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Šiandie Protesto Mitingas Del Vilniaus
Primename Chicagos lietuviams, kad šian

die, 7:30 vakaro, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje Įvyks masinis protesto mitin
gas dėl Vilniaus. Dalyvaukite gausin
gai. Plačiau apie mitingą rasite vietos 
žiniose.

Nauji sovietų Rusų 
metodai kapitalui iš 

užsienių gauti
Kominternas instruktuoja ko

munistus trukdyti investavi
mus kolonijų kraštuose ir tuo 
pakreipti kapitalų plaukimų 
j Rusiją

RYGA, Latvija, rugp. 27. 
— Bolševikai dabar pavartos 
naujų metodų užsienio kapita
lui pritraukti į sovietų Rusi
ją. Tai matyt iš laikomo Mas
kvoje komunistų internaciona
lo kongreso priimtos rezoliuci
jos, kuria svetimų kraštų ko
munistų partijos instruktuoja
mos energingai priešintis ka
pitalo investavimams kolonijų 
ir pusiau kolonijų kraštuose.

Kolonijų kraštais rezoliucija 
laiko Kinus, Indiją, Egyptą ir 
Pietų Afriką, o pusiau kolo
nijų kraštais — Centralinės ir 
Pietų Amerikos valstybes.

Komunistai instruktuojami 
stengtis visais budais neleisti 
kapitalistinių valstybių kapita
lui įeiti į tuos kraštus. Reng
dami streikus, sukilimus ir sa
botažą, komunistai galį pada
ryti taip, kad tie kraštai al- 
r<xiytų labai rizikingi kapita

lo investavimui, palyginti su 
sovietų Rusija, kurios resursai 
yra neišsemiami, bet kuriems 
išnaudoti reikia svetimų kapi
talų.
Įsako darbininkams pirkti so

vietų paskolos bonus
Nepavykus parduoti ūkinin

kams 2C0 milionų rublių vi
daus paskolos bonų, sovietų 
finansų komisariatas nutarė 
paskelbti antrą vidaus paskolą 
ir bandyti bonus parduoti mie
stų gyventojams. Maskvos ko
munistų partijos komitetas pra
nešė Maskvos pramonės rajo 
no darbininkams, kad jie bu
tų pasirengę imti valdžios pa
skolos bonų už pilnų vieno 
mėnesio algų, išmokėjimais per 
keturis mėnesius. Darbininkai 
bandė dėl to protestuoti de
monstracijomis, bet valdžia pa
grūmojo, kad ji pavartosian
ti 200,000 Maskvos bedarbių 
kaip streiklaužių.

40 arklių sudegė
NEW YORKAS, rugp. 27.

Ugny, kuri vestsaidėj su
naikino Choen & Eagle tvar
tus, žuvo keturiasdešimt ark
lių. įimtas kitų arklių dar su
skubta išgelbėti.

LENKAS ŠOVĖ NURSŲ, AT
SISAKIUSIĄ TEKĖTI UŽ JO

GARFIELD, N. J., rugp. 27. 
— Walter Sobczyk, 28 metų 
amžiaus, buvęs lenkų karinin
kas, paleido keturis šuvius j 
jauną nursę, taipjau lenkę, dėl 
to, kad ta atsisakė už jo te
kėti, paskui pats šovėsi. Abu
du nugabenti į ligoninę kritin- 
goj padėty.

Kroatai neduoda ra
mumo serbams

Belgrado valdžia rengiasi imti 
nagan kroatų separatistinio 
judėjimo vadus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 27. — Jugoslavijos vy
riausybė svarsto priemones ko
va su separatistiniu judėjimu 
Krąajijoje. Teisingumo minis- 
teris šaukia į Belgradu valsty
bės gynėjus iš Zagrebo ir Lu- 
bianos, taipjau tarptautinių tei
sių ekspertus, pasitarti su juo 
dėl pradėjimo kriminalės pro
cedūros prieš kroatų vadus ir 
kitus asmenis, kurie agituoja 
už Kroatijos atsimetimų nuo 
Serbijos.

Penkiolika valstybių 
pasirašė “amžinos 

taikos” paktą
Pirmas traktatą pasirašė Vo

kietijos užsienio ministeris 
Stresemann, antras — Frank 
Kellogg

PARYŽIUS, rugp. 27. — 
Franci jos užsienio reikalų mi- 
nisterio Aristido Briando ir į 
Jungtinių Valstybių sekreto
riaus Franko Kelloggo suruoš
tas karų atsižadėjimo trakta
tas tapo šiandie penkiolikos 
valstybių atstovų pasirašytas.

Pasirašymo ceremonijos įvy
ko Quai d’Orsay — Francijos 
užsienio ministerijos rūmuose. 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Briandui pasakius val
stybių įgaliotinių sveikinamą
ją kalbų ir perskaičius trak
tato tekstų, kuris, kaip ir jo 
kalba, buvo išverstas į anglų 
kalbą, pirmas dokumentą pa
sirašė Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Gustavas Stre- 
įsemann; po Vokietijos (Alle- 
magne), franeuziška alfabetinė 
eile sekė: Amerika (Jungtinės 
Valstybės), Belgija, Francija, 
Didžioji Britanija ir šiaurinė 
Airija, Kanada, Australija, 
Naujoji Zelandija, Pietų Afri
ka, Laisvoji Airių Valstybė, 
Indija, Italija, Japonija, Len
kija ir čechoslovakija.

PASKANDINUS KŪDIKĮ, MO
TINA NUSIŽUDĖ PO 

TRAUKINIU

NEW YORKAS, rugp. 27. 
— Samuel Katz, grįžęs vaka
re namo iš darbo, rado savo 
4 mėnesių kūdikį nebegyvą pus
pilnėje maudykloj. Žmonos na
mie nebuvo. Jis pranešė po
licijai.

Tuo tarpu požeminio gele
žinkelio tunely viena jauna 
moteriškė šoko prieš atbėgan
tį elektrinį traukinį ir buvo 
suvažinėta'. Jos galva buvo vi
sai nuplauta. Pasirodė, kad 
moteriškė buvo Katzo žmona.

Lenkija rengiasi Įve
sti valdžios mono

poli naftai
LONDONAS, rugp. 27. — 

Praneša, kad Lenkijos vyriau
sybė planuojanti įvesti vald
žios monopolį naftai ir naf
tos produktams.

Prieš keletą mėnesių lenkų 
vyriausyl>ė bandė atpirkti 
Standard Oil nuosavybes Len
kijoje, bet nepavyko.

10 slaptų laive imi
grantų nutroško 

smalkėmis
BALTIMORE, Md., rugp. 27. 

— Garlaivy Steel Inventor, at
plaukusiame iš Brazilijos ir čia 
karantinuotame, hidrocianido 
smalkėmis mirtinai nutroško 
dešimt žmonių, o kiti šeši ra
sti dar gyvi, bet jau be sąmo
nės.

Kadangi uostuose, iš kur 
Stele Inventor buvo atplaukęs, 
siaučia geltonasis drugys, tai 
garlaivis buvo karantinuotas 
ir įsakyta jį išsmilkyti. Visiems 
laivo įgulos žmonėms buvo 
įsakyta pasišalinti iš laivo 
smilkymo metu. Kaipo smilky
mo valdininkai darė laivo in
spekciją, jo apatinėse dalyse 
rado šešioliką susmukusių žmo
nių, kurie, matyt, keliavo pa
sislėpę laive, bandydami slap
tai įsigauti į Jungtines Val
stybes.

4 asmens prigėrė 
valčiai apvirtus

ST. JOSEPII, Mieli., rugp. 
27. — Jų motorinei valčiai ap
virtus Mississippi upėj, netoli 
nuo St. Joseph, prigėrė ketu
ri asmens. Keturi kiti valty 
buvusieji buvo išgelbėti.

Tarptautinių Teisių In
stituto kongresas

STOKHOLMAS, rugp. 27. 
— Laikomas čia Tarptautinių 
Teisių Instituto narių kongre
sas nutarė ateinantį savo kon
gresą laikyti 1930 metais New 
Yorke. Institutas, kurio nariais 
yra keturiasdešimt žymiausių 
pasauly tarptautinės teisės au
toritetų, ligšiol savo kongresų 
niekur kitur nelaikydavo, kaip 
lik Europoje.

GANDRIUKAS BUVO NE
SVEIKAS, MOTINA JĮ 

UŽMUŠĖ

CINCINNATI, Oliio, rugp. 
27. — Vietos zoologijos dar
že gandrų pora išperėjo tris 
garniukus, kurių vienas pasi
rodė nesveikas. Garniuko mo
tina per tris savaites puoselė
jo jį, l?et kai vaikas nesitaisė 
ir negalėjo nė vaikščioti nė 
elgtis taip, kaip du sveikieji 
garniukai, motina dabar jį už
mušė.

RADO ŠĖTROJ NUŠAUTĄ 
SENĄ ATSISKYRĖLĮ

LINCOLN, III., rugp. 27. — 
Netoli nuo čia rado šėtroj, ku
rioj jis vienų vienas gyveno, 
neg!yvą atsiskyrėlį, Ephraiimą 
Danncy, 62 metų amžiaus. Jis 
buvo nušautas. Policija mano, 
kad j j nušovė plėšikai.

(Atlantic and Pacific Piloto)

Kaip išrodo mėnulis žiūrint per teleskopą. — Fotografija 
pietinės dalies mėnulio, nuimta Mount Wilson observatorijoj. 
Aiškiai matytis daugelis kraterių, kurių diemetras kartais 
siekia 50 iki 140. mylių.

Del drugio epidemi
jos Graikų fabri

kai užsidaro
ATĖNAI, rugp. 27. — Gau

nami Alenuose pranešimai iš 
įvairių Graikijos vietų rodo, 
kad drugio epidemija vis la
biau plinta. Del daugelio dar
bininkų ir tarnautojų susirgi
mo, Pirejuj buvo priversti už
sidaryti 72 fąbrikai ir 300 
krautuvių. Garlaiviai turi var
go gautį, reikiamų darbininkų 
ir įgulos žmonių.

Daug sužeistų britų 
greitojo traukinio 

katastrofoj
LONDONAS, rugp. 27. — 

Euston stoty šiandie susikūlė 
atėjęs iš Mančesterio ekspre
sinis Lancastria traukinys, už
sigavęs į bėgių galo atsparas. 
Du pirmutiniai vagonai buvo 
sutriuškinti. Daugiau kaip dvi
dešimt keleivių buvo sužeisti, 
daugelis labai sunkiai. Tarp 
sužeistų rado operos daininin
kus, Tudorą Davies, tenorą, ir 
Muriel Brunskill, kontraltą.

Bombos sprogimas su
naikino krautuvę

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
27. — Bombos sprogimas ir 
jos pagimdytas gaisras sunai
kino čia miesto centre didelę 
rūbų ir sporto prekių krautu
vę. Sprogimo vienas asmuo bu
vo turbūt mirtinai sužeistas; 
taipjau gaisrą gesinant buvo 
sužeisti du gaisrininkai.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; reikia laukt lie
taus ir perkūnijų; vėsiau; vi
dutinis ir stipresnis pietų ry
lų ir pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 89° Ę.

šiandie saulė teka 6:10, lei
džiasi 7:32. Mėnuo leidžiasi 
3:06 ryto.

100 sužeistų bandant 
nuginkluoti Kinų 

kareivius
ČEFU, Kinai, rugp. 27. — 

Vakar čia įvyko aštrių susi
kirtimų, kai vyriausybė bandė 
nuginkluoti 200 neištikimų ka
reivių.

Kautynėse daugiau kaip šim
tas maištininkų buvo sužeisti, 
o likusieji pabėgo į provinci
ją, kur dabar yra daug iš ka
riuomenės paleistų kareivių, 
užsiimančių banditizmu.

Makedoniečių tar
pusavio skerdynės

Revoliucinės organizacijos prie
šingų frakcijų žmonės, puo
lę vieni antrus, paskerdė 15 
žmonių

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 27. 
— Makedoniečių revoliucinėje 
organizacijoje lakei jų tarpu
savio kova nesiliauja. Kova ei
na tarp Ivano Michailovo ir 
nesenai nužudyto gen. Alek
sandro Protogerovo šalininkų. 
Praeitą trečiadienį, kaip dabar 
oficialiai praneša, Michailovo 
šalininkai netoli nuo Filipovo 
klastingu bildu įvyliojo Proto
gerovo šalininkų būrelį į siau
rą tarpukalnj ir penkiolikę jų 
išskerdė. Iš septyniolikos to bū
rio partizanų tik du sugebėjo 
sveiki pabėgti.

