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Ramsay MacDonaldo Taikos 
Kalba Vokietijos Reichstage

Anglijos Darbo partijos vadas, kaip reich
stago garbes svečias, priimtas su dide- 
temis ovacijomis

Lietuvos Žinios

BERLYNAS, spalių 18. — 
Anglijos Darbo Partijos vado 
ir buvusio premjero, Ramsay 
MacDonaldo, kalba, kurių jis 
vakar laike didžiulėje Vokieti
jos reichstago salėje Berlyne, 
sukėlė didžiausio entuziazmo 
klausytojuose.

Vokiečiai dar pirmų kartų iš
girdo Berlyne “priešų krašto’’ 
buvusį premjerą, kalbantį apie 
patikrinimų pasaulio taikos,— 
kalbant) be jokios užpakalinės 
minties, nuoširdžiai, atvirai ir 
su didžiausiu įsitikinimu..

Vokečių klausytojams, kurių 
buvo prisikimšusi reichstago 
salė, MacDonaldo kalba turėjo 
juo didesnės reikšmės dar ir 
dėl to, kad neabejojama, jogei 
ateinančiais rinkimais Anglijo
je Darbo partija vėl paims val
džių į savo rankas.

Ramsay MacDonald atvyko į 
Vokietijų dalyvauti čia “Drau
gijos geresniam tautų susipra
timui kelti’’ konferencijoj ir da
bar buvo reichstago garbės sve
čias. Salė buvo pilna parlamen
to deputatų, valdininkų, kanc
leris Mueller su kitais kabine
to nariais. Diplomatų ložos pil
nos beveik visų pflsimitinybių 
atstovų ir kitų žymių svečių.

Kalbėtojas buvo pasitiktas 
trukšmingais aplodismentais, 
kurie tęsėsi ilgokų laikų. Mac- 
Donaldą pristatė reichstago 
pirmininkas, socialdemokratų

Unionizmas ir bažny- Zogu pasiskyrė sau 
čios darbai $125,000 algos

Wm. Green, ADF prezidentas, 
sakG, kad unijos dirbu lygia
gretį darbų su bažnyčia

WASHJNGTONAS, spalių 18.
VVilliam Green, Amerikos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
kalindamas vakar episkopalų 
konvencijos masiniame mitinge, 
tvirtino, kad organizuoti darbi
ninkai dirbu darbų, kuris einųs 
lygiagrečiai su bažnyčios dar
bu.

“Organizuoto uarbo tikslas 
yra žmonių gerinimas,“ sakė 
Darbo Federacijos vadas, “o 
dvasinis žmonių kėlimas yra 
bažnyčios uždavinys.. Mes nori
me padėti bažnyčiai, kurdami 
sveikas aplinkybes, taip, kad 
evangelijos sėkla nekristų ant 
akmenų arba tarp erškėčių, 
bet kad ji galėtų kristi geron 
dirvon, kur ji neštų šimteriopų 
vaisių. Mes norime kooperuo
ti su bažnyčia religijai ir doro
vei kelti, o dėl to prašome baž
nyčių suprasti mus ir padėti 
mums musų žmoniškame dar
be.“

70 žmonių žuvo Kinų 
laivų kolizijoj

ŠANCHAJUS, Kinai, ‘spalių 
18. — Iš Tientsino praneša, kad 
jūrėse, netoli nuo Taku, susidū
rė du Kinų garlaiviai, “Yung 
Hsing“ ir “Haintai“. Garlaivis 
“Yung Hsing“, kuris gabeno’ 
apie 300 pasažierių, smarkiai 
sužalotas netrukus paskendo, 
šešios dešimtys jo pasažierių ir 
dešimt įgulos žmonių prigėrė. 

vadas Paul Loebe, kuris aukš
tų svečių sveikino reichstago ir 
milionų organizuotų Vokieti
jos darbininkų vardu.

Savo kalboje MacDonald, be 
kita, palietė taipjau klausimų 
dėl to, kas buvo atsakingas dėl 
didžiojo karo.

“Asmeniškai, aš netikiu,“ pa
sakė MacDonald, “kad viena 
kuri valstybė butų tyčia už
degus* karų. Ir aš visomis savo 
pajėgomis stengiuos prieš kiek
vienų bandymų, kuris galėtų 
privesti prie naujo tautų kon
flikto ir kraujo liejimo?’’

Ramsay MacDonald mikliai 
ir su didele sumoja kritikavo 
kapitalistinių valdžių politikus 
ir diplomatus, kurie jau nuo 
1919 metų tebesirašinėja viso
kias taikos sutartis, o dar lig- 
šiol nesurado jokios tikros prie
monės karams išvengti. Jis 
graudeno užmiršti visus tautų 
piktumus ir neapykantas, ku
riuos pasaulinis karas sukėlė; 
ragina Europos kraštus grei
čiau susiartinti ir bendru su
tarimu stengtis baigti gydytis 
žaizdas, kurias didysis karas 
paliko.

“Jei Amerika padės, bus ačiū 
jai“, pasakė MacDonald, “bet 
Europa gali ir pati sau pasi- 
gelbeti, nereikalaudama nieko 
iš Amerikos maldauti su lazda 
rankoj, kaip kad elgeta ties 
turčiaus durimis.“

Naujasis Albanijos karalius sa
vo karūnavimų vis dar ati
dėlioja

TIRANA, Albanija, spalių 18.
Ahined Zogu, kuris nesenai 

nasidarė, Albanijos karalium, 
dabar pasiskyrė ir algų 
$125,000 metams.

Visi karaliaus princai gaus 
po $20,000 metams.

Zogu skundėsi savo kabinetui, 
kad esu baisiai sunku ir brangu 
išlaikyti tokios mažytės vals
tybėles prestižų.

Savo karūnavimų karalius 
Zogu dar atidėjo iki sausio ar 
vasario mėnesio.

Maksim Gorky serga; 
iškeliauja vėl į Italiją
BERLYNAS, spalių 18. — 

Garsus rusų rašytojas Maksim 
Gorky vakar iš Maskvos atvy
ko i Berlynu. Pasirodo, kad jo 
sveikata stipriai pablogėjo, ir 
dėl to jis turėjo apleisti Rusi
ją. Jis atrodo labai pavargęs 
ir sergąs. Kiek pasilsėjęs Ber-' 
lyne, Gorky išvyks vėl į Hali jų.

SSSR išleis Ameri
koj $21,000,000

MASKVA, spalių 18. —So
vietų Rusija žada per ateinan
čius šešerius metus išleisti 
Jungtinėse Valstybėse 21 mi
lionų dolerių elektros padari
niams. Užsakymai bus duoda
mi General Electric kompanijai. 
Pristatymas turės prasidėti at
einančiais metais.

Vaftk Ji

(Atlantic and Pvine l’hotol .

Gen. von Hindenburg, Vokietijos prezidentas, kuriam neužilgo sukaks 81 metaai, netoli nuo 
Glitz’o žiuri į kariuomenes muštrų.

Neramus visuotinis 
lenkų darbininkų 
streikas Lodzėje

Miestas be šviėsos, be vandens 
ir be maisto; profesinės są
jungos prašo vyriausybės in
tervencijos

VARŠAVA, spalių 18. —Pro
fesinės sąjungos (unijos) krei
pėsi j lenkų vyriausybę, prašy
lamos, kad ji darytų interven
cijos visuotiniam Lodzėje strei
kui baigti.

Darbo rAinisteriui, kuris bu
vo pasikvietęs abiejų šalių at
stovus derėtis dėl streiko lik
vidavimo nepavyko jų sutaikin
ti, ir situacija darosi vis blo
gesnė ir blogesnė.

Lodzė, svarbiausias pramo
nės centras Lenkijoje, dabar 
kaip užmiręs: be šviesos, be 
vandens ir l?e maisto. Visoks 
susisiekimas paraliž uotas. Kele
tas autobusų, kurie bandė pra
dėti operuoti, buvo streikinin
kų užpulti ir išvartyti. Gatvėse 
nuolatos atsitinka riaušių.

Kai vandens tiekimo įmonių 
štabas bandė dirbti, streikinin
kai neleido. Del to įvyko susi
kirtimas su policija. Abiejose 
pusėse buvo sužeistų.

Riaušes daugiausiai išprovo
kuoja komunistų agitatoriai.

Del stokos maisto produktų, 
miesto vyriausybė įvedė maisto 
kortas.

Streikas* išsiplečia ir Į kitus 
miestus. Pabjanicuose buvo su
imti keturiasdešimt komunistų 
agitatorių, kurie tapo depor
tuoti. Didelė minia, komunistų 
itstovo seime, Rosiako, veda
ma, bandė užimti pajėgos įmo
tę, bet buvo policijos atmušta. 
Keturi asmenys buvo sužeisti.

Portugalų kabine
te busią atmainų

LISABONAS, spalių 18. — 
Praneša, kad Portugalijos mi- 
nisterių kabinetas busiąs reor
ganizuotas. Vincente de Freitas, 
kabineto pirmininkas, tapo pa
skirtas užsienio ministeriu. Jis 
’ąikys abi vietas, kol bus pada
lytos atmainos valdžioje.

Susekė emigrantų į J.
Valstybes šmugelį

BREMERHAFEN, Vokietija, 
spalių 18. — Policija susekė ita
lų ir kitokių emigrantų šmuge- 
liavimą į Jungtines Valstybes.

Įdomu, kad šmugelis buvo 
vedamas United States linijos 
laivais.

Nori gauti koncesijų 
Kaukazo kasykloms 
I

11AAGA, spalių 18. — Susi
korė fsancuzų-olandų kompani
ja, kuri derėsis su sovietų val
džia dėl koncesijų kasykloms 
eksploatuoti Kaukaze. Ji steng
sis taipjau gauti buvusias Har- 
rimano koncesijas.

Kovos su maištinin- 
. kais Meksikoje

----------į. . , ■K|į

šešiolika maištininkų nukauta, 
daug sužeista susikirtime su 
federalais

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 18. — Pranešimai iš Que- 
retaro sako, kad tarp pulk. Bal- 
tzaro Lcyva vadovaujamos fe
deralinės kariuomenės dalies ir 
180 maištininkų bandos įvyko 
smalkus susikirtimas, kuriame 
šešiolika maištininkų krito ne
gyvi ir daug kitų buvo sužeis
ti. Fcderalų buvo vienas užmuš
tas ir astuoni sužeisti.

Kautynės traukėsi penkias 
valandas, kol banditai buvo 
priversti sprukti į kalnus, pa
likę užmuštuosius, bet nusiga
bendami sužeistuosius.

Iš Darbo Lauko
Angliakasių pnotesto streikas 

( Peorijoj

PEORIA, III., spalių 18. — 
Del to,, kad buvo suspenduoti 
penki Peoria lokalo No. 5 vir
šininkai, sustreikavo daugiau 
kaip 200 Lake Erie kompanijos 
kasyklų darbininkų.

Lokalo viršininkai buvo su
spenduoti dėl to, kad jie sklei
dė kurstomą prieš valstijos uni
jos ^irši ninkus literatūrą.

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

PRINCETON, I1L, spalių 18. 
— Netoli nuo čia susikūlė pa- 
sažierinis Chicago-Denver trau- 
^iuiys. Lairlingai, 
niekas nenukentėjo..

pasažierių

WRR
CJucagai ir apielinkei fede- 

alinis oro biuras £iai dienai 
l>ra našauja

Didumoj debesiuota, kartais 
gali būt lietaus; vėsiau; viduti
nis- ir stipresnis, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 54° ir 56° F.

šiandie saulė teka 6:06, lei-’ 
^džiasi 5:04. Mėnuo leidžiasi 8:31 
vakaro.

Pasigenda skridiko 
per Atlantą

Britų lakūnas MacDonald, iš
skridęs iš Harbor Grace į 
Angiiją, prapuolė kelionėje

Pasigendama jauno britų 
aviatoriaus, komandorio H. O. 
MacDonaldo, išskridusio iš A- 
merikos per Atlanto vandeny
ną i Angliją.

Kom. MacDonald nedideliu 
Gypsy Moth aeroplanu išlėkė 
iš Harbor Grace, Newfoimdlan- 
de, trečiadienį 1:20 po pietų, 
tikėdamasis pasiekti Angliją 
ketvirtadienį prieš pietus. Ang
lijoj jis betgi nepasirodė nė iki 
ketvirtadienio vakaro. Gazoli
no jis.turėjo šimtą galonų, ku
rių jam galėjo pakakti ne dau
giau kaip dvidešimt keturioms 
valandoms skridimo. Radio jis 
neturėjo, todėl jokios žinios 
apie save kelionėje negalėjo 
pranešti. Kom. MacDonald skri
do vienų vienas.

Dede Šėmai* lukaut, 
monarchistai eina!

Texase renkasi “Amerikos Mo- 
narihlstų Lyga“ tartis dėl įs
teigimo monarcho valdžios 
Jungtinėse Valstybėse

DALLAS, Texas, spalių 18. 
— Amerikos piliečiai — monar- 
•histai?

Yra ir tokių. '
Toki elementai, kurie stoja 

iž tai, kad Jungtinėse Valsty
bėse butų panaikinta respubli
ka ir įvesta monarchija, atei
nantį sekmadienį laikys čia sa- 
70 mitingą, ir ne bet kur, bet 
pačioj miesto rotušės auditori
joj- ' , k

Mitingą šaukia vienas Rich- 
ard Potts, “Amerikos Rojalis
tų Sąjungos generalinis sekre
torius,” kuris tatai paskelbda
mas sako, kad “atėjo jau lai
kas pradėti aktingą propagan
dą už tai, kad Jungtinių Valsty
bių valdžia butų pakeista mo
narcho valdžia.“

Tyrinėjimai parodė, kad mie
sto vyriausybe davė leidimą 
Pottsui laikyti monarchistų 
mitingą rotušes auditorijoj.

Praeitą antradienį toj pačioj 
auditorijoj norėjo kalbėti Ben- 
jamin Gitldw, Workers [komu
nistų] partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstybių vice-prezi- 
dentus, bet jam neleido.

Politiniai nuteisti, vie
nas 4, antras 10 metų
KAUNAS. — Rugsėjo 19 d. 

kariuomenės teisine . ėjo byla 
Kliniuko Antano, Kazlausko 
Broniaus, Taurinsko Antano ir 
technikos pulko eilinio Vasai- 
čio Antano. Klimukas ir Tau- 
rinskas išteisinti, Kazlauskas 
pasmerktas 4 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Vasaitis 10 me
tų.

Jie visi buvo suimti š. m. 
sausio mėn. pabaigoj.

Kaltinami buvo kad priklau
sę slaptai organizacijai, turin
čiai tikslą ginkluotu sukilimu 
nuversti esamą Lietuvos val
džią ir valdymo tvarką, kurs
tę kareivius ir piliečius dėtis 
prie tos slaptos organizacijos ir 
kad darydavę slaptus susirinki
mus paruošti sukilimui. O Va
saitis Antanas, be to, dar buvo 
kaltinamas, kad 1927 metų 
gruodžio mėn. įstojęs ir tarna
vęs Lenkijos išlaikomuose gin
kluotuose būriuose.

Kazlauskas teismo pripažin-’ 
tas kaltu, kad norėjęs ginkluotu 
sukilimu nuversti esamą val
džią, o Vasaitis ir už tai, kad 
tarnavęs svetimoje valstybėje 
ginkluotuose būriuose. t

Policininkas teisman už 
mušimą suimtųjų

KAUNAS. — Kriminalės po
licijos Raseinių rajono valdinin
kas Galutinčius Vladas patrau
ktas atsakomybėn Kauno Apy
gardos teisman už mušimą su 
imtųjų.

KRATA

KAUNAS. — Rugsėjo 24 d. 
apie 2 vai. naktį pas pilietį Rai- 
šutj Praną, Jonavos g-vė III 
takas*, padaryta krata. Ieškot', 
nelegalus literatūros. Nerasta 
nieko.

Kareivis nutrenktas per 
/ anteną

SAUSININKAI, Bartininkų 
valsč. Rugsėjo mėn. iš 19 j 
20 d. naktį, perkūnas užtrenki 
kareiv| Alfonsą Žvirblį, kuris 
savo tėviškėje buvo atostogų.

Kambary, kur jis miegojo 
buvo radio antena nesujungta 
su žeme. Matyt, -kad jis pabu
dęs ėjo sujungti antenos su že
me, nes kaip ranka buvo paė
męs vietą, tai taip pirštai ir 
sudegę, o patsai begulįs šalia 
lovos.

Lenkams prekybos 
derybos su Vokie

čiais nevyksta
VARŠAVA, spalių 18. —De

rybos tarp lenkų ir vokiečių 
dėl prekybos sutarties taip už
kliuvo, kad gali būt, jogei jos 
visai nutruks.
• Sąlygas, kurias Lenkija buvo 

pasiūlius, Vokietija atmetė, jo
kių iš savo pusės pasiūlymų jau 
nebeformulavus.

Panama rengiasi priim
ti eugenikos įstatymą
PANAMOS MIESTAS, Pana- 

ma, spalių 18. — Panamos kon
gresas svarsto “eugenikos“ įs
tatymą, kuriuo reikalaujama, 
kad norintieji vesti, jaunikis ir 
jaunoji, pirma turi būt gydyto
jo ištirti dęl jų fizinės sveika
tos. Tik gavusiems gydytojo 
“o-kėi“ liudymą bus duotas lei
dimas vesti.

uatviai ištremia Lietu
vos emigrantus

“Jaunakas Žinąs“ (laikraštis 
Latvijoje) praneša, kad Latvi
jos vidaus reikalų ministerija 
Įsakiusi ištremti visą eilę Lietu- 
vos emigrantų. Latvių socialde
mokratų laikraštis “Socialde- 
mokrats” prieš tokį vidaus rei
kalų ministerio žygį griežtai 
protestuoja.

