AMHIKOS LINIJA
valst.......

i.ul“

(Swedish American Line) 
PATOGUS SUSISIEKIMAS
VORK - KLAIPĖDA

(Via Gothenburg)
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 

Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 
NAUJAM MOTORLAIVY

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAI! 1S 

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas %
Išplaukia iš New Yorko Spalių 11 d., Vyt. Didž. Met.

M
M

LA1VŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
S. DROTTNINGHOLM ....... šeš. Rugsėjo 20
S. GRIPSHOLM ......................  šešt. Spalių 4
S. KUNGSHOLM .........   šešt. Spalių 11
Spaliu 1 1 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą

S. DROTTNINGHOLM ........... šešt. Spalio 18
S. GRIPSHOLM ............................ šešt. Nov. 1

šešt No v. 8 
šešt. Nov. 29

M
M. S. KUNGSHOLM .....
S. S. DROTTNINGHOLM

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. "■

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai tuji progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms ląikraštj. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvoj Ūkinin
kas“ šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko“ kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą Mušti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui“ 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas“ mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO“ adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat, 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką“ Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Del plaatesnių informacijų kreipkitės pas arčiaus} Tamstai agentą arba 
bent, kuru musų Linijos raštinę. Gauk lietuvių kalboj specialiai atspaus
tą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse. —

Rašyk: '

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avė., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadzie 8902

$514-16 Rooaevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

?l'iįL
bomis, bet lietįpviskų nėra. 
P-nas Bukšnaitis parašė lietu
višką iškabą ir prisegė. Kadan
gi tas laivas' plaukia į Klaipė
dą, tai, mano supratimu, iš
kabos turėtų būti tik dviem 
kalbom: vokiečių ir lietuvių.

“Baltonia” laivas' šliaužė, 
kaip vėžys. Daugelis apgailes
tauja važiavę per Angliją. Vien 
tik kelionei iki Klaipėdos teks 
praleisti dvi savaiti. Tas tru
putį perdaug, liet yra ir to
kių, kurie džiaugiasi. Sako, tu
rėjome progos šiek tiek su An
glija susipažinti ir Londono

gatvėmis pavaikščioti.
Gailiuosi, kad neturėjau pro

gos aplankyti lietuvių koloniją. 
Girdėjau, kad Londone gyvena 
apie 400 lietuvių šeimynų. Lie
tuviai turį savo parapiją ir kaž
kokį kliubą. Kai kurie ten bu
vo nuvykę. Tarp fankeleivių 
yra vienas chicagietis. Tai ge
ras vyras. Visa bėda su juo 
yra ta, kad mėgsta perdaug iš
sigerti. Na, o kai išsigeria, tai 
pinigus meto, kaip šieną. Ant 
rytojaus jis paprastai skund- 
džiasi galvos skaudėjimu ii< ap
gailestauja, kad daug pinigų

praleidęs'. AŠ manau, kad tam 
žmogui bus pusėtinai riestai 
Lietuvoj, jei jis nesusivaidys.

Išvažiavus iš Anglijos oras 
buvo pusėtinai vėsus. Bet vė
liau pasirodė saulutė, kurios 
Anglijoj neteko matyti. Kai 
sužinojo mano sankeleiviai, jog 
aš savo keliones įspūdžius ap
rašinėju “Naujienose”, tai pra
dėjo man fundyti. Vienas chi
cagietis šešiems pirko vyno, 
alaus ir obuolių. 'Turėjau 
“good time”.

(Bus daugiau)

H

Vienu Metu Sukaktuvių
RADIO PROGRAMAS

Duodamos Jos. F. Budrike kratuves kas Subatą nuo 6 iki 7 vai. 
vakaro iš stoties WCFL 970 kil. Rugsėjo 20 dienoje dalyvaus 
svečias Lietuvos Valst. Operos baritonas J. Butėnas. Jo gražus 
balsas ir naujos dainos Jumis maloniai palinksmins. Dalyvaus 
taipgi p-lė Gricaitė ir Vaidylų choras.

Baby Grane! Pianas vertes $1,000.00

$225uz

Kiti Grand Pianai nuo $350 ir aukščiau

Didelis pasirinkimas Brunsvvick Ra- 
dio, Victor, RCA, Philco, Majestic, 
Sparton, Zenith, Atvvater Kent ir Ge
neral Motors. Jus galite gauti pas mus 
už dJug žemesnes kainas negu kur kitur.

Gulbransen Trade Mark

UPRIGHT PIANO

Grojikliai Pianai biskį vartoti, labai ge
rai atrodo ir gražiai groja — po 
$25.00 ir $50.00. Te- fJE fifi 
reikia įmokėti ...................................W

THOR nauja skalbiama 
mašina ...  $99.75

NAUJOS SKALBIMUI MAŠINOS
Thor, Maytag ir Hoover karpetą valymui mašina.

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesį nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago,
Margutį redaguoja KOMI’. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO daiąos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.1)0, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos“.

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

III

vie-

WISSIG, 

Pasauliniame kare 
Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dąugefj metu ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. ,
OFISO VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 VVeat 26 St., kampas Kecler Avė., Tel. Crauford 5573

Philco Kadios su Screen Grid tūbomis dynamic spykeris už . 
Atwater Kent modelis 60 su viskuo už .............................................
Victor su 10 tūbų su viskuo už................................  :....
Cub Radio su viskuo už .................................................. .'...........................
Majestic 8 tūlių su viskuo už .................................................................

Parduodame aid Lenyuų Išmokėjimų.

$72.00
$109.00
$109.00
$59.00
$59.00

Jos. F. Budri, inc
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705.
Chicago, III

General Motors Radios
3343 South Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Budriko valanda

Janitorių susirin 
kimas

Lietuvių Am. Pil. Janitorių 
Kliubo susirinkimas įvyks rug
sėjo 17, 1930, 8 vai. vak., Ryans 
Hali, 6512 Cottage Grove Avė. 
Visi Kliubo nariai esate kvie
čiami atsilankyti, taip pat atsi
veskite savo draugus janito- 
rius, kurie nori Įstoti kliuban 
ir būti artimesniais draugais.

Kviečia Kliubas.

Iš

O

Pereitą šeštadienį iš stoties 
WCFL buvo duota lietuvių ra
dio valandos metinių sukaktu
vių programa, kurią pasekmin
gai atliko A. Vanagaitis su J. 
Olšausku, p-lė Jaseliuniutė ir M. 
Jozavitas. Ateinanti ketvirtadie
nį bus radio valanda nuo 7 ligi 
8 vai. vak. ir šeštadieni nuo 6 
ligi 7 vai. vak.

West Pullman
SLA. 55 kuopos susirinkimas.

Rugsėjo 14 dienų įvyko SLA. 
55 kp. susirinkimas. Narių at
silankė vidutinai. Atidarius su
sirinkimą, sekretorius peršaukė 
administraciją ir perskaitė pro-

Lenskio Arija
Operos Eugenij Onegin—Tchaikovskio 
dainuos Juozas Babravičius atsisveikinimo 

koncerte, spalių 5 d.)

kur, o kur, O kurgi jus pradingot,
Nuskrydot kur vilties’ laikai?

Kas gal Įspėt dienas rytojaus, 
Ar bus jos laimes ar pavojaus? 
Gilioj tamsoj paslėptas jis,— 
Tebūna jau tokia lemtis.

Ar žusiu aš švinu pervertas, 
Ar gyvas išliksiu toliaus?
Kas žino. Saulė lig prašviš
Ateis valanda paskutinė.

Palaiminta tebus gyvybė, 
Palaiminta bus ir tamsybė.

Prašvis tuojau saulutė- skaisti
Atbus žavėjanti gamta,
O aš, gal būti, jau nuvysiu 
Gludėsiu amžių tylumoj.

Ir atmintį jautraus poeto
Užlies banga tyliosios lėtos
Užmirš visi mane, bet tu, Olga, 
Sakyk, ateisi tu prie mano kapo?

Pralieti ašarą graudingą
Ir tarti: jis' mane mylėjo, 
Ir man jis degu kaip ugnis. 
Del meilės palaidotas tapo.

Ak, Olga, aš tave mylėjau, 
Del tavęs aš išsižadėjau 
Brangių dienų jaunystės mano. 
Ak, Olga, aš tave mylėjau.

Drauguže mano, brangioji mano,
Ateik, ateik, ateik greičiau,
Taip laukiu aš tavęs,
Taip laukiu aš tavęs, ateik, ateik!

Ateik greičiau brangioji mano, 
Ateik, ateik širdele mano.
O kur, O kur, O kur gi jus pradingot?
Vilties laikai, vilties laikai, nuskrydot kur?..

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyman at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gvdymosi namie. Pilė Dept., 
S-M-S Health Institute. 1869 N. Damen 
Avė., Chicago.

(Apgarsinimas)

HEMORRHOIDAI, 
Pilės ir Konstipacija 
ir kitos ligos ir vidurių pakrikimai 

gydomi moderninėmis metodomis.
Be operacijos
Be ligoninės priežiūros
Be skausmo
Be išlikimo iŠ darbo.

The American Colonic 
Institute

5 N. Wabash Avė.
Room 909 Kesner Bldg. 

Panedėfiais ir ketvergais iki 9 v. vak.

Bernard Petkas |
Pilnas Pasirinkimai

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

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Hichmond St.I *

PASIRENDUOJA

The Oaks Grove
119th St. ir Archer Av

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
>. ■ /

Piknikams, Šokiams, 
Išvažiavimams

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė.

Tel. Ęrospect 21Q2

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

9. E. Cor. Archer and Central 
TeL Proepect 8759

Gražiausias daržas Cook 
paviete

Kreipkitės
M. McDERMOTT,
Tel. Republic 3836

nuo
Oak
Per 
kad

tokolą, kuris buvo priimtas.
Prisirašė du nariu: I. Gjrčie- 

nė ant ’$30() apsaugos ir $12 
pašalpos savaitėje. įmokėjo $3 
į apsaugos skyrių ir $3 j pa
šalpos skyrių. A. žąsytis ant 
$1000 apsaugos ir $12 pašal
pos savaitėje. Įmokėjo $5 į ap
saugos skyrių ir $3 i pašalpos 
skyrių.

