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Politinių Lietuvos 
emigrantų konferen

cija Vilniuje
Nuo Voldemaro teroro pabėgę 

į užsienius Lietukas politi
niai dėkoja Amerikos lietu
viams už moralinę ir mate
rialinę paramų

* •

Rygos “Sočia Idemckrats” pra
neša, kad rugsėjo 7-8 dd. Vil
niuje j vyko “Lietuvos užsienio 
socialdemokratų partijos’’ (poli
tinių emigrantų) konferencija. 
Joje dalyvavo IX delegatų iš 
Latvijos, Vokietijos ir Įvairių 
Lenkijos vietų, kaip antai iš 
Lodzės, Poznanės, Sosnovicų 
etc.

Pranešimais iš vietų buvo iš
aiškinta teisinė ir materialinė 
emigrantų padėtis įvairiose val
stybėse.

Konferencija nutarė pareik
šti dėkingumą Latvijos, Vokie
tijos ir Lenkijos darbininkų or
ganizacijoms už jų parodytą 
draugingumą ir pagalbos teiki
mą politiniams lietuvių emi
grantams, taip pat ir Ameri
kos lietuviams už jų moralinę 
ir materialinę paramą.

Konferencija griežtai atsiri
bojo nuo Plečkaičio ir jo sė
brų, pareikšdama, kad social
demokratinė emigracija jau se
niai nieko bendra su juo ne
turi.

Buvo nutarta daryti visų ga
limų žingsnių, ksd drg. Misiu- 
lis [?] nebūtų išduotas Lietu
vos fašistams nugalabinti.

----------*—y— c

Afganų sosto uzur
patorius nužudytas?
KALKUTA, Britų Indija, rug

sėjo 26. — šiandie gauti čia 
nepatvirtinti pranešimai skel
bia, kad Kabule tapęs nužudy
tas Afganistano sosto uzurpa
torius Basa Sakao.

Basa Sakao buvo priverstas 
vesti nepaliaujamą karą su bu
vusio Afganistano karaliaus 
A m ai) ulos ša liniukais.

Sovietai numato išleis
ti 61/: biliono dolerių 

statybos darbams
MASKVA, nigs. 26. — Atei

nančiais metais, prasidėsian-. 
čiais šių metų spalių mėnesio 
1 dieną, sovietų valdžia numa
to išleisti 6i/> biliono dolerių 
pramonės įstaigų, fabrikų, jėgos 
įmonių naujų namų, mokyklų, 
didelių valstybės ūkių ir kito
kių trobesių statybai.

Maskva sutinka atsi- 
žadėti komunistų 
propagandos Indijoj
Dovgalevskis užtikrina Hender- 

soną, kad bclševikai nebe- 
kuistysią indų, jei Anglija 
atsteigsianti santykius

Gaisras sunaikino Indi
anos Universiteto 

jėgos įmonę
BLOOMINGTON, Ind., rūgs. 

26. — Pereitą naktį gaisras su
naikino Indianos Universiteto 
jėgos įmonę, padarydamas 
$200,000 nuostolių. Universite
tas liko be šviesos, be šilumos 
ir be vandens.

Kinų “tongų” tarpusa- 
vo Kovoj trys už

mušti

LONDONAS, rūgs. 26.
Derybos tarp užsienio reikalų 
ministerio Arthuro Hendersono 
i>r sovietų įgaliotinio Valerijo
no Dovgalevskio dėl atsteigi- 
mo normalių santykių kol kas 
eina gerai.

Dovgalevskis yra pasiraugęs 
sovietų valdžios vardu užtik
rinti Angliją, kad rusai nebe
veš nė jokios komunistinės pro- 
pagandos Indijoje. Maskva su
tinka atšaukti visus rusų ko
munistus, kurie veda propa
gandą Indijoje, ir ne'beremti pi
nigais indų komunistinių orga
nizacijų.

Dovgalevskis tačiau pasakė, 
sovietų valdžia negalinti 

maišytis į anglų komunistų dar
bus visoje britų impeqjoje, Jie 
esą savarankiškai susiorganiza
vę, nepriklausą sovietų vald
žios, ir todėl į jų veikimą Ma
skva negalinti maišytis.

Anglijos vyriausybė iš savo 
pusės sutinka leisti, anglų kapi
talistams duoti reikiamų sovie
tų valdžiai kreditų, kad ji ga
lėtų pirktis Anglijoj reikalin
gų sau prekių, su sąlyga, kad 
sovietu valdžios duos tinkamų 
garantijų. Kreditai Btisijai bus 
duodami per Londono Midland 
banką, bet ne daugiau kaip iki 
60 milionų dolerių.

Čechoslovakų kabi
netas pasitraukė

Parlamentas taip pat paleistas 
ir nauji rinkimai įvyks spa
lių 27

PRAiHA, čechoslovakija, rug
sėjo 26. — Koalicinė Čechoslo
vakų vyriausybė vakar atsista
tydino ir parlamentas tapo pa
leistas. Nauji rinkimai į parla
mentą paskirti spalių mėn. 27 
diena. c

Amerikos pakraščių 
sargyba išgelbėjo 

“Sovietų Žemę”
Rusų lakūnai iš Maskvos į New 

Yorką mažne žuvo per smar
kią audrą Alaskoj

DUTCII HARBOR, Unalas- 
ka, rūgs. 26. — Iš Attu, Aleu- 
tuose, atlėkęs į vietos uostą 
rusų aeroplanas “Sovietų že
mė” per smarkią vėjo audrą 
mažne žlugo sudužęs į uolas.

Keturi įgulos žmonės — pi
lotas Šestakov, antras pilotas 
Bolotov, navigatorius Sterlingov 
ir mechanikas Fufajev su 
jų lėktuvu buvo išgelbėti lik 
spare u Amerikos pakraščių 
sargy bos Lovelių “Chelan” ir 
“Raida” veiksmu. Kitaip sovie
tų lakūnų ekspedicija' iš Mas
kvos į New Yorką butų t ra
gi ngai pasibaigus.

Nuo sargybos laivelių buvo 
nuleistos motorinės valtys, ku
rios visu greitumu pasiskubi
no į vietą, kur rusų aeropla
nas nusileido į jurą. Po dvie
jų valandų sunkaus darbo pa
galiau pavyko išgriebti keturi 
lakūnai ir ]>arvilkti jų aeropla
nas į slaugią vietą uoste. įma
klinai buvo paimli į laivelį 
“Chelan”, kame jie buvo ap
rūpinti sausais rūbais, šiltu 
maistu ir patogiomis kajutė
mis.

Kai tik oras pagerės, rusų lai
ku nai tuojau išskris į Sewardą, 
iš ten į Sitką, iš ten į Seattle, 
į San Francisco ir į New Yorką.

Sovietijoj visi žmo
nės - baudžiauninkai
Taip sako rašytoja Simonton, 

pabuvojus sovietų Rusijoj ir 
paragavus “darbininkų ro
jaus” saldybių

HAVANA, Kuba', nigs. 26.— 
Praeitą naktį kinų gyvenamoj 
miesto daly įvyko kautynės 
tarp priešingų kinų organiza
cijų “tongų”) narių. Trys ki
nai buvo užmušti ir aštuoni su
žaloti.

Meksikos seimas priė
mė Darbo įstatymą

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Atstovų butas 179 bal
sais prieš 3 šiandie priėmė vy
riausybės pateiktą darbo įsta
tymą.

WGRH&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja’

Didumoj debesiuota; gali būt 
kartais lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių 17tų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 66° F.

Šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 6:11. Mėnuo teka 12:06 
ryto.

Banditas pasigrobė ban
ko $5,500; suimtas

PITTSBVROH, Pa., rūgs. 26. 
— Ginkluotas banditas, negras, 
puolė čia iMerchants Savings 
and Trust Co. banką ir pa*- 
spruko su $5,500, bet netrukus 
buvo sugautas.

VIENA, Austrija, rūgs. 26.— 
Verai Simonton, žaislo “White 
Cargo” autore, ką tik sugrįžus 
iš sovietų Rusijos, apie padėtį 
sovietijoj pasakoja šitaip:

“Rusijoj visi žmonės taip že
myn nuspausti ir sulyginti, kad 
visi yra baudžiauninkai. Rusai 
pakeitė tik savo valdovus, tai 
viskas. Darbininkų rojus ištik- 
rųjų yra tik žmonių standar- 
dizaviinas pat apačioj, kur vi
sokia iniciatyva sutriuškinta, 
kur visiems į akis žiuri badas, 
kur žiemai artinanties nėra kur 
gaut pasipirkti maisto, nekal
bant jau apie rubus.

“Sunkiausias likimas yrta> mo
terų. Jcs kenčia daugiausia. Jos 
kaip avys gurbe mišroms gy
vena reguleriose ir neregule- 
riose šeimose. Jokio privatumo 
jos neturi. Moterys valandų va
landomis stovi eilėse ties ko
operatyvų maisto krautuvėmis, 
kurios iš tikrųjų yra valdžios 
monopolio krautuvės, kur no
rint nusipirkti menką poriijė- 
lę maisto reikia turėti tam tik
ra knygutė. Dažnai išstovėju
sios visą naktį jos gauna at
sakymą, kad maisto nebėra, vi
sas išparduotas. Juodai duonai, 
privačiai parduodamai gatvėje, 
reikia mokėti dvigubai bran
giau nekaip kooperatyvuose. Ar
bata bloga. Valdžia diktuojiai da
gi, kiek žmogus turi valgyti.”

Krėtė franeuzų laivą
NEW YORKAS, rūgs. 26.— 

Pasažieriniame franeuzų gar
laivy De Grasse muitinės val
dininkai konfiskavo 800 bute
lių šampanų, vertės apie $5000.

Nugina Boriso piršly
bas karalaitei Ileanai"
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 26. 

— Bulgarijos vyriausybė ofi
cialu i i nugina pranešimus bu
sią karalius Borisas pasipiršęs 
Rumanijos karalaitei Ileanai.

New York. — Louis Bainber- 
ger, kuris pardavė savo depar- 
tamentinę krautuvę ir savo 236 
darbininkams išdalino $1,000,- 
000.

Jack Sharkey su
mušė Tommy 
Loughran’ą

Loughran tiek sumuštas, kad 
kumštynes sustabdyta trečia
me rounde.

NEW YORiKAS, rūgs. 26.— 
Vakar vakare Yankee Stadium 
prieš 45,000 žiūrėtojų, kurie su
mokėjo apie $300,000, lietuvis 
kumštininkas Jack Sbarkey- 
Žukauskas tiek skaudžiai su
mušė savo oponentą Tommy 
Loughran, kad referee kumš
tynes sustabdė trečiame roun
de, kad išgelbėti Loughraną nuo 
tolimesnių skaudžių Sharkey 
kumščių. t

___ r ------ - _ _ |ir. '

Ieško išskridusių į 
atšiaurę ir prapuo

lusių tyrinėtojų
WI'NNiIPEG, Manitoba, Ka- 

maida, rūgs. 26. — Septyni drą
siausi Kanados aviatoriai, ne
žiūrint blogo oro, išlėkė Į žiemių 
vakarų tyrlaukius ieškoti pulk. 
C. McAlpine iir septynių jo 
draugų geologijos tyrinėtojų, 
kurie prieš dvi savaites išskri
do dviem aeroplanais į žiemių 
vakarų dykynus ir prapuolė. 
Abudu prapuolusdcji aeropla
nai, sako, turėję pasiėmę tiek 
maisto, kad jų įguloms pakak
tų jo iki spalių mėnesio pabai
gos. Be to, srity, j kurią jie 
skrido, sako, esą gausiai žvė
rienos.

Politinis japonų va
das inkrimiuotas

Ex-ministeris Ogava apkaltin
tas dėl $1,000,000 kyšių

TOKIO, Japonija, rūgs. 26. 
— Didelę sensaciją padarė for
malia inkriminavimas Heikichi 
Ogavos, buvusio geležinkelių 
ministerio ir opozicijos partijos, 
seijukajų, vado. Ogava kaltina
mas, kad savo ministeriavimo 
laiku priėmęs apie 1,000,000 do
lerių kyšių iš privatinių firmų 
už suteikimą joms geležinkelių 
statybos kontraktų.

Kadangi Ogava yra aukšto 
rango asmuo ir turi dekoraci
jų, jam areštuoti reikėjo gau
ti ciesoriaus leidimą. Leidimas 
buvo duotas ir Ogava tapo ati
duotas į teismo rankas.

Vasarnamy rado 4 as
menis garu nutroš- 

kusius
EVELETH, Minn., rūgs. 26. 

