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Amerikos lakūnai
išskrido į Romą

Monoplanas ‘Pathfinder’ tikisi 4,700 mylių 
per Atlantą nulėkti per 50 valandų

OLD ORGHARD, Maine, lie- ’UNTIN’ BOWLER HIDRO- 
pos 8. _ Monoplanas Pathfin- PLANAS SKRENDA TOLIAU 
der su pilotu Rogeru Q Wil- 
liamsu ir navigatorium Levv- 
isu A. Yancey šiandie 7:50 ry
to išskrido iš čia kelionėn per 
Atlanto vandenyną. Jie skren
da j Romą, ir tą 4,700 mylių 
kelionę oru jie tikisi padary
ti per 45-50 valandų.

OTTAVVA, Ont., Kanada, lie
pos 8. — Kanados valdžios ra
tilo stotis Port BurvveH’y pra
neša, kad chicagiškis hidro-ae- 
roplanas ’Untin’ Bowler pakilo 
iš Great Wbale tolesnei! kelio
nėn per Grenlandiją ir Ber
lyną.

Pakraščių sargybos Tarptautinė ukinin- 
botas užgavo paša-ką konferencija skel- 

žierinį garlaivį bia ‘karą karui’
isi pasažieriai išgelbėti; du 
boto įgulos žmones sužalo- i 
ti; laivas sužeistas

Delegatai kalba apie sudarymą 
galingo Europos ukininkijos 
franto kovai su karo pavo
jais

4 vaikai užmušti auto
mobilio katastrofoj

WINNJF3G, Manitoba, lie
pos 8. — Netoli nuo Lockpor- 
to, 20 mylių į pietus nuo Wi- 
nnipego, vienam automobiliui 
ištrukus iš vieškelio ii' nusiri
tus j gilų griovį, buvo užmuš
ti keturi vaikai, du jų: Donald 
ir Lawrence Smitli, 9 ir 7 me
tų amžiaus, iš Detroito, Mieli. 
Trys kiti vaikai buvo skaud
žiai sužaloti.

Du alpinistai sušalo 
Monblano kalno 

viršūnėje

BERLYNAS, liepos 8. — Lai
komoje čia tarptautinėje ūki
ninkų konferencijoje, kurioj 
dalyvauja delegatai iš visų Eu-

CHAM0NIX, Francija, lie
pos 8. — Visai arti Monblano 
kalno viršūnės per smarkią 
sniego audrą mirtinai sušalo 
du franeuzų alpinistai, kap. 
Emile Jarrier ir architektas 
Maurice Fontin.

Jie buvo jau pasiekę 15,000 
pėdų aukštumos, bet naktį iš 
šeštadienio j sekmadienį nebe
išlaikė didelio šalčio ir smar
kios audros, kuri kartais grė
sė nublokšti juos nuo kalno, 
ir suknubę sniege mirė. Jų ve
dėjas, Coutet, grįžo, išsigandęs, 
žemyn į miesteli, iš kur buvo 
pasiųsti žmones kūnams pa
imti.

B 
b

enuioj

Yolanda
iruellli' «nd Auunuc

San Francisco. — 
Kusakuba, pagarsėjusi Japoni
jos pianistė, kuri dabar duoda 
koncertus Amerikoj. Ji yra 21 
metų amžiaus.

Susekė sąmokslą įs 
teigti karių diktatu 

rą Rumanijoj

Voltaire’o “Kandidas” 
įsileidžiamas į Ameriką

WASH]INGTONAS, liepos 8. 
— Muitų vyriausybė išsprendė, 
kad franeuzų rašytojo ir filo
sofo Voltaire’o knyga “Can- 
dide,” gali bul įsileidžiama i 
Jungtines Valstybes.

Bostono muitine neseniai su
laikė visą tos knygos siuntą, 
nes, muitinės agentų nuomo
ne, “Candide” esą nešvarus vei
kalas.

Sulaikė Kinų kpnsu 
lo žmonos bagažą 

dėl opiumo
lie-SAN FRAN-CISCO, Cal 

pos 8. — Muitinės valdininkai 
sulaikė čia septynias skrynias 
bagažo, kurį atsigabeno iš Ki
nų Mrs. Ying Nao, Kinų vice
konsulo žmona. Valdininkai 
įtaria, kad skryniose gali būt 
narkotikų, 
shihgtoną 
kratą.

ir kreipėsi į Wa- 
del leidimo padaryti

Lietuvos Naujienos
Automobilių lenktynės 

per Lietuvą
KAUNAS. — 1930 m. orga

nizuojamos tarptautinės auto
mobilių lenktynės, kurių keliai 
pereis ir per Lietuvą. Lenkty
nės eis iš Kelno į Konstanti
nopolį, iš ten per Kauną į Ta
liną ir iš Talino per Švediją i 
Berlyną.

Nusižudė gimnazistas 
pasimetęs po traukiniu

Birželio 11 d. po einančiu 
traukiniu iš Mariampolės puolė 
M'ariampolės valst. girrvnaz. VI 
kl. mokinys St. Magevičius ir 
suvažinėtas. Jis sirgęs psichine 
liga. Jau anksčiau jis kėsinę
sis nusižudyti.

Naujas kovos būdas su 
degtindariais

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad mokesčių departamentas 
ruošia įstatymo projektą griež
tesnei kovai su slaptuoju spi
rito varymu ir to spirito par
davinėjimu, laikymu bei varto
jimu. Panašus griežtumas nu
matyta taikinti ir kontraban
dinio spirito gabentojams ir 
vartotojams. Griežtumo pa
grindai! dedamas baudimas ad- 
ministratyviniu budu, kuris pa
sižymės savo greitumu ir pa
čių bausmių naujų formų di
dumu. Pav., numatoma dėti 
baudas iki viso turto konfis
kavimo valstybės naudai, be* to, 
dėti nusikaltusius j kalėjimą 
laikotarpiui iki šešių mėnesių. 
Nusikaltimų susekėjams mano
ma duoti atlyginimas.

dideliam tarptauti
niam ūkininkų kongresui, nu

laikyti ateinančių

Mongolų demonstra 
cija prieš sovietų 

Rusiją

8.

BOSTON, Mass., liepos 8. — 
Juroj, šešiasdešimt penkias my
lias nuo Bostono, Jungtinių Val
stybių pakraščių sargybos pa- 
troliuojąs botas Agassiz, plau
kdamas greitai, nežiūrint tirš- įropos kraštų tikslu prisiruošti 
tos miglos, smarkiai užgavo Į busimam 
pasažierinį garlaivi Prince 
George*, plaukusį su 219 paša- matomam 
žieriais iš Yarmoutbo, Nova metų sausio mėnesį, beveik vi-
Scotia, i Bostoną. Įsi kalbėtojai nurodė naujo ka-

Garlaivis buvo stipriai su-Iro pavojus, gresiančius visų 
žeistas, bet visi jo pasažieriai i kraštų ukininkijai. Konferenci- 
liko išgelbėti paties pakraščių ja todėl paskelbė karą karui, 
sargybos boto ir greitai į pa-1 Vyskupas Fan Noli, buvęs 
galbą atvykusio muitinės boto į Albanijos prezidentas, kalbėjo 
Mojavę. j apie nuolatinį karo pavojų Bal-

Pasažierių tik viena mergi-kaliuose, kur Jugoslavijos in- 
na, Miss Sereika Nickerson iš teresai pešasi su Italijos intere- 
Greemvich, Conn., buvo leng-įsais, ir kur taip pat maišosi ir 
vai sužalota, bet skaudžiai su- Francija kaip Jugoslavijos su
žaloti buvo du Agassizo įgulos! jungininke.
žmonės,. Orio Ho\vsker ir Al-Į Joseph Boisseau, 
fred Johnson.

Garlaivis Prince George, nors 
su pramušta pirmgalio šone | 
šešių pėdų platumo skyle, 
gebėjo dar savo jėgomis 
siekti uostą.

Kalifornia supurty 
ta stipraus žemes 

drebėjimo

. F rh nei jos 
ūkininkų darbininkų federaci
jos atstovas, kalbėjo apie spar
čią Francijos industrializaciją, 

8U' su kuria žemės ūkis anaiptol
l)a’ nesuspėja greta žengti. Jis pa- 

i sakė, kad didėjąs antagoniz
mas tarp Europos kontinento 
valstybių neišvengiamai prive- 
siąs prie naujo gaisro, jeigu 
nebusiąs suorgaifizuota’Jt stip
rus anti-karo frontas.

Delegatų iš sovietų Rusijos 
šioje konferencijoje nėra. Bu
vo nurodyta, kad šis ūkinin
kų judėjimas neturi nieko ben
dra su komunizmu ir kad vy- 

iriausias jo tikslas yra apsau- 
jei vėl

kiltų karas, turėtų skaudžiau
siai nukentėti.

8. — Los Angeles ir kitos Ka
lifornijos vietos šiandie buvo 
stipraus žemės drebėjimo su
purtytos. Daugelio trobesių ' goti ukininkiją, kuri 
stiklai išbyrėjo ir sienos 
sproginėjo. Byrančių stiklų bu
vo keturi asmens sužaloti.

su-

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui nukritus

720,000 bedarbių Vokie
tijoj gauna pašalpas

LOS ANGELES, Cal., liepos 
8. — Jų senos konstrukcijos 
aeroplanui nukritus žemėn, už
simušė čia lakūnai Gust Swan- 
son ir EI lis Carlson.

BERLYNAS, liepos 8. — Ofi
cialiais skaitmenimis, liepos 1 
dieną Vokietijoje buvo 720,000 
bedarbių, gaunančių iš vald
žios pašalpas.

Nugriuvusios žemės už
mušė tris vaikus

orh
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš ryto gali būt lietaus ir 
perkūnijų su giedra po pietų; 
kiek vėsiau; 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 86° F.

LISABONAS, Portugalija, lie
pos 8. — Nugriuvusias 
kalno ž^mės ir uolos 
pakalnės San Vicente 
griutelę, kurioj gyveno 
moteriškė su trejetu
■Motina buvo atkasta dar gy
va, bet visi trys vaikai buvo 

vidutiniai žiemių jau įnirę.

nuo 
užbėrė 
kaime 
viena 

vaikų.

džiasi 8:27. -Mėnuo 10:57 va-

MIiIjL VALLEY, liepos 8. — 
Gaisras, kuris siautė šiame kal
nų miestely, sunaikino 130 na
mų. Padaryti nuostoliai siekia 
daugiau kaip $1,250,000.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 8.
Pusiau oficialiai kinų spau

dos pranešimai iš Nankino sa
ko, kad dėl pastarųjų mongo
lų demonstracijų santykiai tarp 
kraštinės Mongolijos ir Sibiro 
pasidarę labai įtempti.

Mongolai laikė politines de
monstracijas protestui prieš ne- 
vidoningą sovietų valdžios nu
sistatymą mongolų kuomintan- 
gui — tautinei partijai.

Trockio sesuo, Ka- 
menevienč, praša

linta iš vietos
MASKVA, liepos 8. — Olga 

Kamenev’ienė, Trockio sesuo, 
pašalinama iš savo aukštos vie
tos sovietų valdžioje.

Ligšiol ji buvo galva drau
gijos, kurios tikslas yra įsteig
ti ir išlaikyti kulturinius san
tykius su svetimais kraštais. 
Kamenpv’ienės pareiga, be to, 
buvo priimti visus svarbius 
svetimšalius, atvykstančius į 
Maskvą.

Perkūnas trenkė dvi 
bažnyčias, nuvartė 

bokštus
lieposLOGANSiPORT, Ind

8. — Vakar vakarą, užėjus au
drai, perkūnas trenkė 
protestonų bažnyčias, 
bažnyčių bokštai buvo

čia dvi 
Abiejų 
nuvar-

nužu-Banditai kėsinos 
dyt Bulgarų premjerų

VIENA, Austrija, liepos 8.
Iš Sofijos praneša, kad ban

ditų kuopa bandžius nukauti 
Bulgarijos ministerj pirminin
ką Liapčevą, kai jis keliavo iš 
Kričimo j Plovdivą.

Pilotas užsimušė aero
planui nulužus sparną

KANSAS CITY, Mo., liepos 
.— Jo aeroplanui nulužus8.

sparną ir nukritus iš 2000 pė
dų aukštumo į Mississippi upę, 
užsimušė pilotas C. McGillam 
iš St. Louis.

VIP2NA, Austrija, liepos
— Freie Presse gautas iš Btt- 
charesto pranešimas sako, kad 
Rumanijos vyriausybė susekus 
armijoje sąmokslą, kuriuo są
mokslininkai siekė įsteigti Ru- 
manijoje karininkų diktatūrą.

Pranešimas sako, kad daug 
karininkų tapę areštuoti.