Skaitomas buvo laiškas 
vietinio komiteto surengti 
Forest seneliams pietus, 
laišką komitetas reikalauja,
55 kuopa prisidėtų delegatais 
be jokių finansų ir iškaščių. 
Prie to darbo yra jau prisi
dėjusios daugiau kaip1 dešimtis 
draugijų. Buvo vienas išvažia
vimas, kuris davė? pelno virš 
vieno šimto dolerių. Dar ma
noma surengti biznišką vaka
rą. Po to bus suteikta sene
liams pietus. SLA. 55 kuopa nu
tarė prisidėti prie surengimo 
pietų Oak Forest seneliams. Iš
rinko komisiją iš trijų asme
nų. Jie yra sekanti: J. Tama
šauskas, J. Kavaliauskas ‘ir J. 
Girčius.

L. Statkus užsimaldavo, jis 
išvežtas Į ligoninę aklosios žar
nos operacijai. J. Kavaliauskas 
sirgo nuo kovo 26 d. iki rug
pjūčio 9 d. Per tą laikotarpį 
pasiųsta tik trys blankos. Ne
žinia kodėl taip buvo apsilei
dęs senasis finansų sekretorius. 
Pašalpos priklauso $90.50. Nu
tarė atmokėti.

Nuo pereito susirinkimo pa
siųsta į Centrą $295.34. Gauta 
ir pakvitavimas, kad pinigai 
priimti. Senasis finansų sek
retorius betvarkiai elgėsi su na
rių mokeščiais. Surinko daugiau 
kaip $20 bet nepasiuntė i Cen
trą. Nariai reikalauja per Cen
trą, kad iškolektuotų jų mo
kesčius iš buvusio senojo fi
nansų sekretoriaus Kazio Stat
kaus. Valdyba raportuoja, kad

senoji buvusi komunistų valdy
ba aikvoja kuopos turtą: Vieną 
kartą paskyrė $10 bylai vesti, 
antrą kartą $100. Prie to kuo
pos pinigais išleido lapelius. 
Toks komunistų elgęsis prieš 
susivienijimą daro žalos susi
vienijimui. Tuo tikslu yra vei* 
kiama.

J. Tamašauskas, sekr.

Bridgeportas
žinoma Bridgeporto lietib 

viams darbuotoja p-nia B. By
tautienė, išvažiavo sykiu su 
dukrele Estela, atostogų — į 
Delis, Wis. Sako grįšianti tik 
apie pabaiga šio mėnesio.

J.

Jauna radio daini 
ninkė

Jadvyga Gricaitė, 
Subatoj, rūgs. 20, 6-7 
dainuos Budriko Radio 
doj iš WCFL stoties.

soprano, 
P. M. 
Valan-

Ką matė ir girdėjo 
zokoninkų reporteris

Brolių marijonų “juokinto- 
jas” kunigas Kampininkas 
“Draugo” 218 nr. štai kaip ap
rašo, ką matęs ir girdėjęs:

“...kai po to komunistai 
pradėjo su cilistų, sandaro- 
kais SLA. vajėvotis, nariai 
valdyboms holdapus daryti 
(kaip nesenai Įvyko vienoj 
SLA. kuopoj), ta vaina nu
eis Chicagos butlegerių ke
liais: vieni neprieteliai kitus 
gaudys ir duos fri raid.

Mano pasakymas pildosi ir 
znokai rodosi. Oleikoj aną 
dien ėjo “pažangiųjų su ‘an- 
darokais skodas, kuriame vos- 
vos neįvyko praktika komu-

Greita Laivų Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERTBALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaite, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Ųamburg-American Line
177 N. Michlgan Aveniu ♦ ♦ Chicago

apžiūrėti savo namo reikalus, jį remodeliuoti, ar pataisyti.
Mes turime didelį pasirinkimą visų jums reikalingų medžiagų, liauju 
ir vartotų, pav. ■ ..
Lumberio, durų, langų ir visokios rūšies Mill Work, stogų popie
tes, Wall Boards, Plumbingo, Paipų ir t. t.

!
2 karų garažas $126.00

$5.65
Gera maleva galionas $1.48

PAMATYKITE MUS AR f ELEFONUOKITE 
HYDE PARK 1726 

Mes sutaupinsime jums pinigą.

7337 Stony Island Avė.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom . tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
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LATER 
MOVĖ D TO 
BROOKLYN

nistinės revoliucijos. Jau bu- karšta geležis ir už ožkos liau- 
vo pradėta stumdytis ir, anot j<as geresn^ įr buvau besigu-

vilkti, aš negaliu išprosyti, at
sisakė Jurgis.

pačių tovorščių, jeigib ne sa
lės savininko įsikišimas, bala 
žino kaip butų išėję...

Oleikos 'andarokai dabar 
žada savo maršalką į dide
lį činą pakelti, ba tai narsus 
vyras.” 
Viskas 

tik kažin 
dvasiškos 
dovanos: kur tik žmogus su an- 
daroku (kunigas su jupele) 
bando juokauti, ten išeina au
sį rėžiantis kveksėjimas.

tas butų nieko sau, 
kode! taip yra, kad 
asabos neturi juoko

Pajauninimo ope 
racija

Aną dieną nuėjau Marąuette 
Park pas siuvėją Skobį. žiūriu, 
pasitiesęs kokio tai žmogaus 
švarką ir brauko išilgai su ko
kia tai didele karšta geležim, 
panašiai kaip koks naprapadas 
skaudančias strėnas su paga
liu.

— Jurgi, sakau, ką gi tu 
čia darai? — Ar nematai, kad 
raukšles šukuoju, sako. — Jur- 
guti, sakau, ar negalėtum ir 
mano feisą sušukuoti, matai jau 
raukšlės pradeda kaltis. — Ko
dėl ne, sako Jurgis, — gulkis, 
aš pafiksysiu! Atsikėlęs busi 
kai šešiolikinis. — Tai, manau,

AT FODRTEEN 
VISITED OLD 
VITAGRAPH 

STUDIOS

—- Kol’ negali? klausiu. — 
Galiu tai galiu, tik išprosijus 
ant feiso ilgai ilgai neišdžius, 

i o su šlapiu teisu juk nenorė
si ir pro duris eiti. Tai jau ne,

ląs. Nusivilk! sušuko Jur
gis, kur tu matei, kad apsiau
stą kas prosylų ant nugaros!
— Nagi, mano oda no švarkas'
koks, sakau, kad galėčiau nu- sakau, ir paskiau good bye. 
sivilkti. — Jei tu negali nusi- Pustapėdis.

Tikri Dažylai Duoda
/ \ Geriausias Pasekmes

7^ Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da- 

IKBUKĮK/ f žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
.. I lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa-

įMH > į sėkmės. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy-
X _ Ii 11/ mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama

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

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

1930
Scandinavų Amerikos Linijos laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN Į KLAIPĖDA

BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šią Ekskursiją visi butų užganėdinti.
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletą koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote ši rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus: 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.

V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.
JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.
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mas nebūtų buvęs galimas, jeigu žmonių masėse nebū
tų būvę per eilę metų stengiamasi sugriauti pasitikėji
mą demokratine respublika. Tą pasitikėjimą daugiau
sia griovb komunistai. Ir jie susilaukė gausių savo 
darbo va&ių^

Taip buvo visur. Kur komunistai daug “darbavo
si”, tenai atsirado daug fašistų.

Apžvalga
m———— i u m oi '

DARBININKAI IR 
PARAZITAI

Ir ar yra naudingas kiekvie
no darbininko darbas? Sakysi-

PARTINĖ POLITIKA LIETUVOS UNIVERSITETE

Tautininkų valdžia išleido dekreto keliu naujų sta
tutą Lietuvos universitetui, ir jos šalininkai tuomet tą 
valdžios žinksni teisino tuo, kad universitetas turįs bū
ti apvalytas nuo politinių partijų įtakos ir paverstas 
gryno mokslo įstaiga. Bet praktikoje pasirodo visai 
kas kita.

Einant naujuoju statutu, universiteto profesorių 
taryba pristato mokslo metų pradžioje profesorių są
rašą valstybės prezidentui, kuris tą sąrašą gali patvir
tinti arba ne. Docentų sąrašas yra pristatomas švieti
mo ministeriui patvirtinti. Pasiėmus šitą profesorių ir 
docentų tvirtinimo teisę, valdžia žymiai susiaurino uni
versiteto autonomiją, ir dabar jai atsidarė plačios du
rys varinėti politiką universitete.

Politikavimo pavyzdį jau turime. Pirmam profeso
rių sąraše, kuris buvo paduotas p. Smetonai, jisai at
sisakė patvirtinti visą eilę universiteto tarybos pažy
mėtų asmenų. Lietuvos spaudos dėmesį atkreipė į save 
ypatingai prof. Vaclovo Biržiškos nepatvirtinimas. V. 
Biržiška yra vienas gabiausiųjų ir darbščiausiųjų pro
fesorių Lietuvos universitete. Jisai profesoriavo nuo 
pat universiteto įkūrimo ir pasižymėjo, kaipo sąžinin
gas mokslo vyras ir pedagogas. Jo vardas, matyt, nėra 
blogas, jeigu kilus sumanymui Lietuvoje išleisti lietu
vių encyklopediją, jisai buvo paskirtas vyriausiu to 
svarbaus veikalo redaktorium.

Bet p. Smetona atsisakė V. Biržišką patvirtinti. To 
priežastis gali būt tiktai ta, kad dabartinei valdžiai 
netinka prof. Biržiškos pažvalgos. Mat, Biržiška yra 
fašizmo priešas ir nors politika jisai neturi laiko užsi
imti, bet prie progos savo nuomonių neslepia.

Nepatvirtinimu šito profesoriaus p. Smetona pa
darė įspėjimą ir kitiems universiteto mokytojams, kad 
iš jų reikalaujama ne tiek žinojimo ir gabumo, kiek 
ištikimybės valdžiai — taip, kaip bolševikiškoje Rusi
joje arba fašistiškoje Italijoje. Ištikimybė valdančiai 
partijai pasidarė svarbiausia Lietuvos universiteto pro
fesorių kvalifikacija.