Vasarnamy, netoli nuo čia, ra
do gasu nutroškusius keturis 
asmenis, Franką Laurichą, jo 
žmoną, jų dukterį Marę Bra- 
dach ir Marės 2-jų metų sū
nų. Marės vyras, Frank Bra- 
dach, buvo be sąmonės, bet pa
vyko atgaivinti. Gazai buvo pri
sirinkę iš sugedusios įvadus.

Kominterno įsakymu 
17 švedų komunistų 
vadų metami lauk

Maskva įtūžus, kam jie žadėjo 
įvykinti revoliuciją Švedijoj, 
ir neįvykino

BERLYNAS, rūgs. 26—Ma
skviškis komunistų internacio
nalas išmetė iš Švedų komuni
stų partijos jos vadus, kam jie 
nepadarė revoliucijos Švedijoj, 
kaip kad buvo praeitą vasarą 
prižadėję padaryti. Tuo komin
terno dekretu iš partijos išme
tami 17 žinomų švedų komu
nistų veikėjų. Visi išmetamieji 
yra Stokholmo mi-asto tarybos 
nariai.

60 arabų sukilėlių 
krito kovoj su Ibn 
Saudo kariuomene
JERL'ZOUMAS, rūgs. 26.— 

Praųeša, kaid vakar įvykusios 
smarkios kautynės tarp Ibn 
Saudo, Nedždo ir Hedžazo ka
raliaus, kariuomenės ir sukilu
sių prieš jį arabų giminių, Fei- 
salo Davišo vedamų. Kautynės, 
kurios traukusios per keturioli- 
ką valandų, šešiasdešimt suki
lėlių kritę negyvi, daug kitų 
buvę .sužaloti.

J. V. bankininkai išvy
ko Tarptautinio Ban

ko organizuoti
NEW YORKAS, rūgs. 26.— 

Garlaiviu Leviathan šiandie iš
plaukė į Europą Jacksoii Rey
nolds, New Yorko First Na
tional Banko pirmininkas, ir 
Melvin A. Taylor, Chicagos 
First National Banko pirminin
kais. Europoje jie spalių mė
nesio 7 dieną susitiks — ku
riame mieste, dar nežinia — 
su Anglijos, Belgijos, Franci- 
jos, Italijos ir Japonijos finan
sų atstovais Tarptautiniam At
siskaitymo Bankui kurti.

Du maži farmerio Vai
vai žuvo ugny

■ ... _____ J

TOBIA.S, Neb., rūgs. 26. — 
Gaisre, kuris netoli nuo čia su
naikino vieno farmerio gyve
namus namus, sudegė du ma
ži vaikai. Pats šeimininkas, 
Will Vostrez, jo žmona ir žmo
nos sesuo pavojingai apdegė. 
Gaisras kilo, kaip spėja, dėl 
kerosininės lempos sprogimo.

Pasikorė kunigas
LOS ANGELES, Cab, rūgs. 

26. — Vakar čia pasikorė epis
kopai ų šv. Luko bažnyčios ku
nigas Robert Windsor, per il
gus metus užėmęs aukštą die
cezijoj vietą. Jį rado kabantį 
garaže. Nusižudymo priežastis 
nežinoma. Kunigas Windsor bu
vo 50 metų amžiaus žmogus.

HIIjO, Havajų sala, nigs. 26. 
— Vakarinė Havajų dalis va
kar vakarą buvo smarkių že
mės drebėjimų supurtyta.

Lietuvos Naujienos
Į Alytaus miestą pradė

jo šliaužti gyvatės 
••

ALYTUS. \— šįmet vasara 
karšta ir dėl didelio karščio mi
škuose priviso labai daug gy
vačių, kurios, neturėdamos kur 
pasidėti, pradėjo iš miškų krau
stytis ir šliaužti į miestą, tai 
pastebėjo Alytaus gyventojai ir 
net kelias šliaužinačias gyvates 
sugavo netoli miesto. Sugautas 
gyvates patalpino į butelį ir jas 
laiko; tikisi, kad dar daugiau 
prigaudys. žmonės kalba, kad 
bus geri metai, nes sako: gy
vatės atneša miestui laimę.

Dawes linki britų 
MacDonaldui “lai
mingos kelionės”

LONDONAS, rugsėjo 26. — 
Jungtinių Valstybių ambasado
rius Dawcs šį rytą padarė vi
zitą premjerui Ramsay Mac 
Donaldui palinkėti, jam lai
mingos kelionės į Ameriką.

z
MacDonald rytoj vakarą iš

vyks j Southamptoną, iš kur 
garlaiviu Bercngariją šeštadie
nio rytą išplauks j New Yorką.

Du dideli Vokietijos 
bankai susivienijo

BERLYNAS, rūgs. 26.-—Pra
neša, kad du didžiuliai vokie
čių bankai, Deutsche Bank ir 
Disconto Gesellschaft, susijun
gė daiktai), su bendru 285,000,- 
000 markių kapitalu.

Motcrciklistas užsimušė
EAST ST. LOU'JS, III., rujs. 

26. — Kolizijoj su automobi
li um užsimušė čia motorciklis- 
tas Wm. Gray, 17 metų vai
kinas.

“Cepelinas” Šveicarijoj
FRIEDRICI fS'I IAFEN AS, Vo

kietija, rūgs. 26. Dirižablis 
“Gnaf Zeppelin” su 30 pasa- 
žierių išlėkė šį rytą į Šveica
riją.

Londone mirė žymus komp> 
zitorius ir pianistas Max Da- 
rewski, 34 metų amžiaus.

Ispanai statosi milžinišką ae
roplaną, kuris galės gabenti 50 
pasažierių ir penkis tonus bom-

Jonavos baldų dirbtu
vių darbininkų būklė
JONAVA. — Nuo balandžio 

m. 1 d. yra įvesta 8 vai. darbo 
diena visose baldų dirbtuvėse. 
Iki liepos mėn. darbas ėjo blo
gai, magazinai buvo pilni, bet 
dirbo 8 vai. Dabar, kaip dar
bas jau pradėjo eiti geriau, san
dėliai pradėjo tuštėti, tai savi
ninkai pradėjo įkalbinėti dar
bininkus, kad dirbtų daugiau, 
kaip 8 vai.

Žinoma, atsirado ir norinčių 
dirbti, bet buvo sustatytas Cer- 
namano dirbtuvei policijos pro
tokolas, kuris bus siunčiamas 
darbo inspektoriui.

Yra ir daugiau nubaustų už 
nesilaikymą 8 vai. darbo die
nos. Protokolai išsiųsti pas dar
bo inspektorių Kaune.

Stalių darbams nosilpnėjus, 
baldų dirbtuvių savininkai, nu
mušė kainas, žadėdami, kad 
geresniems laikams busiant vėl 
pridės. Dabar darbas eina vi- 
|su tempu. Kasdien prikrauti 
baldų pilni autobusai veža Kau
nan ir kitur. Savininkai ragi
na, kad darbininkai stengtųsi, 
greičiau dirbti ir leidžia dar 
porą valandų daugiau dirbti. 
Daug darbininkų sutinka, nes 
atėjus rudeniui ir žiemai nėra 
kas veikti, tai dabar nori už
sidirbti daugiau. Su tuo gal 
sutiktų visi, bet savininkai ne- 

: mano savo žodžių laikytis grą- 
Ižinti seną darbo kainą. Laikas 
pridėtas, o pinigai — ne.

Lenkų “paštas” 
Lietuvoj

KAUNAS. — Rūgs. 6 d. 
Žiežmarių m. Lieskausko k. tro
boj sugautas lenkų pašto kar
velis. Ant jo kojos yra iliumi- 
nis žiedas su ženklu V. P. ir 
numeriu.

Paslaptingas nužu
dymas

'Rūgs. 6 d. Alovės vai. Bu
dos k. nežinomas asmuo atėjęs 
pas Balecką M., buk tai par- 
duodamą eržilą pirkti, einant 
iš buto į tvarią revolverio šu- 

. viu nukovė Balecką M., kuris 
už valandos mirė, žmogžudys 
nesuimtas.

AKMENĖ, Rokiškio vals. — 
Rugsėjo 2 d. perkūnas spyrė į 
arklių buri ir užmušė tą ark
lį, kuris buvo pririštas ant re
težio.

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 
laiką.

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.
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We’d likę to stir the world with our existence, 
To taste true fame as vve go hence, 
To sitrike new paths in«unkriown parts 
To leave a mark ere we depart.

HENRY BRIEDIS
1909 South Halsted Street

CIRCULATION MANAGER

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knovvledge, let others light their candles at it”.
. ' — Fuller.

We’d likę to hear fine praises of our vvorth, 
To feel a power over all the earth, 
To rush where others fear to look, 
To leave a blaze of glory where vve stood.

Culture

Emerson said, “Culture imp- 
lies all that which gi ves a 
mind possession of its povvers“. 
This is a good definition be
cause it puts culture on a very 
high level. Our usual definition 
of culture is one vvhich says 
that knovvledge and Informa
tion make it up. lt is an ac- 
cepted fact that facts may be 
knovvn and yet not be applied 
or referred to in every-day life. 
It is true that in -the process of 
learning these facts, the prc- 
cess of thinking and reasoning 
is also learned, būt the first 
often happens without the lat- 
ter being a result. An increased 
number of facts to be learned 
does not better the brain if the 
facts already learned are iso- 
lated separate units in the me
mory. It is not the number of 
facts 
ture, būt the povver that deals 
vvith these facts.

The povver or povvers of the 
mind are born with us. It re
niams for us to develop them. 
The povver to think straight, 
to see problems vvhere others 
do not, to be able to tell mere 
rumor from true evidence, to 
be able to see both sides of a 
ųuestion or argument, and to 
sustain judgement until all the 
facts are presented, and then 
only to make a decision subject 
to change upon the presentation 
of nevv evidence, all 'these 
povvers can evidence, all these 
i n a normai person. The de
velopment mušt begin early in 
life and thus the choice of 
grade school techers is an ex- 
tremely important task.

The memories of individuals 
differ, būt there are vvays to 
assist a poor memory so that 
although it does not bėcome 
likę a good memory it can be, 
nevertheless, as easily depended 
upon. The povvers of 'the mind 
are

divides us from the lovver ani- 
mals and culture is the great- 
est and most powerful thing 
that ■ wc can or can wish to 
possess. It is a true evidence 
of civilized man and of civili- 
zation. Think how important it 
is then, to become cultured. 
Not learned, not just sophisAi- 
cated, not full of a variety of 
facts, būt just, to statė it plain- 
ly, to be able to “think 
straight“.

Politeness Vs. Honesty

in store that lead to cul-

potential until someone, 
vvho is already cultured, vvhe- 
ther he be teacher or author, 
leads the nevv mind into the 
righl paths.

The right paths lead to posse
ssion of these mental povvers. 
One has the povver at birth, būt 
one does not possess them then 
in a true sense of the vvord. 
They are likę the unopened 
eyes of nevvborn kittens — they 
have the eyes būt do net po
ssess them. for they cannot ūse 
them. Possession of the povvers 
of the mind means ability to 
ūse the povvers of the mind.

It is our mental povver, not 
our mentality itself vvhich dis- 
tinguishes us from the lovver 
animals. VVith the povvers of our 
mind vve can forecast, philisi- 
phize, create, make knovvn our 
thoughts and learn the thoughts 
of others. Our greatest asset is 
our povver, pctential or kinetic, 
to think. Būt even a lovver ani- 
mal can be trained to respond 
certąin vvays to certain condi- 
tions. Man often responds to 
conditions from force of habit 
and vvithout thought. Man often 
makes decisions on unsupport^d 
evidence, and judges too hastily. 
A cultured man, hovvever, gov- 
erns his emotions and habits 
with his mental povver. Culture

I have often wondered vvhe- 
ther it were better to be a liar 
and be polite, or to be a cad, 
and be honest. That is, whether 
I ought to say the things my 
acųuintances vvanb me to say, 
and yet knovv that I do not 
think as they do, or to be 

| straightforvvard and honest 
about the matter and perhaps 
hurt his feelings. Sometimes 
an acquaintance will ask for 
one’s honest opinion, būt if the 
honest opinion happens to be 
the vvrong kind, he vvill resent 
it. Moreover, when one is asked 
for an honest opinion, one is 
expected to phrase his sent- 
ences vvith a “būt“ or with a* 
“of course you may have a 
different taste,“ or if one wants 
to be a little more honest, he 
may finish with the finai clause, 
“outside of all 'that, it is all 
right”.

Some acųuaintances though, 
seem to resent any attempt at 
honesty būt expect one to go 
“into raptures“ over the article 
in ųuestion and such an ac- 
((iiaintance is so averse to giv- 
ing an honest opinion himself 
that he “goes into raptures” 

j over the other’s possession al- 
! most instinctively. These “rap- 
| turoiis“ people are polite, būt 

I often wished they vvere less 
so.

