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Lietuvoj, Voldemarui Kri
tus, Laukiama Pakitėjimų
Nors oficialiai Kaunas skelbia, kad. buvu

siam diktatoriui ir išlėkus iš valdžios, 
Lietuvos politikoj jokių atmainų ne-’ 
Įvyksią i

RYGA, Latvija, rūgs. 25. 
— Lietuvos vyriausybės 
Kaune oficialiu pranešimu, 
dėl ministerio pirmininko 
Augustino Voldemaro atsi
statydinimo nė kokių atmai
nų nei Lietuvos vidaus, nei 
užsienio politikoje neįvyk-

Opozicija nepatenkinta
RYGA, rūgs. 25. — Atrodo, 

ka<l Lietuvos prezidentas Sme
tona sugebėjo konsoliduoti po
litines fakcijas ir geresnius ele
mentus kariuomenėje, duodaių 
čius stiprių paramų jam ir jo 
naujojo ministerio pirmininko 
Tūbelio kabinetui.

sią.
Toks pranešimas betgi ke

lia daug abejojimų krašte, 
kuris per trejus metus ken
tėjo Voldemaro diktatūrų.

Voldemaras buvo prem
jeras ir kartu užsienio rei
kalu ministeris. Tuo budu 
jis laikė užėmęs svarbiau
sius postus krašte su mili- 
tarine valdžia, paremta ka-| 
riuomene, kuriai Voldema
ras davė privilegijuotų po-
ziciją.

Faktai, kurie dabar išky
la į aikštę, rodo, kad politi
kos klausimais tarp Volde
maro ir jo kolegų kabinete 
pažvalgų buvo rimtų skir
tumų. Tas privedė prie dik
tatoriaus rezignavimo, o su 
jo pasitraukimu būtinai tu-! 
rėš įvykti ir tam tikrų at
mainų Lietuvos politikoje.

Wilkins rengiasi ke
liauti i piety ašiga

lio sritis
NEW YOBKAS, rūgs. 25.— 

George H. \Vilkins skelbia, kad 
ateinantį šeštadienį jis iški
liausius Į pietų ašigalio sritis. 
.Jis ketina aplankyti Richardų 
Byrdą, kuris dabar yra Whales 
įlankoj.

Look out, vaikinai: rau
donose merginų lupo

se — nuodai
XEW YORKAS, nigs. 25.— 

Dabokitės, vaikinai, bučiuoda
mi Mėgę, Keidę ar Merę, nes 
tos raudonos lupos, kurios jus 
taip vilioja, gali pasiųsti jus 
“pas Abraomų”.

New Yorko sveikatos komi
saras Wynne išleido įspėjimą, 
kad visi trijų devynerių rųšių 
“lipstikai“, kuriais mergelės 
moterėlės dažosi lupas, yra nuo
dingi. Visuose juose yra ben- 
zolio, o benzolis yra labai nuo
dingas daiktas.

feo R H S,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
vėsiau; vidutiniai, daugiausia 
žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 71° F.

šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 6:43. Mėnuo teka 11:01 
vakaro.

Tai buvo patvirtinta svar
biausių kariuomenes vadų slap
tame susirinkime Kaune. .Jie at
kartojo prezidentui Smetonai 
ištikimumo priesaiką.

Neištikimi-aji elementai armi
joje, sako, pasilieku ištikimi bu
vusiam premjerui Voldemarui, 
ypačiai aviacijos karininkai.

'Sekamas prezidento Smeto
nos žingsnis busiąs likviduoti 
fašistų “Geležinio Vilko“ orga
nizaciją, kuri buvo Voldemaro 
sukurta ir kuri buvo viena svar
biausių jo trejų metų diktato- 
riavimo atramų.

Bot jau dabar pastebimas ap
sivylimas Kauno opozicijos par
tijose, kurios tikėjosi, kad nau
jas kabinetas bus sudarytas ant 
platesnio pagrindo. Dabar gi 
jo sudėty atmainų yra nedaug.

Oficialių komunikatų tonus 
priima jau griežtesnį pobūdi, ir 
nors opozicijos spauda sveiki
na naują ministerj pirmininką, 
tačiau joje girdėt jau ir kai 
kurio susinervinimo gaida.

5 asmens užmušti 
traukiniui užgavus 

automobili V

WOODBINE, Iowa, rūgs. 25.
Praeitų naktį netoli nuo čia 

buvo užmušti penki asmens, 
Chicago & Northvvestern trau
kiniui užgavus jų automobilį. 
Užmušti buvo Bollo Burress su 
žmona, du jų sūnus ir marti.

“Daylight saving” 
sezonas baigiasi 
/

Ateinančio šeštadienio naktį 
visi laikrodžiai reikės nusta
tyti valandų atgal v

“Daylight saving“ sezonas, 
kuris Chicagos miesto priimtu 
įstatymu traukiasi nuo pasku
tinio balandžio mėnesio sekma
dienio iki paskutinio rugsėjo 
mėnesio sekmadienio, pasibaigs 
ateinančio šeštadienio vidurnak
tį-

Chicagos ir visų kitų vietų, 
kur yra įvestas “daylight sav
ing,“ gyventojai ateinančio šeš
tadienio naktį, prieš eidami 
gulti, turės savo laikrodžius 
atitinkamai nustatyti: atsukti 
rodyk lūs visų valandą atgal.

Plėšikai kankino ir pa
plovė naktinį sargą

NEW YORKAS, rūgs. 25.— 
šį rytų rado negyvą vienos 
“ystsaid” skalbyklos sargų. Jis 
buvo nužudytas. Manoma, kad 
plėšikai bandė sužinoti iš jo 
ofiso šėpos kombinacijų ir jį 
kankino. Abiejų rankų delnai 
buvo supiaustyti, o nugaroj di
delė peilio žaizda.

(Atlantic and Pacific Photo I

Otter Tail Lake, Minn. — Kongresmano O J. K vale vasarnamio griuvėsiai. Vasarnamiui eksplio-
davus, žuvo ir pats kongresmanas

Kompanijai nepa
vyko pasikėsinimas 
prieš spaudos laisvę
Teismas atsisakė duoti “in- 

džionkšeną” prieš laikraštį, 
kovojantį su tramvajų kom
panija dėl “fėro“

MILWAUKIūE, Wis., rūgs. 
25. — Circuit teismo teisėjas 
Gustave G. Gehrz atmetė Mil- 
vv.aukee tramvajų kompanijos 
prašymų išleisti “indžionkšeną“ 
prieš, vietos laikraštį, North 
Mihvaukee Post, kad jis nie
ko daugiau neberašytų prieš 
kompanijų ir “nekurstytų“ žmo
nių prieš jų.

Laikraštis North Mihvaukee 
Post, mat, veda kovų už tai, 
kad tramvajų kompanija butų 
priversta įsteigti vienų 6 cen
tų kelionės mokestį tarp Mil- 
waukees ir North Milvvaukees.

Užuot davęs “indžionkšenų“ 
prieš laikraštį, teisėjas Gehrz 
davė įsakymų tramvajų kom
panijai, kad tramvajų pasažie- 
riams į North Mihvaukee, ku
rie dabar priversti mokėti ek
stra 6 centus, butų duodami 
tam tikri kuponai. Jei paskui 
bus išspręsta, kad kompanija 
neteisėtai ima “extra f are“ iš 
keleivių, ji turės kuponus iš jų 
atpirkti, tuo budu grąžindama 
jiems mokestį.

_______________________ l_________________

Tautų Sąjungos sei
mas pasibaigė 

f

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
25. — Tautų Sąjunga šiandie 
pabaigė savo dešimtų metinį 
seimų, kuris, delegatų nuomo
ne, buvęs vienas progresyviau
sių ir konstrjLiktingiausių sei
mų, padaręs didelį žingsnį tarp
tautinės taikos ir saugumo sie
kime.

Borisas peršasi Ruma- 
nijos karalaitei

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rūgs. 25. — Praneša, kad Bul
garijos karalius Borisas, kuris 
yra dar kavalierius, formaliai 
pasipiršęs Ru man i jos karalai
tei Ileanai. Borisas yra 36 me
tų amžiaus, Ileana — 20.

Du asmens užmušti au
tomobilių kolizijoj

KINGMAiN, Am., rūgs. 25. 
— Automobilių kolizijoje čia 
buvo užmušti Charles Cum- 
inings, buvęs Chicagos broke
ris, ir H. Lower, vietos kasyk
lų superintendentas. Trečias su 
jais važiavęs, A. G. Perlain, pa
vojingai sužalotas.

Vengrija leido Raspu- 
tinaitei šokt teatruose
BUDAiPHŠTAS, rūgs. 25.

Vengrijos vyriausybė pagaliau 
leido Marijai Grigorjevnai Ba- 
spu tinai tei, paskubusio rusų 
vienuolio Raspulino dukteriai, 
rodytis, kaip šokėjai, Budape
što teatruose.

Neseniai vyriausybe buvo 
užgynuš jai rodytis teatruose.

Maskva grūmoja Ki
nams karo žygiais

Aštrioj notoj reikalauja, kad 
kinai paliautų puolę rusus 
Mandžiurijos sieroj

MASKVA, rūgs., 25. — So
vietų valdžia šiandie pasiuntė 
per Vokietijos užsienio depar
tamentų naujų įspėjimų Kini
jai. įspėjimo notoj Maskva 
griežtai pareiškia, kad raudo
noji armija tuojau pradėsianti 
veikti, jei kinai nenurimsią ir 
nepaliausiu visai puolimų prieš 
rusų gyventojus Mandžurijos 
pasieny.

“Sovietų Žemė” atlė
kė į Unalaską

SEATTLE, Wash., rūgs. 25. 
— LSikrendęs iš Maskvos per Si
biru j New Yorka rusų aero
planas “Sovietų Žemė“, gautu 
radio pranešimu, atskrido iš 
Altu, Alentuose, į Unalaskos 
salų.

Austrijos kabinetas 
atsistatydino

Herr Schober pakviestas nauja 
vyriausybę sudaryti

VIENA, Austrija, rūgs. 25.
Austrijos kancleris Dr. 

Ernst StreeruAvilz ir jo kabi
netas šiandie atsistatydino.

Naują vyriausybę sudaryti 
pakviestas Schober, buvęs kan
cleriu 1921 metais.

Penkiy darbo dienų sa
vaitė Rusijoj

MASKVA, rūgs. 25. - Liau
dies komisaru tarybos dekre
tu, su spalių mėnesio 1 diena 
visoj sovietų Rusijoj įvedama 
penkių darbo dienų savaitė.

Yankees menedžeris mirė
NEW YORKAS, rūgs. 25.— 

Mirė Miller Huggius, New Yor
ko Yankees beizbolo mene
džeris.

Smulkesni praneši
mai apie musulmonų 
skerdynes Kinuose

3,000 musulmonų, kinų privi
lioti prižadėjimu maisto, bu
vę “išskersti kaip avinai“

HA'NKOVAS, Kinai, rugsėjo 
25. — Apie išskerdimų 3,000 
musulmonų Kansu provincijos 
pietuose praneša šitokių smul
kesnių žinių.

Tarp musulmonų ir kinų pie
tinėj Kansu provincijos daly 
jau ilgas laikas ėjus smarki 
tarpusavio kova. Tuo tarpu 
Kansu pietuose ir pietų vaka
ruose siautė didelis badas, ir 
daugelis musulmonų buvę su
sibūrę Taočavo apygardoj. Jų 
vargas buvęs tuo didesnis, kad, 
dėl savo kovų su kinais, buvę 
priversti gyventi po atviru dan
gum, be jokios pastogės.

Dabar, provincijos valdžios 
įsakymu, kinų vyriausybė pa
kvietus musulmonus susirinkti 
Taočave neva į konferencijų su 
kinais, žadėdama, be to, išduo
ti jiems keptų miežių.

Kai musulmonai susirinkę, 
visi vyrai amžiaus nuo 15 iki 
50 metų buvę atskirti nuo mo
terų, išvesti už miesto sienos 
ir “paskersti kaip avinai“. <Jų 
moterys sužinojusios apie tai 
tik ant rytojaus. Buvę neap
sakomo verksmo ir riksmo vi
same mieste.

Dabar praneša, kad įtūžę 
musulmonai apsiautę Hočavo 
miestą, apie 100 mylių į žie-, 
mių vakarus nuo Taočavo, ir 
Taočavo apygardos kinai esu 
didelės baimės pagauti, kad 
musulmonai, keršydami, nepra
dėtų visuotinių skerdynių.

Sprogimas valgykloj 
vieną užmušė du 

sužalojo
NiILES, Ohio, rūgs. 25. — 

Empire Steel korporacijos Fal- 
coln įmones valgykloje įvyko 
sprogimas. Valgykla buvo su
draskyta, vienais vyras, Will- 
iam Barbank, užmuštas, o du 
kiti pavojingai sužaloti. Spro
gimo priežastis kol kas neiš
aiškinta.

73 metų fabrikantas 
veda 21 metų merginą
PRESTON, Anglija, rūgs. 25. 

— William Birhvistle, 73 me
ilų amžiaus milionierius, med
vilnės įmonių savininkas, veda 
Miss Edith Stevenson, 21 me
tų amžiaus savo stenografę. Ji 
yra graži vieno įmonės darbi
ninko duktė.

