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Bus Suvaržyta

Visas pasaulis trokšta Briand apie Europos

kame su dideliais sunkumais. 
Yra be galo painių dalykų, ku
rie teks išspręsti. Bet žmonių 
valia yra galingesnė už visa

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
5. — Britų delegacija Tautų 
Sąjungos seime žada prašyti 
seimą, kad Kelloggo-Briando 
“amžinos taikos paktas” butų kita ir, galų gale, jie turi tarti
žodis į žodį inkorporuotas į paskutinį žodį,” pasakė Mac- 
peržiūrėtą 'Pautų Sąjungos kon- Donaldas.
venciją.
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Britų darbiečių premjeras MacDonald sa
ko, kad visi žmonės ištroškę taikos, ir 
tas troškimas padėsiąs juros nusigink
lavimą išspręsti
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61 asmuo žuvo per aud
ra Filipinuose

MĄNILA, Filipinai, rūgs. 5.
Pranešim?.’, gr.uli š andie iš 

Bulakano ir Laguno?, provinci
jų, rodo, kr.d per baisią eudrą, 
kuri andai siautė Luzono sa
loj. žuvusių žmonių skaičius

Karo toksinas milio- 
nams žmonių bema

tant sunaikinti

LIETUVOS ŽINIOS
250,000 litų — nemažas

nuostolis Lietuvai

Arabuose skelbia- 
mas “šventasai ka
ras” prieš valdovus

taikos, sako Mac 
Donald

GENEVA, rūgs. 5. — 
bedamas šiandie pietuose, 
rities akredituota 
jungai Tai plautinė 
ninku 1 
Sąjungos 
MacDonald, britų darbo prem
jeras, pasakė, kad 95 nuoš. 
visų pasaulio žmonių troškte 
trokštą taikos, ir tas taikos 
troškimas padėsiąs Jungtinių 
Valstybių prezidentui lioove- 
riui ir jam, britų premjerui, iš
spręsti juros ginkluotės apribo
jimo problemą.

“Be abejo, kad

tautų federaciją
Aristidas Briand, Francijoa 

premjeras, kuris kalbėjo po 
MacDonaldo, šį kartą drąsiau 
pasisakė sąvo Europos valsty
bių federacijos planu. Jis pa
sakė, kad tokia federacija bu
tų ne vien ekonominė. Suda
rius valstybių federaciją, Eu
ropa — sakė Briand — išveng
tų trynimųsi ir nesusipratimų. 
Tuo visi Europos kraštai lai
mėtų. Jis žinąs, kad tūli labai 
skeptiškai žiuri į jo projektą, 
jis betgi tikįs, kad gal nė me
tams nepraslinkus žmonės jau 
sveikinsią Europos tautų kon- 

mes susitin- federaciją..

Kal- 
ku- 

Taulų Są- 
Laikrašti- 

Draugija iškėlė Tautų 
; Tarybai, Ramsay

Skandalas ryšy su Amerikos darbo at- 
juros nusiginklavimo stovy kalbos britų 

darbo kongresekonferencija
Amerikos laivų statytojų intri- ; 

gos į niekus pavertė Genevos 
konferenciją 1927 m.

[Kurios britų darbininkams 
Įėjo būt “funny”, bet jie 
va mandagus, tur būt...]
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(Atlantic and Pacific Photo)

Minnea polis, Minn. — 32 aukštų bokštas, kuris tapo pava
dintas Washingitono monumentu. Monumentą pastatė milionie- 
rius’ W. B. Foshay.

Lunačarskis, švieti- Berlyno miesto vaid
ino komisaras, paša- žia pagerbė Karlo

liūtas iš vietos Markso atminima

WASHINGTONAS, rūgs. 5.| 
— Senatoriui Borah 
užsienio reikalų komisijos pir
mininkui, pragumojus įnešti 
rezoliuciją, kad senatas ištir
tų darbuotę vieno \Villiamo B. 
Schaerero, kuris sakosi atsto
vavęs Amerikos laivų statyto
jus nepavykusioj juros nusi
ginklavimo konferencijoj Ge
nevoje 1927 metais, senato lai
vyno komisijos pirmininkas 
Hale prižadėjo rūpintis, kad 

greičiau

LONDONAS, rūgs. 5. — Bel- 
senato fiaste laikomame Britų Darbo

Kongreso suvažiavime 
kalbėjo du Amerikos 
Federacijos atstovai, 

jų, W. J. Rooney, atsto- 
Sheet Metai Workers 
pasakė:

Gene vos 
švieson

tas dalykas butų juo 
ištirtas.

Schaerero žygiai 
konferencijoje iškilo
dabar, kai tas pats Schaerer iš
kėlė laivų statytojams bylą, 
reikalaudamas iš jų $250,009 
atlyginimo, kuris jam priklau
sąs už jo nuveiktą jiems dar
bą Genevoje.

Eksportuota iš Lietuvos 
26,000 kiaulių

KAUNAS. — šiemet žymiai 
padaugėjo kiaulių išvežimai. 
Per pirmą šių metų pusmetį 
kiaulių išvežta 26,796 štukos, o 
pernai tuo pačiu laiku tik 12,- 
546 štukos.

ORAS

Unijų 
vakar 
I >arbo 
Vienas 
vaujas 
unijai,

“Panaikinus Jungtinėse Val
stybėse smukles ir įvedus pro- 
hibiciją, krašte įvyko didelė 
atmaina. Įspėju britų darbi
ninkus nuo tokios [prohibici- 
josj idėjos. Niekados Amerikoj 
nebuvo tiek daug piktadarybių, 
kaip jų priviso nuo laiko, kai 
buvo priimtas Volsteado aktas. 
Slpykyzūs [slaptos smuklės] 
visur kribždėte krabžda. Milio- 
nai pirma buvusių padorių na
mų, dabar virto bravorais ir 
degtinės varyklomis.”

Antras ADF reprezentantas, 
W. T. Clark, American Glass 
Workers unijos vadas, pasakė: 

“Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, ponas Green, 
prašė mane painformuoti jūsų 
kongresą, kad mes visai o vi
sai sutinkame su britų darbo 
unijų judėjimu jurų laisvės 
klausimu. Ponas Green mano, 
kad abidvi darbo organizacijos 
galėtų daug padėti nevaržomai 
jurų laisvei patikrinti.”

MASKVA, rūgs. 5. — So
vietų valdžia pašalino iš vietos 
Ana tolių Lunačįrskį, švietimo 
komisarą. Jo vieton ta|x> pa
skirtas Andriejus 1 Budnovas, 
vieniais žymiausių sovietijos ka
rininkų, aukščiausios karo ta
rybos narys.

Lunačarskis buvo vienas pir
mutinių ir seniausių bolševikų 
vadų, pernai metais šventęs 30 
metų pirmo savo arešto sukak
tuves. švietimo komisaru Lu
načarskis buvo nuo pat bolše
vikų valdžios įsisteigimo, taigi 
per arti dvyliką metų.

Del ko jis dabar lapo nuvers
tas? Sako, dėl pačios. Luna- 
čarskio žmona yra krutamųjų 
paveikslų aktorė, kurią košar- 
koniunistai kaltino dėl “buržu
jiškų manierų”.

BERLYNAS, rūgs. 5. — Vo
kietijos sostinė pagerbė socia
lizmo tėvo, Karlo Markso, at
minimą. Miesto valdžia priėmė 
socialdemokre.itų frakcijos pa
siūlytą projektą padėti žalva
rio plokštę* Ant namų, Moh- 
renštrase 17 
Marksas gyveno 
ketverius metus, 
1841.

Užvakar įvyko 
dengimo apeigoą,

daugybė žmonių ir Ber- 
miesto vyriausybės atslo-

JERUZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. .5. — Arabų musulmonuo
se visoj Palestinoj ir kaimynų 
kraštuose pradėta skleisti karš
ti kurstomi atsišaukimai, ku
riais arabai šaukiami sukilti 
prieš Palestinos valdžią. Vie
nas tokių atsišaukimų tiesiai 
skelbia “šventąjį karą” ir grau
dena visus arabus padėti ara
bų sukilėliams Palestinoje.

Sako, kad daugybė tos kur
stomos literatūros eina iš Ja- 
fos, Haifo, Egipto, Damasko, 
Beiruto ir Alepo.

Palestinos arabams 
šniugeliuojami 

ginklai
Nors Jeruzolime šią valandą 

ramu, kitur tačiau atsitinka 
susikirtimų tarp britų kareivių 
ir arabų bandų. Vakar buvo 
suimtas vienas automobilis, 
L'iSindęs prasigriebti per Allenby 
tiltą iš Užjordonio į Palestiną. 
Automobily rasta keturiolika 
šautuvų ir 1,000 šovinių. Bri
tų kariuomenės vyriausybė tuo
jau pasiuntė į Ammaną,
jordonio sostinę, šarvuotus au
tomobilius stengtis užkirsti ke
lią ginklų ir amunicijos gabe
nimui Palestinos arabams.

LONDONAS, rūgs. 5. — Bri
tų mokslininkas, prof. Leonard 
Ilill, kalbėdamas sveikatos in
spektorių draugijos susirinki
me Lowcstc-fte, pranaše apie 
suradimų naujų baisių nuodų, 
kurių tik vieno mažo šaukšte
lio pakaktų ištisoms armijoms, 
milionams žmonių, bematant 
sunaikinti.

Tuos baisius nuodus, toksi
ną, padarančios tam tikros 
bakterijos, kurios esą labai 
lengva veisti, bet kurių vardo 
jis negalįs niekam sakyti. Nuo
dai veikių tiek įkvėpuoti, tiek 
jų dulkėms nukritus ant .akių-

Po to profesorius Ilill pasa
kė: “Jei žmones imtų tokius 
nuodus gaminti ir barstyti juos 
iš aeroplan'ų, tai kam bebūtų 
verti visi karo pabūklai? Ar 
ne laikas tad butų mesti eik
vojimų pinigų ginklams ir vi
sokiems prisirengimams karui, 
ir suvartoti juos kovai su ligo
mis?”

KAUNAS. — Ryšy su tuo, 
kad užsienių turistai, įvažiuo
jant Lietuvon, negauna nemo
kamų vizų, šiomis dienomis, 
kaip praneša ‘‘N. E.”, vienas 
anglų garlaivis “Ranči”, vietoj 
to, kad aplankytų svarbiausi 
gintaro centrą — Klaipėdą, — 
nuvyko Liepojon. Jis nuvežė 
800 turistų, kurių tarpe buvo 
daug žymių prekybininkų. Jų 
lankymosi pasėkoj, Liepojoj nu
pirkta gintaro 5,000 svarų ster
lingų (250,000 lt.) sumaj.

Sovietų laikraščiai jsi- 
leidžiami Lietuvon

Už-

vavo 
lyno 
vu.v

40 valstybių priėmė 
Root’o planą

Jungtinės Valstybės gal nebo
si baidys tapti Tautų Teisin
gumo Teismo nariu

GENEVA, rūgs. 5. — 
rinkę čia konferencijoje 
galai keturįų dešimčių valsty
bių, priklausančių Tarptautiniam 
Teisingumo Teismui, kaip vie
nu balsu priėmė peržiūrėtą pro
tokolą, kurį pateikė Amerikos 
juristas Elihu Root, kad ir 
Jungtinės Valstybės galėtų tap
ti pasaulio tribunolo nariu.

Protokolas dabar eis Tautų 
Sąjungos šeiniui patvirtinti.

Slusi- 
dele-

75 metų senute bandė 
pabėgti iš kalėjimo, ir 

užsimušė

aut namų, 
, kuriuose Karlas

Berlyne per
nuo 1837 iki

plokštės ali- 
kuriosc daly--

Didelė aeroplano 
katastrofa

8 asmens žuvo perkūnui tren
kus skrendantį dideli lėktuvą

GA.LLUP, N. M., rūgs. 5. — 
Kalnų tyruliuose, dvidešimt 
tris mylias į pietus nuo čia, ta
po surasta didelio pasažierinio 
aeroplano “City of San Fran- 
cisco” laužų krūva ir skridu
sių juo astuonių asmenų negy
vi kūnai.

Iš viso matyt, kad skridęs 
aeroplanas buvo audros metu 
perkūno nutrenktas.

Žuvusieji yra: iMrs. J. 
Raymond iš G’sndale, Cal.; 
McGaffey iš Albuquerque,
M;. M. Campbell iš €i nei ima t i, 
Ohio; H. Livermore iš Boston, 
Mass.; Wm. Beer iš New Yor- 
ko,
pilotas; A. Dietel, antras pilo
tas, ir C. Canfield, Transcon- 
tinental Air Transport kompa
nijos karjeras.

“City of San Francisco”, pa- 
sažierinis trimis motorais aero
planas, išskrido praeito antra
dienio 
N. M.

B.
A.

visi pasažieriai; J. Stowe,

Specialiai įsteigti britų 
teismai teis nusikal

tusius
Palestinos gubernatorius pa

skelbė, kad visos kriminalinės, 
tiek žydų tiek arabų, bylos, 
ryšy su pastaraisiais neramu
mais, bus tardomos įsteigtų 
specialių teismų, britų teisė
jams pirmininkaujant.

r

Neramumuose užmuštų 
ir sužalotų skaičius
Palestinos vyriausybė pa

skelbė šeštą biuletenį, kuriame 
paduoda šitokius užmuštų ir su
žalotų asmenų per visą nera
mumų laiką skaičius:

Užmuštų — musulmonų 87; 
krikščionių 4; žydų 119. Rim
tai sužalotų — musulmonų 
121; krikščionių 11; žydų 175.

Projektuoja steigti 
dirižablių linijas per 

vandenynus

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota ir vėsu; viduti
niai, daugiausia žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar
tarp 72°

Šiandie 
džiasi 7:
9:43 vakaro.

Du lakūnai žuvo bandy
dami pasažierini 

aeroplaną

rūgs. 5.— 
75 metų 
kuri už 

buvo teis-

temperatūra įvairavo 
ir 62° F.
saulė teka 6:19, lei-

18. Mėnuo leidžiasi

TALLULAH, U., nigs. 5.— 
Bandydami aeroplaną, kuris 
turėjo būt vartojamas pasažie- 
riams gabenti, užsimušė pilo
tas Schildauer ir jo padėjėjas 
John Casson, jų lėktuvui ap
virtus ant uodegos ir nukritus 
žemėn. Nelaimė atsitiko trys 
mylios į žiemius nuo Tallulah.

BAY CITY, Mieli., 
Mrs. Matlie Kelley, 
amžiaus moteriškė, 
prohibicijos laužymą
mo uždaryta kauntės kalėjime, 
vakar norėjo pabėgti iš kalėji
mo, ir žuvo. Senulė bandė su 
virvės pagalba nusileisti pro 
langą iš trečio kalėjimo aukš
to, bet rankose nebebuvo pa
kankamai jėgų, negalėjo jos 
svorio išlaikyti. Senutė nukri
to žemėn ir užsimušė.

rytą iš Alhuquerque, 
į Los Angeles. Netru

kus po to kilo smarki audra 
su baisiomis perkūnijomis,, ir 
aeroplanas žuvo kelionėje. Per 
dvi dienas ieškojo jo kiti aero
planai ir organizuotos žmonių 
kuopos, iki pagaliau vakar vie
nas paštininkas pastebėgo tarp- 
kalnėj aeroplano laužus.

AKRON, Ohio, rūgs. 5. — 
Po ilgokos konferencijos, ku
rią uia vakar laikė vokiečių 
dirižablio “Graf Zeppelin” sta
tytojas, I)r. Hugo Eckener, ir 
Goodyear kompanijos pirmi
ninkas, P. W. Litchfield, buvo 
pranešta, kad vokiečių^ cepeli
nų ir Goodyear cepelinų 
poracijos tariasi įsteigti 
žablių susisiekimo linijas

kor- 
diri- 
per

im-Tokių linijų įsteigimas 
siąs betgi nuo dvejų iki ketve
rtų metų.

Parduos 45,000 pabėgių

WEST ORANGE, N. J. — 
Išradėjas Thomas A. Edisonas, 
kuris sirgo plaučių uždegimu, 
dabar jau sveiksta.

KAUNAS. — Rugpiučio 23 
d. Miškų departamente iš var
žytinių bus parduota 45,000 pa
gamintų plačiųjų ir siaurųjų ge
ležinkelių pabėgių.

22 darbininkai žuvo 
parako fabriko gais

re Italijoj
BIRAESCIA, Italija, nigs. 5. 
Castenedoloj, netoli nuo čia, 

dėl sprogimo parako įmonėj ki
lo gaisras, kurio liepsnose žu
vo dvidešimt du asmens, dau
giausiai moterys.

Fafrike tuomet dirbo 37 dar
bininkai ir darbininkės, ir visų 
jų tik vienas išliko sveikas.

Buvęs kaizerio kapito
nas suimtas dėl $750.- 

000 vagystės
BERLYNAS, rūgs. 5. — 

šaindie čia buvo suimtas Wal- 
ter von Sack, buvęs kaizerio 
jachtos “Hohenzollern” kapi
tonas, o pastaruoju laiku ban
kininkais. Jį kaltina dėl pasi- 
glemžimo apie 75,000 dolerių 
depozitorių pinigų.