ĮSAKĖ
WAlSHINGTONiAiS, liepos 8. 

— Muitų komisionierius VVaite 
pasiuntė telegramą San Fran
cisco muitinei, įsakydamas per
žiūrėti Kinų vicekonsulo žmo
nos bagažą. Komisionierius sa
ko, kad vice konsulai nėra di
plomatiniai asmens ir neturi nė 
kokių diplomatinių preroga
tyvų.

BAGAŽĄ KRĖSTI

Reparacijų konfe 
rencija gal įvyks 
rugpiučio 6 dieną

Tarptautinis preky 
bos rūmų kongre
sas Amsterdame

AM'STlERDAIMiAlS, Olandija, 
liepos 8. — Šiandie čia prasi
dėjo penktasis Tarptautinis pre
kybos rūmų kongresas, kuria
me dalyvauja apie 1,100 dele
gatų, atstovaujančių beveik vi
siems pasaulio kraštams. Vien 
iš Jungtinių Valstybių yra ar
ti pusantro šimto delegatų, ku
riems vadovauja Thomas W. 
Lamont.

Kongreso sesijos tęsis šešias 
dienas.

Paskendo nežinomas 
laivas, sprogimuf 

jvykus
LON1IM1NAS, liepos 8. — 

Danų laivas Arneberg bevieliu 
praneša, kad juroj, netoli *nuo 
Smithknoll švyturio, ties 
folko krantais, paskendo 
inomad laivas, kuriame 
tai įvykęs sprogimas.

Keli laivai išvyko nelaimės 
vieton ieškoti skenduolio.

Nor- 
neži- 
priieš

8 kaliniai pabėgo iš 
Oregono kalėjimo

EUGENE, Ore., Ijepos 8. — 
Anksti šį rytą iš kauntes ka
lėjimo čia pabėgo aštuoni ka
liniai. Tuojau tapo organizuo
tos piliečių partijos pabėgėlių 
ieškoti.

Du Kanados lakūnai 
žuvo lėktuvui nukritus

0TTAWA, Ontario, liepos 8. 
— Osnaburgb House, ties Lake 
S t. Joseph, Šiauriniame Onta
rio, nukrito dominijos valdžioš 
aeroplanas. Aviacijos oficieras 
Kingsley Rose 
rius Morrison

ir jo pasažie- 
užsimušė.

PARYŽIUiSi, liepos 8. — Gir
dėt, kad Francija, Anglija, Rel- 
gija ir Vokietija sutarė atei
nančio rugpiučio 0 dieną lai
kyti užsienių reikalų ministe- 
rių konferenciją, kurioj butų 
išnagrinėti metodai Youngo re
paracijų planui vykinti. Kon
ferencijos vieta dar nenusta
tyta.

Nušovė prohibicijos 
agentų, ieškojus} 

gėrimų
TOLEDO, Ohio, liepos 8.

Vakar čia vienuose 
buvo nušautas 
agentas Fleming, kai jis 
briovęs, griozde, 
svaigiųjų gėrimų.

namuose 
prohibicijos 

įsi- 
ieškodamas

Lakūnas, taisęsis skrist 
per Atlantą, užsimušė

ANGOLEMtE, Francija, lie
pos 8. — Jo aeroplanui nukri
tus čia iš 1,000 pėdų aukštu
mo, užsimušė žymus franeuzų 
aviatorius, kap. Louis Coudou- 
ret. Nelaime atsitiko bandant 
jam savo aeroplaną, kuriuo jis 
rengėsi 
Atlanto 
Yorka. v

netrukus skristi 
vandenyną į

I>er 
New

SANATORIJOSBUVĘS 
ŠININKAS NUSIŽUDĖ

VIR-

TOMS RilVER, N. J., liepos 
8. — Kauntes kalėjime čia nu
sižudė Dr. Pat ton, buvęs White 
Sulphur Springs, W. Va., sana
torijos viršininkas.

Kalėjime IKras Pat ton buvo 
uždarytas po to, kai neseniai, 
gavęs proto pamišimą, jis ban
dė papjauti savo žmoną.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

DAUPHIN, Pa., liepos 8. — 
Trys ginkluoti banditai vakar 
puolė čia Dauphin National 
banką. Nuveikę kasininką, ban
ditai paspruko su $2,500.

Calles, buvęs Meksikos 
prezidentas, lanky

sis Europoj’
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 8. — Iš oficialių sferų su
žinota, kad gen. Plutarco Elias 
Calles, buvęs respublikos pre
zidentas, žada ateinančio rug
piučio mėnesio pradžioj IŠke- 
liauti j Europą, kur jis mano 
paviešėti keletą mėnesių.

Jauna moteriškė prisi
pažino pasmaugus ir 

sudeginus vyrą
TOUI.ON, III., liepos X. — 

Laura Weaver, 21 metų am
žiaus stambi ir stipri moteriš
kė, šešių pėdų aukštumo ir sve
rianti 230 svarų, policijos kvo
čiamu, prisipažino, kad ji pa
pildžius žmogžudybę; pasmau
gus VVilmerą Kitselmaną, taip
jau stambų vyrą, 52 metų am
žiaus, su kuriuo ji gyveno kaip 
pati su vyrĮu, įsidėjus jo kūną 
j automobilį, išsigabenus į lau
kus ir, sulaisčius kerosimi, už- 
degus. Ji norėjus jo atsikraty
ti, nes Kitselmanas jai baisiai 
pagrisęs kaip girtuoklis ir iš 
viso blogas žmogus, o nesu
rasdama kitokio budo atsikra
tyti, ji girtą jį pasmaugus.

Įgriuvęs bažnyčios sto
gas užmušė 2 moteris
PATTADA, Sardinija, liepos 

8. Per ankstyvąsias mišias 
įgriuvo Šv. Sabinos bažnyčios 
stogas. Dvi moterys buvo už
muštos, o keliolika kitų maldi
ninkų sužaloti. Mišias laikęs I 
kunigas išliko sveikas.

Dolerių klastotojas
ŠĖTA. šių metų gegužės 

m/e.nesio pradžioje Šėtoje su
sektas dolerių klastotojas Mi- 
lleris, žymus Šėtos staliorius. 
Sakytas asmuo taupiems žmo
nėms keisdavo litus į dolerius, 
lik jo dolerių vertė pasirodė 
dešimts kartų didesnė, negu iš
tiktųjų buvo. Prie pažymėtų 
dolerių banknotuose skaitlinių 
buvo prirašyta po vieną nuo- 
lį: pav., iš 1 dol. padaryta 10 
dol. iš 10 dol. padaryta 100 do
lerių*.

Beraščiai ir nemoką anglų 
kalbos žmonės šio suklastavi- 
nio ir nepasteliedavo.

Klastotojas/ dolerių aiškino
si policijai, kad jis apie pa
našias dolerių paslaptis nieko 
nežinojęs, nes tie doleriai jam 
atitekę po tėvo mirties ir jis 
juos laikęs tikrais. Milleris, po
licijai protokolą surašius, ro
dos, už kauciją paleistas.

Mergaitėms kursai
KAUNAS. — Žemės ūkio rū

mai ii' šiemet rengia kaimo 
mergaitėms namų ruošos kur
sus Panevėžy prie namų ruo
šos mokyklos, Salose prie že
mės ūkio mokyklos, Rietave 
prie mergaičių ūkio mokyklos, 
Adaikave prie mergaičių ūkio 
mokyklos.

Į kursus priimamos mergai
tės mokančios rašyti ir skai
tyti. Už mokslą mokėti nerei
kia. Kursantės gali naudotis 
bendrabučiais esančiai prie mo
kyklos.

Badas Lietuvoje
r* , - j * z •

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Hl.

i
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Į KORESPONDENCIJOS Ar lengva viešai 
kalbėti

Viešai arba žmonių mimai

toks, kad minia pradėjo iš juo
ko žvengti ir ploti drųsuolei. 
Buvo aišku, kad kalbėti galima 
bus tik tokiu pat, juo
ką sukeliančiu posakiu at-

Pittsburgh, Pa.
Advokatas F. J. Bagočius kal

bės SLA. 3-čio Apskričio pik
nike.

Liepos 2 d. laimingai atvyko 
iš Bostono i Pittsburghą advo
katas F. J. Bagočius su visa 
savo šeimyna ir apsistojo pas 
p-nios Bagočienės tėvus J. Kaz- 
lauckus ant farmos. Svečiai 
mano paviešėti Pittsburghe apie 
keturias savaites pasilsiui.

SLA. 3-čio Apskričio valdyba, 
sužinojus, kad advokatas Bago
čius randasi Pittsburghe, krei
pėsi prie svečio su kvietimu, 
kad jisai prakalbti pasakytų 
SLA. 3-čio Apskričio Piknike 
liejx)S 14 diena Sully’s G rovė. 
Advokatas Bagočius sutiko pa
tarnauti dėl SLA.

Reiškia, Pittsburgho lietuviai 
ir vėl turės progos girdėti ge
riausio ir talentingiausio kal
bėtojo.

Liepos 14 dieną SLA. 3-čio 
Apskričio piknike dalyvaus tūk
stančiai lietuvių netik iš Pitts
burgho, bet ir iš apylinkių, nes 
bus ristynės: yra suporuota 
Pittsburgh ietis Alei i linas su 
Chicagiečiu Bancevičium. Kal
bėtojais bus advokatas Bago
čius, SLA. Sekretorė p-lė Jur
geli utė ir generalinis organiza
torius A. Žukas. —S. Bakaitis.

stačiai nusikaltimas — rinkti iš 
žmonių su geru tikslu ir pas
kui kada jau pinigai rankoje, 
nutarti visai kitokiems tiks
lams, dar net priešingiems lie
tuvių reikalams.

Galima butų labai daug ap
rašyti iš musų bolševikų triksų, 
bet gaila popieriaus.

—Kliubo narys.

Kenosha, Wis.
Koliekonis vaikams mokykla

Daug kas parašo apie viską, 
o apie gera labai mažai kas ar
ba niekas. Kenoša pastatė ko- 
lėkoms vaikams mokyklą, vadi
namą Orthopedic School. Tėvai 
turi mokėti ant savaitės po 15c. 
už kiekvieną vaiką, kur vaikai 
gauna pietus, ir visus vaikus iš 
namų paima Į mokyklą nuvežti 
didelis automobilius. Mokykla 
Įtaisyta kolėkoms vaikams pri
taikintai. čia nėra jokių laip
tų (skadų), yra lipama taip, 
kaip i kalną. Mokykloj yra 
vaikams daugybės žaislų ir į- 
taigų, yra taip pat patogios 
vaikams maudynės, ištaisytos 
kaip koks plokščias bliudas, 
kad vaikai lengvai gali jeiti ir 
išeit. Tapgi yra saulės spindu
lių gydymas ir elektros masa
žas. Kurie vaikai nenori val-

kalbėti nėra toks paprastas da
lykas, kaip kam besiklausant 
kalbėtojo gali atrodyti. Svar
besnieji viešo kalbėjimo arba 
oratorystės privalumai yra: aiš
ki tarena, suprantamas ir vaiz
dingas minčių dėstymas, nuo
širdumas ir sugebėjimas įtiki
nančiai kalbėti. O svarbiausia, 
tai klausytojų kultūrinio lygio 
ir jų nuotaikos supratimas. 
Velkančiu balsu ir be nuotaikos 
kalbant svarbiausias dalykas 
klausytojui pasidarys nuobodus 
ir Įkyrus. Sąmojus, jumoras ir 
taktas geriausi kalbėtojo paly
dovai. Minia yra tokia, kad 
kalbėtojas tą patį dalyką aiš
kindamas gali ovacijų arba plyt
galių iš jos susilaukti. Maža 
iš minios kalbėtojui replika ga
li visą jo triūsą ir aiškinamąjį 
dalyką niekais paversti, lai 
pasitaiko įgudusioms ir gar
siems kalbėtojams. Pav. žymus 
anglų Visuomenės veikėjas 
Loid Džoržas, bekalbėdamas di
delei žmonių miniai palietė kiek 
neigiamai moterų teises. Tuoj 
iš minios atsiskyrusi viena mo
terų gynėja įlipo į tribūną n 
garsiai sušuko: “Ko jus klau- 
sot, šito mulkintojo nesąmo
nių? Jo žmona būdama aš pa
smaugčiau ji”. įspūdis buvo

rėmus priekaištą. Palaukęs 
L. Džordžas, kol minia 
nusiramino, jis pasakė: 
“Tokią moterį gavęs per 
žmoną geriau pats pasismaug
tų”. Minia vėl klykė juoku. 
Tik tokiu budu reikalas buvo 
išgelbėtas. Arba štai dėl kokio 
mažmožio rinkimus pralaimėjo 
vienas Amerikos gubernatorių. 
Išaiškinęs visa miniai ir atsakęs 
į įvairius didelės valstybės rei
kšmės klausimus, paklausė ar 
neturį dar kas kokių klausimų. 
Iš minios išėjo 9 metų berniu
kas ir paklausė: “Kiek kaštuoja 
ta gelda, kurioj mamytė šuny-

čius prilakino”. Minia juokėsi, 
kalbėtojas nerasdamas atsaky
mo pasislėpė.