Prancūzų lakūnai le
kia į Mozambiką

PARYŽIUS, rugsėjo 25. — 
Prancūzų aviatoriai Lionei De- 
marier ir Louis Favreau šį ry
tą išskrido iš Le Bourget ke
lionėn į Mozambiką, pietų ry
tų Afrikoj. Visų 5,000 mylių 
kelionę jie tikisi nulėkti be su
stojimo.

Prancūzai evakuoja 
Reino kraštą

MAINCAS, Vokietija, rūgs. 
25. Prancūzų vadyba skel
bia, kad Ehrenbreitšteinas bus 
evakuotas prieš lapkričio 30 
dieną. Tuo bųdu antroji oku
pacijos* zona pereis atgal į vo
kiečių rankas.

New Orleanse vėl vie
nas tramvajus iš

sprogdintas
N'EW OBLEANS, La., rūgs. 

25. ■— Tramvajų darbininkų 
streikui tebesitraukiant, atsi
kartoja ir ekscesai. Praeitą nak
tį buvo vėl išsprogdintas vie
nas tramvajus, operuojamas su 
streiklaužių pagalba. Tramva
jaus streiklaužiai ir keli pasa- 
žieriai išliko sveiki, nors bu
vo labai supurtyti ir išgązdinti.

i

Laukia ugniakalnio iš
siveržimų; gyventojai 

bėga toliau

HILO, Havajų salai, rūgs. 25. 
—'■ Praeitą naktį ši sala buvo 
stipraus žemės drebėjimo su
purtyta. Prof. Jaggar, volka- 
nologas, pranašauja., kad ne
trukus prasidesių Mauna Loa 
ubniakalnio išsiveržimai, dėl to 
daug apielinkės gyventojų, su
sikrovę savo mantą, kraustosi 
į tolimesnes vietas.

Kiek skruzdynai ben
drai turi gyventojų

NEW YOBKAS, rūgs. 25.— 
Johns Hopkins universiteto pro
fesorius E. A. Andrews, pada
ręs “skruzdžių miesto“ gyven
tojų suskaitymą, praneša, kad, 
bendrai imant, skruzdynuose 
esti nuo 10 iki 50 tūkstančių 
skruzdžių. Viename skruzdyne, 
kurio gyventojus profesorius 
suskaitė, buvo tik 8,239 skruz
dės.

Paprastai buvo manoma, kad 
kiekviename skruzdyne gyvena 
šimtai tūkstančių skruzdžių.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

LIETUVOS ŽINIOS
Valdininko nusižudy

mas Mickevičiaus 
slėny

KAUNAS. — Rugsėjo 4 d. 
III Policijos nuovadai pranešė, 
kad Mickevičiaus slėny nusižu
dęs vyriškis. Nuvykęs ten po
licijos valdininkas rado krūmuo
se O. P. nusišovusį į galvą ir 
nebegyvą.

Nuo 1920 m. baland. 1 d. tar
navo H eil. matininku Žemės 
Tvarkymo Departamente. Kurį 
laiką buvo komandiruotas į pro
vinciją, paskutinius metus dirbo 
centre prie departamento brai
žyklos.

Kas buvo nusižudymo prie
žastim tuo tarpu nežinia. Jokio 
raštelio prie lavono nerado. Gi
minės aiškina nusižudymą ner
vų liga.

Traukinio katastrofa 
Genių stoty

šipuliais nuėjo 10 vagonų

KAĮUNAS. — Rugsėjo 7 d. 
prekinis traukinys, krautas 
daugiausiai popiermalkėmis, ėjo 
Klaipčdon, bet Genių stoty klai
dingai buvo nukreiptas į lupi
ką. Jvyko katastrofa, per ku
rių. traukinys labai nukentė
jo. Sudaužyta garvežiuiis ir ši
puliais nuėjo 10 vagonų (su
statė buvo 50 vagonų). Žmonių 
aukų nėra.

Nelaimė Petrašunuose 
su rasta granata

. .4t—iU •-*. i ,

KAUNAS. Rugsėjo 6 die
nų apie pusę 17 vai. Petrašiū
nų gyventojai išgirdo stiprų 
sprogimą.

Nuvykus į sprogimo vietų, 
teko pamatyti baisų reginį: gu
lėjo 16-kos metų jaunikaitis 
Bronius Jakubauskas su spro- 
gino nunešta dešiniąja puse 
galvos ir nunešta kairiąja ran
ka. Sniagenomis aptaškyta už 
5 metrų nuo katastrofos vietos 
•esanti troba.

Į nelaimės viela subėgo dau
gybė Petrašiūnų gyventojų, ku
rie įvykio ir baisaus vaizdo la
bai sujaudinti.

Kalbama, kad Jakubauskas 
granatą radęs lauke ir parsine
šęs namo norėjęs ją išardyti.

Atleido policininką už 
mušimą

KAUNAS. — Trakų apskri
ties policijos vadas atleistas iš 
tarnybos už žmonių mušimų.
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Rhinelander, Wis.
Du keliauninkai

Spalių 1 d. du Rhinelanderio 
jaunuoliai yra pasiryžę atlikti 
gana sunkią kelionę. Vienas jų 
yra Eugene Kabei, garažo sa
vininkas, o antras lietuvis Alex 
Sharka, kurio tėvas Rhinelan- 
deryj laiko geležinių daiktų 
krautuvę. Beveik visų kelionę 
jie yra pasirengę atlikti moto
riniu laivuku, kurį jie pasida
rė Rhinelanderyj.

Pirmiausiai su savo laivuku 
“West Chopaka” jie važiuos į 
St. Paul, o iš ten jau laivuku 
plauks Mississippi upe. Vande
niu jie mano dasikasti i New 
Orleans, kur yra vengiamos di
deles'iškilmes. Fotam jie At- 
lantiko pakraščiais plauks į Flo
ridą, o vėliau j Atlantic City. 
Ten, žinoma, jie nesustos, bet 
važiuos toliau. Būtent, į New 
Yorką. Grįžti namo jie norėtų 
ežerais, bet vargu bus galima 
tatai padaryti, kadangi tuo lai
ku greičiausiai bus jau žiema.

'Kelionėj jie rengiasi sustoti 
keliose vietose, nes gavo pakvie-

sakė, kad bolševikai aukas ren
ka vienam tikslui, o sunaudoja 
jas visai kitam. Todėl kliubas 
nutarė surinktus pinigus siųsti 
streikieriams be bolševikų tar
pininkavimo. Ant vietos tapo iš
rinkta komisija aukoms pasiųs
ti. Komisijon įėjo du žmonės.

Kliubas iš iždo paaukavo $10, 
o iš narių surinkta $18.15. Po 
$1.00 aukavo sekami nariai: M. 
Ciulijauskas, A. Eidukevičius,. 
V. Jokubonis, A. Kantautas, T. 
Matas, L. Natkevičius, V. Rad
žiūnas ir J. Strižauskas. Po 50 
centų davė: J. Stočkunas, J. 
šironas, J. Vidžiūnas, F. Milec- 
kis, K. Ramanauskas, V. Ado
maitis, J. Žiburis, M Ailšaus- 
kas, J. Rušinskas, St. Senkus, 
J. Kvaraciejus, V. Matuza, J. 
Sadula, V. Zubrickas ii' J. Dau- 

deris. Kitų vardus, kurie au
kavo mažiau nei po pusdolerį, 
čia neminime. Visi tie pinigai 
pasiųsta tokiu adresu: Inter
national Labor Defence, 110 
Corut Arcade, Charlotte, N. C.

Komisijos nariai
—J. J. Kvaraciejus ir N. N.

Tarp Chicagos 
Į Lieturiij

Margučio Golfo 
Turnamentas

Kaip Ir Kada?

timų. Pavyzdžiui, vienas iš 
Floridos rašo, kad apie tą ke
lionę jis skaitęs laikraščiuose. 
Kada jis leidęs vakacijas Wis- 
consine, tai kartą sugedęs jo 
automobilis, kuris buvo patai
sytas Kabelo garaže. Darbas 
buvęs padarytas labai sąžinin
gai. Užtai jis norėtų dabar 
atsilyginti ir kviečiąs pas save 
praleisti kokią savaitę laiko.

Keliuninkai apie savo keliones 
įspūdžius rašys Rhinelandero 
anglų laikraščiui ir vienam žur
nalui. Jie mano, jog ir “Nau
jienoms” galės pranešti žinučių 
iš savo įdomios kelionės. N.

Ratine, Wis.
i Lietuvių Brolių ir Seserų Drau
gystės choras.—Radio koncertai

_______
Kadangi jau praėjo pusėtinai 

laiko, kaip besimatė žinių apie 
Lietuvių Brolių ir Seserų Drau
gystę ir jos chorą, tai turiu pra
nešti, kad draugystė veikia ga
na sėkmingai. Ypač daug pas
tangų deda choras. Jis nori 

I pralenkti visus VVisconsino cho- 
j rus. Dainininkai dirba su di
džiausiu pasiryžimu. Choras 
dar visai neseniai susitvėrė, o 
jau jis buvo užkviestas dainuo
ti per radio iš vietinės stoties.

šį šeštadienį ir sekmadienį 
(28 ir 29 rugs.-sept.) įvyksta 
Golfo Turnamentas Tabor Kar
moj (Sodus, Mieli.) pas p. J. 
J. Bačiūnų. Golflinksas devy
nių skylių, bet lošis aštuonio
lika. Dalyvauja visi, kas lošia 
golfą, nors ir labai silpnai. Lo- 
šiantiejie t ornamente užsiregis
truoja penktadienio vakare, ar
ba šeštadienio ryte. Kvalifika
cija yra šeštadienio lošime.

Visi golfininkai, kurie nega
vote mano asmeniškų i>a.lcvio- 
timų, prašomi neužsigauti, nes 
aš neradau “Margučio” sąra
šuose. Jus esate kviečiami ly
giai su visais ir laukiami kai
po malonus svečiai.

Nelošiantieji golfų kviečiami 
sekmadieny atvykti pasižiūrėti 
lurnameiito. Sudarysime publi- 
ką-audienciją. Išrinksime čem
pionų ir įteiksime jam sidab
rinę taurę!

Dovanos Chicagos Biznierių

bė susivėlusių lunčiaus atma
tų ir popierų. Taip kad visi 
programo dalyviai, kartu su 
šiomis dekoracijomis, sudarė 
nepaprastą reginį.

Dabar eisime prie paties pro
gramo. '

Pirmutinę grupę užėjau grie
žiančią Lietuvos himną. Šio pro
gramo klausytojų buvo nema
žas būrelis. Vieni jų ramiai 
klausėsi, kili valsavo, .o treti, 
lyg Žemaičių Kalvarijos mal
dininkai, apėję kryžiaus kelią, 
iš nuovargio sapnavo po ža
liais medžiais.

Toliau pakalnėje, apsėstas 
stalas. Prie vieno .stalo galo se
niai, jau pusėtinai ragavę pa
stiprinančios, traukė užkimu
siais balsais: “Užgerk mane, 
mylėk mane”. O kitame gale 
jaunieji sekė tėtušių pėdomis 
jau pusėtinai įkaitę: “I get the 
blues whcn it rains”.

Dar toliau paėjus. Vėl sta
las apkrautas bonkomis, deš
romis. Choras dainuoja pen
kiais balsais • iš trijų ypatų. 
Chorą veda mama, o choris
tai vyrai. Ateina iš kur ten 
dar vyras, jis irgi nori prisi
dėti prie choro. Matyti, pavar
gęs, negali pastovėti tiesiai, pa
galios atsisėda prie stalo su 
kilbasomis, ir ilgai nelaukęs 
atsiraugi j a ir papila kažin ko
kių chemikalų tiesiai ant kil- 
basų.

Kyla suirutė, torielka su kil
basomis nulekia į pakalnę, 
duonos riekė irgi nepasilieka, 
o paskui jas nuseka svetys, ma
mos palydimas. Vėliau atsteig- 
ta tvarka ir choras vėl eina sa
vo pareigas.

Ir taip pilnas miškas įvai
rių artistų, kad kitų ir atmin
ti nebegaliu.

Rautas.

Pirmas šešių cilinderių Chevrolet 
išėjo sausio 1 d. 250,000 6 cil. Chev
rolet buvo parduota iki kovo 1 d. 
500,000 — iki bal. 24 d. 750,000 iki 
birželio 12 ■ d. 1,000,000 iki rugpiu- 
Čio 1 d.

Beveik kieKviena valstija prisidėjo 
prie pabudavojimo Chevrolet Six. 
Pennsylvania, Ohio ir Milch. patiekė 
geležį; pietai ir vakarai patiekė me
dį; pietai ir Šiaurryčiai ;— bovelną 
ir vilnas: Ohio, Calif. ir Illinois — 
gumą; III., Ohio ir Pa. — stiklą; 
New Jersey ir Mich. — Duco ir 
enamelj. Kad pagaminti milioną 
Chevrolet sunaudota 85,000 vagonu 
įvairių medžiagų.