On the other hand, the honest 
cads bilieve that to be honest 
is to give an opinion that is 
contrary to vvhat is expected. 
They are therefore often more 
caddish than honest.

There are people who will 
look at one suspiciously if one 
ventures to agree vvith them 
and there are others vvho vvill 
get peeved if one ventures to 
disagree vvi^h them. It is hard 
to tell to vvhich class a person 
belongs until one has committed 
the blunder. If a polite person 
gets betvveen two of conflict- 
ing opinions, he vvill have to be 
either polite to one and rude to 
the other, or he vvill have to, 
and he usually does, steer a 
middle course so that neither of 
the two are satisfied yet can- 
not say that they are dissatis- 
fied. If an honest cad gets in 
such company, he vvill probably 
also steer a middle course to 
be “honest“ to both of them 
and yet he cannot injure both 
eiĮtially.

These middle courses are not 
quite satisfactory and instdad 
of them one ought; to say what 
he really thinks. Būt in other| 
cases, although vve talk of truth 
and honesty in the abstract, 
vve try to be polite even at the| 
cost of honesty. We value con- 
vention and politeness more; 
than vve do honesty. Yet this1

We’d likę to struggle up against our fate, 
To rise above the plane of commonplace, 
We dream, vve wish, vve sometimes even try, 
Būt likę a bubble when it bursts 
We leave no sign behind.

Park Bench

vvho lies in- 
may give the 
satire and satire

I read that it i s 
The

is not as alarming as it sounds, 
Lies of politeness, vvhen they 
are not distressingly obvious, 
should be classed as vvhite 
lies. Būt the obvious lies are 
more hurting than caddish 
opinions—for a cad can be dis- 
dained, būt one 
artistically 
impression of
hurts deeper than dovvnright 
frankness.

Somewhere 
not well to be too frank.
author used frankness in ap- 
position to politeness būt in 
reality he should have used 
truth in apposition to dishones- 
ty. If one can be honest vvith- 
out being a cad, one should 
sacrifice politeness to honesty.

In honesty, when one likęs 
an object that the other likęs, 
one should frankly say so, and 
if he does not likę it, he should 
say that his taste is all vvrong 
or something eijually conciliat- 
ing that would irąply that the 
trouble is not vvith the^objeot, 
būt with himself. Many times 
in the occasions of adverse 
opinion, this lašt ir true.

On the vvhole, of one is to be 
honest in such trifles as 
is usually polite about, let 
be

“aren’t there plenty of other 
men ? There’s my brother’s 
friend Bob,—and Jack, ithey’re 
both nice fellovvs.”

I found myself running after 
Dan, running as fast as I 
could. Memories of the races 
I ran at high school came into 
my thoughts. One thinks of the 
most unsuitabte things" some- 
times.

I ran the full block and a 
half that separated • uk \nd 
vvhen I vvas about four feet 
behind him he turned around 
and calmly vvaited for me to 
come nearer.

His manner vvas that of a 
tired business man vvho vvaited 
for some trifling reųuuest from 
his office boy. There vvas no 
relief, no gladness, no forg-ive- 
ness in his expression; merely 
polite and resigned vvaiting.

VVith an effort I recovered 
my breath and my self control. 
I vvas glad that the light vvas 
behind me so that he could 
not see I vvas crying.

“I think you’vė 
something,“ I said
Iremely matter of fact tone.

“Yes?“ he asked politely, 
“Would you mind telling me 
vvhat it is? Was there some
thing I forgot to return?“

Svvallovving hard I managed 
to continue in the šame matter 
of fact manner; “All those 
kisses I gavę you—’’ and then 
my voice broke,

The next thing I knevv vvas 
that a masculine arm vvas 
about me and that a masculine 
hand vvas vviping avvay my tears 
vvith a masculine handkerchief. 
In the mid^t of the shovver of 
kisses that he vvas “returning” 
I glanced at my hand. There 
it vvas, bright and snug on my 
fourth finger. Novv that status 
ante bellum had been establish- 
ed I could think a little more 
clearly. Yes, I did love him.

—J. S.

forgatten 
in an ex-

politely honest.

MARSHMALLOVV

one 
him

rav-Exhausted, tired, and 
enously hungry after a pleasant 
hike what could be more sub- 
lime than to šit in the dusk 
around a dying campfire hold- 
ing one end of a stiek, the 
other end of vvhich is pierced 
through the soft/svveet heart 
of a marshmallovv?

Hovv jealously it is guarded 
from the fire—vvhich, as if it 
too knevv the good ųuality and 
the delicate svveetness of a 
marshmallovv, triės to devour 
it. It is allovved to liek it only, 
just enough to make it tan and 
tender.
cries that 
someone, 
the fire 
morscl.

Meanvvhile, a sandvvich is 
made of tvvo grahm erakers 
separated by tvvo thin bars of 
chocolate. Then, vvhen the 
marshmallovv is looking its 
svveetest, it is placed betvveen 
the tvvo bars. Silence ensues. 
No one can afford to vvaste 
vvords 
ployed 
eating 
vvich.

And oh the sorrovvful 
rent the air vvhen 

absentmindedly lets 
attain the coveted

vvhen his mouth is em- 
in ithat joyful act oi' 
a marshmallovv sand-

—Freshy.

Deep implanted in the mind 
of man, as much a part. of his 
biology as lavvs of nourishment 
and grovvth, a hunger for spirt- 
ual development is rooted.

Hans Zinsser.

Religion at its fountainhead 
is an individual, psychological 
experience.

Harry E. Fosdick.

don’t
me a

ring—1 
be

my
don’tsenseless. I 

love i n terms of

I don’t know how it began. I 
just remember that suddenly 
we were quarreling about the 
vvedding ring. I said I vvanted 
it to be a diamond one to mateh 
the beautiful engagement ring 
he vvas buying me—vvas buying, 
because he vvas štili paying in- 
stallments on it.

“I con’t afford a diamond 
vvedding ring,“ he said, “a plain 
one is good enough.“

“I objected.
“Why, my mother,“ he 

argued, “got her vvedding ring 
after she vvas married.

“I don’t care, If you 
love me enough ' to get 
diamond

“Don’t 
measure 
money”.

“No, you 
than you love m’e.”

“You’re unreasonable”.
Even then I knevv I vvas.
“Oh, am I?“ I asked haught- 

ily, “Well, ,here! take your 
valuable engagement ring. 
Perhaps if you return it you 
vvill get back the greater 
amount of vvhat you paid on it.”

Novv vvhat should an ordinary 
normai boy do in such a case? 
He should immediately take 
back all the mean vvords he said 
and try to make up* Dan didn’t.

“Very vvell,” he said coldly, 
and took the engagement ring.

I felt rather dismayed as it 
disappeared into his pocket.

“And here is your ring,” he 
added, and gavę me my gradua- 
ition ring that he had been 
vvcaring for sentiment.

A bit dazed invvardly, būt 
quite composed? outvvardly, I 
took it.

Casually, vve said good-bye to 
each other. To make it more 
ridiculous he added that vve 
vvould be “just friends novv“ 
and vvai'ted for me to agree.

“Yes,” I saiU lightly.
He turned avvay and vvent 

off. I looked after his retreat- 
ing form and began to vvonder 
vvheather I vvas , really losing 
him so easily.

Did vve mean everything vve 
said? Did I really vvant a 
diamond vvedding ring so much 
that I could sacrifice him? Was 
he serious? He had acted as 
though he vvere. Bu t he coudn’t 
be! He was only joking!

I turned and started to vvalk 
in the opposite direction. After 
a vexacious interval during 
vvhich I listened in vain to 
hear. my name called, I glanced 
back. I glanced back several 
times a t each step būt each 
time he vvas a bit further avvay. 
Sūrely he’s going to come back. 
I stood štili and vvatched him. 
He vvas getting smaller and 
smaller and his vvalk vvas steady 

not 'the vvalk of one vvho 
meant to retrace his steps.

He vvas block avvay from me.' 
A vvhole block!

Suddenly 1 began to cry. | 
“Hovv foolish 1 am,“ 1 thought,

love,. money more 
ne.”
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It’s Tough .

I savv her on eve at a bąli 
Būt all I could do was see

For I knew not the name
Of the sweet little dame

And I 'thought to myself, 
Gee, it’s tough.

I did not give up right away,
Ali evening I searched in vain

For a person who knew
Both of us tvvo

And I thought to myself,
Gee, it’s tough.

/

“It’s very good of 
me to this dance.“ 
“Don’t mention it.

She;
to ask

He;
charity bąli”.a

you

It’s

Then orie day at lašt vve did meet 
Būt vvhat could I say just then?

I had planned to be bold— 
My feet became cold

And I thought to myself, 
Gee, it’s tough.

With long and laborious care
I learned hovv to dance a bit 

Būt to ask could I darė? 
A maiden so fair

And I thought to myself, 
Gee, it’s tough.

Yet finally there came the 
nights

We sat in the moonlight blue,
When I tried to
She’d say, “Oh,

And I thought to
Gee, it’s tough.

And then I resolved to propose
This time I vvould not be stopped

So I asked her to vved, 
“Hovv sudden!“ she said

And I thought to myself, 
Gee, it’s tough.

Hovv vvell I remember the day 
When she vvas a snovvy bride—

We’ve been husband and vvife 
For ‘bout half of our life,

And I think to myself, 
Gee, it’s tough.

be grave, 
behave.” 
myself,

“Where do you have the most 
difficulty in making a speach?”

“In my knees.”

People who live in glass 
houses should go into the florai 
business.

What makes you so valiant?” 
T vvent to knight school.”

“What could be worse than 
kissing a man you don’t know?”

“Knovving a man you
kiss.”

They called the baby 
because he kept them 
all nigh't.

didn’t

coffee 
awake

We are requested to announce 
that after Wednesday of next 
week vvill come Thursday, Fri- 
day and Saturday.

None of the best head vvork 
i n art literature or science is 
evefr paid for. Hovv much do 
you think Homer got for his 
Iliad ? or Dante for his 
Paradise? only bitter bread and 
$alt and gping up and down 
other peoples’ stairs. In science, 
the man who discovered the 
telescope, and first saw heaven, 
was paid vvi'th a dungeon. The 
man who invented the micro- 
scope and first saw earth, died 
of starvation, driven from his 
home; it is very clear indeed 
that God means all thoroughly 
good vvork and talk to. be done 
for nothing.

John Ruskin in “Work”.

Tai yra

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostines istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėli.

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Vilniaus Albumas

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III
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Biznis ir idėjos
šiandie nusitariau pasimaty

ti su savo buvusiais draugais, 
nes pasitaikė itin g<-ra proga 
— keli piknikai ir šiaip išva
žiavimai. Jau artinasi ruduo, 
sakau, reikia dar nors kartą 
ir man tyru oru pakvėpuoti.

“Draugų” ir šiaip pažįstamų 
sutikau dauginus, negu tikė
jaus, bet jie dabar visai kito-

Kaip studentas 
apmonijo kaimietę

Kas tikrai studentas yra, 
Tai nelengva pasakyti; 
Nors truputį jįjį spėjant 
Tenka kaušas pakrapštyti. 
Nors ne visi, tiesa, lygus, 
Bet... lygybės vistiek yra... 
Juk studento šaunus vardas

ki... Ir ne bobos jie—bet vyrai!
Išblyškęs vyrukas, tarputį j Kartais partijos nesvarbu— 

įsikaušęs. Seniaus jis buvo Tautininkai, socialistai... 
smarkus socialistas ir kai be-I Bet prie moterų—tikriausiai
tojas, o dabar... su komunistų 
kūmutėmis naminę geria ir 
raugytus agurkus kramto. Ji
sai, mat, biznį nori iš tavorščių 
padaryt.

Jau apsenusi moteriškė. Bu-1 
vo ji savo laiku gera motina., 
Dabar sėdi pavėsy ir dalina 
naminę komunistų choristams. 
Matai, ji komunistėms duoda 
visokių patarimų moteriškuose 
reikaluose. Savaitė atgal kitoj' 
vietoj mačiau ją vaišinant vy-! 
čių mamas ir girdėjau keikiant ■ 
komunistus.

Jie visi net specialistai.
II. z

Du studentai sau gyveno 
Vienam bute, kaip bajorai;
Naktys linksmos vis jiem buvo, 
Nes ateidavo dar pora. • 
Viens iš savo brolio, kaime, 
Gavo laišką labai gerą, 
Kad jau jis tikrai vestuves 
Neišardomas sudaro.
Abu džiaugtis pasiliedo,
Kol į galvą neatėjo, 
Kad minai jų kišenes ištuštėję. 
Viens pakrapštė tuoj sau nosį,

Teosytei viskas tiko, 
Ir todėl ilgiau užtruko... 
“Pažiūrėkit, kaip ji geria, 
Papirosus gardžiai ruko!” 
Ir į butą jie sugrįžo 
Trupučiuką jau įkaušę...