BOSTON, ’Mass., rūgs. 5. — 
Praneša, kad juroj, penkiolika 
mylių nuo Yarmoutho, Nova 
Scotia, įvyko sprogimas žvejų 
škunery “Zilpha”. škuneris ne
trukus paskendo. Kapitonas 
Wm. Tobey ir septyni kiti įgu
los žmonės suskubo nuleisti 
valtį ir palikti skęstantį laivą. 
Jie buvo kito laivo išgelbėti.

Bet sovietai Lietuves laikraščių 
Rusijon neįsileidžia

Kauno “Liet, žinios” s'ako, 
kad šiomis dienomis Vidaus rei
kalų ministerija nutarė leisti 
pardavinėti Lietuvoje bolševikų 
laikraščius — Maskvos dienraš
čius “Izviestija” ir “Ekonomi- 
českaja žizn”. To leidimo prie
žastis esanti ta, kad valdžia pa
sitikėdama savo jėgomis, nebi
jo komunistinio perversmo.

Dar anksčiau buvo leista par
davinėti Maskvos komunistų 
laikraštis “Moskauer Rund
schau”.

Įdomu, sako “Liet, žinios”, 
ar musų vyriausybė pastatė są
lygą, kad SSSR įsileistų Lietu
vos spaudą.

SSSR norėjo ir į Latviją įga
benti savo spaudą, tačiau Lat
vijos' vyriausybė pareikalavo ly
gių sąlygų, ir SSSR atsisakė tų 
sąlygų priimti.

Operetės klausimas 
Kaune vėl kilo

KAUNAS. — Atatinkami sluo
ksniai esą susirūpinę operetės 
įsteigimu. Iniciatyvos esą imsis 
vėl “Dainos” Draugija.

Netikros 2 lity monetos 
apyvartoje

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis apyvartoj pasirodė padirb
tų 2 litų monetų. Andai Kau
no autobusų stoty kalbamomis 
monetomis buvo sumokėta kon
duktoriui. Jos palyginamai ne
blogai padirbtos, tačiau atskir
ti nuo tikrų galima.

Platintojai ir fabrikuotoj ai' 
ieškomi.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laikų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra dabai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

<

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Gryno Oro Rykliai
NAUJIENOS, Chfcago, UI

Šiokiadieniška daina
Bėga bobos, pačios- lekia 
Tarsi butų jos patrakę! 
Nieks negal jų sustabdyti, 
Jų širdžių nuraminti. 
Visos nor’ pauliavoti, 
Naujus vyrus pažaboti. 
Ir ženybos laiko dyko — 
Nebemaino jau ant džiko! 
Bėg’ nuo turčiaus, skurdžio, 

plikio,
Džimio, Džiakio ir Tilvikio; 
Nuo Antano ir Mataušo, 
Jurgio, Jono ir Tadaušo. 
Mat, nauja mada užėjo: 
Viskas, viskas pakitėjo. 
Nebežiūri bobos pečiaus, 
Tik turtingo Džiakio Račiaus, 
Kuris smagų tur‘ kariuką, 
Smailą, miklų liežuviuką. 
Arba dailų s'nukužėlį, 
Vieną, antrą tūkstantėlį. 
Jie pagedusių bobelių, 
Tarsi skerdžiai tarp avelių: 
Ką tik nori su joms daro, 
Visokius šposus išvaro. 
Bėga vyrai, bėga bobos, 
Senos, jaunos—ir patogus. 
Nebe 'toj dabar gadynė— • 
Kas met’s nauja gaspadinė. 
Naujas mados, naujas laikas 
Gyvanašlių pilnas tvaikas. 
Vyrai pačioms mainikauja, 
Turtais žarsto pilna sauja. 
Po teismabučius tik ūžia, 
Kaip tos bitės po giružę. 
Visi perskyrų panudę 
Kaip žuvis, sausame prūde, 
Gyvio purvuos’ nardo, trinas- 
Bobos kibina vaikinus! 
Tik žiūrėk—už meto-kito — 
Į kapus jau nusirito...

—Viengungis.

Ar nematot, kad tas ponas 
tą vargšą apmovė,— 
Jo sveikatą sunaikino 
sau turtus sukrovė.

—Pui3tapėdis.

Heilo “Sandara”!
Klausyk, gerbiamoji, ir buk 

ant tiek gera, nekopijuok ma
no padaužiškų eilių, kurios til
po “Naujienose”.

“Sandaros” numeryj 35 yra 
iškopijuotos mano eilės:

“Ant leikos krašto, Chicagos 
miestely”.

Puikiai iškopijuotos, žodis žo
dingo pasirašo M. B.

Jeigu dar kartą taip padary
site, tai protesto demonstraci
ją kelsiu ties pat “Sandaros” 
vartais.—Pustapėdis.

Raudona dešra

Pilietis ir buvęs seniūnas Gas- 
peras špunka iš geležinkelio sto
ties parsivežė porines kripes 
Kauno svečių: sūnų, marčią, uo
švę, marčios brolį studentą, šio 
bičiulį kitą studentą, šio pasku
tiniojo rudą šunį, nukirptom au
sim ir gramafoną.

Parvažiavę išsibučiavo su vi
sais, pradedant Špunkiene, bai
giant piemene Liuce, pasidžiau
gė oro grynumu, gražiom apy
linkėm, atkreipė savo išlepintą 
dėmesį į besiganančio kluone 
veršio uodegos lankstumą, pa
stebėjo išviečių nepatogumą ir 
tolumą nuo trobų ir pareiškė 
parvažiavę pailsėti, gryno oro 
pakvėpuoti, nes beveik visus 
didmiestis nukamavęs, suvargi
nęs, beveik į grabą įvaręs.

Špunka su špunkiene pakasė 
šlaunis ir sako: — Ilsėkitės, al- 
.suokit. Bene gaila. O kai dėl 
vaišių — medauninkų neturiu, 
landskų sūrių taip pat neturiu, 
bet pieno ir kiaušinių pakaks.

Špunkos svečiai pradėjo ilsė
tis ir alsuoti.

Tą patį vakarą špunkiene pa
sikvietė mergą į kamarą ir pra
sidėjo paslaptingas jų pasikal
bėjimas.

Nieko nauja

Kam čia juoktis iš merginų,— 
nes biesai ir iš vaikinų. 
Cigarai, pypkės ir cigaretai, 
munšainas, kozyros ir kabaretai.

O alutis namie dirbtas, 
ir su malesu išvirtas. 
Kas ragavo, - visiems tiko; 
tik bėda, kad nėra kiko.

Vyrai į autus įsisėdę 
Važiuoja pusiau neėdę.
Kaip vilkai pradeda staugti; 
mat, merginas nor sugauti.

Kaip pakliūva jiems mergytė, 
tai jau bliauja, kaip avytė. 
O vaikinai ją apsėdę;
įtupi tarpe, kaip pelėda.

Neneik glostyt nė merginų, 
lai neerzina vaikinų.
Kalnierukuš pasistatę, 
flirtuoja vyrus pamatę.

Aš nepaisau, ką kas veikia; 
kas ką giria arba peikia. 
Bet aš turiu pilną tiesą 
aprašyt ir pati biesą.

—Pustapėdk

Kaip pasauly dedasi
Kaip gerai gyvent pasaulyj, 
jei esi turtingas;
nors ir žioplys pirmos klesos,— 
esi išmintingas.

Penktadienis, Rūgs. 6, 1929

ros kilogramų, kitas iki trijų...
Jie visi džiaugėsi pasisekusiu 

poilsiu ir šeimininkų vaišingu
mu. ' “V-sva”.

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Kryžiaus, atsiklau- 
rankas ir pradėjo

kurio mielaširdystė 
, užleisk smarkia

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralines, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Bouievard 4552
------------------------y
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jog ji tos pat dienos pavakarę 
gimdė dukterį.

žodžiu, apsupo iš visų pusių 
juodi debesys Špunkos gyveni
mą ir nuvarė ant šuns uodegos 
Špunkienės laimingas dienas.

Kaimo gale stovėjo senas kry
žius, prie kurio žmonės melsda
vosi per kryžiaunas dienas.

Nuėjo vargšas, Špunka vieną 
vakarą prie 
pė, susiėmė 
melstis.

— Dieve, 1 
neišsemiama, 
perkūniją, tik ne taip, kad iš 
karto kurį nors svečią užmuš
tų, bet kad po truputį vienur 
kitur įtrenktų/Arba, kad žemė

gardus ir sveikas dobilų kvapas! 
— Tarė vėl guldamosi į dobi
lus mielasis svečias'.

Špunka pagalvojo, pagalvojo, 
užsivertė dalgę ir nuėjo. Tegu 
šimts, gali dar kokį mažakrau- 
jį svečią pervanoti pusiau ir ga
na. O paskui nešiok visą am
želį nuodėmę krūtinėj.

— Bala nematai, dobilai ne
pabėgs. Sutvarkysiu daržinėj 
suvežtą šieną.—Pagalvojo špun
ka.

Čiustino, čiustino šieną nam- 
pusen, tik vieną kartą smeig
telėjo šakę į tokią didelę šieno 
krūvą, kaip patempė aukštyn— 
nė iš vietos.

Gerokai reikėjo Špunkai pa
sitampyti, kol iš krūvos' išpešė 
uošvės balsą:

Ratavokit! Esu skersai ir 
išilgai persmeigta!

žodžiu, vakarais kamaroj šei- 
myninke su merga šnabždėjo 
apie reikalingus rytdienai paga
minti valgius., Merga alpo, šei- 
myninkė alpo. ’>

O dienomis nuo pat ryto iki 
vakaro girdėjosi vasaroj ančių 
vaitojimai ir riksmai.

Kluone karvė permynė mar
čią. Vapsvų apspistas belaigy- 
damas dveigys' kumelys nuvarė 
į geresnį pasaulį marčios bro
lio bičiulio rudąjį šunį.

Savaitės gale špunka paste
bėjo savo žmonos nebenuroka- 
vimą ir klaidžiojantį jos žvilg
snį po medžių šakas, po pageg
nius, apie rūbų kabyklas, — ir 
paėmęs paslėpė visas pasikarti 
tikusias virves'.

O mergos prie šulinio vienos 
nebeleido.

Lauke stovėjo neplauti dobi
lą^ kurių gardų ir sveiką kva
pą traukė vienas mažakraujis 
svečias, stovėjo nevežtas šienas, 
nes niekas negalėjo pasakyti, 
kuriam kupste ilsisi vasaroto
jas' ir kurią jo kinio vietą per
vers šakės.

Nuo gramofono balsų pasiu
to Špunkos šuo, nutraukė rete
žį, bebėgdamas apriejo kaimy
no paršus, sukramtė geliąs kk 
to kaimyno vižlas, nubėgęs į 
miestelį taip pergązdino vals
čiaus raštininko nėščia žmoną,

kokį truputį sudrebėtų. Netaip, 
kad kiauroji žeme atsivėrusi vi
sus juos iš karto prarytų. Tik 
kad, atsivertų tokia skyle, ku
rios persigandę nešdytųsi na
mo.

Grįžęs namo svirne jis rado 
besisveriančius vasarotojus.

Vienas buvo paaugęs iki po

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

DABAR
JUS GALITE PIRKTI

Paprastai $ 155 Vertės
Daktarai sako, kad rūgstan

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

ELEKTRIKINĮ
RADIO

— Tu žiūrėk, neužmiršk: 
marti kietai suvirtų kiaušinių 
nemėgsta. Jai reikia, kad try
nis butų kiek apiskystis. Ir dau
giau 3 kiaušinių ji nesuvalgo. 
Ir kad butų pavirintas pienas, 
tik Dieve apsaugok, be putos. 
Nemėgsta plėvės. 0 ponui, sū
nui, vadinasi, reikia penkių kie
tai suvirtų kiaušinių. Tris ga
lima ant keptuvės, ant spirgų 
paleisti. Sako, su pipirais val
gąs, skilvis geriau virškinąs. 
Paskui jis gers pieno, tik vi
siškai nevirinto. Ot, kaip tik iš 
karvės.

O ponaičiui su rudu šuniu, 
tiems su kiaušiniais blogai. Ne
mėgsta. Jiems reikia lašinių s'u- 
piaustyti ir paspirgytą su bul
vėm. Šis ir saldaus pieno ne
geria. Bet rūgusio būtinai no
rįs. Taip pat dėl skilvio ir ma
žakraujystės, z

Marčios brolis sakėsi tik ža
lius kiaušinius gersiąs'. Jis dai
nuojąs, stygom sutepti reikią. 
Sakėsi, rytoj pusryčių varškės 
su grietine norėsiąs. O uošve...

— Pala, dėdien, kad neuž
mirščiau. Vadinasi, kaip lik at
sikeliu, tuoj ir bulves su spir
gais čirškinu ir kad be putų, 
be plėvės butų — tai poniai 
marčiai.

Ne marčiai, bet ponaičiui 
su rudu šuniu. Ir kokia ten plė
vė, ant spirgų su bulvėm?

— A-a! Marčiai, rieškia, ža
lių bulvių su suteptom stygom. 
O ponui varškes su Smetona...

— Dėl Dievo meilės! — Su
riko špunkiene, — kur tas ta
vo razumėlis! Sakiau gi, mar
čiai reikia lašinių su pusskys- 
čiu tryniu ir pieno plėvės...

Auštant Špunkiene su merga 
vos laikėsi ant kojų ir svyruo- 
damoš viena kitai vis dar šniok
štė į ausis apie kietus kiauši
nius ir spirgus su bulvėm.

O rytoj per pusryčius špun- 
kienė stovėjo užpečky ir pro 
šeįmanto kertę žiurėjo į stalą.

Kiaušiniai — kieti ir mink
šti, — strimgalviais smego į 
svečių žiaunas, nyko varškė, ir 
bulves su spirgais išgaravo be 
jokio pėdsako.

Tik po to, kai išvalgė dar po
rą puodynių rūgštaus pieno ir 
vakarykščius barščius, svečiai 
pakilo nuo stalo ir išsiskirstė 
gryno oro alsuoti.

Špunka papusryčiavęs išėjo 
dobilų piauti.

žėrė vyras, žėrė iki vidurio 
lauko. Tik staiga dalgė lyg už 

I kokio bato užkulnis, o iš dobi
lų pašoko marčios brolis.

— Dėdė, juk koją nupiovei!
Koja paliko nenuplauta, tik 

pusė bato atsisveikino su svečio 
! koja.

— Dėl Dievo meilės! — Per
sižegnojo Špunką. — Kad kiek, 
bučiau kaliečystę vaikinui pada- 

Chicagc. — Lillian Kahler, I ręs. Ir koks galas čia jus į tuos 
kuri tapo suimta su garsiuoju į dobilus įguldė!
kriminalistu Willie Doody. — Oi, tamsta nesupranti, kaip

(Feljetonėlis)

Elzbieta ur Jonas jau antri 
| metai vedę ir dar, vadinasi, ge- 
! rai gyvena. Jonas pataikavo 
| kol ją gavo ir dar pataikauja: 
ji norėjo bažnyčioje šlinbą pa
imti— Jonas sutiko, dabar ji 
užsigeidė raudonos dresės— Jo
nas vėl sutiko; ji, tiesą pasa- 

I kius, dabar užsigeidė pakomu- 
nis'taut—Jonas irgi nutylėjo.

O jau, taip sakant, Elzbietos 
būdas ir karštas ir prašmatnus. 
Pirmiau, dar pora mėnesių ne
praslinko, jinai prisipirko įvai- 

I rių rožančių, maldaknygių ir 
juodų drapanų, bet dabar, taip 
sakant, paraudonavo nepermal
daujamai: užtiesalai ant lovos 
raudoni, paveikslai raudoni, Jo
no marškiniai raudoni, jos ba
tukai raudoni, net ir rakandus 
pati raudonai nupentino, jau ne
kalbant apie savo lupas ir vei
dus'.

—Žinai, Jonuk, rytoj musų 
piknikas, eik nupirksi dešros 
kokius du svaru. Raudona deš
ra, žinai, geriausia: kitokios 
neimk.

Jonas pyksta, bet ką čia pa
darysi: gal tas raudonumas iš
garuos jai iš galvos. Nuėjo ir 
nupirko dešros. Elzbieta apžiu
rėjo dešrą: nebloga, nors galė
tų būti 
bučeris 
gerai.

Ant
kėlė, apsivilko 
nusiraudonavo ir raudonas du
rnas dumodama atsiminė dešrą. 
Bet ot nelaimė: dešra per nak
tį pajuodavo..

Apsiverkė Elzbieta, apkeikė 
bučerį ir visus buržujus.

Piknike Elzbieta dešros ne
valgė, o Jonas ją pamatė tik 
vakare- jau visai nublukusią, 
purviną ir piktą. Ir Jonas nu
tarė: jei tu negali apseit be 
raudonos dešros, tai eik pati 
pasieškot.—I Įdegis.

raudonesnė, bet kad tas 
buržujus, tai gal ir bus 
Įkišo dešrą Į šėpą.
rytojaus Elzbieta atsi- 

raudonai, pati

Gerbia tokius ir mokyti, 
daug apie juos rašo. 
Bet nemato tų žmonelių, 
kur išmaldos prašo.