Du Meksikos banditai 
sugauti ir sušaudyti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
27. — Praneša, kad Oaxacos 
apielinkėj tapo sugauti ir su
šaudyti du Meksikos banditų 
vadži.

Greitoj’o traukinio susi- 
kulimas tunely i

SAN FRANCISCO; Gal., rugp. 
27. — Gautu pranešimu, tu
nely tarp Reuben ir Brandt, 
Douglas kauntėj, Oregone, su
sikūlė ištrukęs iš bėgių grei
tasis Southern Pacific trauki
nys, ėjęs iš San Francisco j 
Portlandą. Pranešimas sako, 
kad žmonių niekas nenuken
tėjęs.

Lietuvos Žinios
Perkūnas tranko

KAUNAS, rugp. 3. — Sek
madienį ties Jurbarku perkūnas 
trenkė Į laivelį, kuriame per 
Nemuną plaukė 2 žmonės. Iš 
jų vieną pritrenkė, o kitą išme
tė iš laivelio į vandenį. Pri
trenktasis tuoj atsipeikėjo ir 
žiuri, kad jo draugas visas juo
das, kaip anglis, plaukia pa
vandeniu. Tačiau jo gelbėti ne
buvo kaip, nes pats vos įstengė 
prisiirti prie kranto ir sudribo, 
netekęs jėgų.

Žlugo hidroplanas su 
šešiais žmonėms

V1CTORIA, Britų Kolumbi
ja, rugp. 27. — Kažin kur pra
puolė didelis pasažierinis hidro
planas su dviem įgulos žmo
nėm ir keturiais pasažieriais. 
Hidroplahas išskrido iš čia j 
Seattle praeitą šeštadienį ir nuo 
to laiko nieko apie jį nebe
girdėt.

Išskridę kiti bidronlanai ieš
koti jokių pėdsakų nerado, tik 
vienoj vietoj jūrėse, ties Port 
Townsend, Wash., jie pastebė
jo vandens paviršy daug alie
jaus. Netoli nuo tos vietos plū
duriavo dvi valtys. Ieškotojai 
bijo, kad nebūtų įvykus kata
strofa. Jie linkę manyti, kad 
hidroplanas nukrito į jūres ir 
kad visi jo žmones yra žuvę. 
Tarp pasažierių buvo Alexan- 
der McCallum Scott, Britų par
lamento narys; ir jo žmona.

Kominternas žada su
stiprinti puolimą so

cialistų

MASKVA, rugp. 27. — Tre
čiojo [komunistų] internacio
nalo kongresas priėmė rezoliu
ciją, kuria ji pasmerkia Troc
kį ir visą opoziciją, ir kartu 
pagiria dabartinius Rusų ko
munistų partijos vadus — Sta
liną, Buchariną, Bykovą etc. 
— už tai, kad jie buvusį Le
nino draugą ir karo komisa
rą, kartu su jo šalininkais, iš
trėmė.

[KoinJinterno kongresas ki
taip ir nedrįso pasielgti. Visos 
komunistų internacionalo “sek
cijos”, tai yra įvairių svetimų 
kraštų komunistų partijos, yra 
dabartinių Maskvos vadų pir
štu penimos, todėl “sekcijų” 
atstovai kongrese turėjo dary
ti taip, kaip tas pirštas jiems 
mojo.]

Priimta taipjau rezoliucija 
“sustiprinti komunistų kovą 
prieš socialistus.”

Vanduo užliejo Country 
Club’ą; trys prigėrė

ELLENVILLE, N. Y., rugp. 
27. — Staiga ir smarkiai pa
kilęs Rondout ių>elio vanduo 
praeitą naktį užliejo Napanoch 
Country Club’ą. Arti 500 as
menų buvo luotais ir valtimis 
išgelbėti, bet trys asmens pri
gėrė.

Napanoch miestelis, turįs 
apie 600 gyventojų, visas- ap
semtas. Gyventojai buvo pri
versti bėgti j aukštesnes vie
tas.

Lenkų šnipų veikimas 
Lietuvoje

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Mariampolės rajone sulai
kyti lenkų žvalgybos slapti 
agentai > Žatkauskas Povilas ir 
Rudokas Petras.

Kriminalinei policijai teko iš
aiškinti, kad tiedu vyrai gauda
vo iš vieno lenkų žvalgybininko 
Mačiulalčio po 10—15 dolerių 
atlyginimo už kiekvieną atliktą 
uždavinį.

Pagautieji nurodė daug kitų 
lenkų žvalgybos agentų, siun
čiamų Lietuvon šnipinėjimo 
tikslais.

Ypatingai intensyviai ir 
smulkiai lenkų žvalgyba pa
skutiniu laiku ėmė įdomautis 
Lietuvos kariškomis jėgomis.

Autobusai prigavo ke
liautojus j atlaidus

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. — 
Šiemet per didžiuosius atlai

dus buvo nepaprastas automo
bilių ir autobusų judėjimas. Vi
si, kas tik gyvas ir kas turėjo 
litą kišeniuje, vyko į garsiuo
sius žemaičių atlaidus automo
biliais ir autobusais, nes kelias 
dešimtis kilometru vežė už litą 
ar 50 centų.

Bet kai reikėjo grįžti į na
mus, automobilių ir autobusų 
kainos pakilo trigubai ir net 
daugiau. Kurie buvo manę už 
tokių pat kainų grįžti atgal, la
bai apsigavo ir turėjo išvargę, 
sušlapę, ištisais būriais pėsti 
namo keliauti.

Pabėgo nuo kreditorių 
i Vilnių

KAUNAS. — Kruonio vals- 
sčiaus, Trakų apskr., Borevičių 
dvaro savininkas Antanas Spur- 
gis slaptai pabėgo į Vilnių, pri
siskolinęs nuo apylinkės ūkinin
kų ir pirklių apie 20 tūkstančių 
litų, palikęs globėjams 4 vai
kus ir dvarą pervedęs ant vai
kų. žmonės čiulpauja prigauti 
ir nežino kaip atgauti savo pi
nigėlius. O apgautų daug. Iš 
vienų ėmė rankpinigius neva 
parduodamai žemei, iš kitų — 
prisiskolino, išduodamas vekse
lius arba taip raštelius, o iš 
pirklių tai daugiausia “ant bar- 
go” visko priėmęs.

“ŠUNŲ TVARKYTOJAS”

KALNĖNAI, Telšių vai. — 
Liepos mėn. atsibastė į Kalnė
nų ir į kitus kaimus žmonių 
apgavikas. Jis pasisakė esąs 
šunų tvarkytojas. Radęs šunį 
nepririštą, rašė protokolus, dė
damas baudos po 500 litų ir sa
kydamas: jei duosi man porai 
literių, tai bauda bus nuimta.

Jis rado daug tokių ūkininkų, 
kurie jam davė po 10 litų. Bet 
nuvykęs į Petraičių kaimą (Ne- 
varėnų v.), buvo ūkininkų su
imtas ir pristatytas Nevarėnų 
■policijai.

Tvarkytojas dabar sėdi Tel
šių šaltojoj. Girdėti, kad jis 
daug radęs tokių tamsuolių ūki
ninkų, kurie jam davė po 10 ir 
daugiau litų.
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Antradienis, rugp. 28, 1928

Buvo nervuotas, nusilpęs, 
Nuga-Tone sustiprino jį
Štai yra puiku* prauvMiuaa keni'iiinlienm 

Vilionėm*: "A* labai rekomenduoju Nuga- 
Tone kaipo sveikatos ir stiprumo būdavo- 
tojus.'' Ruso ponas Jame* Morris. Jr. 
AVest Philadetpiha. Pa. ”AA buvau labai 
nervuotis ir viena* butelis Nuga Tone nu
teikė man pagalbą.” Tai yra puikus pagy
rimas ir įvertinimas Nuga-Tone.

Nuga Tone suteiki* sveikatij, stipruma ir 
diiaugsma v irA millono Įmonių kurie buvo 
silpni, kenkianti ir visuomet kentėjo nuo 
visokių skausmų ir silpnumo. Nėra geres
nių gyduolių nuo praradimo apetito. novirA- | 
kimino. gilau skilvyj* n* lamose. lukštų 
trubeliij. pūslės pilaeijos. praradimo sva-i 
rūmo ir stiprumo, menko miego, raumenų | 
skausmų, silpnos nugaros ir panagių ne- i 
malonumų. Nuga-Tone Veikia puikiai net i 
| keletu dienų. Nusipirkti buteli ir paban*, 
dyku. Jus galit gauti Nuga-Tone kur ry-i 
duolės yra parduodamos, o jeigu jūsų vertel
ga neturi jų pas save stake. tai reikalau
kit. kad jis užsakytų jų iA olselio vaistinės.

VANDUO
I). Martiano

(Tęsinys)
Vanduo yra ir ant kaimynių 

planetų

i amžių ant žemes paviršiaus, 
• kaip Sacharos tyruose, neliktų 
nė vieno lašo vandens. Toks pat 
likimas butų ir oro, ir tuo bu-

H

Didesniųjų planetų Jupiterio, 
Saturno ir Neptūno paviršiai 
yra apsupti vandens garų de
besėliais, kurie plauko aplink 
įkaitusius rutulius.

du žemė pavirstų erčia, niūra, 
vandens ir oro netekusia, tylia 
ir nekintama kaip mėnulis dy
kuma, kur niekad nebūtų nei 
debesėlio, nei vėjelio dvelkimo,

Žmonės, 0 Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las ?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, kad bu
tų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika- 
lės pagelbos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

žemės paviršius savo šilima 
gauna ne tik iš žemės vidurių, 
bet daugiausia nuo saulės, o 
saulės šilima taip pat vis mažė
ja, ir ateis laikas, kada ji už
ges ir visa sistema pagrims 
tamsumoje. Gali būti, kad pa
slėptos radioaktiviuose elemen
tuose energijos užteks pavaduo
ti tam šilimos nuostoliui, kurį 
saulė skleidžia į begalinę erd
vę. Tokiu bud u mes matome, 
jog vanduo yra paplitęs po visų, 
saulės sistemą. Dabar žvilgte
rėkime į visą pasaulį. Ten mes 
pamatysime, kad begalinėj erd
vėj visur yra išmėtytų tokių 
pat sistemų, kaip musų saulės, 
tokių pat saulių su jų palydo
vais, nelyginant musų žemė ir 
mums turi ateiti į galvą, kad 
ir ant jų yra vandens, yra upių, 
jūrių, ir tik mes jų negalimo

kur nenukristų nė menkiausia 
snaigelė, kur nebūtų nei griaus
mų bildėjimo, nei žmogaus siel
varto balso, kad sutrukdytų jų 
šventą ir amžiną rimtį. Tokiu 
budu, žemės vidurių karštis ir 
palaiko, taip sakant, visą gyvy
bę ant jos išorinio paviršiaus. 
Iš pradžių įkaitusios žemės 
sluoksniai buvo arčiau jos pa
viršiaus ir, tada vandens dau
giau buvo jūrėse; visas žemės 
paviršius buvo apsuptas van
dens ir atrodė ji lyg didelis 
skriejąs apie saulę vandens ka
muolys. Jau ir akmeninės ang
lies periode, buvusios tada er
čios lygumos, dažnai būdavo 
patvinusios bent kelių pėdų gi
lumo vandeniu. Tos lygumos, 
nusisunkus vandeniui, pavirsda
vo paliomis ir paliūnėmis, su 
daugeliu augalų, kurių pusiau

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.

matyti per tolumą. Jeigu taip, 
tad vandens kiekis ant žemės 
yra tik menkas krislelis prieš tą,

apdegę likučiai sudarė akmeni
nę anglį. Ir tik dabar po dau
gybės amžių nuolatinio van-

Silpni, nervuotl ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, j 
Crilly Building

lipkite elevatorių iki penkto aukAto. Vyrų 
priėmimo kambary* 600.—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedėlloml* nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Panedėlyj. S e rėdo j ir Subatoj nuo 10 ' 
ryto iki N valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

kuris yra išplitęs begalinėje 
dangaus erdvėje.
Okeanas grimsta į žemės plutą

Kaip pastebėta, žemės pavir
šiaus vandens kiekis vis mažė
ja, jis siurbiasi į žemės plutą 
ir, galime tikėtis, jog ilgainiui 
jis nuo pavirčiaus išnyks, kaip 
tat atsitiko ant mėnulio. Milto- 
nas sako: “Vanduo siurbiasi 
visur, visos dirvos, titnagas, 
kalkės, alūnas, magnezija ir 
molis — prasmenga vandenin. 
Visos dirvos, neišskiriant nė 
kiečiausiųjų, turi gausybę van
dens. Vanduo sunkiasi i kiek
vieną kalnų medžiagą ir smėlį, 
ten jo tiek prisisiurbia, jog iš 
vieno šulinio galima išpumpuoti 
8 milijonai literių. Kreida taip 
pat jo dar daugiau susiurbia. 
Granitas turi vandens beveik

dens sunkimosi į žemės plutą, 
jūrės suėjo į savo apribotus 
kraštus.