Kalbos ilgumas yra mokslin
gumo ir arotoriškų gabumų pa
žyminys. Ligi šiol ilgiausią 
kalbą buvo pasakęs franeuzų 
pensijų minist. Lui Maron par
lamente 1926 m., kuri truko 7 
vai. Bet dar ilgesnę kalbą ne
senai pasakė franeuzų minisr. 
pirmin. Puankarė. Jo kalba tę
sėsi 10 vai. “T.”

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Kenosha, Wis.
Amerikos Lietuvių Politiško 

Kliubo susirinkimas

Birželio 14 d. laikytame Am. 
Liet. Polit. Kliubo susirinkime, 
buvo aptariami kai kurie to 
kliubo gyvavimo reikalai. Kliu- 
bas, kaip jau yra žinoma, už
valdytas bolševikų. Tad tuo la
biau Įdomu girdėti, kaip jis ve
damas ir ką veikia.

Buvo išduodamas raportas 
nuo koncerto rengimo, kuris ta
čiau tapo nepilnai išduotas. Del

gyti, tiems duodama preisai, 
. tad vaikai palengva įpranta 
i viską suvalgyti, kas paduoda
ma.—Tai yra pagirtinas daly
kas, ir reikia laukti, kad daug 
vaikų net pasveiks bebūdami 
toje mokykloje. Vaikai čia mo
kosi ir per liepos mėnesį, tik 
per rugpiučio mėnesį paleidžia
mi. į

Darbai čia nelabai eina, ir 
daug žmonių išvažiuoja kitur, o 
kiti ješkosi darbo. Draugijų vei
kimo veik visai nebesimato. 
Aptingo, ar kad vasara.

—C. K. B.

RADIOS
1930 metų

birželio 9 d. įvykusio pikniko 
jSelno taip jau verta priminti. 
Tas pelnas buvo skiriamas nova 
Lietuvos badaujantiems. Tik

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuviu žurnalu
“Laisvas Žodis”

badaujantieji tų pinigų taip ir “LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar- 
nematys, nes Mizara pasirodė i bir,inku ‘j*, valstiečių kovą už švie- J sesnę ateitį ir jų gyvenimą.
nemažiau jų reikalingas. I “L. ŽODIS” kovoja su visokiais 

Ant pikniko buvo iš Chicagos aPa^ala!« b’ kelia > aįk,šten 
“Vilnies” šnekėtojas, pavardę “L. ŽODIS” savo turiniu labai 
užmiršau. Tai tas kaip tik bol-i *Yairus» ta,.P*na daug paveikslų iš 
ševikiškiausiai gyrė Bimbos I “L. ŽODIS” eina kartas per mė- 
“fondą”, kaipo “tikriausi” ko-;nes’ ir matams kainuoja .
Lia pinigams siųsti. Na, žino- UOieriS
ma, bolševikai tam agentui se-1 numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad
kundavo. Nuo pikniko liko 
apie $50.00, F. R. dar surinko 
$19.00. Tad susirinkime komi-' 
tetas paaiškino, kad surinktai 
bad uolių šelpimui $70.00, o^ki-l 
tas narys pasakė, kad net $100.1 

Koks tai monkių biznis. Keis
ta, kad pirmininkas V. K. ne
leido, kad nariai ištirtų, kieno! 
teisybė. Del svieto akių kas 
tai iš bolševikų įnešė pasiūly
mą, kad susirinkime nebūtų! 
vartojamas žodis “bolševikas”.i 
Mat net patys savo vardo sar- 
matijasi . F. R. parėmė, ir nu
tarta, kas ištars žodį “bolševi
kas”, bus išmestas iš susirinki
mo.

Pirmininkas pravedė, ir tapo, 
nubalsuota.— Gerai, jei jau bol-l 
ševikai sarmatijasi savo tikrojo Į 
vardo, tai vadinsime Maskvos | 
uodegomis. Na, ar ne vis tas' 
pats? Žmogus, kurs į savo įsi
tikinimą pats tiki, nesisarmati- 
ja savo vardo. Tik klausimas,! 
ar tai pirmininkas turėjo tieki 
nusigyventi, kad pasidavė tų i 
uodeginių vyliams?

A. L. P. Kliubas yra pašaipi- ! 
nė organizacija, ir komunistų Į 
kalėdoms neturi būti vietos. Ar 
gi kliubo nariai nebegali nuo tų 
gaivalų apvalyti savo kliubo? 
Pirmininką reikia priversti lai
kytis konstitucijos, arba einant i

nebūtų per vėlu
“Laisvo žodžio”

adresas:
Latvija, Riga.

Gogola iela 7a-9

Pašauk
Boulevard 4705

Dykai demostravimas jūsų na
muose, lengvi išmokėjimai, po 2 

doleriu į savaite.

Nauja Atvvater Kent 55. Screen 
Grid

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu pas mus ir musų kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

ta pačia konstitucija, priversti 
kad pasitrauktų. Aukos turi 
būti siunčiamos ten, kur auko
tojai paskyrė, tai yra Lietuvos 
baduoliams, ir tai visuomet ga
lima padaryti per SLA. Juk tai

Turėjo visur skausmus ir 
negalėjo valgyti

P-nas Stanley Jonicko, Brooklyn, N. Y. 
turi papasakoti gražią istoriją, kaip jis at
gavo savo sveikatą, štai ji yra—skaitykit 
kiekvieną žodį: "Prieš vartojimą Nuga- 
Tone. aš negalėjau valgyti, visut* turėjau 
skausmus, taipgi didelį širdies deginimą, 
išvartoj au vieną butelį Nuga-Tono ir dabar 
jaučiu gerai ir išrodau gerai. Aš sveriu t) 
svarus daugiau ir manau, kad Nuga-Tone 
yra puikios gyduolės. Aš tikrai rekomen
duoju Nuga-Tone visiems savo draugams ir 
dėkavoju jums už gerą padarymą dėl ma
nęs.”

Virš milionas vyrų ir moterų vartoja 
Nuga-Tone, ir jeigu jus paklaustumėt kiek
vieno iš jų, jie beveik kiekvienas atpasa
kotų panašią istoriją. Nuga-Tone yra geros 
nuo prasto apetito, nevirškinimo, gasų vi
duriuose, raugėjimo, neveiklių inkstų, kepe
nų. pūsles, silpnų nervų, silpnų svarbes- 
nijų organų, galvos skaudėjimo, svaigulio, 
praradimo svarumo, abelno nusilpnėjimo, 
prasto miego ir panašių (rūbelių. Bandykit 
Nuga-Tone ir pastebčkit puikias pasekmes. 
Jus galit gauti jas kur tik gyduolės yra 
pardavinėjamos. Jei jūsų vertelga neturi 
jų, reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš 
olsclio vaistines.

SpeutaMBtas gydyme ohroniMtų Ir aanjų U- 
B. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 

kit pas mane. Mano pilnas Ifteguamlnavi- 
tnaa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aft apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikai jums augryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino Uėgsaminavimo—kas jums yra.

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

Kambaryi 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 rrt? ’ki 1 po pietų.

Gražuoliu
Kontestas

[SERGANTYS
>■—" ............................
40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

ŽMONĖS!
St. Louis “Dutch Boy”
White Lead, 100 sv. 11.50

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bilc kurios 

ligos ar silpnumo. Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

Valiausi ir goriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
šką, Nervų, Krau
jo. Odi>H, Inketir. Pūslės, Slaplmosl Ir 
visų Privatinių Ei
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. IIohh 30 motų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra
užtikrinimas. kad ——A
pacientai būt gydo- Specialistas 
mi veiksminga.' ir sėkmingai. Jo Ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Izmgvi IžhiokCjimal. IA prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 1S jūsų pu
ses prievolių. Noatidfiliokit, bot atsi- 
kroipkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im- 
. kit elevatorių iki penkto augšto, kam

barys 506 dol vyrų, kambarys 508 dol 
motorų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piot. PanedS- 
liais, Soredomls ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

DREBIU DEZAININIMAS ’
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dienų ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. eor. Lake 

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

Taipgi ant visko nuže- 
mintos kainos. I

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, IU.
Telefonas Lafayette 4689

" ............... I' I ...................

Tėmykite
1) APDRAUDA (Inauraneei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tunų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

L J

įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929

Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus <$100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

I
 APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių 

konteste. Esu .................  metų amžiaus; ................. pėdų ..........  I

colių ūgio; sveriu .................. svarų. Gimiau ................................  ,

(miestas). Užsiėmimas ....................................................................
Vardas pavardė ..................................................................................Adresas .............................................................................................

L

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

JUST KIDS-- yn11ow the Leader.By Ad Carter

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje - Pigiai
(!4 dali jmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lotų Spring 

Forest, III. (Willow Springs), pa
sistatyk sau namų ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuvių 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musų subdivision ofisų.

S. P. Kazwell & Co.
S. P. KAZLAUSKAS, Sav. 

(tai ta pati vpata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė. ir 

Spring St.
(% mylios į vakarus nuo 

Kean Avė.)

Spring Forest, III.
(Willow Springs)

Ofisas atdaras kasdie nuo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Wiilow Springs 61
* .. ...... ............- . < *

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... >2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 

. kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.01

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi

i pirkinių reikalais eiti į tas
krautuves, kurios skelbiasi

IvNaujienose.
Ik_________  J

šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS .................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVflS RAŠTAI. Septyniuose tomuose --------- -----— S7JH1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...........................  - Wc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistai 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS ....................—.........   Wc
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn. N. Y.

IT 6 E FORE Tori

J į'M KEKHlO 
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Antradienis, Liepos 9,1929

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Lietuvių bylos 
teismuose

Esther Zolkus prieš John J. 
Zolkus. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B183396.

Monika Bumblis prieš Anta
nas Duginas, Ignatius Albevicz, 
Lith. Roman Catholic Church 
et ai. Byla dėl testamento pa
naikinimo. Circuit crt. Bylos 
nr. B183440.

P. K. Malelo prieš John A. & 
Joseph Jokantas ir Kazimir Lu
kas et ai. Byla uždaryti mecha-! 
nies lien sumoj -$300. Circuit 
crt. Bylos nr. B183464.

Dominick Zdanis prieš Le
ment Built Units Corp. Byla dėl 
$15,000. Circuit crt. Bylos nr. 
183479.

Jan Flatow, minor, prieš An- 
thony Baniwicz & B. W. Stan
ley. Byla dėl $10,000. Circuit 
crt. Bylos nr. B183534.

Joseph J. Bochunas prieš Wil- 
liam & Dora Yuska & Josepn 
J. Elias tr. et ai. Byla uždary
ti trust deed sumoj $4,000. Cir
cuit crt. Bylos nr. B183536.

Louise Barbas prieš George 
Barbas. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B183574.

Stephen Vilimovitz prieš j. 
Feldner. Appeal deft. Circuit 
crt. Bvlos nr. B183593. *

Gregory Milonas prieš Ottoj 
Zika ir H. J. Welenhofer Cart-| 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

N ALŲIE NO
1 730 S. Halsted St

Opau
Su Ženkleliu SBM37 reiškia gerumą

age Co. Byla dėl $40,000. Su- 
perior crt. Bylos nr. 501079.

John Borisas prieš Globė De
partment Stores, Ine. Byla dėl 
$15,000. Superior crt. Byios 
nr. 501167.

Anna Belskey prieš May Do- 
lacki. Byla dėl $25,000. Supe
rior crt. Bylos nr. 501208.

John F. Curtis, J r. prieš Lou- 
is D. Vlassis, Thomas Akomis, 
et ai. Byla uždaryti trust deed 
sumoj $5,000. Circuit crt. By
los nr. B183640.

Wasil Lewonena prieš John 
A. ir Joseph Jokantas ir Chica
go Lawn St. Bank, tr. et ai. By
la uždaryti trust deed sumoj 
$3,500. Circuit crt. Bylos nr. 
B183669.

George Bakaitis prieš Anna 
Fink. Bill for spec. perform. 
Circuit crt. Bylos nr. B183709.

Teofilą Ruforio prieš August 
Marozas. Byla dėl $5,000. Cir
cuit crt. Bylos n r. B183798.

Max Guggenheim prieš Domi
nėk ir Barbara Nemunis. Conf. 
judgt. $247. Circuit crt. Bylos 
nr. B183867.

Robert Dundas prieš Simon 
Schiff. Byla dėl $50,000. Cir
cuit crt. Bylos nr. B183885.