Prieš vieną kepurę kelia 
ir sako: “Ponuli”.
Antras vargšas badu miršta 
ir purvyne guli.

Keista yra ant pasaulio, 
kai į du pažiūri: 
vienas tik pinigų maišas,— 
kits nieko neturi.

l Pacific aini Atlantic Photo)

MADOS

2966
madni suknelė, 
byle 'lengvos ar- 

Sukirptos

Specialistas (tardyme chroniškų ir naujų li
pų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išogzaminavl- 
inas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ificgzaminavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S’t. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių- 

CIHCAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

-Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Riešuto medžio Console, Dynamic 
Speakeris

pilnai įrengta*.

Dabar jus galite pirkti $155 vertės, 8 tubu, elektrinį radio, 
gražiame -riešuto medžio cabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit 
šį nauja radio su kitais radio, kurie yra parduodami du syk 
brangiau ir jus lengvai suprasite F. J. Budrik, Ine. verte. 
Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti tokį gera 
instrumentą už tokia pigia kaina. Ir nieko daugiau nereikia 
dapirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Po $1 į savaitę

Jos. F. Budrik, ing
3417-21 South Halsted Street

Phone Bouievard 4705

Ir ne vienas jam pasako: 
kur pinigus dėjai?
Kuomet dirbai, tai praleidai; 
taupyt nemokėjai.

Jaunai panelei 
Galima siūdinti iš 
ba sunkesnės materijos, 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, 86 ir 38 
coliu per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardu, pavardę 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. 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.
1789 S. Halsted St.. Chicago, III.

čia jdedu 15 centu ir prašau at
siųsti man pavyzdi No ....
Mieros .................. . per

STEPHENS’ MUSIC STUDIOS
H

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

M
X
N 
H
M

■

’• u

Stepcmavičia (Birutes vedėjas), Anelė Salaveiči- 
kiutė, ir kiti mokytojai duoda lekcijąs

PIANO, BALSO, 
SMUIKO, ’CELLO 

IR TEORIJOS
Pradiniams ir toliau pažengusiems

-------STUDIJOS------

4142 Archer Avė. (Brighton Park) 
11003 S. Michig'an Avė. Room 10 

(Roseland)
ir Lietuvių Auditorijoj (Bridgcport)

Del tolesnės informacijos ir pasimatymo telefonuokite:
LAFAYETTE 755
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KORESPONDE
ĮVAIRENYBĖSFort Whyte, Kanada

Plėši įn iks

Pagaliau Adreinna rado anie

Dar liko vien tik. 30 dienu
Ali You Need On

Chester, Pa
Miestas

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia

Žemiausios Kainos Tiesiai j

KLAIPĖDA IR ATGAL

AMERIKOS PILIETIS

beveik

DVI KNYGOS

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
Oct. 5

sapnų

BALTIC AMERICA LINE

TUBBY He Couldn’t Afford It

.. Sept. 7
Sept. 17

Moteris, kuri 652 kartų 
buvo sužiedotine ir 50 
kartų ištekėjo už vyro

'HE SNO \
BE SEVENVHME 
CENHS IF I NELlEb 
AK' CČ'.ES AM FIFTV

t F 1 DlDKV y

LITUANIA
POLONIA”

POLONIA
ESTONIA’

H0W COUtD|? \ 
Vou ONE'y GAME
ME FIFTY CEMT5

SŪRELY VOU 
DibN’T cqm,

YELL^

Belgijoje Briusselyj suimta 
Adreinna Giujo kaltinama daug
vyryste. Dar būdama jauna gra
ži mergaite ji atvyko į Paryžių

hovj mUch DiD 
HE CHARGE

315 So. Dearborn St., Chicago, III

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Patariam pirkti laivakortes j abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

čiuose ne tiek visa tai matosi 
Tai ir visa paslaptis.

—Naujienietis.

ta. Paaiškėjo, kad ji 652 kar 
tu buvo sužiedotine ir 50 kar 
tų ištekėjusi.

miestas nedidelis, 
centras kaip ir 
miestų šitame

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

NURIS only DIN 
SįEANS • SCOURS 

JęRUBS-POUSHĘS

WCLL OI D bocroRA 
J0NE5 t*ULL VOUR 
TOOTH Alt RlGHl •
— \T blDNT HORT 

< ajovj DiD rr > >

Neatidėliokite ilgiau. Jus dar galite įsivesti šilimą į savo 
namus į laiką, jei tik veiksite tuojau.

norėjo 
vienas buvusių vyrų ir pranešė 
policijai. Andreinna buvo suifn-

Trečia klasė .... . ................................... $107.00
Trečia klasė j ten ir,atgal, tiktai ....... 181.00
Turistinė trečia klasė, Main Deck ....... 129.50
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 216.00 
Cabin ..................................................... 147.50

Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes
nio. Įsitaisykit apšildymą, laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 30 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 
veikti tuojau.
Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisą, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap
svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
net iki dviejų metų.

Knyga išguldymui 
reikšmės

Kiekvienas žmogus
Kiekvienam yra gerai 
reiškia

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel- 

žmogų apsėdžia ir kunigo 
tampa išvarytas? 

vanduo kartais krauju 
Kodėl ugnys krinta iš 
Kodėl kalnai dejuoja 

Kaip akli, raiši ir rau- 
stebuklingai išgydyti,

Po to Jus turėsite turėti šilumą 
Savo Namuose

— Lietuviai. —Darbai 
Blaivybės” aukos.

na 
kaip dan-

jų stiebai-stiebeliai stugso. Tik
renybėje, tai tik didelė laivų 
statybos vieta, čia karo laiku 
tūkstančiai žmonių iš visos ša
lies traukdavo dirbti valdžiai 
prie laivų statybos.

Šiaipgi —
Patsai miesto 
visų senovės 
krašte, su virtine kreivai išsu 
kintų gatvių ir gatviukių. Dau 
giaus nieku ypatingu nepasižy

nuo
o i Ameriką nuo Rugpjūčio

Klausimai ir atsakymai, ku 
riuos turi žinoti kiekvienas no 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Ypač nusiskundžiama, kad la
bai geria jaunuoliai, berniukai 
ir mergelės, pradedant nuo 12- 
13 metų ir “up”. Pastarieji, sa
koma, gatvėmis girti voliojasi!

Pasėkos daugelis miršta nuo 
to, kiti atsiduria pamišėlių 
muose ir 1.1, žodžiu 
guj taip ir ant žemės, žmone
lės negyvenę didmiesčiuose, ma
no, kad tik pas juos tokia “So- 
doma-Gomora” iš tos nelemtos 
“blaivybės” priežasties darosi. O 
čia visur tas pats, ant tos’ pa
čios skalės vyksta, tik didmies-

rikietį, turėjusį didelį turtą. Lai
ke keturių metų jį švaistydavo 
pinigus, jų neskaitydama. Bet 
pinigų buvo taip daug, kad jai 
nereikalinga jau buvo ieškoti 
naujų vyrų. Neseniai ji atva
žiavo į Briusselį. čia jai patiko 
jaunas belgijietis, už kurio ji 

ištekėti. Bet ja sutiko

Chester miestukas randasi 
apie 15 mylių nuo Philadelphi- 
jos, pietų-vakarų šone, ant Bal- 
timore-VVashington važiuojant.

Iš karto įvažiavusiam atro
do, kad čia esama kokio tai di
delio, didblio pajūrio miesto 
porto bei prieplaukos: kur tik 
pažvelgsi—vieni laivų laivai, tų-

Taigi neatidėliokit ilgiau
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šį patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit reikiamon vieton.

I ♦ • • .

Musų vieta yra ant bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu: užrašu ant namų: ' ‘ • \

Musų South Chicago Skyrius randasi prie 
9300 Commercial Avė. Te,efona8sag7naw ^“rtumentu’

ir ištekėjo už turtingo žemval
džio. Išeikvojusi jo turtą, Ad
reinna daug kartų ištekėjo Ni
coje, Romoje, Madride ir kituo
se dideliuose miestuose. Turtin
gi žmonės buvo jos sužieduoti
niai, vesdavo ją, išeikvodavo vi
są savo turtą, ir tuomet Adrein
na palikdavo juos ir ieškodavo

žmones 
sunkiai gaunami, bet 
darbai, ypač paprastiems 
ninkams, sunkus.

Kitos išdirbystės eina 
normaliai. Uždarbiai kiek ma
žinami.

Nežiūrint į visas viršminetas 
kalbamojo miesto lietuvių girti
nas puses, yra ir neigtinų bei 
peiktinų. Ypač iš taip vadina
mos “blaivybės” atžvilgio.

Mat, Chesteryj visos taip va
dinamos “šlapios vietos” yra, 
angliškai sakant, “wide open”. 
Nu, o kaip jau plačiai atdaros— 
tad plačiai ir “važiuojama” — 
t. y. geriama.

Geriama, pasakojo man, nu- 
siskųsdami vietos švarus lietu
viai, ne tik smuklėse ir visokio
se “saldainių” sankrovose, bet 
ir ant gatvių ir grįčiose ir vi- 
sur, kur tik kam užsigeidžia- 
ma, bei kur “troškulį” pajaučia- 
ma.

Geria, sako, visi ir visos, se
ni ir suaugę, jauni ir net maži.

Lietuvių Chesteryj randasi 
gana gražus ir didelis būrelis, 
apie du su virš šimtų šeimų, 

j Yra čiela virtinė ir smulkių biz- 
: nių-biznelių: 3 siuvėjai, 2 barz
daskučiai, vienas restorantas, 

! keliolika “saldainių” krautuvė- 
1 lių, keliolika “minkštųjų” gėri
mų užeigų, bučernių, grosernių 

■ ir 1.1. Visi jie čia, matomai, 
I neblogai verčiasi ir gana simpa- 
I tingi žmonės. Susikoncentravę 
jie čia maž-daug ant Morton 
Avė. ir kitų šalimų gatvių-gat- 
velių, kurių čia gana apsčiai ir 
gana trumpų randasi.

Pasigėrėjimo verta čia lietu
vių įstaiga, tai Tautinis Namas, 

I kuriame apart bufeto ir kitų 
Į užeiginių vietų, randasi tiesiog 
1 elegantiška ir erdvi svetainė, 
i Už tai—už tokį gražų namą, 
vietos lietuviai verti garbės ir 
pagyrimo! v

Patsai namas randasi ant 4- 
tos gat., gražioj ir švarioj vie
toj. Pastatytas jis iš gražių, 
gelsvų plytų, trijų (su rusiu) 
aukštų. Tokių gražių tautinių 
namų ir tokiose mažose koloni
jose retai kur tenka rasti. Reiš
kia, kad esama vietos lietuviuo
se gero elemento žmonių, kurie 
tatai sugeba sujungtomis spėko
mis atsiekti.

Randasi ir Romos katalikų 
bažnytukė, kuri, nežinant, sun
ku nuo kitų didžiulių (o jų čia 
daug yra) pagyvenamų namų 
atskirti. Kunigauja tūlas Paukš
tys. Matoma, kad čia neper- 
daugiausiai tikinčių lietuvių 
esama. Tad jie ir tokį puikų 
Tautinį Namą įsitaisė!

Darbų Chesteryj yra daug ir 
įvairių. Be minėtų laivų sta
tybos yra dar Fordo išdirbystės, 
audinyčios ir didžiausia tai 
Baldvvin Locomotive Works, ku
rioj gaminama viso pasaulio 
kraštams garvežiai. Pastarojoj 
dirba netik Chesterio, bet ir vi- 

miestų ir miestelių 
Darbai ten dabar ne- 

patys 
darbi-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.Nedėlios vakare, rugpiučio 25 

d., trys maskuoti vyrai įėjo į 
krautuvę, kurią laiko Fred Šti
ly, ir grasindami revolveriais 
privertė savininką išeiti iš už 
baro. Du banditai iškraustė 
Štily kišenius, laimėdami $65. 
Kadangi prie krautuvės pasiro
dė kelios moterys, tai banditai 
spruko pro duris, nebes’uspė- 
ję nieko daugiau paimti.

Policija veda kvotą, bet ban
ditai kol kas nesuimti.

— “Naujienų” skaitytojas.

nias 
ekzortomis 
Kodėl ' 
pavirsta 
dangaus 
ir dreba? 
poti tapo 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus, ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą 
Birželio 15 iki Liepos 15
1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

2117-29 South State Street
Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai

Atdara nedeliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645
Mes Kalbame Lietuviškai

sapnuoja, 
žinoti ką 

jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai kų nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c 
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslitj ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi są- 
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Šios dvi knygos reikalinga tu 
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek 
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS
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PASAULIO TRIBUNOLAS IR AMERIKA.

Tautų Sąjungos seimas Genevoje kaip vienu balsu 
priėmė Amerikos juristo, Elihu Root, pagamintą rezo
liuciją Tarptautinio Teisingumo Tribunolo klausimu. Tą
ja rezoliucija leidžiama Amerikos Jungtinėms Valstijoms 
įstoti į kalbamąjį Tribunolą su tam tikroms rezervaci
joms.

Amerika iki šiol dalyvavo pasaulio tribunole tiktai 
neoficialiai, kadangi ji nėra Tautų Sąjungos narys ir ka
dangi ji aštriai laikosi savo garsiosios “Monroe doktri
nos”, nepripažindama teisės Europos valstybėms kištis 
i Amerikos kontinento reikalus. Dabar Genevoje tapo 
paruošta dirva ir oficialiam Jungtinių Valstijų prisidė
jimui prie tarptautinio tribunolo, sulig tomis sąlygomis, 
kurios buvo pareikštos senate Washingtone.

Tautų Sąjungos nutarimas reiškia kvietimą Ameri
kai, kad ji dėtųsi prie tarptautinės teisingumo įstaigos, 
ir reikia manyti, kad ji šį kvietimą priims. Tuomet Jung
tinės Valstijos bus viena koja įžengusios ir į Tautų Są
jungą, kurios ji iki šiol šalinosi, nežiūrint to, kad Tau
tų Sąjunga yra Amerikos prezidento Wilsono padaras.

sudarė naują komitetą propagandai tarpe unijų, užvar
dintą skambiu vardu “Darbo Unijų Vienybės Lyga”.

Įdomu, kad pačių komunistų spauda skelbia, jogei 
tame suvažiavime buvo “atstovai” ne tik nuo organizuo
tų darbininkų, bet ir nuo neorganizuotų. Kaip žinoma, 
komunistai Amerikoje nekontroliuoja nė vienos darbi
ninkų unijos. Visa, ką jie turi savo kontrolėje, tai tik 
kai kurių unijų nuotrupas, kurios pramonėje nevaidina 
jokios rolės. Todėl ir tie neva organizuotų darbininkų 
“delegatai”, kurie buvo suvažiavę Clevelande, negalėjo 
atstovauti unijoms. Bet kas siuntė tuos “delegatus^’, ku
riuos komunistai vadina “neorganizuotų darbininkų at
stovais”, tai jau yra visiška misterija.

It taip tapo sulipdyta ta neva “unijų vienybė”.
Šis naujas komunistų padaras yra ne koks ten dar

bininkų unijų susivienymas, o tik nauju vardu pakrik
štytas senasis Fosterio padaras. Fosteris per keletą me
tų bandė “gręžti iš vidaus” darbininkų sąjungas su pa- 
gelba tam tikrų partinių būrelių (“branduolių”) suorga
nizuotų kai kurių unijų viduje ir sujungtų į vieną “švie
timo lygą”. Bet ši jo taktika nedavė jokių teigiamų vai
sių. Nė viena unija nebuvo komunistų užkariauta; at
virkščiai, keletas unijų, kurioms įsipyko komunistiškas 
“gręžimas”, išmetė gręžikus su jų visais branduoliais 
laukan.

Kai komunistų “grąžtas” nulužo, tai jie dabar ban
do eiti prie savo tikslo kitu keliu: steigia atskiras, gry
nai partines “unijas” ir rengiasi su jų pagelba atakuoti 
•senąsias darbininkų organizacijas iš oro.

Bet, žinoma, iš šito jų sumanymo taip pat neišeis 
nieko, kaip ir iš pirmesnių jų pastangų. Gal tik, vardan 
naujos Lygos, pasiseks jiems iškaulyti laikinai daugiau 
almužnų iš Maskvos.

į Apie Įvairius Dalykus :
- » - ...........

KODĖL LIETUVOJE KARO STOVIS.
Rusijos darbininkų 

būkle

Rear admirolas Thomas P. 
Margruder, kuris už kaltinimus 
karo laivyno adipinistracijai du 
metai atgal buvo pašalintas' iš 
tarnybos, dabar vėl tapo pri
imtas tarnybon ir paskirtas San 
Diego bazės komanduotoju.

