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ietuvių dainos - muzika per radio
“Naujienos” Rengia Lietuvių 
Programos iš Stoties WLS.
Prasidės rugsėjo 17 d. ir tęsis per 13 savai

čių antradienio vakarais
Didelė ir smagi naujiena taip Chicagos, kaip ir vi

sos Amerikos lietuviams: lietuvių dainos ir muzika bus 
girdimos ore per tris mėnesius kiekvieną antradienio va
karą, iš vienos didžiausiųjų radio stočių Chicagoje — 
WLS!

Tuos lietuvių programus rengs “Naujienos”, susi
tarusios su Majestic radio atstovais, — The Harry Alter 
komp. ir p. J. F. Budriku, Chicagoje.

Kadangi stotis WLS yra labai stipri, tai Chicagos 
lietuvių dainas galės girdėti milionai žmonių, pačioje | 
Chicagoje ir visoje Amerikoje.

Tokios puikios progos išpopulerizuoti Amerikoje lie
tuvių muziką ir lietuvių vardą dar mes iki šiol ne,tū bai

I Atlantic aini Pacific Photo)

HEBRON. — Slobodka rabinų kolegija, kuri randasi apie 20 mylių nuo Jeruzolimo. Ara- 
ten nužudė nemažą skaičių žydų, jų tarpe ir tris chicagiečius.

rejome.
Pirmas programas įvyks rugsėjo mėnesio 17 dieną j Bandė nudėt lenkų
aštuntos: ir dpvintna vsdandu vakaro . - • • . •

prekybos mimsterįtarp aštuntos ir devintos valandų vakaro.
Smulkesni pranešimai bus paskelbti netrukus.

Važinejosi dvi dienas 
su bomba motore

Dar vienas karštas 
komunistas nusivylė 
bolševikijos rojum

Antra numesta bomba tarptau
tinėj panodoj Lvove sunaiki
no keletą trobesių

Brooklynietis Quint grįžta na-

Quint tačiau stojo dirbti Tarp
tautinėj kooperacijos draugi

joj, kurios nariu jis buvo. Mie
gojo komunos virtuvėje.

Iki gegužės mėnesio, sako 
Quint, visi mašinistų profesi
jos nariai gaudavę vienodą al
gą, 160 rublių mėnesiui, bet

mo iš Maskvos, keikdamas sll tokia alga buvę labai sunku 
sovietų valdžią, kurią pirma I gyventi. Paskui betgi tapus 
jis garbim. i įvesta “piecework” sistema, ir

dabar kai kurie mašinistai už
dirbą iki 200 rublių per mė
nesį. Tačiau iš pirmykščių 60 
narių jų kooperatyve belikę 
20. Kai kurie, praradę Ameri
kos pilietybę, gavę da&o kito
se valstybės organizacijose, ~o 
tie, kurie tos pilietybės nepra
radę, dabar grįžtą į Jungtines

dvi 
pa- 
va- 
mi-

MANSF1ELD, ()., rūgs. 9.— 
R. C. Hoiles, .vietos trijų laik
raščių leidėjas, dvi dienas iš
važinėjo automobiliu, prie ku
rio motoro buvo prijungta 18 
colių ilgio dinamito bomba. 
Bomba iš 11 dinamito vamz
delių turėjo < nitHHglycerino 

viela su dviem 
Bomba tečiaus 
priežasties ne-

Kinai puola rusus - 
rusai puola kinus

4 Amerikos admiro
lai r ė m ė Shearerio 
laivyno propagandą
Pats Shearer sako, kad jie kal

binę jį intriguoti nusiginkla-
5 vinto konferencijoj Genevoj

LIETUVOS ŽINIOS

BYGA, nigs. 9. — I Rygą 
atvyko iš Maskvos Edmundas 
Englehardt Quint, brooklynie
tis. Metus laiko gyvenęs ir dir
bęs bolševikų sostinėj, jis da
bar grįžta atgal į Jungtines i 
Valstybes, visai atsižadėjęs ko-j 
munizmo ir bolševikiško ro
jaus.

Ųuint yra vokiečių kilmės, 
gimęs Lodzėj, Lenkijoj, o mo
kinęsis Odesoj. Emigravęs į 
Jungtines Valstybes, jis per 
dešimt metų dirbo kaip maši
nistas, o paskui įsisteigė Brook- 
iyne delikatesų įkrautu vėlę, 
įvykus bolševikų pervartui Ru
sijoje, Quint, kuris buvo karš
tas komunistas, įstojo į vieną 
rusų techniškos pagalbos drau
gijos suorganizuotą koopera
cijos draugiją ir 1926 metais 
išvyko į Rusiją.

Pasibastęs kurį laiką po 
Maskvą ir negalėdamas gauti 
sau kambario gyventi, Quint 
grįžo atgal į Brooklyną, kur 
jo žmona tebelaikė delikatesų 
krautuvėlę, nusitaręs po dvejų 
metų vėl išvykti į Rusiją.

Praeitų metų rugsėjo mė
nesį jis vėl atvyko j Maskvą. 
Bet butų krizis, pasirodė, nė 
kiek nepagerėjęs, o ekonomi- 

sąlygos ėjo vis blogyn.

grafo Goluchovskib 
Bomba jų nekliudė,

nes

Padėtis Rusijoj vis blogėja
“Per praeitus metus situa

cija ėjo vis blogyn,” sako Quint. 
“Del maisto stokos visi turi 
skursti. Kadangi mes turėjome 
unijos kortas, mes turėjome 
privilegiją pirktis kooperaty
vų krautuvėse, mokėdami 16 
kapeikų duonos svarui, bet 
turėjome teisės pirktis ne dau
giau kaip du svaru dienai- 
Mums taipjau buvo leista pirk
tis pusę svaro cukraus ir svies
to mėnesiui, be to. dar gauda
vome mėnesinę i>orciją, būtent, 
pusę svaro ryžių, kruopų ir 
kartais arbatžolių. Mėsos Mask
voj sunku gauti, ir ties mėsi
ninkų krautuvėmis visados sto
vi ilgos eilės žmonių. Gyven
tojai tiesiai badmiriauja.
Darbininkai fabrikuose sovietų 

milicininkų dabojami
‘sGyventojų ūpas dėl to 

rosi vis piktesnis. Visur 
dėt nusiskundimai prieš 
džią (jei maisto stokos;
biamas penkerių metų progra
mas pramonei atgaivinti yra 
tik naujas blofas. šiandie kiek
viename fabrike Maskvoj yra 
pastatyta nuo dvylikos iki pen
kiasdešimt milicijos policinin
kų, kad tvarką išlaikytų.

“Aš įsitikinau, kad sovietų 
valdžia negalės išsilaikyti, nes 
darbininkai, kuriais valdžia iki 
šiol rėmėsi, dabar klusoj lai
komi tik bauginimais ir rep
resijomis. Niekąs nebenori 
dirbti, ir visur viešpatauja ne
pasitenkinimas.”

VARŠUVA, rūgs. 9. — Per 
iškilmes ryšy su atidarymu 
tarptautinės parodos Lvove, 
vakar buvo išsprogdintos 
bombos. Viena bomba buvo 
leista į automobilį, kuriuo 
žiavo Lenkijos prekybos
nisteris Kviatkovskis, guberna
toriaus 
lydimas.
bet jos sprogimo buvo sužalo
tas vienas pašalietis.

Antra bomba buvo numes
ta į svarbiausią parodos tro
besį. Sprogimo kai kurie tro
besiai buvo suardyti ir keletas 
asmenų sužaloti.

D<el bombų metimo lenkų 
vyriausybė tuojau įtarė ukrai
niečius (rusinus), ir keletas 
jaunų ukrainiečių buvo suimti.

Vilniaus krašte ir 
Lietuvoj siautė bai

si audra
Lietuvių aeroplanas perkūno 

nutrenktais t Varėnoj žaibas 
sunaikino stotį.

fcORRč
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: • ’

Bendrai gražu ir vėsiau; stip
roki, daugiausiai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 84° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 7:10. Mėnuo leidžiasi
11:04 vakaro.

da
gi r- 
val- 

Skel-

Lenkų Telegrafo Agentūros 
PAT pranešimu, Vilniaus kraš
te siautė baisi žaibų perkūnijų 
audra, padariusi daug žalos. 
Perkūno trys asmens buvo už
mušti, šeši sužaloti.

Netoli nuo Trakų perkūnas 
nutrenkė žemėn vieną lietuvių 
aeroplaną.

Varėnoje perkūnas trenkė į 
geležinkelio stotį, kuri dėl to 
sudegė.

Hoiles namas 
dabar 

kad tai

fiuzą, sujungtą 
apari: pi ilgais, 
dėl nežinomos 
eksplodavo.

Metai algai
buvo išbombarduotas, 
vėl bomba. Jis spėja, 
pasėka jo laikraštininkystės 
darbų.

Sovietai pašalino 
klintis taikos dery

boms pradėti
NANKINAS, Kinai, rūgs. 9. 

— Kinų ministeris Vokietijai 
pranešė iš Gcnevos savo vy
riausybei, kad sovietų Rusija 
atsiėmus savo paskyrimą nau
jo rusų administratoriaus ir jo 
padėjėjo Rytų Kinų geležinke
liui kaip sąlygą taikos dery
boms pradėti.

MASKVA, rūgs- 9. — Tele
grama iš Vladivostoko, Sibire, 
skelbia, kad Nikolsko-Usurijs- 
ko rajone kinų kariuomenė ne
tikėtai' ėmus anuotomis ir šau
tuvais šaudyti į sovietų pasie
nio kariuomenes dalis. Prane
šimas jokių smulkesnių žinių 
nepaduoda.

Sovietų kariuomenė puola 
kinų apkasus

LONDONAS, rūgs, 9. — 
Daily iMail korespondentas Muk
dene, Mandžurijoj,
kad sovietų kariuomenė 

įdėjus vėl agresingų žygių 
kinus ir jau atkartotinai 
bardavus kinų apkasus.

Korespondentas sako
kad Darbine kinai kasdien vis 
daugiau rusų areštuoja.

Sovietų aeroplanai bombardavo 
Pograničnaja

TOKIO, Japonija, rūgs. 9.
Iš Barbino gauta pranešimų, 
kati sovietų rusų aeroplanai 
buvę atlėkę ant Pograničnaja 
(kinų Suifenho) ir numetę ke
letą bombų. Trisdešimt žmo
nių buvę sužaloti ir sunaikin
ta geležinkelio stotis.

praneša, 
prar 

prieš 
bom-

dar,

Illinois Darbo Fede 
racijos seimas

ROCK ISLAND, III., rūgs.
9. — šiandie Čia prasidėjo Illi
nois Darbo Federacijos meti
nė konvencija, dalyvaujant še
šiems šimtams delegatų. Kon
vencija laikoma Augustana ko
legijos salėj.

Valstijos federacijos pirmi
ninkas, John H. NValker, pa
reiškė, kad vienas svarbiausių 
šios konvencijos svartomų klau
simų busiąs nedarbo ir kovos 
su nedarbu klausimas.

Arabai sako žydai 
savo godumu išpro

vokavę riaušes
JERUZOLIMIAS, Palestina, 

rūgs. 9. — Didysis mufti, ara
bų galva Palestinoje, sako, 
kad žydų ambicija ir godumas 
išprovokavę pastaruosius nera
mumus tikslu padaryti spau
dimo britų valdžiai.

Mufti sako, kad dagi dabar, 
kai žydai galį ramiai, be jokių 
palydovų, vaikščiųti arabų gy
venamuose kvartaluose, buvę 
atsitikimų, kur žydai puolę 
arabus, šitokios žydų provoka
cijos galinčios iššaukti naujų 
neramumų.

ST. PAUL, Minn.,* rūgs. 9.— 
šiaurinėj Minnesotoj tekėsian
čia dideli girių gaisrai, sunai
kinę didžiausius miško plotus.

Kovai su gaisrais valstijos 
vyriausybė, remdamos tam tik
ru valstijos įstatymu, versti
nai ima vyrus, atsisakantiems 
grūmodama areštu ir bausme 
iki $100.

Vėl apkaltino New 
Yorko bankų egza- 

minuotoją
NEW YOBfKAiS, rūgs. 9. — 

Grand jury užvakar išnešė dar 
septynius apkaltinimus prieš 
Frank H. Warder, buvusį val
stijos bankų superintendentą, 
šį kartą jis yra kaltinamas už 
priėmimą įvairiais laikais ky
šių, kurie siekia $131,000. Kiek 
laiko atgal prieš jį išnešta ap
kaltinimą, kaltinant jį priė
mus $25,000 kyšį. Visi kaltini
mai yra ryšy su bankrutijimu 
City Trust Co. banko, 
pa šlavė $5,000,000.

kuris

ASHLAND, Ala., rūgs. 9. — 
Ashland^Roanoke vieškely, ne
toli nuo čia, buvo unšautas 
Clarence Bailey, 18 metų aukš
tesnės mokyklos studentas. 
Nušovė jį deputy šerifas 
Guthrie, įtaręs jaunuolį dėl 
gabenimo svaigiųjų gėrimų, 
šovikas buvo suimtas, bet pas
kui vėl paleistas.