Vanduo gyvių organizme

Vanduo yra visokios gyvos 
medžiagos sudedamoji dalis, 
“žmogaus kunė, rašo Milto- 
nas, — jo tiek daug, jog jei iš 
baisiausiai sulysusius senutės, 
kurią tik dėl vienos išvaizdos, 
galėjo sudeginti ant ugniakuro 
už burtus, išgautų visą vande
nį, ji taip susiraukšlėtų, jog 
jos ir nebepažintum. Visiškai 
išdžiovintas žmogus didelio 
ūgio pavirstų mumija, o žymu
sis Danielius Lembertas (kuris 
mirdamas svėrė 881 klgr., tu
rėjo apsukui 9.4 pėdų, kojos jo 
buvo apsukui po 3 pėdas ir leng
vai galėjo panešti 5 centnerius) 
kaip reikiant išdžiovintas, sver

pę vandenyje. Visos kūno gy
vos dalelės miklios nuo van
dens, be jo gyvos dalelės ne
tenka gyvasties. Augalai turi 
vandens vandeniniai 95-98%,

o sausumos 50—70%. Dabar 
galima paklausti: kokie* yra 
vandens ypatumai, kad vanduo 
taip išplitęs gyvoje medžiago
je? Chemikas atsako:

1) vanduo tirpdo daug mine
ralų, kurie kituose skysčiuose 
(alkoholis, acetonas, aliejai, pet- 
rolis ir t. t.) mažai arba visai 
nutirpsta, o tuo tarpu jie vaidi
na svarbią rolę maitinant auga
lus, kurie juos vandenyje ištir
pusius siurbia iš dirvos;

2) vanduo smarkiau negu ki
tas kuris skystimas pažadina 
elektrolitišką disociaciją (skai
dymąsi į jonus) medžiagų, ku
rias jis tirpdo. Dabartinėmis 
pažiūromis skaidymasis į jonus 
yru kiekvienos chemiškos reak
cijos sąlyga. Dargi priežastis, 
jog vanduo taip išplitęs pasau
lyje, yi’a ta, kad jis nuo seno
vės buvo apsupęs visą žemės 
paviršių.

Kalbėti apie tai, kas yra gy
vybė, visiškai neverta, nes apie 
tai niekas nieko nežino; galima 
tik spėlioti, jog gyviai iš pra
džių atsirado vandenyje ir pas
kum persikėlė j sausumą. Jei 
gyvybė prasidėjo vandenyje, 
tad visai suprantama, jog gy
voji medžiaga turėjo savyje 
daug vandens, nes jis ją apsup
davo iš visų šalių. Čia absoliu
čiai reikėjo, kad vanduo laisvai 
siurbtųsi į kiekvieną kūno dalį; 
be to, organizmai nebūtų galėję 
naudoti to maisto, kuris buvo 
juros vandenyje ištirpusiųjų 
druskų pavidalu; juk pradiniai 
organizmai neturėjo atskirų 
specialių kūno dalių maistui 
vartoti, o siurbė visu savo kū
no paviršiumi. Dar dabar, po 
amžių evoliucijos, maistas į 
musų kūną eina įvairiai van
denyje ištirpintas. Gali būti, jei 
pradinės jūrės butų buvusios iš

alkoholio, tai, gal, h’ gyviai tu
rėtų alkoholio, kiek jie dabar 
turi vandens. Kol mes nežino
me, kas tai yra gyvybe, mes 
negalime tvirtinti, kad ji tose 
tegalima sąlygose, kurių buvo 
ant musų planetos. Gyvybė ga
li prisitaikinti toms sąlygoms, 
kurių yra ant planetos taip, 
kaip skystimas prisitaiko tiems 
indams, į kurį jis įpiltas. Ant 
musų planetos gyvybė prisitai
kė toms medžiagoms, kurios su
sideda iš elementų — anglies, 
vandenilio, deguonies, azoto, 
fosforo ir sieros. Ant kitų pla
netų, gal, gyvybė prisitaikė ki
tiems elementams. Gal, gyvybė 
ant kitų planetų raudonai įkai
tusių irgi prisitaikė; žinoma, ji 
ten kitoniška, ne kaip ant mu
sų žemes. Negali žmogus saky
ti, kad saulė šviečia tik dėl to, 
kad žmogus ja naudotųsi; gal 
jos tikslas visai kitoks, kurio 
mes ir spėti negalime. Gal pa
saulio tikslas ne dauginti gyvy
bių erdvėje, o visiškai kitas, 
apie kurį mes nė svajoti nega
lime ir nieko negalime įsivaiz
duoti. Gal yra tokių žmonių ant 
kitų planetų, kuriems mes at
lydytume lyg kokios baidykles, 
žemos kultūros kraugeriai. Gal, 
kaip žemiausioms gyviams, pav., 
kaip bakterijoms nežinomi tie 
tikslai, kurių žmogus stengiasi 
pasiekti, taip ir mums nežino
mi tikslai, kuriems yra milijo
nai dangiškų sistemų; gal, jos 
visos sudėtos į vieną, sudaro 
vieną universalę sistemą, suda
rytų viena mums nežinoma 
schema, kurios musų pasaulis, 
su savo planetomis ir jų žmo
nėmis tėra menkas to bendro

jo pasaulio krislas. Tačiau ma
ža teturime įdomesnių reiškinių 
ant musų planetos, kaip van
dens ant jos paviršiaus suku- 
riavimas.

Vandens sukuriavimas
Nuo to laiko, kada pirmasis 

lašas nukrito iš oro ant įkaitu
sios žemės ir sučirškė, tuojau 
pavirtęs į garus vėl pakilo į 
orą, ir ligi šiam laikui jis ne
nustoja keliavęs po žemę. Van
duo nuplauja krantus, nugriau
na kalnus, paverčia juos lygu
momis, o lygumas duburiais. 
Tas jo sukuriavimas palaiko
mas saulės šilimos. Nuo tos 
šilimos vanduo pavirsta garais, 
nematomas kyla aukštyn, ten 
sutirštėja į debesius ir krinta 
ant žemės lietaus, sniego ir .le
dų pavidalu. Toliau tūkstan
čiais upelių ir upių renkas vėl 
į okeaną.

(Bus daugiau )

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

...... ....  . ■

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS 1
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR- » 
N AVI MAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi- 1 
durnakčiui. Lietaus lafiai, vanos ir pradas via-tda.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545 .

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
asąimo. nieko n ir a geresnio 
kaip ils saugas Kndikių 
Lazative.

Mrs. WlNSLOW’S
Syrup

Itching Skili
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandrufi, Pim 
plės, Blemishes and other annoying ekin 
irritations. Žemo antiaeptie Liquid ia the sale 
Bure way to relief. Itching oiten disappears 
overnight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONB

Feenš-mint
Liuosuotoją 

■f Jus kramtysit 
, Kaip Gumą

> i Soknis Tik 
. Mėtos „

Klozeto ou tiltas penė
ta*. >13.50. Pirkit r'io 
musų olaelfo kainomis. 
Namų apAtldymo irę 
rimai parduodanti len 
vai* limokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 
490 Moluvatikee Avė., 

401 N. llalated St.
Hiymarkst 0075—0070

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.60 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dant|. v

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

to litrų viename kubiškame 
metre.” Apskaičiuota, jog tokiu 
budu susisiurbia trečioji dalis 
okeanų vandens. Ežerų ir okea
nų dugnai labai supleišėjo ii 
vanduo sunkiasi į žemės vidu
rius, ten jis prieina ligi įkaitu
sių sluogsnių, pavirsta garais ir 
nuo to laiko atsitinka ugniakal- 
nių išsiveržimai.

Okeano likimas
Todėl mes matome, kad ug- 

niakalnių daugiausia yra jūrių 
arba didelių ežerų kraštuose. 
Žemės kamuolio viduriai, įkaitę 
baltai, prasideda 30 40 kilo
metrų gilumoje ir nebeleidžia 
vandeniui toliau sunktis. Kaip 
tik vanduo pasiekia šios gilu
mos sluoksnius, jis vėl išsiver
žia garų arba dujų pavidalu. 
Jeigu žemės kamuolio viduriai 
tuojau atvėstų, tada jos van
duo greitai susisunktų į pačią 
gilumą, panašiai kaip jis sun
kiasi per koštuvą, ir po kelių

tų tiek, kiek sveria mažas kū
dikis. Gyvas žmogus per odą ir 
plaučius kasdien išgarina 900 
gramų vandens. Be vandens jis 
negalėtų sulenkti savo raume
nų ir jausti savo dirksniais. 
Kiekvieno kaulelio atomai, prieš 
patekdami į kaulą, buvo ištir-

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St.
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

For Cuts and Woundi
A paisai goki t ■žsikržtimol 
Gydykit kožną Žaizdą ar
ba jeįbrėžimą su šiuo n®~ 
nuodijančii antineptika 
Zenite užmuša bakterijas. 
Ir iftąydo.

L

Blogi Metai Lietuvoj

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaniinavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą snecialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Iš laiškų, iš laikraščių girdžiusi dejavimai, 
kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymų, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visų, kų jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd.
arti St. Lotus Avė.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St..

CHICAGO, ILL.

=

f| fDelicious 
)1 C^ood

m A food for pro-11 tein; a food for
Jį mineral salts;
■| for calcium and
1 phosphorus; all
|1 the essential ele-
> ments for health
■| and strength are
B found in good(1 cheese. And all
J the essential ele*
gj ments of good

cheese are found 
in Kraft Cheese.

kraft^^čheke
!■ lO KRAFT.PHENDC 

CHEESE COMTANV
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NAUJIENOS, Chicago, IU.
į Compensation Bureau prane
šimas reikia pasiųsti į šešius 
mėnesius.

(FLIS.).

Cleveland, Ohio
Clevelande protesto susirin

kimas bus 29-tą d. rugpiučio, 
seredos vakare, 8-tą valandą 
Lietuvių salėj. Visi Clevelan- 
do lietuviai yra kviečiami pri
būti, nes turėsim išnešti pro
testo rezoliuciją Tautų Sąjun
gai, kurios |>osėdžiai atsidaro 
30-tą dieną rugpiučio, ir ten 
bus apkalbama lietuvių-lenkų 
ginčas dėl musų sostinės Vil
niaus. Reikia pasidarbuoti, kad 
tas sprendimas nebūtų vien 
lenkų naudai, bet kad butų 
sprendžiama teisingai, ir kad 
turi būt Vilnius grąžinamas 
Lietuvai, nes jis teisingai yra 
lietuvių, ir buvo šimtmečiais 
skaitomas Lietuvos sostine.

Siame susirinkime kalbės 
adv. P. V. česnulis, adv. P. J. 
Keršis ir inžinierius žuris. Vi
si pribukite, l>e skirtumo paž- 
valgų ir tikybos, į šį susirinki
mą ir parodykit, kad stojate 
už savo brolių teises ir griež
tai reikalaujate grąžinti musų 
sostinę Vilnių. Įžanga veltui.

Vilniaus Vad. Komitetas, 
.............. M. A. Ruseckas, pirm.

apie plėšiką, kuris bėgiu kelių 
dienų apkraustė keturias įstai
gas.v Kažin kodėl jis pamėgo 
Sheridan Road apielinkę, kur 
trijų blokų plote ir atliko visus 
plėšimus.

Pereitą savaitę “The Lonely 
One” (taip tą plėšiką vadina 
vietos anglų laikraščiai) buvo 
įsigavęs į Besley-Osgood klini
ką, 217 N. Sheridan Rd., ir Mo
tors Sales, 17 S. Sheridan Rd. 
Per abi vietas plėšikas laimėjo 
$12 pinigais ir $2 krasaženk- 
liais.