Areštai socialdemokra
tų ir “plečkaitininkų”
MAŽEIKIAI. — Prieš kelias 

savaites Mažeikiuose suimtas 
socialdemokratas Jonas Kirstu
kas ir buvęs, “kuopininkas“ 
Vladas Šilinas. Kriminale poli
cija kaltina juos esant “plečkai- 
ininkais“.

Kiek pirmiau uar sJimti: 
Stasys Kučikas iš Suginčių k. 
regertų vals. ir Stasys Krivic

kas iš Klykolių miestelio, abu 
Mažeikių apskr. KŠivickas buvo 
sugautas Amalių stotyje su di- 

• troliu t ryšuliu “plečkaitininkų“ 
literatūros. Buvo ieškomas ir 
Klemas Runkauskas iš Suginčių 
kaimo, bet nesugautas.

Rugsėjo mėnesį Žeimelyje 
suimtas Kamarauskas, irgi kal
tinamas už “plečkaitininkų“ li
teratūros platinimą. Patalpintas 
Šiaulių kalėjime.

“Pirmyn” Šiauliuose.
Rugsėjo iš 16 j 17 dienos na

ktį Šiaulių mieste buvo išmė
tyta Vilniuj leidžiamo laikraš- 
rto “Pirmyn“ keletas egzem
pliorių. Policija laikraštį suran
kiojo ir deda pastangas “pleč- 
kaitininkus“ “sėjusius“ savo li
teratūrą sulaikyti.

; i ’ ------------
Kaunas nepatenkintas 

Latvių Balodžiu
Kauno valdžios laikraštis “L. 

Aidas“ rašo:
Latvijos užsienių reikalų mi- 

nisteris p. Balodis drauge yra 
(r I^atvijos atstovu Lietuvai. 
Rodos kaip tik jo butų uždavi
nys dėti visas pastangas, kad 
latvių ir lietuvių broliškų tau
tų santykiai visada butų geri, 
kad niekas jiems skersai kelią 
nęstotų. , P. Balodžio elgimasis 
Ženevoje, kaip iš spaudos ma
tyti, tarp kito ko ir iš to, ką 
jis yra pasakęs"ir “Ryto“ ko
respondentui p. Gabriui, Lietu
vos visuomenei sukėlė tam tik
rų abejojimų. Ryšy su tuo gir
dėti, kad ir užsienių reikalų mi- 
listerijoj į tolimesnį p. Balo
džio pasilikimą Latvijos atsto
vu Lietuvoje pradedama skep 
tiškai žiūrėti.

Perkūnas sudegino ūki 
įlinko kluoną

ŽIEŽMARIAI, Tralų apskr 
4aktį iš rugsėjo mėn. 19 į 20 
ieną Naujos Slabados kain 

Žiežmarių valsč. nuo perkūno 
trenksmo sudegė pil. Naudžiū
no Motiejaus medinis kluonas 
su javais, pašaru ir ūkio pa
dargais. Viso gaisras padarė 
nuostolių 11,755 litų. Kluonas, 
javai ir ūkio padargai apdrausti 
nebuvo.

kont-

Vilkaviškio pasienio sargyba 
V rajone sulaikė kontraband - 
ninkų būrį, mėginusį pernešti 
per sieną į Lietuvą daug kont
rabandinio spirito.

Tarp kontrabandininkų ir po
licijos kilo kova, per kurią vie
nas kontrabandininkas, Vilkas 

iš Vištyčių valsč., sužeistas.
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{korespondencijos!
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Kenosha, Wis.
Kai kurie šios šalies gyven

tojai mano, kad 13 diena buk 
esanti nelaiminga. Bet aš j tą 
piliečių prietarą netikiu. Spalio 
13 d. lankiaus Kenosha su biz
nio reikalais, rinkdamas užsa
kymus iš biznierių dėl kalendo
rių ir gavau net šešis užsaky
mus. Sutemus užsukau į p. M. 
Marcinkevičiaus raštinę. Su 
juom bešnekant atėjo p. Pa- 
barška, Dailės Ratelio Dramos 
Skyriaus vedėjas, iš kurio suži
nojau, kad Dailės Ratelis ruo
šiasi nuo vidurvasario prie įžy
maus teatralio veikalo perstaty
mo. Kas per vienas tas veikalas 
bus, nežinau, bet tą darbščių 
kenoshiečių ilgo laiko lavinimą
si turėsime progą pamatyti ir, 
be abejo, pasigerėti statomu 
scenoje veikalu ir tada visiems 
bus aišku kiek daug darbo pa
dėta. Programas įvyks 4 d. lap
kričio, 3 vai; po piet, šv. Petro 
parapijinėj svet. Taipjau suži
nojau, kacj Dailės Ratelio Cho
ras ir stygų orkestras daro žy
mų progresą. Žinant darbštumą 
šių vyrų, kaip J. Macnorius, 
Pūras, Pabarška, Jalinevskis ir r , *
daug kitų, kurie su dideliu šir
dingumu darbuojasi Dailės Ra
teliui, apie Ratelio progresą 
abejoti nebetenka. Juk Dailės 
Ratelis taip vikriai sukas, kad 
palaiko gyvenimą ir priduoda 
tvirtą dvasią Racino, Milwau- 
kes, Sheboygano, VVaukegano 
lietuviams. Aš esu įsitikinęs, 
kad ir šio rudenio žiemos ir pa
vasario sezonuose Dailės Rate
lis neatsisakys dėl virš minėtų( 
lietuvių kolonijų patarnauti, da
rant mažiausia Ųant du marš
rutus su teatro perstatimais ir 
koncertais. O mes kenoshie
čių'mielai .lauksime, kaipo bran
giausių svečių, tokių svečių, 
kurie atvažiavę mus savo skam
bančiai maloniomis dainomis 
palinksmina ir priduoda nema
žai dvasinio stiprumo.

Apie Kenosha lietuvių veiki
mą labai plačiai reikėtų kalbėti. 
Bet atsiprašau, kad besididžiuo
damas savo kaimynų gyvu vei
kimu, visai trumpai apie juos 
prisiminiau. Turėjau laimę su 
p. Marcinkevičiene nueiti į .Ke
nosha Teatrą gražų veikalą 
matyti. J. Marcinkevičius, 
žemnamijos senas prityręs" vers- 
lys, mano įsteigti skyrių ir Ra
tine. Aš velyčiau, kad vieton 
skyriaus atidarytų main ofisą, 
o skyrių paliktų Kenosha. Rą- 
cine pasekmingai žemnamijos 
verstlystėj darbuojasi p. J. H. 
Philip ir J. Rumbutis.

—M. Kasparaitis.

Reading, Pa. .
|vaios žinios.

Nesenai čia įvyko baisi pikta
darybė, kurioj trys jaunuoliai 
pašovė ir sunkiai sužeidė poli- 
cistą.

Trys Beadingo jaunuoliai vie
name New Jersey miestely pa
sivogė automobilių ir juo važi
nėjo dvi dienas. Sekmadienio 
naktį, spalio 7 d., jie sugryžo į 
Readingą ir sustojo ne toj pusėj 
gatvės. čia policistas ir ėmė 
juos kamantinėti, o pagalios lie
pė važiuoti į policijos stotį. Po- 
licistui lipant į automobilių vie
nas jaunuolių paleido į policistą 
du šuvius ir sunkiai sužeidė.

Jauni piktadariai pabėgo, bet 
du jų neužilgo liko suimti 
Woodbury, N. J., o trečias liko 
suimtas savo namuose Readin-

Pašautasis policistas yra Ma- 
dison L. Dengler, 61 m. am
žiaus. Suimtieji jaunuoliai yra 
Henry Epler, 17 m., kuris pri
sipažino šovęs į policistą, John 
Carmello, 17 m. ir George 
Riehm, 20 m., kuris pasišalinęs 
policistui besiartinant prie au
tomobilio. Jis liko suimtas sa
vo namuose.

Visi trys suimtieji jau ir 
pirmiau yra pasižymėję pakta- 
darybėmis ir už plėšimus dar 
tik nesenai yra išėję iš kalėji
mo.

“Šiaudiniuose balsavimuose” 
Readinge Smith gavo 11,820 
balsų, kuomet Hoover surinko 
21,820 balsų. Socialistų parti
jos kandidatas gavo 1,555 bal
sus, Non-partisan — 756, Pro- 
hibition — 24, Independent — 
56, z Farmer-Labor — ,140, 
VVorkers (komunistų) — 5 ir 
Progressive — 1.

Bet visame paviete Smith su
rinko daugiau balsų už Hooverį. 
Čia Smith gavo 33,887 bals., o 
Hoover — 21,299.

Nesenai čia įvyko didelės so
cialistų prakalbos. Kalbėjo 
Milwaukee mayoras d. Hoai^. 
Pasiklausyti jo prakalbos susi
rinko daugiau 4,000 žmonių, ku
rie karštai pritarė jo išvadžio
jimams ir smarkiai plojo jo 
smerkimui kapitalistinių parti
jų ir jų kandidatų.

— “Naujienų” Skaitytojai.

Naujas biznierius ir nauji 
biznierių namai.

Kaip šapos darbininkui, man 
tenka daug reikalų turėti su lie
tuviais biznieriais. Jeigu pri- 
seina ką pirkti pas svetimtau
čius, tai, rodos, kad darau ne
gerumą dėl savųjų biznierių. Aš 
visados dinų pirkti kas man rei
kalinga pas lietuvius. Darau 
tai dėlto, kad kartais man gal 
priseiti turėti kokį “trubelį”, ta 
tada priseis šauktis prie lietu
vio, kad jįs išgelbėtų iš bėdos.

Mes turime visokių lietuvių 
biznierių, bet vis dar mums tru
ko vieno ir tai labai reikalingo, 
o ypač dėl lietuviškų gaspadi- 
niu. Tai biznieriaus, kuris ve
žioja gatvėmis daržoves, vaisius 
ir visokius kitokius žalėsius. 
Būdavo šaukia gatve važiuoda
mas kokis italas, žydas ar gre- 
kas, o musų lietuviškos gaspa- 
dinės perka nuo jų. Bet dabar 
jau nebereikės joms “faituotis” 
su italais ar žydais, bet galės 
geruoju nusipirkti nuo lietuvio. 
Tas biznierius yra p. Juozas 
Butrimas, per ilgus metus gy
venantis Indiano Harbore. J. 
Butrimas visą laiką *buvo irgi 
šapos darbininkas, bet pagalios 
nutarė mesti šapą ir pradėti už
darbiauti patarnaujant saviems
— parduodant šviežius obuolius 
ir sveikas bulves. Savas pas 
savą.

Lietuviai bučeriai stato sa
vus namus, kad nereiktų mo
kėti rendos. Jonas Ragelis pa
sistatė nuosavą namą prie 1311
— 141 St., ir dabar jau netik 
nebemoka rendos, bet Uar gau
na.

Antras bučeris stato labai 
puikų bizniavą ir dėl pragyve
nimo namą prie 36 ir Deodar 
gatvių. Tai yra broliai Turke- 
vičiai — Antanas ir Anufras. 
Turkevičiai yra padorus vaiki
nai ir seni biznieriai, gerai ir 
mandagiai patarnauja saviems 
kostumeriams. Abudu biznie
riai, kaip p. Ragelis taip ir Tur
kevičiai yra pažangus lietuviui 
ir labai daug darbuojas lietuvių 
draugijose. Ypač Ant. Turke- 
vičia labai daug darbuojas S. 
L. A. 18^ kp-> kur jis yra iždi
ninku. Ant. Turkevičia nieka
dos neatsisako dalyvauti lietu
vių parengimuose. Jei koks 
parengimas yra, tai ir p. Turke
vičia yra. Tūli gi lietuviai bu
čeriai bijosi ir pasirodyti pa
rengimuose, kad nereikėtų do
lerį praleisti, p. Turkevičia to 
nesibijo.

Atsimenu, kaip dirbau kartu 
su J. Rageliu šapo j (aš ir dabar 
tebedirbu) nieko neuždirbdami. 
Pagalios jis nusitarė mesti ša
pą ir bandyti biznį. Biznis pa
sisekė ir dabar turi nuosavą na
mą ir gražiai gyvena. Biznie
rius vis ne darbininkas — grei
čiau praturtėja, pasistato sau 

nąmą, nusiperka auto... šapos 
darbininkas to negali padaryti. 
Bet visvien aš nepykstu, nepa- 
vyzdžiu dėl lietuvių, — man ro
dos, kad jei jie turtingi, tai ir 
man gerai. Bet vargas dėl ša- 
pos darbininko ir galo nesimato 
kada užbaigsime vargti. Gal 
dėlto mes varkstame, kad esame 
nesusipratę, nemokyti, neorga*- 
nizuoti, dėlto ir vargstame ša
po j nuo tamsos iki tamsos sun
kų darbą dirbdami.

'• — šapos Darbininkas.

Cleveland, Ohio
Lietuviai darbininkai! Atėjo 

laikas, kada ir mes turime rim
tai susidomėti savo padėtimi, 
rimtai atsižvelgti į%savo reika
lus, nuodugniai juos apsvarstyti 
ir paieškoti būdų kaip savo bū
vį pagerinti.z

Štai ateina rinkimai. Rink
sime naują šalies prezidentą, 
naują kongresą ir daugelį kitų 
valdininkų*. Ar mes buvome pa
tenkinti senąja valdžia? Ne. 
Tai ką dabar rinksime? Mes 
nuolatos girdime per radio ir 
skaitome laikraščiuose ką sako 
Hooveris ar Smithas. Jie mums 
prižadu viską, kas tik jiems ant 
seilės užeina. Bet mes gerai ži
nome, kad tai yra tušti pažadai, 
kurių jie nė nemano pildyti. 
Juk republikonai su demokra
tais panašius prižadus ir pir
miau davinėjo, bet ar nors vie
ną savo pažadą darbininkams 
jie ištesėjo, štai demokratams 
valdant mes buvom susilaukę 
karo, kuriame daugelis jaunų 
vyrų neteko gyvasties, o kiti 
liko sužaloti, šalis liko paskan
dinta skolose, ant gyventojų už
dėti dideli mokesniai. O ir ne
lemtąją prohibiciją įvesta. Da
bar per astuonius metus mus 
valdo republitonai. O ką gero 
jie davė. Visą laiką darbinin
kai buvo smaugiami, unijos 
griaunamos, o ir dabar jurinin
kai yra laikomi Nicaragtia, nprs 
ten juos laikyti nėra mažiausio 
reikalo — vien tik kurstymas 
prie naujo karo. Hooveris ne
žada jų iš tep atšaukti, nes jis 
iškalno pasižadėjo11 tęsti Coo- 
lidge politiką. Ne geresnis ir 
Smithas, nes ir jis viešai gi
riasi, kad Wall strytis jį remia. 
Jie abu yra kapitalistų kandida
tai ir, išrinkti, tiktai kapitalis
tams ir tetarnaus, o ne darbi
ninkams. Darbininkai nė už 
vieną jų negali balsuoti.

Darbininkai turi stengtis, pra- 
esti į valdvietes savus kandida
tus — darbininkų partijos ir tik 

1 po pietų, nuo 5 iki 7:?0 vakaro, 
ryto iki 1 po pietų.

dyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas Išeg- 
gs jūsų tikrą ligų Ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
s. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 

t pats pasakys po galutino ilegzamina* 

E. ZAREMBA '

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi 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. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJ8EMOS
1739 So. Halsted Sl„

CHICAGO, ILL.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims scredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canai 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos O.

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGKIAMS .
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankpwski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Tjktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme . chroniškų ir naujų ligų. Jei Jdti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ižeg- 
zanrinavimas atidenj 
sveikata jums sugryi 
kur ir kas jums skauda, bet 
vimo — kas jums yra.

DR. J. ]
20 W. Jackson Blv., netoli State S t 

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, 
Nedšlioj'nuo 10 ryto

už tokius kandidatus darbinin
kai privalo baląųųti. Ta musų 
pačių, darbininkų patrija, yra 
Socialistų patrija ir visi priva
lome ją remti. Balsuodami už 
Socialistų partijos kandidatus 
gal juos ir neišrinksime, bet 
musų balsas vistiek nenueis nie
kais. Nes tai bus protestas 
prieš dabartinę sistemą .išreiš
kimas nepasitenkinimo dabarti
ne padėtimi ir garsus reikalavi
mas visuotino pagerinimo. Jū
sų balsas už Socialistų kandida
tus bus protestas prieš milita- 
rizmą ir imperializmą ir balsas 
už taiką.

“OLD GOLD nusinešė visus ltaurus,” 
4

sako H. B. Warner
cigaretu bandymą užristomis akimis

“Išrodė kaip tikrų žvai
gždžių sąstatas kada 
jje man padavė ketu- 
rius žymaiusių rūšių 
cigarctus surūkyti ban
dyme užrištomis aki
mis. Bet vienas iš ketu
rių nusinešė visus liau
rus... nes aš tuoj aus iš
rinkau Old Gold. Leng
vumas ir švelnumas 
Old Goldl iškelia juos 
viršum bile kokioj kom
panijoj”.

Padaryti i h 
širdinių Pupų 

tabako 
augmens

ŠVELNESNI IR NESUKOSESI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

Todėl visi lietuviai darbinin
kui ir darbipinkėa ateinančiuose 
rinkimuose, lapkričio 6 d„ bal
suokite už Socialistų partijos 
kandidatus.

— Jonas S. Jarus.

Waukegan. III.
ART. J. BABRAVIČIAUS 

KONCERTAS

Tai dar pirmu kąrtu Wąuke- 
gane dainuos geriausias Am. 
liet, dainininkas J. Babravičius.