—Na, o atskiros jau lovos 
Tai šiandien niekaip negausi... 
Viskas sukės Teosytei, 
Ir atsigulė prie Petro:
Juk jis geras toks vyrelis 
Neatrodo, kad būt latras...

VII.
Jau tyrs mėnesiai praėjo 
Nuo grįžimo Teosytės.
Ir nūdien jau viskas, rodos, 
Nebežalia, bet nuvytę..
Penkis laiškus jam parašė. 
O atsakymo negauna.
Kitą kartą iš liūdnumo 
Tik Teosė nesišauna.
Jaučia, jaučia Teosytė, / 
Kad po biskį vis storėja.
Nebemeilus jau net liko 
Ir pavasariški vėjai.
O jau kitos sodžiaus mergos 
Nebepyko, bet klegeno, 
Kad pamatė Teosytę
Net ir miestą, kaip gyvena (!)... 
Šeštą laišką kai parašė, 
Tai tada tik žinią gavo: 
“Mylimas tavo Petras 
Į Paryžių išvažiavo.”

VIII.
Vėliau žmonės girdėdavo vaka

rais
Marytę dainuojant:

[korespondencijos
Šis tas iš Philadel- 

phijos Lietuvių 
Padangės

Rašo Naujienietis

Galas piknikams. — Parapijų 
tinvM mvi bazarais. -----

Neprig'ulmingųjų veikimas.
— Koncertas ir kit-kas.

Per ilgas savaites čia tęsu- 
sieji karščiai pagalios staiga 
nutruko ir prasidėjo šiurpus ir 
šaltas oras. Nebuvo jis jau 
taip baisiai šaltas, kaip tatai 
atrodė prie to nepripratusiems 
žmonėms. Mat, per visą vasa
rą prie šutų ir karščių pripratu- 
siems ir staigu atšalus — pasi
darė labai šalta.

Su pabaiga vasaros ir karš-

—Meiliai kalbėjo, karštai bučia
vo

Kol vainikėlį mano išgavo.
Kai prikalbėjo, vainiką gavo, 
Tai J Paryžių jis išvažiavo 
Jis nuvažiavo jau į Paryžių... 
O mąn paliko amžiną kryžių.

<•<* >>

čių atėjo galas ir piknikams. Ir, 
kaipo paskutinį “pasispardy
mą” padarę dar abi soutsaidės 
lietuvių parapijos po vieną pik
niką: tautinė parapija surengė 
savajam darže paskutinį sezo
no pikniką, o kaulakinė arba 
geriaus romiečių — grybų pik
niką.

Kiek pastaroji grybų pririn
ko ir ar juosius rinko — nete
ko sužinoti, bet tautiečių sekė
jai susinkę gan skaitlingą sa
vųjų būrelį gana gerai dar pa
ūžė.

Reiškia, kad parapijiečiai 
abiejų krypsnių, paliovę mau
tis už tarpusavius principus ar
ba jų skirtumus, dabar pradėjo 
konkurenciją vesti veikime. O 
tas gal ir yra sveikiau abiem 
pusėm, negu buvusieji vieni ki
tų niekinimai, keikimai ir viso
kį neigimai. Bizniškas konku- 
ravimas yra daug naudingesnis 
kaip pačioms įstaigoms, taip ir 
žmonių psichologijos atžvil
giu.

Dabar vėl viena ir kita para
pijos rengia bazarus. Tautie
čiai savo bažnyčios užpakali
niame darže, o romiečiai bažny
čios rūsyje.

Neprigulmiengieji parapijie
čiai prisibudavojo savajam dar
že visokių budinkų. palapinių ir 
t. p., kuriose laikys savo baza
rus bei varžytinių turgus. Pra
sidės jie spalių pradžioje ir tę
sis iki lapkričio 23 d., du va
karu savaitėje, būtent trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. 
Romiečių bažarai gi jau esą 
prasidėję, tik neteko jų vieto
vės matyti kaip ten atrodo.

Girdėjau, kad Kun. Kaulakis, 
sugrįžęs iš Europos, esąs lyg ir 
surimtėjęs. Kuomet jojo da
vatkos ir ištikimos sekėjos pra
dėję skųstis ant neprigulmin- 
gųjų, pastaruosius visaip šau-
dydamos, tai Kun. Kaulakis per statymą, 
savo pirmą pamokslą gerokai pastatyti, 
nžpiovęs pastarosioms keptos, 
kam laidą be reikalo liežuvius

pijonai kels kokias nors iškil
mes.

Rugsėjo 28 d., tautinės pa
rapijos rengiamas pirmas šio 
sezono koncertėlis ir baliukas 
tautinėje lietuvių salėje, ant 
Moyamensing Avė. Koncerto 
programą išpildys parapijos 
choras su p-lės Paltanavičaitės, 
iš Brooklyn, N. Y., asistencija. 
Bus solo dainų, klasinių šokių 
ir piano solų.

Teko nugirsti, kad tautiečiai 
parapijos nariai— dabar labai 
sujudę apie savo parapijos rei- 
kalus, būtent, svetaine (šokiams 
ant savo parko), kaminems ir tt. 
Ypač rūpinamasi apie svetainės 

Norima šį rudenį ją 
taip, kad jau atei

nantį pavasarį butų gatava ir 
parkams atsidarius galima butų 
vartoti.ir prisakęs bereikalingai niekų 

netauzyti. Tas rodo, lyg kad 
musų tikinčiųjų tarpe pradės 
įsigyventi dauginus* toleranci
jos ir žmoniškumo. Juk yra 
ganėtinai plati dirva visiems 
dirbti savas darbas be priešin
gų srovių užgauliojimo. Kultū
ros, dauginus kultūros, broliai!

Spalių 4 d. tautinei parapijai 
sukanka lygiai penketas metų 
nuo jos įsisteigimo. Tai yra 
lygiai penki metai, kaip čia 
Kun. Žukauskas (Chicagietis, 
dabar vyskupas) atlaikė pirmas 
pamaldas. Gal būt, kad tam 
įvykiui paminėti, tautiški para-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
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Penkiolika metų atgal kartu 
gyvenau su geru žmogum. Ji
sai buvo geras mechanikas ir 
turėjo noro lavintis. Kiek ga
lėdamas pagerėdavau jam, 
daug dalykėlių iš anglų kalbos 
išvertęs jam duodavau paskai
tyt. O dabar... štai jisai aukas 
renka vorkerių gazietai ir kei
kia visus savo buvusius moky
tojus (kartu ir mane), juos 
įvairiais budais šmeižia. Rau
doni biznieriai, matote, ir jam 
džiabelj davė.

Štai linksmas vyras ir kai
mynas iš Lietuvos. Sykiu pra
dinę mokyklą lankė va. Jis da
bar turtingas vertelga. Čionais 
sukinėjasi, alaus perka. Buvo 
žmogus idealistas, o dabar, žiū
riu, taip sau niekistas, dėl biz
nio visur lenda ir su visais 
draugauja...

Ir visi mano buvę draugai, 
kaip matau, jau ne draugai. 
Pasisveikini su jais, alaus stik
lą išsigeri ir viskas. Jie jau ne 
idėjos žmonės, ne jie, pasa
kysiu, dėl biznio atsižadėjo sa
vo idėjų, savo draugų; jie dėl 
dolerio gal būt ir patys save 
suėstų... Jie patys save ir aik- 
voja, ir alina, ir kankina — 
vis dėl dolerio. Doleris jų die-

Kits pakasė sau pakaušį:
I —Na, vistiek iš durnių mergų 
I Mes kelionei litų gausim.— 
Kelias mergeles pagavo,

į Po tris kantus pabučiavo, 
Ir kelionei, kiek reikėjo,

i Tai tiek litų jie ir gavo.
III.

Pas kaimiečius' dar madoje 
Gerbt studentus kuolabiausiai. 
Ar pažįstamas—nesvarbu, 
Pamylėti reikia gausiai.

I Tai ir šitiems studenčiokams, 
Atvažiavusiems į sodžių,

I Teko ūžti, uliavoti, 
O į ką... žiūrėti gražiai... 
Viens iš jų žiūrėt pradėjo

. Į... rinktinę Teosytę
Ir pradėjo, baisiai spausdamas, 
Su fokstrotu ją tąsyti.
Mat, studentas—tai studentas. 
Tai ir žodžių gražių žino, — 
Teosiukei kai subėrė— 
Išviliojo už beržyno...

IV.
Baisiai tai kitom netiko: 
Girdi, mes tai jau ne geros... 
Nors ir vyno tiek išgirdėm— 
Jokių santykių nedaro. 
O Teosė, kaip sumano, 
Taip prieš Petrą koketuoja, 
Kad labiau dar jį pritrauktų: ’ 
Mat, rytoj jau išvažiuoja.

Plymouth
MOTOR CORPORATION

Skelbia įgaliojimą

vas.
Ir aš nusiminęs nusitariau 

<laugiaus buvusių draugų ne- 
beužkabinti. —Ant.

Jos motutė taip pat daro: 
Ką tik turi—nesigaili: 
Kai mama tik pavadina, 
Baisiai daros Petrui meili
Išvažiuodamas Petras sako:

Kreivalazdžių šventė
Man teko nugirsti, Kad krei

vų lazdų zokininkai rengia tur- 
namentą, kas ten bus ir ką jie 
darys, tai aš* nežinau. Tik tiek 
supratau, kad nekurie mano su 
viena bole užkišti 18 skylių. Už- 
kišt tai užkišt, gal ir nėra taip 
sunku. Bet ką už tai gaus—tai 
yra svarbu žinoti. Vieni sako, 
kad gaus tokį puodą, kuris ser
gančiam žmogui labai paranku 
prie lovos turėt. Bet netikiu. 
Nejaugi dėl tokio puodo žmogus 
gal turėt noro per visą dieną 
pasiraitojęs kelnes ir rankoves 
su kreiva lazda boliukę varyt į 
skylę. Tai jau būt gana “Čyp”.

Alano supratimu, kad jau 
duot, tai duot kokią pusę tuzi
no spitunų. Tuomet bent butų 
kur sumesti cigarų batsai.

Kas tokie loš—nežinau. Tik 
tiek žinau, kad Vanagaitis pir
mą gėmį susikibs su “Margu
čio” redaktorium, antroj poroj 
bus artistas su kompozitorium, 
o dzimdzių tėvas bus prižiurė-

—Na, nors šitos sunkios dienos, 
Bet jau greit tarnybą gausiu, 
O tada—tai laimės vienos... 
Apsivesiu Teosytę, 
Ir gyvensime, kaip rojuj, 
Autobusais važinėsim, 
Nereiks varginti nė kojų. 
Mirkt Teosei mamunytė:

Atnešk kumpį, dešrų, vyno 
Ir įdėsime ženteliui— 
Kad jį mylim lai sužino.

V.
Juoku plyšdams grįžo Petras 
Į namučius, savo Kauną.

—Na, ir tenka pagyventi, 
Kol žmogus esi dar jaunas. 
Gražų, gražų ilgą laišką 
Jau jis rašo Teosytei— 
Girdi, baisiai išsiilgęs, 
Tavęs noriu pamatyti. 
Mirkt Teosei mamunytė: 
—Sugalvojau, ką daryti: 
Del tų trisdešimts litukų... 
Leidžiu tau iškrėsti štuką. 
GI važiuoki tu į Kauną... 
Visos mergos gali siusti... 
Kad už jas esi puikesnė, 
Tai galės jau tą pajusti...

VI.

MOTOR SALES 
3207-09 South Halsted Street * • • . >
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Kaipo Plymouth Pardavinėtoją
Formalis atidarymas įvyks Utarninke, Spalio-Oct. 2,1929 

Kviečiame širdingai visus atsilankyti

DIDELĖ atyda buvo atkreipta pa
sirenkant Plymouth automobilių 
pardavinėtoją/ kad būti tikrais, 

jog kiekviena nauja organizacija yra 
atsakančiai prisirengusi ir užlaiko tin
kamus žmones, kad gerai patarnavus 
dabartiniems ir ateities Plymouth au
tomobilių savininkams ir būti eksper- 
tais-atstovais Chrysler išdirbystės au
tomobilių.

Šis naujas pardavinėtojas jūsų apie- 
linkėje, kaip ir kiti Plymouth automo

bilių pardavinėtojai, yra prisižadėjęs 
laikytis biznio etikos ir išlaikyti aukš
tą vertę, kaip ir pats Plymouth auto
mobilius.