įdomu, į ką bus paversta ta mokslo įstaiga ateity
je, jeigu šitas principas tenai bus įgyvendintas. Juk 
tautininkų valdžia Lietuvoje ne amžina. Kai ateis į val
džią vai. liaudininkai, tai jie galės pašalinti iš univer
siteto tautininkus; kai valdžia pateks į rankas kleri
kalams, tai šie išguis palankius liaudininkams profeso
rius.

Apsaugoti Lietuvos universitetą nuo šitokio likimo 
bus galima tiktai atsteigiant universiteto autonomiją, 
kurią dabartine atžagareiviška valdžia bando sugriauti.

LAIKRAŠTIS PRAŠO ANGLIAKASIŲ PAGELBOS

Kadangi senasis angliakasių unijos prezidentas per 
savo agentus Franklin kauntėje išėmė “indžonkšeną” 
prieš Illinois valstijos mainierių unijos viršininkus, tai 
laikinai turėjo sustoti ėjęs ir jos organas “The Illinois 
Miner“. Dabar to laikraščio vietoje eina “The American 
Miner“, kurį leidžia redaktorius Oscar Ameringer.

To laikraščio leidėjas prašo, kad angliakasiai pa
remtų jį finansiškai, iki aukštesniuose teismuose išsi
ris “indžonkšeno“ klausimas ir unija vėl galės atgai
vinti savo senąjį organą. Jisai prašo, kad kiekvienas 
angliakasys užsiprenumeruotų jį bent šešioms savai
tėms, prisiųsdamas viso 25 centus už tą laiką. Taip pat 
jisai prašo, kad visi reorganizuotosios unijos pritarė
jai tarpe savo draugų angliakasių pavarytų agitaciją 
už “The American Miner” palaikymą.

Dabartiniu laiku, kai eina Illinois mainierių kova 
su Levrisu, yra ypač svarbu tą laikraštį skaityti. Jo 
adresas' yra: “The American Miner”, 427 Illinois Mine 
WorkePs Building, Springfield,’ III.

DAR'VIENAS KOMUNISTŲ “NUOPELNAS”

Skaldydami Vokietijos darbininkus ir niekindami 
demokratinę tvarką, komunistai jokio revoliucinio 
tikslo nepasiekė. Bet jie sustiprino reakciją ir užaugi
no ragus fašizmui. _ ...

Sekmadienio balsavimuose tapo išrinkta į Vokieti
jos reichstagą, 107 fašistai, kuomet pirma jų buvo 
reichstage tik 12. Šitoks milžiniškas fašistų sustipiėji-

Šioje vietoje buvo minėta, 
kad Rusijos miestuose, dabar 
žmonės gali pirkti maistą iš 
valdžios krautuvių tik sulig 
kortelėmis. Bet su toms' kor
telėmis žmonėms tenka laukti 
prie krautuvių valandų valan
domis, tdip kad namų šeimi
ninkės kasdien išstovi eilėse 
vidutiniškai po keturias valan
das. Ir neretai pasitaiko, kad 
nė su kortele krautuvėje nega
li žmogus nusipirkti ko nori, 
kadangi maisto produktų mies
tai negauna pakankamai.

Tečiaus šitokią sovietų ro
jaus' “gerovę” vistiek bando 
pateisinti brooklyniškis kom- 
fašistų organas.

“Akurat taip, sulig korte
lėmis”, didžiuojasi vienas 
jo bendradarbis. “O kas 
tas korteles gauna? Darbi
ninkai. O kurie nedirba nau
dingo darbo, tie kortelių ne
gauna. Šitaip naikinamas 
parazitinis elementas Sovie
tų Sąjungoje.”

‘Vadinasi, kas' nedirba “nau
dingo darbo”, tas yra palieka
mas badu dvėsti! Labai puiki 
dvidešimto amžiaus filosofija. 
Civilizuotame pasaulyje žmonės 
nė su gyvuliais taip nesielgia, 
kaip tas kom-fašistas nori kad 
butų elgiamasi su sovietų Ru
sijos gyventojais. Kuomet ūki
ninkas turi atliekamą šunį, ku
ris prie namų saugojimo jam 
yra nereikalingas (t. y. tam 
šuniui pūrą ‘naudingo darbo”), 
tai ūkininkas visgi duoda jam 
palakti ir bent duonos plutų 
jam numeta, kad jisai galėtų 
palaikyti gyvybę savo šuniš
kam kūne. Bet šalyje, kurią 
valdo “vienintėlė pasaulyje dar
bininkų valdžia”, žmogus yra 
pasmerkiamas bado mirčiai už 
tai, kad jisai nedirba “naudin
go darbo”.

Musų kom-fašistiški buka
pročiai nesupranta net to pa
prasto dalyko, kad dažniausia 
ne nuo žmogaus priklauso, ko
ki darbą jisai dirba arba ne
dirba. žmogų padaro tam tik
ros visuomenes klases nariu 
visų pirma ta visuomenės san
tvarka, kurioje, jisai gyvena. 
Tik kapitalizmo sistemoje, sa
kysime, žmogus gali būti dirb
tuvės savininkas arba beturtis 
darbininkas. O ar žmogus pa
tenka į vieną ar į kitą visuo
menės klasę, tai pareina nuo 
daugelio įvairių aplinkybių: 
nuo to, kas yra jo tėvai, kokį 
išlavinimą ir išauklėjimą jisai 
yra gavęs, kokius gabumus ji
sai turi, ir t. t. Kaip gi tad 
galima žmogų už tas visas nuo 
jo valios nepriklausančias ap
linkybes' padaryti kaltu ir pa
smerkti bado' mirčiai ?

Jeigu sovietų Rusijoje tapo 
įvesta tokia tvarka, kad žmo
nių darbas, kurie pirma vertė
si, pav. bizniu, šiandie, jau yra 
nenaudingas, tai Rusijos val
džios pareiga yra piarupinti 
jiems naudingą darbą. Kitaip, 
tai kokią prasmę turi tos neva 
geresnės tvarkos įvedimas?

Ir, pagaliau, kas yra naudin 
gas darbas, o kas yra nenau
dingas darbas ? Kom-fa&stų 
organo bendradarbis sako, kad 
“naudingą darbą” dirba tiktai 
tie, kuriuos jisai vadina darbi
ninkais. Gerai, bet kaip tuo
met yra. su darbu gydytojo, 
mokytojo, poeto arba apysakų 
rašytojo? Pagal to kom-fašisto 
logiką išeina, kad šities proti
nio darbo atstovai tai — pa
razitai, kuriems nereikia duot 
ne pavalgyt.

me, mūrininkai ir dailides pa
stato namą kokiam nors speku
liantui arba kontr-revoliucio- 
nieriui (komunistai pripažįsta, 
kad sovietų Rusijoje tų ele
mentų da yra daug): ar tas jų 
darbas yra naudingas? Ar nau
dingi darbininkai yra šoferiai, 
kurie vėžina automobiliais ko
misarus; tarnai, kuriuos turi 
pasisamdę privatiniai pirkliai; 
bernai, kurie dirba pas “kulo- 
kus'” ūkininkus?

Jeigu spręst pagal darbo 
“naudingumą”, tai pasirodys, 
kad pačioje, darbininkų klasėje 
yra daug “nenaudingų” darbi-

ninku, ir kur tuomet bus riba 
tarpe “parazitų” ir “neparazi- 
tų”?

“RENEGATO DIKTATŪRA”

Francuzų socialistų laikraš
tis “Le Populaire” vadina Len
kijos Pilsudskio valdžią “rene-
gato diktatūra”. Apie smar
kaujantį lenkų maršalą laik-
raštis šitaip atsiliepia:

“Išdavikas idėjoms, kurias 
išpažino iki valandos, kurią 
pasiekė galią, renegatas sa
vo partijai, ligūstas žmogus 
Pilsudskis stumia savo kraš
tą į Lenkijai pavojingą ir 
taikai pavojų pilną avantiū
rą.”
Socialistų organas mano, kad 

Lenkijos darbininkai ir valstie
čiai nepasiduos valiai tautiško 
eks-didvyrio, kuris tapo “karių 
ir šovinistų bandos galva”. To
dėl krašte kilsią neramumai, o 
gal ir pilietinis karas.

PRANAŠAVIMAI
Senojo testamento pranašavi

mai. — Kaip į tai žiuri mo
kslininkai? — Sir Richard 
Gregory nuomonė. — Farao
no sapnas. — Saulės dėmių 
įtaka. — Afrikos ežerai. — 
Nilas. — Babilonijos ir Egip
to dvasiškiai.

Senajame testamente nema
žai vietos pašvenčiama aprašy
mui trijų pranašavimų. Per 
šimtmečius tie pranašavimai 
buvo skaitomi stebuklais, ži
noma, fundamentalistai ir ki
tokie “funny-mentalistai” dar 
ir šiandien yra įsitikinę, kad 
kiekvienas biblijoj parašytas 
žodis yra šventas. Su tokiais 
nėra jokios- prasmės ginčas 
vesti, —jų visvien nepertikrin
si.

Bet įdomu štai kas: pasta
ruoju laiku kai kurie moksli
ninkai pareiškė tą nuomonę, 
kad biblijoj aprašyti pranaša
vimai galėjo iš 'tiesų išsipildy
ti. Vadinasi, pripažįstama, 
kad senovėj kai kurie įvykiai 
buvo išpranašauti.

Tai gana keistai skamba. 
Nejaugi mokslininkai atsivertė 
ir pradėjo tikėti senovės pasa
komis? Nieko panašaus. Moks
lininkai biblistais kol kas neiš- 
Virto. Visa ką jie daro, tai 
bando patirti kiek galima dau
giau apie senovę. Jie sako, 
kad be priežasties nieko neį
vyksta. Jei biblijoj aprašoma 
kai kurie pranašavimai, tai 
tam turėjo būti koki nors prie
žastis.