Pereitą savaitę buvo susir
gęs Dr. A. Gurskis. Jis su sa
vo šeima nuvažiavo į Round 
Lake maudytis ir gerokai per
sišaldė. Rezultatas to buvo to
ki s, kad daktarui teko porą 
dienų lovoj pagulėti. Tačiau 
dabar “šaltis” jau baigia nyk
ti ir Dr. Gurskis jaučiasi ge
riau. —N.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be 
Peilio

ftnr Be
J Skausmo

ir visuotinas patyrimas 
žmonių veda tik prie vie-

turi

Mokslas 
patrukusių 
no nuosprendžio ir tai yra, kad pa
trūkimas neturi būt užleistas, turi 
būt gydomas iš sykio kuo greičiau, 
tai geriau. Mano metodai gydymo 
patrūkima yra saugus, be skausmo 
ir gydymas yra galutinas.

Skaityk ką ponas Bauer sako:
“Aš mislijų Dr. Flint metodas gy

dymui trūkio yra stebėtinas dalykas. 
Aš turėjau, didžiausi ir jkirų truki. 
Sugalvojau sau, kad turiu daryti ką 
nors apie tai. / ” 
liau kaip aš buvau 
kaičiau apie Dr. Flint, 
pas .ii Kydytis. Jis paprydS l. 
Kabiu budu, be peilio, skausmo ar gu
lėjimo man ne vienos minutos 
nedčviu 
m i taip 
vau.

didžiausi ir jkirų truki.

Klausimai

Hamtramck, Mich.

Klausimas: Aš laikraštyje 
skaičiau, kad ateivis, kuris ofi- 

' ciališkai priguli prie komunistų 
partijos, yra deportuojamas — 
ar tai teisybėj?

A. D., Chicago, III.
Atsakymas: Gal skaitei ži-

SEMKITE ŽINOJIMĄ iŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iŠ 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 ........  40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapiu 808 ..................................   2.00
Organinė Chemija—Rūkų, pusi. 384, apdaryta...........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

, 240 .............  ............... 1.25
Fizika—šakenio, pusk 472, apdaryta.........................   3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...................................................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .....
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ...£.....................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

. draugus 1.75

3.75
4.00
2.00

Darbai šiuo laiku pas mus 
eina gerai. Daug darbininkų at
vyksta iš kitų miestų ir suran
da darbą. Patyrę darbininkai 
neblogai uždirba automobilių 
fabrikuose.

Pagerėjus darbams, pradėjo 
labiau veikti ir L. A. P. Kliu- 
bas. Rugsėjo 3 ar 4 d. (Labor 
Day) jis nutarė Beechnut Gro- 
ve parke surengti didelį pikni
ką. Piknike kalbės adv. P. Uvi- 
kas, kuris kandidatuoja į pa
vieto iždininkus. P>e to, kalbės 
dar ir keli svetimtaučiai — 
George Kolowicz, kandidatas 
j valstijos senatorius, Theodo- 
re Matoro\vicz, kandidatas į 
“statė representatives”, ir Way- 
ne County kandidatas į šeri
fus, Ira VVilson.

Kandidatai paaiškins, ką ge
ra jie galėtų padaryti lietu
viams, jeigu butų išrinkti. Det- 
roitiečiai todėl yra prašomi šia
me piknike dalyvauti.

—Komisija.

Tire Hill, Pa.
Bird Coal kompanijos kasyk

la yra “open shop” nuo 1920 
m. Su darbais seniau buvo ne 
kaip, bet nuo liepos 4 d. pra
dėjo dirbti dieną ir naktį, ne-, 
išskiriant net šventadienių. 
Kaip ilgai taip bus, — sunku 
pasakyti.

Angliakasiai uždirba neblo
giausia — $100 ir daugiau per 
dvi savaiti. Už prikasimą vie
no tono anglių moka 70c.

Kasykloj No. 2 yra geso, tad 
darbininkai vartoja “safety 
light,” kad apsisaugoti nuo ne
laimės.

Kai buvo unija, tai šiame' 
miestuke gyveno nemažas bu-' 
rys ir lietuvių. Bet kuomet 
angliakasiai streiką pralaimė
jo, tai išsikraustė beveik visi 
lietuviai. Užsiliko tik keli 4‘sin- 
geliai.”

Darbas čia lengviau gauti ne
gu butas. Kiekvieną šanduMė 
yra apgyventa. Daugelis ang
liakasių gyvena kitur ir į dar
bą atvažiuoja automobiliais, 
žmonių dirba Čia apie 800, o 
kompanijos namų nedaug tėra. 
Privatinių namų taip pat nėra 
daug, kad su butais yra tikra be
da, ypač tiems, kurie turi šei
mas. Pavieniams yra pora 
“boarding houseių,” tad su pa
stoge jiems nėra taip blogai.

—Carl Rutkauskas.

Waukegan, III.
Drąsus plėšikas. — Buvo susir

gęs Dr. Gurskis.

nutę, kuri ne labai seniai pasi
rodė apie Suv. Valstijų Ap
skričio Teismo Aštunto Dis- 
trikto nusprendimą \Villiam 
Martin Jurgans byloje? 1920 
m. Jurgans buvo suareštuotas 
dėl prigulėjimo prie organiza
cijos, kuri tikėjo perversti S. 

. Valstijų/valdžią. Buvo įsaky
ta Jurgansą deportuoti, bet ne- 

' galėjo tuom laiku išpildyti dėl 
nutraukimo Suv. Valstijų san
tykių su Rusija, kurios šalies 
piliečiu Jurgans buvo. Jurgans 

' užsistatė kauciją ir buvo pa- 
I liuosuotas, bet 1926 m.r kuo
met jis prašė, kad jo kaucija 
butų sugrąžinta, jis vėl tapo 
suimtas. Jo advokatas tuoj pa
davė “write of habeas corpus” 

kalinio pareikalavimą, kad 
teismas parodytų priežastis jo 
įkalinimo.

Jurgans advokatas bandė 
parodyti, kad per teismą nebu
vo darodyta, jogei Jurgans bu
vęs narys komunistų partijos; 

ijis esą nemokėjęs mokesčių or
ganizacijai ir nežinojęs parti
jos tikslų. Apskričio Teismas 
laikėsi tos nuomonės, jog atei
vis prisipažino, kad jis lankė 
komunistų partijos seimą, kai
po delegatas iš vietinės organi
zacijos, ir nepareiškė noro pra
sišalinti iš narystės, ir faktas, 
kad jis nesuprato arba nežino
jo organizacijos tikslų, jam 

nepagelbėjo. Teismas užtvirti
no įsakymą deportuoti jį. 

----- ooo-----
Klausimas: Nupuoliau nuo 

kopėčių. Darbo vedėjas dirb
tuvėje matė mane puolant. Ar 
aš turiu pasiųsti konpensacijos 
prašymą? Arba ką turiu dary
ti5?

F. M., Detroit, Mich. 
Atsakymas: Kai kuriose val

stijose darbininkas, sužeistas 
prie darbo, turi pranešti darb
daviui apie nelaimingą įvykį. 
Nors darbdavis arba jo darbi
ninkais nt- agentas mate, kad 

tamsta puolei, vistiek jo už
klausk, ar jis pasiuntė prane
šimą kompanijos biurui. Apsi
saugok. Pranešdamas darbda
viui apie nelaimingą atsitikimą, 
pažymėk vietą ir dieną.

Kompensacijos prašymai tu
ri būti pasiųsti Kompensacijos 
Biurui į paskirtą laiką, ir tas 
laikas yra skirtingas kiekvie
noj valstijoj — nuo šešių mė
nesių iki vienų metų. Kompen
sacijos Biuras pristato tam tik
ras blankas.

Tamsta gyveni Michigan val
stijoj. Ta valstija reikalauja, 
kad sužeistas darbininkas turi 
darbdaviui arba darbdavio a- 
gentui pranešti į tris mėne
sius nuo nelaimės įvykio (kito
se valstijose nuo trisdešimts

\Vaukeganiečiai daug kalba iki šešiosdešimts dienų). Bet

A S negalėjau eiti to- 
Taip kaip pas- 

nš nuėjau 
18 greitai

Aš 
jokių parišų dabar ir aš es- 
sveikas kaip kada nors bu-
Fritz Bauer,

5247 Melrose St.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šito gydymo 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., S fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuv?:» langų.

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

JLf AG IŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niežiejimą beveik «iš sykio. Prašali
na atsidavimų. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

Dabar Moterys
iAmokrta apsaugoti sa
vo sistemą su Sevora’s 
Regulator. Jos apsau
goja sveikata ir teikia 
stiprumą. Tūkstančiai 
giria jas ir vartoja re
guliariai. Nusipirkit bu
teli savo vaistinėj. Tu
rėkit visuomet pas save 
namie.

$

k Seveua’s J
' rEGULATOR 2i

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisomo ir statome vnsarnain ius.

Jei jus turite lotą ir norite paai- 
statyti namą, mes pastatysime ir fi- 
nansuosinie jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurj 
jus intoresuojatės.

Porčius
Į Į Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas
Į Į Abelnas pertaisymas
”1 Naujas namas ir finansavimas

Vardas ................................................
Adresas ..............................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

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

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visierths dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88......................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ..................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................... .............
Šviesus Krislai—Vaitkaus., pusi. 111 ..........................................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ............................. .
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.............................. .
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..............
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saule ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64....... ...... ........ .
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112.........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230

.25
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.75

.20

.50
. .75
. .75

.75

.90

.60
. .25
. .65
, .15
. .40
. .85
. .80
1.25

.50

1.50
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ........................... .
LietuvosT—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais — 
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52...............................—
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35...................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos Žodis—Tumo, pusi. 64......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70..... ........................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 83. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105.................................... .....
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101........................ '
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais.............................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

x pusi. 31.........................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmaijo, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose Ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ... ...................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126.............................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 

Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111........ .75
Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108..............60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ...................  90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63......................................................................................40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..........................50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ................................................ 85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141...... 40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų

1739 So. Halsted St., Chicag'o, III
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Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 231 ................................1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 .................... ... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.*00 

/ Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132............................ 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217..........................................   1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 ....................................... 
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77.........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—-Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais ....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59............................................................
Lakštingala—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 28..............
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68........................................................
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................
įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64................... .....
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82............................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 ................................................ .
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89 ........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29...... .
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ................................. .
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Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika-----Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50

Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166..... 80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos, Su paveikslais, dalis I, 

puslapių 180 .......................................................... 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819  .....   1.50
Vaikų • Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80 .................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177...........................................................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi, 189.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1928, pusi. 64............................................ 30

nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

i
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Pinigui reikta rtirti palto Monoy

Kominternas išleido atsišauki
mą, kuriame tarp ko kita sako:

“Komunistų Internaciona
las atsišaukia į visus darbi
ninkus ir valstiečius suprast, 
kad ‘socialistai’ ir ‘pacifis
tai... yra, sumaningai ar ne
sąmoningai, niekas daugiau, 
kaip tik imperialistų agen
tai.”

zas “Lietuvos Aidas” vedamam 
straipsnyje išdrožė piktą, kuone 
isterišką, pamokslą ir klerikalų 
“Rytui”, ir Amerikos klerikalų 
laikraščiams. Ve kokiais žo
džiais oficiozas “garbina” Chi- 
cagos “Draugą” ir Bostono 
“Darbininką”, kurie savo laiku 
netvėrė džiaugsmu dėl tautinin
kų valdžios susidarymo. Jisai; 
rašo:

AMERIKOS INTELIGENTŲ ATSIŠAUKIMAS

Amerikos besimokinančioji jaunuomenė ir, gal būt 
dar labiau, tos jaunuomenės mokytojai, universitetų 
profesoriai ir t. t., šiandie laikosi daug progresyvesnio 
nusistatymo įvairiais politikos ir visuomenės klausi
mais, negu kiti žmonės. Kuomet po didžiojo karo viso
ki vadinamieji “patriotai” buvo sumanę įvesti karinį 
muštrą mokyklose, tai jaunuomenė griežčiausiai tam 
pasipriešino. ‘ .

Dabar, besiartinant prezidento rinkimams, grupė žy
mių mokslininkų, rašytojų ir artistų ėmė organizuoti 
komitetus socialistų kandidatams remti. Įdomuj šituo 
atžvilgiu yra atsišaukimas 36 universitetų ir kolegijų 
profesorių, kurių vardai buvo vakar įdėti “Naujienose”.

Pacifistai tai tie žmonės, ku
rie yra priešingi karams ir ko
voja už pasaulio taiką. Bet 
Maskvos demagogai apšaukia 
juos “imperialistų agentais”.