Šiandieninis Plymouth automobilius 
sujungia visus gerumus ir patraukia 
savo kaina. JO PILNOS MIEROS 
ruimingumas ir patogumas—jo puiki 
konstrukcija—jo ekstra jėga—jo nau
ji inžinerijos pagerinimai—jo spar
tesnis pradėjimas bėgti — jo puikus 
vienodumas—padaro gerą investpientą 
j pigesniųjų automobilių rųšj.

Plymouth turi apsaugos užtikrinimą 
Chryslerio WEATHERPH00F 4 ra
tų hydraulic brekius—ir taip puikiai 
padarytas visais atžvilgiais, kad jis yra 
vadovaujantis ekonomiškame operavi- 
me ir užlaikyme.

Atsilankykit į showroom šio naujo 
Plymouth automobilių pardavinėtojo 
apžiūrėki puikų pasirinkimą automo
bilių. Paimkit Plymouth automobilių 
ir pasivažinėkit patys. Jus pamatysit 
jo praktiškumą ir užganėdinimą.

toju. Tai viskas, ką aš žinau, o 
daugiau ir nenoriu žinot.

Pustapėdis.

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

Ir sulaukė Teosytę 
Petras, jos nesiilgėdams... 
Nūn tik šneka, pasakoja 
Ir akysna vis žiurėdams. 
Taip praleido visą dieną, 
Vakare tai jie nuėjo 
Restoranų aplankyti— 
Pažiūrėti mėsčionių vėjo,
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ternacionalo Dešimtas plenumas pavadino užkul- 
niavimu!” I
Taigi, sale “chvostizmo” pas komunistus pasireiš

kė da ir kokios tai keistos ligos kulnyse ir užkulniuose! 
Na, tai jau čia tikras “visų galų suirimas”.

Kai apie komunistų galvas, tai apie jas nėra reikalo 
nė kalbėti, nes jos visuomet buvo “hopeless”.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 19J4, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
palto t
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Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. HaJsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

FAŠIZMO PAVOJUS AUSTRIJOJE

Austrijos valdžioje vėl įvyko krizis: kanclerio Stee- 
ruvvitz’o kabinetas rezignavo, ir respublikos preziden
tas Miklas pavedė Vienos policijos viršininkui Scho- 
ber’iui sudaryti naujų vyriausybę.

Steeruwitz’o kabinetas vedė respublikos reikalus 
tik apie penketą mėnesių. Per tų laikų Austrijoje buvo 
neramu. Keliose vietose įvyko kruvinų riaušių, ir tolyn 
vis stiprėjo gandai, kad juodašimtiška organizacija 
“Heimwehr” rengiasi maršuoti į sostinę Vienų ir pa
daryti ginkluotų perversmų valstybėje. Su “H'eimwehru” 
ėmė atvirai solidarizuotis ir klerikalų partija — “krikš
čionys socialistai”, kuriai priklauso pats kancleris Stee- 
ruwitz. Todėl jisai, nepajėgdamas juodašimčius suval
dyt ir, iš antros pusės, bijodamas imti atsakomybę prieš 
visuomenę, nutarė pasitraukti.

Tas faktas, kad Johan Schober dabar tapo paskir
tas nauju kancleriu (ministeriu pirmininku), nieko gero 
Austrijai nelemia, nes p. Schober yra taip pat klerika
las, kaip ir jo pirmtakunas, ir dar už jį aršesnis. Jisai 
baisiai neapkenčia socialistų, kurių rankose yra Vienos 
administracija. Prieš trejetų metų jisai surengė pasi
baisėtinų skerdynę Vienos darbininkams, kuomet jie 
buvo išėję į gatvę, protestuodami prieš teismo nuospren
dį, kuriuo buvo paliuosuoti nuo bausmės fašistiški 
žmogžudos, nušovę du socialistinės Respublikos Sargy
bos nariu. Toje skerdynėje buvo užmušta apie šimtas 
darbininkų ir apie tūkstantis sužeista.

Naujasis kancleris, kaip praneša telegrama iš Vie
nos, tuojaus pasiūlė karo ministerio portfelį biauriam 
atžagareiviui, generolui K. Vaugoin, kuris, sako, iki 
šiol buvęs tarpininkas tarp armijos karininkų ir juoda
šimtiškos “Heimwehr”.

Susidarius šitokiai valdžiai, Austrijos respublikai 
grasina rimtas pavojus. Austrijos darbininkai, žinoma, 
be kovos nepasiduos. Jie yra susiorganizavę į galingų 
socialdemokratų partijų, kuri turi 43 nuošimčius kraš
to gyventojų ir parlamento atstovų savo pusėje. Todėl, 
jeigu atžagareiviškos valdžios padrųsinti juodašimčiai 
bandys pavartoti smurtų prieš darbininkus, tai Austri
joje kils pilietinis karas, kuris gali jų pražudyti.

Austrija yra viena demokratiškiausių šalių pasau
lyje. Po didžiojo karo revoliucija nušlavė monarchijų, 
ir valdžia pateko į socialdemokratų rankas. Socialde
mokratai savo galių pavartojo ne tam, kad uždėjus sa
vo diktatūrų kraštui, kaip kad padarė Rusijoje bolše
vikai, bet tam, kad visi Austrijos gyventojai įgytų lais
vę ir lygias teises. Nežiūrint to, kad tokioje demokra
tiškoje tvarkoje gauna progos valdyt tas, kas surenka 
daugumų balsų rinkimuose, bet klerikalams ir buržua
zijai ji visų laikų buvo kaip kaulas gerklėje, nes prak
tika parodė, kad darbininkai, turėdami lygias teises 
su kitais piliečiais, sugeba apginti savo reikalus. Tad 
dabar Austrijos atžagareiviai jau ruošiasi ginkluota 
jėga sunaikinti demokratijų.

Ar jiems pavyks, pamatysime. Bet Austrijos pa
vyzdys liudija, kad demokratija nėra “buržujų išmis- 
las”, kaip tauzija Maskva ir aklieji jos pasekėjai. Prie
šingai, buržuazija neapkenčia demokratijos ir, kur tik 
gali, jų griauja.

“CHVOSTIZMAS”, “KULNIAVIMAS” IR
“UŽKULNIAVIMAS”

Skaitytojai atsimena, kad neperseniai komunistų in
ternacionalas Maskvoje atsiuntė telegrafu prakeikimų 
kai kuriems Amerikos komunistų lyderiams ir įsakė 
partijai kovoti su jais, o taip pat ir su “chvostizmu” 
savo organizacijoje. Tuomet publika pirmų sykį paty
rė, kad Amerikos komunistų partijai yra prisimetęs 
koks tai baisus dalykas, “chvostizmas”.

Dabar patiriame, kad ta “vienintelių revoliucionie
rių” partija serga da ir kitomis keistomis “kvarabomis”. 
Taip, Brooklyno komunistų organas savo rugsėjo 24 d. 
laidoje praneša, kad kominterno pild. komiteto plenu
mas (pilnas susirinkimas) savo nutarimuose nurodė, 
jogei “didžiausias pavojus dabartiniam periode tai ko
munistų partijų kulniavimas.” Toliaus, sekančiame to 
organo numeryje, redakcija daro šitokį pareiškimų:

“Šalin tas sušniurimas, vilkimasis iš užpaka
lio, tas neveiklumo dešinumas, kurį Komunistų In-

Apžvalga]
MELAGINGA “ŠKURNIKO” 

IŠPAŽINTIS

Brooklyno “Laisvė” šiomis 
dienomis šventė savo dešimties 
metų jubiliejų, pavirtusi dien
raščiu. Mitingas, kurį ji šituo 
tikslu buvo surengusi, pasižy
mėjo pilnu fiasco, taip kad svar
biausieji jubiliejaus kalbėtojai 
turėjo pašvęsti savo prakalbas 
savo draugų akėjimui už “ap- 
šepimą, sutingirhų ir apsileidi
mą”. Bet įdomu pažiūrėti, ko
kį balansų savo dešimties metų 
Jarbui padarė pats komunistų 
ienraštis.
Jubiliejinėje “Laisvės” laido

je, žinoma, pasakė savo nuomo
nes apie “nuopelnus” josios ve
dėjai, svarbesnieji bendradar
biai ir visos lietuviško komu
nizmo žvaigždės. Tenai randa
me pirmiausia Vijurko-Prusei- 
kos dūmojimus apie tai, kodėl 
“Laisvė”, kuri pirma buvo so- 
cialistiškas (nors ir pusėtinai 
skystas ir nenusistovėjęs) laik
raštis, išvirto j aklo bolševikiš
ko fanatizmo organų. Jisai pa
sakoja:

“Kuomet pavasarį 1917 m. 
d. V. Kapsukas apleido Ame
riką, išvykdamas Rusijon, 
mudu su d. V. Paukščiu turė
jome su juo pasišnekėjimą. 
Gerai atsimenu, ką jis tuo
met pasakė: ‘Dabar jus, vei
kiausia, vėl susitaikinsite su 
‘Naujienoms’ prieš ‘Kovą’...’

“Aš atsakiau: ‘Jeigu ‘Nau
jienos’ nueis social-patriotiz- 
mo keliais, mes kariausime 
su jom.’

“Manau, kad ‘Laisve’ pilnai 
išpildė tą prižadą. 1917 m. 
‘Kovos’ pozicija buvo teisin
ga. ‘Laisvė’ svyravo, bet ji 
svyravo link bolševizmo. Rug
sėjo 1917 m. tilpęs ‘Laisvėje’ 
mano straipsnis ‘Ką sako bol
ševikai patys apie save’ rodo 
aiškaus pritarimo bolševi
kam. Mano referatą apie 
bolševikus ir menševikus dar 
1917 m. ‘Naujienos’ aštriai 
kritikavo.”
Tai yra negrynos sąžinės iš

pažintis. Pruseikai yra nemalo
nu, kad prisimindami “Laisvės” 
praeitį, jo dabartiniai vienmin-, 
čiai atsimena, jogei jisai ilgą 
laiką “svyravo”, pirma negu nu
krypo į bolševizmą. Jisai todėl 
bando juos įtikinti, kad tas jo 
svyravimas nebuvęs jau toks 
blogas, nes tai buvęs svyravi
mas “link bolševizmo”. Girdi, 
jau 1917 m. Pruseika parašęs 
straipsnį ir skaitęs referatą, 
kuriuose pasirodęs jo “pritari
mas” bolševikams.

Bet p. Pruseika užmiršo čio
nai pasakyti vieną “mažmožį”, 
būtent: kad dar iki 1918 m. ge
gužės mėnesio, t. y. už pusės 
metų po bolševikiško pervers
mo Rusijoje, jisai nesutiko su 
bolševizmu ir labai graudžiai 
skundėsi, kad už taį prieš jį ir 
prieš “Laisvę” bjaurias intri
gas varinėja Šukys ir kiti “kai
riasparniai”. Kai 1918 m. ge
gužės mėnesyje New Yorko ir 
New Jersey’s socialistų IV ra
jonas surengė P. Grigaičiui pra
kalbą maršrutą, tai Pruseika jį 
ne tiktai rėmė, bet privačiuose 
pasikalbėjimuose tvirtino, kad 
jisai, Pruseika, visai netikįs, 
jogei Rusijos bolševikai mėgin
tų vykinti tokių nesąmonę — 
ekonomiškai atsilikusioje Rusi
joje tuoj aus steigti socializmo 
tvarkų!

Taigi Pruseikai ėmė apie me
tus laiko, kol jisai surado sa
vyje drąsos atsižadėti savo so
cialistinių įsitikinimų ir įtikėti 
į bolševizmo nesąmonę. Kaipo 
žmogui, kuris turi pretenzijų 
vaidinti “teoretiko” rolę pas ko

munistus, šitoks nesugebėjimas 
susiorientuoti pamatiniam so
cializmo teorijos klausime gar
bės nedaro.