Prieš kiek laiko Londone į- 
vyko Karališkos Meteorologų 
Draugijos suvažiavimas. Tos 
draugijos prezidentas, Sir Ri
chard Gregory, žurnalo “Na- 
ture” redaktorius ir pagarsėjęs 
oro ekspertas, pareiškė tą nuo
monę, jog biblijoj aprašomi 
pranašavimai nebuvo jokie ste
buklai. Labai galima, kad 
Egipto, Babilonijos ir Judėjos 
dvasiškiai buvo susipažinę su 
oro eikliais ir be didelio vargo 
galėjo įspėti kai kuriuos įvy
kius.

Vienas labiausia žinomų pra
našavimų yra Juozapo išaiški
nimas faraono sapno. Esą 
faraonui prisisapnavusios sep
tynios riebios karvės, o paskui 
septynios liesios. Juozapas tą 
sapną išaiškinęs taip: septynios 
riebios karvės reiškia septynis 
derlingus metus, o septynios 
liesios karvės, —septynis ne
derlingus metus. Tas pranaša
vimas, kaip biblija tvirtina, 
tikrai išsipildęs.

Kitoj vietoj mes surandame 
Elišos pranašavimą apie septy
nis nederlingus metus. O septy
nioliktame ir aštuonialiktame 
skyriuje užtinkame Elijaus 
pranašavimą apie septynis ne
derlingus metus. O septynio-

prieš tris ar keturis tuktsan- 
čius metų saulės dėmių eikliai 
susidėjo, iš . keturiolikos, o ne 
vienuolikos metų. Priegtam yra 
žinomi kiti oro eikliai. Pavyz
džiui, Brucchnero. Tu eiklių 
ilgumas lyginasi 34 metams.

Dr. Eckhard Unger, Berlyno 
universiteto profesorius, perei-
tą metą nurodė į tą faktą, jog 
Babilionijos dvasiškiai dar prieš

Juozapo laikus su atsidėjimu 
stebėjo oro permainas. Jie tu
rėjo net savo rųšies kalendo
rius, kur buvo pranašaujama 
potvyniai ir kitokie dalykai. 
Galima manyti, kad jiems bu- 
vo žinomi ir saules dėmių eik
liai. Na, o prie tokių aplin
kybių nesunku buvo ir “stebuk-
lingus” pranašavimus daryti.

—K. A.
------ — ------------—.— ..................... ...... .......... .. . --------------- ---- 
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pasivaikščioti apsirengusią. Tik 
prie jos galėjau rasti paguo
dos ir pagelbos, aš mečiausi 
jai priešais, jis išsigando dėl 
mano pablogusios išvaizdos,

liktame ir aštuonioliktame sky
riuj užtinkame Elijaus prana
šavimą apie sausrą.

Gregory sako, jog tuose pra
našavimuose nieko stebuklingo 
nėra. Dauguma oro ekspertų 
pripažįsta tą faktą, jog nuo 
saulės dėmių žymiame laips
ny] priklauso oro permainos. 
Kadangi saulės dėmių eiklius- 
tęsiasi vienuoliką metų, tai to
kį pat laikotarpį užima ir oro 
eiklius.

Saulės dėmių įtaka tropikuo
se yra nepalyginamai didesnė 
nei šaltesniuose kraštuose. Pa
vyzdžiui, Afrikoj yra keli eže
rai, kurie nesusijungia su j u-1 
ra. Jie. yra savo rųšies lietaus 
baseinai. Lietingais metais 
vanduo ežeruose pusėtinai pa
kyla. Na, o kai užeina sausi 
metai, tai ir ežeruose mažiau 
vandens bėra. Tapo pastebė
ta, kad tarp saulės dėmių cik- 
liaus ir tų ežerų yra artimas 
ryšys. Kitais žodžiais1 sakant,' 
tapo pastebėta, kad vandens 
nusek imas ežeruose priklauso 
nuo saulės dėmių.

Saulės dėmių įtakai pasiduo
da nė tik ežerai, bet ir* Nilo 
upė. O Nilo upė randasi ga
na arti tos vietos, kurią palie
te Juozapo pranašavimas. Yra 
tikrai žinoma, kad senovėj 
Egipto dvasiškiai su didžiausiu 
atsidėjimu stebėjo Nilo nuseki- 
mą ir išsiliejimą. Ir visai gali
mas dalykas, kad jie žinojo, jog 
Nilo upėj vandens pakilimas 
ir nuslūgimas priklauso nuo 
saulės dėmių.

Reikia žinoti, kad Egipto 
derlius priklauso nuo Nilo. Jei 
ta upė pakankamai neišsilieja, 
tai Egiptas turi blogus metus. 
Gali pasitaikyti keli blogi me
tai paeiliui. Kai kurie tad ir 
mano, jog Juozapas'buvo gerai 
susipažinęs su Nilo savybė
mis ir todėl be didelio vargo 
išpranašavo gerus ir blogus 
metus.

Kaip anglai sako: “so far so 
good”. Tačiau gali kilti vienas 
labai svarbus klausimas. Bibl*B 
joj visur kalbama apie keturio
likos metų periodą, — septynis 
gerus ir septynis blogus metus. 
Tad kokiu budu tą keturiolikos 
metų periodą galima suderinti 
su saulės dėmių eikliu, kuris 
tęsiasi tik vienuoliką metų.

Gregory sako, jog tai visai 
paprastas dalykas. Biblija buvo 
perrašoma ir pertaisoma neima'- 
nomą skaičių kartų. O prieš 
tai biblijoj surašyti padavimai 
ėjo iš lupų į lupaus. Tokiomis 
aplinkybėmis esant, visai tad 
natūralu, kad daug tapo pakeis
ta arba iškraipyta. Priegtam 
pravartu atsiminti, jog senovėj 
skaičius septyni buvo laba 
reikšmingas: jis tiesiog turėjo 
magišką reikšmę: Galima tac 
prileisti, jog perrašant bibliją 
dėl didesnės svarbos tą skaičių 
kas nors tyčia įspraudė.

Ant galo; g

(Tęsinys)
Kart kartomis parko gale 

pasirodydavo Viktorino šaulys 
valstiečiu persirengęs, ir aš/ ne
praleisdavau progos slaptai su 
juo pasikalbėti ir jam primin
ti būti pasiruošus su manim 
bėgti, jei koks piktas įvyks su
darytų man pavojaus. Baro
nas ir Reinholdas atrodė ma* 
nim labai patenkinti ir prašė 
imtis už Hermogeno visomis 
galimomis pajėgomis. Bet dar 
nebuvau suradęs galimybės 
nors kartą nors vieną žodį su 
juo pakalbėti, nes matomai jis 
vengė progos' su manim vienas 
pasilikti, ir jei sutikdavova ba
rono draugystėj, tai jis taip 
ypatingai pažiūrėdavo į mane, 
kad man ištikrųjų buvo neleng
va susivaldyti nesumizgus. Jis 
rodėsi mokąs giliai įeiti 1 ma
no sielą ir permatyti visas 
mano slapčiausias mintis. — 
Kai tik jis' mane pamatydavo, 
tai jo išblyškusiame veide ap
sireikšdavo koks tai nesuvaldo
mas gilus rūstumas, prislėgtas 
įniršimas, tik per vargą vab1 
domas pyktis. —Atsitiko, vieną 
kartą man bevaiškčiojant paiv 
ke, visai netikėtai jis beeinąs 
priešais. Pamaniau busiant’ 
momentą pagaliau išsiaiškinti 
su juo tą slegiantį santykį, to
dėl, kai jis norėjo mane: ap
lenkti, pagriebiau jį greitai' už 
rankos, ir dėl savo iškalbos 
talento prabilau taip įtikinan
čiai, taip puikiai, khd jis ištik
rųjų rodėsi pradėjo domėtis ir 
negalėjo benugalėti vidujinio 
sujudimo. Atsisėdova ant vie
no akmeninio suolo gale take-^ 
lio, vedančio į rumus. Kalboje 
pakilo mano įkvėpimas-, aš kak 
bėjau, kaip nuodėminga yra, 
kuomet žmogus', krimsdamas! 
širdy, paniekina paguodą, baž
nyčios pagelbą, kuri palinkusią 
galvą vėl atitiesia, ir taip eina 
prieš gyvenimo tikslą, kokį 
jam yra aukštoji galybė sutei
kus. Kad net nusikaltėlis ne
privaląs abejoti dėl dangauš 
malonės, kadangi abejonė pati 
jau atima išganymą, kurio jis 
vėl galėtų nusipelnyti atgaila 
ir maldomis. Pagaliau paliepiau 
jam tuojau pat man išsipažin- 
ti ir taip visą savo sielą lyg 
prieš Diėvą atidengti, tuo tar
pu pažadėdamas' jam atleisti 
visas nuodėmes, kokias1 jis yra 
padaręs: jis čia jau atsikėlė, jo 
antakiai susiraukė, akys degė, 
karštas raudonumas apdengė 
jo mirtinai išblyškusį veidą ir 

: nepaprastai žVarbi’ti' balšU j iš 
suriko: “Ar1 gi tu esi grynas*, 
be nuodėmės, kad tu lyg ty
riausias, taip lyg pats Dievas, 
kurį tu pah'iėkfnhi, drįsti užsiL 
manyti žvelgti į mano krutinę, 
kad tu drįsti man prižadėti 
kaltės atleidimą, tu, kuris vel
tui besistengsi nusiplauti savo 
nuodėmių, ieškoti dangaus iš
ganymo, kurs tau amžinai yra 
uždarytas ? Nelaimingas dvi
veidi, greit ateis keršto valanda, 
ir' sumintas į dulkes, lyg nuo
dingas kirminas, veltui šauk
sies savo mirties valandą pa
gelbos, išpirkimo mio neišpasa
kytų kančių, dejuodamas, ligi 
kol pragaiši iš beprotybės ir 
nusiminimo!”