Nurodoma, kad dabartinis Chevro
let pasisekimas yra dagi didesnis, 
negu pereitais ir užpereitais metais, 
kada Chevrolet Motor Co. buvo di
džiausi pasauly išdirbėjai automobi
lių. Be to Chevrolet perėjimas j še
šių cilinderių lauką padarė tai, kad 
pirmą kartą istorijoj šešių cilinderių 
automobilių produkcija viršija ketu
rių cilinderių produkciją. Taipjau 
reikšminga tai, kad nuo sausio 1, 
1927, Chevrolet Motor Co. pabuda- 
vojo daugiau automobilių, negu kuri 
kita kompanija pasaulyje. Pirmą 
kartą kompanijos istorijoj liepos 
mėn. pardavimai viršijo birželio mėn. 
pardavimus, kas liudija nuolatinį di
dėjantį populiarumą Chevrolet Six.

Waterbury, Conn.
Mėnesiniame Lietuvių U kęsų 

Politiško Kliubo susirinkime 
tarp kita ko buvo pakeltas Gas- 
tonijos streikierių klausimas. 
Po trumpų diskusijų priei'ta 
prie tos išvados, kad nieko kito 
negalima daryti, kaip tik pa-

Sudainavo keturias dainas: 
“Paukšteliai mieli”, “Kam šėrei 
žirgeli”, “Kur tėvynė, ten gra
žu” ir “Myliu”.

Miesto majoras Armstrong 
chorui prisiuntė padėkos laiš
kų' už jo tokį gražų pasirody
mą. Garbė lietuviams, kad ir 
jie pajėgia su savo gražiomis

skirti pinigišką aukų. J. Stri
žauskas reikalavo, kad butų 
renkami atstovai i koki tai ko- € »
mitetų. Sakė, kad jau esančios 
prisidėjusios net septynios 
draugijos. Tačiau jis nesiteikė

dainomis pasirodyti tarp sve
timtaučių.

Dar turiu pranešti, jog spalių 
13 d. choras rengia labai šaunų 
koncertą. Svetainės vieta bus 
pranešta vėliau apgarsinimuo-

“Margučio” Golfo Turna- 
mentui suaukauta daug dova
nų. Be kitų, jau gauta: nuo 
“Margučio” — vyrams sidab
ro taurė 35 dol. vertės ir mo
terims gražus biustas golfislės 
14 dol. vertės, laikrodis 18 doL, 
Vanagaičio 16 leidinių-kompo- 
zicijų, “Margučio” komplektai 
1928-29 m., nuo Knygyno “Lie
tuva” — 10 įvairių knygų ir 
saldainių dėžė (“Birutės”), nuo 
J. F. Budriko — ukulėlė, nuo 
V. Stulpino — lietuviškas ski
landis importuotas iš Lietuvos, 
nuo J. Petrausko (Bridgeport 
Clothing) — kaklaraištis, nuo 
apt. J. Kulio, Bridgeport Fur- 
niture Co., AL Bačiuno (Elec
tric Shop) ir kitų, taip pat pa
žadėta dovanos, labor Karmos♦ 
savininkas J. Bačiunas žada 
gyvą žąsį duoti išlošimui ir dar 
kai ką.

Vienu žodžiu, bus daug do
vanų. Patartina visiems nuvyk
ti į tą ’ turnamenfų. Išloš net 
tie, kurie nesitikėjo, nes lošis 
bus įvairus.

Visus kviečia
“Margutis”.

Milionas Chevrolet Six i 8 menesius

Naujas Chevrolet Sport Coupe
Jau daugiau kaip vienas milionas 

Chevrolet šešių cilinderių automobi
lių išleista nuo pradžios šių metų.

Tai yra didžiausias pasisekimas 
Chevrolet istorijoj. Dar niekad au
tomobilių istorijoj nebuvo tokio atsi
tikimo, kad kas butų išleidęs j 8

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

EREMENs EERCPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos 
Patogus i

Reguliariai

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
r tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Eu ropos dalimi.

savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir' kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar -su

NERTU GERMAN
J l( M į

^^^130 W. Randolph St., Chicago.

menesius milioną šešių cilinderių 
automobilių. Tai yra tris sykius 
daugiau, negu kas yra pagaminęs 
per tą laiką G cil. automobilių.

Greitumas, su kokiu Chevrolet šj 
rekordą padare matytis iš šių skait
linių:

Byrd Radio prašo Swiff s Brookfield Sviesto

pasakyti, kar tas komitetas ran
dasi ir kokios draugijos yra 
prisidėjusios.

Tuoj kai kurie nariai jam at-

se. Tai bus ne tik koncertas, 
bet kartu ir vakarienė. Bet ne
gi rsiu daug. Kurie esate buvę 
“Brolių vakarienėje”, tai jau ži-

Kodėl gi toki nely
gybė

uote, kad ir “Kauno” restorane

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailiniu kautų pradėjo kilti aukš
tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs.

nepa va Įgysite gardžiau. Tad ne
praleiskite geros progos išgirsti 
šaunų koncertą ir pavalgyti gar
džių vakarienę.

Programa bus labai turtinga. 
Ji susidės iš solo, duetų, kvar
tetų ir viso choro. Dalyvaus 
taip pat ir svetimtaučių daini
ninkai, kurie tarp lietuvių yra 
jau gana gerai pagarsėję.

“Naujienose”, rodosi, tilpo 
dvi korespondencijos iš atiden
gimo “dėdei” šernui pamink
lo dienos. Bet pasirodo, kad ko
respondentų butą vienpusiškų 
apie tos dienos programų da

Aš kaipo dailės mylėtojas pa
siryžau būtinai išgirsti “Nau
jienų” garsinimus radio koncer
nus. Rugsėjo 17 d. aš ir užsu
kau savo radio priimtuvą. Gaila 
tik, kad pas mus tinkamai nesi
girdėjo. Atrodė, kad Salavei- 
čikiutė pergarsiai dainavo. 
Kvartetas labai gražiai skam
bėjo. Gaila taip pat, jog kon

lyvius.
Kiek aš tėniijau, lai progra

mas ėjo ne lik kapinėse, bet ir 
už kapinių ribų — ir daug įvai
resnis, ne kad kapinėse. Man 
rodos, kad korespondentai tu
rėjo aprašyti visus vienodai, o 
ne taip, kaip jie kad rašė 
apie Grigaitį, Gugį, Semašką 
ir keletu kilų.

Jie nutylėjo apie tos dienos 
progranio dalyvius, kurie, ma- 
•no supratimu, buvo “žvaigž
dės”. O kad juos pamatyti, tai
reikėjo lik pereiti Ke-ane ave

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sia pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą nauju, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulymu.

BURBA CLOAK
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

certe negalėjo dalyvauti p. Sa- 
! bonis. Beje, Antanas Žyman
tas labai aiškiai anaunsino:
kiekivenas jo žodis girdėjos 
kuopuikiausiai.

Linkiu Chicagos lietuvių ai- 
tisjįams ir p. Steponavičiui, 
“Birutės” vedėjui ir radio kon- 

■certų tvarkytojui, kuogeriausio 
pasisekimo. Mums labai sma- 
gu, kad Amerikos lietuviai su 

' savo muzika gavo progos pasi
rodyti prieš milionus žmonių.

—Pranas Staponaitis.

niu* į vakarus, ir čia jiems bu
tų buvę viskas, kaip ant delno-

Pažvelgęs į visas puses, ma
tei net dcsė'tkus įvairių pažiū
rų veikėjų, kurie prakaitu ant 
veido “kultui i no” musų suvar
gusią tautų. Apie ketvirtų va
landų po pietų aš pats pasiju

4

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,
kad pačios Naujienos 

lyra naudingos.

tau beesąs tarpe progranio da
lyvių.

Galima drąsiai sakyti, jogui 
šis programas buvo tuo laiku 
įsisiūbavęs pačiame aukštume, 
čia jokių perstatymų nereikė
jo. Beveik visi artistai veikė 
kaip kuriam patinka.

Miškas irgi buvo papuoštas 
tam įvykiui namie raugintų 
agurkų galais, čikinų blauzd- 
kauliais ir kur-ue-kur sudau
žytais stiklais; draikėsi daugy

R EC EI VED

and Company
IllinoisSvdft 

Chicago
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Radio 
programas

Antradienį, rugsėjo 24-tą, 
buvo antras iš eilės Lietuvių 
Radio Programas. Prasidėjo jis 
lygiai 8:30 valandų vakaro.

įvadų padarė Antanas žy- 
montas. Koncertinę programo 
dalį paruošė p. Steponavičius. 
Programe dalyvavo p-ia Biežie- 
nė, p. žuronas ir p. Sersevi- 
čius. P-as Byanskas buvo prie 
piano; jis ir orkestrą, parūpino; 
dalyvavo taipjau p. Petras Sar- 
palius, kuris kiekvienam nau
dingam lietuviams sumanymui 
pritaria ir tą sumanymą pare
mia.

Žymonto kalba
Žymontas kalbėjo daug-maž 

taip:
Gerbiamieji klausytojai ir 

klausytojos, šiandie turime ant
rą iš eilės lietuvių koncertų per 
radio iš stoties WLS, Chicago- 
je.

šiuos lietuvių programų s, ku
rių viso bus 13, rengia dien-

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra atkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja dąug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 

ir atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau ja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag- 
ne^ia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

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

raštis “Naujienos” sykiu su 
Majestic radio atstovais — The 
Harry Alter Company — ir p. 
Jos F. Budrik, savininku radio 
ir muzikalių instrumentų krau
tuvės, 3417-21 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

Duodami šiuos koncertus jų 
rengėjai nori ne tik palinksmin
ti lietuvius, bet supažindint ki
tataučius su lietuvių liaudies 
meliodijomis.

Toliau žymontas pranešė, kad 
trečias programas tęsis nuo 8 
vai. iki 9-tos vakaro. Padėka- 
vojo lietuviams ir lietuvaitėms 
menininkams, kurie sutiko da
lyvauti programuose. Paprašė 
publiką parašyti “Naujienoms” 
savo nuomonę apie koncertus ir 
jų reikšmę. Pagalios pranešė, 
kad Majestic kompanija duos 
veltui kiekvienam, kas parašys 
laiškelį ir paprašys prisiųsti, 
gražų žurnalą “The Voice of 
the Air”. Adresas toks: Majes
tic Radio, WLS, Chicago.

Programas
P-as Jonas žuronas: žalioj 

lankoj — M. Petrausko; Myliu 
mergelę gražią — J. žurono; 
Gėriau dieną, gėriau naktį — 
Kačanausko.

P-ia Ona Biežienė: Oi, kas so
dai — St. Šimkaus; Ne margi 
sakalėliai — Talat Kelpšos; Aš 
bijau pasakyti — A. Vanagai
čio.

P-nas Jonas Sersevičius — 
Karalaitis ir Karalaite — P. 
Sarpaliaus; Dul-Dul Dūdele 
A. Vanagaičio.

Įspūdžiai
Klausėmės net šešiesi. Juk 

lietuvius apeina tie koncertai. 
Juk norėjosi pasidalinti tuojau 
įspūdžiais, nuomonėmis.

P-no žurono balsas — bari
tonas — tvirtas, galingas. Kiek
vienas sakinys, kiekvienas pos
mas girdėtis aiškiai. Pirmoji 
daina (iš trijų) mums patiko 
ypatingai. Buvo ką klausytis ir 
kitų.

Vienam buvusių kambaryje 
teko klausytis lenkų programo 
per radio. Jis prisimena jų pro
gramus. “Na”, sako, “lietuvių 
programas išrodo geresnis.”

Laukiame daugiau. Pasigirs
ta ponios Biežienės balsas. Ma
lonus, puikiai valdomas. Esu 
girdėjęs ponią Biežienę dainuo
jant lietuviškuose parengimuo
se. Jos balsas pasižymi ypatin
gu, pasakysiu nuoširdumu. Di
delėj svetainėje, kur kartais 
publikos ne per daug ramiai už-

silaiko, švelniosios jos dainos 
gaidos kartais negirdėti.

Bet per radio, antradienio va
karą, kas kita buvo. Ryški 
skrieja daina, rodosi gieda gies
mininkė čia pat, kitam kamba
ryje, ir kiekvienas dainos švel
niausias garsas pasiekia klau
sytojų ausį. Nutilom visi, ne
krutant, nenorim praleisti men
kiausio posmelio. Vieną dainą 
ji dainuoja, paskui kitą, trečią.

Nutilo, pabaigė. Prabilom vi
si: “Turėtų rengėjai kviesti ją 
būtinai dar karta dainuoti.”* 
Reikia pasikalbėti su Stepona
vičium, su “Naujienomis”, su 
Budriku.

Bet ve, žymontas, ar kas ki
tas (nei nenugirdom jo kalbos), 
liovėsi kalbėti.

P-nas Sersevičius dainuoja 
“Karalaitis ir Karalaitė”. Bal
sas, sakyčiau, bus storesnis, nei 
Babravičiaus. Ir ne profesinis 
jisai yra dainininkas. Bet kaip 
dainuoja! Iš gilumos ąielos ky
la balsas, tai pasiekia aukštą
sias gaidas, tai vėl, kuone bari
tonu, pereina aidai į skundą, į 
protestą.