STAMFORD, Conn., rūgs. 9. 
— William B. Shearer, kuris 
buvo trijų Amerikos laivų sta
tymo kompanijų pasamdytas 
suardyti Genevoje juros nusi
ginklavimo komferenciją 1927 
metais, ir kuris dabar skun
džia tas kompanijas dėl nesu
mokėto jam honoraro — $250,- 
000 — už tos konferencijos su
ardymą, sako, kad ir tūli aukš
ti Jungtinių Valstybių laivyno 
oficierai prašę jį dirbti prieš 
Amerikos laivyno mažinimą.

Pasak Shearerio, dar 1924 
metų kovo menesį Union Lcague 
Klube tūli Jungt. Valstybių lai
vyno vadai, jų tarpe admiro
lai Samuel S. Robinson, da
bartinis Juros Akademijos An- 
napoly superintendentas; Char
les P. Plunkett, W,illiam V. 
Pratt ir Henry A. Wiley pra
šę ji, kad jis vestų kampaniją 
už Jungtinių- Valstybių laivyno 
didinimą. Kai 1926 metais jis 
važiavęs į paruošiamąją nusi
ginklavimo konferenciją Gene
voje, jiš buvęs oficialiai aprū
pintas laivyno duomenimis.

Vėliau ^‘suinteresuotos parti
jos” jį painformavusios, kad 
buvęs tuomet valstybes sekre
torius Kelloggas įspėjęs jo 
samdytojus (sakytas laivų sta
tymo kompanijas), kad jie nie
ko bendra daugiau su juo, 
Sheareriu, nebeturėtų, ir kad 
Anglija protestavus valstybės 
departamentui dėl jo buvimo 
Genevoje.

Shearer sakosi norįs, kad 
Washingtono vyriausybe da
bar tą dalyką ištirtų, kaip kad 
prezidentas Hooveris įsake.

Britų spauda apie pro
pagandistą Shearerį
LONDONAS, rūgs. 9.

Svarbiausi britų laikraščiai, 
kaip Times, Manchester Guar
dian ir Daily Telegraph pašven
čia daug vietos Williamo B. 
Shearerio bylai, ir tiki, kad 
dalykai, kurie bus Jungtinių 
Valstybių senato tyrinėjimų iš
kelti į aikštę, daugiau nei kas 
kita padės dabartinėms Angli- 
jos-Amerikos pertraktacijoms 
juros ginkluotei apriboti.

Shearer yra gerai žinomas 
Anglijoj. Dar tik prieš savaitę 
laiko jis norėjo gauti vizą at
vykti į Angliją, bet kadangi 
jis yra “blacklisted”, britų kon
sulatas atsisakė jam vizą duoti. 
Tada Shearer parašė personai j 
laišką premjerui iMacDonaldui, 
prašydamas pakeisti pasportų 
vakjhiinkų sprendimą prieš jį. 
MacDonald jo laišką perdavė 
atitinkamai vyriausybei, kuri 
pranešė, kad p. Shearer yra 
nepageidaujamas svečias — ne 
dėl savo politinių darbų, bet 
dėl kitų priežasčių, žinomų 
specialiam Scotland Yardo 
(žvalgybos) skyriui, ir jo pra
šymas buvo atmestas.

A'LBIA, Iowa, rūgs. 9. — 
Siautęs šioje apielinkėj torna
das sužalojo penkis asmenis, 
sugriovė keletą namų, išlaužė 
daug medžių ir išvartė tele
grafo stulpų.

Retas svečias Lietuvos 
padangėj — šiaurės 

pašvaistė
KAUNAS. — Rugpiučio mėn.

14 d. 30 min. buvo matoma gra- į 
ži šiaurės pašvaistė, šviesiai 
rausvos (ugningos) spalvos stul
pai siekė Didžiųjų Grįžulo Ra
tų ir jo žvaigždžių, t. y. apie 
200 nuo horizonto. Pašvaistės 
centras buvo kiek į vakarus nuo 
poliarinės žvaigždės, o kraštai 
— vienas baigėsi netoli Bootes’o 
žvaigždyno, kitas Vežėjo. Pati 
horizonto apačia buvo debesuo
ta ir atrodė tamsi, kiek aukš
čiau debesys buvo retesni ir aiš
kiai galėjo matyti, kaip jie ker
ta pašvaistės stulpus. Maždaug 
po penkių minučių pašvaistė su
silpnėjo, bet tuoj vėl iškilo siau
ras centrinis labai ryškus stul
pas, kurs galėjo siekti net 300. 
Tuojau šalia jo atsirado antras 
stulpas, paskui trečias ir grei
tai pašvaistė išsiplėtė vėl aukš
čiau pažymėtose ribose. Apie 
vienuoliktą valandą pašvaistės 
jau visai nebebuvo, taigi ji tę
sėsi išviso apie pusę valandos.

Gaidys užkapojo vaiką
Opem: artisto Byros vaikas mi- 

7 rė sukapotas gaidžio.

KAUNAS. — Operos artisto 
p. Byros šeimą ištiko netikėta 
nelaimė.

šią vasarą jis su šeima ato
stogavo savo tėviškėj, Panemu
nėlio valsčiuj.

Ten, pasirodo, pasitaikė, ma
tyt, didelis ir reto piktumo gai
dys, kuris taip sukapojo p. By
ros apie metus amžiaus vaiką, 
kad šis mirė.

Gaidys' smūgius padaręs vai
kui į pakaušį.

Tai retas atsitikimas, kad 
gaidys užkapotų žmogų.

Rado požeminius kori
dorius Vilniuje

VILNIUS. — Bekasdami že
mę Katedros aikštėj, darbinin
kai užtiko požeminį koridorių, 
kuris eina Gedimino kalno kryp
timi. Požeminio koridoriaus plo
tis — 7 metrai ir jis gana auk
štas. Tuo tarpu jis yra vandens 
apsemtas. Koridoriui ištirti, rei
kalinga išpumpuoti vanduo ir 
pravėdinti jį.

Spėjama, kad šis koridorius 
buvo Lietuvos kunigaikščių nau
dojamas kaipo požeminis susi
siekimas. Yra davinių manyti, 
kad koridorius’ buvęs iškastas 
po pilies rūmais.

Archeologijos kasinėji
mai Trakių apskrity
VILNIUS. (Elta). — Prane

šama, kad lenkų archeologai 
pradėjo kasinėjimų darbus Tra
kų pily j. Reikia pasakyti, kad 
pilis senos tvirtos lietuvių sta
tybos ir todėl yra gana gerai 
išsilaikiusi. Iki šiam laikui nie
kas pilies griuvėsių nelietė. Ta
čiau dabar lenkai daro kasinė
jimus iki pat pamatų. Tuo bu- 
du lenkų šeimininkavimo Vil
niaus krašte dėka, matyt, ir iš 
senosios Trakų pilies' bus išvež
tos Lenkijon įvairios senovės 
liekanos.



[korespondencijos
ŠIS-TAS Iš PHILA- 
DELPHIJOS LIE
TUVIŲ PADANGĖS
Phila. Lietuviškas ,“Dulkinas”. 

—Gengių auklėtiniai ir jų au
kos.—Phila. hobos-benamiai. 
— Karališki pasitikimai. — 
Liet. Taut. Kliubo piknikas.

Ne tik Chicaga garsi savo 
kriminalistais. Philadelphijoj 
tolygus elementas taipjaugi 
“neatsilieka” ar bent stengiasi 
išlaikyti savo “prestižą” toj 
negarbingoj sulig musų ramių 
piliečių, samprotavimo, o kar
žygiškoj sulig kriminališko nu
sistatymo, gyvenimo dramoj.

Štai, tūlas laikas atgal, vietos 
lietuvių jaunuolis, Juozas Zup- 
kutis (“Zupkovsky”), vientur
tis pasiturinčio tėvo s'unus, ta
po policisto mirtinai pašautas, 
kai jis pasipriešino areštui.

Zupkutį su /keliais kitais vai
kėzais policijos skvadas užklu
pęs tūloj negarbingoj vietoj, 
ant Brandyvine gatvikės. Tai 
gatvikei gana pritaikintas var
das ir jie ten laikydavę savo 
slaptus' “posėdžius”.

Policijai užklupus — visi “ri- 
cieriai” šokę bėgti, o Zupkutis, 
kaipo “arch criminal” ir lyderis 
—smarkiausiai leidosi kojosna, 
su ilgu šautuvu rankoj. Prie 
aukštos tvoros prispirtas ir jo 
revolveriui neiššovus—policistas 
jį peršovęs 
ligoninėn.

Iš karto, 
mais, buvo
kutis operacijos neatlaikys, ta
čiaus, kaip pasirodė, tokios rų
šies sutvėrimų kartais) esama 
katiniškos prigimties: Zupkutis 
ne tik kad išlaikė operaciją, bet 
dar apie pusantro mėnesio išgu
lėjęs kalėjimo ligoninėje, sU 
kraujo nuolaidomis šonuose, pa
galios iš jos paspruko!

Nežiūrint dviejų policistų die
ną-naktį sargybos; nežiūrint 
dviejų aukštų ligoninės ir apie 
11-16 pėdų sienos-tvoros ir, ga
lop, jojo paties liguistumo—jis 
tatai įvykdė. Reiškia, kad pa
siryžimo pas kriminališkus žmo
nes be galo daug, kaip lygiai 
drąsos, sumanumo ir kitų savy
bių, tik visa bėda, kad tatai su
vartojama savo ir kitų žmonių 
nelabui, blėdei ir pavojui.

Zupkutis, nors dar tėra tik 
23-4 metų amžiaus, tačiaus vie- 
įtos kriminalės policijos rekor
duose jis gana daug “atsižymė
jęs”: keliomis žmogžudybėmis", 
šimtais vagysčių ir t.t. 
“puikus rekordas”!

nelemta ir visiems 
panieką teikiančią 

pradėjęs dar vos 
metų tebūdamas.

turtingas ir vi- 
vietos' lietuvių 

ir
katalikas, savo

ir pusgyvi nuvežęs

laikraščių padavi- 
manoma, kad Zup-

Tai

Tą savo 
lietuviams 
“profesiją” 
keturiolikos
Tėvas, kaipo 
siems žinomas 
biznieriams-smuklininkams 
labai karštas
vienturtį visokiais budais—mu
šimu ir kitais—stengėsi nuo to 
atpratinti, tačiaus veltui: šune
lis vis įrėši aukštyn ir) aukštyn 
prie “žvaigždžių” savo “karje
roj ”, kol galų gale nepasiekė 
kalbamojo “laipsnio”.

Kas jam padėjo iš ten pa
sprukti ir kur dabar randasi— 
tai tikra misterija, nes nors po
licija deda visas pastangas, vie
nok nesuranda. O jau kelios 
savaitės kaip ieško. Iš dalies, 
turbūt, tuom tikslu apie tėvo 
namą net tranšėjas policija iš
kasus, bet nieko, apart degti
nės, neradus.

Antra, čia įsigyvenusi gengs- 
teriukų armija, tai miestų pa
šaliais tūnančių vaikėzų-“bome- 
lių”, kaip vietos lietuviai juos 
vadina, — gaujos. Pastarieji 
daugiausiai zulinasi (“hanging 
around”) apie kaimyninius' mie
sto pašalių gatvekerčius ir ant 
tųjų esamas sankrovėles.

Nors pastarųjų “bomelių” ne
sama jau tokių drąstiškai-dra- 
sių ir aršių, tačiaus žalos žmo
nėms jie daug neša. Paskuti-

nis pavyzdys tai Darbo Dienos 
išvakarių užpuolimas ant tūlo 
doro ir gero 
krautuvėlės, 
Warthon St. 
durų stiklą, 
“show case” ir jį patį smarkiai 
apkulę. Rankos žmogus visai 
nevaldo, akis užmušta, veidas 
sukapotas. /

Apie šitą nelemtą įvykį ra
šau todėl, kad ir šitam šuniš
kam “žygyje” lietuviukas bu
vo vadovas! Ir tai darė prie 
pat nosies “šventos” kun. Kau- 
lakio bažnyčios, tosios auklėti
nis ir kaimynas!

“Moralistai” pagalvokite: kur 
Ii ilk jūsų auklėjamieji eina?i

Tos pačios rųšies “bomeliai” 
čia praktikuoja ir dar vieną, 
tiesiog novelistišką metodą, 
kaip žmonėms kišenius apkraus- 
tyti. Tik paklaušykite!

Pasigauna išsigėrusį žmogų 
ir neva draugiškai, visiems pra
eiviams ir kitiems 
ant tos procedūros 
matant, vedasi neva 
TaiLj belydėdami iškrausto kiše
nius ir prie pirmutinės “ėlos”, 
kaip Chicagoj vadina, sprunka. 
Taip dėjos tūlas laikas atgal po 
mano ir kitų žmonių panosė
mis, vidurdienyje, ant 3-čios 
gat., prie parko!