Jis greitai nuėjo šalin, aš li
kau sutriuškintas', sunaikintas. 
Visas mano savim pasitikę j i-

pradejo klausinėti priežasties, 
ir aš ištikimai papasakojau jai 
visą įvykį, kokį ką tik turėjau 
su pamišėliu1 Hermogenu, pri
durdamas dar savo baimę ir 
suširupinimą, kad Hermogenas 
galbūt kokiu nbrs nesupranta
mu budu atidengė musų pa
slaptį.
Euphbrtllja pasakoja kaip ji ap- 
gfttilftlgai iStėkėjusi už barono, 
nofėdhmR atkėršyti Hermoge- 
rtul if įkhlttinčja Medardą, kiad 

jis/ niižiidytų Hermogeną
Euphemija atrodė, lyg visa 

tai j os nė trupučio nepalietė. J i 
nusišypsojo taip keistai, kad 
mane šiurpas paėmė, ir tarė: 
eikiva giliau į parką, nes čia 
muš labai seka ir gali pradėti 
įtarti, ką tas garbingasis 
su manim kalba. — Mes įėjom 
į visai nitošaliį bosketą, Eup- 
hėmija 1 aistringai apsikabino 
mane; jos karšti ugningi buč
kiai degino mano lupas. “Ra
miai Viktorinai, tarė Euphe- 
niija, ramiai gali žiūrėti į visa 
tai,' kas' tave, taip įvarė į bai
mę ir abejones; man net ma
lonu yra, kad su Hermogenu 
taip atsitiko, nes dabar aš tu
riu ir privalau su tavim dėl šio 
to pasikalbėti, ką aš tiek ilgai 
tylėjau. —Tu sutiksi su ma
nim, kad a§ mokėjau ypatingai 
dvasiniai : užviešpatauti visa, 
kas mane gyvenime apsupa, ir 
aš manau, kad moterims tai se
kasi lengiau, kaip jums, žino
ma, nėra nieko paprastesnio, 
kaip kad bė to išorinės formos 
neatsilaikomo kerėsio, kokį 
gamta pajėgė moteriškei su
teikti, joje randasi dar aukš
tesnis principas, kurs tą kerės j 
sulieja į vieną su dvasine per
svara ir tada valdo pagal sa
vo užgaidą. Tai yra tasai 
stebėtinas iš paties savęs išėji
mas, kurs leidžia pačiam pažiū
rėti į savo aš iš kito atžvilgio, 
kur tada pasirodo lyg aukštes
niems norams tarnaujanti prie
monė, padėti tam siekiui, kurs 
lyg aukščiausias gyvenime ro
dosi vertas siekti.

—Ar bėra kas aukštesnio, 
kaip užviešpatauti gyvo žmo
gaus gyvenimą, lyg galingais 
kerėjimais surišti visus jo apsi
reiškimus, jo aistras pagal savo 
pamėgimą, kaip viešpačiui no
risi. Tu, Viktorinai, nuo pra
džios priklausei tiems neskait
lingiems, kurie mane suprato, 
ir tu tas pažiūras pasisavinai, 
dėlto aš nesivaržau tave, kaip 
karalienės vyrą, pakelti į savo 
•aukštesnės viešpatystės sostą. 
Šio ryšio puikumą dar pakėlė 
paslaptis ir mudviejų neva 
skirtinas gyvenimas padėjo tik 
išaugti mudviejų fantasting
iems kaprizams, kurie mudvie
jų pasismaginimui žaidė su pa
vergtais kasdienio gyvenimo 
santykiais. Ar nėra dabartinis 
mudviejų drauge gyvenimas 
.drąsiausias triukas, kurs aukš
tesne prasme įvertinant, tyčio
jas iš konveiicijonalinės siaura- 
protybčs bejėgumo? Net tau 
taip keistai atrodant, ką ne vie
ni rūbai rodo, aš jaučiu, lyg pa
ti dvasia pasiduotų valdančiam, 

(Bus daugiau)

mas, mano drąsa dingo. Iš 
rūmų pamačiau išeinančią Eup- 

aliin'a prileisti, jog hėmiją su skribėle ir sale, lyg Garsinkitės “N-nose”
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CHICAGOS 
auros

Teatruose
“Geltonas Kisas” Cinema 

teatre

Ant Chicago avė. prie Michi
gan avė. kampo yra nesenai 
Įrengtas naujoviškas filmų tea
tras, kur duodami klasiški pū
domieji paveikslai, veik visada 
kas nors nauja ir originališka 
iš Europos. Be to Cinema tu
ri originališkų stygų orkestre- 
lę, kuri sugriežia po keletą mu- 
zikališkų dalykų, ir priedams 
visuomet duoda po moksliškų 
filmą. Taip pat teatro galeri
joj visuomet tęsiasi artistiškų 
paveikslų parodėlės. Teatras 
atdaras nuo 1-11 vai. vakaro.

Šių savaitę Cinema eina prem
jera “Geltonas Pasas”, vaizduo
jantis Maskvos padugnių dra
mų. Filmas gamintas Maskvos 
artistų.

Oriental teatre
Nuo ateinančio penktadienio 

eina sensaoinis paveikslas “The 
Sea God” (Jūrių Dievas), kur 
svarbiausią rolę lošia Kichard 
Arlen, garsus narūnas, pada
ręs daug triksų giliai po van
denimis.

Roosevelt teatre
Prasideda dviejų juodveidžių 

Moran ir Mack juokinga kome
dija “Anybody’s War” (Bet kie
no karas), kuriame du Ame
rikos juodukai stengiasi patap
ti geueral majorais.

McVickers teatre
Gary Cooper dalyvauja nau

jame paveiksle “The Spoilers” 
(Gadintojai), paimtame iš šal
tos Alaskos auksakasių gyve
nimo.

Chicago teatre
Jack Oakie, žinomas Ameri

kos juokdarys, asmeniškai at
vyksta vienai savaitei nuo atei
nančio penktadienio. Be to ei
na filmas “Love in the Rough” 
dalyvaujant Robt. Montgomery 
ir Dorothy Jordan.

United Artiste teatre
Eina golfinė komedija “Fol- 

low Thru” su Buddy Rogers 
ir Nancy Carroll.

Didkunigaikštis Otto, kuris 
sukėlė Vengrijoj didelio sąjū
džio. Jis nori pasidaryti Veng
rijos karalium.

kikas. Jūrių dugno gyventojai 
ir jūrių čerepokų lizdų staty
ba.

Spalio 11 d. Kolumbo ir Liū
tai uolose.

Spalio 18 d. Petroleumo is
torija ir “Mustpiash the Mušk* 
rat”.

Spalio 25 d. Vengrijos far- 
meriai. Kasdieninė Duona ir 
“The Coon Hunt”.

Lapkr. 1 d. Meksikoje. Ena- 
mel daiktai. Paskutinis iš Se- 
minolės ir keturkojis Kolum
bas.

Lapkr. 8 d. “Trees to Tri- 
bunes”. Totem pflsąkos ir “šven
tieji baboonai”.

Lapkr. 15 d. Kaip dirba ug- 
niakalniai. Veiklus ugniakalnis 
Havaii, Aloha žeme, Kobra ir 
Mongoosc, ir Keisti gyvulių pa
pročiai.

Lapkr. 22 d. Gražioji Kor
sika. Persų vedybos. Egyptas, 
senas ir naujas, ir “Taj Mahal”.

Lapkr. 29 d. P u ritau ai ir 
Peter Stuyvesant (Dėkavonės 
dienai).

Gruodžio 6 d. Dik Dik ke
liais. Garnys. Popieriaus pilys 
ir žiemos smagumai/

Moterims negalima 
tikėti

m
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kensington
K. ir D. Susivieenijimo 

susirinkimas

Moksliškos paskaitos 
su paveikslais

Field Museum of Natūrai 
History nuo spalio 4 d. duoda 
kas šeštadienį nemokamas lek
cijas publikai. Lekcijos bus 3 
vai. popiet muzejaus teatre.

Spalio 4 d. “Gražioji Japoni
ja”.

Spalio 11 d. Primityvės An
golos- (Portugalijos vakarinė 
Afrika) giminės.

Spalio 18 d. Botaniškos ko
lekcijos (augalų rinkiniai) aukš
tosios Amazonės paupiais.

Spalio 25 d. Madagaskaras ir 
jo gyventojai.

Lapkričio 1 d. Baitas į Ledų 
Gadynę.

Lapkričio 8 d. Archeologiniai 
tirinėjimai Maya laukuose ir 
Aztekų ir Maya hieroglifiškų 
raštų aiškinimas.

Lapkričio 15 d. Ar vabzdžiai 
nuveiks žmones?

Lapkričio 22 d. Siamo ir In
do-Kinijos žemės.

• Lapkričio 29 d. Su Pinchot 
po Pietines Jūres.

Lekcijas duoda patyrę keliau
tojai, tirinėtojai ir mokslinin
kai.

Moterų madų agentai skel
bia, kad su šiuo rudeniu Pary
žius dar labiau pailgina mote
rų rubus. Dabar rubų«*ilgumas 
keisis kas valandų, vakarop il
gyn, taip kad vakarinės suk
itės sieksiančios žemės, ir to
kiuose rūbuose nebebusią mo
terų emancipacijos nė žymio.

širdies ligos mažėja
Šiemet Chicugoj buvo 326 

mirtis mažiau nuo širdies ligų, 
kaip pernai per tą patį' laikų. 
Pernai buvo 4,610 mirimų, šie
met 4,284 mirimai nuo širdies 
ligų.

Demokratų kandidato
maršas

Col. James Hamilton Lewis, 
Demokratų kandidatas į U. S. 
senatorius, -konkurentas Bepu- 
blikonų kandidatei Mrs. McCor- 
mick, jau apvažiavo su savo 
šlapiomis prakalbomis 8 mies
tus ir 5 apskričius. Jo varvan
čiai “šlapioji” programa suke
lia susiinteresavimo net grynai 
republikonų rateliuose.

Veskite vaikus j 
lekcijas

Ficid Museum of Natūrai 
History pradedant spalio 4 d. 
duoda seriją moksliškų lekcijų 
su paveikslais vaikams. įėjimas 
j įmokamas. Lekcijos kas šešta
dienį du kart, 10 vai. ir 11

Guziką prisegė už 
taksas

Sam Guzik, gengsterių kara
liaus Capone bičiulis ir bandi
to Jack Guziko brolis, skubiai 
patrauktas atsakomybėn už ne- 
sumokėjimų taksų sumoje $115,- 
821 už .Įmetu laikotarpį nuo 
1924 ligi 1928 m. Guzikas gy
vena įj-rutii. Capone rezidenci- 
jos, 2126 So. Michigan avė. Ki
tas gengsteris Frank Nitti, Ca- 
pones raketų kolektorius ir ek- 
zekucionicrius, taip pat trau
kiamas už tuos pačius reika
lus. Kiek1 tie gengsteriai turi

viii. ryto.
Spalio 4 d. Draugas sliekas. 