John Venslavv prieš Adam 
Douksha. Byla panaikinti part
nerystę. Circuit crt. Bylos nr. 
B183923. v

Petronela Balsaitis prieš John 
Balsaitis. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B183927.

Arliss Wedgewood prieš The- 
odore Kochinski. Byla dėl $25,- 
(’■'(). Superior crt. Bylos nr. 
Bylos nr. 501314.

J. Folga prieš Jos Kotas. By

la dėl $25,000. Superior crt. By
los nr. 501421.

Dominic Zdanis prieš Chicago 
Surface Lines. Byla dėl $20,- 
000. Superior crt. Bylos nr. 
501421.

Margie Chavalas prieš Dennie 
Chavalas. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 501576.

Edvvard Gieras, minor, etc., 
prieš Shaffer Oil and Refng. 
Co. Byla dėl $10,000. Superior 
crt. Bylos nr. 501630.

Jessie St. Croix Johnstone 
prieš W. J. Serapas. Byla dėl 
10,000. Superior crt. Bylos nr. 
501632.

George Mocus prieš Yellovv 
Cab Co. Byla dėl $2,900. Supe
rior crt. Bylos nr. 50168*.

Sam Aleskewecz prieš Helen 
Aleskewecz. Divorsas. Supe
rior crt. Bylos nr. 501712.

Eva Bizanejt prieš Peggy Byr- 
nes. Byla dėl $10,000. Superior 
crt. Bylos nr. 501731.

Patricia Mickus prieš Chicago 
Surface Lines. Byla dėl $3,000. 
Superior crt. Bylos nr. 501814.

Frances Poeckes prieš City of 
Chicago. Byla dėl $20,000. Su
perior crt. Bylos nr. 501850.

Joseph Bernas prieš Albert 
Orlove. Byla de! $10,000. Supe
rior crt. Bylos n r. 501895.

Verne Sholtis prieš Yelloway 
Bus Co., Ine. ir American Tran- 
sit Co. Byla dėl $15,000. Supe
rior crt. Bylos nr. 501892.

Lucile Sholtis prieš Yelloway 
Bus Co., Ine. ir American Tran- 
sit Co. Byla dėl $15,000. Su
perior crt. Bylos nr. 501893.

Elizabeth Urbanowicz prieš 
Boston Store of Chgo., Ine. By-
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la dėl $20,000. Superior crt. 
Bylos nr. 501938.

Benj. Regan, minor, etc., prieš 
John Raptes. Byla ,del $10,000. 
Superior crt. Bylos nr. 501997.

Sam Jonulaitis prieš Mary Jo- 
nulaitis. Divorsas. Circuit’ crt. 
Bylos nr. B183973.

Paulina Mockus prieš John 
Mockus. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 502066.

City of Chgo prieš Sylvester 
A. Brenza et ai. Pent. for eoną. 
Superior crt. Bylos nr. 502076.

Anna Neelis prieš John N co
lis. Divorsas. Circuit crt. By
los nr. B184038. \

%

The English Column

Vlarquette Murmurs

Sail Shrėds

“For a roving \v,e vvill go! 
now and evermore.” Where 
have we nol gone? We’ll go 
there yet The Marquette Club 
adherents of thc S. L. A. Gr. 
260 seventeen in all sailed 
aboard thc excursion boat to 
iSlt. Joe and return on thc glo- 
rious Fourth. Exccpt for a 
Ii Ule rain at the start nolhing 
was left to be desired of the 
\vcathcr as we churned aeross 
the tranquil waters of Lake 
Michigan.

The gang divided their time 
betvveen the stateroom and the 
eozy nook discovered and oc- 
eupied alongside the lifeboats 
on the ouhvard voyagc. They 
resorted to every prank in their 
retinue cven commilting inur- 
der. If you never again hear 
the Pagan Love Song it was 
killed somewhere behveen Chi
cago and St. .Joe. We plan to 
start a “Birutes” of our own. 
All we need is about seven
teen more Katie Shadbars.

What was that noise at Sil- 
ver Beach? Oh that! Why that 
\vas the Marų net te Club doing 
the dips on the roller coasters- 
Wh—hoops my dear. All after 
that enornious cho\v at the Ritz 
vvhere \ve acquired a full grown 
sel of \vhiskers before the beef 
could become sufficiently aged 
to be edihle. Which accounts 
for the Ilouse of David in that 
locality.

“And a little child shall lead 
them.” The gang paraded back 
from the beach through the 
crowd a la Sing Sing, hands 
on each others’ shoulders to 

the astonishment of the beard- 
ed tc/vms folk. In the seram- 
ble up a big hill Tony Rusgis, 
our tennis coach stumbled 
aeross the line lašt and vvas 
dūly acclaimed a ham.

The name of the sbip which 
conveyed us home the City 
of Grand Rapids brought fond 
memories. We soon established 
ourselves before the pilot house 
at the bow of which we sang 
our fool heads off. The pilot 
almost turned the boat over 
when Flo Belsky bestovved him 
one of her sly winks.

Ever see tbe sun sink be- 
hind the vvatery horizon? Se
verai miles before the Chicago 
skyline hove into view every- 
body crovvded to the bow to 
vievv one of nature’s most 
beautiful spectacles, that of a 
colorful sunset on a large body 
of water with no land in sight.

The boat docked at the pier 
aboųt nine o’clock. The gang 
then stayed for the fireworks 
and later made their way wea- 
rilv homeward.

— A. R.

(Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — E. Markowski, 
kurios trys vaikai mirė nuo už- 
sinuodijimo maistu. 

________ _____________ _____

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

patarimo:

MJCKY TOTOJ

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną sukatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo rieno vandenyno iki kito, per N. B. C. 

radio tinklą.

(PASIKASO) d
*čia paduodama* / i.i AU
skaitline* patikrino X
ir patvirtino L Y- JĮ
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 9 t Prezidentas, 
Pa tikrinto jai ir The American Tobacco Company 
Auditoriai. Incorporated

vien tik sutraukia domę ant to 
fakto, kad svarbūs atradimai ryšy j 
su pritaikymu kaitinimo prie puiki
ausių tabakų sudaro pamatą slapto 
kaitinimo proceso Lucky Strike 
gaminime—“It’s Toasted” (Apkė- 
pinta). Apkepinimas žymiai prisi
deda prie malonaus Luckies kvap
snio ir tuo pačiu laiku prašalina 
karčias ir erzinančias medžiagas 
Kaip kad paliudijo 20.679* dak
tarai, Luckies mažiau teerzina, ne
kaip kiti cigaretai.

Prigavingi Atlyginimai...

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

II I* ■ ■ UI .    ■ 1 ■" 1 • «!■—I—■ H  - .
. * I

1 >. .* • /. • " i
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Francijos Akademijos nariais paprastai yra renka
mi labiausiai pasižymėję rašytojai ir mokslininkai. 
Taip bent būdavo praeityj. Tačiaus pastaruoju laiku 
pradėjo kitokis vėjas pusti. Štai prieš kiek laiko mirė 
maršalas Foch ir Francois de Curel. Į vietą maršalo 
Foch kaip vienu balsu tapo išrinktas maršalas Petain. 
Bet Curel’ui įpėdinio nesurasta: šešis kartus buvo bal
suojama ir vis be pasėkų. Charles le Gossie gavo 16 
balsų, ir kadangi rinkimuose dalyvavo 33 
tai jam truko vieno balso. Viso kandidatų 
ni. •

Maršalo Petaino išrinkimas parodo 
dvasią. Maršalas neturi jokių akademiko 
ju.

akademikai, 
buvo aštuo-

Akademijos 
kvalifikaci-

Akademija buvo įsteigta ne militariškų talentų 
garbinimui. Įdomu dar pažymėti ir tą faktą, kad per 
paskutinį šimtmetį nei vienas franeuzų rašytojas, ne
žiūrint į savo geniališkumą, nebuvo vienbalsiai išrink
tas Akademijos nariu. O daugelis tikrai žymių devy
niolikto šimtmečio rašytojų visai į akademikus nepa
teko.

Charakteringa taip pat yra ir tai, kad Akademija 
paskyrė dovaną už pasižymėjimą literatūroj rašytojui 
Henri Massis. Tą dovaną Massis vyriausiai gavo .už 
savo militaristinį ir monarchistinį nusistatymą. Jo
kiais ypatingais gabumais literatūroje jis nėra pasižy
mėjęs. 1

Prie progos bus ne prošal} paminėti, kad panašiai 
daroma ir Rusijoj, kuri turi savo Mokslo Akademiją. 
Teoretiniai Akademijos nariais gali būti tik žymiausi 
mokslininkai. Bet štai prieš kiek laiko bolševikai su
manė pravesti savo žmones, kuriuos juokiu budu nega
lima skaityti mokslininkais. . Bet kuomet Francijos 
akademikai be jokio pasipriešinimo priėmė į savo tar
pą militaristą Petain, tai Rusijoj visgi atsirado vienas 
žmogus, kuris drįso pakelti savo balsą. Tuo žmogumi 
buvo I. P. Pavlovas, vienas žymiausių pasaulio fiziolo
gų. Pavlovas be niekur nieko pareiškė, jog Mokslo 
Akademija yra tyro mokslo įstaiga, ir todėl visokiems 
bolševikų agitatoriams joje negali būti vietos. Tas Pav- 
lavo nusistatymas padarė bolševikams daug nesmagu
mų, tačiau jie nedrįso jį liesti; Pavlovas šiandie yra 
gal vienatinis Rusijoj žmogus, kuriam Maskvos dikta
toriai drovisi užčiaupti burną.

WISCONSIN VALSTIJOS TEISMAI.

Dabar daug kalbama apie prasikaltimų didėjimą 
Amerikoj. Bet yra viena valstija, kuri moka tinkamai 
su kriminalistais kovoti. Kuomet kitose valstijose kri
minalistai turi visokių progų išsisukti, tai Wisconsine 
jie tuoj atsiduria už krotų. Kaip greitai veikia ten teis
mai, bus aišku iš sekamų pavyzdžių.

Prieš kiek laiko Madisone tapo suimtas jaunas ban
ditas John McClintic. Sekamą dieną jis jau atsidūrė 
Waupun kalėjime, kur teismas pasiuntė jį kalėti nuo 
15 iki 25 metų.

O štai kitas atsitikimas: pusryčius bevalgant vie
nas italas peiliu subadė savo žmoną. Tą pačią dieną 2 
vai. po pietų jis jau tapo išvežtas į Waupun kalėjimą. 
Reiškia, per tas kelias valandas teismas išnagrinėjo jo 
bylą ir paskyrė atitinkamą bausmę.

Vieną rytą į Mihvaukee atvyko trys banditai. Jie 
apiplėšė auksinių daiktų krautuvę ir sekamu traukiniu 
bandė pasprukti. Geležinkelio stotyj juos pasitiko de
tektyvai ir areštavo. Tą pačią dieną penktą valandą 
po pietų banditai jau buvo išgabenti į Waupun kalėji
mą.

Milvvaukee turi žemesnę apdraudą nuo vagystės, 
negu bile kuris kitas Amerikos miestas. Praeitais me
tais ten tapo surasta 95 nuoš. pavogtų automobilįų. To
dėl net didlapiai yra priversti pripažinti tą faktą, kad 
Milwaukee yra pavyzdingiausiai tvarkomas miestas vi
soj Amerikoj. To miesto meru, kaip žinia, yra socia
listas Hoan.

4 NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS DANIJOJ.

Šį rudenį Danijos parlamente vėl bus svarstomas 
nusiginklavimo klausimas. Tas klausimas buvo svars
tomas 1924 m. Žemutinis butas buvo pasisakęs už nu

siginklavimą. Tačiau senatas pasipriešino nusiginkla
vimui, ir sumanymas tapo atidėtas neapribotam lai
kui.

Paskutiniuose rinkimuose laimėjo socialistai. So
cialistas Stauning tapo pakviestas sudaryti valdžią. Už
sienio reikalų ministeriu jis pasirinko Peter Munch, pa
garsėjusį Tautų Sąjungos autoritetą.

Nauja socialistų valdžia pirmon galvon vėl iškėlė 
nusiginklavimo klausimą. Ji laikosi tos nuomonės, 
kad tokiai mažiukei tautai, kaip Danija, yra neišmin
tinga laikyti didelę armiją ir steigti karo laivyną. Ar
mija ir laivynas yra neįmanomai sunki našta, o tuo 
tarpu naudos iš to nėra jokios. Kaip maža tauta nesi- 
ginkluotų, ji visvien, karui kilus, negalėtų atsilaikyti 
prieš galingesnę valstybę. Antra vertus, ginklavimąsi 
yra labai netikusi priemonė taikai užtikrinti; nes juo 
labiau valstybė ginkluojasi, tuo didesnis atsiranda ka
ro pavojus.