Tai 
čiai? 
gerų 
ne?

greko
prie So.
išdaužę žmogui
sumušę

(graiko)
3rd ir

vieną

žmonėms 
žiūrint ir 

“namo”.

ką jus manot, chicagie- 
Pas mus ir-gi randasi 

“ho’.d-up” “artistų”, ar

Philadelphija, kaipo kvake- 
riškų davatkų centras, baisiai 
apšti savo visokių ir visokiau
siomis bažnyčiomis, čia rasi 
jų prie didžiausių gatvių ir bul
varų, prie paprastų, prie ėlių ir 
net daržuose, kitais', vėlesnių 
laikų namais, užmūrytų. Tokia, 
panašiai, yra seniausia ne tik 
čia, bet, turbūt, ir šioj šaly, 
Jėzuitų bažnyčia.

Daugelis tų bažnyčių, dėl 
biznio, atdaros anksti rytais, 
dienomis ir vėlai vakarais. Jo
se, tankiausia, skaniai ir ma
dingai, pilnoj nepaliečiamybėje, 
išsimiega vietos skaitlingi ho
bos-benamiai... Įslinko sau, pa- 
snaudė, neva permetė vieną- 
antrą poterį “per petį”— ir vėl 
nekaltai išslinko.

Tačiaus, nežiūrint jų apštu- 
mo, hobos savo skaičium pra
lenkia ir bažnyčias. Tiesa, nė
ra jų čia tiek daug, kaip Chi
cago j ir neturi jie čia tokio 
plataus “bulvaro”, kaip Madi- 
son St. savo kasdieniniam 
“maršrutui” bei “specirufkai”, 
tačiaus susitikti gali jų visur ir 
visokių tipų.

Dauguma lietuvių visai klai
dingos nuomonės yra apie Ame
rikos hobos': jie juos vadina 
“bomais” ir tatai suprantama 
viršminėto tipo kriminalistai. 
Tai yra visai neteisinga ir tik
rųjų hobų “garbę” įžeidžiantis 
samprotavimas. Hobai nėra 
kriminalistai. Jie nieko neuž
puola, nieko arba mažmožius 
tevagia-ima. Jie tik tingi arba 
visiškai negali dirbti, tam tik
rų psichologiškų pairimų delei. 
Jie prašo tik išmaldų, dėl kąs
nio duonos arba... šnapso ir šio- 
kių-tokių skarmalų, kad priden
gus savo kunpalaikj.

Svarbiausias Philadel. hobų 
“centras” yra vienas parkutis 
šiaurinėje miesto dalyje, prie 
pat didžiojo Deleware upės til
to, jungiančio Phila. su Cam- 
den, N. J. čia tai tikras jų “so
boras”. Per dienų dienas ir va
karus jie čia susėdę “diskusuo- 
ja” visokeriopas gyvenimo ir 
ne gyvenimo problemas' ir... 
kur pigiaus gauti puspantelę 
“džinės”! O tų puspantėlių jie 
čia tiek ištuština, kaip niekur 
kitur nematyti.

Parkas gražus. Viduj dideli 
fontanai muša vandeniu. Vėsa 
dvelkia, žodžiu—jie čia jau
čiasi kaip tik tie musų Tautų 
Lygos atstovai Genevos veran
dose, kurie ir-gi mažu tiek pat 
naudos tenešal pasauliui, kiek ir 
šie nabagai, gyvenimo audringų

bangų išblaškyti, kurie kit kart 
gal ir skaisčiomis svajonėmis 
buvo kupini. Ir jie, tie hobai, 
čia mat prie pat kitos valstijos 
rubežiaus. Negerai ar povajin- 
ga čia—per tiltą ir jau kitoj 
valstijoj! Ką tu jiems padary
si? Strategiški. Oh, margas, 
margutis tas musų gyvenimas, 
kaip sau nenorite.

Ar jus, chicagiečiai, 
te tokias štukas', kaip 

, kančioj i: ar pas jus 
tokios šaunios kunigams priim
tuvės, kuomet, sakysime, kuni
gas' Krušas grįžta iš “down- 
town.” į Bridgeportą, arba at
bulai? Ne? Tai matot! O jus 
ten vis gėriatės su savo viso
kiais Ramovų atidarymais, kon
certais ir kitais progresyviais 
atsižymėjimais. Prieš Phila. 
lietuvių “pišnumą” jus nieko 
nereiškiate. Paklausykite!

Du-trys mėnesiai atgal musų 
vietos lietuvių senas kunigas 
Kaulakis išvažiaVo Europon 
atostogoms ar gut taimui, — 
tas mums nesvarbu ir net musų 
reikalas. Išvažiavo, tai išva
žiavo. Kas’ čia tokio? Tiek ir 
tiek žmonių kas dien. išvažiuoja 
ir parvažiuoja. Kam čia darbo. 
Bet kaip sugrįžo—o ta-ta, opa- 
pa! Tai “svarbu”! Ir dar kaip? 
—Pakviestas miesto Majoras, 
policija, benas ir visa davatkų 
bei žioplių armija, kad 
kus stotyje—ką? Nugi 
Kaulakj...

Tokia pat karališka 
aną kart patiktas B. K. Balu
tis,. Lietuvos atstovas Washing- 
tone. Kad Balutis ir-gi tik 
žmogus, tai tas dar nieko; vis
gi jis yra kokios nors šalies at
stovas; čia diplomatija, politi
ka—vietinė ir valstybinė. 
Bet juk Kaulakis tai paprastas 
kunigas.

Malonu 
klausimui 
“Draugo” 
šant “filozofavimai”. O gal gi 
ir Kaulakis parsivežė kokį nors 
“titulą” nuo papos? Sako Ro
moje buvęs, tik:..”- nežFnia ar 
jam teko, kaip yra sakoma, pa
pą matyt. Davatkų pikti 
viai tauzija, buk esąs jau 
latas”. ‘

girdėjo- 
kad se- 
keliama

pasiti- 
—kun.

pompa

būti išgirsti tam 
“išrišti” marijonukų 
Kampininko, atsipra-

liežu- 
‘pria-

vietosDarbo Dienos šventėje 
didžiausias ir įtakingiausias 
lietuvių tautinis kliubas, turįs 
labai didelį ir gražų 3-jų aukš
tų namą prie Moyamensing 
Avė., turėjo savo reguliarį (kas 
metas tą dieną laikomą) pikni-

Piknikas šį metą. įvyko tau
tiškam 
pinių.
didelių 
karščių 
(nes sekmadienyje žmonės čia 
nelabai mėgsta piknikus), buvo 
didelis bei skaitlingas būrys. 
Biznio, kiek teko sužinoti, pa
daryta gražaus ir pelno, be abe
jo, neblogo liks.

Kalbamasis Kliubas kas me
tai rengia savo piknikus Kapų 
puošimo, Nepriklausomybės’ ir 
Darbo Dienomis. Geras pasirin
kimas !—N^ujienietis.

lietuvių parke, prie ka- 
žmonių, nežiūrint ant 

dabar čia siaučiančių 
ir kitų nepatogumų

Grand Rapids, Mich
Keista Simokaičio politika

Rugsėjo 1 d. įvyko SLA. 60 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
į susirinkimą narių atsilankė 
neperdaugiausia gal dėlto, kad 
dauguma narių dėl dviejų dienų 
švenčių į svečius' išvažinėjo. 
Susirinkimas greitai pasibaigė. 
Po susirinkimo tapo pakviesti 
pakalbėti svečiai Semaška ir 
inž. Simokaitis. Semaška ke
liais žodžiais pasveikinęs susi
rinkimą, pasakė, kad propo-^ 
nuojama sušaukti vakarinių 
valstijų SLA. konferenciją tiks
lu prisirengti prie ateinančių 
rinkimų į Pildomąją Tarybą. 
Ai tras’ kalbėjo inž. Simokaitis. 
Perbėgęs trumpai SLA. reika
lus, sakė, kad ateityje Susivie
nijimas neturi būti taip tvar
komas, kaip dabar; kad yra, 
anot jo, susidarę tam tikros 
gi upes ir tampo narius vieni 
sau, kiti sau ir visi per savo

NAUJIENOS, Chleago, HL
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spaudą varo savotišką agitaciją. 
Kalbėdamas apie spaudą, pasa
kė, kad Amerikoj nėra nė vieno 
lietuvių laikraščio, kuris atsto
vautų lietuvių visuomenę. Su
minėjęs didesnius Amerikos lie
tuvių laikraščius, kartu ir pa
čią “Tėvynę”, Simokaitis sakė, 
kad tie visi laikraščiai leidžia
mi tik savotiškos rųšies bizniui. 
Į Pildomąją Tarybą, sakė, rei
kia rinkti žmones, kurie nepu
čia į dūdą nė socialistams,’ nė 
sandariečiams, nė fašistam, nė 
klerikalams, nė jokiai kitai par
tijai ir tik tokius žmones rink
ti, kurie liuosi nuo visų partijų.

čia reikia pasakyti, kad inž. 
Simokaitis turi didelę klaidą 
taip sakydamas. Šitokią agita

ciją varyti SLA. dabartiniu
laiku, kokią varo Simokaitis,
tai gali tik toks žmogus, kuris 
arba nepermato Susivienijimo 
ateities arba tiesiog nori SLA. 
pakenkti ateinančiais rinkimais. 
Kaip žinom, į Pildomąją Tary
bą visgi turi būti renkami dau
giau apsišvietę žmonės. Na, o 
jeigu, išskirsi socialistus, sanda- 
riečius, fašistus, komunistus ar 
ir klerikalus’, tai ir neliks iš ko 
rinkti tą Pildomąją Tarybą. 
Ta taktika, kokios laikosi Simo
kaitis, yra pasenus ir netinka. 
Dabartiniu laiku reikia dėti 
pastangas sutaikinti tas politiš
kai nusistačiusias grupes, kad 
jos atėjusios į SLA. susirinki
mus ar seimus jaustųsi ne kai
po politikieriai, bet kaipo SLA. 
narini ir jo darbuotojai. Ir kuo
met mes išmoksim, eidami į 
SLA. seimus, palikti savo poli
tiškus nusistatymus už SLA. 
ribų, tąsyk pranyks ir tie biau- 

ginčai tarp musų pačių.
—S. Naudžius.

kus ir M. Kasparaitis. Duota 
organ. trys menesiai laiko — 
liepos, rugp. ir rugsėjis. Perei
tam 100 kp. sus’. 1 d. rugsėjo 
organizatoriai pranešė linksmą 
žinią, kad tas musų pageidavi
mas įkūnytas gyveniman, —su
organizuota SLA. 369 Jaunuolių 
kuopa, susidedanti iš 23 narių. 
Pradžia džiuginanti. Manau, kad 
stiprės ši jaunuomenės kuopelė 
nariais ir finansais ateiytje, 
nes dirva plati; tai bus kaip ir 
užvėja jaunuomenei nuo sveti
mų bangų. Iki šiolei mus jau
nuomenė eidavo kas sau, nes ne
buvo organizacijos. Dabar kas 
kita: jie1 turi kuopą, kur ran
dasi gerų ir širdingų rėmėjų; 
žodžiu tariant, jaunuomenei at
eitis šviesi lodei visa Racino 
lietuvių kilmės jaunuomenė nuo 
14 iki 25 metų kviečiami dėtis, 
rašytis prie šios SLA. 369 jau
nuolių kuopos. Susirinkimai 
būna kas mėnesis, pirmą sekma
dienį. Pradžia 1:00 vai. p. p. 
Union Hali, rūmas 5-tas.

Ruošiama jaunuomenės 
vakarienė

Lietuvoj yra priimta naujaku
riams' duoti ožką, čionai Ameri-

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

rus v

Ratine, Wis.
■ t'."- —

Suorganizuota SLA. Jaunuolių 
kuopa

Seniai svajota-bandyta orga
nizuoti SLA. Jaunuolių kuopa, 
bet vis taip būdavo, kad išeida
vo mažos pas’ekmeš. Vietines 
SLA. 100 kuopos liepos 7 d. 
sus. per Stasį Gibavičių vėl bu
vo pakelta ta mintis, kad ban
dyti dar sykį organizuoti čion 
augusį jaunimą.^ Išrinkta trys 
organ.—S. Gibavičius, S. Moc-

Antradienis, Rūgs. 10, 1929
ka, o ne Lietuva. Vietoj ožkos Jei tikietų pardavėjai pasiūlys 
duosime pinigišką paramą tiems šios vakarienės tikiecų,— neat- 

gyventojams. sisakyk pirkti, žinok, kad pir
kęs tikietę atliksi gerą užduotį.

jauniems musų
Išskirus kelis, visi mokiniai 
biedni pinigais, bet bagoti pro
tu. Įvesdinimui jaunuomenės 
ruošiama vakarienė su progra
mėlių ir šokiais rugsėjo 29 d. 
6 vai. vakare, Union Hali, 428 
Wisconsin St. Kiek liks uždar
bio, bus atiduota jaunuoliams.

Oras pasitaikė gražus ir dar
bininkai turėjo gerą progą pa
ilsėti. Iš kitų miestų daug bu
vo privažiavę j svečius.

M. Kasparaitis.

ir motinoms taipgi.

Prižiurėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. Šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaiy būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. De 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

/

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
l. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan-gų. — ____ ____  _____  ______  ... -------

kykit pas mane. Mano pilnas išogzaminavl-
> ir jei aš apsi-

____ __ , , .urna sugryš. El- 
pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

mas atidengs jūsų tikrą ligą 
tinsiu jus gydyti, ąvoikata ji 
klt -------- ’
kur 
PO

20 S’t.

po

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS" 

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių.
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

-

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Tėmykite
1) APDRAUDA (In*urancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu; Gy
vastie* (Life) h* kitokią atlieku 
per didelius ir geriausia* kompa
nija*.
2) REALV ESTATE: Turiu geru 
bargenu viaose Chicago* dalyse.

Naujienos
1739 So. Halsted St.
Tel. RoomvsU 850D

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

1U augštas
JOS. F. KASNICKA, principais*

SERGANTYS 
ŽMONES!

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

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
{o, Odos, Inkstų, p;: 

‘uslfis, filaplmosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 00 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad v. - - , „ . 
pacientai buu gydo- Specialistas 

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. 16 prie
žasties Jo imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebčra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tat neuždeda lokių iš jūsų pu- 
hčs prievolių. NcatidėJiokit. bet atsi- 
krelpkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroo Si., Criily Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto. kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kaseli e 10 iki S, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po plot. Panedč- 
liais, Seredomis ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto Iki 8 va 
karo.

$$7-75
pilnai {rengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vertes, 8 tūbų, elektrini radio, 
gražiame riešuto medžio cabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit 
ši nauja radio su kitais radio, kurie yra parduodami du syk 
brangiau ir jus lengvai suprasite F. J. Budrik, Ine. vertę. 
Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti toki gera 
instrumentą už tokia pigia kaina. Ir nieko daugiau nereikia 
dapirkti.

DABAR
JUS GALITE PIRKTI

Paprastai $ 155 Vertes

LEKTRIKINĮ
RADIO

Riešuto medžio Console, Dynamic 
Speakeris

Tik 
už

|

F

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Po $1 i savaitę

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

Phone Boulevard 4705

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

II J. - * - J

Peoples Furniture 
Kompanijos dar
bininkų piknikas

Tas šeiminiškas piknikas bu
vo surengtas šios įstaigos dar
bininkams, jų šeimynoms, ar
timiems giminėms ir drau
gams. Piknikas atsibuvo perei
tą nedeklienį Cook County miš
ke, apie 20 mylių į vakarus 
nuo Čikagos. Tai buvo tikrai 
šeimyniškas išvažiavimas, nes 
įžanga, valgiai ir gėrimai buvo 
visiems dalyvavusiems veltui, 
ir vieni kitus vaišino kaip vie
nos šeimynos nariai.

Piknikas arba išvažiavimas 
i girias vasaros laiku yra giliai 
įsigyvenęs paprotis, todėl ir 
kiekviena šeimyna, kliubas ar
ba draugija stengiasi turėti 
vieną ar keletą panašių išva
žiavimų, kurie dalyvaujantiems 
palieka malonaus Įspūdžio. Bet 
šis Peoples Furniture Co. pik
nikas padarė man, o tur būt 
ir visiems jame dalyvavusiems 
tokio Įspūdžio, dėl kurio min
tis kelia klausimą: kodėl gi 
nėra dauginus Čikagoje panašių 
organizacijų tarpe lietuvių, 
kaip Peoples Purniture Co.» 
kurių nariai galėtų tikėtis ne 
vien pašalpos ligoje, pomirti
nės ar tai pasilinksminimo, bet 
kad galėtų sau kasdieninį gy
venimą pelnyti?

Aš tikrai nesu matęs tarpe 
lietuvių tokio gražaus pikniko 
kompanijos, kurioj virš 30 šei
mynų pelno savo kasdienini gy
venimą, kurioj kasdien triūsia, 
dirba, tariasi ir gelbsti vienas 
kitam, dirba lietuvių įstaigoje 
prie lietuviškų bosų ir forma
lių, ir pagaliau turi progą pa
sikviesti visą savo šeimyną ir 
gimines ir • baliavoH • sykiu su 
visais, su draugais — su tik
rais draugais, su kuriais pelno 
kasdieninį gyvenimą.

Čia girdėjosi muzika, kurią 
girdėjai Lietuvoje tarpe savų
jų; čia irgi jautėsi tarpe savų
jų. Nors ir nesi dainininkas, 
liet krūtinė verčia atkartoti 
tas lietuvių dainas, kurias esi 
dainavęs Lietuvoje su savo 
broliais, seserimis ir jaunimu, 
su kuriais esi sykiu užaugęs. 
Ir tik tokis tikrų draugų susi
važiavimas gali suteikti ši pa
silinksminimą.

Kadangi Peoples Furniture 
Co. skaitlinga nariais, tai tar
pe jų yra visokių pirmiau bu
vusių a mat ninku, bučerių, sa- 
liunčikų, virėjų ir t. t. ir todėl 
jiems pavyko paruošti skanius 
valgius ir gėrimus. O iš skait
lingų įvairių įvairiausių valgių, 
keptas kumpis ir namie dary
tas alus man labiausia patiko.

Šį sykį Peoples darbininkai 
nusprendė duoti savo mote
rims vieną dieną “off” nuo ga
minimo valgių. Todėl vyrai 
ėmė dalyvumą ir atsakomybę 
už tas pareigas. M. Kežas ir J. 
Nakrošis turėjo valgio painio
simo “džiabą”, J. Krokas, A. 
La penas — prižiūrėjimą stalo, 
o M. Makaveckas, J. Miškus, 
A. Čepas, A. Nakrošis, su pa- 
gelba kitų, dirbo veiterių dar
bą. Visi svečiai, kurių buvo 
virš poros šimtų, pasivalgo 
pietus, paskiau vakarienę, ku
ri buvo vietoj ir ant miško 
medžių ugnies pagaminta, ir 
vėl žaidė, dainavo, šoko, šne
kučiavosi, ir sutemus visi sau 
linksmi namo išvažinėjo.

Skiriantis, vienas iš narių 
taip meiliai mane apkabino ir 
abudu į veidus pasibučiavome- 
Jis tarė šiaip: “Sudiev, bro
lau! Turiu prisipažinti, kad 
turėjau linksmiausį laiką daly
vauti šiame piknike. Geisčiau, 
kad panašus išvažiavimai tan
kinus’ musų tarpe Įvyktų”.

— J.

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

J. Adomaičio-Šerno paminklo atiden
gimo reikalu

NAUJIENOS, Chicago, DJ.

Bridgeportas

t
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

rUBBY

netik iš Chi- 
visų apielinkių 
ta diena taptų 
tautos' šventė.

O M

ties 
St- 

lai-

išlaidų bėgyje dvie- 
iždas prisipildė vos 
(o čia būtinai reikia 
tūkstančių). Tad ir 

atidengimas prisiėjo

menesyje, 
platus pasirin- 

Su tikra pagarba Jums,

dar apie tą įvy- 
papasakojo apie

Buvo preliminaria Stoškaus 
kamantinėjimas

atliktas savo 
kilnus darbas. Bet, deja, 
Komiteto nariai dar ne
pilnai pasidžiaugti savo 
nes kol bus kontrakto-

Rugpiučio 4 d. 1929 m. su
kako septyni metai nuo mirties 
musų brangaus rašytojo švietė
jo, velionio Juozo Adomaičio-

%

‘TUEKJ VLL 
PLr\V O K) 
MV RADIO

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orches
trą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic 

iki Pacific tinklą N. B. C. stoties.

A

Juozas Adomaitis-Šernas

Šerno.
Per visą tą laiką velionio Šer

no kapas buvo apleistas — žo
lėmis apaugęs, ir norintiems jį 
(kapą) atlankyti buvo sunku 
surasti. Susitvėrus “Šerno Fon
do Komitetui” paminklą staty
ti, tikėtasi visuomenes dėkin
gumo, duosnumo už jo kilnius 
darbus. Tečiaus darbas pasiro
dė sunkus, aukos plaukė ne
sparčiai. Tad neatsižvelgiant 
komiteto sunkiai stumiamo dar
bo, visų taupumo, vengimo ne
reikalingų 
jų metų 
$2,000.00 
virš trijų 
paminklo 
laikas nuo laiko atidėlioti.

Pagalios visgi prisiėjo tar
tis, daryti paminklo užsakymą 
pasitikint, jog prie užbaigos to 
sunkaus darbo gerbiama visuo
menė gausiai aukaudama pasi
stengs nors' dalinai atsilyginti 
velioniui “Dėdei šernui” už jo 
brangius, kilnius darbus musų 
tautai, suaukaudama trukumą 
lėšų užbaigimui statomo pa
minklo.

Nežiūrint sunkių aplinkybių, 
paminklas jau yra užbaigtas iv 

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 garantuojam 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 August-RuKpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos 
kimas. Laukiu Jūsų.

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477 © 1929, The American Tobacco Co., Mfrs.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagelbos, kilo 
tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų.
Ta kritika toliau jau nepateisinoma.
Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, prašalina iš LUCKY 

STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi cigaretose darytose senoviniu 
budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas—prašalina kenksmingus aitrius nuodus iš 
LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina gerklę ir teikia kosulį. 
Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį nenrmatuotą smerkimą prieš 
cigaretų 'rukimą vyrams ir moterims.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

There’s Music in the Heir

šią savaitę tikrai bus pastaty
tas Lietuvių Tautiškose kapi
nėse ant padovanoto kapų kor- 
poracijos loto, kur velionio ku
lias jau yra perkeltas. Pamink

lo atidengimas' Įvyksta rugsė
jo 15 d. š. m. (sekmadienį), 
11-tą vai. ryte, su gražiu pro
gramų.

Atidengimo diena turės bū
ti kiekvienam lietuviui didelė 
pagarbos ir sielos šventė, nes 
tai bus bene pirmas Amerikos 
lietuvių išeivių 
tautai 
Šerno 
galės 
darbu, 
riui atlyginta užsilikusi (apie 
$1,000.00) skola, tai komiteto 
nariai nepaliaus dirbę ir prašę 
visuomenės paramos.

Taigi šiuomi šerno Fondo 
Komitetas nuoširdžiai Kviečia 
visas SLA. kuopas, visas drau
gijas, kliubus, organizacijas ir 
visus pavienius 
cagos, bet ir iš 
dalyvauti, kad 
•tikrai garbinga

Gerbiamieji; dalyvaudami pa- 
rhinklo atidengimo dienoje ir 
aukaudami pagal išgalę į šer
no fondą, kiekvienas padaugin
sime savyje kilnaus jausmo ir 
sielos darbus.

Šerno Fondo Komitetas.

Nesenai Stasys Stoškus pa
šovė Frankį Sellą ir jo žmoną. 
Pereitą šeštadienį teisėjo Trude 
kambariuose įvyko preliminar 
ris tyrinėjimas kalbamos by- 

buvo klausinėja-los. Stoškus 
mas.

Prisiminsiu 
kį. štai ką 
Seifų pašovimą realestatininkas 
Krasauskas, turįs ofisą kartu 
su p. Grigu, 3114 So. Halsted 
St.

Jisai ėjo Halsted gatve 
namais 3143 S. Halsted 
Kieme stovėjęs Sellas. Tuo 
ku iš namelio išbėgęs vyras, 
kuris surikęs: “Jisai pasiėmė 
revolverį!” Galima manyti, 

kad vyras turėjo omenėje Stoš
kų taip kalbėdamas.

Sellas, išgirdęs tuos žodžius, 
pasiskubino vidun. Netrukus 
pasigirdo šūvis. Tuo po to

tą spraginimas

Praėjęs yra tas senovinis 
nepamatuotas kaltini
mas cigaretų — Pro- 

. t
gresas padaryta. Mes 
pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų pra
šalindami erzinančius 
nuodus iš tabakų.

wlT*5T0A$TE0

Sellas išbėgo iš namelio ir ta
rė Krasauskui:

“Jis mane pašovė.”
Krasauskas liepė skubintis 

pas daktarą KarAlių. Sellas nu
bėgo Į daktaro ofisą.

Pasigirdo dar pora šūvių. 
Tapo pašauta Sėlio žmona.

Vėliau p. Krasauskas matė 
Stoškų sukruvintą, sumuštą.

Rep.

Sustiprina silpnus gyvin
tuosius organus

Milionot žmonių žino kokie pastebėtini 
vaistai yra Nuga-Tone, kadangi jie suteikė 
jiems geresnę sveikatą ir didesnę spėką. Pa
vyzdžiui, p. H. Rufner, Dillion, Hansas, 
sako: "Aš ėmiau Nuga-Tone per kelias sa
vaites ir jie padarė iš manės visai kitą 
žmogų".