Judinėtos kopos. Sidabro pinu

“pajamų”, jei net valstybė sau 
uždarbio nuo jų “pelno” reika^ 
Jauja šimtais tūkstančių.

Rugsėjo 12 d. įvyko K. ir D. 
Susivienijimo susirinkimas, su
šauktas atvirutėmis, tikslu ap
kalbėti davimą paskolos ant 
pirmų morgyčių. Laikyti pini
gai banke šiuo laiku nesaugu. 
Oras buvo nešiltas ir ne šaltas, 
narių atsilankė daug.

Serga J. Ūselis ir S. Žukaus
kienė. Atsimaldavo Šalkaus
kas išsirgęs tris savaites. Už- 
simaldavo Sipavičius ir Jan
kauskas. Pasiųsta lankytojai,

Buvo svarstoma duoti nariui 
ar narei paskolos ant pirmų 
morgičių. Tame klausime bu
vo diskusijos, vieni stojo, kad 
niekam neskolinti pinigus, 
banke nėra pavojaus laikyti pi
nigus ir Susivienijimas suor
ganizuotas ne dėl biznio. Ant
ra pusė paaiškino, kad nėra 
užtikrinimo laikyti pinigus 
banke ir jeigu galima gauti 
daugiau nuošimčių už pinigus 
ir saugiau pinigams, kodėl ne
paskelbti. Bus' ir nariui ar 
narei geriau, kad gaus pasko
los iš Susivienijimo be komi
sine. Po visiško apsvarstymo 
nutarė duoti paskolų ant pir
mų morgyčių nariui ar narei, 
kuris pirma atsikreips prie val
dybos. *

Susivienijimas darbuojas su
rengimui Oak Forest, seneliams 
pietų. Pranešta, kad tuo tiks
lu surengė išvažiavimą, kuris 
davė pelno viršaus šimto dole
rių. Sakoma, kviečiama dau
giau draugijų prisidėti prie to 
darbo. Manoma surengti biz- 
niškų vakarą. Po to bus suteik
ta seneliams pietai. Oak Forest 
seneliai turėtų turėti kantry
bę, tą darbą negalima greit at
likti, reikia laiko ir daug dar
bo įdėti, kol įtraukia vietines 
draugijas. Manau iš to vietinių 
draugijų darbavimos bus geros 
ir pasekmės.

Susivienijimo narys Kalnikas 
išdekoravo svetainę, kur laiko
ma Susivienijimo susirinkimai. 
Išdekoruota gražiai. Nariai 
prasitarė, kad ateinančių žie
mą bus galima surengti’ Šokius. 
Aš manau, kad tokie šokiai bu
tų neprošalį. Yra tokių narių, 
kurie nori pašokti.

—Korespondentas.

Įspūdžiai iš Lietuvos 
kaimo

Grįžęs iš Lietuvos, kur pra
leido 2 mėnesius, chicagietis 
Vladas Kavaliauskas, apsilankė 
“Naujienose” ir papasakojo, 
kaip sekėsi kelione į Lietuvą ii 
atgal.

P. Kavaliauskas buvo Lietm 
voj pirmų kartą po 26 metų. 
Išvažiavo šį pavasarį briželio 
11 d. per “Naujienų” agentūrų 
Scandinavian-American linija ir 
birželio 22 d. buvo jau Klaipė
doje. Ten ekskursantai buvo 
pasitikti gana gražiai, su mu
zika ir gėlėmis.

Iš Klaipėdos išvažiavo i sa
vo gimines, į Stulgius (Šiaulių 
apskr.), kur gyvena ištekėjusi 
sesuo. Lankėsi Šiauliuose, Tau
ragėj, tris kartus Kaune. Oras 
Lietuvoj, palyginant su Chica- 
ga, p. Kavaliauskui atrodė šal
tokas. Vasarojus Lietuvoj ga
na gražus. Daržai ir bulvės 
ne kokie. Kaime gyvenant jo
kių naujienų nėra. Ūkininkai 
kaip gyveno 26 metai atgal, pa
našiai dabar gyvena. Ką išsi
kasa, tą sulesa. Keliai tai žy
miai geriau sutaisyti. Kaimai 
atrodo kaip buvę. Miesteliai 
daugiausia atsistatę. Tauragė 
net gana, padoriai atrodo. Dau
guma miestelių turi elektrų, 
Kaime viskas ramu. žmones 
gyvena savo darbu ir rupes
niais. P. Kavaliausko giminės 
veik visi išmirę, tai tik sesuo 
su vyru ūkininkauja.

Iš įspūdžių p. Kavaliauskas 
įsitikinęs, kad tik Vokietija 
yra labai panaši į Suv. Vals-

tijas, stačiai neatšk'iTiama. An
glija jam atrodė nieko nenu- 
pyogresavusi. Viskas atrodo, 
kaip prieš. 100 metų. Seni na
mai, senoviški vežimai. Lietu
va atrodo pažengusi kiek, žiū
rint iš didesnių miestų, bet kai
mas tebėra kaip buvęs.—N.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

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 Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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.

Įvairiu Gydytojai

GYDO

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, UI.

Tel. Victory 1115

Phone 
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
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 Avc.

Phone Boulevard 7589

Tcl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

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
OPTOMETRIST
Laikinai persikėle už 
^aropo ’r dabar ran- 
dasi 4660 Grosą 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 Canal 0523

Lietuviai Gydytojai 
^Hw«*M»%<«^^»*%^wM**w**w*^**w-^WR^w*-^w>#*r****Į>***********  

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. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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.

Ofiso Telefonas Virglnla 0036 
Rez. Tol. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North 81de 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3 3 23 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 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
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 75 89 

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 D562 

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

PRANEŠIMAS
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.

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

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sęredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Te). Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSJS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Ofiso ir Rcz. 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
-- '-------------------------------------------

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. 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

Tcl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) . 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4J29 South Ashland Avė., 2 lubos 

\ CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DJSARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutartį 
Ttl. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 vo piet.

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rvz. 6515 So. h‘<i<kuill bt.
Tel. Republic 9723
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bendrovių Susivieni 
jimo banketas

Svečių

Lietuvių Taupymo, Skolini
mo ir Budavojimo Bendrovių 
Susivienijimas Illinois Valstijoj 
arba Spulkų Lyga rugsėjo 13 
d. turėjo savo metinį banketą 
Lietuvių Auditorijoj,
dalyvavo daugiau kaip 200 
žmonių. Tai tikras 
milijonierių kompanijos susi
rinkimas. Graži ir labai nau
dinga kiekvienam žmogui ta 
Taupymo, Skolinimo ir Budavo
jimo idėja, bet kaži kodėl nėra 
labai populiari tarpe lietuvių 
visuomenės. Pavyzdžiui, kad 
ir aš pats, visai nebuvau užin- 
teresuotas tokiomis spulkomis 
ir jei ne “Naujienų” Taupymo) 
Beendrovė, tai vargu kitos ben
drovės butų valioję mane į- 
traukti savo tarpan. O gal jau 
žmogaus toks būdas, kad kur 
yra daroma dėl jo gero ir kur

lietuviškų

PO 40 
Viduriif pakrikimai 

yra pavojingiausi
Konstipacija lengvai gali 

patapti chroniška po 40 metų. 
Besitęsianti tuo gyvenimo lai
ku konstipacija gali iššaukti 
pilės atakas — ir daug kitų 
pakrikimų.

Dabok savo vidurius viso
kiame amžiuje. Saugok juos 
su ypatingu rupestingumu po 
keturių dešimtų. Kada jie 
būna reikalingi pagelbos, atsi
minkite, kad daktaras žino, 
kas yra geriausia dėl jų.

“Dr. CaldweH’s Syrup Pep- 
sin” yra daktaro receptas dėt 
vidurių. Išbandytas 47 metų 
praktikos, jis tapo rastas pil
nai veiksmingas pašalinime 
konstipacijos ir nuo jos paei
nančių nesmagumų pas vyrus, 
moteris ir vaikus visokio am
žiaus. Jis pasirodė pilnai 
saugus ir kūdikiams. Pada
rytas iš šviežių liuosuojančių 
žolių, tyro pepsino ir kitų ne
kenksmingų priedelių, jis ne
gali gnaibyti; nesusirgins ir 
nesusilpnins jus; gali būti 
vartojamas be žalos taip tan
kiai, kada tik jūsų kvapas 
būna prastas, liežuvis padeng
tas; kada tik galvos skaudėji- 
įinas, aitrumas, gasai įspėja 
konstipaciją.

Sekamą kartą jus tik paim
kite šaukštą šio šeimininio 
daktaro liuosuotojo. Pamaty- 
kit kaip jis yra skanus; kaip 
švelniai ir nuodugniai jis vei
kia. Tada jus žinosite kodėl 
jis patapo populiariškiausiu 
liuosuotoju pasaulyje. Dide
lės bonkos — visose aptie- 
kose.

D*. VV. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

jis turi arba gali turėti ma
tomą naudą, tai sunku jį ten 
prikalbėti. Bet 
jam

kur daroma 
blogas ir yra matoma 

skriauda, ten jis pats su mielu 
noru dedasi.

šiaip ar taip Skolinimo, Tau- 
pinimo ir Budavojimo Bendro
vės yra labai naudinga kiek
vienai šeimynai ir lietuviai tu
rėti! kuoskaitlingiausiai pasi
naudoti tų bendrovių arba spul
kų patarnavimu.

Prieš vakarienę buvo šokiai. 
Pavalgius vakarienę, vienas, 
turbut, koks banketo rengimo 
viršininkas, atidarė programą 
ir perstatė p. Zolpį programos 
vedeju, pavadindamas jį tonts- 
masteriu. P. Zolpis kaip ar
tistas gana mikliai perstatinė
jo kalbėtojus ir trejetą kartų 
net pas įsileido į prakalbas. 
Be to buvo dainų ir muzikos.