Jo koncertas atsibus nedėlioj, 
spalių-Oct. 21 d. Lietuvių Au
ditorium, kampas Lincuhi ir 8th 
St. Pradžia lygiai 2:15 vai. po 
pietų. Visi Waukegan ir apie- 
linkče ’ietuviaį a^“is pu»ikiau- 
syti art. Babravičiaus dainų. 
Su juo kartu dalyvauja geriau
sias liet, pianistas J. pijaus* 
kas.—Muz. Mylėtojau.

Skelbimą! Naujienose* 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

% ■■■

Kodėl jus įgalite išrinkti juos 
...net ir tamsoje

Trijų ryšių lapai auga ant tabako stiebo...šiurkštųs viršu
tiniai lapai, erzinantys gerklę... pageltę apatiniai lapai, be 
skpnio ar kvapo...ir viduriniai ėirdinjai lapai, turtingi vė
siomis ir kvapsniomis rūkymo kokybėmis, Tik ,širdiniai 
lapai yra vartojami OLD GOLD cigaretuose.

• r !-iatiyb ■ i

Kaip šis bandymas buvo atliktas
Bandymą darė atstovai vieno 
žymiausių Rytinių valstijų Uni
versiteto ir pakviesti bešališki 
liudytojai. P-as Warner buvo 
pakviestas surūkyti užrištomis 
akimis po vieną keturius žy-

GALVĄ SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Forynula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotų ar opiatų.

Visose aptiekose 10c. ir 26c.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

H. B. WAR- 
NER... žvaig
ždė gyvosidš 
scenos ir ek
rano... Jo vė
liausiais pasi
sekimais yra 
“The King of 
Kino” ir 
“Sęrrdl and 
Son”.

miausii) rūšių eiga retus, kava at
gaivinant savo skonį tarp rū
kymo. Tik vienas klausimas bu
vo duotas: “Kurį iš jų jus la
biausia mėgstate?”
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Vaizduotės kūryba jau 
nystės amžiuje

kartais jis išauga ligi sužavėji
mo ir entuziazmo, kitą kartą 
reiškiasi, kaipo beribis liudnu- 

Toki staigaus susimąsty- 
inomen-

buvusių 
ateities

3
ji .imi l

Nelaukite Iki Jur Turėsite šalti

Žmonės, kurie šnirpščia ar kosti 
darytu viską, kad nusikratyti šio 
energiją atimančio, varginančio ne
smagumo. Bei šaltis laikosi ir lai
kosi iki jis pats išeina. Pilės ir kar
štas lemonadas čia rJeko nepagel- 
bsti.

Išvengk visų šių nesmagumų. Jus 
galite užtikrinti sau sveikatą ir pil
niausią energiją visą žiemą vien tik 
mažu atsargumu. Laikykite savo vi
durius liuosus nuo susirenkančių at
matų. Jus niekad neturėsite šalčio, 
jei neįeisite atmatoms susirinkti ir 
nuodinti visą jūsų sistemą.

Maloniausias būdas išlikti sveiku 
yra pavaišinti save einant gulti su 

Boal’s Rolele
šis skanus figų saldainis užveria 

reikiamą daugį vaistinių žolių, kad 
švelniai, bet pilnai reguliuoti vidu
rius. Sukramtyk rolelę eidamas gul
ti ir kiekvieną dieną jus jausitės 
smagus, pilnas sveikatos ir energi
jos.

Jūsų aptiek, turi Boal’s Rolls.

NAUJIENOS, Chicago, UL
jaunimas pergyvena vaidinimo 
srity. Jeigu tik turi nors šio
kią tokią dovaną rodytis ir kal
bėti, tai čia jaunuolis gali daug 
padaryti.

Jis įdeda visą sielą į tai, ką 
lošia. Dėlto karšto jausmo 
jaunuoliai yra rimčiausi trage
dijos lošikai; bet ir komiškas 
roles gerai lošia. Deja, tasai 
pasisekimas vaidinti, kaip ki
tus; jie pagaliti pasisekimo ir 
ūpo norėtų vaidintojo, poeto 
profesiją pasirinkti visam am
žiui. Jie nesuvokia, kiek dar 
reikės mokytis ir kad tasai uo
lumas ir karštis praeis paskiau.

Prie jaunystės meno kurinių 
skaitau aš ir šokius. šokti 
skatina smagumas būti lygia-

mečių draugystėj, flirtas, pojū
čių lengvi smagumai: be to, no
ras sielos ritmą išreikšti kūno 
judesiais. Ypač šį ritmą atjau
čia jaunos mergaitės; jos įde
da visą savo sielos grožę ir visą 
jausmų širdingumą į šokių for
mas; ne veltui senieji graikai 
ir kitos tautos šokius laikydavo 
dievų garbinimu ir sakydavo 
šokių vedėjus esant dievus. Nes 
Šokimuose gali reikštis gilus 
rimtumas, savęs pamiršimas 
ir gražumas.

Apskritai, jaunoji/ siela savo 
kuriniuose reiškia ne išorinį pa
saulį, ne gryną meną, bet dau
giau save pačią ir savo viduji
nius idealus. —N. P-a.

mas. 
mo ir savy įsigilinimo 
tai yra žinomi.

Jie paeina arba iš 
pergyvenimų, arba iš
svajonių. Visada juose rasime 
dalį realaus gyvenimo, apie ku
rį pinasi vaizdai. Svajojama 
esant genijų, nepaprastu žmo
gumi, skrajojama mintimis į 
tolimas šalis, senus laikus. 
Apsupama nepaprastumo vaiz
dais žmones, kurie gerbiama.

Kitą kartą tokie audiniai au
ga iki ištiso romano, šitos 
ar kitos svajonės be abejo tur
tina sielą, ją ugdo, bet kartu 
atbukina, amžina supratimą 
tikrojo dienos gyvenimo. Dėlto, 
kas nori jaunimą suprasti, pri
valo šias gilias svajones pažin
ti.

Jaunystėje gema irgi meno 
pamėgimas. Estetinio atjauti
mo netrūksta ir vaikui, ypač 
mergaitėms, kurios anksti ’ su
pranta meno formas. Bet tik
ras meno atjautimas randasi 
brendimo amžiuje, būtent toks 
supratimas, kuris yra aukštes
nis, negu paprastas pojūčių ir 
formų džiaugsmas. Pavyzdžiui, 
vaikas poezijoje mato realius į- 
vykius ir veikimus; kitokių 
jausmų, negu tik tuos, kurie 

! kyla iš paties dalyko matymo, 
(neatjaučia, nepergyvena. Bet 
(jaunystėje randasi jau ]>ergyve- 
nimai asmeniniai, ypač kuomet 
epos nebepatinka, bet, jo vietoj 
pradeda patikti lyriniai kuri
niai. Naujas skonis mėgsta 

.. | stiprius, gaivalingus, beribius 
- . jausmus, mėgsta tai, kas rodo-

aps n ai g. rornanti^a< didvyriška, :
. auos’ kinga ir patoso pilna; bet 

", mėgsta naivumo ir klasiško 
mumo.

Veiksmai patinka, kaip ir 
. ■ tikdavo vaikui, I 

. . I veiksmai patraukia 
• sielą, kuriuose yra 
'gaus pergyvenimų, norų, kovų, I •Į geismingo gyvumo; žodžiu, ran- 

\dasi susidomėjimas charakte- 
‘ ris, vidujiniu gyvenimu. Dra

ma dabar pirmoje vietoje pa
tinka, nes joje jaunimas mato 
tokių gyvenimo vaizdų, kurie 

i leidžia jautriai vaizduotei įsi
gyventi į visokią rolę, ją lošti 

(vidujiniai ir tuo budu didinti 
> dvasinį savo akiratį. Čia gludi 
teatro reikšmė, kuriame jis turi 

’ progos suprasti ir pergyventi 
(tai, ko jisai paprastose gyveni- 

. . mo aplinkybėse negali turėti. 
. . , Teatre jaunuolis pergyvena la-

įmes ai, pa r skaitydamas turtin- 
tartum krašto . . .gą ir jvairų gyvenimą; jis mo- 

i kosi ko nors iš įvairių charak
terių, kuriuos stipriai vidujiniai 
atjaučia.

i Jaunuolis norėtų gyvenimą 
pažinti ir patirti iš visų pusių, 
norėtų įvairius charakterius ir 
padėtį išbandyti, norėtų pergy
venti, tai ko niekuomet neturės, 
nematys arba labai vėlai ir no
rėtų turėti savo pusėje karštai 
užjaučiančią ir palankią minią, 
kaip tai turi geras artistas. Vi-

siekius. 
auga pas juos

Yra pastebėta, kad jaunimas 
mėgsta žiaurias formas, patin
ka jam jėgos rodymas, šiurkš
tus žodžiai, laukiniai judesiai, 
tartum nekultūringos formos 
butų jų tikslas; ypač tai mėgs
ta daryti, kur yra jaunimo di
desnis skaičius krūvoje ir nori 
vyresniems pasirodyti.

Bet visa tai yra kaukė ir pa- 
viršutinumas; gilumoje sielos 
jaunimas yra kitoks ir tik no
ri jis paslėpti sielos 
Bet tuo labiau
sieloje ilgesys išreikšti viduji
nius jausmus, mintis, svajones.

Kokiam gi tikslui reikalinga 
jauniems šitoji išorinė kaukė ir 
storžieviškumas?

Jaunuolis jaučiasi viduje ne
turįs vienybės; jis atrodo sau 
svetimas ir nesuprantamas. 
Dėlto nori jisai, ilgisi išsiva
duoti iš šito kalėjimo; sielos 
gilumoje ir vienystėj nori būti 
suprastas. ' •

Ir vaikas gyvena vaizduote, 
bet jis paskęsta daiktuose, už 
kurių savęs nejaučia; tuo kar
tu jaunuolis visa semia iš vi
daus, iš savęs; tartum jis sa
ve išlieja į daiktus, ilgisi ir ieš
ko ko nors. Nerasime beveik » 
vaiko, kuris ilgesį pergyvena, 
o jaunuolio be ilgesio negalima 
išsivaizduoti, šis ilgesys visa 
liečia, kas tik jaunuolio gyve-1 
nimui turi reikšmės: gamtą,1 . 
žmones, apystovas ir save.

Vaikas gyvena gamtoje, 
jos nepergyvena. Jaunuolis 
begyvena gamtoje; jis nori 
ve suprasti ir savo nuotaiką tar-1 
tum įneša į gamtą, arba jos 
nuotaiką nujaučia sulig savo 
sielos, šis gamtos jasmas šen-1 
timentalus, švelnus ir juo di-l 
dėsnis, juo didesnis 
vidujinis gyvenimas, 
užimtos išoriniais dalykais, ma- * 
žai rodo šio vidujinio jausmo;- 
tik žmonės, kurie jungia vidd-1 
jinį gyvenimą su išoriniu džiau-! 
gsmu, kaip renesanso (renai-1 
ssance) laikais, rodo labiausiai I 
išvystytą šį gamtos jausmą.

Vienystės, melancholijos, r- 
Ilginio ilgesio svajones — visa 
tai jaunuolis jaučia gamtoje.' 
Bet jeigu viduje jaučia jis tuš-1 
tumą, tai ir gamta nieko nesa
ko, yra bejėgė ir svetima.

Jaunimas mėgsta ir vadina
muosius romantiškus gamtos; 
vaizdus: mėnulio šviesoje ža
vinčią naktį, žvaigždėtą dangų, 
miško tylą, ramų tylų ežerą, 
krioklį, jurą, miškuotus kalnus, 
audrą, vakaro nuotaiką. Dažnai 
su šitais vaizdais susiėję būna 
istorinės asociacijos, 
griuvėsiai, seni 
minklai liepia 
vaizdui pačiam kalbėti; jauni
mas per ekskursijas čia semia 
įkvėpimo.

Jaunimas, nors labai atjaučia 
gamtos nuotaiką, bet irgi turi 
daug asmeninių svajonių ir 
vaizdų. Jei mes stebėsime jau
nimo kalbą, tai dažniausiai su
tiksime žodžius: “svajonės, 
sapnai...” Šios svajonės yra 
įvairios, bet pagrindinis jose 
jausmas yra beveik visada tuš
čias (gegemstandlose) ilgesys;

t Atlantic un<t t'uciuc Photo J

Millie Cappellano, penkių metų duktė. Andrevv Cappeliano, 
kurio farmoj buvo laikomas Billy Ranieri. Tėvams pabėgus, Mil
lie tapo nuvežta į St. Mary’s ligoninę.

♦
Kalėdų 

Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly

bet
ne-
sa-

rizi-
ne-
ra-

•pa-

sa tai rodo, kaip jaunuolis pa- liečia savo lyriniuose kuriniuo- 
siilgęs pilno gyvenimo, jo aukš- se, yra šie: ilgesys, kančia, lai* 
tybių ir gelmių, jo gaivalingų mė, gamta ir metų laikai, kraš- 
įspudžių ir permainų. ' to vaizdo nuotaika, mirties

Skaitymo pamėgimas irgi di- spėliojimai, idealai, tėvynė, ti- 
delis. Ypač pirmoje vietoje pa- kybiniai filosofiniai dalykai ir 
tinka nuotykiai, didvyriški žy- meilės nuotykiai. Į
giai, galingi jausmai, ypač mei-1 Svarbu yra irgi žinoti, apie 
lės istorijos; šios paskutinės ką jaunimas nesvajoja ir nėra- 
duoda daugiausia maisto vidų- šo, būtent apie mokyklą ir pro- 
jiniam jaunuolio ilgesiui. fesiją, apie paprastą dieną; jei

Kai dėl muzikos, tai joje jau- apie tai ir rašo ir mąsto, tai 
nuolis atjaučia savo sielos gy
venimą. Iki brendimo amžiaus 
muzika buvo tik tonų žaislas; 
o dabar skamba joje savo “aš”, 
savo jasmai.

Vaizduotė, randa ąųkščiausią 
savo išraišką kuriniuose. Tiesa,

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

Si specijalS ekskursija ant Šio laivo bus asmeniškai vedama
p. J. TURCK viršininko United States Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

(tesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.
Sugrįžimui leidimus (Re-cntry Permits) visi nepiliečiai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pa^ vietinį laivakor

čių agentų, arba rašyk

United States Lines JMadt by
LamhfT Phrtnac.1 Co., Saū* Looį, U. S. A.

bet tie ypač kūryba nėra merias tikroje 
jaunuolio' Prasmėje ,bet greičiau mėgini- 

daug žmo- mas» Juose jaunuolis reiškia sa
vo vidujinį banguojantį gyveni
mą. Jaunuolio menas— eks
presionizmas; ir tai ne visos jo 
rūšys, tik tos, kuriose lengviau-' 
šia sielos vaizdus įkūnyti, bu-’ 
tent poezija, vaidinimai, šokiai 
kuo plačiausioj prasmėj 
galiau muzika. 

Meno rūšys, 
realius dalykus jaunimo 
Vaikas mėgo iš molio ir 
daugelį dalykų lipdyti; taipogi 
iš medžio ir akmenų daug sta
tyti; jaunuolis to pamėgimo ne
beturi.

Net nemėgsta jis piešti, nes 
paišyboje negali 
išreikšti tai, ką 
darbui reikia mokslo ir techni
kos; bet jis imasi tų meno ly
čių, kuriose nedaug reikia di
delės technikos ir kur pati me
džiaga mažiausiai priešinasi jo 
kūrybai. I

Taigi daugiausia rašoma ir 
tai daugiau lyrinių kurinių, nes 
tai lengviausiai sekasi; drama 
sunkiau rašyti, ir nesiseka ge
rai išvystyti, dar sunkiau yra! 
rašyti romanas. Į

Dalykai, kuriuos jaunimas

ku rios

ir pa

reiškia 
nežavi, 
smėlio

jisai laisvai 
jaučia, tam

How

daugiau komiškai atvaizduoja 
tai. Reikia pasakyti: jauni
mui sekasi pastebėti, kas yra 
juokinga ir charakteringa iš 
kasdieninio gyvenimo.

Lyriniuose kuriniuose, reikia 
paminėti, mergaitės mėgsta vy
rišką rolę lošti. Tai rodo, kad 
moteriškoji lytis žiuri kitų aki
mis, ypač vyrų akimis; tai ro
do irgi neaiškų ilgesį būti kuo 
nors kitu, negu tuo, kuo esą-1 
ma. !

Kur kas geresnį pasisekimą 1

Siųskit pinigus per 
■ NAUJIENAS

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tildai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas tėvulio mėne
syj bus atliktas pifiomU Kainomis. Tai

musų apiellnkių Dental Ofisų.' 
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted SL 
Dantų Setas už %

setas  *12.60
setas   >7.60
setas  >6

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI.

TIKTI
Oeriausls auksinis darbas už % 
Geriausios Auksinės Crowns __ $2.60
Geriausi Auksiniai FHllnga __ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alloy Fillings______ ___— . $1
Sidabrinių Flllngs 60c 
\ ‘ . ----------------- 60c

Šių kainų negausite musų dldžiamlam 
ise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 28 me-

ayj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musu apiellnkių Dental Ofisu.

525 
*16 
*10

110 S. Dearbom St., Chicago, III. 45 Broadvvay New York City

Valdžios Tax

Ekstra
I abi pu- 

si .. $203.50

žinioms Kreipkitės i Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
8) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
6) Išpildomi laivo orkestros. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

AU druigįttt—35c and 65c jara and tubea. 
Chi)dreo*i M uaterole (milder fono) 35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

$125

Kainos 
i Klaipėdą 
Tremia kl. $107 
I abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią II kl. 

$122.00

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
....  Spalių (Oct.) 27
Lapkričio (Nov.) 15
.... Gruodžio (Dec.) 4

“POLONIA”
“ESTONIA”
“POLONIA”

it politikes—with speed 
and safety. 4-oz. botlle, 

30cj 12 oz., 60c,

įTUBBY

*5
$5
*5
*2
*1
lAvalyman dantų

r- ’ '
ofine.__________
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pre*.