Nuga-Tone padaro tokius stebuklus, ka
dangi jie užveria geriausius žinomus svei
katą ir spėką budavojančius vaistus. Jie 
sustiprina nervus, muskulus ir nusilpnėjo- 
sius organus, padaro kraują riebesni, pa
lengvina inkstų ar pūslės suerzinimą, ne
gali gasus ar pilvo ar vidurių išpūtimą, 
pagerina apetitą, pagelbsti virškinimui, nu
veikia konstipaeiją, suteikia poilsingą, gai
vinanti miegą ir padidina svarumą liesiu, 
sumenkusių žmonių. Jei jus turite vieną 
minėtų ligų ar pakrikimų, būtinai išbandy
kite Nuga-Tone, Juos parduoda visi vaistų 
pardavinėtojai, arba gaus dėl jus iš urmo 
uvistynės.

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP 
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.00 regulia- 

rės vertės, už $3.00.
Specialis pasiūlymas
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas. 
Visas darbas Ruarantuotas. 

Nereikia susftarimo
(appointmento)

šiš Kuponas vertas 50c. 
Vardas ...................................

Adresas .............................. i..

SI

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewrlteri

'TAKE YOOfc 
CHOiC-E
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PALESTINOS KARAS CHICAGOJE.

vyzdžius. Nuo skandinavų pa
ėmė—“fellovv”, “knife”, “hus- 
band”, “wrong”, “odd”, “fog”, 
“viking”; nuo grekų paėmė — 
“epic”, “music”, “abyss”, 
“chaos”, “lamp”, “myriad” ir 
“lyric”. Nuo italų—“madon- 
na”, “piano”, “sonata”, “sopra
no”, “volcano” ir “lava”. Nuo 
ispanų— “grandee”, “hidalgo”, 
“armada”, “tornado”. Nuo olan
dų — “frolic”, “brandy”, “wa- 
gon”, “yacht”. Nuo žydų — 
“sabbath”, “cherub”, “amen”. 
Nuo arabų—“alcohol”, “algeb
ra”, “zero”, “arsenai”, “tariff”, 
“cotton”. Persų — “caravan”, 
“bazar”, “divan”. Chinų—“tea”, 
“typhon”. Iki šiai dienai varto
jama pirmųjų Amerikos gyven
tojų kai kurie žodžiai—“canoe”, 
“potato”, “tobacco”, “cocoa”, 
“sąuash” ir “hammock”.

Webster’io žodynas buvo i pir
mas pripažinti Amerikos' pridė
jimus prie anglų kalbos. Angli
ja ir Su v. Valstijos siūlo pirmą 
pavyzdį dviejų, didžiulių, nepri
klausomų tautų^ su viena kalba. 
Bet anglų kalba, kaip vartoja
ma Anglijoj, visai kitaip skam
ba, negu čionais, nes tenais iš
tarimas tipiškai Angliškas.

Bet rašyta kalba abiejų šalių 
pasilieka viena. (FLIS).

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams *______________
Pusei metų...... . .... ..... .......
Trims menesiams ______
Dviem mėnesiam __ ____
Vienam mėnesiui _ x___ ’

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija________
Savaitei_______________ _
Mėnesiui_______ »»»»„„

Suvienytose Vadose, ne Chicagoj,! kar^s> ka(j nebegalėjo ilgiau 
Metams_________ _ , $7.00 pakęsti kapitalizmo sistemos' ir,
Pusei metų ..------------------ 3.50 metęs savo krautuvę Brookly-
Tnms mėnesiams ________ 1.75 * , ji
Dviems mėnesiams_______ 1.25 ne, iškeliavo Maskvon darbuo-
Vienam mėnesiui-------- — ,75 Lis “susipraitusio proletariato

Lietuvon ir kitur užsieniuose tėvynėn”. Bet pabuvęs Rusi jo- 
Metanu [Atpl<tlltaJ e8 ū0 je aPie metus laiko> nu0 Per" 

Pusei metų-----------------------4.00 nai metų rugsėjo menesio iki
Pinigus reikia siųsUp^što"Money dabar» ir Paragavęs sovietų ro

jaus vaisių, jisai visiškai išsi
gydė nuo savo karščio ir nuo 
tikėjimo į komunizmą. Tik-ką 
atvykęs į Rygą iš Maskvos, ji
sai pareiškė Chicagos “Tri
būne” korespondentui, kad da
bar jau jisai esąs tvirtas “ka
pitalizmo rėmėjas”.

Pasakodamas savo įspūdžius, 
įgytus' Rusijoje, p. Quint sako, 

| kad Maskvoje taip trūksta gy
venamų butų-, jogei niekur ne
galima gauti kambarį. Gyveni
mo brangumas sovietų žemėje 
esąs pasibaisėtinas ir vistiek 
žmonėms neužtenką pakanka
mai maisto. Gyventojai beveik 
kenčią badą. Apie dabartinę pa
dėtį Rusijoje jisai kalba taip:

“Dabartinėse sąlygose gy
ventojų nuotaika darosi biau- 
ri, ir aš visur girdėjau nu
siskundimų prieš valdžią dėl 
maisto stokos. Penkerių me
tų planas pramonei atgaivin
ti yra tik naujas milžiniškas 
blofas. šiandie kiekvienas fa
brikas Maskvoje laiko nuo 
dvylikos iki penkių dešimčių 
milicininkų tvarkos palaiky
mui.

“Aš 
vietų 
dangi

.... $8.00
...» 4.00
___ 2.00
__ 1.50

.75

Edmund Engelhardt Quint, pa
taria važiuoti sovietų Rusijon^ 
ir pagyventi kokius metus* lai
ko.

Šitą receptą* tasai asmuo pats 
ant savęs išbandė kuo geriau-

3ę I siu pasisekimu. Amerikoje gy- 
75c vendamas, jisai buvo pasidaręs

I labai karštas komunistas, taip

tam tikra dalis žmonių, kurie 
neva su viena ranka kovoja 
prieš tą fašisitišką terorą, o su 
kita ranka tuos pačius fašis
tiškus budelius arba) jų sekėjus 
glosto, bučiuoja; vadina gerbia
maisiais, širdingais žmonėmis, 
rengia puotas ir baliavoja kar
tu su jais.

Ar) reikia dar keistesnės logi
kos, kaip kad viršparodyta? Pa
gal tokią logiką, tai visi lietu
viški piktadariai, plėšikai ir 
žmogžudės ir gi turėtų gauti 
virš paminėtus' pagarbos laips
nius, nes Jie yra lietuviai, o ne 
kokie rusai ar lenkai.

—Artojo Sūnūs-

Paskolų fondai 
studentams

Karas Palestinoje tarpe arabų ir žydų iššaukė “ka
rą” ir kai kuriuose Amerikos miestuose. Prieš kiek laiko 
buvo žinių, kad žydų apgyventuose New Yorko kvarta
luose patriotiškų žydų minios ėmė pulti laikraščių par
davinėtojų budeles gatvių kertėse, atiminėt žydų komu
nistų organą “Freiheit” ir jį draskyt. Paskui įvyko už
puolimas ant to paties laikraščio skyriaus raštinės Chi- 
cagoje. Užvakar užpuolimas pasikartojo. Važiavusieji 
pro “Freiheit’o” namą žmonės pasakoja, kad visi jo lan
gai esą išdaužyti; prie namo stovįs policininkas tvarką 
saugoti. Riaušėse buvę sužeista keliolika žmonių, nes ko
munistai bandę apginti savo laikraštį nuo puolančios mi
nios, ir bene penketas žmonių esą suareštuota.

Aiškus dalykas, kad tokiose kovose gali dalyvauti 
tiktai žmonės, kurių jausmai yra labai įkaitinti. Komu
nistai sako, kad tuos puolimus prieš jų laikraštį sukur
stę “fašistai” ir sionistai. “Del magaryčių” jie prideda 
dar ir socialistus* — kas, žinoma, yra begėdiškas šmeiž
tas. Bet kodėl iš viso turėtų kas nors užpuldinėti komu
nistus dėl įvykių Palestinoje? Kiek matyt iš pranešimų 
anglų spaudoje, žydai patriotai sako, kad komunistų or
ganas išprovokavęs tas riaušes, šlykščiai niekindamas 
Palestinos žydus, prieš kuriuos arabai rengė pogromus.

Mes tų kaltinimų patikrinti negalime, kadangi ne
žinome, ką komunistų “Freiheit” rašė apie Palestinos 
karą. Bet, atsiminus, kaip mūsiškiai komunistai anąmet 
purvais drapstė lietuvius, kurie protestavo prieš Želi
govskio smurtą Vilniuje, galima tikėti, kad ir žydų ko
munistų organas galėjo panašiai elgtis. O jeigu taip, tai 
tokiais įvykiais stebėtis netenka, nors jie butų ir dar taip 
peiktini. Iš tiesų,'jeigu komunistai šitokiu laiku, kada 
Palestinoje liejasi žydų kraujas, nesisarmatija juos šmei
žti, tai aršesnę provokaciją sunku ir įsivaizduoti.

Ir ko jie tikisi pasiekti, šitaip užgauliodami savo 
viengenčių jausmus? Prieš Palestinos žydus komunistai 
rėkia tiktai dėl to, kad toks yra nusistatymas Maskvos, 
kuri, prakišusi visuose frontuose, dabar ieško simpatijų 
tarpe arabų. Juo mažiau kultūringa tauta, tuo ji yra bol
ševikams mielesne. Pirma bolševikai flirtuodavo su tur
kais, paskui su kiniečiais, vėliau su Afganistano Ama- 
nulla, o dabar jau — su Palestinos arabais. Ir Amerikos 
komunistai pučia į Maskvos dūdą, nepagalvodami, kad 
tai yra gryniausias absurdas.

Lietuvių patarlė sako: “Durną ir bažnyčioje muša.”

esu įsitikinęs, kad so- 
valdžia susmuks, ka- 
darbininkai, kuriais 

valdžia remiasi, yra terori-
■ zuojami ir spaudžiami. Pa
stebima visuotinas nenoras 
dirbti ir visuotinas nepasi
tenkinimas.”
P. Quint yra vokiečių kilmės, 

bet gimė Lenkijoje ir lankė 
mokyklas Odesoje. Jisai kalba 
rusiškai ir vokiškai. Todėl, ži
noma, jam buvo lengviau pa
tirti Rusijos sąlygas, negu 
tiems turistams, kurie nuva
žiuoja Rusijon iš Amerikos ar 
iš kur kitur, nemokėdami nė 
žodžio rusiškai.

Na, ir ve ką'jisai patyrė so
vietų šalyje!

PASTABOS
Nekalbėkime apie Lietuvą

Apžvalga!
kaltininkas”, tai visgi labai abe
jotina.

BULOTAI IŠVYKO Į UŽSIENĮ

KAROSAS PASMERKTAS
MIRČIAI

“L. Aidas” praneša:

“Rugpiučio 26 d. karo lau
ko teismas, išnagrinėjęs pleč- 
kaitininko Karoso Jono bylą, 
pasmerkė jį mirti. Pasmerk
tasis padavė malonės prašy
mą p. Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, kuris, patenki
nęs prašymą, mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos.”
Jonas Karosas, kaip skaity

tojai atsimena, tarnavo valdiš
koje telegramų agentūroje “El
toje”. Pas jį neseniai žvalgyba 
padarė kratą ir, kaip buvo 
spaudoje pranešta, užtiko daug 
medžiagos, rodančios, kad jisai 
turėjęs baudžiamų santykių su 
svetimos šalies valdžia (ma
tyt, su lenkais).

Amerikoje būdamas, Karosas 
veikė tarp klerikališkų organi
zacijų ir dirbo So. Bostono 
“Darbininko” ir Chicagos 
“Draugo” redakcijoje.

Kadangi Karosą teisė karo 
lauko “teismas”, kuriame kalti
namasis turi laibai mažai pro
gos pasiteisinti, tai sunku pa
sakyti, ar iškeltieji prieš jį kal
tinimai yra teisingi, ar ne. Bet 
kad jisai butų koks ten “pleč-

L. žinios” rašo:

“Prisiekusis advokatas An
drius Bulota rugpiučio 22 d. 
drauge su žmona išvyko i 
užsienį”
Kurioje šalyje jisai ketina 

apsigyventi, nežinia.
Bulotus prieš keletą savaičių 

buvo suėmusi žvalgyba ir iš
gabenusi be teismo nuospren
džio, kaip Rusijos carizmo lai
kais, į Varnių koncentracijos 
stovyklą, 
■nai 
kad

Paskui juodu iš te
buvo paleisti su sąlyga, 
juodu išvažiuos j užsienį.

NUBAUDĖ “RYTĄ

Kauno laikraščiai praneša, 
kad karo komendanto nutarimu 
atsakomasis krikščionių demo
kratų dienraščio “Ryto” redak
torius, p. L. Jakubauskas, tapo 
nubaustas 500 litų arba 1 mėn. 
kalėjimo už nepildymą komen
danto taisyklių redakcijoms.

Lietuvoje, mat, laikraščių re
dakcijas “tvarko” karo komen
dantai.

Musų tūli artistai ne kartą 
yra pareiškę, kad mes amerikie
čiai esą perdaug kišamės į Lie
tuvos valdžios ir politikos daly
kus. šiaip, sako, mes būtume 
“orai t”, dolerių pas mus galima 
pasimeškeriot... Well, gerbiamie
ji, kuomet jus taip kalbat da
bar, kada Lietuvos diktatoriai 
musų brolius ir seseris šaudo ir 
kemša į kalėjimus, tai mums 
tik vienas dalykas iš to jūsų 
patarimo pasidaro aiškus. Bū
tent, kad jus savais interesais 
vadovaudamiesi einat į talką 
Lietuvos diktatoriams ir tuo pa
tim klaidinat Amerikos lietu
vius. • Aišku, ar ne?