- Kauno “Aidas” aiškina, kodėl Lietuvoje siaučia ka
ro stovis, karo lauko ‘Teismai”, karo cenzūra ir panašus 
dalykai, kuriais piktinasi visas civilizuotas pasaulis. Sa
ko:

“Musų valstybės gyvenimo normalią eigą daugiau
sia trukdo dvi skaudžios opos. Tai vis dar nepasi
liovęs lenkų agentų-plečkaitininkų veikimas ir vis 
dar galutinai neišnykusi komunistų saujelės prieš
valstybinė propaganda. Jei šių dviejų opų nebūtų, 
tai vargu ilgiau tektų nusiskundinėti karo stoviu ir 
neišvengiamais jo varžymais...

“Jei nebūtų šių dviejų opų — plečkaitininkų ir 
komunistų, vis dar nepasiliovusio veikimo ir valsty
bės pamatų knaisiojimo, tai mes pirmieji šauktume, 
kad gana yra karo stovio, gana kariškos cenzūros. 
Be šių varžymo priemonių musų valstybės gyveni
mas puikiausiai apsieitų. Padoriai opozicijai, neko- 
vojančiai bombomis ir pačios nepriklausomybės pa
grindų griovimu, mes visada sutinkame tam tikrą 
kreditą duoti.”
Tai yra labai skysti, tiesiog vaikiški argumentai. 

Visų-pirma, dėl komunistų “priešvalstybines propagan- 

dos”. Pats oficiozas pripažįsta, kad ta propaganda už
siima tik “saujelė”, todėl ji negali būt pavojinga valsty
bės gyvybei. Valdžia, kuri bijo saujelės propagandistų 
ir dėl to visą kraštą laiko karo stovio replėse, — stato 
save pasaulio pajuokai.

Toks pat juokingas yra mėginimas pateisinti karo 
stovį “plečkaitininkų” veikimu. Kai valdžia kiekvieną 
griežtesnį opozicijos elementų žinksnį vadina “plečkai
tininkų veikimu”, tai gal ir susidaro kai kam įspūdis, 
kad tų “plečkaitininkų” Lietuvoje yra gyva plynia; tuo 
gi tarpu yra seniai žinoma, kad Plečkaitis net ir tarpe 
pačių emigrantų užsieniuose jau nebeturi įtakos ir tapo 
pašalintas iš vadovybės. \ •

Tečiaus, visi gerai atmena tuos laikus, kai Plečkai
tis, dar po gruodžio perversmo, ramiai sėdėjo Lietuvos 
seime ir apie politinę emigraciją nebuvo jokios kalbos. 
O betgi jau ir tuomet veikė karo stovis! Jisai buvo įves
tas tą pačią naktį, kai įvyko perversmas, ir nuo to laiko 
nė vienai valandai nebuvo nuimtas.

Ne “plečkaitininkai”, vadinasi, yra karo stovio prie
žastis, bet — diktatūra, kuri valdo kraštą be žmonių pri
tarimo.

Karo stovis, karo teismai, karo cenzūra, koncentra
cijos stovyklos ir kitos despotizmo priemonės, kurias 
vartoja Voldemaras prieš Lietuvos žmones, yra taip pat 
ir kitose šalyse, kur viešpatauja diktatoriai: bolševikų 
Rusijoje, fašistų Italijoje, ir t.t. Lietuvos liaudis tatai 
gerai žino, ir vargiai ją galės suklaidinti tuščios Kauno 
oficiozo pasakos.

Dr. Wirtzo straipsnis apie bal
se viky rojų. — Fordas ir Le
ninas. — Naftos įmonė Baku 
srityj. — Mašinų stovis. — 
“Laisvos” tarybos. — Lega- 
liška vagystė. — Dviejų dar
bininkų sušaudymas. — Dar
bininkų kerštas. — Geležin
kelių tarnautojai. — Pasikal
bėjimas sugrįžusių emigran
tų.

KOMUNISTŲ “GRĄŽTAS” UNIJOSE NULUŽO.

Clevelande šiomis dienomis susirinko būrys komu
nistų, pasivadinusių darbininkų unijų “atstovais”, palai
dojo “garsiąją” Fosterio Darbo Unijų Švietimo Lygą ir

Prieš kiek laiko pasirodė ga
na įdomus Dr. Wirtz’o straips
nis apie Rusijos darbininkų bū
klę. Dr. Wirtz yra olandų žur
nalistas. Kad gauti žinių iš 
pirmų rankų, jis specialiai bu
vo nuvykęs į Rusiją, kur tyri
nėjo darbininkų gyvenimų. Tam 
tikslui jis pasirinko Baku, ku
ris yra vienas stambiausių pra
monės centrų bolševikijoj. Sa
vo patyrimus ir įspūdžius Dr. 
Wirtz aprašo daug-maž taip:

Gyvenimas turi savo įstaty
mus. Tarp j i.i ----- sekamas: jęe-
ram darbininkui — geras užmo- 
kesnis. Tie žodžiai priklauso 
Henry Fordui, stambiam Ame
rikos pramonininkui. Ir jis, 
šiaip ar taip, savo darbinin
kams moka gana žmoniškas al
gas.

Ką gi prieš Fordo dėsnį pas
tatė Leninas, kuris pasiskelbė 
proletariato išliuosuotoju ? Kad 
geriau tatai suprasti, aš ir nu
vykau į Baku. Aš mačiau 
Amerikoj, kaip Fordas, ačiū sa
vo milžiniškam pelnui, galėjo 
mokėti darbininkams gana auk
štas algas. Aš žinojau, kad so
vietai iš Baku naftos gauna di
delį pelnų, du kartu didesnį, ne
gu iš kitų įmonių: dėl tos pa
prastos priežasties, kad į tų 
pramonės šakų jiems nereikėjo 
dėti kapitalą, — jiems nereikia 
pirkti žalią medžiaga; jiems ne
riekia mokėti dividendų, nes 
naftos (mineralinio aliejaus) 
pramonė tapo iš buvusių savi
ninkų atimta be jokio atlygini
mo.

Ačiū pažinčioms, man su 
žmona pasisekė butų gauti pas 
viena inžinierių. Tokiu budu 
aš iš pat pradžių atsidūriau la
bai palankioj padėtyj vesti ty
rinėjimo darbų. Mane ypač 
nustebino du reiškiniai: militar 
rizacija viso, kas tik šiokiu ar 
tokiu budu liečia naftos pra
monę, ir nepaprastas darbinin
ko atšalimas link šeimyninio 
gyvenimo. Jokioj kitoj šalyj 
aš to nepastebėjau. O apatija 
link šeimyninio gyvenimo yra

rimtas dalykas. Valdžia su tuo 
reiškiniu visai nekovoja. At- 
penč, bolševikų laikraščiai daž
nai rašo, jog šeimyninis gyve
nimas yra senovės liekana, ir 
šeimynine meilė yra antisociali
nė, nes žmogaus vienatinė pa
reiga — gyventi dėl visuome
nės, dėl komunos.

/
Kartą laike vakarienės aš 

paprašiau savo šeimininko pa
pasakoti apie Rusijos darbinin
ko padėtį.

Į tai atsakysiu labai trum
pai, — pareiškė jisai. — Tero
ras, kurį įvedė naujoji valdžia, 
labai blogai atsiliepia į proleta
riatų. Nuo pat pradžios valdžia 
atsidūrė pavergėjo rolėj, ir tai 
žiauraus pavergėjo. Prisižiū
rėkite gerai, kas dedasi aplin
kui, ir jus geriau suprasite ma
no žodžius...

Nors aš ir ne technikas, bet 
su naftos pramone buvau susi
pažinęs iš seniau: Rumanijoj, 
Persijoj ir Galicijoj. Dažnai 
pasitaikydavo man kalbėtis su 
buvusiais Kaukazo aliejaus šal
tinių savininkais, žodžiu ----- -toj
srityj aš gana neblogai nusi- 
maniau.

Baku aš labai nuodugniai ap
žiurėjau. Ir turiu prisipažinti: 
niekuomet man dar neteko ma
tyti įmonės tokiame apverkti
name stovyj. Ir Europoj prisi
ėjo matyti apleistus, ir nere
montuotus fabrikų trobesius — 
ne tai mane stebino; kas buvo 
baisu ir tragiška, — tai jnaši- 
nų stovis. Didelė jų dauguma, 
— tai senos mašinos, tiek neto
bulos, kad labai daug naftos 
tiesiog aikvojama. Jau iš to, 
kaip jos barška ir tarška, ga
lima spręsti apie jų netikusią 
priežiūrą.

Kaip pasirodė, priežastis to 
neįmanomo pramonės apleidimo 
yra trukumas kapitalo. Visi 
pinigai, gaunami už eksportą, 
pasilieka užsienyj ir yra sunau
dojami propagandos tikslams. 
Tenka vesti atkaklių kovą, kad 
vargais negalais palaikius pra
monę. Naftos Kaukaze šian
dien gaunama daug mažiau, ne
gu pirma, o apie tos pramonės 
praplėtimų niekas nei negalvo
ja,

— Bet oficialinės statistikos 
išvados — bandžiau aš priešta
rauti.

— Tai šlykštus blofas, — at
kirto man. — Jus matėte, ko
kiame stovyj randasi mašinos? 
Ką ir kalbėti — galų gale pra
randi visokį norų stengtis dirb
ti. Kartą mes dėjome daug vil
čių į užsienių koncesijas, bet iš 
to nieko neišėjo.

%

Darbininko padėtis toj naf
tos karalystėj labai originališ
ka. Kiekvienoj sekcijoj yra 
savo darbininkų taryba*. Visos 
tarybos turi pilną laisvę, bet... 
visos jos yra militarizuotos: tu
ri tylėti arba veikti taip, kaip 
Maskva liepia. Militarizuota 
yra ir transportacija. Mažai 
kas svetimšalių težino, kad visi 
kaip pasažieriniai, taip ir vaiz
bos Kaspijos juros laivai yra 
nusavinti. Daugiau to — naf
tos rezervuarai, kurie randasi 
Persijos teritorijoj ir seniau 
priklausė Nobeliui ir Ranevs- 
kiui, taip pat užgriebti. Aš 
pats savo akimis mačiau, kaip 
atplaukė i Enzelį sovietų karo 
laivas “ginti savo valdžios inte
resus”. Tas epizodas užgriebi
mo turto svetimoj teritorijoj 
yra labai įdomus.

Kodėl Maskvai buvo reikalin
ga viską militarizuoti? Man į 
tą klausimų norėjosi gauti at
sakymų. Neužilgo įvykusi tra
gedija visą dalykų pilnai išaiš
kino.

Kartą mano prietelis inžinie
rius įėjo į mano kambarį labai 
susijaudinęs.

— Kas atsitiko? — paklau
siau aš.

—Tik niekam nesakykite, — 
prądėjo jis. — Aš prisibijau, 
kad gali kilti riaušės. Štai kas 
atsitiko. Jus, manau, pastebė
jote, kad aš kas vakarą parsi
nešdavau dvi skardini—vieną 
su kerosinu, o kitą su benzinu. 
Tai niekas krta, kaip 1 ejąral i i lo
ta vagyste. Musų algos taip 
menkos, kad mes tuo budu esa
me priver&ti papildyti savo j- 
plaukas. Du kartu per savaitę 
mes darome licitaciją, t. y. par
duodame suvogtą benzirtų ir ke- 
rosinų. Parduodame, žinoma, 
daug pigiau, negu valdžia par
davinėja. Tai buvo daroma bė
giu paskutiniųjų trijų metų ir 
valdžia j tų reikalų žiurėjo pro 
pirštus. Bet štai dabar be jo
kio perspėjimo ji išleido griež
tą patvarkymą, kuriuo grūmo
ja stvertis kuoaštriaus'ių prie
monių kovai su “nusavinimu” 
valdžios tunto. Tačiau algos 
nei kiek nepridėjo. Ką daryti? 
Kokiu budu maitintis? Du dar
bininkai sumanė savo laimiki 
išbandyti Tiflise. Vienok “drau
gai” įskundė juos GPU, kitaip 
sakant, čekai. Jie tuoj tapo 
areštuoti ir atvežti į Baku, čia 
su jais didelių ceremonijų ne-’ 
daryta: prie sienos ir pabaigta. 
Mat, mobilizuoti, tad įtapo pri- 
skaityti prie dezertyrų. Su
šaudė juos, žinoma, be jokio 
teismo. Sužinojo apie tai dar
bininkai ir pradėjo bruzdėti. 
Galima laukti neramumų.

—Važiuodamas j čia, aš ma
niau,— pastebėjau aš, — kad 
Leninas priartino proletariatą 
prie laisvės ir geroves idealų. 
Aš klydau. O dabar mane ste
bina dar ir tai, kad jūsų darbi
ninkai rengiasi sukilti dėl to, 
jog valdžia nugalabijo du dar
bininku. Tarsi pirma sukili

mui nebuvo priežasčių. Ne, ma- 
no mielasai, ne £bs dvi žmog- 
žudysti manyj sukelia pasi
šlykštėjimo jausmą, ale tas 
faktas, kad iki šiol tie šimtai 
tūkstančių paskerstųjų nesusi
laukė užtarėjų. Kada šimtai 
žmonių buvo žudomi kas dieną, 
tai protestų nesigirdėjo...

Inžinieriaus susirūpinimas 
nebuvo bereikalingas. Pasigir
do trevoga. Dar labiau susirū
pinęs, įbėgo pas mane inžinie
rius.

—Ar girdite? — sušuko jis. 
Štai protestas, štai kerštas ru
sų darbininko. Greičiau! Aš esu 
tikras, kad padegė naftą. Snnku 
pasakyti, kas dar gali atsitikti.

Paveikslas, kurį mes išvydo
me, buvo baisus ir tuo pačiu 
laiku nepaprastai įspūdingas bei 
gražus. Iš pradžių milžiniški 
dūmų kamuoliai, lyg vesdami 
tarpusavinę kovą, kilo j padan
ges. Po to visas horizontas' su- 
liepsnavo...

Staiga iš kur tai, tarsi iš vi
sų plyšių, išlindo kareiviai. Ma
ne nustebino jų nepaprastas 
prisiruošimas; juk mes buvome 
tik mažame provincijos mies
tuke, o tie kareiviai turėjo net 
sunkiąją artilerijų.

• Tarp jų buvo ir moterys ka
reiviai. šlykšlesnio dalyko aš 
nemačiau savo gyvenime. Jų 
veidai atrodė žvėriški ir atstu
miantys ; moteriškes' švelnumo 
pas jas visai nesimatė. Jos man 
aitrodc pikto įsikūnijimu... Pa
veikslas buvo sujaudinantis. Ju
ra ugnies, nelaimę lemianti ty
la, paniurę ir misteriški žmo
nes...

Begyvendamas Rusijoj, aš 
patyriau, kad dar viena darbi
ninkų grupe surado būdų, kaip 
padidinti savo įplaukas. Tai ge- 
ležinkelų tarnautojai. Jie, taip 
sakant, kontribucijų uždeda ant 
keliauninkų, kurie nenori po ke
lias’ dienas laukti traukinio. Su
rinktų kontribuciją padeda į 
sindikato iždą, o paskui darbi
ninkai tais pinigais pasidalina.

Apskaitęs darbininkų uždar
bį, aš priėjau išvados, kad gėlo-' 
žinkelių tarnautojai yra pri
versti tuo keliu didinti savo 
pajamas, nes kitaip jie turėtų 
badu mirti. Už tokią algą, ko
kią jie gauna, jokiu budu žmo
gus negali pragyventi.

Valdžia deda visas pastan
gai, kad rusų darbininkai nieko 
nepatirtų, kaip gyvena darbinin
kai kitose šalyse. Tačiau šis 
tas prasisunkia. Suvilioti pa
žadais, grįžta išeiviai, ypač tie, 
kurie Rusiją apleido dar prieš 
revoliuciją. Sutaupytais pini
gais jie svajoja be vargo už
baigti savo gyvenimo dienas. 
Jie pradeda kalbėti, ir rusų 
darbininkai sužino, kaip begė
diškai jie tapo apgauti...

Baigdamas papasakosiu atsi
tikimą, kuris kaip tik patvir
tins' mano žodžius. Kartą su sa
vo žmona vaikščiojau Maskvos 
gatvėmis. Staiga prieina apy
senis žmogus ir~ gryniausia vo
kiečių kalba klausia:

—Ar jus tik nekalbate olan
diškai ?

—Tai mano kalba. Bet kaip 
jus įspėjote?

—O štai kaip. Aš esu rusas, 
bet gimiau Lodžiųj. Mane visai 
dar jaunų išvežė į Essenų, kur 
ąš dirbau Kruppo įmonėse kar
tu su kai kuriais jūsų tėvynai
niais. Senukas mane sudomino. 
Aš pakviečiau jį į netoli esantį 
restoraną. Išsikalbčjova.