320 South State St.
I’hone liarrlaon 0761

StoU OlDAJ'T ASK HE(2 
for. rir, oto "foo?-

REMEMBEIZ WHAT I TOLO
Stou VOOULD HAPPfcK) IF 

t HE A O. D OFT Vou
. DOtAJG SUCH A THIIOG

O(8darV VrPolish

FŪT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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FAŠISTAI ATSTEIGĖ MIRTIES BAUSMĘ

KOALICIJOS KLAUSIMAS ANGLIJOJE

Anglijos Darbo Partijos vadai ėmė svartyti klausi
mą koalicijos su Liberalų Partija. Garsusis darbiečių 
ekonomistas, Snowden, kuris buvo iždo ministeriu Mac- 
Donaldo kabinete, sako, kad po ateinančių rinkimų į 
Anglijos parlamentą socialistai ir liberalai turėsią su
sitarti, nes viena Darbo Partija nebus pakankamai stip
ri sudaryti valdžią, o liberalai jos nerems, jei neturės 
jokio susitarimo su socialistais.

Dar toliau, negu Snowden, eina buvusis Nepriklau
somosios Darbo Partijos organo “New Leader” redak
torius, Brailsford. Jo nuomonė yra ta, kad Darbo Par
tija privalo ne tik tartis su liberalais dėl busimos val
džios programo, bet ir pasiūlyti jiems keletą vietų val
džioje. Brailsford, vadinasi, stoja už atvirą koaliciją su 
liberalais, nors jisai yra laikomas vienu kairesniųjų 
Darbo Partijos vadų.

Dauguma kairiųjų datbiečių tečiaus koalicijai yra 
griežtai priešingi, ir bficialė partijos pozicija kolkas 
yra tokia pat. Tai yra keistoka, nes Anglijos Darbo Par
tija yra dešiniausia iš visų socialistinių partijų Europo
je. Darbiečiai yra nusistatę prieš koaliciją daugiausia 
dėl to, kad jie nepasitiki liberalų partijos vadais. Ang
lijos liberalai, iš tiesų, yra atlikę praeityje darbų, kurie 
visai nesutinka su liberalizmo principais. Jų dabartinis 
vadas Lloyd George, pav. buvo viehas svarbiausiųjų au
torių tos nežmoniškos taikos sutarties, kuri buvo pada
ryta Versalėje.

Bet, antra vertus, padėtis Anglijoje šiandie y/k to
kia, kad teigiamai neišsprendus koalicijos klausimo (to-

Specialįs karo vyriausybės teismas Italijoje pasmer
kė sušaudymui komunistą Della Magiore, apkaltintą 
dėl dviejų fašistų nukovimo. Tuo budu fašistų valdžia 
atsteigė mirties bausmę, kuri Italijoje buvo panaikinta 
prieš keturias dešimtis metų.

1900 metais anarchistas Bresci net už karaliaus 
Humbolto nudaigojimą nebuvo nuteistas mirčiai. O da
bar fašistiškam teisme prokuroras pareiškė: “Tas, kas 
puola fašistą, tuo pačiu puolą valstybę” — ir aukščiaus 
minėtam komunistui tapo išnešta mirties nuosprendis.

Mirties bausmės grąžinimas yra didelis regresas. 
Fašistai ir bolševikai šituo atžvilgiu vieni su kitais lenk- 
tyniuoja.

DAUGIAU PORTFELIŲ

Atsistatydinus inžinieriui Čiurlioniui iš susisiekimo 
ministerio vietos, tą ministeriją perėmė p. Voldemaras, 
kuris jau ligšiol buvo ministeris pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris.

Kadangi dabar Lietuvoje nėra Seimo, tai ministe- 
rių skyrimas priklauso išimtinai nuo Smetonos. Smeto
na tat ir pavedė Voldemarui to atsistatydinusio ministe
rio portfeli. Vienu portfeliu daugiau ar mažiau tarp 
draugų nieko nereiškia. Italijos Mussolini juk turi tų 
portfelių bene aštuonis ar devynis!

“PERSONA NON GRATA”

Musų žmonės, kurie pirma mokėjo pasakyti loty
niškai tiktai “Dominus vobiscum”, dabar jau žino ir ke
letą kitų sakinių tąja kalba.

Tuoj po karo jiems tekdavo dažnai skaityti laik
raščiuose apie “status quo”. Paskui kalbėtojai jiems 
dažnai aiškindavo prasmę pripažinimo “de jure” ir “de 
facto”0 Dabar iš Rygos ateina žinia apie kokią ten “per
sona non grata”.

Ta “persona”, apie kurią pastaramjam sakiny eina 
kalba, tai — Latvijos Balodis. Ji pasidarė “non grata” 
(nepageidaujama) Kaunui, kuomet Balodis, kaip pride
ra geram latviui tautininkui, užmiršo savo “draugingu
mą” Lietuvai ir ėmė reikalaut, kad butų atidaryta lat
vių bizniui kelias per lietuvių-lenkų demarkacijos liniją.

Sekdami diplomatinius ginčus, lietuviai dar išmoks 
daug lotyniškų žodžių — pirma negu jie ims aiškiai 
prasti, kas yra tikri jų draugai, o kas priešai.

su-

Užsisakymo kalnai

Chicago je — paltu: 
Al etatus 
Pusei metų ...... ..............
Trims mėnesiams _ ____
Dviem mėnesiam , _____
Vienam mėnesiui__ ___ ;

Chicago je per iineiiotojus:
Viena kopija___________
Savaitei........... ........... .......
Mineliui_____ _____ ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
„ le, paltu:
Metams ....... ~___Pusei metų ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] x

Metama $8.00 
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

$7.00
8.60
1.75
1.25 

.75
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je arba kitoje formoje) nėra galimumo artimoje ateity
je paliuosuoti kraštą nuo atžagareiviškos konservatorių 
valdžios. Vieni darbiečiai ateinančiuose rinkimuose dar 
vargiai gaus absoliučią daugumą parlamente, tai ką jie 
turės daryti: ar ir toliaus palikti valdžią Baldwino par
tijos rankose?

Skaitytojų Baltai
Lietuvą aplankius

Apžvalga
PRANAŠYSTĖ, KURI 

NEIŠSIPILDĖ.

Vakar “Naujienose” jau buvo 
pranešta, kad Vokietijos komu
nistų veidmainingas pasiūlymas 
plebiscitu (visuotinu balsavimu) 
uždrausti karo laivų statymų 
tapo atmestas, kadangi jo pa
rėmimui nebuvo surinkta reika
lingo skaičiaus parašų. Bet ta 
žinia dar nebuvo atėjusi, kuo
met apie Vokietijos plebiscito 
sumanymą rašė “Laisvė”, ir ji 
trečiadienį šitaip pranašavo:

“Manoma, kad Vokietijos 
komunistai lengvai surinks 
keturis milionus piliečių para
šų, kurie reikalingi dėl pri
vertimo socialistinės - buržu
azinės valdžios referendumu 
nubalsuoti karinių laivų stii_- 
tymo klausimą. Darbininkų 
masės pasipiktinę socialde
mokratų išdavyste ir su noru 
duos savo parašus, nors prieš 
juos bus vartojamas teroras 
(? “N.” Red.)... Milionai Vo
kietijos darbininkų nepaisys 
to teroro ir pasirašys ant pe
ticijų. Šimtai tūkstančių so
cialdemokratų partijos darbi
ninkų narių irgi pasirašys už 
referendumą, nepaisant vadų 
siutimo.

“Kaip sau norite, bet tuos 
socialdemokratų judošiškus 
vadus komunistai pastatė į 
baisiai keblią padėtį. Jiems 
tapo galutinai nutraukta ma- 
ska nuo veidų...”

Tai šitaip skambėjo Brookly- 
no komunistų organo pranašys
tė trečiadienyje. O jau tą pa
čią dieną telegramoje iš Berly
no buvo pranešta, kad Vokieti
jos piliečiai komunistų sumany
mą padėjo į “gurbą”.

lionų parašų komunistų įneši
mo parėmimui, jie (net padeda
mi kai kurių buržuazinių paci
fistų) tesurinko tiktai du milio- 
nu. Trisdešimts astuoni milio
nai Vokietijos balsuotojų visai 
nepaisė komunistų riksmo!

Kadangi per paskutinius rin
kimus į reichstagą (mažiau, 
kaip pusė metų laiko atgal) ko
munistai Vokietijoje buvo gavę 
su viršum tris milionus balsų, 
tai reiškia, kad net trečdalys 
pačių komunistų balsuotojų at- 
sisakė paremti tą komunistų su
manymą. Taigi aišku, kad, 
“betraukdami maską” ♦ nuo so
cialdemokratų vadų, komunistai 
numaskavo patys save, taip kad 
nuo jų pabėgo visas milionas jų 
pasekėjų.

Butų labai gerai, kad Vokieti
jos komunistai surengtų dau
giau šitokių “maskų traukimo” 
demonstracijų.

GfcRIAU PARTYVIŠKUMAS, 
NEGU AKYPLĖŠIŠKUMAS. 

Rašydama apie musų disku
sijas su p. Vanagaičiu, “Vieny
bė” nuriečia šitokią pasaką su 
“prismokais”:

“N-nos pamatę, kad čia nė’ 
ra suminėta žodis ‘partija”, 
pasmerkė ir ratus ir vežimą: 
sako — nieko iš to nebus: 
partijos turi peštis, meno, re-j 
ligijos ir mokslo klausimais.

“Graži teorija (pačios 
“V-bės” sugalvota! “N.” 
Red.)! Bet juk sakoma, kad 
pelėda niekad neišperi vana
gėlio raibojo.

“Meno ir mokslo šakose 
galima gana puikiai veikti 
bendrai ir laisvamaniui ir ka
talikui ir socialistui. Jei jie 
neveikia, tai visa kaltė gula 
ant tokių vadų, kaip tie, ku
rie ‘Naujienas’ veda ir kurie 
virš visko partiją stato.”

peštukai, kaip praktika 
paprastai yra tie ele- 
kuriems jokios idėjos 
nes jie savo “idėjas”

(ži-

ne-
kad

Į Tai yra typingas Brooklyno 
I tautininkų laikraščio “polemi
kos” būdas. Nė viėno klausi
mo, kurie buvo gvildenami auk
ščiau paminėtose diskusijos^, 
jisai iŠdėsiyt nemėgina; vieto
je to, jisai drąsiai (jei nevar- 

l tot aštresnio ir tinkamesnio žo
džio) iškreipia “Naujienų” min
tis ir prikiša joms tą, ko jos 
visai nesakė. O paskui prie to 
jisai dar priduria žiupsnį ke
lionių ir insinuačijų. .

“Naujienose” juk nebuvo sa
kyta,, kad partijos turi peštis; 
bet, priešingai, buvo nurodyta į 
partijų peštynės, kaip į teigia
mą faktą.

Idėjinė partijų kova, žinoma, 
yra vienaš dalykas, o peštynės 
— kitas. Mės aiškiai pabrėžė
me, kad idėjiniai skirtumai nė
ra kliūtis musų srovėms susi
tarti ir bendrai dirbti kultūros 
srityje. Bet peštynės, žinoma, 
kliudo. Jos kyla ne iš idėjinių 
skirtumų, bet iš musų nekultū
ringumo ir kitų priežasčių. Di
džiausi 
parodė, 
mentai, 
nerupi, 
keičia taip, pat lengvai, kaip sa
vo apatinius marškinius. Idė- 
jingumo stoką pas juos atstoja 
akyplėšiškumas: dėl to, kad jie 
negali pasigirti savo dvasios 
turtais, tai jie niekina kitų 
mintis ir troškimus.

šitą akyplėšiškumą nereikia 
painioti su partyviškumu 
noma, idėjiniu).

“Vienybė” per akis rašo 
tiesą, kuomet ji tvirtina, 
tie, kurie veda ‘.‘Naujienas”, 
statą augščiau už viską parti
jas ir atmetę bendradarbiavimą 
kultūros dirvoje. Faktai rodo, 
kad siekti to bendradarbiavimo 
visuomet buvo “Naujienų” tai
syklė. Kiek musų dieraštik yra 
rėmęs įvairių artistų (neretai 
ir su nuostoliu sau), neatsižvel
giant, ar jie buvo tautininkai, 
katalikai, ar nepartiniai žmo
nės, — tą žino kiekvienas, kas 
seka laikraščius. Kituose kul
tūros darbuose (pav. Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje) 
“Naujienos” ir jų vedėjai taip 
pat visuomet laikėsi ne “pešty
nių”, bet bendradarbiavimo 
principo.

O “Vienybė” elgėsi ir tebe- 
sielgia kaip tik atbulai. Sena
sis Sirvydas, sakysime, dar šie
met nesidrovėjo tame laikrašty
je (editoriale!) net prilyginti 
prie plėšikų socialistus, kada 
nominacijose į SLA. viršininkus 
buvo iš jų pusės pasiūlyti kan
didatai į tam tikrus urėdus!

To šlykštumo mes nevadino
me “partyviškumu”. Ir kada 
dabar senio Sirvydo įpėdinis to
je pačioje “Vienybėje” vėl mus 
šmeižia ir daro mums aiškiai 
prasimanytus priekaištus, tai ir 
čia ne partyviškumas, bet visai 
kas kita. Ir tenka su “V-be” 
sutikti, kad pelėda, iš tiesų, iš
perėjo ne raibą vanagėlį, bet — 
pelėdų ką.

m

[Pucifio and Atlantic Photo]

John G. Berlievv, prohibici- 
jos agentas, kuris papuolė bė
don už išvogimą 14 metų mer- dienos,
gaitės, su kuria jis nedorai pa- žiuoti į Trakus, 
sielgęs. Su mergaite jis atvy- užtvirtintų n^uio vizą. Iš ten 
kęs Taylorville, III., ir viename nuvažiavau į Vilnių, kur pir- 
viešbutyj užsiregistravęs kaipo maiusia užėjau pas Dr. Alseiką, 
vyras su žmona. Ten ir apsistojau.

Tik stotis yra di- 
Taipgi yra sta- 
kuri gal daugiu 
vertas yra visas 
miestelio gyven-

į Kauną, veišė- 
Grinius ir aplan- 
žymesnių vietų.

aplankyti ir

Kėdainiai
Paskui nuvykau į Kėdainius 

aplankyti giminaitį Vitkauską, 
buvusį taikos teisCją. Miestelis 
gana apšepęs, nesimato nė vie
no gražesnio muro, vien prastos 
bakūžėlės, 
dėlė ir graži, 
tomą katedra, 
kainuos, negu 
miestelis. Bet 
tojai skundžiasi, kad Lietuvos 
valdžia neduoda pinigų užlaiky
ti tą katedrą.

Vėl gryžau 
jaus pas p.p. 
kiau keletą
Tarp kitko teko 
kelias ministerijas: finansų mi
nisteriją, kur darbuojasi ame
rikietis Norkus, užsienio reika
lų ministeriją, kur darbuojasi 
chicagietis Balutis ir vidaus mi
nisteriją. P-o Balučio pastan
gomis gavau iš vidaus reikalų 
ministerijos leidimą važiuoti į 
Vilnių tiesiai per Lietuvos sie
ną. (Lenkų vizą turėjau jau iš
važiuodama iš Amerikos, bet 
kad nėra tiesioginio susisiekimo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai 
man butų tekę važiuoti į Vil
nių per Latviją, ar Vokietiją).

Dainos šventė
Vėliau Kaune įvyko Dainų 

švente ir žemės Ūkio paroda. 
Tuo laiku j Kauną' suvažiavo 
apie 400 amerikiečių. Vėl buvo 
duodama nakvynė Seimo rū
muose ir vėl maršavome į Ža
liąjį kalną pasiklausyti dainų, 
kurias dainavo keturių tūkstan
čių balsų choras, šį didelį cho
rą vedė Stasys Šimkus ir kiti.

Taigi tą dieną vėl buvo su
rengti pietus dėl amerikiečių 
Karo Rumovės rūmuose, čia da
lyvavo iY latviai, taipjau Latvi
jos lietuvių* ekskursija ir lietu
viai skautai iš Vilniaus. Pasa
kyta labai daug kalbų ir išger
ta nemažai gėrimų, čia Dr. J. 
Šliupas kalbėdamas labai išgy
rė dabartinę Lietuvos valdžią. 
Viso kalbėtojų buvo apie tuzi
nas. Man geriausia patiko kal
ba pulk. Skučo, įgulos viršinin
ko. Jis kalbėjo rimtai ir beša
liškai.

Primaršavus prie Seimo rūmų 
gen. Nagevičius pasiūlė eiti ir 
pasveikinti Smetoną, kurio rū
mai yra skersai gatvės. Mes ir 
pasukom ton pusėn ir orkestru 
ir vėliavomis sustojome prie 
prezidento rūmų. Neilgai tru
kus išėjo ir Smetona su savo 
žmona. Vienas kunigas, rodos, 
brooklynietis, pasveikino Sme
toną amerikiečių vardu, paskui 
ir Smetona sveikino amerikie
čius, po ko orkestras sugriežė 
Lietuvos himnų.

Ant rytojaus buvome pa
kviesti pas Smetoną ant arba
tos. čia mus vaišino labai ge
rai ir apdovanojo medaliais:* 
Smetona prisagstė medalius mo
terims, o Smetoniene—vyrams.