Progresas 50%
P-nas Vanagaitis, per penkis 

metus savo egzistavimo Ameri
koj, padarė milžinišką progresą. 
Aš atsimenu, kad kuomet jis 
atvyko į V., tai ne vien kad 
jis' dolerio nepažinojo, bet nė 
išsižiot angliškai nemokėjo. O 
dabar kuopuikiausia “ištlumo- 
čino” Maryland 
į lietuvių kalbą.

Keista

valstijos vardą 
Sveikinu.

logika
kuomet musų

IŠSIGYDĖ” NUO BOLŠE
VIZMO.

Jei kuris serga bolševikiško 
komunizmo liga, tai tokiems li
goniais vienas brooklynietis,

Caro laikais, 
broliai ir seserys buvo kemšami 
į kalėjimus ir žudomi, tai tuo
met visi pažangieji žmonės tuo 
piktinosi ir jo valdininkus ne
apkentė. Dabar, kuomet Lietu
vos valdžia yra da kruvinesnė 
ir daugeliu atžvilgių blogesnė, 
negu caro valdžia, tad randasi

Nors1 tūkstančiai studentų 
Amerikos kolegijose ir universi
tetuose savo pastangomis užsi
dirba gana pinigų tęsti mokslą, 
bet yra labai daug studentų, 
kurie finansiškai apsunkinti 
mokslo laiku, ir dėl pinigų i sto
kos turėtų pertraukti mokslą, 
jeigu nebūtų kokių nors įstaigų 
•arba organizacijų, kurios skoli
na studentams pinigus.

Nelabai seniai Su v. Valstijų 
Apšvietos Biuras išsiuntė už
klausimus tokioms paskolų į- 
staigoms ir organizacijoms, ir 
jų atsakymai parodė, kad su
virs šimtas tų įstaigų ir orga
nizacijų kas met skolina iki 
$4,000,000 studentams.

Suprantama, kad studentai 
turi prisilaikyti prie kai kurių 
aplinkybių ir pareikalavimų. Kai 
kuriuose atsitikimuose pinigai 
skolinami be nuošimčių, kituose 
atsitikimuose studentai turi mo
kėti gana aukštus nuošimčius. 
Nors paprastai reikia mokėti 
šeštą nuošimtį, bet kartais aš
tuntas nuošimtis reikalaujama. 
Paskolos mainosi nuo $100 iki 
$150. Kaip tik studentai užbai
gia mokslą, tai turi pradėti at
mokėti pinigus.

Kai kurios' kolegijos ir kai 
airie universitetai paskolina 
studentams pinigų mokslui.

Sekančios įstaigos arba orga
nizacijos interesuojasi studentų 
pašalpa.

Knights of Templar Educa- 
ional Foundation turi fondą,, iš 

$1,5600,000. Studentams pini
gai skolinami tik kuomet kole
gijos arba miestai rekomenduo
ja studentus. Nuo 1924 iki 
1*927 m. šiv organizacija aprūpi
no net 8,400 studentų, kuriems 
juvo paskolinta nuo $150 iki 
$200 penktu arba šeštu nuo
šimčiu. Pinigus turėjo pradėti 
atmokėti į metus po mokslo už
migimo. Aplikacijos reikia pa
siųsti Grand Recorder of the 
Grand Commandery savo valsti
joj.

Harmon Foundation, 140 Nas- 
sau St., New York City, N. Y. 
;uri $150,000 paskolinti studen
tams. Yra specialis aprūpini
mas visokiems studentams, ku
rie yra Institute of Interna
tional Education rekomenduo
jami. Kas’ met apie 350 stu
dentų aprūpinama— jiems iš
mokama nuo $150 iki $300 — 
šeštu nuošimčiu. Sąlyga — pi
nigai turi būti pradėti atmo
kami į šešius mėnesius po už
migimui mokslo. Reikia ma

žiausia mokėti $5 į mėnesį.
Henry Strong Educational
Foundation Loan, 50 South 

La Šalie St. Chicago, 111. buvo j- 
steigtas 1911 m. Fondas, sulig 
steigėjo reikalavimų negali bu- 
;i vartojamas taip vadinamam 
klasiškam mokslui, tik praktiš
kam mokslui, mechaniškam aę- 
>a biznio mokslui vakarų ir 
pietų valstijų universitetuose, 
kolegijose arba mokyklose, kur 
mokslo kainos yra daug mažes
nės, negu rytinėse kolegijose. 
Pereitais metais 190 studentų 
prašė pašalpos. Jiems pasko- 
inta apie $200 kiekvienam — 
ketvirtu nuošimčiu. į

Kitos gerai žinomos įstaigos 
arba organizacijos yra —Flo
ridą Educational Loan Corpora- 
i;ion, Gainesville, Florida; Hes- 
ter Foundation, Ine. Berkley, 
Cal., (P. O. Box 163); Curtis

Webster’io žodynas

(Pacific and Atlantic Photo]

Washington. — Frederick Da- 
gonet Kellog Leclercq, žymus 
valdininkas valstybės departa
mente, kuris tapo suimtas už 
užkabinėjimą gatvėse jaunų 
mergaičių.

Coliege Loan Fund, prie Curtis 
Publishing Company, Independ- 
ence Sųuare, Philadelphia, Pa. 
ir F. J. Barret Foudation, 1600 
Davison Avė., East Detroit, 
Mich.

Veitinės “Tėvų-Mokytojų” 
draugystės net tris-dešimts aš- 
tuoniose valstijose, ir Valstijų 
Federacijų Moterų Kliubai dvi
dešimts aštuoniose valstijose 
aprūpina studentus pašalpa.

American Association of Uni- 
versity Women, 1634 Eye Str., 
N. W’., Was’hington D. C., turi 
studentams pašalpos fondus net 
aštuonias dešimts iš 450 skyrių. 
Šita organizacija teikia pašalpą 
merginoms.

Daughters of the American 
Revolution irgi turi specialius 
fondus jaunoms merginoms, ku
rios nori įgyti mokslą. Di
džiausia suma vienai merginai 
yra $300 į metus, be nuošim
čio, bet prirokuota $5 už kiek
vieną $100 dėl trijų metų.

Yra keli specialiai apšvietos 
fondai—bankavimo ir ekonomi
jos' studentams; fondus užlaiko 
American Bankers Association, 
110 East 42nd St., New York 
City. Field Cooperative Asso
ciation, Jackson, Mississippi 
valstijoj, kuri teikia pašalpą tik 
Mississippi valstijos kolegijų 
studentams. (FLIS.)

Anglų kalbos žodyno tėvas, 
Noah Webster’is, gimė Harfor- 
de, Connecticut, 1758 metais ir 
paaukavo didesnę dalį savo! am
žiaus aiškinimui angliškų žo
džių prasmės. Jis mirė sulau
kęs 85 metų amžiaus.

Per visą šimtmetį Webster’io 
žodynas pasiliko anglų kalbos 
autoritetu. Nors vėliausios lai
dos pareiškė žodį daugelio mo
kslininkų, bet Webster’io milži
niško darbo charakterisitiškos 
ypatybės vis pasilieka.

Anglų kalba, kaip šiandien 
vartojama naujame pasaulyje, 
kartais vadinama amerikiečių 
kalba. Kaip ir su daug kitų 
kalbų pasaulyje, ji yra pasisko
linus' labai daug žodžių/nuo ki
tų kalbų. Apie trys ketvirta
daliai moderniškų angliškų žo
džių yra paskolinta nuo kitų 
kalbų,— daugiausia nuo lotynų 
ir franeuzų. Anglų kalba yra 
išsivysčiusi iš anglų-saksonų 
kalbos. Kalba buvo vartojama 
Anglijoj nuo ketvirto iki vie
nuolikto šimtmečio. Su norma- 
nų apgalėjimu jie įvedė norma- 
nų-franeuzų kalbą. Galų gale 
abi kalbos pradėjo maišytis ir 
pradėjo vartoti vokiškus, fran- 
euziškus ir lotyniškus žodžius.

Anglų kalba pasisavino žo
džius iš beveik visų kitų; kalbų, 
čionais paduosime tik kelius pa

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

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliari vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

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

NaujienųSkaitytojams
Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai

tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus' gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos' galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad’ tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo šeimynai 

'savo simpatiją ne tik mažam artimų astnenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudą. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žinioje aprašoma tiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tam tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumą šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus skelbimų skyrius savo skil
tyse:

1. Vedybų pranešimai ir Pasveikinimai 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai mirusiųjų šei
mynoms ir giminėms; \

3. Sveikinimai visuomenės darbuotojams; 
ir

4. Jubilėjiniai sveikinimai vedusioms po
roms.

Mes tikimės, kad skaitančioji publika mielai pa
sinaudos šitomis progomis, o “Naujienos” laikys sa
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mą dienraščio špaltose, “Naujienos” mielai padėš tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietą laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, ką “Naujienos” yra ligi šiol atlikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimąsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių. “Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvieną, 
kas gauna progos arčiau su ja susipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne <tas jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitam savo užuojautą, džiaugsmą arba pagar
bą, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.

Tad visais tokiais reikalais kreipkitės j “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti! “NAUJIENOS”.

Garsinkites Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Neleis statyti Cuneo 
trobesio

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bimba jau “profe
sorius”

Tūlas laikas atgal Cuneo 
kompanija buvo gavusi leidimą 
pastatyti 60 aukščių trobesį 
prie Michigan avenue ir R«n- 
dolph Street. Kilo tečiaus pro
testų. Pirmadienį miesto tary
ba nubalsavo atimti iš Cuneo 
leidimų tokiam trobesiui sta
tyti. /

Birželio mėnesį Grant Parke 
buvo areštuoti 26 komunistai 
už betvarkės kėlimą.

esama nuo 2 iki 3 milionų ko
munistų sekejų.

Kaltinamųjų tarpe, sakoma, 
yra ir “garsusis” musų Bimba. 
Jį Hutchins charakterizavęs, 
kaip radikalį “rašytojų” (ar ne 
geriau —, rėksnį?) ir ‘‘profeso
rių viešose mokyklose”.

Taigi matote, “draugas” Bim
ba jau tapo “profesorius”. O 
kiek čia senai, kada jis skuto 
bulves Valparaisoj ?

Well,- “draugai” gali džiaug
tis: bus proga dar vieną fondų 
organizuoti. Rep.

giedoti Kanklių choras.
Abu piknikai buvo tiek men

ki, kad priėjus prie daržo, nesi
norėjo eiti į vielų — abu dar
žai buvo kuone tušti.

Visgi sandariečiai džiaugėsi, 
kad pas juos buvo daugiau pub
likos, negu pas komunistus.

_______ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Dvylika užmuštų
Pereitos savaitės pabaigoj 

ir sekmadienį autų nelaimėse 
Chicagoj ir apielinkėje žuvo 12 
žmonių. Dar daugiau sužeistų.

Užmuštų tarpe yra lietuvių 
vaikutis, Benjamin Juraška, 9 
metų, gyvenęs 2434 West 69th 
st. Nelaimė ištiko bernaitį prie 
Western avė. ir 62-ros gatvės. 
Autą, kuris užgavo bernaitį, 
operavo James Deeney, 6442 S. 
Maplewood Avė.

Dabar valstybės gynėjo pa.- 
dėjėjas, Everett O. Hutchins, 
pareikalavo, kad tie komunis
tai butų teisiami kaip valsty
bės išdavikai.

Teisėjas Lyle pripažino pa
matą valstybės gynėjo reikalai 
vimui. Ir sulyg tuo skundu 
areštuotieji komunistai busią 
teisiami.

Du piknikai, “Sanda
ros” ir komunistų
Praeitą sekmadienį, rūgs. 8 

d., sale černausko daržo, rodos 
Suromskio darže, įvyko “Sanda
ros” piknikas, černausko dar
že turėjo įvykti komunistų vai
kų piknikas, kuriame turėjo

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.

Anot Hutchinso, šioje šalyje

Černausko darže matėsi trys 
automobiliai ir keli vaikai bė
ginėjo. Vadinasi, buvo “gran
dioziškas” komunistų piknikas, 
kaip ir paprastai jie sako, kad 
minios su jais eina. Na, tai pa
rodė šis jų piknikas, kaip mi
nios eina su jais.

Programas buvo tai — vaikų 
šokiai svetainėj. Prie vežimo 
tupinėjo “dėdė” Vaitiekūnas ir 
“tunijo” atvežtą radio, sako, 
išlaimėjimui. Buvo ir kanarkų 
pardavinėtojas su savo budele. 
O jaugiau... nieko. Ūpas buvo 
prastas. O diena buvo graži, 
saulutė neperšilta. Prie kapi
nių miškeliai pilni žmonių, 
kiekviena šeimyna turi savo 
“pikniką”. —Rep.