Tad naujoji Danijos valdžia stengsis užtikrinti sau 
taiką ne ginklo pagelba, bet palaikymu gerų santykių 
su kaimyninėmis valstybėmis.

GENERALINIAME ŠTABE
PERĖTA PARTIJA

Pasigiria, kad suvažiuos 
“atstovai”

Iš-

Šiomis savaitėmis Kaune įvy
ko “tautininkų” partijos neva 
suvažiavimas. Tą at s i t i k i- 
mą tos partijos oficiozas, val
džios pinigais leidžiamas “Lie
tuvos Aidas,” šitaip aprašinėja: 

“Rinktiniai tautininkų sro
vės žmonės suvažiavo į Kau
ną, kad čia pasitartų, minti
mis pasidalintų ir kai ku
riuos opius valstybes gyveni- 
nimo reikalus aptartų. O to
kių reikalų yra daug. Svar
biausias šio suvažiavimo tiks
las, be abejo, yra aptarti, 
drauge su vyriausybes atsto
vais, bėgamuosius politinio 
gyvenimo klausimus, aptarti 
artimesnės ateities veikimo 
planą, ryškesnėmis spalvomis 
nupiešti tuos kelius, kuriais 
dabar musų valstybė yra ve
dama ir tas perspektyvas, į 
kurias tautos ir valstybės va
dai žiuri.

Tautininkų ideologijos žmo
nių suvažiavimas todėl turi 
didesnės reikšmes, kadangi 
kaip tik šios ideologijos kūrė
jų, šios srovės vadų rankose 
šiandien yra musų valstybės 
vairas.”
Iš pozavimo, su kokiu dikta

tūros butferbrodais penimas re
daktorius pradeda savo edito- 
rialą, atrodo, kad jis tikrai ban
do kalbėti apie suvažiavimą par
tijos atstovų, kurie nori ir gali 
ką nors “aptarti” ir pasakyti.

Pasirodo, tuščias kopūstų 
galvos

Bet čia pat autorius pasako: 
“Tai suvažiavimas žmonių, 

kurie pritaria savo vienmin
čių vedamai politikai, kurie 
su jais vienaip galvoja, vieno
mis mintimis gyvena, nors 
kartais, toliau nuo vyriausy
bės darbo stovėdami, gali ir 
nesuprasti vieno ar kito jos 
žygio, arba gali vieną ar kitą 
vyriausybės žingsnį ir kritiš-

— Respublikos Prezidentas p. 
Antanas Smetona ją prižiū
ri.”
Na, na, niekas ir nemanė, kad 

tas “svarbus suvažiavimas” ga
lėtų Lietuvoj kad ir kokių per
mainų atn’ešti. Tam reikia, 
kad susirinktų žmonės, su lais
vu* žodžiu ir pilietinėmis teisė
mis, ne čiučelos, kuriuos leite
nantai gina, žvalgyba gano ir 
kuriuos “pats” Antanas Smeto
na prižiūri....

O, saneta simplicitas! *
To dvasios ubagų kermošiaus 

dvasiai užakcentuoti editorialo 
autorius dar prideda:

“Jie (tautininkai) žino, 
kad ne gausus susirinkimas 
gali vieną ar kitą gilią išmin
tį nubalsuoti...

“Todėl mes nemanome, kad 
tautininkų suvažiavimas ką 
nors nepaprastai naujo galė
tų pasakyti.” .

Tuščios pastangos
Pats savo locna ranka nuden 

gęs tų “tautininkų suvažiavimo” 
impotenciją, autorius vėl atsi
gręžęs laukia stebuklo, sakyda
mas:

“Iš savo pusės mes pagei
dautume, kad susirinkę tauti
ninkų atstovai kritiškai išsi
tartų apie tautinės vyriausy
bės nuveiktus darbus ir apie 
tą kelią, kuriuo ji veda mu
sų šalį.”
Vyrai, kitam kelią gali paro

dyti tik tas, kas pats nėra kito 
aklai vedamas, šiaip abudu vedė
jas ir vedamasis—žengia į duo
bę.

Suvažiavimas — diktatūros 
čiučela

kai kiekvienam atsaikuoti pa
gal jo nuopelnus. O kas gan 
tautai turėti daugiau nuopel
nų, jei ne tas, kurio širdis iš 
jaunystės dienų, jau iš gim
nazijos laikų suliepsnojo vy
ra savo tėvynes, savo žmonių 
meile, kuris visas geriausias 
savo dvasios pajėgas pašven
tė tik savo tautos darbui!” 
Jei tik tiek, kad dar gimna

zijos laikais pono Smetonos šir
dis suliepsnojo tyra savo tėcy- 
nės, savo žmonių meile, tai kiek
vieną gimnazistą, reikėtų pakel
ti į prezidentus, ar mažų ma
žiausia — pakviesti į “tautinin
kų” partijos “tautos vadus.”

Bet mes žinome ir daugiau p. 
Smetonos “karžygiškų” darbų, 
kurių galėtume ir panegirikų ra
šytojams suteikti, kaip p. Sme
tona 1907 m. buvo pašalintas iš 
“Lietuvos Ūkininko” už jo bai
lumą ir pataikavimą caro žanda
rų priespaudai, kaip 1913 m. 
švitino į Berlyną, palikdamas 
“Dievo apveizdai ir bolševikų 
malonei savo tautą ir savo žmo
nes,” kaip pataikavo vokie
čiam, sakydamas, kad reikia 
Lietuvą surišti su Vokietija ir 
kaip rinko Lietuvai karalių Ura
chą, ir kaip 1926 m. rudenį po 
perversmo Seimo paskutiniame 
posėdy šventvagiškai 
kryžių, prisiekdamas 
Lietuvos konstituciją...
Biskis klaidos, biskis

Toliau rašoma:
“Kuo yra ypatingas p. An

tano Smetonos autoritetas ? 
Kodėl jį yra priversti pripa
žinti net ir jo ideologijos 
priešininkai? Visa paslaptis 
čia _ gludi tame, kad musų 
Tautos Vadas yra viršūnėje 
tik savo didelių darbų dėka. 
Už savo iškilimą jis niekam 
iš šalies neprivalo dėkoti.” 
Tikra, tiesa, kad p. Smetoną 

|tuo tarpu yra priversti pripažin
ti ir jo “idealogijos” priešinin
kai, bet paslaptis čia gludi ne 
jo “dideliuose darbuose”, o -tik 
leitenantų tankuose, ištikimo
sios kareivių dalies durtuvuose 
ir žvalgybos štabe... Už tai už 
savo “iškilimą” p. Smetona tik
rai niekam iš šalies neprivalo 
dėkoti, tik iš vidaus leitenan 
tams ir šnipams algas amžinai 
kelti.

bučiavo 
saugoti

teisybes

Kur randasi Vilniaus atstovas?

į Kelias i Laisvą Mokyklą
į Rašo Juozas Pronskus

baimė nepamatuota 
ir tas suvažiavimas

Taigi, taigi, tam ir “suvažia
vimai” komedijuojami, kad Kau
no leitenantai galėtų pamatyti, 
ar ir toje jų partijoj kas nors 
toliau žvalgybos begyvendamas 
nepradeda “vieną kitą vyriausy
bės žinksnį kritiškai įvertinti.”
Leitenantg

Pasirodo,
buvęs visai bereikalingas, nes 
pats Smetona už savo partiją 
mąsto. Autorius sako:

“Klaidingai butų manyti, 
kad po šio svarbaus suvažia
vimo Lietuvos politiniam gy
venime galėtų įvyykti kokių 
nors radikalinių atmainų. Juk 
tiek tautinės vyriausybės, 
tiek tautininkų ideologijos 
žmonių bendra linija seniai y- 
ra visiems žinoma ir aiški... 
Tautinės vyriausyybės politi
nė linija tautininkams tuo la
biau yra aiški, nes kaip tik 
tautininkų ideologijos kūrėjas

Galop, autorius išsteni, ko no
rįs. Jis sako:

“Ir šiandie mes tikime, kad 
tautininkų suvažiavimas pa
sisakys už traukimą į valsty
bes darbą ne tik oficialinių 
tautininkų, bet ir padorių 
žmonių (musų pabraukta) iš 
kitų buvusių ar tebesančių 
srovių, jei tik tie kviečia
mieji žmonės turi bent mi
nimumą lojalumo dabartinei 
valstybes tvarkai, jei jie nė
ra priešingi tiems tikslams 
kurių turi tautininkai dėl 
Lietuvos ateities.”
Pasirodo, net diktatoriams sa

vi nepadorus oficialiniai “tauti
ninkai” nusibodo, tad kaip dege- 
ruojantis šunbajoris, ir jie no
ri į savo “šeimyną” gauti ir pa
tariu žmonių kraujo. Tuščios 
pastangos, kad ant tos “tauti
ninkų suvažiavimo” čiučelos pa
dorus žmonės duotųsi pagauna
mi.

DURTUVAIS KELIAMAS 
AUTORITETAS

Nesenai buvo šventas Anta
nas. Lietuvos “tautininkai” pa
sirodo ir tą nabagą šventąjį pa
kinkė savo propogandai {tarnau
ti. Oficiozas ta proga į padan
ges kelia savo partijos ‘‘kūrėją” 
Ahtaąą! Smėįpn'|į ir iki* žiovu
lio kartoja, koks didis autorite
tas jis esąs ir kaip už tai visi 
jį privalą garbinti.

Kuo gi tas “autoritetas” pa
sižymėjęs? Oficiozas va 
paaiškina:

“Mes visada buvom šalinin-

Oficiozas pasako, kad savo 
partijos suvažiavimo baliuj p. 
Smetona pasakęs, kad

“Vilnius nėra be atstovų,— 
nes jis pats ir kiti Vilniuje 
ilgiau padirbėję ir pagyvenę 
jį turi savo širdyse.” 
Ištikrųjų saugi atstovui vie

ta, net už nedegamą spintą sau
gesnė.
Užsienių politika daug pareina 

nuo krašto vidaus m
Net pats 5 pėdų diktatorius 

Voldemaras savųjų susirinkime 
pasakė:

“Vyriausybė gali vesti sa
varankišką užsienių politiKą 
ir drąsiai ginti Lietuvos rei
kalus tarptautinėje arenoje, 
kada ji jaučia turinti savu 
krašto visuomenės pasitikėji
mą, kada tautos moralė nėra 
sulaužyta, kada tautinė sąmo
nė yra pabudusi ir tautinis 
susipratimas kyla. Nebaisus 
tada vyriausybei koki nors 
daromi kad ir didelių valsty
bių diplomatiniai spaudimai, 
nebaisus ir grąsinimai.

“Kada krašto viduje yra 
susiklausymas, pasitikėjimas 
savo tautos ateitimi, tada ne
baisios priešų klastos, nebai
sus jų smurtiški pasikėsini
mai. Bet iš kitos pusės vi
daus politikos ir ūkio 
nimo klausimai sudaro 
rą sritį ir apie juos 
skyrium pakalbėti”...
Taigi, po pustrečių metų ir jie 

pamatė, kad pasekmingai užsie
nio politikai reikalingas, kaip 
būtina sąlyga, krašto visuome
nės pasitikėjimas! Bet iš kitos 
pusės”, kada tenka tą klausimą 
pajudinti, tai arba kuogreičiau- 
sia atsižadėk diktatūros u 
smurto sauvalės, arba apie tuos 
dalykus “tenka skyrium kalbė
ti”, vadinas, kol dar galima pa-

Mokykla, mokslas, švietimas 
eiliniam žmogui tuojau prime
na kai ką iš jo senų jaunų die
nų. Dažniausia tie atminimai 
surišti su nesmagiais pergyveni
mais, akiniuotais mokytojais, 
nuobodžiomis pamokomis, pa
baudomis, mokinių triukšmu ir 
išdykavimu, lekcijų kalimu ir 
t.t. Iš kitos puses, mokslas ir 
švietimas suprantama tik kaip 
koks mekaniškas kalimas, — iš
mokimas skaityti ir rašyti. Vi
sokia vieša ar privatiška mo
kykla ligi paskiausių laikų bu
vo įrankis tų, kurie ją valde 
ir kurie joje mokino, o ne tų, 
dėl kurių ji yra sutverta. Vals
tybė, bažnyčia, partija buvo ir 
daugumoj tebėra mokyklos ti
kslas, o mokomieji yra tam ti
kslui priemonė. Dar daugiau, 
—skirtumas tarp “mokinto” ir 
“nemokinto” daugumoj šalių 
yra sudaręs didelį slenkstį, ku
rio vienoj pusėj laikosi atsisky
rę taip vadinamieji “apšviestu- 
nai, inteligentai”, kitoje gi pu
sėj “tamsioji minia, liaudis”, į 
kurią amžinai “tiesiama tiltai”, 
bet labai retas per tuos tiltus 
eina, arba jei ir ateina, tai ne 
kaip patarėjas ir draugas, bet 
kaip “ponas mokytojas, vadas, 
lyderis, ar kitaip kaip išimtinas 
asmuo”.