Kelionė į Vilnių
paviešėjus kelias dienas 
važiavau į Vilnių. Va- 
traukinių iki Veivių, o

Ten labai mandagus 
policininkai privedė

Dar 
Kaune 
žiavau 
paskui septynis kilometrus ark
liais, nes ten geležinkelis išar
dytas ir per demarkacijos lini
ją neina. 
Lietuvos 
mane prie demarkacijos linijos 
ir perdavė lenkų kareiviui. Tuoj 
atvyko ir vienas okupuoto kraš
to ūkininkas, kuris pasiūlė pas 
save nakvynę, nes važiuoti i 
Vilnių nebuvo galima: traukinis 
porą valandą atgal buvo išėjęs, 
o kito traukinio nebus be ryt- 

Ant rytojaus teko va- 
kad majoras

Vilniuje

Ant rytojaus aplankiau Bazi
likos katedrą, kur randasi se
novės lietuvių žinyčia su auku
ru ir Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto karstas, įmūrytas sienoje 
1836 m. Taipgi karalienės Jad- 
vigos rankdarbiai—išsiuvinėtos 
arnotos ir kiti bažnytiniai parė
dai. Yra dar išsiūti rankomis 
žmogaus didumo paveikslai Kri- 
vių-Krivaičio ir kunigaikščio 
Radvilos. Taipgi ten randasi 
karstas ir nesenai mirusio ar- 
civyskupo Ciepliako.

Buvau užsilipusi ir ant Ge
dimino kalno, nuo kurio matosi 
visas Vilniaus miestas. Atrodo 
labai gražiai dideli balti murai, 
bet tarsi jie liūdi būdami sve
timųjų nelaisvėj.

Aplankiau šias lietuvių įstai
gas: Aušros Vartų mergaičių 
bendrabutį, Dr. šlapelio knygy
ną ir Lietuvių Mokslo Draugi
ją, kur vedėjais yra mokytojas 
A. Valaitis jr Alf. Bielinis, taip
gi mačiau velionio Dr. J. Basa
navičiaus raštinę, kurioj jis per 
daugelį metų darbavosi dėl Lie
tuvos labo. Taipgi aplankiau 
ir Dr. Basanavičiaus kapą. Bu
vau ir Lietuvių ligoninėj, kur 
vyriausiu gydytoju yra Dr. Al
seika.

Yra taipjau Vilniuje Kultū
ros draugija, kurios pirmininku 
yra S. Matijošaitis, direktorius 
—Unutlis. Lietuvių laikraščių 
Vilniuje išeina penki: “Vilniaus 
Aidas”, eina tris kartus savai
tėj, redaguoja Karazija; savai
tinis “Kelias”, redaguoja Mac
kevičius ; “Jaunimo Draugas”, 
redaguoja Juknevičius; “Dirva”, 
žemės ūkio, feną du kartu į mė
nesį-, redaktorius agronomas 
Stankevičius; “Vilniaus Var
pas”, mėnesinis klerikalų laik
raštis, redaguoja kun. Krauja- 
lis; “Vilniaus šviesa”, redaguo
ja Dr. Alseika ir vienas lietu
vių leidžiamas lenkų kalba mė
nesinis žurnalas “Vytis”.

Tarp Vilniaus lietuvių labai 
daug darbuojasi Dr. Alseika ir 
jo žmona, taipjau akių specia
listė. Šie žmonės nemaišo sa
vo asmeninių reikalų su visuo
meniniais, bet sąžiningai dirba 
idėjos darbą.

Vilniuje givumo nėra. Viskas 
apmirę. Daug žmonių išvažinė
jo kitur, nes darbo mieste nė
ra, o jei ir gauna darbą, tai tik 
lenkai. Kitų gi tautų žmonės 
tiesiog badauja. Ūkininkai irgi 
guodžiasi, kad jie yra apkrauti 
didelėmis mokestimis ir dagu- 
ma gyventojų, kaip kokio išga
nymo. rankas ištiesę laukia, 
kad Lietuva juos išvaduotų.

Aš patarčiau Amerikos lietu
viams remti šias įstaigas Vil
niuje: Lietuvių Mokslo Draugi
ja, Kultūros Draugija ir mėne
sinį laikraštį “Vilniaus šviesa”, 
nes šios įstaigos daugiausia 
darbuojasi dėl palaikimo lietu
vybės ir pakėlimo kultūros Vil
niaus krašte.

Paviešėjus Lietuvos sostinėje 
Vilniuje apie savaitę laiko, su- 
gryžau atgal į Kauną. Kiek lai
ko paviešėjusi ir pasilsėjusi 
Mariampolėje nuvažiavau į Kė
dainius, taipgi istorinę vietą. 
Ten yra Lietuvos kunigaikščio 
Radvilos rūmai, kurie priklauso 
Lietuvos valstybei ir kuriuose 
dabar yra Augštoji Kulturtech- 
nikos mokykla, kurioj, be kitų, 
mokytojauja gabus jaunas lite
ratas Leonardas Pečiulis. (Jo 
kelios apysakos yra tilpusios ir 
“Naujienose”). Jis aprodė man 
ir visas įdomesnes vietas. Apie 
tuos rumus yra labai didelis ir 
puikus parkas. Viduriu parko 
teka upė su puikiomis žydinčio
mis vandeninėmis lelijonps. šia
me mieste randasi ir kunigaikš
čio Radvilos kūnas, kuris yra 
palaidotas jo paties pastatytoj 
bažnyčioj. Kiekvienas £ingei- 
daujantis gali jį matyi.

Atgal į Ameriką
Sugryžus į Mariampolę .jau 

pradėjau ruoštis gryšti ątgal į 
Ameriką. Atsisveikinau savuo-
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sius išvažiavau j Kauną. Dar 
turėjau progos šeštadieny užei
ti pas p.p. Grinius atsisveikin
ti, sekmadieny gi susitikau su 
savo giminaičiu karininku Ma- 
lijonu ir pirmadieny, lydima sa
vo giminių ir pažystamų, išva
žiavau į Danzigą, iš kur kitą 
dieną tuo pačiu laivu, Estonia, 
išplaukiau Amerikon.

Aš esu labai patenkinta apsi
lankymu Lietuvoj, nes įgijau 
daug malonių įspūdžių ir pati 
pamačiau kaip ten gyvena žmo
nes. Ir galiu pasakyti, kad jie 
gyvena daug geriau, negu aš 
buvau įsivaizdavus. Kurie ne- 
tinginiauja, tai duonos turi už
tektinai, o kurie tinginiauja ir 
tik atsisėdę bėdavoja, tai tiems, 
žinoma, niekur nebus gerai.

Vienas dalykas yra blogas,— 
kad žmonės neuri laisvės ir bi
josi kiek drąsiau pasisakyti, 
kad tik kaip nors neišsitarti 
prieš valdžią ar tvarką. Tai 
kenkia Lietuvos kultūrai ir ap- 
švietai, nes iš vienos pusės ku
nigai gąsdina žmones pekla, o 
iš kitos pusės valdžia—kalėji
mu. Todėl visi tyli ir laukia 
atmainos. Bet aš pilnai tikiu, 
kad ateity viskas susitvarkys ir 
pagerės.

Aš patariu kiekvienam Ame
rikos lietuviui parvažiuoti Lie
tuvon pasivečiuoti; o kurie turi 
pinigų ir kuriems jau nusibodo 
dirbti, tai parsivežę nors de
šimtį tūkstančių dol., gali nu
sipirkti namus ir gyventi vien 
iš nuomos. Arba nusipirkus 
šmotą geros žemės irgi galima 
gerai gyventi, jei kuriems pa
tinka ūkininko gyvenimas.

—P. Petraitienė.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimėš kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Does not af fect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelčs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neifiardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Balsted St.
Tel. Roosevelt 8500

G "“G
GYVENIMAS 

Minėtini! tumalaa 
900 tV. 52nd Street 

cRicaGo

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti -----  U
Kopija -------------  10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

G........ ....... G
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SEMKITE ŽINOJIMĄ 15 KNYGŲTarp Ghicagos 
Lietusių

Suėmė pinigų 
“dirbėjus”

(Pabaiga)
Pinigams dirbti reikia pinigų

Viktoras aiškina Litvinui ir 
Styvui (jis, mat, nuduoda, kad 
ir su Styvu pasimatęs pirmu 
kartu, kada pasimatė su Lit
vinu), kad, esą, su viena bila 
galima padaryti tik vienų tokios 
pat sumos naujų bilų. Ir juo 
daugiau pinigų įguldoma “biz- 
nin”, tuo daugiau galima “lai
mėti”. Be to, dažnai ir šilkas 
tos rųšies, kur j jis vartoja, ga
lima gauti tik Rusijoje. Taigi 
reikia pusėtinų pinigų sumų “į- 
vestuoti” “biznin”. Styvas pasi
sako, kad jis norėtų įvestuoti.

Litvino klausiama, kiek pini
gų jis turi. Tasai pasako pu
sėtinų sumų. Sukčiai “prari
ja” ir šį pasakymų. Jie prašo, 
kad jis dabar tuojau paliktų' 
pinigų, bet Litvinas sakosi te- 
turįs tik 6 dolerius. Ką daryti: 
iš pliko nieko nepeši. Taigi 
sutariama pasimatyti kitų die
na, būtent ketvirtadienio vaka
ro. I

Kevirtadienyje, su policinin
kų žinia, Litvinas pasiima $30, 
sužymi juos, užsirašo serijų nu
merius. Vakare abu su Styvu 
jie vėl važiuoja miestan. Eina,' 
Michigan gatve, praeina Ste- 
vens viešbutj, nueina šiaurės 
link, vėl grįžta. Staiga, kaip 
iš žemės išdygęs, jų tarpe pa
sirodo Viktoras. Styvas ir Vik
toras veda Litvinų į vienų tam
sių gatvę, įeina kiton, pasuka 
šen, pasuka ten, vaikšto, maty
ti, norėdami išblaškyti pėdsa
kus, jei kas dabotų juos. Paga
lios ateina, vėl prie Michigan 
Avė. Tuo tarpu pasirodo švie
sos “go” skersai. Visi trys per
eina Michigan gatvę.

Kai perėjo, Viktoras klausia: 
ar turi pinigų Litvinas at
sako, kad turi. Kiek? Litvinas 
pasako, kad tik $30. Jo vėl 
klausia, kodėl ne daugiau. Jis 
aiškina, kad neišėmęs iš spul- 
kos, kad turėjęs čekį pusantro 
šimto dolerių, mėginęs išmai
nyti jį bučernėje, bet bu^erni- 
ninkas nemainęs, taigi pasiėmęs 
$30, kurie pasilikę iš savaitės 
darbo.

Tai, girdi, duok juos man, 
sako vienas sukčių.

—čia gatvėje? Klausia Lit
vinas.

No, ne, jis gatvėje biznio ne
darus. Jei norite gauti pinigus, 
tai eiva viešbutin.

—Eiva sutinka pagalios Vik
toras,—tik į kambarį neįeisime 
(mat, jis kambario tai dienai 
pasamdęs nebuvo).

—Aš galiu paduoti pinijfus ir 
“labėje” — pareiškia Litvinas, 
tik ne gatvėje.

Įsimaišo detektyvai

Įeina visi Steven viešbutin. 
Susėda vienas prie kito. Bet ve 
ponaitis, lazdukę supa, ploščius 
ant rankos, jaunas, dailus vy
ras. Su juo kitas... Tai Mitche- 
lis su draugu. Bet rusai suk
čiai to nežino. Pasisuka vieš
bučio detektyvas.

Styvas išsiima neva $60 ir 
paduoda Viktorui. Tai, girdi, jo 
dalis. Išsiima ir Litvinas iš 
kišeniaus ir paduoda savo $30 
Viktorui. Valandėlę vėliau Sty
vas pakyla ir eina į komfortų 
kambarį. Litvinui dingtelėjo 
mintis, ar kartais Viktoras ne- 
perleido pinigų Styvui, o tas, 
nuėjęs į komfortų kambarį, 
mėgins pasprukti.

Sėdi Litvinas ir abejoja, ar 
gerai padarė atidavęs pinigus. 
Bet ve pasirodo Styvas. Prie jo 
detektyvas. O štai Mitchelis, gi 
ve ir viešbučio detektyvas.

Mitchelis klausia Litvinų: 
Ko tamsta čia lauki? Kur 

gyveni

Litvinas atsako: “Atėjau su 
draugais, gyvenu 4400 So. 
Campbell Avė.”

—O kur tamsta gyveni? — 
klausia jis Viktorų.

—Northsidėje — atsako šis.
—Come on, come on— liepia 

Mitchelis— Northside taip pat 
jau plati, kaip Southside. Pasa
kyk adresų.

Vikoras kų tai murma.
— O kur tamsta gyveni? — 

kreipiasi detektyvas į Styvų.
—Ant Bridgeporto, pas Merę 

(t. y. Marijonų).

—No jokės—perspėja detek
tyvas—come across: kokiu ad
resu gyveni?

Abu skučiai mik, mik...
Litvinas “atsilygina”

Tik staiga zzip!—tai Litvino 
kumštis paliečia Viktoro žandų. 
Viktoi^s pasisuka. Bumpt! — 
tai Litvino kumštis susiduria su 
Viktoro sprandu.

Viešbučio detektyvas sulaiko 
Litvinų ir klausia kame dalykas.

Komedija dar tebelošiama, 
bet jau pabaiga arti. Litvinas, 
tartum tik dabar supratęs suk
čių pinkles, aiškina, kad jie iš
vilioję iš jo $30.

Deektyvai, Litvinas ir Vikto
ras su Styvu važiuoja policijos 
stotim Viktoras ir Styvas iš
kratoma, policininkai suranda 
30 sužymėtų dolerių. Litvinas 
važiuoja namo, o Styvas su Vik
toru pasilieka nakvoti šaltojoj.

Pereitų ketvirtadienį munici- 
palis teismas pareikalavo iš 
Viktoro ir Styvo po $2,500 kau
cijos. Jų bylų nagrinės grand 
džiurė už kokių poros savaičių.

—Ir smarkiai kirtote Vikto
rui*^- paklausiau p. Litvinų.

—Gan smarkiai — atsakė jis. 
Na, tik pamąstyk— per keletu 
savaičių už durnį laikė... juk ir 
supykdė mane smarkiai.

—Reporteris.

Musų apielinkės lietuviai, čia- 
gimiai jaunuoliai ir jaunuoles, 
negražiai elgiasi. Anų vakarų 
du vaikinai ir viena mergšė su
stojo prie 45-tos ir Paulina 
gatvių. Savo draugų ir draugę 
palikęs aute, vaikinas pats vie
nas mėgino padaryti “hold up”. 
Jo nelaimei detektyvas pasiga
vo jį ir visus tris į belangę 
įstūmė.

Kitas atsitikimas buvo trupu
tį kitoks. Jis įvyko prie 44-tos 
gatvės ir Lincoln avenue. šei
ma, apie kurių kalbu, yra pasi
turinti. Savo sūnelį neleido mo
kintis niekur kitur, kaip tik 
bažnytinėje mokykloje. Jis, 
nors ir •“dievobaimingai” išmo
kytas, mėgino pavogti autų, bet 
buvo sugautas ir šiandien sėdi 
belangėj, laukia teismo. Tėvas 
motinėlę sūnaus buvo padėjęs 
belangėn ant pusantro mėnesio. 
Dabar motinėlė girta antrų sa
vaitę, o tėvas, kaip žemę par
davęs, lenda j skolų. Tai vis
kas darosi dėl girtybės.

Musų bolševikėliai pradeda 
smukti žemyn. Jie čia turi sa
vo A. L. D. L. D. Girėsi, gi- 
rėsi, kad jie turi didelį skaičių 
narių. Bet iš “to didelio skai
čiaus”, tai nė susirinkimo ne
gali sušaukti. Susirenka du 
trys, ir viskas. Vieni išstojo 
visai iš kuopos, kiti susirinki
mų nelanko. Užtai, neturėda
mi jokios tvarkos, susirinkę 
palaiko lietuviškų madų: kuris 
daugiau išrėkia, tai to ir tei
sybė. Vietinis.

Pirkit Sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
.norima.
PEOPLES PLUMBING
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milvaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076 
.......... ................................

Išgirskite šiuos naujus 
Lietuviškus Victor Ortho- 

phoninius Rekordus

i Mainierių Polka , Mahanojaus Lietuviška Orkestrą
8,1 w ( Lakštingalos Polka (šokių Orkestrą)

ui Kvietkos, Vairas Mahanojaus Lietuviška Orkestrą
1,J03 / Giedrutis. Valcas

Marytė Stasys Pilka
si nz | Skrendam kaip paukščiai (Komikas)

81182 ■[

81228 J

81271 j

81327 Į

81157 J

Rūtų Darželis
Kaip Manę Vežė iš Namų

Maryte, Polka
Nemunas, Valcas

Na m ieka- Drasdauskis

Jonas Velička 
(Smuikas su ^rmonika)

Neva—Polka
Ha! Ha! Ha!—Polka

Apie žydą barabanščiką
Bėgau pas mergelę

Tres jilie—Valcas (VValdteufel) 
La petite Tonkinoise—One-Step

Europa Orkestrą

Stasys Pilka 
(Komikas)

- Armonikas 
Pietro

si tKt ' ha Bella dėl Molino—Valcas 
' l Sorrento Incantato—Valcas

Hiooo 1 Ramona—Valcas (Wayne) 
i Could I (Vorrei)

Victoria Orkestrą

Giulietta Morino 
(Smuikas ir Gitara)

Būtinai dar šiandie šiuos naujus' Victor rekordus išgirs
kite ant Orthophoninės Victrolos. Puikiausia pasaulio mu
zika yra užrekorduota Victor Orthophoniniuose rekorduo
se. Reikalaukit naujo Victor Katalogo.

Nauji Orthophoniniai

ietor
Records

V1CTOK TALK1NG MACHINE CO„ CAMDEN, NEW JEKSEY

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 esamu 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 $3.00. Pertat nepraleis- 

I kitę progos—darykite pasirinkimų iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.)