Ypatingas dainavimo nuo
širdumas. Galėjo būti (iš ki
tataučių) klausiusių Sersevi- 
čiaus dainą tokių, kurie nesu
prato žodžių. Bet užtai dainų 
esmę tai suprato visi.

Orkestras
šio antradienio koncertas bu

vo įvairesnis, negu pirmasis. 
Pirmame buvo tik solistė daini
ninkė (p-lė Salaveičikiutė) ir 
kvartetas; taipjau pianas. Ant
rą koncertą išpildė trys solistai 
dainininkai, orkestras ir pianas.

P-nas Byanskas parūpino 
orkestrą, kuriame narys buvo 
ir musų Petras Sarpalius. Or
kestras neskaitlingas. Bet mu
ziką gera. Nė per garsi, nė per 
triukšminga.

lietuvių koncertus per radio ir 
prisiminus, kad norėčiau išgirs
ti vieną, mano ypač mėgiamą 
dainą, jis pareiškė:

— žinai ką... butų gerai, jei
gu klausytojai praneštų per 
“Naujienas”, kokias dainas jie 
norėtų išgirsti dainuojant. O 
mes sudainuotumėm.

Aš manau, kad klausančiai 
šiuos koncertus lietuvių publi
kai vertėtų pasinaudoti p. Ste
ponavičiaus patarimu. Taigi 
siųskit savo pageidavimus tų 
ar kitų dainų “Naujienoms”.

y Čikagietis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jesse Holtz ir Stevvart Mc- 
Cutcheon. Nušautas negras, 
kurio vardas nepatirta, sužeis
tas negras J. Bay.

Kai durys negrų apartemen- 
to tapo išlaužtos, tai būrys ne
grų perbėgo kiton bulvaro pu
sėn ir viename name užsibari
kadavo.

Vėliau policija suėmė 14 ne
grų. užsidariusių tame name.

Kodėl negrai pavogė Kirkma- 
nų? Sakoma, kad jie norėję 
priversti jį priklausyti jų drau
gystei.

dolerių praran- 
chicagiečiai, ku- 

savo pinigus, 
lengvai ir daug

reikia apsižiūrėti ir ištirti pa- 
sulymą.

Jūsų saugumui
Chicagos policijos komisio- 

nierius, Wm. F. Russell, šios sa
vaitės biuletene įspėja chicagie- 
čius:

Saugokitės beverčių šėrų.
Tūkstančius 

da kasdien tie 
rie investuoja 
kad padaryti
pinigų, ir patenka į sukčių, raib 
kas, pasiduodami jų klastoms, i

Ištirkite atydžiai kiekvieną 
pasiūlymų investuoti pinigus, 
pirm negu jus investuosite juos. 
Turėkite reikalų tik su užsitar
naujančiomis pasitikėjimo ban
kinėmis arba biržos įstaigomis. 
Jei atsiklausite savo bankinin
ko, tai toks atsiklausimas gali 
išgelbėti jums jūsų sutaupimus.

Dabokitės tų šėrų, kuriuos 
jums siūlo, kaip “sure thing”, 
nepažįstami asmenys ir dar už
tikrina didelį pelnų. Ir kada 
tik jus kalbina kas nors “pirkti
greitai”, tai tuomet kaip tik ir *556 So. Rockwell St., Chicago, iii

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 
aDezaminimas ir siu

vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 i sa

vaitę.Musų lavinimas pri
rengia jus vietai i 
trumpų laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. kampas Lake St.

Phbne Virj;iina 2054

JOSE Vi LjIM'ĄŠ
•N
KONTR'\KTę>RIUS '~‘'

Du nušauti, keturi 
sužeisti

Policijos kantinės su negrais, 
tikybinės sektos nariais \

Vakar kilo kantinės policijos 
su negrais, priklausančiais vie
nai tikybinei negrų sektai.

Įvykis buvo toks. Keturi 
ginkluoti negrai įsibriovė Char
les Kirkman butan. Grūmodami 
ginklais jie išsivedė į savo su
sirinkimą Kirkmaną.

Kirkmano pati davė žinoti 
policijai apie tai. Greitai ser
žanto O’Toole skvadas pribuvo. 
Policininkams nurodyta vieta, 
kur tikybininkai laikė susirin
kimą. Tai buvo butas adresu 
1133 Grand boulevard.

Policininkai įsilaužė vidun. 
Buvusieji viduje negrai pasiti
ko policininkus šūviais.

Nušautas detektyvas William 
Gallagher, sužeisti policininkai

■" ■■■ ............ .. N

geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’ 

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

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime ji išbandyti savo ekspeneais. Ne
svarbu. ar jūsų yra senas keisas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniška astma ar šien
ligė (hay faver). Jus pareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties keisams, kur nieko negel
bėjo visoki įkvėpimai, garinimai, opiumos 
prieparatai, žvakutės, “patentuoti durnai” ir 
kt. Mes norime visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosą kvėpavimą, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius parok- 
sizmus.

Toks nemokamas pasiūlymas butų tikras 
apsileidimas neišnaudoti. Parašykite tuojau 
ir pradėkit tą pat dieną metodą. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai šiandien.

FREE TRAIL COUPON
FRONTIER ARTUMA CO..
2872 H Frontier Bldg., 462 Niagara St., 
Buffalo. N. Y.

Send Iro trial of your metbod to:

TUBBY

Koncertui pasibaigus — kal
bos apie jį. Visų nuomonė ta. 
kad šis antrasis koncertas įvai
resnis, nei pirmasis. P-nas K. 
sako, kad šis lietuvių koncertas, 
bendrai imant, pasirodė gerokai 
aukščiau vidutiniško koncerto 
per radio. O jau lenkų koncer
tus tai tolokai pralenkęs.

Teko matytis su p. Stepona
vičiumi. Užėjus kalbai apie

Naujos jėgds silpniems 
žmonėms

Nuga-Tono iAtikrijjų yra pastebėtini vais- 
tai dėl padidinimo jėgų ir Betekti pas silpnus 
žnionJs. Yra faktas, kad pagerėjimas svei
katos yra greitas vartojant Nuga-Tone, pa
didėja apetitas, virškinimas būna geresnis, 
pasai ar vidurių ar pilvo išpūtimas išnyks
ta. inkstų ar pūslės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir atgaivinantis 
ir liesus žmonės jgija daugiau svarumo.

Mis. H. L. Harrls, Fabcr, Virginia, rašo 
sekamah! “Kai aš p radėjau imti Nuga-Tone, 
man nervai buvo visiškai pakrikę. Aš jau
čiaus susmukusi, nusibodusi, neturėjau ener
gijos, turėjau prastą kraują, netekau svaru
mo ir greit uždusdavau. Aš ėmiau Nuga-Tone 
tik 20 dienų ir gaŲu teisingai pasakyti, 
kad aš jaučiuos geriau ir daugiau gyvenami, 
negu kada pirmiau per daugelį mėnesių”. 
Tokio pareiškimai parado, kad Nuga-Tone 
atlieka savo darbą. Jus galite pirkti jį kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, arba vertelga 
užsakys dėl jus iš urmo vaistynės.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

—taip Smagus Važiuoti!
Chevrolet Six perduoda savo jėgą su 
tuo vienodu, lygiu, net švelniu plauki
mu, kuo pasižymi tikrai geri automo
biliai. Kiekviename greitume jus ke
liaujate be mažiausio nesmagumo vib
racijos. Dygiai smagus yra jo komfor
tas ir lengvumas valdyti. Keturi ilgi 
pusiau eliptiški supurtimą sulaikantys 
resorai suteikia tą kelio lygsvarą, ku
rią randama puikiausiuose karuose. 
Valdymo gyra gi yra perdėm aptaisy
ta liuesais nuo trinimos šratų berin- 
giais.
—taip Patvarus ir Patikimas!
Chevrolet Six yra pabudavotas sulig 
pasaulio augščiausiais standardais. Jo 
dezainas išreiškia daugiau kaip ketu
rių metų vystymą ir bandymus. Med
žiagos yra rūpestingai parinktos. Ge
rai išsilavinę darbininkai atlieka kiek
vieną išdirbimo operaciją. Ir inspekci
ja yra griežta ir nuolatinė. Pasekmėje 
kokybe yra taip augšta, kad jus pilnai 
galite tikėtis tūkstančių ir tūkstančių 
berupestingų, užtikimų mylių!

—taip Ekonomiškas Išlaikyti!
Daugelis žmonių vis dar neapsiskaito 
kaip mažai kainuoja įsigyti ir išlaikyti 
Chevrolet Six. Ištikrųjų gi jus galite 
įsigyti Chevrolet Six praktiškai už tą 
patj įmokčjimą ir mėnesinius mokėji
mus, kokius jus tikitės mokėti už bile 
kurį pigų karą. Daugiau to, jis yra 
nepaprastai ekonomiškas operuoti — 
daugiau kaip 20 mylių ant galiono ga- 
solino, su nepaprastai mažu aliejaus 
suvartojimu. Ateikite dėl demonstraci
jos šiandie!
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Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

24, 25 ir 26
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Valiant”
dalyvaujant

Paul Muni, Jack Mack Brown, 
Marguerite Churchill, Don 

Terry
Taipgi

Vitaphone Vodevilio
1 Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

24, 25 ir 26
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Green Murder 
Case”

, dalyvaujant 
visoms žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus
Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH
F. L. Crawford Motor Sales 

0321 Cottage Grove Avė. 
Witte Motor Salee 

Blue aland, III.
Schuller & Hafner Chevrolet Co, 

4741 Cottage G rovė Avė. 
Ine.

4741 Cottage Gro. 
Spooner Motors, 

Harvey, III,
Sales 
Avė.

McManus Motor 
6711 S. Western ___

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avė. 

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7541 8. Halsted St.

Orme Bros. A Sheets Motor Co.
0822 Cottage Grove Avė.

Superlor Motor Sales 
6048 S. Halsted St.

Solp Chevrolet Company 
8622 Commereial Avė.

Warme Motors, Ine.
Chicago Helghts, III.

Argo Motor Company
8211-15 Archer Avė., Argo, UL* 

Young & Hoffman 
1700-11 W. 05th St.

Automobilius
kitus Chevrolet ver

SOUTH— (Continned) 
Ashland Avė. Motor Sales 
5436-42 8. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2880-43 W. lllth St. 
Baumau Chevrolet Sales 

3516-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10688 S. Michigan Avė.

NORTH 
Uptown Motors Corporation 

4850 Broadvvay 
Wescott-£chonlau Company, Ine. 
1248 Chlcage Avė., Evanston 

Albany Park Motor Sales 
3102 Lavvrenee Avė.

Blamenaer-Egan Chevrolet Sales 
Nlles Center, III. 

Dės Plalnes Motor Co. 
Dės Plalnes, III. 

Mllwankee Avcnue Motor Sales 
2504 Mllwiiukee Avė.

WE8T 
Smart Chevrolet Company 

La Grange, III. 
Dės Plalnes Vulley Motor Sales 

Lemoat UL

WE8T—(Continned) 
West Auto Sales 

2632 Washington Blvd. 
D riję Motor Sales 

6528 Roosevelt Read. Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elmwood Park Motor Co. 

Elmwood Park, 111. 
Fivek’s Salee & Service 
2432-40 S. Kėdelė Avė. 
Keenan Chevrolet Sales 

5323-25 W. 22d 8t„ Cicero, DL 
King Motor Sales 

Maywood, Iii. 
Lewis Auto Sales 
3400 Ogden Avė.

Murray Service A Motor Co. 
652 Madlson St., Oak Park, UI. 
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison St.
Harry M. Reid Motor Company 

5815 W. North Avė. 
RooHevelt Motor Salee 
3838 Roosevelt Road 
R. & N. Motor Sales 

6827 Ogden Avė.. Berwyn 
Taylor Chevrolet Sales 

Melrose Park, III.
E. H. Fleek A Company 

Hlnsdale, Illinois

IX IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR

Misery Loves Company.

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

l........ ..................................
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

Publishcd Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

E n te re d as Second Clasi Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St, Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __________________ $8.0
Pusei metų __________ 4.0
Trims mėnesiams _ ________ 2.0
Dviem mėnesiam --_______ 1.5
Vienam mėnesiui_______ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____________  3c
Savaitei _______ 18c
Mėnesiui_____ , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams -------------- , , - $7.0(
Pusei metų 3.5(
Trims mėnesiams ____  1.75
Dviems mėnesiams ___    1.25
Vienam mėnesiui_____ ___ ,15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams___________________ $8.00
Pusei metų 4.0(
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakypau.

LIETUVOS POLITIKA NESIKEISIANTI

Kaune oficialiai pareiškiama, kad dėl Voldemaro 
pasišalinimo iš ministerių kabineto valdžios politika ne- 
sikeisianti nei užsieniuose, nei namie. Aiškus dalykas, 
kad kol valdžia bus tautininkų rankose, jos politika ne
galės principialiai pasikeisti. Kai dėl vidaus politikos, 
sakysime, tai ji turės būt daug-maž tokia pat, iki nebus 
sušauktas Seimas. Parlamentinė, t. y. žmonių išrinktų 
atstovų kontroliuojama, vyriausybė yra vienas dalykas, 
o vyriausybė, kuri niekam neatsako ir yra niekieno ne
kontroliuojama, yra kitas dalykas.