Bet kaip galų gale atsitiko, 
kad Pruseika, dar už pusmečio 
po bolševikiško perversmo ne
tikėjęs į bolševizmą, paskui stai
ga “atvirto į dvasią šventą”? 
Jisai tatai šitaip išdėsto:

“Pamatinė ‘Laisvės’ klaida
1917 m. buvo ta, jog mes 
manėm, kad su taip vadinamo 
vidurio socialistais galima su
sikalbėti ir bendrai kovoti 
prieš dešiniuosius. Ant to pa
matiniai neteisingo dėsnio 
buvo paremtas musų drauga
vimas su grigaitiniais. Apie 
tą klaidą aš rašiau jau sekan
čiais metais (liepos 26 d.
1918 m.). Gyvenimas parodė, 
kad taip vadinami kautskinin- 
kai yra tie patys reakciniai 
socialistai. ‘Naujienos’ 1917 
m. formaliai dar nestojo už 
karą, bet 1918 m. pavasarį, 
apie tų laikų, kada E. Debsas 
sakė savo revoliucinę prakal
bą Canton, Ohio, jos griežtai 
ir galutinai pasuko į social- 
šovinizmą. Nuo to laiko su p. 
Grigaičiu neteko matylis.” 
Čia Pruseika meluoja. Nes

“Naujienos” niekuomet nepasu
ko į “social-šovinizmą” ir nie
kuomet už karą nestojo! Juk 
faktas yra tas, kad “Naujienos” 
buvo laštriau1 pašto departamen
to ir teisingumo įstaigų spau
džiamos, negu kuris kitas lietu
vių laikraštis Amerikoje. '“Lais
vė” nebuvo susilaukusi lokių 
persekiojimų; per visa karo lai
ką jos buvo sulaikyta tik ar du 
numeriu. O “Naujienų” buvo 
pašto sukoųfiskuota desėtkai 
numerių, irįbent pustuzinį kar
tų buvo šaukiamas į Teisingu
mo departamentų “N.” redakto
rius aiškintis. Kaip tik tada, 
kai, anot melagio Pruseikos, 
“Naujienos” buvusios “griežtai” 
pasukusios “į social-šovinizmą”, 
t., y. vasarą 1918 m. Pašto ir 
Teisingumo departamentai 
Washingtone buvo nutarę “Nau
jienas” visai uždaryti, ir tik 
ačiū kai kuriems cihcagiečiams, 
tuo laiku tarnavusiems Wash- 
ingtone, pasisekė “Naujienas” 
išgelbėti! Paskui, net ir pasi
baigus karui, “Naujienos” il
giau, negu kiti lietuvių laikraš
čiai Amerikoje, turėjo versti 
anglų kalbon savo straipsnius 
(ir politiško turinio žinias) ir 
pristatinėti pašto cenzoriams.

Mes gerai atsimename, kaip 
Pruseika, jau virtęs bolševiku, 
atkartotinai “Laisvėje” prikai
šiojo Grigaičiui, kad jisai pa
vadinęs Socialistų Partijos St. 
Louis’o prieškarinę platformą 
“negyva raide”. Tai buvo stip
riausias, ir faktinai vienintelis, 
Pruseikos triupas prieš “Nau
jienų” “social-šovinizmą”. Bet 
tikrumoje buvo taip: tas edito- 
rialas, kuriame buvo pavartoti 
žodžiai “negyva raidė”, buvo 
toks “social-patriotiškas”, kad 
paštas su konfiskavo “Naujie
nų” numerį, kuriame jisai buvo 
tilpęs, ir Pruseika niekuomet 
savo akimis negavo jo pamaty
ti. Pruseika patyrė apie tą 
“baisųjį” straipsnį tik iš to, 
kad kitam “Naujienų” numery
je buvo įdėtas pataisymas ze- 
zeriškos klaidos, įsiskverbusios 
į tą straipsnį. Pataisyme buvo 
pakartota vienas ar du sakiniai 
kartu su tais žodžiais apie “ne
gyvą raidę”.

Tai ve iš ko Pruseika ir ėmė 
spręsti, kad “Naujienos” jau 
“stbja už karų”. Gi tikrumoje 
tame straipsnyje buvo ne sto
jimas už karą, bet tik nurody
mas to, kad Socialistų Partija 
privalo pakeisti savo taktikų 
kovoje prieš karų, nes tie jos 
manifestą punktai, kuriuose bu
vo šaukiama prie generalio 
streiko ir pasipriešinimo val
džiai, pasirodė neįvykinami —

“negyva raidė”. Tas pačias min
tis, beje, ir beveik tuo pačiu 
laiku išreiškė spaudoje ir na- 
bašninkas Eugene V. Debs.

Taigi ta Pruseikos pasaka 
apie menamą “Naujienų” pasu
kimų į “social-šovinizmą” yra 
grynas šmeižtas. Ta pasaka 
tečiaus kartu parodo ir jo lite- 
ratinį “sąžiningumą”. Doras 
laikraštininkas, kritikuodamas 
savo oponento mintis, laikytų 
savo pareiga bent susipažinti su 
tuo, ką tas oponentas yra pa
sakęs. Bet p. Pruseika pasi
tenkino vien tik keletu žodžių, 
paimtų iš straipsnio ,kurio jisai 
niekuomet nebuvo skaitęs, kad 
drepti “Naujienoms” kaltinimą, 
buk jos pakeitė savo principialį 
nusistatymą karo klausimu!

Aiškus dalykas, ne dėl to tas 
socializmo renegatas ėmė šmeiž
ti “Naujienas”, kad jisai pasi
piktino tais keliais žodžiais, 
perspausdintais iš valdžios kon
fiskuoto “Naujienų” numerio. 
Jam tie žodžiai buvo reikalingi 
tiktai, kad pateisinti save, ko
dėl jisai iš socialisto ir demo
kratijos gynėjo 1918 m. birželio 
mėnesyje pavirto socialistų prie
šu ir teroro bei despotizmo ša
lininku.

Bolševiku pasidaryti Prusei- 
ką .privertė tie “kairiasparniai”, 
kurie susispietė aplink “Lais
vę” po to, kai Vidikas, Šukys 
ir Stilsonas beprotiškai pražudė 
socialistų organą “Kovą”. Tie 
“kairiasparniai” Pruseiką ės
davo kiekvienam susirinkime, o 
pačioje “Laisvės” redakcijoje j į 
jau visiškai buvo nustelbęs Pau
kštys, ir Pruseikai grasino pa
vojus būt “iškikintam” iš dar

bo. Tada tai Pruseiką staiga ir 
ir apšvietė “dvasia šventa”, ir 
jisai, pasiryžęs gelbėti savo kai
lį, šoko purvais drapsityti savo 
buvusius draugus.

Netrukus Pruseika pasidarė 
visų bolševikiškų keikūnų ir ne- 
praustburnįų “čempionas” ir, 
ačiū tam, vūl atgavo įtakų 
“Laisvėje” ir tose organizaci
jose, kurios pateko į “kairia- 
sparnių” kontrolę.

“Laisvė” savo begėdiška de
magogija pasigavo Kapsuko su-

demoralizuotus “koviečius” ir iš 
jų iki šiol gyveno, ir kartu su ja 
—škurnikas Pruseika.

TIK-KĄ
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

GARStNKITES 
NAUJIENOSE

LIETUVĄ

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

S. S. Republic 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America 
Spalio 26

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog į Bremeną.

Kai rcngsitčs aplankyt savo tėviškę šį rudeni, galite išsirinkt 
bile katrą iš 6 puikių garlaivių U. S. linijų laivyno.

S. S. Leviathan, pasaulio didžiausias laivas, plauks per Cher
bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog į Bremeną.

Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 
žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmcnus kuriuos 
pirmiau turėjot jūrinėse kelionėse.

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

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos hgento informacijų, 
kaslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog į

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

Spaudos Darbai
Su Ženkleliu reiškia gerumą

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

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

Visa-Kas.

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

1739 S. Halsted St

K
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MĖTŲ PLANTACIJOS VERGAI
Mėtų plantacija Michigan 

vvifcstijoj

Vargiai kada kas yra parašęs 
į laikraštį, kaip darbininkai yra 
išnaudojami A. M. Todd Co. 
metų plantacijoje, kuri randasi 
Michigan valstijoj, 12 ^mylių į 
rytus nuo Kalamazoo. Virš pa
žymėtos kompanijos vieta irgi 
yra vadinama Mentha (mėta).

Kadangi dirba daug darbinin
kų, todėl ir bandysiu apie juos 
šį-lą parašyti, o taip pat apie 
pačia kompanijų ir mėtas. Tut- 
but, kad kiekvienas lietuvis ži
no, kas yra mėta, nes Lietuvoje 
mergaitės mėtas sodina darže
liuose kaipo kvepiančias gėles, 
ir eidamos nešasi jas rankoje 
dūliai pakvėpinimo. Čia kam
panija dūliai mėtų šinaudoja 
1800 akrų žemės plotų, ir dar 
vis kožną metą j j padidina, iš- 
kirsdama miškus. Be šios far-| 
mos, dar yra kita toliaus į pie- Į 
tus už kelių mylių. Todėl čio- 
nais noriu pakalbėti, kaip mė
tas augina ir ką iš jų išdirba, 
žeme yra labai tinkama dūliai 
jų (mėtų) auginimo, nes vir
šutinis storas sluoksnis suside
da iš supuvusių medžių. Todėl 
visuomet yra gaisro pavojus. 
Pertat ir yra griežtai uždraus
ta darbininkams laukuose rū
kyti.

Kaip mėtos yra žluginamos
Laukai yra išdalinti į keletu 

skyrių. Viename skyriuje mėtos 
yra auginamos tiktai dėl šaknų, 
o ne dėl piovimo. Šaknis kasa 
kažnų pavasarį per keletą metų 
dėl sodinimo. Iškasę suskirsto 
po vienų ir agronomas jas iš
analizuoja, kad butų tinkamos 
sodinti. Tada šaknis deda į ma
šina, kurią pora arklių velka per 
lauką, o mašina tik smeigia 
šaknis į žemę. Keli vyrai, ei- 
domi paskui, turi kai kurias jų 
pataisyti. Susodina jas eilė
mis, taip kaip kukuruzus, kad 
po tam butų galimą lengvinus 
naikinti piktažoles. PiRtažoles 
naikina visokiais budais: kala- 
vaitoriais drasko, vyrų būriai 
per dienas eilėmis eidami ma
ukais kapoja,.su rankomis rau
na ir į beskes sudėję neša lauk.

kus važiuoti, agentas išperka f darbų ir negali gauti tikietą. 
tikietų, o siutkeisį atiduoda ant Kompanija tada atrokuoja iš

Mėtų aliejus
Mėtos neauga sparčiai. Reikia 

auginti 3 metai. Po 3 metų pra
deda piauti. Liauna kas met 
per 3 metus. Ketvirtais išaria 
ir rengia žemę dėl kito sodini
mo. Farma yra taip vedama, 
kad kožnų metų nauja laukų so
dina ir kažnų vasarų turi piauti. 
Rugpiučio mėnesio pabagoje 
pradeda mėtas piauti ir biskį 
apvytusias veža į dirbtuvę ir 
spaudžia aliejų. Aliejų išspau
džia labai paprastu budu. Dirb
tuvėj tankus prikrauna mėtų, 
viršų užvožia ir užšriubuoja. Ta
da garus leidžia ir šutina, šun
ta kas tik ten viduj yra: mėtos, 
piktžolės, varlės, gyvatės. Ka
da šutimas pasiekia tam tikro 
laipsnio, tada aliejus paipomis 
bėga tiesiog į geležines bačkas, 
kurias krauna į trokus ir veža 
į Kalamazoo, į tos pačios kom
panijos dirbtuvę ir distiliuoja. 
Todėl gal ir butų klaida many
ti, kad gyvačių skaros užsilieka 
aliejuj. Aliejų padaro labai 
riebų ir smarkiai kvepiantį. Jei 
patrauki per nosį, tai tuojau 
kvapą užima. Aliejus yra var
tojamas įvairiems tikslams: 
pav., visokiems kvepalams, pau- 
deriams ką moterys vartoja dū
liai veido pagražinimo, prie vi
sokių vaistų ir prie kendžių 
(saldainių). Kiek šis aliejus 
vartojamas yra naudingas, tai 
sunku pasakyti. Bet kompani
jai, kuri jį išdirba, taL tikrai 
yra naudingas. Neatsižvelgiant 
į tai, kad daug triūso yra pri
dedama jo pagaminimui, bet