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109........... ........................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190..................................................75
didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .........  20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190..........  .75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................................. 75 ,
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ..................90
Lietuva pavasarį, vasarų ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31............ 2...............15
Tėvynės Kelias—ĮJudos Giros, pusi. 64........................  .40
Vasaros šnekos—Tyrų DuktČs, pusi. 82........................... 85
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291............................................. 1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ............. .  1.50

Mokslines, 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 surašė.

Slaptingoji žmogaus Didybe—Vydūno, pusi. 61 ................40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ........................... 60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88 .—..............30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ....................25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .......40
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48 _......................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. — *40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ................................   .60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25

> Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir- 

žįjkos, puslapių 70 .4.............................................. 50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..............................  80
Pirpiieji Gamtos Pasakojimai--Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) ......................  75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101..............   1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ...........   25
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ................................................................75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.............................................................   .10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................. 90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............ 75
Laukuose ir Pievose—Vegnorio. Su paveikslais, pūsi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218  ................................ 90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusJ.^ 126.............................................................. 60
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.

68......................................................................................40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................  50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ..................................................   .35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų

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

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

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ........... 8.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

. 240 ....................................................................... :.... 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 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 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ....................................... 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
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

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Radėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 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 .................  85
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
Marike—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 ...........................................................  75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ................. 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis--Mašioto, pusi. 63 ........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40................................................ 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ........... ,................ 40 ,
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ...............  30
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 ................................. 15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ................................................................. — .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su-paveikslais, pusi. 20 ..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59...............................................................80
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ....................... '...........................................40
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 —......  80
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.............   80
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82.................................... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.........................75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 1Š0 ...................................  .90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82............................................... 20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.........................40
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.....   .15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ................................  .20

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 319  ..   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. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
TiĮžeje, 1923, pusi. 64............................................30

nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių Kiiuho 
koncertas

Penkta išėjo dainuoti p-nia komediją scenoje. Tas veikalas 
Biežienė. P-nia Biežienė dai- statomas ' scenoje paminėti dvi- 
navo sunkesnes dainas, bet jos 
malonus ir išlavintas balsas pa
siekė 
dį.

Po 
nis.
dainą apie tėvų kapus. Jo dai
na sugraudino joniškiečių šir
dis. Prisiminęs apie tėvų kapus, 
suminėsiu, kad joniškiečiai turi 
puikias trejas kapines. Pirmos 
tai Melvydžių kapinės, kur yra

kiekvieno klausytojo šir-

to išeina p. Kastas Sabo- 
Pasako, kad dainuosiąs

Pasakysiu tuojau, kad tie, 
kurie atsilankė j Joniškiečių 
kliubo koncertą, įvykusį sek
madienyje, spalių 14 dieną, Mel- iš plytų mūryta koplytėlė tarp 

ažio svetainėje,— kad jie ne
apsivylė. šį kartą Janiškiečių 
kliubas davė savo nariams ir 
pritarėjams tai, ką iki šiol tik 
žadėjo duot, o nedatesėjo.

dešimt devynių metų sukaktu
ves Lietuvių Liuteronų Pašal
pos Draugystės, ši draugija 
pradėjo statyti veikalus sceno
je dar ne taip senai—kokie sep
tyni metai. Bet kai pradėjo 
statyti scenos veikalus, tai vi
suomet turėjo pasisekimo: vie
na, pastatymai vykdavo, o kita, 
publikos visuomet skaitlingas 
būrys atsilankydavo.

Visi lošėjai yra parinkti iš 
pačių draugijos narių ir kitų 
tinkančių vaidinti asmenų. Kai 
kurie jų yra jau daug kartų

susi-

drau-
kitas

ęęnkUf3i#iiis spalių 19, W8. ....... ....... , Į--- .... „„ , , , j 
rią ir P. B. gerai supranta, tai 
nuo to advokato daugiau nebe- 
gija patraukta teisman. / *

Praėjus apie mėnesiui laiko, 
jau gaunama kitas laiškas — 
nuo kokių tai biednųjų šelpimo 
organizacijos. Taip pat reika
laujama, kad draugija atsiteis
tų su P. B. Tada draugijos 
pirm, pag., M. Titenis, ir drau-1 
gijos kasierius, V. Prušinskas 
nuvažiuoja nurodyton vieton 
ir nusiveža P. B. metrikus; iš

aiškina draugijos reikalą su P.
B. Bet Bobelis nepatenkintas, 
žinoma, kaipo iš komunistų 
prietelio, tai geresnio nieko 
laukti negalima.—Narys.

Superior crt., byla uždaryti < 
trust deed’ą sumoj $1080.

Barbara Jasinski prieš Josephb 
Jasinski, bylos nr. 485518, Su
perior crt., divorsas.

Antonette Wamagieris prieš 
Mike ir Anna Jonushaitis ir 
Chicago Trust & T. Co. ir kitus, 
bylos nr. 485571, Superior crt., 
byla uždaryti trust deed’ą su
moj $18,000.

Alico Poplawski prieš Charles 
Slepikas, bylos nr. B. 169781, 
Circuit crt., byla dėl $5,000.

Josephine Szlikas prieš Jo-
seph Szlikas, bylos nr. B. 169,- dikiui be jokių abejotinų vais- 

Į 803, Circuit crt., divorsas.
Vincent Jablonskį prieš An- 

ton ir Anna Paluzzis, bylos No. nis dalykas, kurį daktaras pa- 
485643, Superior crt., byla dėl 
$625.25.

Flenrietta Mellis prieš James
T. Mellis, bylos No. 485670, Su
perior crt., divorsas. •

Mario E. Gricus prieš John 
Gricus, bylos No. 485675, Su
perior crt., divorsas.

P. K. Malelo prieš John Gu- 
ersky, Martin Tomosaitis ir Ro- 
sie Tomosaitis, bylos No. 485- 
715, Superior crt., byla 
ryti mekanikų ' lyną 
$625.

Stanley Martikonis
Anna Martikonis, bylos No. 
485930, Superior crt., divorsas.

Į Ar JUS prisirengę 
kada jūsų vaikai 

verks jos?

tus, ar ne; jei rasiu kokius, tai 
gal atsinešiu į draugijos 
rinkimą.

P. B. elgęsis privertė 
gijos komisiją kreiptis į
draugijas, kuriose buvo žinoma, 
P. B. priklauso. Komisija nu
sitarė kreiptis į Centrą SLA., 
nurodant draugijos reikalą. Iš 
Centro, nuo p-lės Jurgeliutės 
gaunama liudijimo laiškas, kur 
nurodoma, kada P. B. prisirašė 
prie SLA. 139 kp., paduodamas 
savo metus, ir tuomi liudijimu 
parodoma, kad P. B. jau einąs 
keturiosdešimtys penktus me- 
vUD.

I
Sekančiame susirinkime ko

misija priduoda liudijimą, gau
tą iš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ^Centro. P. B. atsi
neša savo pilietybės popieras, 
kurios rodo, kad P. Bobelis yra 
tik 39 metų mažiaus, čia vėl 
triukšmas kyla. Vieni argu- 
menuoja, kad P. B. pilietybės 
popierų nurodyti metai turi bū
ti teisingi, kiti reikalauja, kad 
pagal nurodytų paragrafų kon
stitucijoje P. B. pristatytų sa
vo gimimo metrikus. P. B. vie
toje sutikus pristatyti gimimo 
metrikus, plusta draugiją ir 
draugijos narius, kurie reika
lauja mėtrikų.

Draugijos pirmininko pagel- 
bininkas, Martinas Titenis, vie
nas tų, kurie iš mažens paži
nojo P. B., būdamas rimtas ir 
teisi iiį<as vietos gyventojas, 
taip įsižeidė P. B. plūdimais, 

kad jisai savo iskažčiais, per 
savo gimines Lietuvoje, parei
kalavo P. B. metrikų, kuriuos 
dabar, nesenai yra jau gavęs. 
Metrikai parodo tą patį P. B. 
amžių, kaip kad jis 
davęs SLA.

Negana to. P. B. 
draugiją patrauksiąs
jei jam nebus sugrąžinti jo įr 
mokėti pinigai. Apie porą mė
nesių atgal jau gaunama laiš- 

advokato, kur 
liepiama draugijai susitaikyti 
su P. B., o jei ne, tai bus drau
gija patrakta teisman.

Kuomet draugijos valdyba at
sakė advokatui, kad elgiasi pa
gal draugijos konstituciją, ku-

Kūdikiai kartkartėmis turi 
mažus nesveikavimus. Visa jū
sų priežiūra negali to išvengti. 
Bet jus galite būti prisirengu
sios. Tada jus galite padaryti 
tai, ką kiekviena patyrusi slau
gė pasakys jums daryti—duo
ti kelis lašus Castoria.

Kaip tik tai bus padaryta, 
Kūdikis nurims; palengvinimas 
yra dalykas menkos valandėlės. 
Betgi jus pagelbėjote savo ku-puikių šimtamečių pušių; ant

ros—Kalnelyje, tarp ąžuolų, o> 
trečios— Joneikiuose; jas didi. vaį(J’V?.‘ 
višnynai laiko apgobę.

Pasibaigė daina, o mes kai jant.

Vaidins “Ameriką Pirtyje” 
šie asmenys: Klemkis — Be- 

T. . , ... . kampio, nusigyvenusio ukinin-TY.sirodo p. Vanagaitis antru . , . x rr n<-nT . .. . .. ko rolę; 10 žmona — K. Milke-Dainuoja jis Brigita, . - \ . j.. 1,4.xnene; Agota, jų duktė — p-le 
Drignaičiutė; Vincas, siuvėjas 
— M. Kasparaitis; Antanas 
Ūkininkaitis — J. Sereikis; žy
das, Bekampio kreditorius — 
J. Milkeris; piršlys — J. Tra
ndis; piemenukas — 

Režisierius
Kasparaitis.
/ Pertraukose dainuos 

kas Čepaitis. Kurie

Vaidinimui pasibaigus, bus 
šokiai p. Grušo orkestrui gro-

Programą išpildė musų artis- bam viens kitam: kada važiuo
tai,’kruie randasi Chicagoje ir sime aplankyti mylimas vietas, 
kuriuos galima vadinti musų tėvų kapus, brolius ir sesutes ?> 
žvaigždėmis. Pirmoji dalyvių 
pasirodė estradoje 
liūtė.
labai patiko. Keletą kartų ji ta
po iššaukta dainuoti.
Yozavitas, skambino pianą, 
nau, kad p. Yozavitą visi 
cagiečiai myli. Trečioji, 
Griciūte, taipjau sudainavo 
jetą dainų. Ir jai publika tik
rai nesigalėjo aplodismentų.

Ketvirtas pasirodė scenoje p.
Vanagaitis. Jo pasirodymas su
kėlė audrą aplodismentų. Tiesa, 
p. Vanagaitis ir nepasigailėjo 
juokincfŲ dainelių dainuoti Jo
niški ečiams.

p-lė šiau- atveju.
Jos dainavimas publikai duok silkę mirkytą”. Vėl pub-

Antras,
Ma-
chi-

t re-

likoje užimaj ir juokas...

Šiame Joniškiečių 
visi jautėsi taip 
kaip tur būt senai 
Joniškiečių Kliubas,

koncerte
patenkinti, 
nesijautė.

nepaisyda-,
mas lėšų, rengėsi šį pirmą kon- jokutis.

W. Nau-
— M.

ir tų; Castoria yra augmenų pro
duktas; kūdikių vaistai skiria
mi ir vaikams. Tai yra vienatį-

Lietuvių bylos 
teismuose *

Josephine C. Baltes prieš 
Charles E. Baltes, bylos nr. 
485442, Superior crt., divorsas. 
Wm. II. Jordan ir kiti prieš 
Josepr A. ir Doris Backus ir 
Dependon Asphaltum Roofing 
Co. ir kitus, bylos nr. 485465,

tąrš kūdikiui. Stipresni vais- 
į tai yra pavojingi mažiems kū
dikiams. Taigi jie yra saugus 
vartoti kiekvieną kartą, kada 
kūdikis pajunta mažus skaus
mus, kurių glamonėjimu nega
lite sustabdyti. Jie visuomet 
pagelbsti nuo aštriausių dieglių, 
konstipacijos ar viduriavimo; 
taipjau pagelbingi'ir senesniems 
vaikams. Dvidešimt penki mi- 
lionai bonkų liko išpirkta perei
tais metais.

Geroji senoji Castoria! Atsi
minkit nusipirkti ją. Ji gali iš-

Sergą vaikai mėgsta 
“Cascarets” nuo 

vidurių
Duok “Catharctic saldainį” 
nuo didelio šalčio, surūgu
sių vidurių, konstipacijos

certą, kaip sezono pradžią, pa
daryti kuo geresniu. Reikia 
pasakyti, kad ir pavyko. Vieną 
komiteto narių :
“O kaip su pinigais, manau, kad 
šį kartą padarėte didelių išlai
du-** Užklaustasis atsakė: 
“Tiesa, tai tiesa, tokis koncer- 

tas kaštuoja. Bet mes, joniš- 
kiečiai, šį kartą nesivarėme ant 
pinigų. Man smagu, kad pub-* 
likai davėme tai, ką žadėjome, I . . ’ 
o musų gerbiami dainininkai ir 
dainininkės nepagailėjo savo 
spėkų. Ilgam laikui pasiliks: 
koncertas publikos atmintyj.’O;
kai dėl bilų ir išlaidų, tai, ma- Petro

daininin- 
yra gir-

OLD Gold
užda-

sumoi'II1U1K1V nus,Pirnu Kan is- J gelbėti jus nuo be miego, susi
krimtimo nakties.

prieš

Gaukit 10 centu dėžutę da-

-r- tai yra 
nereikalingas

Dauguma vaikų ligų paeina 
nuo surūgusių, paįrusių vidu
rių, pakrikusių kepenų ir už- 
kietejusio skilvio. Jie lengvai 
pagauna šaltį, pasidaro piktus, 
neatidus, susierzinę, karščiuo
jantys, neramus, liežuvis apsi
vėlęs, nevalgo ir prastai mie
ga ir yra reikalingi švelnaus 
vidurių valytojo —- bet neban
dykit įpilti vemdinančią dožą 
aliejaus į jau ir taip liguistus 
mažulėlio vidurius 
žiaurus darbas,
ir perdaug senovinis.

Kiekvienas vaikas mielai ims 
Cascarets Catharctic saldainį,, 
kuris veikia švelniai, niekad 
negnaibo ir nė biskučio nesirg- 
dina— nors jis išvalo mažulė
lio sistemą, pasaldina skilvį ir 
padaro kepenis ir vidurius ty
rus ir sveikus.

Pilni nurodimai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali būti ramios da
vusios šį švelnų, bet veiksmin
gą liuosuotoją, kuris kainuoja 
tik 10c. už dėžutę bile kurioj 
aptiekoj.

sutikęs klausiuI dsK ji dainuojant, visi jo dai- 
_ 1 noinmn tmviai To i rri Ji ■Mrcilzn-I navimu gėrisi. Taigi šį vaka

rą išgirsite jį dainuojant.
Gera proga tame vakare ir 

kitiems lietuviams susipažinti 
su lietuviais liuteronais, nes dar 

yra daug tokių, kurie mano, 
: kad liuteronai (arba kaip kiti 
• sako, protestonai) nėra lietu- 

Liuterono Vaikas.

Roseland yra pasi-

JUOKAI

Bobelio kabinėjimasi prie
nau išteks iš šio vakaro įplaukų draugijos D.L.K. Vytauto No. 2 
apmokėti jas. Tikiuosi, kad de
šimtis kita ir liks”.—Kazys.

“Amerika Pirtyje”
Daugelis žmonių džiaugiasi i 

patekę Amerikon, bet tai pri-j 
klauso nuo to, kokion Ameri-1 
kon ir kokiu budu. Kas paten
ka į tokią Ameriką, kokion pa-i 
'kliuvo Agotėlė, tam jau blogai. 
Taip tai atsitiko, kuomet Vin- nur y us. .

i j - v.. ciame susirinkimecuku perdaug pasitikėjo. Ka-j 
dangi Vincukas buvo geras 
kriaušius, tai jis mokėjo ir 
Agotėlę “įsiūti” į molio pirtį.

Spalių 21 dieną nepatingėki
te atsilankyti į M. Meldažio 
svetainę, 2244 West 23-rd place, 
pamatyti komediją 
Pirtyje”. Vertėtų 
vaidinimą visiems, 
pamatys, kas kartais 
delei to, kad jos pasitiki saldžio
mis vaikinų kalbomis, o 
nai pažiūrės, kaip reikia 
apsukriam, kad merginą 
liojus. O ir tėvams bei 
noms ne pro šalį pamatyti šis 
veikalas vaidinant — jie irgi 
turės iš ko pasimokinti.

“Amerika pirtyje” yra pilnas 
juokų veikalas, ir nei vienas ne
sigailės pamatęs tokią gražią

“Amerika 
pamatyti 

Mergaitės 
atsitinka

vaiki- 
buti 

pavi- 
moti-

Petras Bobelis prisirašo prie 
minėtos draugijos. Paduoda,

. kad esąs tiktai 39 metų. Pažįs- kas nuo P. B. 
! tantys P. Bobelį iš mažens 
žmonės pradėjo pasakoti, kad 
P. B. yra senesnis, negu pa-

( duoti metai. Ta žinia pasklydo 
j draugijos. narių ir pašalinių
tarpe.

Pagal draugijos paragrafus 
konstitucijoje, tre- 

pakeliama 
klausimas apie teisingumą P. 
B. metų. P. B. šalininkai gina 
jį, sakydami, kad jisai negalė
jęs meluoti ir jo paduoti metai 
turi būti teisingi.