—Liaudies vadai, —tarė jis, 
—tai tie, kuriais tiki žmones,— 
taip priprato galvoti Europos 
darbininkas. Aš apleidau Eu
ropą, nes įsitikėjau į Leninų. 
Jis žadėjo rojų sukurti ant že
mės. Po to, kai lenkams teko 
Silezija, padėtis’ musų — pusiau 
rusų, pusiau vokiečių — pasida-, 
re gana kebli. Aš ir išvažiavau. 
Bet turiu dabar ’ prisipažinti, 
kad mano padėtis Essene visgi 
buvo gana nebloga. Taip, ger
biamasis, mes visi supratome, 
kad tie, kurie dabar valdo Ru
siją, yra aršiausios rųšies šar
latanai ir apgavikai. Bet jau 
pervėlu...

O, suprantama! Pagyvenęs 
sovietų Rusijoj, aš įsitikinau,

kad tą padėtį, kokioj randasi 
sovietų darbininkai, jokiu budu 
negalima pavadinti judėjimu 
pirmyn, žengimu nuo blogo į 
gerą, nuo gero į geresni gyveni
mą, nuo geresnio į tobulybę.

Taip tai rašo Dr. Wirtz apie 
bolševikišką rojų. Bus ne pro 
šalį pridurti, kad Dr. Wirtz 
yra olandų darbininkiškos spau
dos atstovas.—K. A.

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Itching Skln 
Quickly Relieved
Don’t aufier with Dandruff, Pimplea, 
Blemishea and other annoying aki n irti- 
tations. Žemo antiaeptic liquid is the Bale 
sure way to relief. Itching often disappeai* 
ovemight. Splendid for Sunburn and Poiaon 
Ivy. Ali druggista 35c, 6Oc, $1.00.
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Sveikatos Dalykai
taip, o ne kitaip yra. Jie išei
dami iš namų po kelis kart su
grįžta ir tikrina, ar gerai uŽt 
rakino duris, nors atsimena, 
kad duris uždarė kaip reikiant.

Kitiems neurastenikams at- 
, rodo, kda jų rankos vis nešva

rios ir amžinai mazgoja 
kas. Per dienų plauja kokį 
tą sykių.

Neurastenikus dažnai 
nerimastis ir tužastis. 
niekas nemiela: 
sava šeima, nei 
turtas. Tokiems 
kams atsiranda 
darbą ir eiti per laukus, eiti, 
kad nieko nematytų ir 
negirdėtų.

Kartais neurastenikai 
dėmesį perdaug į vieną 
tą nukreipia. Vienienis rodosi, 
kad jie šurga džiova, nors jo
kios džiovos pas juos nėra. Ar
ba, kad jie serga širdies liga, 
o širdis visai sveika.

Gi neurastenikų įsikalbėji
mas, ypač ligų įsikalbėjimas 
pas juos labai didelis. Vieni 
įsikalba, kad jau jie serga vė
žiu, kiti kad serga smegenų li
ga, treti, kad jų žarnos visai

rūmo, ir pajautimų apgavimo ir 
jų iškraipymo.

Neurastenija serga visokio 
luomo, visokio amžiaus ir abie
jų lyčių žmonės.

Neurastenija serga miestuo
se, serga ir kaimuose. Sirgo 
prieš karų, serga ir dabar.

(Bus daugiau)

Spalio Išplaukimai:
S. S. Pres. Harding
Spalio 2—Spalio 30

S. S. Republic 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt 
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America 
Spalio 26

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog j Bremeną.

vargina.
dažnai vargi-

• greit atsi
leidžia, greit įsižeidžia, ką nors 
pasakodami jie ar perdeda ar 
nedadeda; lėti neurastenikai la
bai įspūdingi, jie labai jautrus: 
pamatę kitus verkiant ir jie 
verkia. Prisilaikydami nuo iš
sišokimų, lengvi neurastenikai 
gyvena sau kaipo sveiki žmo-

i nes. Sunki neurastenija jau 
bus didelė liga, sunkus neuras
tenikas stačiai nelaimingas žmo- 

Igus. Jų ligą sveikiesiems ne
galima ir įsivaizduoti. Ypač 
jiems sunku, kad aplinkiniai 
žmonės jų neužjaučia, neskai
to juos ligoniais, laiko ant juo
ko.

O neurastenikai kenčia daug, 
be galo daug. Jie labai greit 
susijaudina ir susierzina. Vi
sokį atsitikimai, kad ir patys 
menkiausi, jeigu tik jie neat
sako ligonio norui ir upui, juos 
blogai veikia. Ligonius erzina 
žmonių kalba, bet koks ūžesys, 
ar bildesys.

Dirbant darbą, jeigu kas 
nepasiseka, jie tuoj erzinasi ir 
karščiuojasi. Ir svarbiausia tas, 
kad erzinasi visai dėl menk
niekių.

Daugelis neurastenikų būva 
labai pikti. Tiesa, jų piktumas 
greitai atslūgsta. Bet dėl menk
niekių greitai įsižeidžia ir už- 
sigauna. Kiti piktumą parodo 
ir veiksmais: ima peštis, ar 
(laužyti daiktus, mušt gyvu- 

i liūs.
Kaimietės neurastenikės pik

tumą dažnai nuo gydytojo už
slepia. Klausinėjant apie jų 
ligą, jos pasisako esą nepiktos.

Mat, kaime pikta šeiminin
kė ar pikta mergina — negar
bė.

Neurastenija arba (jie.Feit su.pyks-a* Ipulzin orpir laiapidvi

priepuola
(Sutrumpinta dr. Ambrozieju

tęs Steponaitienės radio 
paskaita).

Kalbant apie neurasteniją ar
ba nervų ligas, reikia pirma ži
noti, kas tai yra nervai. Žmo
gaus kūnas taip surėdytas, kad 
nėra tos kunb vietelės, kuri ne
būtų sujungta nervais' su gal
vos smagenimis. Jeigu kurioj 
nors kūno daly šis ar tas įvyks
ta, tai tos kūno dalies nervai 
tuoj praneša smegenims, o sme- 
gens daro atsakančią išvadą. Be 
galvos smegenų kūnas negali 
nei judėti, nei ką nors jausti. 
Jeigu išpiaus'tinėt nervus ir juos 
pažiūrėti, tai pamatysime, kad 
nervai panašus į baltas gysle
les. Nervų šakos kaip ir kraujo 
gyslos būna įvairaus dydžio. 
Kūno dalių gilumoje nervų ša
kos susijungia į stambesnes 
nervų šakas, įeina į nugarkau
lio smegenis ir pasiekia galvos j 
smegenis. Nervai pasiskirstę' 
savo darbą. Vieni nervai per-! 
duoda tik skausmą, kiti vien 
temperatūrą: karštį, šaltį, treti 
valdo vien kūno judėjimus ir 
t. t. Visi nervai savo užduotį ; 
atlieka greitai, tvarkingai tik 1 
tada, jeigu patys nervai, o taip 1 
ir galvos smegenys visiškai 1 
sveiki ir tvarkingi. Tokios ner
vų ligos, kada būna sugadintos 
pačios nervų šakos, vadinasi 
tikromis nervų ligomis. Yra ki
ta nervų ligų rųšis, kuomet pa
tys nervai būna visiškai svei
ki, tik nervai savo užduotį at
lieka netvarkingai, netiksliai, 
iškraipyti; ši nervų ligų rųšis 
vadinasi neurastenija. Ta nervų 
darbuotės betvarke pasireiškia 
per daug greitu nervų susijau
dinimu, iškreiptais arba apgau
lingais pajautimais. Neuraste
nija 1 susergama tada, kaip įvy
ksta nervų tinklo nusilpimas, 
nervų nualinimas. Svarbiausia 
priežastis tai įgimtas, pavėldė- 
tas nervų tinklo silpnumas. 
Neurastenikų giminėje išvien 
randame mažiau ar daugiau 
nervinių pasireiškimų ir įvairių 
dvasios ligų. Vaikai, gemantie- 
ji iš tėvų neurastenikų pavel- 
dėja silpnus nervus, jie paūgė
ję greitai suserga neurastenija. 
Toliau prie neurastenijos veda 
gyvenimo aplinkybės, rūpesčiai, 
kova už būvį, nuolatiniai nepa
sisekimai darbe ir užmanymuo
se, dažnos nelaimės, išgąsty s',

girtuokliavimas ir t.t. Pasižymi 
lengvos ir 
jos rųšys. 
ja ne ką 
žmogaus, 
neurastenija tik 
jaudina, bendrai karšti žmonės',

sunkios neurasteni-
Lengva neurasteni-

skiriasi nuo sveiko
Sergantieji lengva

greitai susi-

ran- 
šim- neramus

ima 
Jiems 

nemiela nei 
darbas, nei 

neurasteni- 
noras mesti

nieko

savo 
dai k-

Neurastenikai visokiems 
menkniekiams pas save priduo
da didžiausią reikšmę.

Visi neurastenikų nusiskun
dimai dėl ligų paprastai neat
sako tikrenybę. Jų ligos tik 
įsikalbėtos ir įsivaizduotos.

Paminėsiu vieną vaizdingą 
įsikalbėjimo 
niūkė labai 
kų, o vis

sap- 
bai- 
kad 
pik-

Tiesa, kili neurastenikai ir 
nepasižymi piktumu, jų ner
viškumas kitu kuo pasireiškia.

Neurastenikai greit nusigąs
ta. Užtat šią ligą kaimuose 
žmonės vadina priepuola. Prie- 
puola reiškia nusigandimo li
ga. Mažiausias 
ar susi beldimas 
nugąsdina.

stuktelėjimas, 
neurastenikus

kartais bend- 
neurastenikai 

bijo vienumos, kiti bijo išeiti 
į gatvę, nes jiems rodosi, kad 
juos tuojau 
mobilis, treti bijosi cit į žmo
nių draugiją, nes jie mano, kad 
prie žmonių su 
tuojau bloga.

Neurastenikai 
daug nepasitiki 
įtaria juos, 
kų, kuriems 
žmonės vagys ir sukčiai ir kad 
su žmonėmis visai negalima

rai bijo. Vieni

pervažiuos auto-

jais pasidarys

kartais per- 
žmonėmis ir 

Būna neurasteni- 
a t rodo, kad visi

Kiti neurastenikai perdaug 
nepasitiki ir patys saui Jeigu 
jie ką nors padaro, tai po kelis 
kart turi patikrint ar tikrai

vieną
auka. Viena uki- 
norėjo turėt vai- 
nieko nesusilaukė, 
ji įsikalbėjo, kad 

jau esanti nėščia, nors nėštu
mo jokio ir nebuvo. Ji jautėsi 
visai kaip nėščia moteris. Iš- 
siskaite laiką kada turės gim
dyti, atsigulė ir gimdo. Par
vežė ir gydytoją padėt pagaut 
kūdikį. Tik buvo didžiausias 
nusiminimas, kada gydytojas 
pasakė, kad nieko nėra ir ne
jus.

Neurastenikų iigų įsikųlbėji- 
mai dažnai būna labai atkaklus 
ir sunku jiems buna nuo tų li
gų atsikratyti. O sunkus neu
rastenikai su didesniais proto 
nedatekliais, taip vadinami psi- 
chostenikai, kartais įsikalba 
visai nebūtų daiktų.

Pavyzdžiui privesiu vieną 
psichosteniką, kurs šiaip pro
tą turėjo dar nesuirusį. Tas 
psichostenikas išsigalvojo, kad 
jo pilve auga žaltys. Žaltys ne
duodąs jam ramumo, ir jis ser
ga. Vaikščioja pas daugybę 
gydytojų ir vis prašo išvaryt 
žaltį. Pagaliau vienas gydyto
jas sugalvojo padaryti jam ne
va operaciją ir išimt žaltį. Vis
ką pritaisė operacijai, ligonį 
paguldė, truputį užmarino. O 
kaip ligonis pabudo, tai jam 
gydytojas tuoj parodė 
žaltį, atneštą iš kitur ir 
kė, kad šilą žaltį išėmė

džiaugė ir tuom tarpu pasvei
ko.

Bet po kiek laiko jis vėl pra^- 
dėjo sirgti. Jis įsivaizdino, kad 
pilve pasiliko žalčiukai, paau
go ir jie jį vėl

Neurastenikus 
na nemigos.

Dažnai būna
nai. Prisisapnuoja visokių 
senybių, o dažniausiai tai, 
užpuola pasiūlę šunes, ar 
tos bobos.

Dabartinė žudymosp epidemi
ja daugiausia yra neurasteni
jos, nervinio \ susijaudinimo 
padaras. Vieni žudosi dėl to, 
kad gyvenimas nusibodo.' Kiti 
dėl to, kad gyvenimas klojasi 
ne taip, kaip jie nori, kad nesą 
uždarbio ir t. t. Jie įkrinta į 
nusiminimą ir žudosi.

Neurastenikai skundžiasi gal
vos skaudėjimais. Galvą skau
da daugelį dienų paeiliui.

Žmogų apgaudinėja jo paties 
pajautimai. Neurastenikai tan
kiai jaučia tą, ko negali jausti 
ir ko neturi būti. Pavyzdžiui, 
neurastenikai kartais skundžia-, 
si, kad burna lyg žarijų pri
pilta, degina lupas ir gerklę, 
gerklėj jaučia kamuolį, kad po 
oda bėgioja skruzdės, galvoj 
kliuksi, ausyse žaibuoja.

Neurastenikai mėgsta verkt, 
ypač moters.

Kiti neurastenikai turi blo
gą apetitą, negali valgyt ir dėl 
to suliesčja. Bet yra ir tokių, 
kurie prie žmonių akių visai 
nevalgo, sakosi negalį valgyt, o 
pasislėpę prikerta viso ko iki 
sočiai.

Dažnai pas neurastenikus 
buna nerviniai jų kūno dar
buotės sukrikimai, pavyzdžiui, 
širdies plakimai, vidurių užkie
tėjimai, vidurių nematiniai, 
prakaitai ir daug kilų negala
vimų. Bendrai pas neurasteni
kus nėra tos kūno vietos, kur 
jie nepajaustų negerumų.

Taigi, visa neurastenijos liga, 
ar kaip ją žmohės vadina — 
priepuola — svarbiausiai su
sideda iš perdaug didelio jaut-

JUOKAI
TIKTAI ATIDĖJO

—Kada tu ištekėsi už Kazi
miero ?

—O, tas reikalas dabar ku
riam laikui atidėtas.

—Kodėl?
—Jis neseniai apsivedė kitą.

METEOROLOGIJOS STOTYJE

—Ar negalėčiau sužinoti koks 
ryt bus oras? .

—A, labai prašau... gal 
užeitumėt.

GAILIAŠIRDIS

ryt

Kažkoks vyriškis sutinka mo
terį, kuri neša ant rankų kūdikį 
ir verkia. Vyriškis sustoja ir 
klausia, kas ją nuskriaudęs. Mo
teris papasakoja, jog nešusi vai
ką krikštyti, bet kunigas už 
dyką krikštyti nenorįs', o ji pi
nigų neturinti.

Vyriškis ją ramina, paduoda 
jai 50 litų ir sako:

Dabar eik tuoj pas kunigą, 
pakrikštyk vaiką ir likusius pi
nigus atnešk būtinai man grą
žos.

Moteris greit sugrįžta, grąži
na likusius pinigus ir labai gai- 
liaširdingam ponui dėkoja.

—Na, na, nereikia, — sako 
vyriškis, 
artimui gerą daryti. Dabar 
mes visi trys' esame patenkin
ti: kunigas gavo savo užmokes
tį; tamsta pakrikštijai vaiką, o 
aš iškišau savo suklastuotus 50 
litų.

mes visuomet turime 
daryti.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Namą Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

Ligonis, pamatęs žalti,

pasa
is jo

apsi-

Aukso Pakrantės Namai
Vartoja tik American Family Plakės 

dėl Viso Skalbimo
Viskas šiuose puošniuose namuose yra skal
biama tiktai su American Family Flakes. 
Pabandykit šį tyrą muilą jūsų sekamą skal
bimo dieną—pastebėkite kaip greitai ir švel
niai jis atlieka savo darbą—padarydamas 
vilnonius, paklodes ir storus audeklus išro
dančiais naujais. Geriausias taipjau ir dėl 
šilkų. Nė truputį negraužia ir nekenkia jūsų 
rankoms.

P-LĖ A. CARLSON, 
Skalbėja įi-Ioh

D. Mark Cuminings
1,550 N. State l'arkuuy

“American F a m i 1 y » 
Flakes y r a stačiai 
pastebėtinos — taip 
K r e i t veikiančios. 
Niekad nė vienam du 
lykėliui nepakenkė. 
Nereikia trinti—štai 
kodėl tos pleskelės 
yra pastebėtinai ge
ros ploniems audek
lams.’’

LIETUVĄ
Kai rengsites aplankyt savo tėviškę ši rudeni, galite išsirinkt 

bile katrą iš 6 puikių garlaivių U. S. linijų laivyno.
S. S. Leviathan, pasaulio didžiausias laivas, plauks per Cher- 

bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog j Bremeną.
Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 

žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmenus kuriuos 
pirmiau turėjot jūrinėse kelionėse.

Visi šie laivai yra žinomi po svietą už jų gerus pritaisymus, 
puikius valgius ir linksmumas tarp keleivių.

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų" ir tt., arba rašykit tiesiog j

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway. New York City

SPARTON’S Newest 
TRIUMPH!