Lietuviai Gydytojai
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, UI 
-------O-------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare

Rez. 82Ū1 Soeth Wallaee Street

Įvairus
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir motery se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

Žydai pradėjo pogro
mus prieš komunistus

Sekmadienio vakarą įtūžusi' 
žydų minia užpuolė žydų komu
nistų dienraščio “Freiheit” ofi
sų, 3301 West Roosevelt road. 
Kilo tikras pogromas — prieš 
komunistus. Pasėkoj suirutės 
keletas žmonių gan skaudžiai 
nukentėjo.

Kodėl žydai užsirūstino ant 
komunistų ?

Matote, nesenai įvyko sker
dynės žydų Palestinoje. Arabai 
ten puolė žydus.

Chicagos žydai komunistai 
pasiuntė sveikinimus arabams. 
Kitaip sakant, užgirė jų žy
gius. Deliai to ir įtūžo ant ko
munistų Chicagos žydai ir pra
dėjo daužyti Freiheito langus.

Paul Whiteman
Šįvakar per Columbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamų šokių muzikų 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETU . . . 
“nesukosėsi ir visų vežimų 
išrūkęs”.

KAZIMIERAS GRUMBINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dienų, 9:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 80 me
tų amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Jūžintų valsč., Girelės 
kaime. Paliko dideliame nuliū
dime dukterį Teofilija ir gimi
nes, o Lietuvoj 2 broliusr—Juoza
pų ir Jurgį. Kūnas pašarvotas, 
randasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 12 diena, 9 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčių, W. Pershing 
R(l. ir Washtenaw Avė., kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Grum- 
bino gimįnės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.

Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
>3103 S. Halsted St.

Chicago. UI.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius įr 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vaL vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------O-------

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 Iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

Akių Gydytojai

na
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

vietoj

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 8257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6868

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
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 dieną

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.I). 
4442 South Western Avenue 

Tel. Laiayette 4146

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

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 do pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Banditai šienauja
Banditai pasižymėjo ypatingu 

veiklumu naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį, o taipgi pirmadie
nį. Jie apiplėšė du viešbučiu, 
įaiskrimo kompaniją, kur jie ap
svaigino du tarnautojus, ir du 
namus. Viso jie pasišlavė daug 
maž apie $17,000.

OLPOnLD
CIGARETAI

Už šaudymą teisme 6 
mėnesiai kalėti

Teisėjas John F. Haas nu
teisė ponią Idą M. Burt 6 mė
nesiams kalėti. Liepos 15 dieną 
buvo jos teismas. Moteris teis
me paleido porą šūvių —f vieną 
adv. Kaplan linkui, o kitą —• 
teisėjo katedros linkui. Mote
riškė kaltinta teismo panieki
nimu.

Trečiadienį ji turės stoti 
prieš teisėją Trude. Čia bus 
kaltinama užpuolimu, turėjusiu 
tikslų užmušti.

Šiaip ar taip, o šaudyti teis
me išrodo neapsimoka.

Pilna Fizine, 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystes socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio paįrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

Bažnytininkas ir pro- 
hibicija

Henry Bohlman, justice of 
the peace ir bažnyčios dekanas 
Beecher miestely, atiduotas 
giaud džiurei. Turėjo užsidėti 
$1,500 bonų. Kaltinamas nusi
žengimų prohibicijos įstatymui.

Night and Moming to kecp 
themClean.Clearand Healthy >

VVrite for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Marine C*. Dept. H. S^9 B. OkioSt..Chicago

GARSINKITĖS 
xr a i r nvMncu?

ANASTAZIJA ČEKIENĖ, 
po tėvais Janauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 8 dienų, 4:30 valandų 
po pietų, 1929 m., sulaukus 35 
metų amžiaus, gimus Kauno 
rėd., Mažeikiu apskr., Tirkšlių 
parapijos, Balvočių kaim. Ame
rikoj išgyveno 17 metų. Paliko 
dideliame nuliudime vyrų Kazi
mierų, 4 sūnūs — Kazimierą, 
Joną, Jurgį ir Povilą, 2 švoger- 
kas — Lucijų Daujotienę ir 
Amelija Meižienę, 2 švogerius 
— Antanų Daujotą ir Steponą 
Meiži ir gimines, Lietuvoj 2 
dukteris —Anastazija ir Oną, 
broli Antanų Janauskų, 3 se
seris — Oną Ubavičienę, Mari
jonų Krizienę ir Onų Dimienę 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Skudo koplyčioj, 718 
W. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
rugsėjo 12 diena, 8;30 vai. ry
te iš koplyčios į Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus' nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines?

Visi A. A. Anastazijos Čekie-į. 
nes giminės, draugai ir pažįs- ! 
tumi esat nuošii*džiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų. Nubudę liekame,

Vyras, Sunai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532. j,.- -

ELZBIETA LEČKAUS’KIENĖ
Musų mylima motinėlė per

siskyrė su šiuo pasauliu rug- 
piučio 2 diena, 1929 m., Lietu
voj, Virbališkiu kaime, Zapiš- 
kio parapijoj, Kauno apskr. 
A. a. Elzbieta tapo palaidota 
rugpiučio 5 d. Zapyškio kapi
nėse. Paliko dideliame nuliūdi
me Amerikoj du sūnūs — An
tanų ir Stanislovo ir marčias; 
ir dvi dukteris — Agota Stel- 
mokienę ir Teofilę Petraitienę, 
taip jau žentus ir pusbroli An
taną Bajorų. Lietuvoj paliko 
du sūnūs — Vincenta ir Pran
ciškų ir marčia ir dukterį Ma
rijona Kavaliauskiene ir žentų, 
seserį Magdalena Lečkauskienę 
ir gimines.

Ilsėkis miela motinėlė Lie
tuvos žemelėj!

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos

Sunai ir Dukterys.
Teofilė Petraitienę 

6453 S. Keating Avė. 
Chicago, III.

IZIDORIUS SAUSKRECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 7 dieną, 8:15 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 49 
metu amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Andrejavo parapi
joj, Užlaukių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nuliudime du pusbro
liai — Kazimieras Deglis ir 
Ignacas Sauskreckis ir gimi
nės, o Lietuvoj du broliai ir 
sesuo. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
brolis Kazimieras. Deglis, tel. 
South Chicago 2748.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 11 diena, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i St. Kevin 
parapijos bažnyčia, 105 ir Tor- 
rence Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Saus- 
kreckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiam dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. X ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Rooin 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergę 
ir Subatos vakarais.

ŽMOGAUS
AKIS

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.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

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
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

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.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 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 

------------- r----------------------------------

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 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

, nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

Tf Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS .
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Ava Ta! Rlvd. 32012901

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 8 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repųblic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
v p uo 6 iki 8 vakare.

Sakm/idicniaia nuo 10 iki 12.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nUo 18—12 pietų- ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3118 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpE 6800 
. i—————i - — ... ............. —

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 28 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midway 2880

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. Repųblic 9600

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.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
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.



Tarp Chicagos
Lietuvių

Socialistų Partijos 
Bankietas

Sekmadienio vakare, rugpjū
čio 8, 1929, Labor Lyceum sve
tainėj, Kedzie ir Ogden 
įvyko Socialistų Partijos 
kietas.

Tikslas surengimo šio
kieto buvo: perstatyti chicagie- 
čiams naujai išrinktą Socialis-

ban-

ban-

rių drg. Senior ir pasimatyti 
su senu veikėju ir buvusiu 
“Apeal To Reason” redakto
rium drg. VVarrcn.

Po gardžios vakarienės prasi
dėjo prakalbos. Vakaro vedė
jas, drg. Snow, pirm persta
tymo kalbėtojų, papasakojo įs
pūdingų atsitikimų iš savo pra
eities darbuotės, kuomet jis 
buvo prakalbininkas ir Socia
listų Partijos agitatorius.

—Aš sakiau trečią prakalbą. 
Tai buvo 1907 metais, Nebras- 
ka valstijoj. Po prakalbų, pa
prašiau, kad vienas draugas 
pereitų su skrybėlė publikoj ir 
parinktų lėšų kelionei. Jis su
rinko cigUretų galiukų, degtu
kų dėžučių, bet nei vieno 
to. Pasigailo manęs aukų 
kėjas ir sako:

Tamsta taip ilgai 
žiai kalbėjai, štai aš 
duodu už tai 5 centus.

Toks vargingas ir
darbas buvo pirmutiniųjų So
cialistų Partijos darbuotojų.

Perstatė kalbėti naująjį So
cialistų Partijos Nacionalį Sek
retorių 
gražus
savo kalboj pasakė, 
jis darbuojasi unijose apie de
šimtį metų. Jis matė, kad uni
jos jau be |>olitikos toliau ne
begali gyvuoti.

—Trys didžiausios užduotys 
dabar laukia Socialistų Parti
jos: Pirma — sujungti Socia
listų Partiją su unijomis. Ant
ra — suamerikoninti Socialis
tų Partiją. Jus žinote, kad So
cialistų Partija daugiausiai su
sidėjo iš ateivių, o dabar atei
vių mažai bea t važiuoja, todėl 
reikia socializmo propagandą 
vesti tarpe čia gimusių žmo
nių. Trečia — kreipti ‘didelio 
domesio į jaunimą. Pritraukti 
jaunuomenę, kad ji padėtų 
darbuotis ir būti jaunais pro
pagandistais socializmo moks
lo.

cen- 
rin-

ir gra- 
tamstai

sunkus

Tai jaunas, aukštas, 
ir rinitas žmogus. Jis 

kad jau

kių bankietų įvairiose miestuo
se ir miesteliuose; matau, kad 
pas Amerikos darbininkus da
bar yra didelio pasiryžimo 
dirbti Socialistų Partijai, sykiu 
dirbti ir darbininkų klasei. Tie 
socialistai, kurie darė didelių 
klaidų, nuėjo pas komunistus, 
bet yra milionai žmonių, kurie 
pritaria ir simpatizuoja socia
listų veikimui; prie tų mes 
ir turime kreiptis. Darbas mums 
seksis, jei tik kiekvienas mu
sų priisdės nors po biskį.

Keikia pažymėti, kad dabar
tinis Socialistų Partijos sekre
torius nesenai 
poje. Siusi pažino 
Partijų veikimu 
sako, jog reikia

lankėsi Eura
sų Socialistų 
užsieny. Jis 
tiesiog stebė- 
ir pasekmin

gai moka veikti Europos drau
gai. Nuvažiavęs į Vieną jis 
tiesiog nustebo pamatęs, ko
kius puikius apartmentinius 
namus pastatė darbininkams 
Vienos socialistai, o rendos už 
fialą nuo gyventojų ima tik 
$2 i mėnesį. Kokia didelė eko
nomija ir kaip sumaniai veda 
socialistai Vienos miestą. Rei
kia džiaugtis.

Antras kalbėjo drg. VVarren. 
—Ką aš jums šį vakarą tu

riu sakyti, nei pats nežinau. 
Aš jaučiuosi, kaip naujas So
cialistų Partijos žmogus. Per 
penkioliką metų aš stovėjau 
nuošaliai nuo Socialistų Par
tijos veikimo. Bet nesenai ma
ne užkvietė į Mikvaukę drg. 
lloan, kuris yra Mihvaukės

miesto meru jau apie 12 metų. 
Iš pasikalbėjimų ir naujų pa
žinčių, aš pamačiau, kad drg. 
lloan yra teisingas ir nuošir
dus žmogus. Aš nebegalėjau il
giau susilaikyti, pasakiau: nuo 
dabar aš vėl gryžtu į Socialis
tų Partiją ir dirbsiu joje, kol 
tik gyvas busiu.

Toks malonus ir jaukus bu
vo Socialistų Partijos bankie
tas. Kuomet prisiminė apie au- 
kavimą Socialistų Partijos pro
pagandai, tai nei vienas nesku- 
pėjo. Aukų surinkta $417.

Nėra abejonės, kad Sočia- kazirų taip ir pasiliko nebaig- 
listų Partija nuo dabar bus'tas. Ir nežinia, kada pavyks 
vadovaujanti jėga politikoje jis užbaigti. —Bridgeportietis. 

ir darbininkų unijose ir išrinks 
daugiau savo atstovų į miestų 
valdžias. Tik reikia padėti So
cialistų Partijai savo darbu 
skatiku. —Socialistas.

rolka šeštadienio vakarą.
Na, ką jus manote? Nespė

jo jie susėsti prie stalo, idant 
užbaigti nutrauktą šeštadienio 
vakare kazirų skirtymą, kaip 
štai pasirodė vėl skvadas, ir 
vėl susodinę Į kazioną vežimą 
išvežė susirinkusius į steišiną. 
Dabar jau penkis vyrus.

Na tik, gerbiamieji, pamąsty
kite: ai’ neužteko vieno karto? 
Ir kas galėjo tikėtis, kad tie 
šelmiai policininkai tuojau vėl 
pribus?

Well, tai matote, skirtymas

WAiyjIEN^ Chfęs^, HL
tienė. Kiti kiek lengviau, nors 
ir jie buvo skaudžiai užgauti.