“Imperialistų agentais” va
dina jie ir socialistus, kurie 
darbuojasi ginklavimosi suma
žinimui ir skleidžia tarptauti
nio solidarumo idėją tarpe pa
saulio darbininkų.

Už tai Maskva, kuri didžiau
sią dalį Rusijos valstybės išlai
dų suvartoja armijos ir karinio 
laivyno reikalams; kuri įvedė 
privalomą karinį muštrų viso
se Rusijos mokyklose; kuri 
verčia net fabrikų darbiniu-* 
kams aukoti dalį savo uždarbio 
karo laivams ir aeroplanams, 
— Maskva, kuri taip daro, ne
turi nieko bendro su imperiali
zmu !

Aišku, kam tas kominterno 
atsišaukimas yra skiriamas: vi
so pasaulio “beibėms” ir nepil- 
napročiams.

Niekas negali įtarti, kad šitie mokslo žmonės turi 
kokių nors egoistinių sumetimų, agituodami už socia
listą Norman Thomas ir smerkdami republikonų ir de
mokratų partijas. Greičiaus priešingai: jeigu jie ieško
tų sau naudos politikoje, tai jie daug greičiaus surastų 
ją senosiose turtingosiose kapitalistų partijose. Socia
listai negali savo pritarėjus ne tik apdovanoti, bet net 
atlyginti jiems už pasidarbavimą.

GAL SUSIPRATO, BET — 
NESUPRATO.

“Tikro pasibiaurėjimo ke
lia ‘Rytui’ artimi laikraštu
kai (pamislykite! “N.” Red.) 
lietuvių kolonijose Amerikoj 
ir Anglijoj.

“Į tuos laikraštukus deda
mi visoki bjauriausi šmeižtai 
ir prasimanymai apie musų 
krašto vadovybę ir jos dar
bus. Stačiai nematyti skirtu
mo pav. tarp kokio “Draugo’, 
‘Darbininko’ ir plečkaitininkų 
leidžiamo lenkų pinigais ‘Pir
myn’. Vis dėlto yra labai ne
gražu tai visuomenės daliai, 
kuri dar pretenduoja save va
dinti krikščioniška ir tautiška 
visuomene.. Kiekvienas tik- 
rasai laisvės šalininkas gali 
tik pagailėti, kaip tokiais 
darbais kompromituojama 
pati idėja. Juk kiekvienam 
yra aišku, kad užpultam rei
kia gintis... Labiau negu 
kam kitam to dėsnio reikia 
laikytis krašto vadovybei, 
turinčiai sunkų uždavinį vai
ruoti valstybės laivą per taip 
audringą jurą, ir dėl to kiek
vienas tos vadovybės griež
tesnis žygis sudrausti nusto
jusius išminties malkonten- 
tus yra visai pateisinamas.”
Gana lengvas “džabas”: val

džia baudžia laikraščius, kurie 
ją kritikuoja, ir paskui ji pati 
savo tokią politiką “pateisina'”!

-• •

I Pacific and Atlantic Photo J

P-lė Pearl Besuner, iš Cinci- 
nnati. Ji yra viena žymiųjų 
naujai priimtų į Metropolitan 
Grand Opera artisčių.

Suv. Valstijų gamtos 
turtai

kad 
“susipra- 

marksinio

“Vienybė” . džiaugiasi, 
belgas Henry de Man 
to” ir atsižadėjo “ 
socializmo”. Tas belgas išleidęs 
knygą, kurioje

“De Man nurodo, kodėl 
Markso teorijos neatatinka 
dabartinės gadynės faktams 
ir reikalams. Ypatingai jam 
juokinga ir romantiška at
rodo socialistų tikėjimas į 
revoliuciją, kuri staigiu (!) 
ir žvėrišku (!!) budu sunai
kins kapitalizmą ir tuoj įs
teigs socializmo rojų. Jis sa
ko, kad sveiko proto žmo
gus į tai tikėti negali. Ka
pitalizmas turės pranykti, 
bet jis išsivystys į geresnį 
surėdymą ne staigiu ir kru
vinu perversmu, bet gyveni
mo augimu, kuriam reikės 
laiko ir laisvės.”
Jeigu de Man šitaip kritikuo

ja marksinį socializmą, tai ji
sai . jo nesupranta. Nes Mark
sas, viena, neskelbė, kad socia
lizmas busiąs įsteigtas staigiai; 
antra, jisai neskelbė, kad kapi
talizmas gali būt pašalintas tik
tai ginkluotu perversmu. Dar 
tais laikais, kai socialistų orga
nizacijos buvo kuone visose ša
lyse nelegalės ir socialistai bu
vo žiauriausiu budu persekio
jamos, Marksas sakė, kad tose 
valstybėse, kur darbininkams 
pavyks iškovoti demokratišką 
tvarką, perėjimas iš kapitaliz
mo į socializmą galės įvykti ra
miu budu.

Ir kad socialistai šitai Mark
so minčiai pritaria, tai geriau
sia įrodo tas faktas, kad visos 
socialistų partijos Europoje, 
kurios yra priėmusios Markso 
teoriją, nuo senai vadinasi so- 
cial-demokratų partijomis. So- 
cial-demokratai tai juk reiškia 
socialistai demokratai.

Prikaišiot Marksui, kad ji
sai mokinęs savo pasekėjus ti
kėti, jogei bus įsteigtas “socia
lizmo rojus” (!) staigiu ir da
gi “žvėrišku” kapitalizmo su
naikinimu, gali tiktai tas, ku
ris apie marksinį socializmą

Tai gadynei, kuomet buvo skelbiama, kad žmonių Į nieko neišmano arba sąmonin- 
veislę reikią gerinti “pagal Darwiną”, leidžiant tautoms gal iškreiPia-

Minėtieji profesoriai apgailauja, kad Amerikoje iki 
šiol nesusikurė panaši partija, kaip Anglijos Darbo 
Partija. Šitai jų minčiai kiekvienas sveikai protaująs 
žmogus pritars, — kaip lygiai pritars ir tam jų pareiš
kimui, kad vienintelė partija, kuri šiandie vadovauja 
pažangiomsioms jėgoms Amerikos politikos gyvenime

Atrodo, kad Amerikos inteligentai yra pažangesni, 
negu dauguma Amerikos darbininkų. O Europoje yra 
atbulai.

DARVINIZMAS” TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE

Tiems žmonėms, kurie mano, kad tarpe tautų pri
valo eiti “laisva kova”, idant “geresniosios” tautos iš
liktų, o “netikusios” išnyktų, užduos nemaža galvosū
kio Kelloggo paktas, kurį vakar pasirašė Paryžiuje 
penkiolikos valstybių atstovai.

Pasirodo, kad Darwino “gamtos parinkimo” teori
ja nėra pritaikoma tautoms. Už tautos reikalus ir sie
kimus stovi aukščiaus bendras visų tautų labas, kuriam 
pirmutinė sąlyga yra taika. Be taikos žmonija negali 
tarpti. Todėl karas yra visos žmonijos priešas. Ir štai 
šitą žmonijos priešą didžiosios pasaulio valstybės*pasi- 
žadėjo išguiti iš savo tarpo.

Tegu tai yra tuo tarpu tiktai pasižadėjimai. Bet 
nėra abejonės, kad už jų vykdymą stos milžiniška dau
guma žmonių visose tautose, ir todėl kiekviena valdžia, 
kad ir pikčiausia, turės dešimtį kartų pagalvoti, pirma 
negu ji drįs savo atstovo parašą tame dokumente pa
niekinti.

vienai kitą skersti ir naikinti, atėjo galas. Atmetusios 
karą, “kaipo nacionalės politikos įrankį”, tautos dabar 
turės vis labiaus ir labiaus rūpintis, kaip nustatyti tar
pusavinius santykius susiklausimo ir bendradarbiavimo TZ .
r i Kauno Ryto” redaktorių. Po
pagrindais. šito patriotiško žinksnio, oficio-

KERTA Iš PETIES.

Tautininkų valdžia neseniai
I išgabeno į Varnių koncentracijos 
stovyklą p. Edvardą Turauską,

Ligos aukšta kaina

Dr. Ilomer Folks, New Yorko 
State Charities Aid Association 
sekretorius New Yorko valstijos 
Viešos Sveikatos Tarybos narys, 
davė paskaitą “Internacional 
Conference of Sočiai Work” kon
ferencijoj laikytoj Paryžiuje, 
Franci joj, sveikatos klausimu.

Ligos pasak, Dr. Folks, Suv. 
Valstijose kaštuoja apie $730,- 
000,000, arba $31.08 kiekvienam 
žmogui į metus, arba $134.68 
kiekvienai šeimynai.

Dr. Folks praneša, kad mirtis 
)irm laiko padaro nuostolių al

goms net $12,000,000,000. To- 
<iu budu ligos pilna kaina sie
kia $15,730,000,000.

Ligos kaina Suv. Valstijose y- 
ra daug didesnė negu žmonės 
mano. Tas išlaidas padengia 
patys ligoniai arba jų šeimynos.

Dr. Folks sekančiai skirsto iš
leistus ligoms pinigus: —

1. Gydytojams išmokėta 
$745,000,000.

2. šundaktariams išmokėta 
$120,000,000.

3. Klinikoms $2,233,824.
4. Ligonbučių priež. $404,- 

501,572.
5. Slaugėms, ligonių namuose 

$151,900,0000.
6. Vaistams, medikališkam 

aprūpinimui $700,000,000.
7. Dentistams $285,000,000.
8. Algos, kurių netekta dėl 

ligų $1,245,000,000.
9. Išlaidos nukreipti ligas 

$76,290,000.
Iš viso $3,729,925,396.
Yra 149,000 praktikuojančių 

gydytojų Suv. Valstijose ir už 
jų patarnavimą kas met kiek
vienas žmogus užmoka apie* 
$6.21 į metus arba kiekviena 
šeimyna $26.70.

Bet yra ir 20,000 praktikuo
jančių žmonių, kuriems leidi
mai neduoti; jie uždirba apie 
$120,000,000 į metus. Kiekvie
no žmogaus dalis yra $1.00, ir 
kiekvienos šeimynos dalis yra 
$4.30.

Šalis praleidžia $2,233,QOO 
dispenseriams ir $405,000,000 
užlaikyti 7,610 ligonbučių; 
kiekvieno žmogaus dalis yra 
$5.83. Slaugėms kiekvieno 
žmogaus dalis yra $1.27 į me
tus, ir už vaistus $5.83 į metus.

(FLIS.).

Daug kalbama apie šios ša
lies, kaip tautos, “kūrybos ge
nijų.” Nurodoma milžiniškos 
pramonės įstaigos, susisiekimo 
tinklas, pramonės našumas, biz
nio metodų tikslumas. Kreditas 
deliai to, paprastai, teikiama va
dinamiems pramonės kapito
nams.

Negalima atimti iš jų viso 
kredito. Reikia tečiaus atminti, 
kad Suv. Valstijos yra nepap
rastai turtinga šalis gamtos tur
tais. O kiekvienas žino, kad ga
lima blynų kepti, kuomet yra 
tešlos.

Gi “tešlos” čia tikrai nestoka. 
Suv. Valstijų plotas ir gyvento
jų skaičius sudaro tik apie 20-tą 
dalį viso pasaulio apgyvento 
ploto ir žmonių. Tuo tarpu ša
lies turtai yra daug maž tokie: 
čia randasi daugiau, kaip 8-ta 
dalis viso pasaulio gyvulių; už
auga daugiau kaip ketvirtadalis 
grudų; netoli dviejų trečdalių vi
so pasaulio medvilnės; gaunama 
apie dešimta dalis visų* vilnų; 
anglies kasyklos duoda pusę iš
kasamos anglies; cinko — pusė 
viso pasaulio produkcijos; švino
— netoli pusės; vario — apie 
pusė; geležies rudos — kuone 
du trečdaliu; aliejaus — kuone 
trys ketvirtadaliai.

Galima pasakyti, kad visą su
minėtą aukščiau medžiagą žmo
nės turi paimti. Teisingas pa
sakymas. Bet kaip galima butų 
paimti nesant iš ko imti?