Atnaujintasis tautininkų kabinetas, neturėdamas 
paramos plačiojoje visuomenėje, bus taip pat priverstas 
valdyti kraštą ginklo jėga, kaip kad valdė ji Voldema
ras. Bet ar jisai bus taip pat žiaurus ir nenuolaidus, tai 
parodys praktika. Jeigu jisai nepasiduos visuomenės 
opinijos spaudimui, tai jisai gal susilauks blogesnio li
kimo, negu smarkuolis Augustinas.

TAI BENT “REVOLIUCINIS DARBAS”!

Vienas komunistų laikraštis aštriam polemiškam 
straipsnyje prieš buvusį komunistų vadą Lovestone’ą ir 
jo draugus pasakoja gana įdomų dalyką:

“Paskutinėmis savaitėmis Komunistų Partija 
ragina aukoti Palestinos arabams ir žydams darbi
ninkams. Tie darbininkai kenčia tenai ir nuo Ang
lijos imperialistų ir nuo žydiškos sionistinės buržu
azijos, bernaujančios Anglų imperializmui.

“Lovestono gi agentai, smeigdamiesi į minimas 
žydų darbininkiškas draugijas, visu įnirtimu šoka 
prieš komunistų paraginimus aukoti klasiniams Pa
lestinos žydų ir arabų proletarams.”
Taigi po to, kai arabai Palestinoje padarė baisų 

pogromą prieš žydus, tai komunistų partija ėmė rinkti 
tarpe Amerikos žydų aukas arabams! Kam — ar kad 
arabai galėtų įsigyti daugiau ginklų ir dar daugiau 
žydų paskersti? . : . : • j

Šitie keisti “revoliucionieriai” sako, beje, kad aukos 
eisiančios tik arabams “darbininkams” (ir taip pat žy
dams “darbininkams”) Palestinoje. Bet nė vienoje ži
nioje, kuri buvo atėjusi iš Palestinos apie įvykusį tenai 
kraujo praliejimą, nebuvo minėta, kad tose skerdynėse 
žydų darbininkai butų ėję išvien su arabų darbininkais, 
o žydų buržuazija — išvien su arabų buržuazija. Yra 
faktas, kad žydai buvo skerdžiami visi, neatsižvelgiant 
ar jie buvo “proletarai”, ar “buržujai”, ir arabų pusėje 
taip pat nebuvo matyt, kad “proletarai” butų gynę žy
dus, kuomet “buržujai” juos žudė. Buržujai paprastai 
ii' neina savo rankomis žudyt savo priešus, bet pasamdo 
(arba sukursto) tam tikslui beturčius.

Todėl ta pasaka apie Palestinos-“arabus darbinin
kus” yra tuščias ir kvailas humbugas.

Ragint žydus, kad jie dėtų aukas arabams tam mo
mente, kada pastarieji žudb žydus, tai toks “revoliuci
nis darbas”, kokio dar mums neteko matyti. Tai ve iki 
kokios beprotystės Maskva privedė Amerikos komu
nistus. *

rėjęs amžinas komunistų uba
gavimas.

Apie jubiliejinio mitingo ne
pasisekimą kalbėjęs ir Vabalas- 
Pruseika, kuris savo prakalba 
užbaigė programą. Girdi, kalbė
tojas

“Visų pirma išreiškė nepa
sitenkinimą, kad mitingas ne
gana skaitlingas... Toliaus 
kalbėtojas akėjo įvairiose vie
tose paskutiniais laikais pa
sireiškusį apšepimą, sutingi- 
mą, apsileidimą buvusių veik
lių draugų, kurie išsigema į 
kokius taip šiaip ‘gerus žmo
nes’, simpatikus žodžiais, o ne 
darbais. Tokiems reikia 
duot vėjų. Tuo pačiu laiku 
reikia surast kokio klasinio 
eleksyro (! “N.” Red.), kad 
padirgintų, veikiman išjudinti 
lietuvius darbininkus.”
Su kūdikiškų atvirumu “drau

gas” Pruseika pripažįsta, kad 
mirštantį komunistų judėjimą 
gal atgaivinti tiktai koks nors 
“eleksyras” (gyvybės skisty- 
mas), kurį reikią išrasti. Su 
pagelba tam tikrų “eleksyrų”, 
kaip sako, galima ir numirėlį 
kuriam laikui atgaivinti, bet 
tai kas iš to? Kūnas, neturįs 
savyje jėgų gyventi, vistiek 
pavirs lavonu, kad ir čia dar 
taip darbuosis daktarai.

Juokingiausia tečiaus tame 
komunistų Vijurko pareiškime 
yra tai, kad jisai įsivaizduoja, 
jogei tas “eleksyras” turįs būt 
“klasinis”. Argi tokį “eleksy
rą” butų galima išrasti? Kla
sės ir jų kova dabartinėje vi
suomenėje yra ne išradimas, 
jet faktas. Jeigu per dešimtį 
metų savo gyvavimo komunis
tai nesugebėjo ant to pamato 
sudaryti sveiko judėjimo, tai 
reiškia, kad jų judėjimas neati- 
j’nka klasių kovos reikalams, ir 
Lodei joki dirbtiniai “eleksyrai” 
jam nepadės.

KOVA TARP SMETONINIU IR 
VOLDEMARINIŲ TAUTI

NINKŲ

1 'į

į Apžvalgai
NEPAVYKĘS “LAISVĖS” 

JUBILIEJUS

Brooklyno “Laisvė” šventė 
savo, kaipo dienraščio, dešim
ties metų sukaktuves, ir tuo 
tikslu išleido jubiliejinį numerį 
(apie jo turinį pakalbėsime ki
ta kartą) ir surengė prakalbas 
Labor Lyceum svetainėje. Savo 
antradienio laidoje komunistų 
laikraštis apgailestauja, kad tos 
jubiliejinės prakalbos nepasise
kė. Nors komunistai visuomet 
mėgsta be galo ir krašto girtis 
ir pasakoti apie “milžiniškas 
minias”, kurios buk lankosi jų 
parengimuose, bet šį kartą ir pa
ti "Laisvė” pripažįsta, kad pra
kalbose buvo tik “kokia puse 
svetainės” publikos.

Šį nepasisekimą ji aiškina 
taip:

“Įvairių yra tam aiškini
mų : šaltas oras, prie kurio 
žmonės iš vasaros dar nepri
pratę; perankstyvas (nuo 1 
vai.) mitingo garsinimas; 
tautininkų jomarkas Klaš- 
čiaus svetainėje Maspethe; 
kokia ten katalikų pramoga; 

, negana platus musų mitingo 
išgarsinimas... Pagaliaus, su
sidariusi pas tam tikrą skai
čių žmonių nuomonė, kad ant 
susirinkusių busią užpulta 
sveikinti ‘Laisve* su auko
mis.”
Vadinasi, komunistų organas 

sako, kad dalį publikos nuo jų 
parengimo atitraukė tautinin
kai, kitą dalį katalikai, o dar 
kita dalis bijojo eiti į mitingą, 
kad nereikėtų duoti aukų “Lais
vei”. Labai įdomus prisipaži
nimas. Pasirodo, kad jau ir 
tiems, kurie neina pas tautinin- 

i kus arba klerikalus, yra įky

Nežiūrint, kad pįkčiausias 
<rikščionių priešas, Voldema
ras, tapo nuverstas, musų kle
rikalai vistiek, matyt, nesi
džiaugia naujuoju kabinetu, 
nors pirmiaus jie dėdavo daug 
vilčių ant Smetonos. Chicagos 
Marijonų organas, pavyzdžiui, 
dabar piešia Smetoną beveik 
mokiais pat juodais dažais, kaip 
ir buvusįjį premjerą. Dabartinę 
permainą Lietuvos valdžioje ji
sai aiškina kaipo rezultatą il
gos kovos tarpe dviejų tautinin
kų srovių, smetoninių ir volde- 
marinių. Sako:

“Kiek yra žinoma, nesuti
kimai tarp Smetonos (geriau 
sakant—Smetonienes) ir Vol
demaro nuo senai ėjo. Jei iki 
šiol Smetona ir Voldemaras 
dar galėjo dirbti kartu, tai 
dėl to kad Voldemaras savo 
pusėje turėjo kariuomenės 
vadovybės didesnę pusę.

“Pulk. Petruičio, o vėliau 
ir gen. Plechavičiaus ‘revoliu
cijos’ nrieš Voldemarą, buvo 
suplanuoti (suplanuctos ?
“N.” Red.) su Smetonos ži
nia. Bet dėl Smetonos budo 
lengvumo ir dėl Voldemaro 
‘apsukrumo’, suokalbiai buvo 
likviduoti pastarojo naudai. 
Petruitį išdavė Smetona (! 
“N.” Red.), o Plechavičių 
Volciemaras nuglostė, išsiųs
damas jį į užsienį ir paskir
damas pensiją iki gyvos gal
vos.

“Bet, galų gale, Smetona, 
matomai, prasiblaivė. Jo frak
cija laimėjo...”
Tas pats laikraštis paskui sa- 

<o dėl Voldemaro pašalinimo iš 
valdžios, kad kovą laimėjo “po
nų Smetonų šeimyna”.

Tame yra, žinoma, daug lie
sos. Bet p. Smetona čia yra 
piešiamas kaipo žmogus laba 
žemos doros. Jisai, girdi, ii 
sąmoksle.e daręs prLš savo vy
riausiąjį ministerį ir išdavęs 
jam savo draugus,

O tuo Tarpu po gruodžio per
versmo klerikalai (ir čikagiškia 
jų orga. as) kėlė Smetoną į pa 
dangės, vadino jį “tautos vadu” 
ir “prakilniausiu” L’etuvos vei
kėju!

Ištrauka iš Šaliapino 
autobiografijos

Generolas Ernstas. — Kaip ka
riuomenės raštininkas balto
mis pirštinaitėmis priverstas 
buvo šluostyti purvinus ka
liošus. — Paskolino ordenus. 
—Griežimas su pauzėmis. — 
Benifisas.—Šveduose.

Savo autobiografijoj garsusis 
pasaulio dainininkas šaliapinas 
pasakoja daug labai įdomių nuo
tykių iš savo gyvenimo, štai 
keletas tokių nuotykių.

Mano benefiso išvakarėj, ra
šo šaliapinas, mirė generolas 
Ernstas, kurs savo išvaizda pri
minė skeletą. Jis buvo begalo 
liesas. Apie šį generolą pasa
kojama daug anekdotų, vieną 
už kitą juokingesnių. Pavyz
džiui, kartą per lietų jis va
žiavęs gatve ir pamatęs vieną 
kariuomenės raštininką einant 
su kaliošais ir baltomis pirštinė
mis.

—Stok!—sušukęs Ernstas — 
nusiauk kaliošus.

Raštininkas išpildęs įsakymą 
ir išsitiesęs purve.

—Nuvalyk kaliošius su ran
komis.

Raštininkas nušluostęs purvi
nuosius kaliošius su savo balto
mis pirštinaitėmis.

—Apspjauk kaliošius, — įsa
kęs Ernstas,—dabar— dvi die
ni arešto.

Pasakoja—kai jis pradėdavęs 
barti savo žmoną, ji tuoj sku
bėdavusi prie piano ir skam
bindavusi himną—tada genero
las tuoj stodavęs “vo front”.

Teatre Ernstas visuomet sė
dėdavo orkestro ložoj, tiesiai 
ant būgno.

Kartą pastebėjęs, kad prie 
dūdų sėdintieji daugiau tyli, 
negu griežia, jis nutaręs, kad 
tai neleistina betvarkė, pakvie
tęs teatro direktorių ir taręs:

—Kodėl gi tie su dūdomis ne
griežia?

—Jiems pauza.
—Ką? Ar ir algą jie gauna 

su pauzomis?
—Algą gauna kaip ir visi.
—Praneškite jiems, kad se

kantį kartą jie pasistengtų 
griežti be pauzų. Tinginių aš 
nekenčiu.

Kai aš dainavau generolą 
Greminą—Ernstas savo pažįsta
mų paklausęs:

—Kas yra šis jaunasis žmo
gus?

Pasakę mano pavardę.
—Hm-m, juokinga. Maniau, 

jog jis iš kokios generolų gimi
nės. Jis labai gerai vaidina ge
nerolą.

Po vaidinimo • jis atėjo pas 
mane už kulisų ir pagyrė, saky

damas, kad tik mano kostiumui 
trūkstą reikalingųjų ordenų.

—Ir pirštines liūdnos išvaiz
dos. Kai tamsta kitą kartą vai
dinsi generolą Greminą, aš duo
siu pirštines ir ordenus. •

Ir tikrai, sekamą kartą jis at
ėjo jau anksti prieš vaidinimo 
pradžią, ir liepė man apsivilkti 
kostiumą. Vėliau Lakstydamas 
mane pirštais tai pilvan, tai 
krūtinėn, tai į pečius, jis ko
mandavo :

—Stok, ramiai! Aplinkui — 
marš!

Aš marširavai, sukiaus ir

tampiaus, kaip tik mokėdamas, 
kol įgijau generolo prielankumo. 
Išėmęs iš nosinės žvaigždę ir 
kryžių, generolas prisegė orde
nus prie mano krutinės -saky
damas :

—Klausyk, šaliapinai, tik
grąžink man tuos ordenus.