B®

NEW SPARTON 
£QUASONNE 

MM SOI

SPARTON RADIO
"Radini Richest Voicd*

0$VIO‘FAcf'JJ!
IR VĖL Sparton per- 
stato šių metų naujau- 
sį .radio i š r a d i m ą.. 
FACE-TO-FACE RE
ALIZMĄ.. Ir vėl mes 
siūlome jums naują 
Sparton EQUASONNE 
instrumentą, didžiausi 
smagumą kokį radio 
yra kada nors teikęs. 
Išgirskite naują Spar
ton šiandie. Pamatykit 
savo akimis jo puikų 
cabinet. Atsilank y k i t 
vien tik dėl pasiklausy
mo.

s

REMODELIA- 
VIMAS 

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tu patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viskas išren- 
duojamas.

Jos. F. Budrik,*
3417-21 So. Halsted St.

Phone Boulevard 4705

Pakieto 
Pa kieto 
Pakicto

10 centų
25 centų
60 centu

Užrašai ar Kuponai

8111

Geri Brangioms Dovanoms
Panel lygus 2 American Family Soap Vriaperiams
Panel lygus 4 American Family Soap Vriaperiams
Panel lygus 6 American Family Soap Vriaperiams

Žymios Chicagos Turčių Bendri
jos Moterys naudoja šį Muilą

P-ia I). Mark Cummings P-ia Charles H. Schweppe
P-ia B. H. Marshall

P-ia William Wrigley, Jr.
P-ia James Simpson

wiSf American
Family Flakes

MADE BY JAMES S. KIRK CHICAGO, U. S. A.

PORčIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čių.

t

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen

tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynės, tile grindys 
ir sienos įdeda
mos.

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailinių kautų. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senų Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojant vi
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musų krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų \siuli- 
jimu šiame Auguęt-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jusu. Su tikra pagarba Jums, 

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel, Victory 2477

at-Leiskite musu atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
f 
ir nuvežti pas musu paten
kintus kostųmerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt 

mylių nuo CHICAGOS

MARVEL CONSTRtJCTION 
' 428 South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820

j Vardas ......................................

| Adresas .....................................

I Telefonas .................................... AG GARSINKITE “NAUJIENOSE
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Forest Preserves
Basakoje pastarųjų laikų 

sausos Forest Preservuose ki
lo vienas didelis gaisras ir ke
letas mažesnių.

Antradienį, rugsėjo 3-čią, iš
degė apie 100 akrų arti Archer 
avenue ir 107-tos gatves. Vi
sos jėgos, kuriomis galima bu
vo pasinaudoti gaisrui gesinti, 
buvo sutrauktos gaisro vieton; 
taipjau pašaukta vieškelių die- 
partamento policija. Po penkių 
valandų gesinimo pagalios pa
vyko liepsnas suvaldyti. Ne
mažai nuostolių padaryta krū
mokšliams ir medeliams.

Pasėkoje šių nelaimių, gene- 
ralis superintendentas, Charles 
(i. Sauers, išleido patvarkymą, 
kad jokios ugnys nebūtų lei
džiamos kurti Forest Preserves 
distrikte kol tęsis sausa.

žmonės išvažiuojar tys į Fo
rest Preserves yra kviečiami 
kooperuoti su miškų prižiūrė
tojais užgesinant cigaretus it’ 
cigarus, pirm negu jie nume
tami ant žemės, ir nekūriau t 
jokios ugnies.

Valdžia paskyrė patrolius pri
daboti nuo gaisrų miškus.

Jūreivių orkestrą #ros 
Chicagoj

Ketvirtadienį, spalių mėne
sio 1 dieną, Orchestra Hali sa
lėje, United States marine 
Barni duos koncertą. Tai yra 
vienas garsiausių benų Ame
rikoje. Vertėtų atsilankyti pa
siklausyti to koncerto.

Policijos departmentas 
dėkuoja

L. E. Edwardson, vadova
vęs garsinimui policijos dienų, 
varde policijos komisionieriaus 
Wm. F. Russell ir Policininkų 
Paramos Asociacijos pirminin
ko Stephen O’Meara, dėkuoja 
visiems chicagiečiams, kurie 
parėmė policijos dienų paren
gi mą pirkdami biletus ir atsi
lankydami į parodą.

Parengimas davė $190,000. 
Kiekvienas centas, padengus 
išlaidas, eis paramai našlių ir 
našlaičių tų policininkų, kurie 
žuvo policininkų pareigas -ei
dami.

Poliui jos dienų parengimą 
Šiemet atlankė 93,600 žmonių 
sekmadieni, rugpjūčio 25 die
ną, o šeštadieni tą pairodą at
lankė 45,000 žmonių. Visas 
skaičius žiūrėtojų abi dienas 
siekė 138,600.

. / / 
KENOSHA

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

I-'. Kussell šios saivaites biule- 
tene įspėja:

Dabokitės prigavingų ped- 
1 torių ’

šimtai chicagiečių kas metai 
esti prigaunami sukčių, parda
vinėjančių niekam vertus kai
lius, kuriuos jie sakosi įgabe
nę šion šalin iš užsienio.

Sukčiai (vyrai ir moterys) 
pardavinėja visokius visokiau
sius tavoms, kuriuos priimta 
duoti dovanoms. Pardavinėja
mos Airijos drobės ir kitokie 
audiniai yra niekas kitas, kaip 
pigiausios rūšies skarmalai.

Sukčiai taipjau tankiai pa
siūlo neva “artistinius” sudi
ltus, šilkus etc., kaip įgaben
tus iš kitų kraštų ir esančius 
didelės vertės. Tai vis apga
vystė.

Norėdami pirkti gerų reik
menų, kreipkitės į pastovias 
krautuves, kuriomis galite pa
sitikėti. Kai jus perkate atsa- 
komingoje krautuvėje, tai pirk
tą tavorą galite grąžinti, arba 
išmainyti, jeigu jisai nepatiks 
jums. Bet kuomet nuperkate 
iš sukčiaus tavorą ir paskui 
pamatote prigavystę, tai jau

NAUJIENOS, Chicago, III

e/kfyedlic
RADIOS

Teatruose Iš Fieldo muzejaus

The Peoples Furniture Co

Kam būti tokiame
susigrūdime sekama nedeldieni

MILWAUKEt

kuomet jus galite važiuoti liuosu keliu

& 
J

rugsėjo 6; 
žymiausių 
padarytų 

numeriai; 
rodyti ne-

moksleivijos gyvenimo; Al 
K vale džiazo orkestros muzika 
ir kitokie numeriai.

Areštuotos Annc Leggett, 
18 metų, gyv. 2623 Crystal st., 
ir Sandy Willman, 19 m., gyv.

šiemet 
kitokie 

tą paveikslą

niekuomet jo nepagausite ir ■dedant ateinančia savaite bus 
jūsų sumokėti pinigai 
niekui.

ICAGO ST. JOB 
VALltY

■O- -EL1CTRIC INTCRURRAN0 
•~O— - MOTOR COACH ROUTC0

GRANO I(MH

4177-83 ARCHER AVĖ. coh. RICHMOND ST. 2536-40.,W. 63rdST.6 MAPLEVVOOO AVĖ.

2536-40 W. 63rd St.

iGin BIN10NHAHB0I

zsr.joscpH

BAIDOMAM

Chicago. — Pajama mada pasiekė ir Chicago. Niekurie drąsesni vyrai, jų tarpe Leo 
Hyman, 7839 Essex Avė., pabandė nešioti pajamas gatvėje. Bandymas bandymu ir užsibaigė, 
nes niekas jų mados nepasekė. )

Dabar Chicagos Lietuviai
Perka Sau

nueis I rodomas kalbantysis paveiksr- 
las “Alibi”; paveikslas pasiro- 

i dys penktadieni, 
sakoma, tai vien 
paveikslų

I Amerikoje;Chicagos teatre — pradedant .
0 diena rugsėjo bus rodomas | lcisti policijos cenzura> 
paveikslas * Our Modern Mai-1 ka(lai)gi jisai> girdij ' žeminąs 
dens”; valdinga scenos pro- lieij((s presliža; kitokie 11U- 
dukctja, paruosta Leopoldo j • ••
Spitalny ir Paul Oscard.

McVickers teatre — šiuo Roosevelt teatre — šiuo lai- 
laiku turi nepaprasto pasise- ku rodomas paveikslas “The 
kimo paveisklas “The Four Dance of Life”; tas paveikslas 
Feathers”; paveikslas įdomu turėjo didelio pasisekimo New 
pamatyti kiekvienam; kad pul>- Yorke, B.roadway teatre; kito- 
lika labai domisi šiuo paveiks-1 kie numeriai.
lu, galima spręsti iš to, jogei j Oriental teatre — pradedant 
jisai eina jau antrą savaitę; 130 diena rugsėjo bus rodomas 
kitokie numeriai. įkalbantysis paveikslas “Worlds

United Artists teatre — pra-1 and Music”; paveikslas iš

Elektrikin iai geležiniai 
vieškeliai yra visuo

met .ATDARI!

ACINE

Fieldo m užėjus gamtos isto
rijos ką tik išleido knygą, ku
rioje aprašoma gėles, galimas 
ujžitikti Chicagos apiclinkėje, 
50 mylių rate. Knygoje sužy
mėti vardai gėlių, jų ypatybės. 
Gėlių mėgėjams patartina įsi
gyti tą knygą.

Areštuotos dvi komu
nistės

IAKI 
OtMtVA

WAUKtGAN 
5REAT IMtS

T. SHtRjDAN 

IGHLANO

VtOMANClfY 
CF CHliOHOOD

J*orėkite tikrai smagų išvažiavimą šios sa
vaitės pabaigą—nesutruktytą nesmagiais užsigrudimais ant ke
lių. Paimkite platųjį atdarą viškelį—greitąjį elektrifikuotą ge
ležinį vieškelį! 70 mylių į valandą kur tik jus norite važiuoti 
—į šiaurę—į rytus—i vakarus!
Patogus geležiniai traukiniai kada tik jų norite. Prašvilpkite 
per užsigrudimus! Nereikia rūpintis apie parkinimą—nėra drai- 
vinimo nuovargio—atsiloškit ir pasilsėkit. Liuosas kelias nuva
žiavimui—greitas kelias sugryžimui!

Tvarkraščiams, ferams ir kitokioms informacijoms gauti 
dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORE’ CHICAGO SOUTH SHORE
& MILVVAUKEE RAILROAD & SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD 
(The Sunset Lines)

Naudokis musų Outing and Recreation Bureau. 72 West Adams 
St., Randolph 8200. Dykai informacijos išvažiavimams, tripams, 
piknikams, ir auklėjimo kelionėms po visų Chicago Metropolijos ploti

Į Rytus 1 Šiaurę Į Vakarus
PB'LIIILmUU W 
AURORA AND e;LGI N; 
■įj\RAIL R.OAD/Sfi

2118 S .Troy st. Jos dalino ka
reiviams koumnistinę “litera
tūra”. »

Laiškai Pašte
Eu-šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 

Iš Didžiausių ir Atsakančiausių Lietuvių 
Krautuvių Chicagoje

Nes jie žino ir pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietuvių 
pirklybine įstaiga Amerikoje visuomet gali, ištikrųjų 
gali teikti visiems savo rėmėjams vien tik pilnai atsa
kančias prekias už vieną ir teisingą kainą su mandagiu 
ir veikliu patarnavimu per patirusius žmones šiame 
užsiėmime. Todėl kiekvienas Lietuvis kuris TIK ŽINO 
šias krautuves perka sau radios ir kitokius Namam 
Reikmenis Peoples Krautuvėse

Peoples Furniture Company Krautuvės, būdamos pilnai autorizuotos par
davinėti MAJESTIC Radios, visuomet užlaiko didį skaičių šių radio dėl 
greito pristatymo į jūsų namu«. Musų kaina ant MAJESTIC Radio yra 
labai žema ir prieinama visiems; kuriuos galite pirkti be tubes už sekan
čią kainą:

MAJESTIC Radio 1930 metų, mados No. 91

$137.50
MAJESTIC Didžiulis Radio, 1930 metų mados

$167.50
ir puikiausia MAJESTIC kombinacijos gramafonas ir radio 

metų mados, tik

$265.00
$5.00 tik reikia įmokėti, o sekančius pinigus galite išmokėti j 
dviejų metų laiko, be palukui ir “carrying charge”. Veltui įrengimas jūsų 

namuose. Ilga garantacija.
Ateikite šiandieną į PEOPLES KRAUTUVES. Pamatykite, išgirskite, 

ir su pilnu pasitikėjimu užsisakykite sau MAJESTIC RADIO.

ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

Penktadienis, Rūgs. 6, 1929
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Gahiis Anna
Gonchare^kas Stephen

Jurgel Mrs Mary
Kisielus Jozas

535 Skeberdis Julija
540 Urbon Frank
543 Zakoras Aliek

Garsinkitės Naujienose

ateinančių

vienus iki
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Tarp Chicagos 
Lietuviu
Roseland

Tai
Ka-
už-

Praėjo ir Labor Day. 
ženklas vasaros pabaigos, 
daugi oras buvo gražus ir 
tektinai šilta, tad nusitariau
šventes praleist maldyklose, pa
sikepi nt saulėj. Suviliodavus
visą proviziją ir auštant rytme
čiui, keletas automobilių leido
mės į garsiuosius' Indiana san- 
dunus.

Sandunų smėlio kalnai su pui
kiais ežero krantais tęsiasi ke
letą desėtkų mylių.

Besišnekučiuojant ir auštan
čiu rytmečiu bei įvairiais vaiz
dais besigerint už poros valan
dų jau buvome nužiūrėto j vie
toj, gražioj smėlio tarpkalnėj, 
apie puse

Skaisti 
Vėjas nė 
smėliuose
vo rytmetine giesme dar dau
giau pridavė įvairumo tiems 
smėlio pusnynams.

Skubinam prie ežero kas grei
čiau. Susidarė lenktynės lipt 
per kalnus, kabinamės, lipame,

Atidarėm pikniką. P-nia Pu- 
kienė paaukavo 25 dolerius, 
p-nia Grebliauskienė 20 dolerių, 
p-nia Pranskunienė 15 dolerių. 
Šios ponios sudainavo keletą 
dainų.

Vėliau buvo imtinos, risty- 
nės. Pasižymėjusiems žaismėse 
buvo įteiktos dovanos.

Prieš pikniką buvo ekstra mi
tingas. Svarstyta, kokiame 
darže turėti pikniką. Nubalsuo
ta buvo turėti jį Pūko darže.

Reikia pasakyti, kad piknikas 
pavyko g-erai. Kreditas pri
klauso kuopos darbuotojams. 
Nors buvo atsiradę tokių, ką 
norėjo tarimą sudraskyti, vie
nok piknikas įvyko nutartoje 
vietoje ir kuopa davė savo na
riams, jų šeimoms ir draugams 
progos smagiai laiką praleisti.

— Vienas, iš Komiteto.

noti apie nelaimę pakrančių 
sargybai.

Sargyba pasiskubino nelai
mės vieton. Bet ilgai negalėjo 
surasti jos. Pagalios gelbėtojai 
užtiko pluduruojančius ežere. 
Jie išbuvo vandeny apie 1 va
landas.

Jachta atvilkta į Jackson 
parko prieplauką.

PASITIKIMO VAKARAS
Pil. A. Zalogeno, sugryžusio iš 

Lietuvos, įvyks 8 d. Rugsėjo (Scp- 
tember), Černausko svetainei, 1900 
So. Union Avė. Pradžia 5tą valandą 
vakare. Visus draugus ir pažįsta
mus kviečiamo a'tųilankyti. Stella 
Zalogenienė, 1951 Canalport Avė.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

PRANEŠIMAI

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo 
penktadieny, 
m., Chicago 
So. Halsted 
vakare. Visi 
lyvauti.

mėnesini susirinkimą 
Rugfįpjo-Sept. 6, 1929 
Liet. Auditorijoj, 3133 
St. Pradžia 7:30 vai. 

kliubiečiai kviečiami da-
A. Kaulakis, Rašt.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III 
------- O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

mylios nuo ežero, 
saulė kątik užtekėjo.
klest. Atkalnių pu-
įvairųs paukščiai sa-

Clarence Senior, nacionalis So
cialistų Partijos sekretorius
Socialistų Partijos Cook pa

vieto lokelas ruošia vakarienę 
priimti naują partijos sekreto
rių Chicagoje ir pradėti orga- 
nizatyvį vajų. Vakarienė įvyks 
sekmadienį, 8 dieną rugsėjo, 
ir prasidės 6 vai. vakare. Vie
ta — Dengias Park Labor Ly- 
ceuin, prie Ogden ir Kedzie 
avės.

Drg. Clarence Senior, pirm 
a įvyksiant Chicagon, buvo 
veiklus unijiniame darbininkų

P-lė Šemaičiutč vėl 
plaukė

Pirmyn Mišrus choras rengia iš
važiavimą su dovanomis, nedėlioj, 
rugsėjo 8 d. i Jefferson girias. Tad- 
gi visus, kurie norite laimėti gėry 
daiktu meldžiame nepamiršti atsi
lankyti i ši choro išvažiavimą. /

— Komitetas,

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieny, rugsėjo 6 d., 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietuviu Au
ditorium, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbiu dalyku aptar
ti. Rašt. S. Kunevičius.