Kaičio automobilis sudaužy-
• tas. Nuostolių padaryta apie

300 dolerių. Report.

Antradienis, Rūgs. 10, 1929
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Financial
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

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

------ O-------

Čo.

Nelaimė lietuviams
ir

Bridgeportas
Neduoda ramybės

šešta- 
ramioj 
jie nė 
skyst i-

Burys gerų lietuvių 
dieniu vakarą susirinko 
lietuvių užeigoj. Nekėlė 
triukšmo, neragavo nė 
mo. Ot, susėdo ir skirstė kazi-
ras. O kazirų, kaip žinoma, 
nedraudžia nei krautuvėse lai
kyti, nedraudžia nė skirstyti.

Bet/ ve kas atsitiko. Užpuo
lė skvadas. Susodino susirin
kusius užeigoje lietuvius pilie
čius į savo vežimą ir išgabeno 
i steišiną.

To negana. Jei neklystu, tai 
piliečiams teko pernakvoti be
langėje. O tokioj vietoj koks 
miegas. Tai ne miegas, bet 
vargas. Ir ką — tik už skirsty
mą kazirų.

Girdėjau, kad kai kuriuos 
nugabeno net į “daun taun”. 
Bei ką tu padarysi, gabena ir 
gana.

Pirmadienį turėjo bu t i teis
mas. Abejoju, ar tik teisėjas 
nepaskyrė užsimokėti už rui
mą. Žinoma, už ruimus kiek
vienas mokame. Bet kuomet 
tenka mokėti Ino pačiu laiku 
už dvejus ruimus, tai 
rodo lyg perbrangu.

Extra: ir to negana! 
dienį, po teismo, musų
vėl susirinko toj paičoj užei
goj, iš kurios juos išvežė pat-

J a-u iŠ-

Pirma-

Spartom
Triumph!

IR VeL Sparton per
sta to šių metų nau j au
sį .radio išradimą.. 
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- 
md.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo 

10, 11 ir 12
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. 

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. 
-------O-------

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

AEROPLANŲ DARBAS
Reikia jaunu vyrų, kurie yra su- 

siinteresavę aeroplanų ir motorų 
konstrukcijos darbu. Išmokite mu
sų didelėse dirbtuvėse. Keli mėne
siai patyrimo prirengs jus gerai ap
mokamam darbui. Jei dirbate, ar 
nedirbate kreipkitės

2137 South Cicero Avė., 
Room 3,

Tarp 10 v. ryto ir 9 vak. Nedėliomis 
11 iki 2 po piet.

• Mr. MARKŪNAS. Supt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė pigiai, 
visą arba pusė; gali pirkti mokinys 
— išmokysiu. Kreipkitės Knygynas 
“Lietuva”, 3210 So. Halsted St. 
Box 42.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ir
Reikalaujame Lietuvių 

Vyrų
Turi būti Chicagoj išgyvenę ne

mažiau kaip metusi, su gerais paliu
dysimais, yra gera proga uždirbti 
nuo $50.00 iki $100.00 savaitėje ir 
išsimokyti gerą profesiją 
laiką.

Atsilankykit nuo 9 ryto
Signorile &

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

. E. L. DAVIS,
'105 W. Monroe St., 

Tel. Randolph 7960

i trumpa

iki 7 vak.

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.

ben- 
nesenai 
Bridge-

Archer

“The Trial of Mary 
Dugan” 
dalyvaujant

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame legali nuoiimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandą.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Herinitage Avė.

st.
Room 1860

Tel. Randolph 2988

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

namas, 
padėty.

REIKALINGA 2 radio salesmanu. 
Patyrusių. . Didelis komisas. Ridge 
Radio & Supply, 2643 W. 71 St,' ------- o-------

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambarių namas, didelės 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

sodnas, 
barnės, 
$28,000.

Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, 
automobiliu važiavo iš Sanda
ros pikniko P. Kaitis, buvęs se
niau aktyvus darbuotojas Chi- 
cagos lietuvių judėjime, jo žmo
na, pusbrolis, “Naujienų 
dradarbis, ir panele, 
atvažiavusi Chicagon iš 
port, Conn.

Vos išsukus jiems' iš
avenue į 79-tą .gatvę, jų auto
mobilį užkabino kitas automo
bilis, kuriuo važiavo dideliu 
smarkumu keturi jauni vyrai.

Kaičių automobilis apvirto. 
Kol apverstieji išsipainiojo, tai 
jau apvertusi juos mašina spė
jo dingti iš akių, taip kad ne
pastebėta nė jos numerio.

Sunkiausia nukentėjo p. Kai-

Norma Shearer, Lewis Stone,
II. B. Warner

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savi

tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugsėjo 10 d., Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 North 
Leavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vak. Gerbiami nariai malonėkite su
sirinkti laiku. X. šaikus, sekr.

• 1521 N Irving Avė.

Bridgeport o Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninke, rugsėjo 10, 
1929 apie 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet, 3133 South 
Halsted St. Malonėkit būtinai ant 
šio susirinkimo atsilankyti, nes va
karienė bus ši mėnesi, tai turime ke
letą reikalų dėl vakarienės aptarti.

— Raštininkas.

Bridgeport. j— Draugystė Palai
mintos Lietuvos susirinkimas bus 
rugsėjo 11 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj ir užsimokėti už mirusio 
draugo moterį K. Dvaronio.

— Valdyba.

s Newest

NEW SPARTON 
EQUASONNE 

MM3OJ

SPARTON RADIO
Ricbesi Voic^9

Jos. F. Sudrik, i>o
3417-21 So. Halsted St.

Phone Boulevard 4705

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jaccfuard, 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.

REIKALINGAS bučeris, patyręs 
savo amate, turi kalbėti lietuviškai 
ir angliškai; darbas ant visados. At
sišaukite 6801 S. Artesian Avė.

REIKALINGA 25 agentai parda
vinėti seklyčių setus tiesiai iš dirb
tuvės, atliekamu laiku arba visados, 
2316 W Roosevelt Rd., Tel. West 
5743.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

CLASSIFIED ADS.
V ------

Business .Service
Biznio Patarnavimas

J. s. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARŲ PAINTS & 

WALL t*APER 
Painters & Decorator*

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

Tel. Victory 7261

Zelvis Building Co.
GENERALIS’ KONTRAKTOKIUS 

Statom naujus ir (taisom senus na- 
----- porčius, garadžius. Prieina- 

kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus matus Ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prir^giu^mmr^ĮčhiSgant namą 

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saulės seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas. ’
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokė iimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frie?e, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing teikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co.. 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821, Mr. Bartunek.

Financial
Finanaai-PaakoloB

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalai $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. lafayette 6738-6716

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/jdaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

Help VVanted—Female
l)arbininkiy Reikia

REIKALINGA tuojaus 20 moterų 
prie valymo Naujame name. 5 va
landos i naktį, $15 i savaitę. Taip
gi moterų ir mergaičių dirbti dieno
mis

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Automobiles

dirbtuvėje. Užtikrinta vieta.
GRAHAM EMPLOYMENT 

AGENCY
833 Milvvaukee Avė.

REIKALINGA vedusi pora, arba 
moteris prižiūrėti namus. Kambarys 
dykai. Republic 6414.

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui. Turi pasilikti nakti
mis ir turėti liudijimus, 8156 So. 
May St.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Ix>tas 60x125. $11,500.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 
Essex Sedan ......... ............
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ........... ...............
Ford Tudor ...........................
Aubum roadster ...............

$800
$695
$550
$325
$400
$425
$600

REIKALINGA mergaitė dėl namų 
darbo; gera mokestis, kambarys ir 
valgis, M. Shainer, 1122 S. St. Louis 
Avė. Rockwell 2464

’28
’28
’29
’27
’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 S. Halsted St., Triangle 9330

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui, patyrusi. Geras na
mas, gera mokestis. H. Greenberg, 
4857 N.' Drake Avė. Keystone 10103.

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 pirksite tuo
jaus. • ’

4219 S. Fairfield Avė.
PARDAVIMUI 1929 metų Essex 

automobilius, parduosiu pigiai, 717 
W. 19th PI.

Miscellaneous for Sale
Įvairns Pardavimai 

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

REIKALINGA lietuvaite mer
gaite pardavinėti Radiator ap
šildymo plantus ir aliejaus bur- 
nerius. Alga ir komisas.

353 W. 79th Street

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su jdėjimu, už la
bai žemą kaina. Tas ugniavietes 
galima gauti i vairių spalvų, kurios 
sutiktų 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.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 38 iki 45 metu, aš 
pats esu 44 metų, 5 pėdų ir 5 colių, 
sveriu 150 svaru, taip pat norėčiau 
ir moteries nedidesnės kaip aš. Aš 
esu pasiturintis, gerai pinigiškai, 
norėčiau, kad ir draugė butų su šiek 
tiek kapitalo arba biznyje.

Galite atsilankyti arba laišką ra
šyti, ypatiškai "alima matyti nuo 6 
iki 10 vai. vak. Rašykite lietuviškai.

JOE BURBA,
2305 W. 47th St., Chicago, III.

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOVV 
$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 vidurmiesti; L 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. 

•— —--- v—.........................................
2 FLATAI po 5 kambarius, garu 

šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

GOVALIS, Canal 2311

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina j menes;. 7800 Archer Ąve., 
Justice 
Springs 60.

Park, III. Tel. Willow

BIZNIO PRAPERTĖ SOUTHWEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI
Biznio namas prie Kedzie Avė., 

Storas ir 6 kambarių flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalow, ar lo
tų Marųuette Manor.

I

Kreipkitės
2031 W. 35th St..
Tel. Lafayette 0909

Help Wanted—Malė
______ Darbininkų Reikia __

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARSIDUODA labai pigiai lietu
viškas hotelis, restaurantas ir sal
dainių krautuvė, 54 kambariai, visi 
furnišiuoti, biznis yra išdirbtas per 
daug metų, lietuvių kolonijoj. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Peter Ga- 
deiko, 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI medinis dviejų gy
venimų po 5 kambarius namas, prie 
103 gatvės, arti State St., arba mai
nysiu ant loto, fannos, automobilio 
ar biznio, 7921 Maryland Avė. Phone 
Radcliffe 3632.

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 

pažengiami pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindeliu 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Wbrth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti anlikantai bus trumpa lai- 
konstrukcijos fiivi 

budu juos varda-

Energiški 
rasti proga

lavinami dykai 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

iš

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant ūkės. Atsišaukite Mike Janu- 
šaitis. R, 8, Bok 10, Valparaiso, Indi

PARDAVIMUI gFosernė ir bučer- 
nė su namu ar be, ant biznio gat
vės, daranti tik cash biznį. Mainy
siu ant bungalow ar po 6 kamb. 
dviflačio. šaukite Hemlock 3130.

PARDAVIMUI 8 kambarių medinė 
rezidencija, lotas 93x125. Gražus 
pavėsio medžiai ir krūmai, 11419 S. 
Homan Avė.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių 
ir visokių smulkmenų, 4 kambariai 
gyvenimui, tarpe švedų. Parduosiu 
pigiai, nes vienai per sunku užlai- 
laikyti, 5956 S. Racine Avė.

PARSIDUODA CHILI PARLOR 
ir Lunch Roomis.

1818 Canalport Avė.
PARSIDUODA delicatesnen

fixturiai, ice boxis ir scales pirmos

klesos.201 — 26th Avė. Belwood, III.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, pi
giai, 2 kėdžių, su visais paranku— 
mais, visokių tautų apgyvento. Lie
tuviui gera vieta. Lysas ilgas, 4 
kambariai gyvenimui, proga prasi
dėti su mažu kapitalu. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Gali
ma matyti iki vėlumo. 1425 S. 50 Ct., 
Cicero, 1 blokas nuo Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tessen, aiskrymo ir cigarų krautu
vė. Sėkmingas biznis. Priežastis nuo
vargis. 3349 So. Wallace St.

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina S27.BOO 

2 auirAtų mūriniu Ir akmens. 
Pilnas beiamentas, 
2 karu Rraražan, 
WheaU<erntripB, 
Langai eu (langiukais, 
VarlnfiB ryno«, 
Variniu dangtis Ir porčiai, 
Variniai skrynal, 
Storm doore, 
UžleidžiamoB durys garaiiuj. 
Automatinis aliejus burneris (Hardinge). 
Hryaut vandens Ai l<ly t <>/¥&•*.F'rf iridiAt Humnhrey filldy tojai. 
Marmuro nien toJiat. 
Visos BienoB drobe iftmuMon, 
Paneliai ir mallavotoa, 
Plaaterio kornizal. 
Boismento užbaigimas kaip virfiuje. 
Sienos ir lubos plaHtcrluotos. 
Tilo grindys, kletkuotoa slenoB 
Maudynėse. 
Pilna maudynS bei amen te, 
Lempos sienose, 
Prabų žiu cfautes, 
Dideli klozetai, 
Dnilg base plūgų, 
Viduje laiptai, 
Puikiausias hardware, 
lAmuAtos extra storos durys. 
Reikia $10,000 cash ar gal priimsiu 

mažą mainą. 
Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė. 

Republic 2545