žinau, kaip šių dienų darbo ir 
kasdieninio rupesnio nukamuo
tas žmogus nemėgsta aukoti 
savo trumpo poilsio liuoslaikio 
sausiems skaitymams ir retoriš
kiems pamokslams. Bet taip pat 
žinau, kaip kiekvienas žmogus 
siekia ir ieško, kaip tą savo 
vienintelį gyvenimą padaryti 
pilnesnių, kaip pakelti savo min
tis iš pilkos kasdienines mono
tonijos, pasiliuosuoti nuo minios 
opinijos, kaip išmokti pačiam 
laisvai ir nepriklausomai gal
voti ir pačiam pažinti save ir tą 
pasaulį, kuriame lemta gyventi 
savo dienas.

Šių dienų progreso siekimas 
yra, kad kiekvienas žmogus, bet 
kokio amžiaus, visi mes turėtu
me naudotis teise nepriklauso
mo išsivystymo, padaryti savo 
gyvenimą kiek galima laisvesnį, 
laimingesnį ir kurybingesnį, 
kiek galima pilniau išsemiant 
gamtos teikiamas gerybes, 
naudai savo ir visų draugžmo- 
nių, tai yra individualiai ir so
cialiai. Tad šio rašto tikslas 
yra ne apsunkinti skaitytojo 
liuoslaikį asmeniškais filosofa
vimais, bet nuosekliai patiekti 
rinkinį nuomonių, parinktų iš 
tų žmonių, kurie savo gyvenimu 
ir darbais yra žmonijos progre
sui kontribuciją sudėję.

Kas geriau: tamsus ar 
apsišvietęs

ir žino kaip gyventi ir mirti, 
gali būti skaitomi ne poromis, 
trimis, dešimtimis, bet šimtais, 
tūkstančiais, milijonais. Jie dir
ba ramiai, pakenčia trukumus ir 
skausmus, gyvena ir miršta, ir 
visame tame mato gera, nema
tydami visos tos tuštybės. Aš 
mylėjau tuos žmones. Juo la
biau aš įėjau j jų gyvenimą, juo 
labiau ir man pačiam darėsi ga
lima taip gyventi. Pradėjau 
pastebėti, kad ne tik man ne- 
bepatinka mokytųjų ir turtingų

jų draugystės gyvenimas, bet 
dar daugiau, jis mano akyse 
neteko jokios prasmės. Visi 
musų veiksmai, visi tie galvoji
mai, musų mokslas, musų daile, 
visa tai pradėjo įgauti naują 
reikšmę Aš supratau, kad tie 
dalykai gali būti gerai laikui 
praleisti, bet kad nėra reikalo 
juose ieškoti ko nors gilaus, 
tuo tarpu kad sunkiai dirban
čių, tos daugumos žmogiškų bū
tybių, kurie tikrai išperka savo 
gyvenimą, buitis man pasirodė 
visai naujoje šviesoje. Aš su
pratau, kad čia yra tikrasis gy
venimas, kad prasme, kokią čia 
gyvenimas įgauna, yra ta tie
sa; ir aš ją priėmiau”...

Kitas, būtent Bertrand Rus- 
sell, apie tuos pačius Tolstojaus 
idealizuojamus tamsius vargo 
žmones visai kitaip iššireiškia. 
Važiuodamas 1920 m. Volgos 
upe, jis išėjo ant kranto pasi
vaikščioti, ir šitaip rašo: “Vieną 
naktį labai vėlai musų laivas 
sustojo kokioj tai neapgyventoj 
vietoj; nebuvo jokių namų, tik 
didelis smilčių guburys, ir už 
jo topolių eilė, iš už kurių te
kėjo menuo. Toj-e tyloje nu
ėjau į krantą, kur ant smilčių 
radau keistą krūvą žmogiškų 
būtybių, pusiau nomadų (per
ėjūnų), keliaujančių iš kokios 
nors tolimos bado šalies, kiek
viena šeimyna susikląudusi 
krūvon, aplinkui apsistatę visa 
savo nuosavybe, vieni miegojo, 
kiti tylėdami dėstė į ugnį ša
kas. Žybsinti liepsna nušvietė 
raukšlėtus, barzdotus laukinių 
žmonių veidus, griežtas, kant
rias, primityves moteris ir vai
kus rimtus ir lotus, kaip ir jų 
tėvai. Be abejonės, tai buvo 
žmonių būtybės, ir vis tik man 
butų buvę daug lengviau susi
artinti su šuniu ar kate ar ark
liu, nei kaip su vienu iš jų...”

(Bus daugiau)

gyve- 
atskl- 
tenka

Bendrai apskaityta, kad vi
same pasauly dar yra 62 nuo
šimčiai žmonių, virš 10 metų 
amžiaus, kurie nemoka skaityti 
ir rašyti, tai iš 1,393,900,000 
žmonių dar 850,5000,000 tebė
ra beraščiai. Kas geriau: tam
sus ar apsišvietęs ?

Levas Tolstojus savo “Išpa
žinty” sako: “Juo labiau mes 
pradedame gyventi intelektu 
(protu), juo mažiau besupran- 
tame gyvenimo prasmę. Matome 
vien žiaurių kančių ir mirties pa
sityčiojimą, tuo tarpu tie žmo
nės (vadinami tamsieji) gyve
na, kenčia ir pasitinka mirtį 
ramus, dažnai jei ne su džiau
gsmu... Jų tarpe yra begalinė 
daugybė kupinų tikriausios lai
mės, nors ir apiplėšti iš visa 
to, ką mes vadiname vieninte
liu gyvenimo gerumu. Tie, ku
rie supranta gyvenimo prasmę,

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^2 X H colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur-

.. .. x x 2 , i Norėdami padaryti įga
“■lakyti ant durtuvo, tol vmi | Jjreipkitės į “N tu
nekalbėti. Ir šį kartą p. Volde
maras pasirinko tą pastarąjį ke
lią, o jo “partijos suvažiavimas” 
“vienbalsiai” pritarė ir dėkojo 
Alachui už taip gilią “tautos va
dų” išmintį.

—Spektatortus. |

jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, m.
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Illinois mokestimis 
antra valstija

Keturi žmonės žuvo, 2 
sužeisti gatvekariui-au- 

tui susidūrus
Keturi žmonės liko užmušti 

< ant vietos ir du sunkiai sužeis
ti, vienas jų gal mirtinai, au- 

I tomobiliui susidūrus su 111 gat
vės gatvekariu prie 111 gatvės 

I ir Aberdeen St.

Kojos daktarui kainuo
siančios $40,000

Dr. Henry J. Schireson yra 
paskilbęs grožės daktaras, ku
ris pagelba operacijų pataiso 
negražius veidus, išlygina krei
vas kojas, žodžiu, taip sakant, 
iš senos moteries padaro jau
nų. Bet visgi jis atrado kojas,

Illinois valstija sulig “income 
lax” mokėjimo, šiemet užėmė 
antrų vietą, sumokėdama iki 
birželio 30 d. $217,423,770, ar
ba virš $16,000,000 daugiau, 
negu pernai-

Pirmų vietų taksų nuo pa
jamų mokėjimo užima New 
York valstija. Antra vieta lai
kiusi Pennsylvania liko Illinois 
nustumta j trečią vietų. Ket
virtą vieta užima Michigan, 
penkių — California, šeštų 
Ohio, septintų Massachuselts ir 
aštunta — Ne\v Jersey. Penn
sylvania yra vienatinė iš di
džiųjų valstijų, kur pajamų 
taksai šiemet yra sumažėję.

įvairių taksų mokėjime pir
mą vietą užima North Caroli- 
na, kur tabako pramonė sumo
ka daugiausia laksų-akcizo.

Gamyba Illinois valstija da
bar užima trečią vietą. Ją vir
šija gaminiais tik New York' 
ir Pennsylvania valstijos. Už
pernai Illinois valstijoj paga-1 
minta produktų už $5,386,003,- 
235, arba $383,000,000 dau-1 
giau, negu 1923 m.

Automobilių valdė John Bolx- 
ham, 40 m., realestatininkas, 
gyvenąs 6158 S. Washtenaw 
Avė. Jis vežė į darbą dirbtu
vės sargų Andrew Krolak, 31 m. 
Kartu važiavo Krolak žmona 
Anna, jų 3 metų sūnūs Michael, 
jo uošvis John Lestina, Sr., 72 
m. ir švogeris John Lestina, Jr., 
45 m. Visi jie gyveno adresu 
5210 S. Mąplewood Avė.

Toje vietoje, kur įvyko susi
dūrimas, gatvę diagonaliai ker
ta geležinkelis. Gatvė todėl 
yra visai siaura ir tėra tik vie
ni gatvekariu bėgiai, kuriais 
automobilius ir važiavo. Blox- 
ham laiku neįstengė išsisukti iš 
bėgių ir susidūrė su gatvekariu. 
Policija už įvykusią nelaimę kul
tiną pačios gatvės sutvarkymų 
toje vietoje.

Nelaimėje Bloxham liko už
muštas. Taipjau užmušti Kro- 
lak’ienė, jos sūnūs ir jos bro
lis, jaunesnysis Lestina. Jos 
vyrui sulaužytos ranka, koja ir 
kaklas, bet gal pasveiks. Jos 
tėvui, seniui Lestina, perskelta 
galva ir jis veikiausia mirs. Su
žeistieji randasi Pullmano ligo
ninėj.

kurios jam pačiam kainuos 
$40,000. *

Kiek laiko atgal pas jį gydy
tis atėjo p-lė Sadie Holland, 31 
metų, 4910 Wintroph Avenue. 
Daktaras pastebėjo, kad jos 
kojos yra kreivos ir už $800 
sutiko jos kojas ištiesti. Mer
gaitė pinigus sumokėjo ir dak
taras padarė operaciją. Jis 
pėrpiovė mėsas, išpiovė trupu
tį kaulo ir paliko žaizdas su- 
gyti. Bet žaizdoj, delei dak
taro neatliktų atsargumo prie
monių, išsivystė gangrena ir 
kad išgelbėti jos gyvastį, pri
siėjo abi kojas nupiauti aukš
čiau kelių. Kiti daktarai pri
pažino, kad vistiek operacija 
nieko gera nebūtų davusi, nes 
mergaitės kojos buvusios tie-

sios, tik jos išrodė kreivos de
lei didelių kulšių ir atsikišusių 
kelių.

P-lė Holland patraukė Dr. 
Schireson teisman, reikalauda
ma $200,000 atlyginimo. Te- 
čiaus byla nebus nagrinėjama, 
kadangi Dr. Schireson sutiko 
geruoju užmokėti jai $40,000. 
Pinigais jite sumokės $11,000, 
o paskui kas mėnesį mokės po 
$1,000 iki bus sumokėta likusi 
suma.

Jei nori išjuokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys i šiaurę nuo ele- 
yatorio. Atdara nuo 8:30 
ryto iki 9 vakaro. Nedėlio- 
mis iki 12 valandai dienos.

PHONE NORMAL 6100

PRANEŠIMAI
Bridgeport Lietuvių Politikos ir 

Pašelpos Kliubo susirinkimas ivyks 
utarninke, liepos 9 d., 8 vai. vakare. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Gerbiami drau
gai malonėkite visi atsilankyti, ka
dangi bus raportas apie Kliubo sto
vi ir turtų; taipgi ir daugiau turime 
dėl Kliubo labo. Raštininkas.

Chicagos Lietuvių Draugijos savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, liepos 9 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku. X. šaikus, sekret.

Kensington Lietuvių Bendroves šė- 
rininkų pusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadieni liepos 10 d., 7:30 
vai. vak., F. Shedvell svet., 341 
Kensington AVe. Nariai esat kvie
čiami visi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti.

Direkcija.

Penki žmonės prigėrė 
besimaudydami

Pereitų sekmadienį besimau
dydami ežeruose Chicagos apie- 
linkėse prigėrė keturi žmonės. 
Visi jie žuvo ežeruose, kurie 
gauna vandeni iš šaltinių ir kur 
lodei vanduo yra labai šaltas. 
Visi jie prigėrė sutraukus juos 
mėšlungiui (cramps). Veik vi
si jie vos įšoko į vandenį, ta
po-pastverti mėšlungio ir dau
giau nėbeiškilo.

Penktas, 7 metų vaikas iš 
Chicago lleights, prigėrė tri
jų pėdų gilumoj Glensvood mo
kyklos tvenkiny. Kaip jis pri
gėrė, niekas nematė, nors tven
kinys buvo pilnas bebraidan- 
čių jame vaikų.