šitie turtai, kuriais gamta ap
dovanojo Suv. Valstijas, ben
drai imant, galima paskirti į dvi 
dali. Vienai skirsime medžiagą, 
kurią naudoja pramonės gyveni
mo* reikmenėms padirbti. Kitai
— šaltinius energijos (jėgos). 
Griežto padalinimo, žinoma, ne
galima daryti. Imkime pav. an
glis. Jos yra naudojamos ir 
kaipo užbaigtas produktas na
mams apšildyti, ir kaipo energi
jos šaltinis, sakysim, elektros 
pajėgai gaminti. Bet padalini
mas visgi pageidaujamas aišku
mo deliai.

Iš minėtų aukščiau dviejų sky
rių didesnis bus tas, kurį pava
dinom energijos šaltiniais, šičia 
vertėtų pirmon galvon paskirti 
žemę. Ji augina valgomus daly
kus; jie teikia kuro žmogaus 
“mašinai.” Paskui — aliejus, 
anglys, vandenys. Kaip turtin
gos yra Suv. Valstijos šiais e- 
nergijos šaltiniais?

Pasak George Otis Smitho 
(Amerikos Kasyklų ir Metalur
gijos instituto prezidento), Suv. 
Valstijos turi daugiau, kaip ket
virtą dalį viso pasaulio žemės, 
kurią galima kultivuoti (dirb
ti) ; kuone dvyliktą dalį vandens, 
kurį galima sunaudoti kaipo pa
jėgą; gal būt apie aštuntą dalį 
aliejaus (petroleumo), ir didelę 
pusę viso pasaulio anglies.

r ’ >

Tyrinėjimai rodo, jog anglies 
sandėliai (žėmėje) šioj šaly yra 
tokie, kad kiekvienam šalies gy
ventojui išpultų šiandien po 28,- 
000 tonų anglies. Tuo tarpu su
naudojama jos tik po 6 tonus y-

patai kas metai. Reiškia, anglies 
bado nesimato.

Su aliejumi dalykai išrodo 
prastesni. Jo esama žeme j e 
daugiausia tik vienas nuošimtis 
anglies rezervų. Tuo gi tarpu, 
kaip aliejus šiandie naudojama, 
kiekvienam šalies gyventojui iš
puola 8 bačkos kas metai.

Jei pažvelgsime į šalies van
denis, kaip patencialę jėgą, tai 
pamatysime, kad šalis ir jais ne
paprastai turtinga. Daug kalbė
ta ir rašyta apie Musele Shoals 
ir Boulder Dam. Wilsono dam
ba, ties Musele Shoals, išvysto 
nuolatinės 100,000 arklių pajė
gos. Tai yra tik dešimta dalis 
tokiu jau budu išvystomos pajė
gos ties Niagara. Įrengus už
tvankas aukštesnėj Tennessee 
dalyj, galima butų išvystyti dar 
250,000 arklių pajėgos. Colora- 
do upės vandeniu galima butų iš
vystyti 3,500,000 arklių pajėgų; 
reikalui esant ir padarius už
tvankas, tą pajėgą galima butų 
padidinti. Kitas šalies upes ga
lima taip jau, reikalui esant, pa
kinkyti žmagaus tarnybai.

Kodėl kreipiama tiek daug dė
mesio į energijos šaltinius? Rei
kia pasakyti, jog dabartinis A- 
merikos (kaip ir tūlų kitų šalių) 
produktingumas ir atsiekti juo 
komfortai, kuriais šalies gyven
tojai naudojasi, yra laimėti la
biausia ačiū tam, kad čia naudo
jama mekaniškoji energija (pa
jėga) žymesniu kiekiu, negu bet 
kurioj kitoj šaly. Ačiū tam San 
Pranciškoj iškrauja laivą 16 vy
rų į tą patį laiką, kurį krovė nuo 
200 iki 300 darbininkų, sakysi
me, Filipinuose. Del apštaus 
naudojimo mekaniškos pajėgos 
Amerikos darbininko pastangos 
yra našesnės tris dešimtis kartų, 
kaip kad chiniečio, pustrečio 
karto už vokiečio ir kuone du 
kartu tiek našios, kiek anglo. Ši
tas gi našumas galų gale reiškia 
daugiau gyvenimo patogumų.

narių, maišosi vasaros resortuo- 
se, golfo aikštėse ir panašiose 
vietose, čia dažniau, ne kur ki
tur, gali pasitaikyti, kad kas 
nors paklaus, ar neišmainytų 
jam čekio. Sukčiai tuojau “pa
tarnaus.” Ot ir turi jie vieną 
čekio pavyzdį. Galima remian
tis juo operuoti toliau. Kai ka
da sukčiai įtraukia į savo spąs
tus tą ar kitą banko tarnauto
ją. Abelnai, čekis, kaip pavyz- 
dis, nesunku gauti. Tikrai “ar
tistišku” darbu falšyvų čekių 
mainytojų tarpe skaitosi nuda- 
vimas (pamėgdžiojimas) sveti
mos ranko rašto. —Le.

Gimimų skaičius Vokie
tijoj mažėja

Falšyvų čekių mai
nyto jai

Suv. Valstijose kas metai fal
šyvų čekių išmainoma $200,000,- 
000 sumoj. Nesunku yra sveti
mą čekių knygutę gauti, para
šyti iš jos čekį ir išmainyti kur 
nors krautuvėj. Bet, viena — 
tuo budu neišmainysi kiek di
desnio čekio, antra — to biznio 
nevarysi ilgai. Toliau, senesnių 
laikų čekių sukčių praktika iš
imti chemikalų pagalba vieną 
sumą ir 'įrašyti kitą išeina iš 
mados.” šiandien falšyvų če
kių mainytojai naudoja kitokias 
priemones.

Nesenai New Yorke buvo iš
mainyta falšivų čekių $100,000 
sumoj. Kaip sukčiams pavyko 
tai padaryti ?

Jie pirmiausia įsigyjo vienos 
stambios firmos čekių pavyz
džius. Paskui įsigijo lygiai to
kios pat popieros ir tokių pat 
įnagių čekiams sužymėti, kaip 
kad firma naudodavo. Toliau, 
kad neturėjus “nesmagumų” su 
bankais, sukčiai patyrė, kokis 
buvo firmos balansas. Tai vis 
buvo “prisirengimai.” Po to suk
čiai, pamėgdžiodami puikiai fir
mos parašus, ėmė rašyti čekius 
ir dėti juos bankan, kuriame 
turėjo savo “account.” . Sekantis 
žinksnis jų buvo išimt ateinan
čius j šį banką pinigus ant klas
tingų čekių ir dėti juos kitan 
bankan, bet jau kito vardo kre
ditui. Tokiu budu kalbami suk
čiai į 10 dienų gavo $100,000. 
Pagalios, prieš pat mėnesio pa
baigą, jie ištraukė savo fondusf 
ir dingo.

Pirm poros metų Los Angelė
se tapo sugautas tūlas Montgo- 
mery Yeager. Pas jį užtikta 
čemodanas, kuriame rasta įvai
rių įvairiausių čekių pavyzdžių. 
Čia pat buvo guminės antspau- 
dos čekiams indorsuoti. Visa ko
lekcija plunksnų — nuo smai
liausių iki bukinusių — buvo, 
taip sakyti, “tulšės” pavardčms 
imituoti. Be to, pas Yeagerą, 
tame pačiame čemadone, užtik
ta jau gatavų falšyvų čekių, iš
rašytų sumoj $1,500,000; vie
nas čekių buvo $525,000.

Kaip sukčiai gauna pavyz
džius? Visaip. Viena priemonė 
yra toki: pora sukčių, gengės

Pirm didžiojo karo Vokietija 
skaitėsi nepaprastai veislia ša
limi. Jos veislumas išrodė ypač 
pavojingas Francijai, kurios 
gimdymų skaičius mažėjo.

Nesenai paskalbtos skaitlinės 
betgi rodo, kad šiandien Vokie
tijoj gimdymų normos sumažė- 
jusios tiek, jog lyginasi praktiš
kai Francijos gimdymo nor
moms. Taip 1927 m. Vokietijoj 
gimdymų kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų buvo 18.3, o 
Francijoj — 18.2.

Vienok tatai nereiškia, kad 
tų dviejų šalių gyventojų pri- 
augis butų susilyginęs. Viena, 
Vokietijoj buvo daugiau gy
ventojų, negu Francijoj. Todėl 
skaičius gimusių čia buvo di
desnis. Antra — Vokietijoj 
mirimų buvo mažiau, negu 
Francijoj (kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų). Tokiu budu 
mirčių ir gimimų balansas 1927 
m. Vokietijai davė prieaugio 
402,000 ypatų, o Francijai — 
tik 65,000.

Kai atimsime skaičių mirčių 
iš skaičiaus gimimų Vokietijoj 
kiekvienam tūkstančiui gyvento- 
1927 m., tai pamatysime, kad 
jų prieaugio teko 6.4 asmenys.

Tai žemiausias Vokietijos gy
ventojų prieaugis nuo daugelio 
metų. Čia neimama domėn di
džiojo karo metai, nes karas ne 
laikas gimdymams. Aukščiausios 
skaitlinės gimdymui Vokietijoj 
pasiekė laikotarpy — 1874-1877 
m., kuomet vidutinis gimdymų 
skaičius buvo 40.4 tūkstančiai 
gyventojų. Nuo to laiko gimimų 
skaičius mažėjo ir mažėjo. Ma
žėja taipgi ir abelnas šalies gy
ventojų prieugis. Xx.

Nedaro biznio sekmadieniais
Kunigas: Aš tikiu, kad Tams

ta pasinaudojai iš mano pa
mokslo šiandien.

Parapijonas: Ak, ne, Tamste
le. Sekmadieniais aš visai už
mirštu biznį ir jokio pelno sau 
nedarau.

*........
Pradedu Biznį

1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Lanp;ij, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

% V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Koesevtlt 8500

GYVENIMAS
Minėtini® farnalaa 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų  $1 
Kopija ...................... — 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

G------------- -G



Antradienis, rugp. 28, 1928 f NAUJIENOS, CEIeago, IŪ. ’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” Piknikas

Gražuolės, laimėjusios 
pirmą ir antrą dova

nas “Naujienų” 
gražuolių Kon- 

teste

P-lė Mabel Grigonis, 20 m., 
gyv. 3322 So. Union avė., Chi- 
cago, laimėjo pirmą dovaną.

Esu girdėjęs daug apie “Nau
jienų” piknikus. Jie — pasako
jo man esti žymus įvykiai 
Chicagos lietuvių gyvenime. Pe
reitą sekmadienį teko ir man 
pirmą kartą dalyvauti “Naujie
nų” piknike, ir suprantau, kodėl 
jie tarip pagarsėjo.

Važiavome su draugu tokio
mis ir kitokiomis gatvėmis. Ko
kiomis — nežinau. Išvažiavom, 
rodos iš Chicagos. Leidžiame 
autą. Bet ana bulvaras užblo
kuotas. Autai sustoję eile lau
kia.

Kas atsitiko? Nelaimė? Su
sikūlė autai?

Ne, sako draugas, atvažiavo
me į Stickncy daržą Kodėl gi tie 
autai nevažiuoja vidun? Well, 
taria draugas, tur-but vietos da
rosi mažai. Privažiuojame prie 
vartų. Draugas nori ko ten at
siklausti stovinčiųjų prie vartų 
pikniko tvarkytojų, bet jam lie
piama važiuoti, nes užpakaly ei
le autų laukia.

P-lė Lilyan Govalis, 18 m., 
gyv. 5715 So. Ada St., Chicago, 
laimėjo antrą dovaną.

P-lės Alice Eagmin, laimėju
sios trečią dovaną, paveikslas 
netilpo todėl, kad “N.” negavo 
jo. P-lė Eagmin yra 18 m., gyv. 
4619 So. Washtenaw Avė., Chi
cago.

Mirė Jonas Lazdaus- 
kas

Įvažiavom daržan. Kitus poli
cininkai jau varo važiuoti pro 
šalį, sustoti tuščiuose lotuose 
prie daržo. Girdėjau, kad kokių 
500 autų neįleista vidun. Nebe- 
išteko vietos.

Įteikia pastatyti autas. Bet 
kur? Eilių eilės automobilių. 
Vienas prie kito, žiūrim čia, žiū
rim ten. Nėra vietos. Pagalios 

; tolimam daržo kampe įsisprau- 
' džiame į protarpį.

Hm — sako draugas — įva- 
žiuot’ įvažiavom, bet kaip išva
žiuosim, jei sumanysim namus 
ankščiau pasiekti?