—Klausau, jūsų malonybe.
Dar jis man paaiškino:
—Čia buvo dar vienas, kurs 

dainavo basą; bet jis—kad jį 
velniai patrauktų—bene pragė
rė juos.—Nebeatnešė man...

Ir štai mano benefiso išvaka
rėj mirė šis keistuolis. Bijojau, 
kad neatidėtų vaidinimo. Neati- 
dėjo! Vaidinimas turėjo didelio 
pasisekimo.

Man padovanojo 300 rublių ir 
auksinį laikrodį.

O Usatovas iš vieno seno, ka
daise padovanoto kaspino, iš
trynė užrašą “Usatovui” ir — 
įrašė “šaliapinui”, duodamas 
man liaurų vainiką. Aš tuo la
bai didžiavaus.

Buvau labai nerangus ir pro
vincialus. V. V. Andrejevas vi
sa širdimi stengėsi manyj iš
vystyti skonį ir elgėsi.

Tai buvo būtinai reikalinga, 
nes su manim dažnai atsitikda
vo visokių kurjozų.

Pavyzdžiui, kartą pakvietė 
mane ant stiklo arbatos viena 
turtinga šeima.

Aš užsitempiau Usatovo švar
ką, nuvaliau savo purvinus ba
tus ir nuėjau.

Šalę manęs atsisėdo labai lin
ksmos panelės. Aš jaučiaus lai
bai maloniai.

Staiga jaučiuos, jog po stalo 
kažkas sistematingai— švelniai 
prisiliečia mano koją. Iš draugų 
pasakojimų žinojau, ką reiškia 
toks paslaptingas švelnumas. 
Laimingas ir linksmas pradėjau 
gerti arbatą.

—Ak!—pamaniau sau — bet

kuri iš panelių man mina ant 
kojos?

Aš neišdrįsau pajudinti ko
jos. Labai norėjau pasižiūrėti 
pastalen, bet ir to nedrįsau. 
Pagaliau, nustojęs kantrybės, 
paaiškinau, jog turiu skubėti, 
atsistojau ir pradėjau atsisvei
kinti. Tik tada pamačiau, kad 
vienas mano batų buvo juodas 
ir blizgėjo, o antras—rausvas ir 
drėgnas.

Toj pat akimirkoj iš pastalės 
išlindo didelis šuo: jo snukis 
buvo nudirbtas vaksu ir liežuvis 
visai juodas.

Buvau labai nusivylęs. Juo
kiaus lyg beprotis, eidamas na
mo su savo margais batais.

TIK-KĄ
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Naujas Stiprumas
Nuslkratykit tą jautimai 
atbukusiu. Severai Esor- 
ka, patikima^ laxatyvl« 
tonikas, pabalina konstipa- 
cija, pagelbsti jums geriau 
valgyti, geriau miegoti, ge
riau jaustis. Gaukit jo sa
vo aptlekoje.

Seveoa’sESORKa

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancet Nuo 
Ugniei, Langą, Automobiliu; Gy
vastie! (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir goriauiiaa kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Turiu Kerą 
barbeni viaoie Chicagoi dalyse.

V. MISZEEKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

p——— --------- ——
Tas Brutališkas Užveizda Kepa Pragare!

SENOVĖS PRIETARAS

t »88888IMIHI%8«I

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

© 19:9
Ths *.jr.
Tobacco Co.,

TAPO PRAŠALINTAS
Išmintinga legislatūra sulaikė senovės prietarą kuris diktuodavo explotacij<f darbu mažų,vaikų dėl savotiško pelno. Vado
vaujant AMERIKONIŠKA INTELIGENCIJA tapo sugriautas godumas. Maži vaikai nebėra verčiami pasiduoti ver'gijai.

tą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašaUnom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

SENIAU, kuomet cigaretei buvo darombbe modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas- kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“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 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

,T 5 toasted

It’s toaste
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Z^ČAY
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

Jonas Lipskis pada
rė didelę tranzakciją

Šiomis dienomis žinomas, se
nas lietuvis realeste t įninkąs, Jo
nas Lipskis, padare didelę tran- 
zakeijų-mainų, suvesdamas Ru- 
bin Bros, su Homanovskiais. 
Apyvarta iš abiejų pusių sie
ke per $200,000. Už tai musų 
Jonas gavo $6,000 komiso, kaip 
tarpininkas. D.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Fielcfo nuizejuje

šventadienį kiekvienas žmo
gus nori aplankyti nors kokių 
įstaigų — bažnyčių, karčiamų 
ar beismante kūmutes, kurios 
užlaiko bavarsko alučio ir na
minukės.

Taip ir Pasaulio Vergas, 
šventadienio sulaukęs, aplanko 
kaip kurias įstaigas. Tik, žino
ma, kuriose esama kas nors 
naudinga pasimokinti, verta 
pamatyti.

Pereita šventadienį aplan
kiau Chicagos garsųjį b'ieldo 
muzejų gamtos istorijos, kur 
trys dalykai patraukė ypatin
ga mano dėmesį; apie juos čia 
ir noriu tarti kelis žodžius.

Pirmas vaizdas — tai gy
venusieji žmonės apie 50,000 
melų algai Vakarų Paropoję, 
dabartinėje Francijoje. Šeimy- 

•na susidaro iš vieno vyro, dvie
jų moterų ir vaiko. Yra mažo 
ūgio, bet stambių kaulų, šie 
žmonių pavyzdžiai randasi Er- 
nest lt Graliam Hali 38. Žiū
rint į tuos gilios senovės mu
sų protėvius, urvinius gyven
tojus, ateina mintis: Kam tin
ka ta musų kunigų pasaka, buk 
dievas nulipinęs žmogų iš mo
lio daug vėlesnėje gadynėje, 
negu 50,000 metų atgal.

Antras pavyzdys — taip jau 
iš gilios senovės. Tai rastas 
anglies kasyklose “Fossill l'ree” 
— medžio kelmas, Ziegler, III., 
kasykloje No. 1, apie 300 pėdų 
gilumoje po žeme. Kalbamoj 
kasykloje angliakasiai, šaudy
dami anglį,/ iššovė ir šį kelmų. 
Tas akmeninis medžio kelmas 
gilioje senovėje, milionai metų 
atgalios, augo ant žemės pa
viršiaus, Let įvykus kokiai ne
laimei ant žemės (sakysiu 
pervarini), jisai nugrimzdo į 
žemės gelmes ir užsiliko ang
lyje. Ta liekana šiandie fak
tais kalba į mus, jogei pirm 
milionų metų ant musų plane
tos buvo gyvybė ir augmenys, 
o ne taip, kaip biblijos pedlo- 
i iai sako, buk koks ten dievas 
sutvėręs gyvybę pirm keleto 
tuksiančių melų.

Trečias pavyzdys, lai alie
jaus laukų piešinys. Parodoma 
žemės paviršius, toliau kelios 
eilės skirtingų akmenų sluok
snių, o giliai tarpe akmenų — 

ežerai, (ii prie paveik- 
slo užrašas, kad tas aliejus ar 
lie sluoksniai akmenų yra... 
apie 300,000,000 metų senumo.

Žmogui sveiku protu (neap- 
svaiginlu religiniais prietarais)' 
pagalvojus, darosi keista, jog 
dar šiandie milionus žmonių 
palaiko dvasiškoje vergijoje vi
sokį tikybų pedloriai žydelių 
žvejų ar avių ganytojų užra
šais ar biblija kaip jie tuos 
užrašus vadina — buk mini
mais laikais gyvybės nebuvę, 
ir ji atsiradusi ant žemės daug; 
vėliau, ir jų sutverus koks ten 
senis dievas į šešias dienas.

Bet evoliucijos mokslas kai-į 
ba faktais, kad jokie dievai ne
turėję nieko bendra su žemės 
padarymu. Gamta jau milionus; 
melų gamina žemę, žemėje mi
neralus ar metalus, o žemės' 
paviršiuje augmenis. Gi žmo
gus, pagelta civilizacijos (tech
nikos išradimų ir kilų mok-| 
slų), suteikta medžiaga iš že
mės gelmių, taip augmenimis 

nuo žemės paviršiaus, papuo
šia žemės paviršių didžiuliais 
trobesiais, elektra, etc., o ne 

dievų galybe.
Pasaulio Vergas.

Pp. Kareivos iš
važiuoja

Šiandie apleidžia Chicagų pp. 
Kareivos —• A. Kareiva, sūnūs 
Edvardas, p-ia Kareiva ir duk
tė. Važiuoja jie į Texas valsti
jų, kur mano praleisti žiemų.

Jei patiks, tai pp. Kareivos, 
gal būt,k apsistos ten ilgesniam 
laikui. Jei ne — tai mano grįž
ti pavasarį Chicagon.

Linkėtina jiems laimingos 
keliones ir smagių atostogų.

(Rytoj bus daugiau)
Reporteris.

Marųuette Park
Pirmadienio naktį vagiliai 

apiplėšė šioje apielinkėje tris 
krautuves. Viena apiplėštų 
krautuvių tai p. Petkaus bučer- 
nė. Kita — tai p. Kartano ap- 
tieka, prie 69-tos ir Rockwell 
gatvių, o trečia — tai National 
Tea ConYpany, kuri randasi 
skersai gatvę nuo p. Petkaus 
krautuvės.

(Rytoj bus daugiau)
Reporteris.

JAUNUOMENĖS
BALSAI

*

Jono bėdos

“Kodėl vokiečiai neišteriojo 
romėnus greičiau! Mažiau var
go butų dabar su lotinų lite
ratūra. Lyg svarbu kam čia 
žinoti, kiek karų Cezaris lai
mėjo ir kokiais žodžiais Cicero 
savo priešus iškultojo! O da
bar dar ta poezija apkrovė. Vir- 
gifio “Aenaid”. Bali....”

Taip mąstė Jonas, ir lotinų

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pajriino srityse. Jusu vi
duriai yra būdavo tojai 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

JUOZAPAS GEKCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugsėjo 25 dieną, 2:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Lankininkų 
kaime, Pagramančio parapijoj, 
Tauragės ap. Paliko didelia
me nuliūdime moterį Oną, po 
tėvais Aleksandravičiūtę iš 
Norkaičiu, 5 dukteris — Juli
jonų, Oną, Marijoną, Juzefą ir 
Magdeleną, du žentu — Benzel 
ir Dusek, broli Baltramiejų, du 
švogerius — Joną Bartkų ir 
ir Joną Aleksandrą, dvi švoger- 
kas —• Agotą Bartkienę ir Ur
šulę Buishienę, gimines ir pa
žystamus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4222 S. Rockvvell St., 
Tel. Lafayette 1282.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 28 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Gerčiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174 

garsiojo poeto žodžiams akom
panuodamas, paleido knygų su 
jo eilėmis į tolimiausį kam
pų. šitokias demonstracijas jis 
pradėjo, mokydamosi nepaken
čiamos kalbos ketvirtų metą. 
Jonas pats nežniojo, kodėl jis 
buvo taip kvailas, kad paėmė 
tų sunkiausių kalbų, kurių mo
kina gimnazijose.

Kiek laiko praslinko. Jonas 
mažiau karščiuojas dėl Vingi
lio' poezijos.

“Tas romėnas ’ytin vaizdžiai 
aprašė audrų, dėl kurios Ae- 
neasą ištiko laivaduža ir jis 
atsidūrė karalienės IMdos sos
tinėje — ar ne, Juozai?”

Pus - Balsio
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j» 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos/

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
kij. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas iftegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino išegzaminavloio—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

EMILIJA TAMAŠIUNIENĖ 
po tėvais Dulinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 24 dieną, 6 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 33 m. 
amžiaus, gimus Kulšenų kaime, 
Sėdos parapijos, Mažeikių ap. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Antaną, dukterį Kazimierą, 
du brolius Chicagoje — Ferdi
nandą ir Kazimierą, du pus
brolius — Juozą ir Beneventu- 
rą Pocius, pussererę Povilaitie- 
nę. Lietuvoje motiną, 2 bro
lius ir 5 seseris. Kūnas pašar
votas, randasi 6834 S. Tai man 
Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 28 dieną, 2 vai. po piet, 
iš namų bus nulydėta j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Emilijos Tama- 
šiunienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Broliai ir 
Visi Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

MARIE LENKARTA1TĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dieną, 11:30 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukus 
26 metų amžiaus, gimus Chica
go, III. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą Juozapą, motiną 
Marijoną, brolį Juozapą, dvi 
seseris — Oną Dopševicz, švo- 
gerj Konstantą Dopševicz, Ali- 
ce Blienies, švogerj Volterj 
Blienies ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 840 W. 33rd 
Place.