2 užmušti, 12 sužeistų
Kitose automobilių nelaimėse, 

| daugiausia susidurimuose ant 
siaurų kelių, kurie vietomis sek
madieny buvo labai užsigrudę, 
liko užmušti du žmonės, o 12 
žmonių sunkiai sužeista. Viso 
Chicago j e šiemet užmušta auto
mobilių jau virš 100 žmonių.

Gambleriai nušovė 
moterį

Besišaudydami tarp savęs 
gambleriai nušovė jauną neg
rę, Truebell Marks, 25 m., 1806 
W. Lake St. Persišaudimas įvy
ko John Thomas namuose 253 
N. Oakley Blvd. Persišaudime 
du negrai taipjau liko pašau
ti ir sunkiai sužeisti. Policija 
ieško Thomas ir gamblerio 
Milės.

Nušovė savo vyrą
Mrs. Vera Neuperl, 35 m., 

8302 S. Paulina St., užbaigė il
gų barnį su savo vyru Ed- 
ward, m., jį nušaudama. 
Jiedu pradėjo bartis visų gi
minių suvažiavime Burlington, 
La., ir nepaliovė bartis ir su- 
gryžę iš jo. Pagalios, jis ją už
gavęs ir ji pastvėrusi revolve
rį neva kad “pabaidyti”. Ji ma
niusi, kad revolveris esu už
rakintas ir paspaudusi gaidu
kų. Bet revolveris išsišovė ir 
jos vyras Edward krito negy
vas. Namuose tuo laiku buvo 
jų 6 melų sūnūs Stanley ir nu
šautojo brolis Arthur. Pasta
rasis pasisakė policijai, kad jo 
brolis daugelį kartų kaltino jį, 
kad jis t u rys artimų ryšių su 
jo pačia. Delei to daugiausia 
ir būdavo barnių ir tie bar
niai tęsėsi jau keletu metų.

Nušovė maniaką
Po apgulos namuose ir ilgo 

persišaudimo su 30 policistų, 
policijai pasisekė išvyti iš na
mų Andrevv Kelly, 5957 S. Bi- 
shop St. ir jį nušauti.

Prieš dvejetą metų pasimirė 
Kelly pati ir jis ėmė smarkiai 
gerti. Dvi savaites atgal apsi
vedė jo duktė ir jis vienas pa
siliko savo bungalow. Sekma
dienio naktį nuo gėrimo jis pa
kvaišo ir išėjęs gatvėn eme iš 
šautuvo šaudyti į gatvės lem
pas ir namų langus. Išgąsdinti 
apielinkės gyventojai pašaukė 
policiją, kuriai atvykus Kelly 
užsidarė savo namuose ir tęsė 
šaudimą. {policijos reikalavimą 
pasiduoti irgi atsakė šūviais. 
Tuomet pašaukta dar daugiau 
policijos ir prasidėjo tikras ap
gulimas. Kadangi kitaip išvyti 
iš namų negalima buvo, tai į 
namų liko įmesta 15 bombų su 
trokštančiomis dujomis. Bom
bos paveikė ir Kelly išbėgo iš 
namų, tebelaikydamas šautuvą 
rankose. Atsišaudydamas jis 
bandė pabėgti į elę, bet ten pa
sislėpęs policistas Anthony 
Sheid jį nušovė.

JONAS JASULIS

Pašovė saliunininką

Susirėmime su trimis plėši
kais, savo saliune 2346 South- 
port Avė., liko pašautas ir sun
kiai sužeistas saliunininkas Au
gusi Raschke, 48 m. Kostume- 
ris John Nace, 28 m., 6640 
Maryland Avė., taipjau liko pa
šautas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 8 diena, 4:00 valanda ry
te, 1929 m., sulaukęs 33 metą 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Jurbarko parapijos, Pantvar- 
džių kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metu. Paliko dideliame 
nubudime moterį Elzbieta, po 
tėvais, Gabalaitę, 2 dukteris — 
Amelia ir Vanda, sūnų Alber
ta. seserį Ona Kondrotienę ir 
gimines. Lietuvoj motinėlę 
Ona, brolius ir seseriš. Kūnas 
pašarvotas randasi 5634 W. 
64 PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 12 diena, 8:00 vai .ryte 
iš namu i Gimimo Pan. šv. pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Jasulio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir'6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III 
--------o ■ -

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
— — o--------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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 

Residence Tel. Fairfax 6353

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKŠTA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phonc Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

*

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicagfr, III,
Tel. Victory 1115

ANTANAS S1IADBARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos S diena. 12 valanda die
na. 1929 m., sulaukės 17 me
ili amžiaus, gimęs Chicagoje— 
balandžio 21 d.,1912 metų. Pa
liko dideliame nubudime tė
vus Antanu ir Ona Shadbarus, 
seserį Ona ir broli Jonų, kurna 
Aleksandra Kraus ir gimines.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
liepos 9 dienų, 1 vai. po pietų 
iš namų 3321 So. Lowe Avė. i 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Shadbaro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JUOZAPAS PUGZLIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 7 dienų, 9:15 valandų 
vak., 1929 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd.. 
Rokiškio apskr., Panemunės 
parap., Naujasėdžių kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterj Aleksandrų, po tėvais 
Dargužaitė, 2 brolius — Kazi
miera ir Silvestrų, seserį Ka
rolina Kesiunienę, 2 švogerius
— Joną ir Adolfų Dargužius, 
ir Agota Spytilą, 3 švogerkas
— Barbora, Leonora ir Zofija 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 7036 S. Artesian Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
liepos 11 diena, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Gimimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Pugzlio 
giminės, draugai ir1 pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Moteris, Broliai, Sesuo, 
Švogeriai, Švogerkos ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grų- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau, negu kiti to 

ei, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
Ii į ./PA GRABŲ. VĘDĖJAI.i J 

5 Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cipero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. ‘ Tel Blvd. 3201

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. kenwood 5107 
VALANDOS;

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
—.....o----------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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 Street

Tek Boulevard 1310
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rež., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šąuk 

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

' Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4, 
vai. po rrietų ir nuo 7 iki 8:SQ vai., 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tek Randolph 0331-0332 

Vak nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 0562 

Vak 7-9 Utarninko, KČtvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vak

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franlklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. •
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso 'lėk Central 2978

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvtfi. Tek Republic 9G00

RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. /

Nuo 9:30 iiki 5 vak vak.
f/Ocąl Office: 1900 S. Union Avė.

Tek Roosevelt 8710
Vak nuo 6 iki 9 vak vak.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

lankys žymesnius musų, veikė
jus, kad patyrus vietos veiki
mą bei darbuotę visuomeninėj 
dirvoj.

Linkėtina musų geram chi- 
cagiečiui laimingos kelionės ir 
gerų pasekmių.

S. L. A. 6-tas Apskri 
tis ir jaunuoliai

S. L. A. nariai gal labiau tu
ri domėtis, negu nepriklausan
tys prie jo. šešto apskričio su
manytieji planai yra naudin
giausi lietuvių gyvenime, ypač 
musų jaunimui.

Šiandie prie apskričio turi
me tris besbolo jauktus. Stip
riausia ir atsižymėjęs lošime 
yra Manjuetle Maroons 260- 
tos kuopos jauktas. S. L. A. 
344-tos kuopos is 226-tos kp. 
tik šiais metais nesiorganizavo. 
Jaunimo jauktas — tai jų 
džiaugsmas ir užsiganėdinimas 
sporto lauke. Seniai neturi pa
vydėti, nes ne. visus gemius 
mes galim lošti, o ypatingai 
beisbolą arba futbolą. Golfais 
tai senių geinis, bet nevisi ir 
jį mėgsta.

11 d. Rugpiučio Apskričio 
Išvažiavimas

Turime arti mėnesio laiko 
iki nepaprasto šešto apskričio 
išvažiavimo Beverly H ii Is, prie 
87-tos ir Western Avė. Vieta 
visiems žinoma ir lengvai pa
siekiama.

Į šią pramogą privalėtų kiek
vienas lietuvis atvykti, čia da
lyvaus didelis skaitlius jaunuo
lių, Chicagos ir apielinkių 
s tų. čia los trys 
besbolo jauktai 
nieji vyrukai 
lenkė savo 
čių jauktus

mie
li keturi 

Tai musų jau- 
kurie jau pra

tinimu svetimtau- 
Dar svarbesnis da- 
apskričio jauktai 

sezono čempionatą, 
įteiks laimėjusiems 

šiame išva- 
• bus link-

kiekvienam lietuviui-vei 
jaunų sportinin-

los UŽ S1O 
Apskritys 
trofėjų — dovaną 
žiavime. Ar tai i 
sma
matyti 'musų 
kų rungtynes

Prie to bus įvairių kitokių 
žaikmių. Kas jose laimės, tai 
gaus šias dovanas: Elgin laik
rodėlį, Kodak, fontaninę plunk
sną, moteriškos lietsargį, 5.00 
dol. auksu ir 2.50 dol. auksu. 
Taigi mes dalyvaudami žais
luose galėsime ir laimikį su
tikti.

Orakulas sako, kad bus 
ži diena, — to mums ir
kia. Dalyvauti reikia, kaip ten 
nebūtų.

Apskričii

gra
rei

valdyba ir komisi- 
nemažai pastangų, 
kuopuikiausiai iš

tik lieka visų kitų 
nuoširdžiai paremti

kad viskas 
eitų. Dabar 
priedermė 
— dalyvauti.

— K. J. Semaška, 
Apskr. Sek r.

už. B. Simokaitis 
padarys 4,800 my

lių kelionę
Visiems

Iros inž.

Simokaitis 
m r apžiu- 
jnengimus

gerai žinomas elek- 
k Simokaitis liepos 
I. išvažiuoja tikslin

gai vakacijai. Vieni ta proga 
naudojasi sveikatos labui, o ki
ti poilsiui ir smagumui, o inž. 
Simokaitis atostogas praleis 
važinėdamas ir studijuodamas 
elektros pramonę.

Pirmiausia inž. 
aplankys Detroitą, 
rėš Fordo naujus
dirbtuvėse. Po to vyks j Nia
gara Fajls, Montreal, Kanadoj, 
Schenectady, N. Y., kur aplan
kys General Electric Co. dirb
tuves; Hochester ir Syracuse, 
N. Y.; Boston, Lawrence ir 
\Vorcester, Mass.; New York 
City; Philadelphia, Pa.; Wa- 
shinglon, D. C.; Pittsburgh, 
Pa.; Baltimore, Md.; Daytcųi 
ir Ck'veland, Ohio. Prie to ap
lankys keletą mažesnių mies
telių. Viso susidarys 4,800 my
lių kelionė.

Inž. p. B. Simokaitis kiek
viename minėtame mieste su
stos dieną 
žinimo su 
industrija, 
profesijai.

ar kitų, dėl susipa- 
to miesto elektros 
kas reikalinga jo 

Prie to, žinoma, ap-

Vyriausias 'Latvijos 
Presos Atstovas at

vyksta Chicagon

kie svaigalai, ko nevengiama 
niekuriuose kituose išvažiavi
muose. Gal todėl kliubas kiek 
mažiau pelnė, bet užtai pats 
išvažiavimas buvo linksmesnis 
ir gražesnis. O ir paties išva
žiavimo tikslas buvo nepelny
ti, bet duoti savo nariams ir 
draugams gražią pramogą ir 
progą krūvoje, žaliumynuose 
linksmai praleisti karštą vasa
ros dieną. Tai kliubas pilnai 
pasiekė, nes išvažiavimas buvo 
tikrai smagus. — R.

Itching Skln
Qulckly Relieved
Don’t sulfer with Dandruff, Pimple®, 
Blemlahea and oth«r annoying akla irri- 
tationa. Žemo antiaepde liquid is the aab 
eure way to ralieL Itching oftea disappear* 
ovendght. Splcndid for Sunbum and Potan

Ali druggisca 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
Alfred Bielman, vyriau- 
atvijos Presos Atstovassias 

atvyks Ghięagon Ketvirtadie^ 
ny, liepos 
Kiek teko 
ko į Su v. 
kolionijas 
žindinti 
vija ir

North Side

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finanaai-Paskoloa
MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi 

člus. Eighteen Bond & Mortgage Co 
1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Help Wanted—Malė
_____ ^Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs, patyręs darbe ir 
unijistas, Joe Urban, 5557 S. Kim- 
bark Avė. Tel. High Park 3580.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

11 d., Union 
sužinoti, jisai 

Valst. ne tiek 
lankyti, kiek

amerikiečius su 
is veikimu.