Graboriai

r. Henry, dentistas
Danties 
Ištraukimas 
BE SKAUSMO
6319 So. Halsted St

lk‘t šį kartą ne lenktynėse ir 
nedabojama botų

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopustaiL^ą 
primena mamytės! - ~

valgius.
A.A. NORKUS, sav|

750 West
31st St. i

Ofiso ir Rez. Tai. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soeth Wallaee Street
---------o---------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 216, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų 
------- o-------

Dr. J. W. Beaudettef
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

. Telefonas Canal 1464 -------- o--------■

grimstame, ir štai vienu sykiu,judėjime ir darbininkų apšvie- 
paslydus'jau ritiesi žemyn, žiu- H08 darbuotėje Clcvelande, 
rėk, kits šalia tavęs nuriedėjo j Ohio. Jisai buvo sekretorius 
dar žemiau; na ir vėl kabiniesi j Darbininkų Apšvietus Komite- 
ir vėl slysti, ir kol užsikabino- i°* kuris veikia kartu su Cleve- 
ine ant viršaus tų “Karpatų”, | lando Darbo Federacija. Jis 
tai, reikia sakyt, i _
daug smėlio. Smagus “extra 
size”.

žiūrint nuo kalno, ežeras spin
dėjo kaip veidrodis. Skubina
mės žemyn. Prie pat vandens nar.vs pildančiojo kotniteto In- 
ant smėlio lygumos pas'iskyrėm i Demokratijos Lygos-
sau vieta, na ir čia prasidėjo Pasižymėjęs darbuote kitose 
tikras darbymetis. Vieni ker- ^minkų organizacijose. _ 
ta malkas,’ kuria ugnį, tai vėli 
kiti kur tai toli pakrantėj su
radę keletą rąstų atvaro van
deniu ir vinimis kala į daiktą, 
padaro “diving board”. Na, ir 

vandeny, visi

nugriovėme taipgi ėjo pareigas sekretoriaus 
Clevelando Mokytojų Unijoj, 
Amerikos Darbo Federacijos lo
kalu 206-me.

Clarence Senior, be to, yra

kas gyvas— visi 
linksmi.

Atėjo pusryčiu 
atvažiavo 
vis

laikas. Be- 
dar keletas 

roselandiečiai, irmašinų 
musų šeima pasidarė didelė — 
sykiu daugiau gyvumo, dau
giau juoko.

Ne pa j u tom, kaip jau ir va
karas. P.p. žilevičiai pakvietė 
prie vakarienės. Prisiliodavę 
visokių skanumynų, gėrimų, 
prisikepę paukštienos, par sie
nos, jie tais skaniais sanvičiais 
vaišino visus. Reikia sakyt, 
kad ir užpereitą nedėldienj toj 
pačioj vietoj ekskursantams da
vė tokią pat skanią vakarienę. 
Taigi, Juozui, Jonui Žilevičiams 
ir jų moterims veliju viso ko 
geriausio. /

Turiu priminti, kad žilevičiai 
yra biznieriai žmonės. Juozas 
turi valgomų daiktų krautuvę 
Kensingtone ir biznį daro pui
kų, dėlto kad pas jį už tokį pat 
t a vorų kainos yra žemesnės, ne 
kaip kitur. Jonas turi valgyk
lą VVest Pu 11 mane. Patarnauja 
mandagiai, valgį duoda gerą.

Po vakarienės vieni išsiskubi
no namo, kiti dar pasiliko nak
vynei. Toks tai buvo draugų 
roselandiečių linksmas išvažia- 
v i mas’.—Plaukikas.

Kaip jau minėta, dabar drg. 
.Clarence Senior yra Amerikos 
Socialistų Partijos sekretorius.

Vakarienėn jį priimti ir pra
dėti organizatyvį vajų pakvies
ta daugelis darbininkų organi
zacijų narių ir darbuotojų. Tar
pe kilų kviesti dalyvauti Fred 
Warrcn,z daugelį metų buvęs 
redaktorius laikraščio Appeal 
to Beason, ir Chicagos univer
siteto profesorius Paul Doug-

Ketvirtadienio vakarą ketu
rios merginos, ir trys vyrai iš
važiavo jachtų “Hobo” pasiva
žinėti. Jų tarpe buvo p-le Emma 
Šemaičiutč, šaunioji lietuvaitė 
plaukikė.

Važiavo Phelps Howland, 
laivo savininkas, Freda Herold, 
7508 Essex avė., jos s-ssuo *Ma- 
rian Herold, p-lė Emma šėmai
čių te, p-le Edą Richt, Hurley 
de Boin, tarnavęs vasarą gy
vasties sargas 70-tos- gatvės 
maudykloms ir buvęs Tildei! 
aukštesnėsės mokyklos futbolo 
lošėjas, ir Meyers, pasižymė
jęs plaukikas.

Laivelis pavažiavo pusantros 
mylios nuo kranto ir apvirto.

Buvusieji laively įsikabino 
jo laukdami pagelbos. Bet pa
gelbės nesimatė.

Tuomet p-lė šemaičiutč ir 
Meyers leidosi plaukti į kran
tą. Pasiekę krantą, jie davė ži-

? :*! ____ :______________ L&--------

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III. ■
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. I.ACHAVK7

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai altinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va; 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G
LIETUVIS SPECIALISTAS

Atlankė “Naujie-
nas

Ketvirtadienį atlankė “Nau
jienas” p. Bukšnaitis, tarnau
jąs Cunard laivų kompanijai 
kaip lietuvių atstovus.

P-as Bukšnaitis šią vasarą 
palydėjo kartu su p. St. Ge
gužiu Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Ekskursiją Lietu
von.

Dabar jisai sugrįžo Ameri
kon ir kompanijos reikalais 
lanko įvairias kolonijas.

(’.hicagon p. Bukšnaitis atvy
ko trečiadienį. Pasiliks čia 
kokią savaitę laiko. —Rep.

Bus kalbos ir diskusijos.
Butų gerai, kad ir lietuvių 

juo daugiausia dalyvautų šio
je vakarienėje. Per vasarą pa
dykavus, melas pradėti reng
tis žiemos sezonui. Ir geriau
sią pradžią galima padaryti 
susitikus su kitų tautų drau
gais ir amerikiečiais, bendrai 
pasidalinti nuomonėmis apie 
darbuotę.

Bilelus 
m a gan Ii 
sę”, 1739

Šiandien (Įiugelis lietuvių 
dirba, prakaituoja už bet kurį 
airišį ar čeką polilikierį, ,kad 
prileidus jį prie šaltinių graf
ini. Jeigu kuris iš tūkstančių 
lietuvių gauna vėliau vieną ki
tą trupinį, nukritusį nuo gr-af- 
terių stalo, lai jau šaukiama, 
kad tai esąs “tautos nuopel
nas”.

Priklausantys Socialistų Par
tijai žmones nelaukia malones 
lik sau iš politikierių rankų. 
Socialistų Partijos nariai yra 
tie, kurie kovoja už tai, kad 
butų gerovė visiems žmonėms. 
Ir jeigu jau kuriai partijai tu
rėtų priklausyti švarus ir pa
dorus žmonės, tai Socialistų Par
tijai

iš anksto “Naujieno- 
S. Halsted St.

tluigelis

JUOZAPAS 
PRANCIKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1929 m., sulaukės 49 in. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr., Smilgių parapi
jos, Naurašių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Elzbieta ir dukterį Elzbieta 
Lietuvoje, Amerikoje broli 
Adomą ir broliene, brolio sū
nūs — Jurgi ir Liudviką ir jų 
moteris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 930 W. 34 St.

Laidotuvės i vyks rugsėjo 7 
dieną, 1929, 8:30 vai. iš ryto iš 
namu j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Prancike- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kve- 
čiami dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Rudžius, Tel. Canal 6174
■BaBnmBSRMMKMKn

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. X ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

V. l’-ka.

Morgan Park
SLA. 178 kuopas piknikas

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 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų'į 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
O1TOMETRIST

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

Phone Kenwood 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 -------- o------ —

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Rugsėjo 1 dieną įvyko Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
178 kuopos piknikas p. Pūko 
darže, 11402 So. Throop St.

Buvo išdalintos septynios do
vanos. Piknikai! susirinko pub
likos daug. Visi linksminosi, 
juokavo, visokias žaismes žaidė. 
Išrodė, kaip bažnytinis bazaras.

Tariame ačiū p-niai Pukienei 
už skanų sūrį, pienų, agurkus 
ir kitokį maistą.

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR; P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Su. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK 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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirargaa 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avcnve 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayetta 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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 susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So, Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7091

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

n

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vul. 7-9 Utarninko, Ketvergei 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

-------------- ------ Į,.............. ............................ ........................

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

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 VVest Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

ALFONSAS KIŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 3 dieną. 2:80 valandą 
po pietų, 1929 m., Šv. Kryžiaus 
ligonbutyje, sulaukęs 16 metu. 
11 mėnesiu amžiaus; gimęs 
Sheboygan, Wis. September 16, 
1912. Paliko dideliame nuliu
dime tėvelius Motiejų ir Mari
jona ir švogeri Vernard Kan
joną ir švogeri, Veroniką Han- 
kermeyer, Julijoną ir Antanina, 
dvi cioces — Jieva Pužauskie- 
no ir Elzbietą Ratkelienę ir 
dėdę Petrą Kižj ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 282G 
W. 40th Place.

Laidotuvės i vyks šeštadieny
je, rugsėjo 7 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namu i Nekalto' Prasi
dėjimo P. šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio .sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Alfonso Kižio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seseris ir Giminės.

LaidotuvėSe phtarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. MONTVID, M. D.
209 

St. 
vak.

1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

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

Namų telefonas Brunsw'ick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai

25

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111
• Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

ir

6800

Phone Canal 6222

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

‘ ] • giau, negu kiti lo-
dėl, kad priklausatf 
Pl’ie grabų išdir- 

% J bystės.
ObV OFISAS:
Mg?/ 568 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

MkZ >238 S. Halsted SU
Tel. Victory 4088

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

Phon<- Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3121 So. Halsted St.
Valandom: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 ihi S vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. IK) pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 288(1

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Cherrtauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street \ 
CHICAGO, ILL

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chuliganai užpuolė 
Pasaulio Vergą

/ntroje kelio pusėje, miškę- 
lyjf, kelio tni piknikas, itmotiių 
mažas būrys. Muzika gera. Kai 
kurio šoka. Pamaniau, kad ir 
Joniškiečių išvažiavime publikos 
bus ne daugiau. Juk tie pikni
kai per mielą, vasarėlę jau vi
siems įkyrėjo, o čia vėl dvi 
šventės ,daugelis išvažinėjo tai 
grybauti, tai 
farmas šviežio

North Side
Paskutinis išvažiavimas

4—

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

riešutauti, tai į 
maisto paragau-

rugsėjo 8 d., Jefferson 
Tai bus turbut pasku- 
s’ezoną išvažiavimas, 
artinasi ruduo, ir pra-

Lietuvis golfininkas 
sumušė Bobby Jonės Financial

Flnanaai-Paskolos

Rugsėjo 1 dieną, prie lietuvių 
kapinių, giriose, kai jis ir drau-j 
gai rengėsi važiuoti, užpuolė 
jį lietuviški chuliganai komu
nistai. ‘

Jiems lipant jau į automobilį, 
prie jų priėjo trys tavorščiai, ir 
pasisveikinę tuojau pradėjo 
barti, kam Pasaulio Vergas ra
šinėjąs “Naujienoms”, o ne ko
misarų gazietoms.

Iš karto maniau, kad fanati
kas tąvorščius, Stalino mėnulio 
spindulių įkaitytai, dar juokau-| 
ja. Bet vėliau jisai ūme rėkti 
pilna gerkle, kad net miškas 
skambėjo, buk Pasaulio Vergas 
esąs tiek blogas, kaip aršiausias 
žmogus—ir vis dėl 
rašo “Naujienoms”, 
nistų lapams.

Ir kad ‘‘‘amžinai 
Pasaulio Vergą, tai
vorščius ėmė įrodinėti, jogei 
lietuvių komisarų lapai jo, P. 
Vergo, raštų nū nepriimtų. O 
kiek man žinoma, tai P. Ver
go raštai tuose lapuose tilpdavo 
dar 1922-1923 metais.

Bet kuomet 
kiečių išvažiavimo vietą, tai*pa
sirodė, kad mano manymas bu
vo klaidingas. Mašinų radau 
jau pilną Svelainio daržą, ir dar 
vis buvo matyti vieną paskui 
kitą slenkant. Matau, viena jo- 
niškietė mergina skubiai bėga 
su dviem draugėm. Spaudžiu 
ranką žagarietei ir kitiems ža- 
gariečiams. Susitinku su kitais 
g- * is joniškiečiais. Kviečia 
farmeriško sūrio užkąsti, kurio 
parsivežė iš Michigano. Skanus 
suris
daugiau noriu. 
ki?nė vos spėja 
O aš tik kemšu 
čio išsitarimo, į

Jau prasideda ir programas. 
Drg. Butautis tvarką palaikyti 
stengiasi, žaismes su dovano
mis. Ratas moterų sueiliuotas 
ruko papirosus. Kuri pirrmaus 
išrūkys, ta dovaną gaus. Po to 
seka sodus gėrimas, pupų neši
mas' ant peilio, jaunų bernaičių 
valgymas pajaus, vaikinų lenk
tinės. Visi užinteresuoti, vi-

pasiekiau Joni

Pirmyn Mišrus choras rengia 
išvažiavimą su dovanomis ne
dėlioję, 
giriose, 
tinis šį 
nes jau
dėsim rengtis į svetaines.

Todėl paskutine proga bus at
einantį nedėldienį visiems susi
rinkt liuosai pasikalbėt, padai
nuot, 
viškas'

pašokt/ ir visokias lietu- 
žaismes žaisti.

aš nugirdau, tai Pir-

to, kad jis 
o ne komu-

Juo daugiau valgau, tuo 
P-nia šalkaus- 
surį pjaustyti, 
anot Vanagai- 
futbolą.

nukankinti*’
Stalino ta-

Bet, kalbant apie tąvorščius, 
pasidaro vienas dalykas aiškus, 
būtent jeigu jie galėtų, tai už- Kreditas priklauso už tokias
draustų kitiems ir oru kvėpuf- puikias žaismes Rengimo Komi-
ti. Šiandien aišku kaip diena, 

•prie ko eina fanatikai komunis
tai. Atrodė, kad jie 
sumušti Pasaulio Vergą.

tetui ir kliubo pirmininkui.
Dar buvau pamiršęs skrajo-

Bet Komitetasrengiasi jaučią krasą.
Bet paskupėjo atviručių. Sakosi tris 

nepasitikėjo savo* jėgomis, ka- šimtus 'turėjęs. O tas kiekis bu- 
(langi su juo buvo keletas drau-j vo išpirktas trumpu laiku. V ie 
gų-

Negalėdami primušti P. Ver
gą, komunistai nors iškeikė jį 
tokiais žodžiais, kokių dori žmo
nės niekuomet nevartoja.

Praeityje Stalino diktatūros 
garbintojai yra jau pavartoję 
fizišką jėgą prieš savo priešinin
kus trockistus ir šiaip kitokių 
minčių žmones, negu jie, sta- 
lincai. Providence, R. L, jie 
peilius ir blekdžekius panaudo
jo prieš savo oponentus. Tas 
pats buvo Cleveland, Ohio, Min- 
neapolis, Min. ir Chicagoje; apie 
tris menesius’ atgal šias prie
mones jie pavartojo prieš siu
vėjus ties siuvėjų šapomis: kai 
kuriuos siuvėjus jie peiliais su
raižė.

Na, o šiandie jie jau puola 
miškuose žmones, kurie yra ne 
jų minčių, kam šie rašo į “Nau
jienas”, o ne į jų, komunistų, 
laikraščius. Ir prie to, jie dar 
išmislija visokių niekų, kad rei
kalui esant, galėtų pateisinti 
savo chuliganiškus žygius.

—Miške buvęs.

nas detroitietis iš karto nupirko 
savo merginai visą šimtą ir j- 
teikū. Aš taip jau buvau ma
nęs paimti šimtinę, bet jau pa
vėlavau : atviručių nebebuvo. Jei 
atviručių butų buvę daugiau, 
•tai visas tūkstantis butų išėjęs.

Dabar žodis kitas apie pačią 
publiką. Šis Joniškiečių išvažia
vimas tiek turėjo svarbos, kad 
jisai sutraukė ne tik suaugusių 
žmonių, a]e ir jaunuomenės. 
Vadinasi, Joniškiečių kliubas į- 
sigyja simpatijos net jaunuome
nės tarpe. Ir kažin ar nebūtų 
ateityje gerai tą jaunimą, kuris 
šiandie jau atkreipia dėmesį į 
Joniškiečių kliubą, labiau suįdo
minti kliubu, suorganizuojant 
sp.’to skyrių, kaip kad šiandie 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje daro, 
ga'voti.