Tie draugijos nariai, kurie 
yra kartu augę su P. B., liudi
ja, kad jisai turi daugiau me
tų. Susirinkime kyla triukš
mas. Ant galo klausiama, ar 
P. B. turi kokius nors liudiji
mus apie savo amžių. Viena, 
jisai yra Suvienytų Valstijų pi
lietis, o antra—yra važinėjęs 
Lietuvon. Tikimasi surasti tei
sybę. Tam dalykui atlikti iš
renkama komisija. Kada drau
gijos komisija atsilankė pas P. 
B., tai jis komisiją ignoravo, 
pareikšdamas: '“Aš nežinau, ar 
aš turiu kokius nors dokumen-

gazdina 
teisman,

Teisėjas: “Apipasakok kaip išro
dė tas žmogus, kuris užpuolė skun
dėją.”

Policistas: “Jis išrodė menkas, 
niekam tikęs sutvėrimas, maždaug 
pamišus į jus, ponas teisėjau.”

Pietautojas pigiame restorane ba- 
ndo užkalbinti greta sėdinti kitą pie
tautoją:

“Baisus lietus, išrodo kaip—tva
nas.”

“Tvanas?” tasis klausiančiai atsi
liepė. ■-

“Taip, tvanas, Nojus, Arka, Ara
rato kalnas.”

“Nieko nežinau apie tai. Ai’ dar 
neskaičiau šios dienos laikraščio.”

“Ar palikti šviesą koridoriuje?” 
tarnaitė klausia ponios.

“Ne,” atsakė ponia. “Aš manau, 
kad mano vyras nesugryš be ryto. 
Jis išeidamas pabučiavo mane ir 
davė man 30 dolerių nusipirkti skry
bėlę.

....Beje — Rūkykite Oold Gold ei- 
garėtus. Nesukosėsi ir vežimų išrū
kęs. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Gold cigaretų garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold cigaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir jsitikrink, kad “nesukoeėsi 
ir visų vežimų išrūkęs”.

Garsinkites Naujienose
Clean ’Em

<with 
VTTCHEN Klenzer

Pirma padedant į 
šalį savo Golfo laz
das, būtinai jas nu- 

valykit su
Kitchen Klenzer

Vakarienė ir Šokiai
Rengia

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Subatoj, 20-tą d. Spalio-Oct., 1928
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 South Halsted St

Gerbiami Nariai: Musų visų privalumas būtinai atsilankyti ant šio iškilmingo vakaro ir 
atsivesti savo draugus, kad visi susirinkę galėtumėm smagiai laiką praleist.

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $1.00 Kviečia Komitetas

MASKARADU BALIUS ARTINASI
Jį Rengia

NAUJIENOS
Medelio j, Lapkričio-^ov. 25

WICRER P ARK SVET.
Šiame gigantiniame “Naujienų” Maskaradų-Kaukių baliuje bus 
išdalyta virš $2,000 vertės piniginių ir įvairių daiktinių dovanų 
—grupėms kurios bus skaitling ausios, taipgi poroms ir pavie
niams, kurie sulyg sprendėjų n vnone bus įvairiausia apsiren-

NEPAMIRŠKITE LAPKRIČIO 25-tos!

d., 1928 m,. 5 vai. po piet
2040 West North Avė.

■ ■>nns” išanksto tikrina, kad šitas Maskaradų balius 
bus ypatingiausiu koks kada Chicagoje yra buvęs. Pertat, Chi
cagos ir apielinkių lietuviai išanksto kviečiami rengtis į “Nau
jienų” Maskaradų Balių.

“NAUJIENŲ” PRAMOGŲ KOMISIJA.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Maksakovos 

konertas
Subatoj, spalų 20 d., Schoen- 

hoffen svetainėje, 1221 Mil- 
waukee avė., įvyks P. M. Mak- 
sakovos koncertas. Maksakova 
yra gan žymi dainininkė.

Be to, programoj dalyvaus 
dar p-ni (Ilga Požėla, T. Ko- 
rablinovas, dvi šokėjos ir kili. 
Pradžia 8 vai. vak. —N.

Municipalės Tuber
kulioze Sanatorijos 

darbuote
Atsidarius Chicagos mokyk

loms, pasak p. Le Boy Milinei", 
Chicagos Tubcrkuliozio Sanato
rijos direktorių tarybos pirmi
ninko, sanatorija užbaigė dar 
vienų preventoriumo (apsaugo
jimo) sezonų.

Du šimtu ir septiniolika kū
dikių naudojosi patogumais sa
natorijos įrengimų ir gyvenimu 
specialiai jiems įrengtuose bu
tuose {M) priežiūra medikalio 
štalx> ir nursių, praleisdami 
dienas tyrame ore, nakvodami 
tam tyčia pastatytuose trobe
siuose, vienok pakankamai ap
saugoti nuo audrų ir prasto 
oro. Apart to, tiems kūdikiams 
duota tinkamas maistas', kad 
sugrųžinus jiems normalę svei
katų. Visi šie kūdikiai surinkta 
čia iš apielinkių, kurios pasižy
mi susigrudimu. Didžiumos su
rinktų Sanatorijoje vasaros 
metu vaikų tėvai yra taipjau 
palinkę tuberkuliozui.

Vidutinis šių kūdikių buvi
mas sanatorijoje buvo penkios 
savaitės, ir, imant abelnai, kiek
vienas šių berniukų laimėjo tris 
svarus, o kiekviena mergaitė- 
tris ir vieną ketvirtadalį svaro. 
Trys dešimtys penki kūdikiai 
namie turėdavo susitikti su li
goniais, giminėmis arba tėvais, 
sergančiais- tuberkulioziu. šiems 
tai kūdikiams gyvenimas atvi
rame ore ir tinkamas užlaiky
mas buvo ypatingai naudingas. 
Be to, suteikta jiems kitokios 
medikaičs pagalbos, kada rei
kėjo pataisyti dantys, išimti 
tonsilius, etc.

Dr. Benjamin (ioldberg, sana
torijos direktorių tarybos se
kretorius, mano, kad didelis 
kreditas dėl puikių Prevento
riumo pasėkų tenka sanatori
jos superintendentui, p. Martin 
R. Lynn'ui, kuris žiuri į šiuos 
kūdikius greičiau kaip į .savo 
auklėtinius, o ne kaip į pacien
tus. Daryta visa, kas galima, 
kad kūdikiai jaustųsi kaip na
mie ir suprastų svarbą pramo
gų tyrame ore. Kūdikiai neno
romis apleisdavo šiuos “vasa
ros namus“ ir klausinėdavo, ar 
jie galėsiantys sugrįžti čia kitą 
metų.

West Chicago parkai
Dr. John Dili Robertson, 

West Chicago parkų komisio- 
nierius, kviečia visus- susidomė
jusius žaisme, vadinama “ro- 
que”, o taipgi plačiąją visuo
menę atlankyti Garfield parką, 
šeštadienyje, spalių 20 d., čia 
bus žaidžiama “roque“ iškil
mėse, sujungtose su atidarymu 
naujo trobesio tame parke.

Kalbės daktaras Kegel, svei
katos’ departamento komisionie- 
rius, apie tai, kokios naudos 
turi žmonės iš žaismių. Kalbės 
taipjau \V. H. lloagland, Ame
rikos R<x|iie lygos prezidentas, 
ir kiti. Bus muzika ir dainos.

/jai i j i nvriva

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 

j skelbiasi Naujienose, 
t w .ii.Hfn.nį *rrr 11 himtti iirnrr
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Birutės muzikos se
zono atidarymas

Baso Nora.
Chicagos lietuvių tarpe šis 

įvykis turėtų sukelti nemažiau 
intereso, kaip kad tarp svetim
taučių atidarymas simfonijos 
arba operos sezono.

Daug nekalbant, visi pripažį
sta, kad menas, visose savo for
mose, yra kultūros įstaiga ir 
juo daugiau suprasime ir rem
sime rimtus meno darbus, juo 
geresnės duosime moralės pa
ramos ir progos savo menui 
plėtotis ir tai kultūros įstaigai 
kilti. Pas mus kol kas ši įstai
ga, galima sakyti, vos iš užuo
mazgos išriedėjus, dėl to kiek
vieno lietuvio priedermė yra 
padėti jai toliau riedėti ir to- 
bulėti, taip kad lietuvių tauta 
pasiektų mene to laipsnio, ku
rio yra pasiekusios kitos kul
tūringos tautos. Kitos tautos 
neateis mums į pagalbą, — tą 
darbų turime patys dirbti.

Tegul todėl ateinantį sekma
dienį, spalių 21-mą dieną, Biru
lei atidarant 22-rą savo darbuo
tės dailės dirvoje sezonų, Chi
cagos Lietuvių Auditorija bus 
pilnutėlė lietuvių. Tegul jie pa
sveikina Birutę kaipo vieną tų 
dailės organizacijų, kuri per 
tiek metų daug prisidėjo prie 
kultūros kėlimo Chicagoje tegul 
parodo savo įvertinimą jos dar
bų ir suteikia moralę paramą 
tolesniam darbui.

Nenoriu jums sakyti, kad at
liksite tiktai savo priedermę 
atsilankydami į šį arba kitus 
Birutės parengimus. Visai ne. 
Šiame sezono atidaryme turėsi
te malonumo pasiklausyti Biru
tės Choro, vedamo naujo diri
gento, p. Kazio Steponavičiaus, 
kuris nereikalauja jokios “in
trodukcijos^ Chicagos lietu
viams, kadangi savo darbais 
muzikos rateliuose per pasku
tinius kelis melus jis jau gerai 
užsirekomendavo.

Toliau, užtenka tik paminėti, 
kad koncerto solistas bus ne 
kas kitas, kaip lik musų artis- 
tas-dainininkas p. Juozas Bab
ravičius, kurio dalyvavimas 
kiekvienam programų duoda 
progos išgirsti iš klausytojų, 
jog “p. Babravičiaus daina 
randa atbalsį kiekvieno širdy
je.“ Taipgi dar pirmų kartų 
pasirodys Birutės parengime 
(nors bendrai chicagiečiams ji 
jau senai ne svetima) p. Sala- 
veičikiutė-Steponavičienė, so
pranas. Be to bus duetų, kvar
tetų etc., kuriuose dalyvaus 
nauji Birutės nariai, daugumo
je Amerikoje gimusi jaunuo
menė.

Programas bus įvairus, taip 
kad kiekvienas atsilankęs ras 
sau “favorite” numerį.

Musų poetų sielos kalba į 
mus žodžiais, kompozitoriai- 
muzika, bet daina yra kombi
nacija ir vieno ir antro, kuria 
interpretuoja dainininkas musų 
džiaugsmams padidinti, musų 
skausmams palengvinti?

■ ■■ ■ I — I. ■ 1^

Paul Stankūnas 
Clearinge

žinomas piekorius, Povylas 
Stankus, kuris per tris su vir
šum metus turėjo pekarnę 4550 
So. Wood St., dabar nupirko pe
karnę ir namą nuo K. Traškelio, 
7053 Archer Avė., o pirmesnia- 
ja vietą pardavė.

šioj apielinkėj Clearinge— 
randasi didelis skaičius lietuvių, 
ir P. Stankus norėtų, kad visi 
valgytų jo keptą duoną. Duo
na, sako, yra gardi.

P. Stankus prašo pranešti jo 
draugams, kad jo telefonas da
bar yra: llemlock 0027, ir jį, 
Stankų, galima rasti augščiau 
minėtu adresu.

—Biznierių Rep.

♦DALYVAUS “BIRUTES” KON
CERTE

A. Salaveičįkiutė, kuri spalių 
21 d. dalyvaus “Birutės“ kon
certe. Salaveičikiutc yra pasi
žymėjusi dainininkė, daug dir
busi meno srityje.

Vaičkaus teatras
Štai jau šį sezoną Vaičkaus 

teatras stato •Goodman teatre 
spalių mėn. 28 d., antrų veika
lą, būtent Fuldo 5-kių veiksnių 
komediją “Glušas“. Nežiūrint į 
begaliniai sunkias gyvenimo są
lygas J. Vaičkus kuria mums 
ch.icagjieąianis nuolatinį Rietu
vių teatrą. Jis sugrupavo apie 
apie 00 žmonių, čia gimusį au
gusį jaunimą, mokina juos lie
tuvių kalbos, jstorijos, lavina 
meno srity, skiepija jų širdyse 
Tėvynės meilės jausmus, ruošia 
iš jų ateinančiai lietuvių gent- 
kartei Amerikoje pionierius- 
veikėjus, kad jie mums aplei
dus šį pasaulį užimtų musų 
vietą ir butų musų tautos gar
bingais vadais.

Darbas yra milžiniškai sun
kus, nes veikimas net senų stip
rių organizacijų darosi silpnes
niu, kadangi sunkios gyvenimo 
aplinkybės visa nustelbia, ir 
vertas paramos.

Burnside
Susiv. Liet. Amer. 63 kuopos 

susirinkimas įvyko spalių 4 
dieną. Narių atsilankė mažai. 
Ir patys bolševikai su savo “uo
degomis“ nepasirodė. Gal aptin
go ‘"kovoti“ su “buržujais.“

Pažymėsiu svarbesnius įvy
kius iš susirinkimo. Išvažiavi
mo komisija išdavė raportą (ra
portą išdavė tik vienas komi
sijos narys), kad pelno likę apie 
35 dolerius. Kitas komisijos na
rys visai neatsilankė iš piktu
mo, kad ne pagal jo norą dary
tas tas išvažiavimas. Beiškia, 
sabotažavo.

Išduotas bolševikų 2 apskri
čio delegatų raportas. Rinkti 
buvo 5 delegatai, bet keturi ne
pasirodė. Tik vienas pirminin
kas raportavo, kad naujo nie
ko tokio neįvyko, vien buvę 
nutarta rengti kuopoms marš
rutas ir kalbėtoją kviesti kokią 
ten moterį. Jis tečiaus nepa
sakė kokią — gal Mažeikienę, 
kuri buvo keturias savaites ma- 
luškoje “Kasėjoj.“ Ji galėtų

VINCENTAS WALINCHUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 d., 1928 m., sulaukęs 
35 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoj Kalnėnų kaimo, Jurbur- 
ko parapijos, Raseinių apskri
čio. Paliko dideliame nuliūdi
me Amerikoj Brolį Jurgį ir 
seserį Veronikų Lietuvoj. Kū
nas pašarvotas randasi Hx.it- 
kaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, spalio 22 d., 10 vai. iš ry
to iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vincento \Vaiincho 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteik
ti jam paskutinį piRarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Brolis, giminės ir draugai.

Laidotuvėmis rūpinasi Juo
zapas Ramoška.

I
 Laidotuvėse patarnauja gra

belius Butkus. Tel. Ganai 3161
—I ■ IIM 

daug kiį pasakyti apie ta rojų, 
kurio ji pati nenori, nes “nesu
šilus“ sugrįžo pas kapitalistus, 
Labai puiki nauda butų Susi
vienijimui Jdetuvių Amerikoje 
iš tokios kalbėtojos.

Iš Susivienijimo dviejų narių 
gauta laiškai, kuriais prašoma 
.paramos, kadangi jie jau ilgai 
serga ir dar tebėra ligoninėse. 
Nutarta paaukoti iš kuopos ka
sos i>o $5 kiekvienam. Na, ir 
triukšmas. Tavorščiai pradėjo 
prikaišioti, kad reikėsią po de
šimtį centų daugiau į mėnesį 
mokėti. Jiems tas pakėlimas 
sapnuojasi ir naktį. Bet kai su- 
sįdaro šimtelis, kitas, tai ta
vorščiai nesumano kokiais bu
dais išpiršti tuos pinigus iš 
iŠ kasos.

Nutarta rengti balių prieš 
Naujus Metus. Reikia rinkti 
komisija. Niekas nenori apsiim
ti. Kiekvienas kitą perstata. 
Taip ir pasilieka be komisijos. 
Pirmininkas, matydamas tavor
ščių kvailą elgesį, nori suversti 
tavorščių kaltę ant kitų pečių. 
Jisai užsipuola ant Barniškio, 
buk tasai suardęs kuopos išva
žiavimą. O tuo tarpu Barniš- 
kis’ visai ir nedalyvavo išvažia
vime. Kiti kuopos nariai tuojau 
pirmininkui pastebėjo, kad ta
tai padaręs tavorščius Levu
tis.

Na, tai pirmininkas barr, 
brirrr į stalą kūjeliu. Užrašų 
sekretorius ima kojomis tripli 
ir rėkti, kad nepaaiškėtų, kas 
tame troke per skandalas buvo. 
Keikia betgi pasakyti, kad iš-

JUOZAPAS TARVAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Spalio 17 d., 8 vai. 
ryte, 1928 m., sulaukęs 58 me
tų amžiaus, gimęs Telšių aps. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Venskunaitė, 3 dukteris Ane
lę, Juzefų ir Grasildą, 2 sūnūs 
Albertą ir Adolphą, 2 broliu 
Stanislovą ir Leoną, pusbrolį 
Simoną Tarvąinį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2017 Coulter St.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Spalio 22 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Tarvai- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai, broliai 

pusbroliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Lachavvicz, Tel. Koose- 
velt 2515.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijo’s ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų patari 
mas dar ir ki 
tokiuose reikto 
■luo.se moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
PO pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

važiavimas buvo rengtas kuo
pos vardu ir nariai jame daly
vavo, tai kodėl norima užslėpti 
nuo jų, kas atsitiko troke? Į- 
vykis turčių būti nuodugniai 
ištirtas ir kaltjninkai nubausti 
už tvarkos ardymą. Bet kad jis 
yra geras tavorščių draugas, tai 
reikia užtvlėt.’.

Tai matote, kaip bolševikai 
elgiasi su savo draugais ir dar 
nori kiliems jų kaltes primesti. 
Kad ir toki “Vilnis“ nė žodeliu 
neprisimena apie tokius savo 
draugų darbus. —Narys.