Einame į pikniko “grounds.” 
štai pavilionas. Ant aukšto so
sto majestotiškai sėdi p. Leka
vičius ir groja mylimiausią A-. 
merikos muzikalį instrumentą— 
registerj. Dzin-dzin-dzin-dzin — 
punčiuoja. Keletas vyrų tupinė
ja ir bėgioja apie barą. Publi
kos čia pilna, kiti prisiartinti 
negali. Vienas nori papso, kitas 
— vyno, trečias — alaus stiklą. 
Vargšas Narbutas prakaituoja, 
ir dar kaip!

Einame toliau. Muzika rėžia. 
Didoka dengta platformė. Pilna 
jaunų ir senesnių. Šoka, šoka su 
pasismagėjimu. Grindys žvil
ga. Matai — žvilga šokėjų akys. 
Komplimentų juk šokančios po
ros nesigaili vienas kitai. O ” tkomplimentai patinka taip jau
nam, kaip senam.

Nuo platformos matytis visas 
daržas. Jis didokas, bet žmonių 
ištenka jam visam. Tarp me
džių aukštoka platformėlė. Ap
link ją susiburusi minia. Kažin 
ko laukia — laukia nekantriai.

Einame prie platformelės. Lio
vėsi muzika. Vis daugiau žmo
nių renkasi prie platformelės. 
Dar kiek laiko praeina. Pasi
girsta muzika.

‘‘Ateina, ateina!”, suužia mi
nia. Policininkai padaro taką.

Ant platformės užlipa inžinie
rius Simokaitis. Jis ką tai aiš
kina. Negirdėti. Skaito raštą.

Už valandėlės platformoj pa
sirodo daili kaip nedrė mergi
na. Suužia, suploja minia. 
Mergina pereina platformę, 
pasisuka į vieną, į kitą pusę. 
Štai pasirodo kita, trečia, ket
virta ir tt. — viso keliolika.

Kai kurios paraudusios, ma
tyt, nepratusios stovėti prieš 
minias.

—Aštuntas, aštuntas! De
šimtas! No, vienuoliktas! Aš 
tryliktą! — Kiekviena gražuolė 
randa šalininkų. Ir kur neras. 
Nes pasirodė tikrai gražios 
mergaitės, ir lietuvaitės. Jos 
buvo “Naujienų” pikniko ka
ralaitės.
- —Gražiai nuaugusios! Dai
laus sudėjimo! — toki ir pa
našus garsinimui.

Gražuolės apleidžia platfor
mą. Publika su paišeliais ran
kose. Rašo. Kiekvienas ir kiek
viena nori “savo” numerį įra
šyti. Bušo numerius, deda de- 
žėn. Vėl renkasi prie platfor
mės, vėl klausinėja kitas kito, 
ar greitai balsavimo rezultatai 
taps paskelbti.

Praeina valanda — kita. Kai 
kurie ima nerimauti. Nori suži
noti, kuri gražuolių laimėjo pir
mą dovaną. Vėl pasirodo plat
formoj p. Simokaitis. Vėl pasi
rodo gražuolės. Gražus jų bū
rys — ką ir kalbėti.

Grigaitis, “Naujienų” redak
torius, perskaito rezoliuciją Vil
niaus reikalu ir prataria keletą 
žodžių tuo klausimu. Kelių tūk
stančių minia priima rezoliuciją 
vienu balsu.

Piknikus įsisiūbavęs. Svečiai 
linksminasi. Pagalios balsai 
“Miss Naujienos” rinkimui su
skaityti. Kuri gaus pirmą do
vaną ?

Štai p. Simokaitis vėl ant 
platformės.

Pirmą dovaną laimėjo p-lė 
Mabel Grigonis (Grigoniutė), 
konteste nešiojusi nr. 10.

Antra dovana teko p-lei 
Lilyan Govalis, nešiojusiai kon
teste n r. 8.

Trečią dovaną gavo p-lė Alice 
Eagmin, nešiojusi konteste nr. 
15.

Kitos kontesto dalyvių gavo 
kiekviena po gražią, didelę sal
dainių dėžę.

Balsų skaitytojai .buvo p.p. 
Rozenski, real estate brokeris, 
J. Stungis (iš Universal State 
banko) ir St. Jokubauskas.

P-lė Mabel Grigonis, laimėju
si pirmą dovaną, yra 20 metų, 
5 pėdų 4 colių aukštumo, sve
ria 120 svarų, gimusi Chicagoj, 
gyvena 332a So. Union avė.

P-lė Lilyan Govalis, laimėju
si antrą dovaną, yra 18 metų, 
5 pėdų 3 colių aukštumo, sve
ria 117 svarų, gimusi Perth

Aboy, N. J., gyvena 5715 So. 
Ada st.

P-lė Alice Eagmin, laimėjusi 
3-čią dovaną, yra 18 metų, 5 
pėdų 6 colių aukštumo, sveria 
130 svarų, gimusi Pittsburgh, 
Pa., gyvena 4649 So. Washte- 
naw avė.

Dovanos buvo tokios: 1-moji 
— $75, 2-ji — $50, 3-čioji 
$25.

Apie 8 vai. vakaro, palikę
kuone visą publiką dar tebesi- 
linksminant, išvažiavom namo.

Buvęs piknike.

KAS PAMETftT RAKTĄ?

Naujienų piknike tapo ras
tas raktas. Kas esate pametę 
kreipkitės į Naujienas.

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

A + A
Visiems giminėms ir pažįs

tamiems pranešame šią liūdną 
žinią, kad milimiausias brolis 

PETRAS LUKOSIEVVICZ 
Narys Lietuvos Vėliava Ame

rikoj.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

per nelaimingą atsitikimą rug
piučio 25 dieną, 9 valandą va
karė, 1928 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
Joną Lukosiewicz brolj, Mari
joną Dombrovvską, tetą Stanis- 
lawą Dombrovvską ir Aleksan
drą Dombrovvską tetėnus. Kū
nas pašarvotas randasi koply
čioj W. M. Pomierskio, 4748 S. 
Cravvford Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 30, dieną, 9 valandą 
iš ryto, iš koplyčios į Švento 
Brunono parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gėdulintfos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Lukosievvi- 
czio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę likame,
Jonas Lukosiewicz, Marija 
Dombrovvską, Stanislavv 
Dombrovvski ir Aleksandra 
Dombrovvski.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Walter M. Pomierski, 
Jei. Boulevard 4421.

______ Graboržai______

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvi* Graborių* ir 

Balzamnotojaa

2814 W. 23rd PI. 
CMcago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
lioosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PRANEŠIMAI

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesini 
susirinkimą antradieny, rugpiučio 28 
dieną šių metų, 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi 
naujų reikalų svarstimui.

P. K. rašt.

SIMONAS HONDŪRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 dieną, 6:15 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Voiguvos parapijos, Žutautų 
kaimo. Paliko dideliame nu
liudime seną motinėlę Lieutvoj, 
Amerikoj cocę, dėdę, pusbrolį 
ir brolienę, 8 pusseseres ir 7 
švogerius. Kūnas pašarvotas 
randasi 4622 S. Troy St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 29 dieną, 8 vai. iš 
ryto, iš namų į bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Simano Bonduros 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dėdė, Cocė, Pusbroliai, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse pą'tarnauja gra
belius Butktfs’AJndertaker Co., 
Telefonas Qanal 3161 .

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAfc 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
VirSui Universal 

Stata Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
Iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Vietiny 1115

Akių Gydytojai
WW>/W*Z^****^**» *>^^*W*^^^^**

Tel. Victor' 6279
DR. G. SERNERM

Lietuvis Alinu Specialistę*
3265 So. Halsted St.

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dionos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakarę

DR. M. T. STRIKOE
GYDYTOJAS IR ČHIRURGA8 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Re*„ 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėtoj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Įvairus Gydytojai
Re*. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Beaidenca Tel. Fairfaz 6858

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevaro 6918
DR. A. J. BERTASR

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Reu, 8201 South Wallace Street

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvankee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P, M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2i 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
*fu* metodus X-Ray ir Kitokiu* elek
tros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S t., netoli Morgsn SL 
Valandos: Nuo 10—12 r^tų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaru
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 6800

Ofiso Tel. Victory C893 
Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted Stw Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedšliomi* ir šventaJ. 10—12 dienų

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzammacija. Be skausmo 
ištraukimą*

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

' TeL Cicero 49

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artės! a n Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaffo. IU.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metąi

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. a. Jonas Lazdauskis
Vakar “Naujienos” gavo te

legrafu pranešimą iš Kankakee 
State Hospital, kad Jonas Laz
dauskis pasimirė.

Ši žinia iš “Naujienų” tapo 
pranešta Simono Daukanto 
Draugijos pirmininkui, T. Ja
nuliui, kurs pasižadėjo šiandie 
pasiųsti graborių Masalskj par
gabenti a. a. Jono Lazdauskio 
kūną.

Del informacijų a. a. Jono 
Lazdauskio gimiAės prašomi 
kreiptis į T. Janulį, 3130 So. 
Morgan St. Tel. Yards 4863, ar
ba graborių Masalskį, 3307 So. 
Auburn Avė.

Rauplių Duobes
Prašalinamos be skausmo

Turėsite gra
žią ir sveiką 
odą j 50 mi- 

v nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne, Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci

alistų Žios didžiausios American Institute.
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir bo skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisenėjusių ligų.

Yra padaroma 

graži nosis

Kreivos akys atitaisomos

Senas veidas 
padaromas 

jaunu

J trumpą laiką — į tris minutęs mes atitaisome kreivas akis ir 
be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.

Kaina pigi. Pasitarimas veltui.

Atsiųskite savo mažą foto
grafiją, j tai bus at

kreipta specialė ati
da. Visi laiškai 
atsakomi greit

American4 In$titutc

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prie! gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagalbų. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakaro.

Akių Gydytojai
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. 1LL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■Hs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted St. 
Tai. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

. 1 ’ Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė;

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Ava. T et Blvd. 8201

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj <

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos' nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo auš*, eik paa

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street
Phone Kenvrood 1762 ' . 
Praktikuoja 20 metų

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

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

Namų telefonas Brunswick 6591
Ultravioletini šviesa ir diathermla

A. A. OLIS /
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedšlio ir 

Pėtnyčio*

Office Boulevard 7042.
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak.

Fhone Boulevard 1401

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

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

Nodėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
rr’——-j'.s

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ
Dr. J. W. Beaudeite
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telenhone Plaza 8200

JOHN B. RORDEN
(Joho Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic '9660

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St •
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, *ulyg pa
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai |
2221 W. 22nd St <

Leavitt St.
Telefoną* Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,

K. GUGIS /
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą* 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8' vai. kiekvieną 
vakarę, išskyrų® ketvergę 

Nediliomi* nuo 9 iki 12 ryto

i A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 I

CHICAGO TEMPLE BLPG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Myde Park 8895

J. P, WAITCHES j
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų TeL Pullman 6377 / 4

*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sears, Roebuck krautu
vė saugioji šėpa iš

sprogdinta
Naktį iš sekmadienio į pir

madienį keturi plėšikai išdegi
no acetilinu geležines Sears, 
Roebuck kųmpaiujos krautu

vės duris (6153 So. \Vestern 
avė). Įėjo vidun. Įveikė du nak
tiniu sargu. Išsprogdino sau
giąją šėpą ir pasisiuvę nuo 
$25,000 iki $30,000 pabėgo.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
■ II. —< H   —. — ■ I , — N  - R...

Banditai veikia
Banditai nušovė Benjaminą, 

1927 North Park avė.
Itenjaniin buvo dalininkas 

Standard Amusement Co. Jo 
kompanija turi parengusi kar
ui valą karo Veteranams. Karni- 
valo viela — Diversey & North 
Central avės.

Benjamin vežė $724 karni- 
valo pajamų. Su juo kartu va
žiavo Sam Gluskin ir Max 
Kkiger. Ties Leclair ir Grand 
avės, banditų karas pasivijo 
vežusius pinigus. Vienas ban
ditų paliepė atiduoti juos.

Benjamino autas šoko pir
myn. Banditai paleido septy
nias kulkas. Benjaimin tapo nu
šautas vietoj. Banditai gi, pa
sigavę pinigus, paspruko?

Plėšimas padarytas buvo ar
ti policijos stoties. Du moto- 
cikliniu policininku mėgino pa
sivyti piktadarius. Jiems te- 
ciaus sugauti banditų nepa
vyko.

Smarki moteris
Mrs. Zenia Cliester, 25 me

tų, grįžo iš darbo penktadie
nio vakare. Ją užpuolė netoli 
namų, 9455 Stony Island, neg
ras. Moteriškė perkando puo
likui ranką ir pabėgo.