Darbininkų gyvenimo sąlygos
Pažiūrėkime dabaę, kokias są- 

lygas turi darbininkai. Apgailė
tinos! Mokestis 28c per valan
dų, 10 vai. darbo diena. Už val
gį ir guolį kompanijai reikia 
mokėti $1.00 į dienų. Katrų 
diena lija, tai nedirbi ir, žino
ma, mokėti negauni. O už val
gį ir guolį kompanijai turi vis- 
tiek mokėti. Seniaus kompani
ja samdydavo daug vedusių 
darbininkų ir jie gyvendavo 
daug-maž taip, kaip Lietuvoj 
dvaruose kumečiai. Gyvendavo 
kožna šeimyna ^atskirame namu
ke. Bet dabar yra viskas per
simainę. Vedusių jau nėra, iš
ėmus bosus ir boselius. O tie 
namukai dabar yra neapgyven
ti. Koks puustuzinis jų ant šo
no pavirtę teberiogso. Dabar

j samdo nevedusius darbinin
kus; jiems dėl gulėjimo yra ant 

į vieno aukšto pabudavotas iš 
plytų “hotelis”. Jame cementi
nis flioras: lubų nėra, tik sto
gas apsaugoja nuo liietaus. 
Kambariai geležiniai, kiekvie
nas padaryta iš rangytos baltos 
blėkos; durys irgi iš to pat 
metalo, o viršus apgaubtas iš 
išraizgytų dratų, tokių, kaip 
kad yra naudojama dėl tvorų. 
Tas viskas butų niekis, bet blo
gumas yra tame, kad jei kur 
nors viename kambaryje kas 
nors pradeda kosėti ar knarkti, 
tai visuose kambariuose yra 
girdžiama. O jei gulėdamas su 
ranka ar su koja užgauna tų 
blėkinę sienų, tai kai perkūno 
trenksmas nuužia per visa “ho- 
telį”. Visi sukilę pradeda keik
ti tų kaltininkų. Taip pasitaiko 
kožnų naktį ir ramiai nėra kada 
pasilsėti <tiems 150 žmonių. Val
gis yra labai prastas. Susmir
dusios dešros ir plaučiai; apipu
vę rukštųs kopūstai ir sugedę 
konservuoti trūktai, — tokie, 
kuriuos jau niekur kitur nebe
galima parduoti. Retkarčiais 
duoda pieno, bet su nugraibyta 
smetena. Daržovių ar tokių 
kitokių šviežių truktų nematy
si —nėra mados. Rytais duo
da “kiaušinienės”, kuri yra pa
daroma 
ir kitų 
kokį 10 
pašeria 
kurie dirba virtuvėj už virėjo 
pagelbininkus, skundėsi, kad ne
galį išsilaikyti prie to darbo dėl 
neįmanomos smarvės. Anot jų 
pasakos: kaip nebusi atsargus, 
o plaučių kvapo tiek prisitrauk
si, kad nebesinorės ir gerų, mais
tų valgyti. Darbininkai turi 
valgyti visų tų brudų, užmokė
dami po $1.00 į dienų. Kompa
nijai, manau, už 20 centų iš
maitina darbininkų per dienų. 
Šis kompanijos elgesys yra tie
siog skandališkas,— jis darbi
ninkus kiekvienų dienų varo ar
čiau prie mirties. Nėra kam 
pasiskųsti—nėra užtarėjų. Tie
sa, kad nuo valdžios siųsti in
spektoriai atvažiuoja. Bet jie 
atvažiuoja ne dalykų padėties 
tirti, ale duoklių sau išsikolek- 
tucti.

iš kukuruzų krakmolo 
paibelių. Vargiai deda 
kiaušinių, su kuriais 

150 žmonių. Žmonės,

Nevalia kalbėtis
Slalavoje valgant šnekėti yra 

uždrausta; jeigu kokio daikto 
ant stalo pritrukai, tai su pirš
tu pamok patarnautoją “flau
ky”, tai jis atėjęs apžiūrės ir 
jei dar turės, tai atneš. Disci
plina užvesta kaip kalėjimo, o 
jei jos nesilaikysi,—busi išva
rytas lauk, nes kompanija nie
kus daro iš darbininkų, šian
dien gali išvyti visus lauk, o ant 
rytojaus turės naujų iki va
lios.

Kaip agentai prigaudinėja 
darbininkus

Agentai šiptuoja kiekvienų 
dienų, daugiausia iš garsiosios

kadangi dabartiniu laiku kom
panija naudoja vėliausio išradi
mo mašinas kaip laukuose, taip 
ir dirbtuvėj ir darbininkams 
moka labai mažai, tai, aišku, 
kompanijai lieka daug pelno. 
Juo labiau, kad aliejų perduoda 
aukšta kaina: nuo $18.00 iki 
$20.00 uz pusę kvortos.

Chicagos. Ve, kaip iš Chica- 
gos veža. Agentas prižada ke
lionę dykai; taipgi žada nieko 
nerokuoti už savo darbų, jei tik 
pas kompaniją išdirbsi visų 
darbo sezonų iki rudens vėlumo. 
O rudenį, kada kompanija pa
leisianti nuo darbo, duosianti 
tikietą atgal parvažiuoti. Suti-

bagažo. O jei siutekeisio netu
ri ,tai “nešiptina”. Nuvažia
vus į paskirtą stotį, kompani
jos žmogus su troku dabaigia 
vežti “namo”. Atvažiavus 
tuojau varo į darbų, o siutkei- 
sius užrakina ir tu jų daugiaus 
nematysi, kol uždirbsi visas iš
laidas. Kada atidirba už ke
lionę ir agentui už “darbą” ii 
dar kompanijai už nuo stoties 
atvežimų troku 16 mylių $1.00, 
tai tada gauni atgal savo siut- 
keisį ir gali sau važiuoti kitur, 
jei netinka. Subatomis įik gali 
uždirbtus pinigus atsiimti. Ki
tomis dienomis neduoda; liepia 
atvažiuoti už 3-jų dienų. Todėl 
žmonės daugiausia subatomis 
mota darbus, o čia agentai per 
visų savaitę kiekvienų dienų 
dešimtimis naujų prisiunčia. 
?tvykę nauji dalykus ištiria la
bai greitai ir, žinoma, tvirtesni, 
kurie turi pasitikėjimą surasti i 
“laimę” kitur, už poros savai
čių atsipakutavoję už išlaidas 
meta darbų ir važiuoja kitur. 
Senesnieji pasilieka vergauti. 
Boseliai užsisėdę ant sprando 
ragina smarkiau dirbti, sakyda
mi, kad jiems nesvarbu kiek tu 
gauni mokėti ir ką gauni val
gyti,—turi dirbti ir viskas.
Kompanija turi kelias krautu
ves, kur parduoda visokias pre
kes ir apielinkės farmeriams. 
Darbininkai taipgi priversti iš 
“savos” kompanijos krautuvės 
pirkti ir už viską brangiau mo
kėti, nes arti kitų krautuvių 
nesiranda. O kada darbas jau 
baigiasi ir numato, kad vergai 
bus nebereikalingi, tai kad išsi
sukus nuo mokėjimo už gelžke- 
lį, kompanija pradeda tuos ver
gus daugiau spausti prie dar
bo, algų n u kapoj a, taip kad ir 
geležinę kantrybę turintis žmo
gus negali atlaikyti ir turi mes
ti darbų. Tada “reiškia”, kad 
darbininkas savo valia ' apleido

algos visokias išlaidas už gelž- 
kelį, agentui už “darbą” ir už 
parvežimų troku nuo stoties $1.

Darbininkų būklė kitur
čia yra pavyzdys tik vienos 

kompanijos, kuri tiktai tūks
tantį darbininkų per metus iš
naudoja. Bet prie progos noriu 
pažymėti ir kitas panašias 
kompanijos, kurių yra šimtai ir 
milionus darbininkų 

| dar žiauriau, ypač 
dirba ant gelžkelių, 
kelius per visų šalį, 
buose, prie kontraktorių kom
panijų išliejimui cementinių 
kelių. Vergai guli .tvankiose 
kempėse arba tavoriniuose va
gonuose sukimšti kai silkės bač
koje. Juos vargina utėlės ir ki
tokie gyviai. Maitinami jie 
prasčiausiu maistu. Agentai 
pelnos darbus parduodami, gelž
kelių kompanijos už perveži
mų, boseliai darbininkus pava
ro iš darbo ir nuo agento gau
na komišino, nes vėl atsiranda 
nauja vieta kam ant poros sa
vaičių parduoti, 
ir yra daromas, 
vergų skaičius 
didėja kiekvienų 
to, kad susidaro 
kių, kurie yra susilaukę 45 ar 
daugiau metų amžiaus ir yra 
išstumti iš miesto dirbtuvių, 
bet ir jauni vyrai su visokiais 
amatais taipgi ir buvusieji biz
nieriai ateina į šių armijų ir 
sudaro milionus. čia į juos vi
sus lygiai žiūrima su pasityčio
jimu, kaip į kokius paskutiniau- 
sius valkatas, kurie nebetinka 
jokiam draugijiniam gyvenimui, 
ir su tokiais daugelyj vietų pa
sielgiama labai žvėriškai.

Žvėriškas1 darbininko 
sumušimas

čia aš paduosiu viena pavyz
dį. Į viena gelžkelio kempę

išnaudoja 
tuos, kurie 

tiesdami 
Miškų dar-

Taip šis biznis 
šioš rųšies 

nemažėja, bet 
dienų. Negana 
tūkstančiai to-

KELIAUK Į LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes j abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase ..........................................
Trečia* klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 
Cabin ....... ............... ;.............................

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

atskirai.“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”
Per “Vasaros Sezonų” važiuojant į Europų — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

/

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
' Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 

eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
Oct. 5 

Oct. 12
“LITUANIA”
“POLONIA”

“ESTONIA”
“POLONIA”

Oct. 26
Nov. 16

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chieago, III

Mich. valstijoj pribuvo naujas 
žmogus ir tų dieną negavo kald- 
rų. Klerkas padavė jam blankų 
pasirašyti, o kaldras prižadėjo 
antrų dieną duoti, nes dabar 
neturįs, žmogus išdirbo visą 
savaitę laiko ir prašė kaldrų 
kiekvieną dienų, ir vis atsaky
mų gavo, kad palauk. Galų ga
le žmogus darbų metė ir nuėjo 
į rdštinę savo pinigų atsiimti. 
Iš tenai pareikalavo ,kad atneš
tų iš kempes klarko paliudy
mų, kad kaldros yra sugrąžin
tos. žmogus teisinos, kad jam 
nedavęz kaldrų. Liepė eiti atneš
ti paliudymų, kad nedavė. Kler
kas su virėju galvų jam sudau
žė, visą sukruvino ir liepė eiti 
neatsigrįžtant. žmogus daugiau 
nei į -raštinę pinigų savo atsi
imti nėjo, nes žinojo gerai, kad 
jų neužteks už kaldras užmo
kėti, o už tai galėtų į kalėjimų 
papulti.

čia galėčiau šimtus tokių pa
vyzdžių papasakoti, bet nebe
noriu skaitytoju varginti. Kas 
yra kaltas? Aišku, kad patys

darbininkai, nes jie nėra organi
zuoti, gyvena kožnas individua- 
liškai, tikėdamas vienas nepri
klausomai nuo kitų susirasti 
sau laimę. Bet jau daugeliui 
pradeda akys atsikrapštyti ir 
pamato organizacijos reikalin
gumų. Tur būt, greit ateis lai
kas, kada susiorganizavę vergai 
nebesiduos, kad juos taip begė
diškai išnaudotų.

—Antanas iš Padvos.

■■ " _.■■■ -....

Tčmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nija*.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

173 U So. Halated 8L 
Tel. Roosevelt 8610

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, neiVų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
K 1657 W. 45th St.

Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

$2.5O Dovanų 
Knygomis

Naujiems Skaitytojams

NAUJIENOS skiria šią gerą dovaną visiems naujiems 
prenumeratoriams užsirašiusiems dienrašti metams 
arba užrašiusiems savo giminėms i kitus kraštus. Tai 
yra gausi dovana. Prenumeratorius gali pasirinkti iš 
20 knygų, kurių sąrašą prisiusime ant pareikalavimo, 
arba sekamą rinkinį:
KINIJA. Platus aprašymas kinų krašto, gyvenimo ir papročių. Kaina 

40c.

DARBAS. Romanas apie franeuzų darbus geležies fabrikoj. Kaina $1.00

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. Puikus vaizdelis apie šiaurės gyventojus. Kai
na 35c.

KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Įdomi politiško turinio knyga. Kaina 75c.

DABAR, kada, šimtai tūkstančių žmonių Amerikoje klausosi per radio 
Naujienų koncertų, Naujienos turėtų rastis pas kiekvienų lietuvį. Užsi
rašyk, patark kitiems užsirašyti; priimk Naujienų dovanas ir naudokis 
žiniomis per ištisus metus. Naujienų prenumerata $7.00, Chicagoje ir 
užsienyje $8.00.

Prenumeruodamas iškirpk sekamą atkarpą ir siųsk 
su pinigais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

NAUJIENOS
1733 So. Halsted Street
Chieago, III.

šiuo siunčiu $........... už Naujienas ir prašau prisiųsti dovanas.

Vardas-pavardė..........................................................................................

Adresas.................................................. ....................................................

(Jei dienraštis butų siunčiamas kitam, parašyk vardų ir adresų 
atskirai).



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadieni*, rugį. 27, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
PP. Selliai jau išėjo iš ligoninės; 

moteris tvirtesnė, vyras dar 
silpnas; papasakojo apie ne
laimę, kurioje jie buvo per
šauti; gyvena toje vietoje, 
kur įvyko nelaimė; žmonės 
suvargę.

Ir tuos žodžius pietavusieji 
priėmė kaip juoką. Sellis išėjo 
į kiemeli laukti, kol jo darbinin
kas ateis, kad abiem kartu va-1 
žinoti darban.