PRANEŠIMAI
SO. CHICAGO

Parduodu Ryvas žinias, čia gali
te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.
Rengia pirmą rudeninį balių drau

gystė Atgimtiem Lietuvių tautos Vy
rų ir Moterų. Atsibus subatos vaka
re, spalio 20 d., Bažnytinėj svetai
nėj, 3501 S. Union avp.; įžanga 25c.

So. Englewood. — Vaikų Dailūs 
choro šokių vakaras įvyksta atei
nantį sekmadienį, spalių 21 d. vaka
re, p. Petroko svet., 8462 Vincennes 
avė. Visi lietuviai prašomi dalyvau
ti ir linksmai praleisti šventadienį.

Tėvų Komitetas.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by st ės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago. III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brandus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

AkiiĮ Gydytojai_____

ŽMOGAUS
AKIS_

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Pbone Kenwood 1752

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerVuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialu atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Ncdčlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ATĖJO “Kultūros” nau-l Įvairus Gydytojai 
jas numeris. Galima gauti rvnn
“Naujienose”. Kaina tik 45 v. . • Kraujo, odos, chroniškas

€ ai* ■ slaptas ligas vyrų ir moterų
. i senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos : 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Ncdčlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 1464

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gyd’ytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Alban/ Avenue 
Tel. Prospcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. L Davidonis, 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

. DR. Š. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tol. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI.

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

Vak: 1 iki 3 po pietų, G iki 8 vak. J 
Tek Brunswick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tek Lafayette 4146 
Valandos:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. llemlock 2615 

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
-1............................ — ——-------------------.i ■ —SBC

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 1 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedek nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan S t.
•Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Rcsidence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Ncdėliomis ir šventad. 10—12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4- 
val. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 
' Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta

> 3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., lioom 2001 
Tek Randolph 1034 — Vak nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tek Victory 0562
7—9 vak vak. apart Papcdėlio ir 

Pėtnyčios
- . - —- - - - - ■— -1

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 .

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Rooni 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washinglon and Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tėl. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otia Bldg.

10 South La Salio Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 64^56 S. Whipple St.
llemlock 4080
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Už ką balsuosite?

Automobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

Už ką jus balsuosite ateinan
čiuose rinkiniuose lapkričio 6 d. 
Už ką jus nė balsuosite, priva
lote pirmiau susipažinti su įvai
rių partijų nusistatymais ir ku
ri jums ką gali duoti.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Mnlevojam ir popieruojain. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir lt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANčIONIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

MOTERYS reikalingos raut žo
les. Kreipkitės prie sunerentenden- 
to Golfmoore Club, 79th ir Cicero 
Avenue.

Be abejo, jus jau girdėjote 
Hooverio ir Smitho prižadus, jų 
šalininkus. Dfebar ateikite atei
nantį sekmadienį, spalio 21 d., 
1 vai. po piet, į M. Meldažio sve
tainę, 2242 W. 23 PI., pasiklau
syti ką socialistai turi pasakyti 
apie ateinančius rinkimus. So
cialistai yra darbininkų partija 
ir todėl jums, kaipo darbinin
kams, yra labai svarbu žinoti 
ką jie turi jums pasakyti. Tai 
bus darbininkų prakalbos dar- 
binikams.

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2962

po d vai. vakare Englewoud 2544

Mes perkame real estate 
kontraktus

Kalbės “Naujienų” Redakto
rius P. Grigaitis, socialistų kan
didatas į gubernatorius George 
Koop, kandidatas i vice-guber- 
natorius Snow ir k.

Visi bukite šiose prakalbose. 
Įžanga visiems dykai. —S.

Roseland
Pereiti) nedėklienį, spalių 14 

d., Strumilo salėje Golden Star 
kliubas buvo parengęs balių, 
kurio visas uždarbis eis sporto 
skyriui. Balius nusisekė gerai.

Baliaus surengimui dirbo P. 
Sadula ir A. Nakrošas. Tai mu
sų didieji rėmėjai ir darbuoto
jai Golden Star sporto skyriuj. 
Jie ne tik kad surenge balių, 
bet dar surinko daug garsinimų 
iš biznierių programui, o tai 
duos daug uždarbio.

Diibar Pusžemaitis (šarkiu- 
nas) gal vėl sugalvos kokį 
šmeižtą ant P. Sadulos, kam 
sai darbuojasi Golden 
sporto skyriui.

Ateinantį nedčldicnį, 
21 d., Strumilos salėje
vių republikonų 9 wardos kliS* 
bas rengia prakalbas. Jos pra
sidės antrą valandą po pietų. 
Daug kalbėtojų bus. — Rep..

Star

spalių
Lietu-

i

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING. 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 8932

Mokinkis Barberystės Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

Mlsceilaneoas

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi lie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 Office t7451 
Vernon Avė.

SENI įtaisymai Storų padaromi 
ir* nnuti; “ąhovr cases” pert ai so- 

Libėrališkas
kaip nauji;
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATEU & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

203,° W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ** fumisai, grotos — 
vandenio įtaigos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Vjętcry 9634.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ? •

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

'REIKALINGI kriaučiai, pečių 
stryguotojų, Canvių stryguotojų, 
merginų prie specialių mašinų dar
bų. 3 aukštas.

652 W. Roosevelt Rd.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėjį- 
niais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumbeno ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGU 

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4588-40 Adison Avė. Avenue 4718

MES valom visokios rųšies kar
uotus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit savo namų porčius, 
duris ir langus. Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai bei visą 
priešakio išvaizdą tai dabar yra lai
kas pertaisyti. Jeigu turite lotą ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti • lotą kad neštų ta- 
mistai pelną. Pašauk mumis vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valanda.
BUDRIS-NOVAK CO. 
Builders & Carpentery 

Contractors
2710 West 59th Street

Tel Prospect 6977 
Arba 

Lafayette 7029

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

1647 W. 47 St

Morgičiai pirmi ir antri
6 ‘ ‘ “

Musų

nuošimčiais padaromi į 24 
valandas

išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
2335 So. Haisted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 to nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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 MĄCKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co.

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLA namų navininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Persona)
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikt! pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

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

2 PATYRĘ yrai beiliavymui po- 
perų, vienas vyras darbui prie ge
ležies sandėlio. Central Paper Stock 
Co., 2426 N. Robey St.

DIDELI PINIGAI

žmo- 
pri- 
kru- 

mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba ateilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitchael & Co., 8545. Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių,

GERO selesmano didelei real es
tate kompanijai Wilmette, pardavi
nėjančiai farmas, namus ir lotus 
North Shore pakraštyje. Ką jus už
dirbsite, priklausys vien nuo jus pa
ties. Pamatykit Mr. ŠCHAFFER.

803 Ridge Avė., Wijmette

REIKALINGAS vaikinas, kuris y- 
ra baigęs mokyklą pagelbėti prie 
groserio. Atsišaukit 3351 W. 38th PI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Reikalinga senyva moteris prižiū
rėti 2 vaikučius’, šauk Nevada 4082.

3625 W. Chicago Avė.

REIKALINGA namų darbut mer
gina ir prižiūrėti 3 metų kūdikį, ga
li nakvoti naktimis, geras namas.

Phone Rockvvell 0172

REIKALINGA moteris virčja dirb
ti i Road House Willow Spring, III, 
Gera vieta, guolis ir mokestis. Tel. 
Willow Springs 62.

■^■91

Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubni ką,par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasi matykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Furniture & Fixture»
Rakandai-ltaisai '

vis-

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų ’šdirbėjų sam- 
palimų, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

JAUNA pora parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
3 šmotų frieze parlor setą, du kur
nėtus, valgomojo kamb. setą, 4 šmo
tų micKruimio setą, 2 lempas, da- 
venport, veidrodį, paveikslus, indus 
ir 1.1. Verta $3,000, parduos už 
$550. Užmokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai. Winner, 8228 
Marylund Avė., 1 apt., vienas blokas 
į rytus nuo Cottuge Grove Avė. 
Phone Stewart 1875.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

$1.00 įmokėti $1.00 į savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sevving Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinųs. $20.00.

4251 Cottage Grpve Avė.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus sa\o 
gražinusį grojiklį Pianą. VerČios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės 
1418 N. >vood SL 

lmos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

UŽDYKA ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine,. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

For Rent
MARQUETTE MANOR 

Rendon Storas 40x27 geras dėl Drug 
štario arba dėl kitokio biznio. Ren- 
da pigi. Randasi kampas S. W. Ar- 
tesian ir 69th gatvės.

Savininkas
2487 West.69th Streeet

IŠRENDAVIMUI gražus 6 kam
barių flatas, garu apšildomas, iš- 
renduo.iama už $60 į mėnesį. Kreip
kitės Beck’s, 3323 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA 4 šviesus, šva
rus kambariai, $18 i mėnesi ant 3 
aukšto. 913 W. 20th St.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... 

Buick sedan 5 pas. .......
Oakland sedan naujas .... 

Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas.......

Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ...............

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 _ .................... ................ ... ......

Efisex, Fords, 60 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7186 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, Jau Studeba-

Icer Co. išleido naujus modelius, Mnyiniiaio Pplnn
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, IV/O reillU
nereikia tepti "gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan Į 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Lauraln “Spot Light” kaštuo
ja ................................ r...... $1663.00

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mos 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

GARANTUOJAMA

Aš turiu 1,000 akrų produk?yvin- 
giausios syrupo nendrių žemės cent
rai iniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuves, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus, garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jusu loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad Chandler Automo

bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite 
klaidos, nenusipirkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir
tesnio su visokiais paskutinės ma
dos įtaisymais ir už taip žemą kai
ną nerasite kito. Tiktai už $995.00 
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų, 
6 cilinderių sedanai. Už $1485 aš- 
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gėrą kainą jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam morgičius, bonus ir 
Šerus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 
Telephone Cicero 2070

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Apielinkes nuo
savybės kjla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusile pilnai paten
kintas.

W. L. HARTNELL, 
105 W. Monroe St.

TURfiK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marcjuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N, Dearborn St., 

Central 3654

State 9783

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
f 121 N. Cicero Avė. 

f’M”Tade 9600

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi potos už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus* Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVICIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, galima pridėt ir bučemę. Ge
ras kampas dėl gero žmogaus

6355 So. Western Avė.

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
kendžių štoras, senai išdirbtas biz
nis, keturi kambariai dėl pagyve
nimo, . rendll pigi ~~ tiktai $40 įisvyicin gyvenu1 vuujaua. AJinuBiuB iiiu- 
mčnesj. Pardavmo priežastis patir- kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
sit ant vietos. 116 W. 59 St. i

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo-

miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 

SALDAINIŲ krautuvė parsiduoda,' Pensacola 8042. 
kaina $1,000; verta $3,500.

1733 S. Halsted SI.

PARSIDUODA Storas tabako ir 
saldainių. Parduosiu pigiai. 3631 S. 
Halsted St.

EXTRA! Pardavimui bučcrnC* ir 
grosernč, Heroj vietoj, ant kampo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai išdirbtas. Parduosime dėl nesu
sitaikymo partnerių. Atsikreipkit 
tuojaus po No.

3935 S». California Avė.

PIETINĖS Hlinojaus mainos tu- ! ( 
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už Į i 
vežimą su pristatymu. Del kainų ' numirė. 6137 Wentworth Avė. 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

MICHAEL & Co.
Not Ine.
Houston Avė.8545

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St. 
Dearborn 3840

PARDUOSIU bučesnę ir grosemę. 
Priežastis—išvažiuoju iš Chicagos. 
4201 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė, labai gera vieta, daranti ge
rą biznį. Parduosiu už pinigus ar
ba mainysiu ant mažo \namelio, ar
ba priimsiu rerą žmogų į partnerį. 
Priežastį palirsit ant vie^*.

3953 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA grosernė i/r sal
dainių krautuve.* Labai geroj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas. Pigiai. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

4610 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina ir trokas. Daro gerą biznį. Ber
genas greitai parduodant.

1750 W. 63rd St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris. Pardavimo priežastis—savinin
kas atidaro biznį savo name. 7652 
Vincennes Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, biznis išdirbta per ilgus metus. 
Negaliu vienas užlaikyti 2 bizniu. 
Nemokantį išmokysiu. 751 W. 32nd 
Street.

GROSERNU ir Delicatessen. 3 gy
venimui kambariai užpakaly. Ren- 
dos $50. 3744 S. Kedzie Avė.

GELEŽINIŲ daiktų ir maliavų 
krautuvė, senai uždėtas biznis, ge
ras tavoras, turiu apleisti miestą iš 
priežasties kito biznio. Prospect 2886

.PARSIDUODA galiūnas ne bran
giai, Rėva vieta, apgyventa vokiečių, 
švedų ir airišių. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5202 So. Ashland Avė.

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tile sienos maudynėj, 
arba mainysiu i lota. 

Phone Republic 1145 
Prospect 3502 

2451 W. Marųuette Rd.
___ _J____________________

10 kambarių namas, elektra, fur
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 

; Monroe St.
GROSERNĖ ir bučemė, gera vie-j Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 

ta, 3 ruimai su furničiais. Rendos j votojam gera proga, Jackson Blvd. 
$45. Tur būt greit parduota arba i į Westus nuo Crawford Avė. $19 500.

i išmainyta ant namo, nes savininkas i Šauk Tel. West 5080. ' n n m iro U/nnl A

PARDAVIMUI grosernė arba pri
imsiu pusininkų. 2646 W. 71st St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 

j octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas.MES turime pardavimui keletą n* iš lauko, plumbingas įbildytas^ 

Jotų žemės faunoms, kurie turi Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
auti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak- duoti — nei vienas teisingas pašiū
ru po $150 — iki $175, $250 ir 1.1, lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma------------------------------------------- *—'—‘
nas 
kitę

MES turime pardavimui 
plotų žemės far:------- ’
būti parduoti tuoji

jus aplankys, arba patys atei- 
į ofisą.
H. Šchaffer & Co., 
803 Ridge Avė.

Wilmette
Tel. Wilmette 364

FARMA
120 akerių parduoda arba maino 

ant 2 arba 3 flatų bildingo. 60 like
rių dirbamos žemės ir 60 akerių 
miško ir ganyklų. Nedidelė upė bė
ga kiaurai. Geri ir dideli budinkai 
pabudavoti; ant gero kelio, 3 my
lios iki geižkelio ir arti prie mo
kyklos.

Savininkas Andrtis Baltrums
217 No. Fairfieid Avė., Chicago, III. 

Tel. West 3109

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar mūrinį pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite,* ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA JMOKCTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame Ra
tus beišmentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chiėagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardaa ..................................................
Adresas ..............................................
Telefonas ..............................................

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

8 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500: 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

GERIAUSIOJ VIETOJ
6 kambarių mūrinė bungalovv, fur- 

nasų apšildoma 50 pėdų lotas, gara
žas, 7027 S. Green St., sulygink ši
tą su kitais namais.

Šauk Stevvart 1771—4005 
Stevvart 1771—4005

PARDAVIMUI 2 namai, vienas 4 
flatų, antras bizniavas ir 3 flatai, 
reikia įnešti nemažiau kaip $500. 
Savininkas duoda mortgičius. Atsi
šaukit 3434 S. Union Avė. 1 lubos.

3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

BEVERLY HILLS 
Beverly Hills Namas 

9833 Longwood Drive x 
Pardavimui 6 kambarių, presuotų 

plytų; 3 miegamieji viršuj, maudyne 
ir dideli atdari porČiai, užtektinai 
klozetų, gaso grate viename mieg- 
kambary. Geros didelės viškos. 3 
kambariai apačioj ir dideli uždaryti 
stiklais ir sieteliais porčiai. Grate 
gyvenamąjam kambary. Alkovės į- 
ėjimas. Dideli priekiniai porčiai su 
sieteliais vasarai. Beismentas po vi
su namu. Toiletas, anglių sandėlis, 
veik gaujas furnasas, karšto van
dens šiluma. Visas namas geroj 
tvarkoj. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Nėra skolų. Galima matyti 
kasdie, išimant ketverge po piet ir 
nedėlios rytais. Garažas sutalpina 
vieną karą, bet lengva perdirbti, kad 
tilptų trys. Del platesnių žinių pa
šaukite p. Stevvart—biznio telefonas 
Harrison 9566, namų telefonas Be
verly 2822.

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Storas, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phone Republic 4170.

PARSIDUODA muro namas 2 
flatų po 5 kambarius. Atsišaukite 
greitai. 6641 So. Western Avė. A. 
N. MASIULIS.

PARSIDUODA medinis namas, po 
šešius kambarius po naujos mados 
įtaisymais. Priežastis pardavimo rei
kia važiuoti ant farmų. Atsišaukit 
po numeriu 1433 So. 50th Court, 
Cicero, Illinois.

ATYDA AUTOMOMILIŲ 
MECHANIKAMS

Parsiduoda arba išsimaino puikus 
geradžius 50x125 didumo, geroj apie- 
linkėj. Biznis gerai išdirbtas su di
deliu Sales Room. Parduosiu arba 
mainysiu kas ką turite. Atsišaukit 
pas savininką 4406-08 So. Westem 
Avė. Tel. Virginia 1162.

KAS TURIT GERA NAMĄ
Didelį ar mažą namą ir norėtumėt 
mainyt ant farmos netoli nuo Chi
cagos, 50 mylių, Braidwood, 111. 
122 akrų farma, žemė No. 1, juod
žemis, 8 kambarių namas ir, visos 
triobos kokių tik reikia ant farmos, 
9 karves, 5 arkliai, 500 vištų, 15 žą
sų, ančių ir visokių paukščių, 1 my
lia nuo miesto tarp 3 kelių. Atsi
šaukit kam reikalinga farma pas

C. K. V., 
3404 So. Morgan St., 

Tel. Yards 1571 
CHICAGO, ILL.