Laidotuvės įvyks su bato j, 
rugsėjo 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marės Lenkartai- 
tes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Taip sakydamas, Jonas iš
reiškė tik pusę savo minties 
draugui, nes jis nenorėjo pri
sipažinti, kad pamėgo Vingi
lio puikias mintis ir galingų 
kalbų... Ypač, kaip Jonas buvo 
išvertęs aprašymų tos audros, 
apie kurių Juozui pasakojo. 
Taip galingi buvo poeto žod
žiai, kad skaitytojas savo min
tyje ieškojo prieglaudos nuo 
vėjo, lietaus ir vilnių. Neno^ 
roms jis drebėjo, kada žaibai 
draikėsi tamsiame grumojau

STUCHLIK’O
StT. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduoles gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn. III.
Tel. Berwyn 1201

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D.LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

■ dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 43 CL

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ 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

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

čiame danguj. Irgi puikiai ap
rašė Vingilius prieštaraujančius 
jausmus; lygiai galingai buvo 
tykus laikai ir jausmai apra
šyti. Gili filosofija tęsės per 
visas eiles. Vienas “Aenaidos” 
mylėtojas pareiškė, kad ji bu
vo plačiai skaitoma nuo pat 
pasirodymo — jau 2000 mė
ty*

Ne stebėtina, kad ir Jonas 
pamėgo tai, kų jis pirma ne
apkentė — lotinų literatūrų.

Del Ko.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių 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

Tel. Victory G279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
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 i 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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathernūa

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. JVfichig-an Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Kcz. 3261 South Wallaee Street

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenac 

•Phone Prospect 6659
‘ Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. *

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

-------O-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206. 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietį — —-o-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

—-- ----------- j............... ..............        - ■■ ■—

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee A ve. 

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 Phonc Hemlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822 
DK. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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. 18tli St, netoli Morgan St' 

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

Tel. Canal 3118 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800
.   --4.. —  ■■ ...................... i i ■—

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 28 motai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 kibo* 

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 8:80 vai.' 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12,v. diena

Phone Midway 2886

vairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAIIN
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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALAHDOSl

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 no piet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., 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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

---—<----- 1—- ---------------—---------- - ■ ■ - ■! -

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 

"T?a. slakiT
. ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washineton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S’t.. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 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 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

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.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aplankius Oak Fo 
ręst Prieglaudą

nebevilioja, trokšta ir ieško vien 
tiktai ramybės, taikos, amžinojo 
miego be jokių skausmų, kurs 
suramintų jo nuovargį”.

Prieglaudoje susirinko 39 ten 
esantys lietuviai. (Bet yra ir 
daugiau). Jų vradai ir pavardės 
sekami:

Jonas Mustey (Musteikis), 
Edvardas Burnakis, Pranas Ma- 
siokas, Antanas Juška, Albertas 
Inta, Vincas Kupris, Juozas 
Gedvilas, Jonas Karpis, Juozas 
Linkis, Antanas Visockis, Pet
ras Gordonas, Pranas žąsitis, 
Mateušas Ponavas, Jonas Bace- 
lis, Jonas Bielskis, Kazys Dar
butas, Mateušas Duboka, Anta
nas Marozas, Stanislovas Gra
bauskas, Ignacas Pūras, Pėtras 
Ausiejus, Juozas Kunce, Kazi
mieras Lukomskis, Br. Šimkus, 
Ignacas Rainis, Jonas Stašaitis, 

Kazimieras
Vitkus, Kazimieras Rudaitis,

Džianitorių Kliubrs, Chicago. 
sumanė aplankyti Oak Forest 
PLeglaudą ir nuvešti ir išdalin
ti prieglaudoje esantiems lietu 
viams $25. Vietoje dar surink
ta $19.

Paprašė manęs, kad sykiu su. 
jais važiuočiau ir pasakyčiau 
prakalbate. Nedėlici, rugsėjo 
22, net 9 pilni žmonių automo
biliai ir nuvažiavome.

Sutikau sykiu su ;ais važiuo-1Pranas šnapštis, 
ti. Tik vargas buvo su ta pra
kalba. Ką sakyti? Apie ką Kai-1 Jonas šveigžda, Juozas Rumšas, 
Lėti? Kokiomis minumis 
dalinti bu priegte.udoje 
čiais įmonėmis?

Mano kalbos turinys 
to as :

“Mes t Įvažiavome šiandie čia I Daugumas šių lietuvių jau 
pasimatyti su jumis ir pasida- seneliai, kurie nebegali dirbti 
linti sa'o mintimis. jokio darbo. Kiti yra ligoniai,

Jus žinote, kad kiekvieno ai- nors dar jauni, šie tikisi pa
skiro žmogaus amžių galima sveikti. Ar daugelis iš jų pa- 
padalinti į keturis periodus: sveiks, nežinia.
vaikystę, jaunystę, suaugusio Daugelis šių senelių neturi 
žmogaus amžių ir senatvę. nej giminių, nei pažystamų. Vie-

Kuomet jus buvote vaikais nas man sake, kad jau 14 me
nuo 3 ik? 7 metų amžiaus, jus Lų, fcajp šioje prieglaudoje ran- 
domėjotės aplinkuma, klausinė-1 Bet tik, pora metų atgal, 
jot kam tas ar kitas daiktas, kaip juos lietuviai pradeda ap- 
kas juos padarė, iš kur atsira- lankyki ir dovanu atvežti, 
do? ’ ‘ ’
visi daiktai gyvi, kad jie gali, kiekvienas po dolerį. Sako, bus 
kaip ir jys, jausti; užtat gai-|į§ j^0 tabakui nusipirkti, 
lėjotės visų daiktų, jei su jais 
kas blogo atsitiko.
su negyvais daiktais; kiekviena 
lazdelė jums buvo arklys. Tuo
met jus mylėjote pasakas; sten
gėtės išgalvoti visokias istori
jas ir viską sau ir kitiems sa
votiškai aiškinote.

Nuo 7 iki 12 metų amžiaus 
jus ieškojote visokių įspūdžių 
ir stengėtės juos tuojau aiškin
ti; užtat kur daug jaudinančių 
aplinkybių, ten ir jus stengiatės 
būti.

Jaunystės amžius nuo 15 iki 
21 metų, šiame amžiuje dauge
lis jaunuolių nebežiūri savo as
mens naudos, bet stengiasi gy
venti visuomenės labui, nes jie 
yra kupini kilnių minčių ir 
jausmų.

Goethe, garsus vokiečių poe
tas, yra pasakęs: “Vaikas rea
listas. jaunuolis idealistas, už-| 
augęs vyras 
mistikai”

Jaunuolis, 
šviesiai žiuri 
ties savo 
tumus ; 
geresnių laikų viltimi. Jis gy
vena ne dabarčiai, bet ateičiai; 
mokosi mokykloje, mokosi kokio 
darbo ar amato, kad tik paskui 
jam ir kit’ems gerai butų.

Pasiekęs vyro amžių, nekuris 
pamato, kad jo jaunystės idea
lai buvo tiktai gražios svajonės, 
kurių gyvenime negalima įvy
kinti. Kad gyvenimas yra vi
sai kitoks, negu jis jaunystėj 
manė,—pradeda skeptiškai žiū
rėti i savo jaunystės idealus ir 
taikosi prie gyvenimo aplinky
bių, kuriose reikia jam gyventi. 
Kad galėjus savo gyvenimo rei
kalavimus pateAkinti, stengiasi 
savo gyvenimą visokiomis prie
monėmis lengvinti. Rūpinas, 
kad senatvėje sau ramų gyveni
mą turėtų ir savo vaikams ge
riau sutvarkytą ūkį, namus pa
liktų, kad jiems geriau butų 
gyventi.

Bendrai, dabar visa žmonija 
stengiasi su technikos pagelba 
pagerinti savo ekonominį gyve
nimą ir tikisi tuomet jame lai
mę rasti.

Taigi, viskas gyvena dabar
timi, jaunuolis svajoja apie ne
pasiekiamus idealus, vyras ieško 
praktiško mokslo, garbės ir tur
to. Senis pamato visų savo sie
kimų tuštybę ir jaučia nuovar
gį, silpnumą, visame savo or
ganizme skausmą, organizmo 
menkėjimą: pražyla, nuplinka, 
dantys išbyra, regėjimas ir gir
dėjimas nusilpnėja. Niekas jo

vestų moteris tankiau šokti, ku
rios sėdi vienos per ilgų laiką. 
Tas duotų progos ir joms įvai
resnį laiką turėti ir smagiau 
praleisti vakarą.

—E. Drižaitė.

Atostogos Anglijoj

PHS1- 
esan-

Antanas čėsna, Petras Kamins
kas, Kazis Beniušis, Pranas 
Venckus, Feliksas Miseliunas, 

buvo Viktoras Radavičia, Vincentas 
I Kūkalis ir Jonas Baironas.

Daugumas šių lietuvių

t Pacific and Atlantic
Zurich, Šveicarija.

Marshal, žymus New 
vokatas ir Amerikos
das, kuris čia pasimirė rugsėjo 
11 d.

Photo]
— Louis
Yorko ad-
žydų va-

Jus tuomet manėt, kad | Džiaugiasi seneliai, kai gavo

(iiminaičiai turėtų tuos nelai- 
Kalbėjotes | mįngUS senelius tankiau atlan

kyti; pasimatyti, pasikalbėti su 
jais, ip dovanėlę nuvesti.

Visi laikraščių leidėjai- turėtų 
jiems savo leidinius siuntinėti. 
Jie turi laiko, kurie moka skai
tyti, seka laikraščius. Ir manęs 
klausinėjo: Ar ištikrųjų Volde
maras Lietuvoj atsisakė nuo sa
vo vietos? Kas dabar bus Lie
tuvoj ministerių pirmininku?

Valgyti gauna tris syk į die
nų. Sako, valgis nėra labai ge
ras; kad tik nuo bado atsiginti. 
O kiti nelabai skundžiasi. Sako 
Lietuvoj butų blogiau tokioje i- 
staigoje būti.

—Antanas žymontas.

atsiklausti, ar butų ’ galima 
rengti kuopos išvažiavimą, ar 
duos leidimų.

O kuomet komisarų leidimas 
gautas ir padaroma keli dole
riai pelno, tai ir vėl bėgama 

komisarų štabą klaustis, ar 
pelnas galima priskaityti kuo
lai, ar palikti komisarams.

Tai kodėl neparašyti, idant 
ir bėgančius iš kuopos narius 
komisarai palaikytų kuopoje? 
Juk ranka turi plauti ranką, kad 
abi baltos butų. O jeigu ir tai 
negelbėtų, tai pamėginkite bė
gančius pasmilkyti Lenino plau
kais—gal tatai pagelbės.—T. S.

Iš Joniškiečių pa 
dangės

skeptikas, pasenęs

kaip idealistas, 
ateitin, ir dabar- 

► gyvenimo visus kar- 
saldina jis ateinančių,

Burnside
Bolševikai patys išsigando savo 

darbų

Rugsėjo 3-čią dieną buvo Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
63-čios kuopos susirinkimas. 
Atsilankė apie 15 narių. Ir pa
tys rėksniai bolševikai, matyti, 
jau pavargo, nebesilanko į su
sirinkimus. Nėra, mat, su kuo 
“kovoti”, ba jau kitus narius 
išėdė laukan iš kuopos. Ir sve
tainė pasidarė “didelė”.

O kiek buvo “kovų”, kiek ri
ksmo, kiek ašarų pralieta —tai 
vis “naujos gadynės progresas”.

Prasidėjo susirinkimas. Svar
besnių reikalų nebuvo. Tik iš
duota išvažiavimo komisijos ra
portas, kad išvažiavimas rengta 
bendrai su kita draugija. Pelno 
likę $30, ir pasidalinus juo 
S LA. 63-čiai kuopai tekę $15.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad ji rašiusi Susivieniji
mo Centrui laišką, prašydama 
neleisti nariams keltis į naują 
kuopą. Bet atsakymo j šį laiš
ką kuopos valdyba dar negavu
si.

“Jie šioki, jie toki, jie vienas 
paskui kitą apleidžia musų kuo
pą ir negalima juos sulaikyti”, 
aimanuoja komisarai.

Tų musų bolševikėlių protas, 
matyti, yra kiauras. Jie nepa
jėgia suprasti, kad jeigu kam 
nepatinka, tas gali jų kuopą 
apleisti ir persikelti ten, kur 
jam patinka. Kam dar laiškus 
rašinėti j Centrą. Ar ne geriau 
jie padarytų, jeigu kreiptųsi 
tiesiog į komisarų gazietos ofi
są? Gal tas jiems pagelbėtų.

Juk komisarų zavirailos taip 
mielaširdingai komisarus ir jų 
gazietą remia, rengia jai išva
žiavimus, bėga pas komisarus

Pasižiurėjau į taškuotą, rau
dongalvę viliūgę musmerę, tris 
ištižusias lepšpalaikes ir ne la
bai mapdrų kazaleką, pasižiu
rėjau ir atsidūsėjau: Tai visa 
dėl ko kėliaus anksti rytą, my
lių mylias važiavau, landžiojau 
tarp medžių, krūmų, parpuo
liau amt stiklų, susibraižiau 
žabgaliais, sušlapau rasa. Tai 
ne Joniškio apielinkės miškuos 
braidžiojau... ir turtingi buvo 
jie nematomos rankos globoja
mi ! Kažin ar beauga taip gau
singai, kaip pirma, juodgalviai 
baravykai, tiltai kelmučių, guo- 
čių ir ūmėdžių? Kiek butų sma
gumo ir stebėjimosi suradus čia 
baravikiukų! Bet buvau dėkin
ga radusi ir menką grybą. Ką 
iš mažens esame įpratę, tas vė
liaus virsta į prigimti. Pūstelė
jus rudens vėjui, pradėjus kris
ti medžių lapams, jau traukiam 
miškan tų mizernų tvarinėlių 
rinkti. Gerai, kad taip pirmieji 
saulėtekio spinduliai, ankstyvo 
ryto laukų ir miško kvapas gai
vina ir lieja ramybę nors trum
pai valandai!