Reikėtų apie tai pa-

Joniškiečiu kliubo

Taip pat 
darbuotojai 
tą darbą varyti pirmyn, nes vi
suomenėje yra prijautimo joniš
kiečiams, ir reikia atvirai pasa
kyti, kad tai rodo ir šis išva
žiavimas: tiek gražios publikos 
ir toks jos linksmumas —negali 
nė atsigerėti.

Joniškięčių kliubo 
turėtų savo užbrėž-

išvažiavimas
Rugsėjo 2-rą dieną buvo ant

ras Joniškiečių kliubo išvažia
vimas šių vasarą.

Nuo pat ryto skaisti saulutė 
barstė spinduliais šią pilką že
melę ir, regis, vyliote viliojo į 
girias, į pievas.

Kaip daugelis buvo išsiilgę 
Joniškiečių išvažiavimo, taip ir 
aš buvau. Bet kaip tyčia ta 
diena nesuteikė man jokio są- 
keleivio, su kuriuo bučiau galė
jęs vykti į Joniškiečių išvažia
vimą.

Ką padaryti. Reikia būti pa
tenkintu tuo, ką duoda momen
tas. Važiuoju vienas. Pakeliui 
užsukau į laisvų lietuvių kapi
nyną, į atsils'io ir ramybės vie
tą. Aplaisčiau tyru vandenėliu 
savo brangios gyvenimo drau
gūs kapą, apžiurėjau kapines.

Nejauku darėsi, kad žolė iš
džiuvusi, gėlės apvytusios ir 
žeme išdžiuvusi. Eidamas iš ka- 
pi 'ių sutikau būrį įeinančių į 
kapinyną apsvaigusiomis galvo- 
m> ir taip negražiai kalban
čius. Nesmagu pasidarė: juo
kauja, kvatojasi, lyg norėdami 
pasijuokt iš tų, kurie čia ramiai 
ilsisi.

Daug teko matyti draugų. 
Mačiau taipgi ir E. Drižaitę, 
kuri neseniai tokį gražų strai
psnį apie Joniškiečius parašė. 
Norėjau paspausti dešinę, bet 
neturėjau progos.

Joniškiečių kliubas, reikia pa
sakyti, užbaigė šios vasaros se
zoną su gražia antspauda. Gali
ma tikėtis, kad ateinantį žiemos 
sezoną prisidės daugiau veikėjų, 
daugiau Joniškiečių kliubas nu
vers kalnų, išplės dirvonų lab
darybės ir kultūros darbe.

Taigi linkiu gerų pasekmių ir 
ištvermės, labiausia draugingu
mo, nuoširdumo Joniškiečių L. 
K. kliubo nariams, gi ypatingai 
“sunkiųjų kanuolių” vežėjams.x

—Joniškietis.

Parduodam

1-mus MORGIČIUS
\ mokam

VU

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
...  ................................-r-r-r

Kiek
myn Mišrus choras bruzda iš 
patylu ir rengiasi žiemos sezo
nui. Norima paimti geriausias 
iš tarpo lietuvių chorų mokyto
jas. Pavardes kolkas neminė
siu, bet trumpu laiku bus 
baigta susitarimas. Tuomet 
ką pranešiu per Naujienas.

uz- 
vis-

Keletas’ žodžių apie Pirmyn 
Mišrų chorą.
North Sideje 
senų laikų ir 
dailės srityje,

Bobby Jonės yra vadinamas 
“golfo karaliumi”. Jis, gal būt, 
yra geriausias pasaulio golfi
ninkas. Tačiau dabar einančia
me Kalifornijoj įturnamente jį 
sumušė lietuvis golfininkas 
John Goodman.

Goo'dman paeina iš Omaha, 
Nebr. Jis yra tik 20 metų am
žiaus. Praeitais metais, kada jis 
laimėjo valstijos golfo čęmpio- 
natą, apie jį buvo rašyta “Nau
jienose”. Omahos lietuviai, su
grįžus iš turnamento, pasitiko 
jį su didžiausiomis iškilmėmis.

Goodman labai vargingai už
augo. Dar jaunutis būdamas jis 
neteko motinos. Jį prižiūrėjo 
labdarybės draugijos.

Chicagoj randasi vienas jau
nuolis, kuris kartu su Good- 
manu lankė mokyklą. Tad vė-

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskoliname jum* $100. $200 

arba $5U0, imame Aegalį nuoiimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermitage Avė.

Help VVanted—Female
- ^ar Rgį kia_______

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ. Daug 
darbo, gera mokestis. Flo Lili, Incor- 
porAted, 65 E. South Water St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mouuette, Jaccjuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas, $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W.- Lake St., Atdara iki 10 vai.

REIKALINGA mergaitė namų 
darbui, privatiškoj rezidencijoj. Pri- 
vatiškas kambarys ir maudynė. Ge
ras namas. 10300 S. Leavitt St.. 
tel. Cedarcrest 0397.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti 2 metų vaiką. Valgis ir 
guolis ir primokėjimas, 2517 W. 69th 
Street.

For Kent
PASIRENDUOJA geriausioj vietoj 

Waukegano širdy, lietuvių kolonijoj, 
nauji kambariai tinkantys daktarui 
ar dentistui. Gera vieta čia butų 
abiems. L. J. Yager, Waukegan, III.

3 augš|ų mūrinis namas ir name
lis užpakalyje, viso dėl 9 Šeimynų. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja į Lietuva, 2918 So. 
Union Avė., sav. 3čios lubos užpa
kalyje.

MODERNIŠKAS kampinis namas. 
Šiaur-rytinėj kerte.]’ 56 ir Winches- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius apart- 
mentai ir didelis Storas. Garu Šil
domas. Parduosiu namą ir Štorą 
arba vien namą, už $5,000 sutaupy- 
mą. •

Klauskite store
arba šaukite Prospect 7653

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x126 Rockwell, tarp 70 ir 71 g-t. 
30x126 Mozurt. tarp 71 ir 72 gt.
6 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,600. Jūsų pačių sąlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republio 9230

Pirmyn choras liau apie talentingą lietuvių gol- 
gyvuoja jau iš fininką parašysime daugiau, 

daug darbuojasi 
ypač tarpe north-

—N.

TURIU paaukoti gražius 4 kam
barių 
sius.
lyčios 
mažus 
kamb.
pusryčių setą, veidrodi, paveikslus, 
peilius, lempą. Viską už $475. Už
mokėsiu už pristatymą, parduosiu ir 
atskirai. Didžiausas bargenas. Mrs. 
Winner, 8228 Maryland Avė., 1 apt., 
1 blokas i rytus nuo Cottages Grove 
Avė., tel. Stevvart 1875.

rakandus, vartotus du mėne- 
$475 paims 3 šm. Frieze sek- 
seta, 2 9x12 Wilton kaurus, 

kaurus, 8 šm. valgomojo 
reišuto setą, staleli, 5 šm.

NEPASIVĖLUOKITE. ' — 
kriaučiaus ar barzdaskučio, 
kriaučiaus ar barbernės šioj 
—19th St. ir 52nd Avė. Tik 
Storas palikęs, todėl nepasivėluokite.

Furnished Rooms

Reikia
Nėra 

vietoj 
vienas

Jeigu
norite tikro namo savo 6ei-

AR JUS turite išmokstą lotą T 
jus turite Ir ___ __
minai. mes pabudavosime jums be jokio
imokžjimo — bungalow. 2 ar 3 flatu bile 
kokio HtiliauH ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbSsime jums ji jsigyti. l*a- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO. 
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

KAMBARYS ant rendos dėl vai 
kinų, merginos, ar ženotai porai, 
su visais parankumais. Su valgiu ar 
be valgio. Hemlock 0391.

Man atrodo, kad mes, north- 
sidiečiai, turėtumėm remti Pir
myn Mišrų chorą, nes jeigu 
choras nustotų gyvavęs, tai būt 
didelis apmirimas tarpe north- 
sidiečių. Budas paremti, žino
ma, lankant choro parengimus 
ir stoti į choro eiles tiems, kas 
gali ir mėgsta dainuoti. Ypa
tingai jaunimas yra kviečiamas 
stoti į chorą. Mes, seniai, jau 
aptingę ir norėtumėm užleist 
vietas jauniesiems.

• —Choristas.

(
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Biznio Patarnavimas

-------- o--------
3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
I/edaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketverge ir subatos vakarais.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, su valgiu ar be valgio. Kam
barys su visais patogumais. Karštu 
vandeniu šildomas. 1-mos lubos, 6752 
So. Campbell Avė.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. luotas 60x125.* $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

Business Chances
Pardavimui Bizniai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

Muzikos Mokslo 
Metas

Beethoveno Konservato
rijoje prasidės Rugsėjo 

(September) 9 d.
Mokoma: Piano — Dainavimo — 
Smuikavimo — Vargonų — Muzi
kos Teorijos
Trombono — Klarinetos — Saxo- 
nhono — Banjo — Mandolinos — 
Guitaros — 
Orchestra, 
kas mėnesi.

plomus. _____ _____ _____
Beethoven Conservatory

of Music
BRANCH STUDIO 

2419 W. Marųuette Kd.
BRANCH STUDIO 

8059 So. Halsted St.
MAIN SCHOOL 

3259 So. Halsted St.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinau: 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321. Mr. Bartunek.

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lj už $105 cash ar išmokėjimais. 
Suolelis ir rolės. Mr. Szvvada, 6136 
So. Halsted St.

Automobiles

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, vieta išdirbta per daug metų, 
Lietuviu apgyventa. Parduosiu pi
giai, išvažiuoju iš Chicagos. 2953 W. 
38th St.

-----o—
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE, 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodajna, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm modemiškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

Kometos

- Choro Giedojimo ir 
Mokinių koncertai 
Baigusieji gauna di- 

Dabar laikas įstoti.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

LISTERINE 
. THRDAT b TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Apsaagoja 
ir Prašali
na Gerk- 
!*• Par>i-

dlĮLiu ir 
Koaajim*.

£Made by

HAS
MADE GOOD wtth

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/ 
Pure—Economicat 

EfRclent
MĮLLIONS of pounds 

USED BY OUR GOVERNMENT

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintin^ 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininke* 
8147 So. Halsted St.

Tel. Vię|ory 7261
-------T“—;  ---- , 

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus Ir didelius 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

- Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

Saulės seklyčios. — Garažai. - 
Abelnas taisomas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paakolos

Paskolos suteikiama ' 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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.

MES DAROME 1. 2 ir 8 ruorgv 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 
Essex Sedaji ......................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..................................
Ford Tudor ...................
Auburn roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

PAAUKOSIU modernini restora
ną, refrigeratoriu. Pastebėtina pro
ga tinkamam žmogui. Storas 6249 S. 
Ashland Avė. Del žinios šaukite 
nuo 9 ryto iki 2 po piet Normai 2267

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

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

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga, biznis išdirbtas, geri kam
bariai pagyvenimui, parduosiu pi
giai, nes einu i kitą bizni, 1632 West 
46 St.

PARSIDUODA lotas ant biznio 
gatvės greitai augančioj kolioni.io.i. 
Parduosiu už teisinga pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71 mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avė. Chas. 
Washgauskis.

PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 
gali būti vartojamas kaip 2 flatai. 
Gatvės ir elės ištaisytos ir užmokė
tos. Arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų. šis namas yra gerame stovyje 
ir parsiduos pigiai, jei pirkaite tuo- 
jaus.

4219 S. Fairfield Avė.
Gražiausių artistinių ir futuristi

nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainų. Tas ugniavietes 
galima gauti Įvairių spalvų, kurios 
sutikti! su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
ho9 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

----- o-----
VALYMO ir dažymo Storas par

davimui, įgyventa vieta, Storas dai
lus su pagyvenimo ruimais, pigi 
renda ir leasas, 3437 Wallace St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
pusantro augšto mūrinis namas. 8 
kambariai, 2 maudynės, garu šildo
mas, garažas, 5815 So. Maplewood 
Avė.

GARSIOS Pietinės Illinois 
run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Mine
La- 

, nut

Help VVanted—Malė
______ Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

REIKALINGAS vyras, kuris var
toja lietuvių ir lenkų kalbas Mokėsiu 
alga ir komisą. Atsišaukite 1423 So. 
Halsted St. S. Cassel & Co.

REIKALINGAS darbininkas cigar- 
makeris, nereikalingas pilno expe- 
rience, 4523 So. Honore St. Tel. 
Lafayette 2857.

KURIE dabar dirba kaipo 
laiko darbininkai kaipo 

vietą kreipdamies 
ir

TIE, 
dalies 
labai pelningą 
nuo 9 vai, ryto iki 12 vai, dienos 
vakarais nuo 6:30 iki 8:30 vai.

MR. STENCEL 
A. G. BRIGGS & CO.

1203 W* 79 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapą su 
visais įrengimais — biznis išdirbtas 
per 20 metu — priežasti pardavimo 
patirsite vietoje. Telefonuokit Virgi- 
nia 1758.

PARDUOSIU arba mainysiu bučer- 
ne ir groseme su namu arba farma 
160 akerių, gera žemė, ežeras vidury
je farmos, visi budinkai, 2 mylios nuo 
miesto, pusė mylios nuo mokyklos, 
prie gero kelio. Kam reikalinga, bu- 
černė arba farma, atsišaukite pas sa
vininką, agentai nepageidaujami jokie 
6001 S. Carpenter St. Englevvood 2116

PARSIDUODA ar išsimaino gaso- 
lino stotis labai geroj ir pelningoj 
vietoj North Side, ant Grand ir Kil- 
dare gt. Gera vieta dėl biznio, kas 
nori pinigu padaryti. Savininkas 4442 
S. Fairfield Avė., tel. Lafayette 5146

APLEIDŽIU Chicago tuojau. Tu
ri būt parduota delikatessen ir gro- 
seris; renda tik $65 j mėnesį. Yra 
maudynė. Tirštai apgyvento.! kolo
nijoj, šalę trijų mokyklų,. — ten 
pat 4 kambariu furničiai ir “Ca- 
iillac” sedan. Savininkas 1652 W. 
51 st., užpakalyje. Hemlock 7958.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi 
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Mbnroe St., 
Tel. Randolph 7960

iš-

20 AKRŲ, nauja 5 kambarių cot- 
tage, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 5 akrai, 3 
kamb. namas $550; išmok. Daenzer. 
2353 W. Van Buren St., West 6161.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatį arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA ar išsimaino vie
no aukšto — Storas, ice cream, — 
kendžių, cigarų ir visokiu smulkme
nų; 4 ruimai prie biznio, skiepas, 
2 karų garadžius. Labai gražioj vie
toj, Brighton Parke. Savininkas 4442 
So. Fairfield Avė. Tel. Lafavette 
5146,

ANT PARDAVIMO 2 muro namai 
8 pagyvenimu, 4 po 4 kambarius ir 
4 po 3 kambarius ir visi patogu
mai ir taip gerame stovy, kaip nau
ji ir dideli, pigiai, už puse kainos, 
tik $9000. Savininkas išvažiuoja i 
Lietuvą. Savininkas visuomet na
mie, užpakaliniame name ant 2-rų 
lubų. A. Jucius, 929 W. 33rd St.

LOTAS PARDAVIMUI, 58%xl25 
didumo, prie 69 ir Fairfield Avė. 
Parduosiu už tiek, kiek man kainavo. 
Frank Dub, 2728 S. Trumbul Avė. 
Rockvvell 0717. C .

PARDAVIMUI bungąlow, 6 kam
barių. Garu šildoma. Priežastis 
pardavimo — du šeimynoje. Bar
genas. Nereikia agentų, 6928 So. 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI 
mas 6 apartmentų, visi 
rius. Rendos mėnesiui 
mas labai geroj vietoj, 
ter St. arti 79 St.

Savininkas parduos 
paims i mainus nedideli namą 
lotą.

arba 
arba

naujas muro na- 
po 5 kamba- 
500 dol. Na- 
prie Carpen-

labai pigiai,

N. C. KRUKONIS
3251 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1233

PARDAVIMUI muro namas 3 me
tu senumo, 2 po 4 kambarius, pe
čium šildomas, beisementas aukštas 
ir cementuotas, 4117 S. Campbell Av.

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOW 
$1.000 CASH 

15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.
Degtų plytų konstrukcijos; 6 di

deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija. tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. i vidurmiestj; I. C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

PARDAVIMUI — tikras bargenas 
— 2 flatų mūrinis namas 6-6 kam
barių; 1-mas flatas karštu vandeniu 
šildomas; garažas; ištaisyta ele. 
Savininkas 4404 South Wells St.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, dviejų metų senumo, di
delis medžiais apaugės lotas, gasas. 
elektra, vanduo ir naujai suvestas 
nlumbingas. Tikras bargenas, grei
tam pardavimui kaina $2,700.

4238 Oak Park Avė., 
Stickney, III.

pašaukite savininką telefonu 
Lawndale 5421

arba