Sekmadienio vakare p-nia 
Cbester, lydima savo vyro, iš
lipo iš gatvekario ir jau buvo 
beeinanti namo. Tik žiuri, kad 
prie kampo sėdi automobilyj 
tas pats negras, kuris buvo ją 
puolęs penktadienio vakare.

Negras, pamatęs p-nią Clies- 
ter, leidosi važiuoti toliau. Pa
staroji tečiaus su savo vyru 
pribėgo prie pravažiuojančio 
auto ir, šoferiui sutikus, pra
dėjo vytis negrą. Ties Harper 
avė. ir 51-ina gatve policijos 
autas negrą sugavo.

Pastarasis areštuotas. Polici
ja išsiuntinės pakvietimus ki
toms moterims, kurios buvo 
pultos, bene pažins ir jos to 
negro, kaip puoliko ant jų.

Lenkų susivienijimo 
suvažiavimas

Pirmadienyj, Sherman vieš
buty], prasidėjo Amerikos len
kų susivienijimo suvažiavimas. 
Dalyvauja jame 472 delegatai 
atstovaujantys 260,000 susivie
nijimo narių. Lenkų susivieni
jimas užlaiko kolegiją, kuri yra 
Cambridge Springs, Pa. Jis 
taipgi turi New Yorke namą 
immigrantams, kur randa prie
glaudos lenkai, atvykstantys 
Amerikon arba važiuojantys 
Europon.

Ne tikri pinigai
Du automobilistai važinėjasi 

Buick automobiliu ir maino ne
tikras dvidešimkes gasolino sto
tyse. Iš ten tie netikri pinigai 
gali patekti ir publikai. Netik
ros dvidešimkes esančios prastai 
padarytos.

Užsimušė
Mrs. Anna Marks, 61 m., nu

šoko ar nukrito nuo trečio aug- 
što porčių savame name 2244 
W. Harrison St. ir užsimušė 
ant vietos. Pastaruoju laiku ji 
sirgusi.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien visi Lietu
vių Auditorijon!

Mitingas šaukiamas Vilniaus 
reikalu. Kalbės “Naujienų” re
daktorius Grigaitis, Universal 
State banko prezidentas J. 
Elias, advokatas Mastauskas, 
k u n. Urbanavičius, pirminin
kaus p. Kodis. Mitingas prasi
dės 7:30 vai. vakaro.

Mitinge bus išnešta rezoliu
cija Vilniaus reikalu. Svarbu, 
kad mitingas butų juo skait- 
lingesnis.

Kiekvieno lietuvio ir lietu
vaitės pareiga yra pareikšti 
dar kartą, kad Vilnius turi pri
klausyti Lietuvai, kad lietuviai 
nemano jo išsižadėti.

Taigi bukite mitinge kas tik 
galite.

- Polos Tendžiulytės, 
Vaičkaus teatra pre
mjeros pareiškimas
Perskaičiusi laikrašty prane

šimą apie P. Konrado krutamų- 
jų paveikslų teatro atidarymą, 
kuriame pasakyta, kad aš esu 
to teatro menedžeris, nustebau, 
nes tas ne visai atatinka tikre
nybei. Todėl turiu garbės pa
reikšti Chicagos lietuvių visuo
menei, kad aš dirbau ir toliau 
dirbsiu Vaičkaus teatre, o p. 
Konradui tiktai pagelbsti! prie- 
puolamai. Tas faktas, kad be 
mano žinios telpa laikraščiuose 
apie teatrą pranešimai nurodo, 
kad aš nesu tikras menedžeris.

Mano gyvenimo tikslas teat
ras.

Su aukšta pagarba,
Pola Tendžiulytė.

Bridgeportas
Organizuojama naujas kliubas

Bridgeporte kliubų ir drau
gijų nestoka. Rodos, kad jų už
tektų. Bet Bridgeporto gyveni
mas yra įvairus ir todėl jo rei
kalavimai įvairus. Ir šis naujai 
organizuojamas kliubas turės 
atsakyti tiems reikalavimams, 
kuriems esantieji kliubai iki 
šiol neatsakė. Tai bus tokios 
rųšies kliubas, kuriuos ameri
kiečiai vadina “Sočiai Clubs”.

Vieną kliubo užduočių nužiū
rima busianti tokia: pagamint 
kliubo nariams gerų valgių — 
pietums ir vakarienei. Užlaiky
ti kambarius, kur galėtų susi
rinkti kliubo nariai ir jų drau
gai liuoso laiko valandai pra
leisti. Sulošti šachmatų loš{— 
kitą.

Kliubas bus atdaras tik na
riams ir jų draugams. Kiek te
ko girdėt, jau apštus būrys Chi
cagos lietuvių išreiškė pritari
mo šitokio kliubo organizavi
mui. Gal dar šią savaitę įvyks 
kliubo organizatyvis susirinki
mas. —Bridgeportietis.

Brighton Park
šaunus bankietas

Pereitą šeštadienį pp. Šepu
čiai, 2430 West 46th plaęe, tu
rėjo gražų bankietą. Buvo jis 
surengtas tikslu paminėti me
tines sukaktuves ženybinio gy
venimo. Mat, tą dieną sukako 
lygiai metai nuo jų vestuvių 
dienos. <

Svečių suvažiavo daug. Va
karienės laiku p-nia Ambutie- 
nė pasakė tinkamą įvykiui kal
bėlę.

Svečiai, pavakarieniavę, pa
šokę, pasikalbėję, pasilinksmi
nę, vėlokai naktį išsiskirstė.

P-nas Šeputis dirba Sears, 
Roebuck kompanijai jau ilgą 
laiką — kokią 15 metų. Už
ima gerą vietą.

Linkėtina pp. šepučiams lai
mingo, malonaus ir ilgo gy
venimo. Zz.

Marųuette Park
Tai ir apsivedė musų Jone

lis. Well, dabar jis vyras jau. 
Taigi reikia vadinti pilnu var
du — p. Jonas Gregg (Griga
liūnas), Marųuette Pharmacy 
savininkas.

Suvinčiavojo jį su p-le Ein- 
ina Zebus pereitą šeštadienį 
kaip 3 vai. po pietų.

Vakare, tą pačią dieną, iš
kelta bankietas jaunosios tėvų 
rezidencijoj.

Svečių bankieto buvo daug. 
Linksminos visi — seni ir jau
ni.

Jaunoji pora išvyko medaus 
kelionei. Sugrįžti ketino atei
nantį sekmadienį.

Vietinis

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous

Įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcl’ff 75?3 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
______Biznio Pataraayimag
KAPENTERYS, statytojas bunga- 

low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokj pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UMal
kom malevą, popierą, stiklu* Ir t. t 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČION1S. Sav.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
{mokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

SKOLŲ ISKOLEKTAV1MAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER Jt STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englevvood 2544

Financial
______ Fi n ansa i- Paskolos______

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Tolephone Victory 0562 
Daro paakola* ant 

1-mo Ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 Iki 8 kas 

vakaras

Financial
_____ F i n a na ai - Py k o "________

PASKOLOS
Skolinama pinigus ant nuosavybių, 

1-mus ir 2-rus Ynorgečius su 
mažu komišinu

K. J. MACKE & Co.
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Pinigų
kaip

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

Saukit Roosevelt 5373

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi | 24 

valandas.
Musę iilygo* bus jums naudingos.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS.
S33S So. HallUd St _____

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuoiim- 
tj. Pinigus gausite į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ate.. 
Kampas Hermita*re Ava

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACK1EWICH 
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS..
1647 W. 47 St

Situation Wanted
Darbo leiko

PA J IEŠKAU darbo, barberis 
gerai patyręs darbą.

Naujienos, 
Box 1121 

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

“CORE” dirbėjų, taipgi foundry 
Michigane, už ofisą nereikia mokėt. 
Nuvažiavimą apmokame iš kalno, 
Samerelsohn, 603 W. Madison St.

Help Wantcd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite bisk{ pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, Ui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, patyrusi 
indų plovėja. 4169 S. Halsted St.

REIKALINGa veiterka, nedėlioms 
nereikia dirbti $15.00 savaitėj, 553 
W. IGth St.

REIKALINGA moteris prie abelno, 
namų darbo, pilnai užžiurėti namą. 
Atsišaukite po 3 vai. po pietų, 2322 
W. 22nd Place, Ist floor. Telefonas 
Roosevelt 8864, Budarick.

REIKALINGA mergina j restau- 
rantą už veiterką, prašau atsišaukti 
tuo jaus, Universal Restaurant, 750 
W. 31 st SI.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsi m jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO &.CO.
REAL ESTATE,
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

For Rent
4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 

renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
i štorą, 3559 Wallace St. Tel. Plaza 
2491.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai {rengtas, {skaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai^ {ve
dimas. Gerą kainą mokam už ju; 
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Delevvare 3000

Musical Instrumente
_______ Mazikoa Instrumentai

PARSIDUODA # gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

LESU E C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iŠ ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

Automobiles
Dodge sedan perfect. 1927 .......  $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas,

1927 .......................................... $450
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Nash spec. Sedan, 1927 ........... $550
Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

PARDAVIMUI Apperson geriau
siam stovyj karas. Už $170. Pra
šau kreiptis,. 4522 S. Paulina St. L.Girias.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido nauius modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau {rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja .................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Uhicaroa Bonlanirt ir attfakančiaual vartotų 

karų pnrdavinčtojat, 100 garantuotu vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai nanliiodami nuo $1KO iki 

Mes turime karą kuris tinka vi
sokiems reikalams. Ca*h, lAmokčjimal*. 
mainais.

0811-19 80. Halatod Bl

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Olds
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj,* nepraleiski progos. 
Skubinkis, -mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fords, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

PARSIDUODA vėliausios mados 
1929 Nash karas, mažai vartotas, 
6435 Harper Avė. Kreipkitės i kriau
čių šapą.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklos daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos. Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000 
So. Sangamon St.

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
senas, geras biznis, labai pigiai, yra 
geras lysas, 10722 Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė 4 kamba
riai <lel gyvenimo, renda $50 mėn. 
lysas 5 metams. 3058 W. 44 St. kam
pas Albany Avė.

Plaukai stojas 
Širdis plaka 
Kada matai 
Tikro aukso vagą:

Garancija:
Už $500 investuotų 
pinigų (good security) 
Gale 1 metu grjžta 
$1200 (Uncle Šamo $ $ $). 
Spekuliantai — užmirškit. 
Teisingi įmones — tegul 
kreipiasi j “Naujienas”

Box 1118

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, priežasti patirsite ant vietos, 
parduosiu už pusę kainos. Atsiliepki
te, Naujienos, Box 1122, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių ir valymo 
krautuvė. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestą. 4390 Archer Avė.

PARDAVIMUI barbernės fikčeriai 
su visais {rengimais, turi būti par
duota šią savaitę. I>abai pigiai. 
3531 So. Halsted St.

KENDŽIŲ ir cigarų Storas parda
vimui biznis išdirbtas per daug me
tų. 2957 S. Wallace St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas iš 
priežasties išvažiavimo { kitą mies
tą. Teisingas pasiulyjimas bus pri
imtas. 4658 Archer Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. Priežastis pardavimo, 
kad turiu tris vietas, todėl vieną tu
riu parduoti. 5754 So. Wentworth 
Avė. Phone Normai 1948, Englevvood 
6647.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tpoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmė.4 — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
murini namą, dėl ligos. Seeley 1674.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Paroavimui

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
)arduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
cambarius ant Bridgeporto.

G. Keturių flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros mieste.
Visus vlršminStus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, bizniu, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu i bunga- 
low bei i nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi {rengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted SL

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas j mokė
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu i mai
nus bile ką kaipo dalį jmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui 14 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą {mokėjimą. Kai
na $22,000?

TUŠČIAS lotas — Vemon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% {mokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Ręal Estate, 

1046 E 43 St.
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 {mokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 9 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 {mokėti, arba mai
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu
sę bloko nuo 63čios gatvekarių. 
Kreipkitės Mrs. Meyer, 6131 South 
Kolmar Avė., arba Telefonuokit 
Brunswick 8974.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas, randa
si Brighton Parke, kaina $6,500.

Savininkas mainys ant lotų arba 
ant farmos.

C. P. SUROMSKIS 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletai, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 953 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesj. Savininkas 

JOHN I. JAšlNSKI, 
2954 So. Loomis
Lafayette 7143