Įvairių tautų Illinois valsti
joj bendrovių susivienijimų 
susivienijimo viršininkai apsi
lankė bankete ir pakalbėjo ang
liškai: jų buvo pats pirminin
kas, vicepirmininkas ir valsti
jos inspektorius. Visų kalbos 
buvo daugiau pamarginamos 
linksmais anekdotais’. Iš lietu
vių kalbėjo p. Evaldas kaip 
Keistučio bendrovės sekreto
rius, kuriam besekretoriaujant 
bendrovės kapitalas išaugo per 
milijoną dolerių.

Svarbiausias kalbėtojas buvo 
p. Kučinskas, kurs angliškai 
kalbėdamas plačiai išaiškino 
tokių bendrovių teikamas’ ge
rybes ne tik savo nariams, bet 
ir plačiai kaimyninei vsuome- 
nei. Taip gi plačiai nurodė ko
kios reikšmės turi bendrovių 
priklausymas susivienijimui.

Dainavo p. Sabonis ir p-lė 
Ančiute, abudu po 3 daineles, 
pagaliau abudu sudainavo duetu 
irgi 3 daineles. Pianu akom- 
ponavo p-lč Saboniute, ir 
rai pianu paskambino 
Evaldžiute.

atski-
p-lė

pade-Po programo p. Zolpis 
kojo už atsilankymą ir pavyz
dingą užsilaikymą ir pakvietė 
į šokių salę.—Žinius.

Roseland
Kupreišio laiškas

Gavau laišką nuo A. Kuprei
šio. Jis praneša, kad gyvenąs 
North Dakotoje netoli nuo 
miestuko La Moure, ant ūkės. 
Dirbąs ant ūkės. Dabar sako 
laukų valymas. Darbas nepras
tas, dirbąs ištisą vasarą ant 
ūkių. Ant ūkių šiemet daugiau 
sekasi gauti darbo negu mieste. 
Mažuose miesteliuose prie ūkių 
pigesnis pragyvenimas’ negu 
mieste. Panašiai pas juos kiau
šiniai tuzinas nuo 10c iki 14c. 
Jeigu sumažėtų darbas, ma
no važiuoti kitur. Dar neišsiža
da ir Chicagos. Mano kada nors 
atsilankyt pas savo draugus 
ir pažįstamus. Kitą kartą ža
dėjo parašyt daugiau. Jeigu ap
linkybės pavelys, mano šį tą 
parašyti ir į laikraščius. Laiš
kas man rašytas asmeniško po
būdžio, nemanau j j duoti į laik
raštį spauzdinti. Atsimenu, K. 
Danyla ^adžiojo gavendas apie 
A. Kupreišį pasakodamas, kad 
jis yra Chicagoje. Bet iš Kup
reišio laiško matyt, kad jis kaip 
išvažiavo pavasarį taip ir dirba 
ant ūkių. Kam dar mielus 
skleisti nežinant nieko apie mi
nimą asmenį. Jeigu kuris asmuo 
raudoniems fašistams neprita-

STIPRUS IR KONSERVATYVUS
šis bankas kviečia jūsų 

biznį kadangi
Jis yra Saugus
Jis yra Stiprus
Jis yra Vedamas Gabių Bankierių

CHICAGO LAWN STATE BANK 
& TRVST CO.

63 gt. prie Kedzie Avė.

—

NAUJIENOS, Chicago, iii.
■ **—•*?jhi i kf i i-tegLU1 ■ -------------------------- -

ria, tuojau išmislija nebūtus 
dalykus.

Raudonieji fašistai dejuoja, 
kad darbininkai neaukauja 
jiems sunkiai uždirbtų aukų. 
Mat tiems maklioriams reika
lingi pinigai provai vesti prieš 
S. L. A. Darbininkai supranta 
gerai, kad neužsimoka skriausti 
Susivienijimą, iš kurio jie tiki
si gauti sirgdami pašalpą, o 
mirę pomirtinę. Byla greit pa
sibaigs prieš susivienijimą, kaip 
raudonieji maklioriai negaus 
aukų iš darbininkų.

Švitros korespondencijoje bu
vo paminėta, kad perorganizuo
jant SLA. 139 kp. pagelbėjo 
kelti trukšmą Tamašauskas. 
Turiu priminti, kad čia yra du 
Tamašauskai. Vienas Kazys, o 
antras Jonas.. Kazys yra atsi
davęs raudoniems fašistams su 
visais keturiais. Jam trukšmą 
sukelti nenaujiena.

—J. Tamašauskas.

ti į savo gimtojo krašto kny
gyną. Ką jus manote, Draugai 
ir Drauges, Joniškiečiai?

! / š.

Žmogus kurs nežino 
jo savo metų

HK

North Side
Bijūnėlio Išvažiavimas

Nedėlioj, rugsėjo 14 d. Jef- 
ferson giriose įvyko Northsi- 
dės draugystės Bijūnėlio išva
žiavimas su visokių dovanų iš- 
laimėjimais.

žmonių privažiavo gana 
skaitlingas būrys. Vien automo
bilių buvo apie 200. Kadangi 
oras buvo neperkarščiausias, tai 
susirinkę jautėsi gana gyvai, ir 
muzikantams griežiant šoko vi
sokius šokius, šokikų buvo už
tektinai.

Kairio parinkta šokiams vie- 
a kaip ir svetainė. Greit pasi

darė perankšta ir šluotos šokį 
šokant priesėjo svetainė padi
dinti.

Apie 1 vai. atvažiavo prohi- 
Jišininka,i norėjo pagadinti 
susirinkusių ūpą, bet apuosti- 
nėję Mitkaus troką, kur buvo 
sudėta provizija ir nieko už
drausta nesuradę, nepešę aplei
do susrinkimą.

Vakarop susitvėrė ir choras, 
eurs kaip visuomet tokiuose 
atsitikiinuose ne taip jau sutar
tinai, bet gana vykusiai daina
vo. Mat Northsidės choras, 
Kairio vadovaujamas, nuolati- 
lių praktikų neturi, tai negali
ma ir reikalauti iš jų didelių 
lakštingalų, ypatjingaii žinant, 
tad į chorą priklauso nariai iš 
vairių Lietuvos dalių, kaip tai 

žemaičiai, dzūkai, zanavykai, 
capsai, kalakutai ir kitokį.

A^elnai išvažiavimas buvo 
gana gyvas ir smagus.

Tai buvo D-ras Karalius. Va
kar vakarą gražus būrys drau
gų abejų rųšių, tai yra vyriš
kosios ir moteriškosios, užplū
do D-ro Karaliaus namus su 
netikėtu siurprizu. Mat, akylus 
ir reikalo neužmirštas D-ras 
GraiČiunas žinojo, kad D-rui 
Karaliui vakar vakarą sukanka 
41 metus amžiaus ir tą paslap
tį išdavė kitiems, na ir visi 
sutarė D-rą Karalių užklupti. 
^Tikrai, pasirodė D-ras Kara
lius nieko apie savo amžių ne
žinojęs ir pats nenorėjo tikėti 
savo metams. Surprise party 
buvo karališkai linksma.

Prie progos dar vienas mar
žas sekretas. Sakoma, nekask 
kitam duobės, pats įkrisi. Kai- 
kas jau žino, kad ir pats D-ras 
GraiČiunas šiemet

Kad ir jam 
Karaliui!

tas. 
kaip

Beje,

—R.

Joniškiečių Kliubo 
problema

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas jau pradėjo 
eiti šeštus metus savo gyvena
mojo amžiaus. Per tą laiką jis 
daugiausia buvo užimtas savo 
darbais šioje šalyje, o mažai te
kreipė atydos linkui Lietuvos. 
Tiesa, rodos, porą kartų buvo 
pinigiŠĮkąi sušelpti Joniškio 
nednuomenės seneliai, bet tai 
;ik mažmožis. 'Mano 
Joniškiečių Kliubui 
tvertis už didesnių 
ir svarbesnių darbų.

mes girdime iš laik- 
iš tų žmonių, kurie 
j Lietuvą, kad Lie- 
tik suaugusieji, bet

supratimu 
laikas jau 

uždavinių

yra jubilia- 
neatsitiktų,

Rep. II.
prie progos : 
nors ir nau- 
bet ir sena-

P.
D-ras GraiČiunas 
ją ofisą atidarė, 
jį ant Bridgeporto tebelaiko, ir,
sako, laikys iki galo.

TheEnglishColumn

SPORTAS
Golden Stars 1, Unknowns

Dažnai 
raščių ir 
parvyksta 
tuvos ne
ir jaunimas ypač- provincijoj 
labai mažai teskaito laikraščius, 
knygas, ir, nenuostabu, kad 
ypač kaimuose nežino kas deda
si jų pačių šalyje, kokios per
mainos įvyksta jų valdininkuo
se ir 1.1.

Lietuvos sodžius dar tebėra 
tamsus. Butinąi reikalingas dar
bas skleisti apšvietę ir susipra
timą. Joniškitčių Kliubas, gy
vendamas Chicagoj, šiandien 
jau yra gana stiprus kaip na
riais taip kapitalu, -galėtų įs
teigti Joniškyje didelį gražų 
knygyną, kur pareitų Lietuvos 
taip ir musų Amerikos laikraš
čiai. Taip pat ten butų galima 
pasiųsti parinkus moksliškų 
knygų. Daug žmonių atsirastų, 
kurie mielai paaukotų šiam pra
kilniam tikslui. Taip jau butų 
galima naujų nupirkus pasiųs- 

v'urn tdi.

The Golden Stars wcre eli- 
minated in their third game 
in the Carlos Ames trophy race 
to the Unknowns by a seore of 
4 to 1. The Stars were unable 
to solve the offerrings of Leo 
who twirled a beautiful game 
subduing the heavy hitting 
Lithuanians. The visitors made 
only 2 minor errors while the 
Stars committej 4 costly mis- 
cues which resulted in the 4 
runs scored, in other words 
all 4 runs werc of the unearned 
variety. It was no fault of 
Goose Goslin in losing this 
game as he twirled excellent 
bąli allowing būt 8 scattered 
hits, struck out 7 batters and 
issiied 2 passes.