Dr. Bielman yra labai 
rališkas žmogus; yra

stoty, 
atvy- 

latvių 
supa-
Lat-

Ii be
parašęs 

keletą knygų anglų kalba. Gir
dėjau, jog seniau priklausė prie 
Soc.-Demokratų Partijos^

Kadangi 'Latvijos konsulis 
p. Ulmanas svarbių reikalų ver- 
čiarrias turėjo išvažiuoti, savo 
vieton Dr. Bielmaną pasitikti 
ir priimti paskyrė dainininką 
L. Brunvaldą ir p. Andersoną. 
Latviai rengia pėtnyčioj lek
ciją ir vakarienę.

Gerai butų, kad lietuviai pa
sitiktų svetį stoty.

— Marė Jurgelonis.

Northsidiečiai kaip buvo darb
štus, taip ir yra. Šilta ar šal
ta — dirbama. Organizacijos 
rengia išvažiavimus, o jaunuo
liai, ne vaikai, lošia besbolą. 
Morning Star kliubas turi ge- 

| rą besbolo jauktą. SLA. 226- 
tos kuopos jauktas silpnokai 
tvarkosi; mat pusėtinai vėlai 
viskas pradėta organizuoti, bet 
gal ir susikibs kad ir prieš pa
baigą sezono.

A. L. T. Sandaros 23 kuo
pa rengia draugišką išvažiavi
mą į Jcffersoną girią, liepos 
14- d., ateinantį sekmadienį. 
Kaip visados, taip ir šiame iš
važiavime atsilankys nemažas 
skaitlius sandariečių draugų ir 
žymių svečių bei veikėjų. Na, 
dalyvausime jeigu ne lys.

— Narys.

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Roseland
Linksmas išvažiavimas

Bridgeportietis užmuš 
tas automobilių su

sidūrime

CLASSIFIED ADS
Business Service

_______Biznio Patarnavimą®

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažu* ir dideliu*. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo -

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir subatomis. Turi būt patyręs. 
2224 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
., 116 akrų; javai, komai ir ga- 

Cemento šilo 
Fumišiuotas namas, trak- 

maŠinos. Paimti galima
Bargenas. Lengvas išmo-

Telefonas Stevvart 2148.

javai 
nykia dėl 40 karvių, 
(sailas). 
torius ir 
tuojau, 
kėjimas.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ____

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, 3911 W. 14 St.

REIKALINGA stenografė. Pasto
vus darbas, turi mokėti lietuviškai 
J. J. Zolp, 4559 S. Paulina St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Mafe-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas arba virė
ja restoranui, 1400 So. Jefferson St

REIKALINGA patyrusių pasažieri 
niu karu valytojų. Kreipkitės i Penn 
sylvania Railroad, 328 W. 12 St. For 
manas DOYLE.

For Rent
PARDUODU PIRMUS MORGI- 

Č1US sumoj $2,300. Atmokėti bus 
į 1 metus ir 4 mėnesius. Komišeno 
duodu $60. Morgičiai neša 6 nuo
šimtį. Padaryti ant 2 flatų 
prie 35-tos ir Union Avė.

Kreipkitės į
Naujienas, 
Box 1108

Automobile^

namo

MAINAU savo naują mūrinį bun- 
galovv, kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu į cottage, 
lotus arba automobiliaus.

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 — mainysiu i bučernę, gro- 
serne arba restaurantą.

Mainau bizniavą namą, štoras su 
4 flatais — mainysiu į farmą neat
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

Reai E statė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

4 KAMBARIŲ cottage ant didelio 
loto arti Addison Bulvaro, greitai 
augančioj apygardoj, $2,400. Sąlygos 
$350 jmokčti, likusius kaip rendą, 
Box 1106.

Pereitą sekmadienį, Doer- 
scher parke, Crete, III., įvyko 
labai skaitlingas ir linksmas 
(rolden Star kliubo išvažiavi
mas. Nemažas parkas pilnas 
privažiavo Boselando lietuvių 
automobilių —• kliubo narių, 
pritarėjų ir busterių. (lalėjo 
būti keli šimtai automobilių, 
taigi galima spėti, kad žmonių 
išvažiavime dalyvavo apie tuk
siantis. Tas parodo, kad kliu- 
bhs turi didelės įtakos ir pri
tarimo.

Automobiliui susidūrus si 
taksikabu ties 111 gatve ir Vin 
cennes Avė. liko užmuštas Bru 
no Superoyinski, 
nęs prie 930 W. 
tomobilių valdė ’ 
kuris gyveno su 
Kaip Stubar, taip 
šoferis Anthony Smith iš Biver 
Grove liko suimti Kensingtono 
policijos.

MES ATLIEKAME VISOKĮ RĖMO 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone 1633

Dodge Coupe „................................
Chandler Coaoh .................................

Pontiac Coupe ..................................
Eesex ...................................... ..............
Dodgo Sedan ......................................
Fssex Sedan—Didelis nuleidimas 
Oakland Landeau Sedan ...............
Ford — Tudor .................................
McDERMOTT MOTOR SALES 

7130 So. Halsted St.
Triangle 0330

SI 50
. $205

$400
$550
$150

naujas
$305
$450

Transfer kampinis štoras 
trijų kerčių karų linijos _— 
Belmont ir California. 
dasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
Štoras 80 pėdų ilgio ir 
Savininką galima matyti 

G vakaro. Atsišaukit
2839 W. 63 St., 

tel. Republic 8899

Ant 
Elston, 

Štoras ran- 
Ave. Labai 
drugštoriui. 
beismentas. 
nuo 10 ry-

to iki

REIKALAUJAMA
kaip 
mus

JK m., gyvo 
351 h St. Au

deni Stubar 
Superoyinski 

> ir taksikabc

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kui-. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

Atsišaukit kuo greičiausia, 
rime labai gerą ir pelningą 
ziciją. Kreipkitės nuo 10 iki 
vakare.

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

propo
G vai

išvažiavimui graži ir 
prie ežerėlio, tad kas 

maudėsi, valtelėmis 
žuvavo, ar ■šiaip ant 

žaidė. Tik jau
linksmus kliubiečiai 

linksmios 
apleklo šią

patogi, 
norėjo 
plaukiojo, 
pievutės šoko 
temstant
išsiskirstė iš savo 
vasaros šventės ir 
jaukią vietelę.

Labai gražu, kad išvažiavi 
mc nebuvo pardavinėjami jo

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas ■
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vaYtojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 nf

2850

panelei suknelė 
iš bile materijos.

2850 — Jaunai 
Galima siūdinti

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 36, 
3)8 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No _______
Miero*.... .......... -.... «... par krutinu

(Vardas ir pavaldi)

{Adresas)

(Miestas ir vaisi.)

8 KAMBARIŲ bungalovv — 4037 
Grace Street, žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu Šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 44G5

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

J. S. RAMANCION1S 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

J. S. RAMANCIONIS, savininkan 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAV1MUI moterišku skrybė
lių krautuve iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir; taisom senus na 
mus, porčius, garadžius. Prieina 
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St
Tel. Prospect 9856

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur
niture Co., 541-43 E. Glst St., arti 
St. Lavvrence Avė. ' .

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott

ARTHUR HORN 
General Contraetors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų, 

norą.
Darom Pirmus ir Antru® 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St. ‘

Arti Marshfield Avė.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums 1100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*6 nuošimčio ir lengvai 
kėlimais, 
valandas

2231 West

išmo- 
Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division Šb, “ 

TeL Arfnitage 1199
upstairs

IŠPARDAVIMAS t
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
V1CTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampinį mūrinį 
namą, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drink arba Sa- 
liunas, taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužemintą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką pas

MRS T. VIGANAUSKIENI 
9801 Russell St., Detroit, Mich.

Tiki’as Bargenas
J 83 pėdos per 125 kampas biznia

vas lotas ant 95tos St. arti Westem 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spe- 
cial bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl prašo stoties. Kas nu
pirks, tai j metus laiko dauR laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKOM 2 vaikinai darbo 
Watchmano, Janitariaus ar Porte
rio. Kam reikėtų teisingų vyrų mel
džiam rašyt laišką, Juozapas Mar
cinkevičius, 1827 So. Ruble Street, 
Chicago, III., Phone Ganai 0812

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
W/orth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. 
bėti lietuviškai, lenkiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus ^rumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Turi kal- 
čechiŠkai

Aš TURIU gera vieta dėl lietu
vio pardavėjo sekti laiškus nuo 
lietuvių apie namus. Musų $5,000,- 
000.00 išvystymą.

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00 vai.
MR. SMITH 

Room 616, 
29 So. La Šalie St.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
skarmalų dirbtuvėj. Kreipkitės j 
Miller & Dray, 2455 So. Loomis Si.

REIKALINGAS vyras amžiuje 25 
iki 45 metų lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Briggs & Co., 1209 W* 79 St.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOL1NE STATION WHITE 
TERRA COTTA plytų, geras kam
pai ant Archer Avė. Lotas 
62x128 pėdos, pilnai įrengtas, 
vietos dėl barbecue budeles.

Atsišaukite
2031 W. 35th St. 

arba telefonuokite Lafayette

TURIU PARDUOTI 
arti Belmont Avė. 
čioj apielinkėj, ant kurio 
sibudavoti maža nameli, 
už $1100 jeigu įmokėsi 
sius i 3 metus.

Box 1105

didelį lotą 
Greitai augan- 

galima pa- 
Parduosiu 

$250, liku-

apie
Extra

0909

PARSIDUpDA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatyta muro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir didelį Storą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl wholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas į Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 5762

DELICATESSEN ir valgomų da
lykų krautuvė bus parduota tik
rai ŠIANDIE, liepos 9-tą dieną. 
Priežastis pardavimui svarbi. Ge
rai išsidirbusi ir apmokanti krautu
vė kičinetų ir apartmentinių trobe
sių tarpe North Sidėje. Dailus fik- 
čeriai, susidedantys iš kuone naujų 
šėpų, baro, lentynų, registerio, vogų, 
elektrinio maltuvo, ledaunės, etc., 
kartu ir tavoro. Pigi renda, geras 
lysas (parendavimas). Tavoro yra 
virš $2,500. Pasiskubijusiam pirkė
jui viskas taps parduota už $1,450. 
Taipgi bus parkelta į jo apielinkę, 
jei jis norės. Kreipkitės dėl šios re
tos progos — 928 Oakdale, pusantro 
bloko į vakarus nuo Halsted.

5 KAMBARIŲ moderniška mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

visi Įrengimai. Miegami
— Wilmette. Kaina 
Didžiausias bargenas

grosensPARDAVIMUI kampas 
delikatesen ir aiskryminė su 5 kam
bariais, labai pigiai iš priežasties 
mirties, tik $750, 5129 S. Ashland 
Avenue.

DELTAI ligos reikia parduoti 
Barbecue Standą, sodną, Lunch 
Room ir kambarius keliauninkams 
sustoti. Bargenas — mažas įmokė- 
jimas. 3846 North Harlem Avė.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun 
galow. Karštu vandeniu šildo 
ma. 
porčiai
$12.500 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik. už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Bidge Avė. Wilmette, 111.

Telephone 364

PARDAVIMUI . saldainių, cigarų 
ice cream, smulkmenų, žaislų krau
tuve, 1860 W. 59 St.

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nė cottage cimento beismentas, kar
štu vandeniu apšildoma, 3 karų ga
radžius, arti Scherman Parko, kai
na $4,900, įmokėti $1,000, 5129 So 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne. Parsiduoda pigiai, kadangi part
neriai nesutinka. Pigi renda, 6530 
So. Damen Avė.

PARDAVIMUI 8 lotai ir 4 kam 
barių namelis, suros, elektriką ii 
vanduo. Parduosiu pigiai arba mai 
nysiu ant bile ko. Rašykite į Naujie 
nas, Box 1107.

PARDlAVIMUI soft drink parloris 
ir lunch ruimis. Gera vieta, iš
dirbta per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, esu našlė, sunku apsi
dirbti. 1858 W. 14 St.

PARDAVIMUI arba mainysiu i 
mažesni narna arba lotus bizniava 3 
aukštų mūrinį narna. Paulauskv. 
6852 So. Indiana Avė. Tel. Radcliff 
9768.
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NEPAPRASTAS CASH 
BARGENAS

Bučernė ir grosernė, per 15 
tų išdirbtas cash biznis, geroj
toj. Esu nepratęs prie to darbo, 
vienam sunku. Parduosiu cash už 
J kas man kainavo.

1833 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, su bizniu ar be biznio. Na
mo sienos 12 colių storumo, 42 pė
dos ilgio, 22 pėdos pločio. Lotas 
29x145. Tinkama vieta dėl bučer- 
nes. Su mažu cash įnešimu arba 
mainysiu kas ką turite 
kitur. Kreipkitės — 101 
tel. Vincennes 0490.

Chicago i
W. 75th