Sugrįžusi iš tokios iškilmin
gos palevonės, skubinaus su
spėti dar Joniškiečių mitingui. 
Norėjau išgirsti grįžusio iš Lie
tuvos kliubiečio, pono Laučiaus, 
papasakojimo apie savo įspū
džius ir žinutes. Bet pavėlavau. 
Radau savo geruosius kaimynus 
vaišinantis užkandžiais ir lau
kiant muzikantų, kad pradėjus 
šokti.

Aš nesiimsiu aprašyti plačiau 
apie įvykusį vakarėlį, kurį kliu- 
bas parengė po mitingo, teikda
mas veltui užkandžius ir gėri
mus ir tuomi išreikšdamas pa
garbą savo nariams už jų gra
žų triūsą, kad moka rasti bu
dus valdybą palaikyti, draugiš
kumą ir vertinti vienas kitą.

žinau, kad bus parašyta ko
respondencija žmogaus, nusima
nančio daug daugiau ir geriau 
apie tokius dalykus, negu aš, 
bet vieną dalyką tai noriu pa
sakyti, kad joniškiečiai vyrai 
yra geri šokėjai. Amerikoniš
kus šokius šoka taip pat liuosai 
ir gražiai, kaip ir musų mėgia
mą polką ar klumpakojį. Moka 
gerai vesti, nuo ko ir aš pusė
tinai pramokau šokti. Gerai bu
tų, kad joniškiečiai savo pa
rengimuose nepasididžiuotų ir

Gerai žinomo biznieriaus, Jo
no Sanauskio, moteris buvo iš
važiavusi į Angliją trejetui mė
nesių atostogoms. Kadangi po
nios Sanauskienės Anglijoj yra 
gimtinė ir jos broliai ir seserys 
gyvena Manchesteryj ir kituo
se miestuose, tai ji, išsiilgusi jų, 
norėjo atlankyti, nes per 26 
metus neturėjo progos susitikti 
—nuo pat atvažiavimo į Ameri
ką. P-nia Sanauskienė išvažia
vo su savo sunum, ilgesniam 
laikui. Bet negalėjo būt taip il
gai ir sugrįžo atgal greičiau.

Sako, skurdus Anglijos dar
bininkų gyvenimas, dar skur
desnis, negu palikusi išvažiuo
dama. Daug darbininkų nedirba. 
Gyvena iš duodamų valdžios 
pašalpų. Viso gauna septynio
lika šilingų ir six pence. Ir iš 
to darbininkai turi gyventi.

Kurie dirba, tai irgi ne ką 
daugiau uždirba. Bet valdžia 
reikalauja nuo kiekvieno šilingo 
karės taxų vieną peną ir pu
sę. Ir kiekvienas turi sumokėti.

Kaip j politiką žiuri

Laikraščiai agituoja prieš 
Ameriką. Sako, buk Amerika 
norinti kariauti, ir toks ūpas 
yra keliamas prieš Ameriką 
tarpe darbininkų.

Po išrinkimo MacDonaldo 
buvo labai didelis trukšmas. 
Vieni stojo už darbininkų val
džią, kiti už senąją.

Darbininkai, kurie įpratę ne
dirbti per ilgus metus ir gyven
ti iš pašalpų, nemokantys val
džiai taksų ir gaunantys kuone 
tiek, kiek gauna darbininkai 
dirbdami,—tokie nė nenori, kad 
reikėtų jiems kada dirbti.

žmones įpratę yra skurdžiai 
gyventi. Jie net nepermato, 
kad galima butų pagerinti bū
vį. Net kiti bijosi, kad valdžia 
juos nepriverstų dirbti.

Pragyvenimas yra brangus. 
Dirbantys negali nusipirkti už
tektinai maisto, o apie gerumą, 
kokis turi būt maistas, nėra nė 
kalbos. Kalbant apie ameriko
nišką steiką, tai jis vadinasi 
“luxury”. Darbininkas negali 
jį matyti, nėra galimybės nusi
pirkti.

Matant nedateklius ir skurdų, 
nėra 
Turi, 
riką. 
jeigu
kad toks skurdas ten yra, tai 
niekad nebūčiau tikėjusi. Bet 
dabar savo akimis pamačiau.

Atlankiusi ji Manchesterį, 
Leeds ir Londoną. Visur tas 
pats skurdas.—P. G.

smagumo ir atostogauti, 
sako, grįžti atgal į Ame- 
P-nia Sanauskienė sako, 

kas butų aiškinęs pirma,

Lietuvė nubausta 
$100

Mrs. Emma Vlachas, 49 me
tų, gyv. 7040 So. Emerald Avė., 
nubausta 10 dienų kalėti Brid- 
welly ir $100 pabaudos sumo
kėti. Moteris buvo kaltinama 
važiavusi girta. Bausmę už
dėjo teisėjas George Curran.

Įclassified APS
Business Service 

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

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

PILNAS Šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma
terijas pilnam plentui, nigiau kaip 
galima $280. 
veltui.
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321. Mr. Bartunek.

įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

Želvi, Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčiug, garadžius. 
ma

Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

CLASSIFIED ADVERTI8EMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas_______
HUGO J. KOIIR CO.

Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAIEŠKAU brolio Juozapo Pipi- 
nės, kilęs iš Biržų valsčiaus. Se
niau gyveno Rockforde, III. Jei kas 
žino kur jis gyvena, malonėkite pra
nešti.

ANDREJUS PIPINĖ
N. Radviliškis, Biržų apskričio, 

Skultiškių kaimas. 
Lithuania 

-------O——

DELICATESSEN ir grosernė, įsi
gyvenusi. Gera apielinkė, pigi renda. 
Turiu parduoti tuojaus. 6655 South 
Mozart St.

PARDAVIMUI buČernė, moder
niškai įrengta, 2 ledų mašinos. Ly- 
sas 10 metų. Kaina prieinama, už 
pinigus ar mainymui j namą. Prie
žastis — partnerių nesutikimas, 3313 
W. 63rd St. Tel. Prospect 1161.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

PAIEŠKAU Juozapo ir Jono Gri- 
kenų, kilę iš Nereikonių kaimo, Šiau
lių apskričio. Seniau gyveno Phila- 
delphia, Pa. Gal da tebegyvena. 
Prašau atsiliepti.

\ TEKLE ŠUM SKAITĖ 
4016 — lOth Avenue, 

Kenosha, Wis.
--------O--------

PARDAVIMUI kampas, grosernė 
ir delicatessen, 4 kambariai, gara
žas, vertas $1,500, už $550, priežas
tis mirtis, 5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė. Visa arba pusė. 
31 W. 159 St., Harvey, III.

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS 8c 

WALL PAPER 
Painters & Decorator* 

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

Tel. Victory 7261

PAIEŠKAU draugo Antano 
Beniušio, Butėnų kaimo, Kurta- 
vėnų pašto, Šiaulių apskr. Da
bar gyvena Chicagoje. Turiu 
labai svarbų reikalų. Prašau j j 
pati arba kas žino pranešti šiuo 
adresu:

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akru, nauja 5 kambariu cotta- 

'ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Frank Adomaitis,
4107 So. Rockwell St

Chicago, III.

80 AKRŲ žemės Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. Žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. J. P. Uvick, 2333 Barlum 
Tower, Detroit, Michigan.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis rųėnesinė- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ii

UNTERNATIIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskolinama jums $100. $200 

arba $800, i maine legali nuolinotį.
Pinigus gausitd i 12 valandą.
IndustriaI Loan Service

1728 W. Chicago Ava.
Kampaa Hamdtąge A v®.

Furniture & Fixtures 
' Rakandai-Itaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moauette, < Jacąuard, 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.

LOVOS $2. Kedča $1. Gasiniai pečiai $5. 
Drcseriai. '£ šmotų miegamojo kambario se
tai. Kitchen kabinetai. I 
leiiipos. Kaurai. Atdara utarninkjUe, 
vergais, subatomis.

GAUGER FURNITURE CO..
511 East Olst St.

-------------- ♦-----------------------------
PARDAVIMUI 5 kambarių ra

kandai, du automobiliai labai pigiai, 
7148 S. Talman Avė. Tel. Hemlock 
7071. po. 6 vai. vak.

Ice Boxiai. Grindų 
ket-

PARDAVIMUI bučernės ir groser- 
nės fikčeriai, labai pigiai, turiu par
duoti į trumpų laiką. 4045 South 
Kedzie Avė.

Musical Instruments 
MuzikoB Inatrumentai

NEDIDELIS grand pianas, $750 
vertes, kaip naujas, parsiduoda už 
priklausantį balansą $290. Atsišau
kite 6136 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles

Help Wanted—Malė 
__ Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI 4O’/2 akrų farma, 
5 kambarių namas su staku, 65 my
lios nuo Chicagos. Kaina $2950.

PARDAVIMUI 80 akrų, nėra trio- 
bų, 65 mylios nuo Chicagos. Kai
na $1,700. Ir daug kitų.

S. CREGAR, 
Wheatfield, Ind.

i
Energiški ir sumanus vyrai gali 

rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui 
nepaprastus _ _____________ __
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure Wisconsine su rąstu namu ir barnė- 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

pirmyn, pardavinėjant
naujus 6 cilindelių

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

REIKIA čeverykų pardavėjo, tik
tai subatomis dirbti, 2439 W. 47th 
Street.

REIKALINGAS pavienis, pasto
vus, blaivas vyras dirbti už porterį 
pirty, 14th Street Bath House, 910 
W. 14 St.

REIKIA SENO žmogaus ant far
mos, kuris myli farmos darbų ar
ba kuris neturite niekur prieglaudos, 
meldžiu atsiliepti, .1. M., 4247 So. 
Maplewood Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 25 moterys dėl 
restauranto. Indų plovėjos, valgomo
jo kambario, steam table, pantry 
girls, 1-mos ir 2-ros vyrėjos. Ko
kios norite vai.—dienomis ar nak
timis. Alga nuo $15 iki $40 j sa
vaitę. Taipgi dirbtuvių mergaičių.

A. RUTKOWSKI
1062 W. Chicago Avė., 2nd fl.

PAIEŠKAU senos moteries be vai
kų, sukalbančios angliškai prie Bin
gelio janitoriaus už virėją. Atsi
šaukite laišku į Naujienas, Box’ 1126 
1739 S. Halsted St.

Partners Wanted 
Pusininkų Rdkia

REIKALINGAS partneris į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės Roose- 
velt 4738.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus, ap 

šildomas, prie mažos Šeimynos, 6245’ 
So. Wood St. Republic 3816.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 ruimai pigiai, 

Sykiu kurie norės galės pirkti ir pe
čius anglinį ir gasinj, 3241 South 
Parnell Avė.

ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 
pečium šildomas, boileris užsišildyti 
vandeniui, gražioje lietuvių apgyven
toje vietoje, 6628 S. Talman Avė.

Business Chances
Pardavimui Biznjai

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

PARDAVIMUI 40 akrų farma

mis, 18 
miškas 
upės.
$500.00.

akrų dirbamos, likusi geras 
Arti ežerų ir Wisconsino 

Priverstas parduoti pigiai.

3608 W. 66th Pluce 
Prospect 4097

Exchange—-Mainai
SAVININKAS maino 3-jų flatų 

ir 2-jų štorų namą — priimsiu dvi- 
flatį, bungalovv ir lotus. •

2709 W. 71 st St.

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

MAINYSIU 3 lotus ant 2 flatų 
namo bizniavo arba rezidencijos na
mo, turi būti neprastoje vietoje 
Telį Grovehill 0184.

Real Fstate For Sale
____ Namni-Žemė Pardavimui

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 inortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortpraRe lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AR JUS TURITE $42?
Tai pradės jus j kelią linkui įsi

gijimo restriktuotos vietos apart- 
mentams Chicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
per 6 metų laikų. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. Del vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tel. Randolph 5981

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja angliška bungalow, $1000 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. į vidurmiestį; L C. R. 
R., fėras 13c. Šis narnąs bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PARSIDUODA du akeriai žemės 
su nauju mūriniu namu, moderniškai 
įrengtų, arba mainysiu ant farmos, 
neskiriant steito.

79th ir Archer Avė.
3 blokai šiaurėn, ant Oakgrove Avė. 

Justice, III.
HENRY KUMPUS

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ...........................
Auburn roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
*29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S» Halsted St, Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9380

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
site pigiai. 1616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų purinis namas, 5 ir 6 kam
barių, šiltu vandeniu šildomas. Sa
vininkas mainys ant mažesnio arba 
didesnio namo arba loto.

I. P.
2942 W. Pershing Rd.

PARSIDUODA barbernė dviejų 
kėdžių, prie bizniavos gatvės pigiai 
24*04 W. 46th PI.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas po 4 kambarius, karštu vande
niu apšildomas, 4438 So. Francisco
Avė. H