The Stars made būt three 
hits off Leo, two of them came 
in 'the 4th inning when Tom- 
my Yukon started the inning 
with a vicious double to cen- 
terfield and took third on the 
centerfielders error and scored 
on Stankus single to left 
field. Gricus got the third Star 
hit in the sixth inning.

Two more games are schcd- 
uled for Stars and the base- 
ball season will be over for the 
season. Next Sunday The Ci
cero -Red Rose Lithuanian Ath- 
letic Club will furnish the op- 
position in their annual grudge 
battle. Red Rose have a vic- 
tory to their credit and will 
try to make it two. All base- 
ball enthusiasts' of Roseland 
and Cicero are anxious to see 
this combat as both teams are 
made up of 
youths. Both 
tories būt we 
the outeome.

The Red Rose Club have lošt 
three games out of 11 games 
played this season while the 
Stars have won 10, lošt 6 and 
tied three games. Not knowing 
what teams defeated the Cice- 
ronians it is apparent that the 
Stars have a better chance to 
dcfeat them this year.

We would likę to hear from 
the Holy Cross nine of Town

all Lithuanian 
tėams claim vic- 
mušt wait to see

KUNIGO PETRAIČIO Homiopa- 
tiškus vaistus galite gauti kiekvieną 
dieną pas

MRS. MARIA SHIMAITIS, 
ant 2 flioro, 

2346 West 69 St., 
prie Western Avė. 

Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

of Lake as soon as possible to 
play off the tie game of Aug. 
17th. for the lašt game of the 
season. In this tie game, Park 
rules of Field Limitation inter- 
rupted a beautiful game of 10 
innings vvhich resulted in a tie 
seore of 3 all. The Stars hold 
a vietory over the Holy Cross 
nine and wish to ^nake it two 
staight. Call Pullman 1193 atstaight. Call Pullman 1193 
any hour for arrangements. 
Box Seore. 
Unknowns.
Franklin CF
King
Ripp
McCarthy
Tunney
Smith
Zentura
Loob 
Leo

Golden Stars 
Fryer 
Home 
Extin 
Domikaitis 
T. Yukon 
Gričus 
Stankus 
Romanas 
Shedvvcll 
Oswald 
Goslin

3b

RF 
2b 
lb

C

AB
5
4
4
3
3
4
3
3
3

R
0

11

32

RF
RF

AB
2

Unknowns
1 2 0 0 1 0
Golden Stars:
0

o o

0 
hits.

R. JI.
0—4 8 i CLASSIFIED ADS

SS-lb 
2b-SS 

3b 
lb 
2b

P

4
4
4
3
4

3
3

0 
0 
0 
1 
1 
o

0
2 
0
2

4 8

R 
0 
0 
0 
oc 
1 
b 
o 
o 
o 
o 
o

n 
o 
o 
o 
o

0
0
0
0

31 1 3

PRANEŠIMAI
Lietuvių Am. PU. Janitorių Kliubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 17, 1930
8 vai. vak., Rayns Hali, 6512 Cottagc 
Grove Avė. Visi Kliubo nariai esat* 
kviečiami atsilankyti, taipat atsiveskite 
savo draugus janitorius, kurie nori 
įstoti kliuban ir būti artimesniais 
draugais. Kviečia Kliubas.

“Birutės" Choro pamokos įvyksta 
Gage Parko* salėj, lygiai 8 vai., ketver- 
go vakare. Visi choro dainininkai ir 
dainininkės pasirūpinkite punktualiai 
pribut. Taipgi ir' nauji dainos mylė
tojai kviečiami prisirašyti prie “Biru
tės” choro. Dabar patogiausias laikas.

“Birutės" Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvir
tadieny, rugsėjo 18 d., 1930 m., Al- 
miras Simmons svet., 1640 N. Han
cock St., Chicago, III., 7:30 v. v. 
Narius meldžiu laiku būti.

Sekr. A. Walskis.

SpeclaliatM rydyme chronllką 
ią. Jei kiti neialfijo jumis ll<y 
kyklt pas mane. Mano pilnas ilersamlnavl- 
maą atidengs Jusą tikrą ligą Ir jei a* apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino llegsamlnavlmo—kas jums yraralutlao l*en*mlB»Timo—k«a Jonu yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BIvcL, netoli State St.

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo m rvto iki 1 po Dietą

20

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus 
per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Vitados sutaupai daug iilaidų

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 Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-ny Administratorius

0 —1 3 
Leo.

0 0 10 o
Three base
Tino base hits. T. Yukon
Strike outs. Leo 9, Goslin 7
Base on balls Leo 2 Goslin 2 
Sacrifice Hits. McCarthy, 

Looby.
Double play. Oswald to Gri

cus.

o
Financial

Finansai-Paskoloa

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių 
J. NAMON & CO. 

Bankers 
6755 S. Western Avė.

—Julius Dapkus
PINIGAI

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLE.GE,

672 West Madison Strejet.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radinį mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metu*. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

Business Service
BiznioPatarnarimaa

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victorv 7261. Re*. Hemlock 1292

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 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

pnet-

rioulevard 6520 Re*. Yard* 4401
NORKUS & CO.

rert raustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTA1. Copyright* - išradi 
mai visokios rūšies.

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

Phone Republic 4949

PETER GRIBAS 
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Malevojimas, Dekoravimas ir 
Popieravimas

6127 So. Maplewood Avė., 
CHICAGO, ILL.

20-50% nuolaidos;LUMBERIS
Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
ti. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama į 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Wcstern Avenuc
Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jų* atmokate matomi* mAnesin* 
mis mokeatimia.

Mes taipjau perkam* mnndfto* 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St .

Krti Marahfield A v*

Paskolos suteikiama i viena dien* 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas *500,000*0 
8804 So. Kedzie Avė.

Td. Lafayett* 6788-6716

Mes skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimti* mokamas ant neišmokėto* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Help VVanted—Femak 
parbininkią Reikia

REIKALINGA VEITERKA, dirbti 
trumpas valandas.

553 W. 16th St.

Personai
Asmenų Ieško

NORĖČIAU susipažinti su prakilnia, 
gero budo, išmintinga mergele arba naš
le. Aš pats esu pusamžio, dorais nusi
statymais gyvenime; kultūriškas, simpa
tiškas. šviesus, augštas, vėsio budo, 
veiklus ir sumanus užsiėmimuose (ne
naudoju svaigalų nė tabako) myliu ke
liones ir pasilinksminimu, išeigas dorą 
būdą tiktai. Aprašykite truputį ir apie 
savf (Correspondence strictly confiden- 
tial). Rašykite į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Box 1235.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Felikso 
Lileikio, kuris apie 30 metų yra gyve
nęs Chicago, Iii. Paeina iš kaimo Bal- 
tinikų, parap. Janapolės, apskr. Telšių. 
Meldžiu atsiliepti, arba kas jį Žinote 
man praneškite, už ką iš kalno tariu 
ačių.

ANTANAS VAIŠIS, 
520 N. 30th St. E. St. Louis, III.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kamb. flatai, 

karštu vandeniu 
menesį. Vieta 
Mrs. B. Yoknis 
Cicero, III. Tel.

Šildomi, $50.00 per 
gera. Atsišaukite. 
1441 So. 50th Avė., 
Cicero 1976 M.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekviena*. ypačiai Jaunos vedusios poros 

esate kviečiamos pasinaudoti musu pasiuly 
mu. Mes nupirksime Jums rakandus tiesiai 
i* dirbtuvės už sutaupimą mažiausia 

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite iiandle 
Mes nuvedime Jus pas fabrikantus. Mes tu 
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa 
nijomle Chicagoje. Saukite Columbus 0407 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Btiainea* Chance* 
P* rdavi m ui Bi »nl*l

DELICATESSEN, grosernė, saldai
nių, ice cream. Išdirbtas biznis. Kam
pinė sankrova. Pigi renda, 5 kambariai. 
Kaina $875. 6459 S. Carpenter St.

DELICATESSEN ir grosernė. 
įsteigta 25 metai; moderniški fbtturiai. 
Globė slaiseris, balto parceliano svars
tykite, McGray aisbaksis, didelis sta- 
kas, geras lysas, karštu vandeniu šildo
ma, 4 pagyvenimui kambariai; puiki 
vieta dėl dveijų moterų ,*r dėl vyro ir 
moteries. Atsišaukite tuojaus dėl šio 
bargeno. 5406 Wentworth Avė. tel. 
Boulevard 1823.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
su namu. Cach biznis. Parduosiu už 
numažintą kainą; 6001 So. Carpenter 
St.

PARSIDUODA viešbutis su 5 5 kam
bariais. visi fonišiuoti. lietuvių distrikte, 
taipgi yra didelė saldainių krautuvė, biz
nis išdirbtas per 50 metų. Parduosiu 
kuopigiausia. Pardavimo priežastis — 
likau našlys. Kreipkitsės 

P .GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
arba mainysiu ant namo, loto arba 
bungalow, 4463 Archer Avė.

PARDAVIMUI Rooming- 
house —biznis ir namas. Par
davimo priežastis — mote
ries mirtis. Arba mainysiu į 
nedidelį privatį namą.

4449 So. Halsted St.

Farms For Sale
Uldsi Pfcrdąviaiąi________

ŪKĖ LIETUVOJE
Turiu 24 dešimtines žemės su trio- 

boms Šeduvos miestely, ant Panevėžio 
gatvės. Parduosiu pigiai, nes nemanau 
grjšti Lietuvon.

JURGIS JERAŠUNAS 
1116 Markct St. 

DeKalb, III.

160 AKERIV žemės farma netoli 
miesto, prie gero kelio. Parduosiu ar
ba mainysiu ant namo Chicagoje. 6001 
So. Carpenter St. Englevvood 2116.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimnl

BARGENAS. Gali nupirktu pigiaus 
negu kainuoja pastatyti 2 flatų muro 
namas, 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, gatvė ir dės apmokėta, arti 
vienuolyno. Telefonuokit Republic 
5551.
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