Greitai išbėgo iš grįčios Fran- 
kis Dūlis ir sujudęs tarė Se- 
Jliui:

—Stoškus grūmoja tavo mo- 
terei revolveriu!

Sellis pasiskubino vidun, čia 
jisai pamate, kad Stoškus, įva
ręs jo moterį į kambario kam
pą, grūmojo revolveriu.

Kas daryti? Pulti prie Stoš
kaus ir mėginti atimti revolve
rį? Bet ar žinai, ką įširdęs, ner- 
vuotas žmogus gali padaryti. 
Reikia bėgti laukan ir pašaukti 
policiją. J duris bėgti negalima, 
ba reikia prabėgti pro Stoškų. 
Taigi Sellis sumanė 
langą.

Kai jis bėgo prie 
Stoškus šovė. Sellis
šonas nudegė. Jisai sušuko mo- 
terei:

Vakar “Naujienas” aplankė 
pp. Selliai, kuriuos tūlas laikas 
atgal pašovė St. Stoškus, gyve
nęs Bridgeporte, adresu 3141 
So. Halsted St.

Ligoninę apleido p-ia Sellis 
pereitą šeštadienį, o vyras tik 
antradienį. Jie papasakojo apie 
nelaimingą įvykį štai ką:

Valgė pietus
Nelaimės dieną 12 valandą 

jie valgė pietus. Kartu pietavo 
dar du vyrai — Frankis Dūlis 
ir kitas. Frankis Dūlis gyveno 
kalbamoje vietoje.

Prie stalo nebuvo Stoškaus. 
Jisai dirbo gretimam kambary
je. Bevalgant pradėta pastabos 
daryti, kaip ir paprastai pasi
taiko, kai susirenka keletas 
žmonių.

Padaryta buvo viena kita pa
staba ir Stoškaus adresu — be 
piktumo, be noro įžeisti. Ot, 
taip sau, kaip vieni gerai pa
žįstami kad padaro pastabų apie 
kitus, šiems pastariemsiems gir
dint.

Suminėtas p-ios Sellis vardas 
kartu su Stoškaus vardu. Tuo
met vienas vyrų patėmijo:

—Jus visi bukite atsargesni 
(jus, lookout), ba Stoškus, re
volveri pasiėmęs, jus visus iš-1 
šaudys kaip zuikius. Antai ir 
Busas (ar panašus vardas su
minėta) turėjo išbėgti Lietu
von, kai Stoškus užsirūstino ant 
jo.

Kaip Stoškus šitokias pasta- riškės vyras, Sellis. Ir kada jį, 
bas priėmė, pietavusieji nežino- bėgantį iš kambario, pašovė 
jo, bet jie nemanė, kad jos Stoškus ir moteris išgirdo jo 
įžeis jį. Juk tokių (kartais daug žodžius, kad jis peršautas, tai 
aštresnių) pastabų gerai pažįs- p-ia Sellienė nagais griebė Stoš- 
tantys žmonės kasdien padaro kui už akių ir nubruožė veidą, 
vieni apie kitus juokaudami. Bet Stoškus jos nepaleido. Ji- 

Pietųs artinosi prie galo. Se- sai įsivarė moteriškę į krautu- 
llis pakilo nuo stalo pirmas, vę ir užvarė už baro. Moteris 
rengdamasi darban eiti. Bet ei- sušuko: ■ 
dainas iš kambario, jisai dar ,—Tu mano vyrą peršovei!
pastebėjo Stoškui: -—Teks ir tau — atsakė Stoš-

—Tu, Stoškau, neromansuok, kus.
ba aš pašauksiu policiją. Jis šovė į ją. Peršovė pilvą.

---- Moteris sukrito. Atsikėlusi, ji 
I išbėgo laukan. Kieme suklupo. 
Apalpo.

Seilių padėtis varginga
'Gal būt, kad šiame- atpasako

jime pp. Seilių kalbos jsiskver- 

Imkite be Baimės kaip pa-j be viena-kita klaida. Tai pada- 
sakyta “Bayer” Pakeliuose Į ryta nenoroms. Mat, šis yra ne 

stenografinis nuorašas, o pa
kartodamas atmintinai kalbą, 
žmogus gali apsilenkti su tuo 
ar kitu išsitarimu, pakartoti ne 
taip, kaip jam pasakota.

Pp. Seilius ši nelaime 
suvargino. Operacijos 
kaštavo per $300. P-as 
užsiimdavo abelnu kontrakto- 
riavimu. Turėjo keletą kontrak
tų. Visų jų neteko, žuvo ir tul- 
šės.

Be to, turėjo nusipirkęs au- 
Buvo įmokėjęs virš 

| trijų šimtų dolerių. Pardavėjai, 
I išsigandę, kad sužeistieji gali 
mirti, pasiskubino mašiną atsi
imti.

Kai p. Sellis kalbėjo “Naujie
nose”, tai matyti buvo, kad jam 
sunku kalbėti. Ir, sako, dakta
rai mano, kad jis negalėsiąs 

! dirbti dar per kokius šešis mė
nesius. O gyventi reikia juk. 
gyventi be pinigų, be darbo 
be sveikatos.

P-ia Sellienė tikisi, kad 
galėsianti eiti dirbti nors trum
pas valandas. Bet kiek gali už
dirbti moteriškė vos išėjusi iš 
ligonines po sunkios operaci
jos?

Pp. Selliai gyvena šiuo laiku 
•toje pačioje vietoje, kurioje gy
veno pirm įvyksiant nelaimei, 
būtent adresu, 3141 S. Halsted

iššokti

pajuto,

per

tai

—Mane peršovė! Ir šoko per 
langą.

Nubėgo pus Dr. Karalių
Išbėgęs kieman, jis pažiurė

jo į šoną. Iš kairės pusės sro
veno kraujas. Prispaudęs žaiz
dą marškiniais, jisai atbėgo 
pas daktarą Karalių. Daktaras 
pasodino jį kėdėn. Kas toliau 
daryta su juo, Sellis nebeatsi
mena, nes apalpo. Nubudo ligo
ninėje.
Kaip ištiko nelaimė p-ią Sellienę

Kai tik Sellis išėjo iš kamba
rio, tai (p-ios Sellienūs nurody
mu) Stoškus puolė prie stal
čiaus, kur buvo revolveris. P-ia 
Sellienė, supratusi 
lu Stoškus atidarė 
puolė ir ištraukė 
revolverį. Stoškus
volverį iš jos rankų. Sujudime, Iį" kuris tęsėsi labai trumpą laiką, 

, Į jiedu atsidūrė kitame kamba
ryje. Stoškus nuvarė ją i kam
pa.

Stoškus pašovė Sellierę
Tuo laiku vidun įbėgo mote-

kuriuo tiks- 
stalčių, pri- 
iš jo rankų 
atgriebė re-

“B AYER ASPIRIN 
YRA SAUGUS

r ■ 1

0AYER

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta-, 
da negaunate tikro Bayer Aspirino tomobihų. 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Namų Apšildymo
IR 

plumbiNgo 
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street 
Normai 1130 netoli State

labai 
jiems 
Sellis

Ir 
ir

St. Draugai prašomi yra aplan
kyti juos.

Atitaisymas klaidos

Tuoj po šio įvykio buvo rašy
ta laikraščiuose, kad Stoškus 
pašovęs Seilius ginče dėl ren- 
dos, kuri buvusi nemokėta už 
šešius mėnesius. Pp. Selliai 
tvirtina, kad jie ir negyvenę 
pas Stoškų taip ilgą laiką. Ren- 
dos buvę nemokėta tik už vieną 
savaitę—viso $3.50. Kituose na
muose, veik visur, namų savi
ninkai laukia rendos visą mėne
sį, o čia tik buvusi viena sa
vaitė. Tai juk ne skola, ir nie
kas nemanė skriausti Stoškų: 
renda butų buvusi užmokėta.

—Reporteris.

Pereitą pavasarį komunistai 
buvo parengę kelis susirinki
mus, kuriuos jie vadino “deba
tais”. Šiuose, atsiprašant, “de
batuose” jie paskelbė boikotą 
kai kuriems biznieriams už tai, 
kad šie pasirodė nenuolankus 
bolševizmui.

Tai paprastas komunistų už
siėmimas; jie visiems skelbia 
boikotą. Bet kodėl komunistai 
pasistatė priešakyje tokius žmo
nes, iš kurių vienas ilgai sėdė
jo kalėjime už platinimą falšy- 
vų pinigų, o antras buvo pa
garsėjęs visokiomis šulerystė- 
mis, tai yra pardavinėtojas vi
sokių “miesto darbų” ?

Komunistai, pasakykite ką 
tai reiškia? —Roselandietis.

jam: tai tik pradžia, pagyvensi, 
brolau, pamatysi daug linksmes
nių valandų būdamas joniškie
čių pramogose ir parengimuose.

« Joniškietis.

Oak Forest

Joniškiečių 
žmona, 

Yuk- 
i pri-

Lietuvių dėmesiui

Aplanke mus biednus lietu
vius Džianitorių Kliubas ir ap
dovanojo gražiomis aukomis. 
Mes visi dėkavojam širdingai ir 
dėkojame visiems Kliubo na
riams.- Dėkojame A. žymontui 
už prakalbą.

Stanislovas Grabauskas
(Padėkos laiške iš Oak Fo

rest yra surašyta keletas var
dų, kurių čia nepadėta, kadan
gi nepasakyta, kodėl tie var
dai surašyta. V. P.)

iš pikniko liko $62.41. Raportas 
priimtas vienu balsu.

N 
Skaitytas laiškas Juozo La- 

pinskio, kuris nuoširdžiai ačiuo- 
ja Kliubui už auką 5 dolerių. 
Laiškas vienu balsu priimtas.

Nauji nariai įstojo šie: Jad- 
viga. Vaičiulienė,
Kliubo veiklaus nario 
Antanina Gabalienė, Jonas 
nis ir Jonas Valaitis. Visi 
imti vienu balsu.

Narių mokesnių įplaukė 
$17.

Pakeltas klausimas apie or
ganizavimą jaunuolių prie Jo
niškiečių kliubo, sudarant spor
to skyrių. Pasirodė iš diskusijų, 
kad tai yra sunkus darbas, ypač 
iš finansų pusės. Trūksta ir 
darbuotojų, kurie galėtų toje 
srityje veikti. Tokiu budu tas 
klausimas liko neišspręstas ir 
pats sumanymas atidėtas toles
niam laikui.

Buvo pakeltas klausimas ir 
duotas įnešimas, idant Joniškie
čių Kliubas šią žiemą pasidar
buotų ir kultūros bei apšvietos 
reikalais, kaip tai — surengi
mu paskaitų, užkviesdamas ge
riausius lektorius. Tas darbas 
pavesta valdybai.

Vakarams surengti tapo iš
rinkta komisija, kurion įeina 
šios ypatos: S. Šalkauskienė 
(Pranašiutė), A. Ančiutė ir J. 
Vaičiulis. Reikia tikėtis, kad 
komitetas surengs šią žiemą ke
letą. gražių vakarų ir palink
smins nę tik Joniškiečių Kliu- 

ninkas, pasakė tik tiek: “Va-1 visa šeimyna—pats A. Kareiva,I bo narius, bet ir visus Chica- 
kacijos, pailsio laikas užsibaigė, sūnūs Edvardas, p-nia Kareiva Į gos lietuvius, kitaip sakant, vi- 
pradėsime veikti. Pirmas žinks-|įr duktė, 
nis veikimui tai 
kimas ateinantį 
rugsėjo 27 dieną (t. y. šiandie), | kui. 
Strumilos svetainėje, 
bus svarstoma daug 
dienos klausimų;
mo, prie užkandžių bus drau-l ]Umu Town of Lake apielinkėje.[niškiečių Kliubo pirmas Rožių 
giškas pasikalbėjimas. 

* * *
Šarkiunas, Pakaušis ir 

ten trečias parendavojo 
Kačinsko garažą. Seniau 
vietoje buvo laikomi 
nauji automobiliai, — tai vadi
nu garažu.

Komunistai tame 
teigs “mokyklą”. Jaunuolius I se. Reikia suruošti koks pa-[no Lietuvos žmonelių vargingą 
mokins piešti bolševikus. Jau rengimas—ir čia pamatysite padėtį. Visi atydžiai klausėsi, 
keletas metų atgal (kai komi- Kareivą. Pagalios, jei reikia Jo kalba buvo gyva ir nuosaiki, 
sąrąs Bacevičius mokino vaikus kam rodos, patarimo, tai dau- Pasakojimas tęsėsi apie pusant- 
Aušros kambariuose) buvo pa-1 gelis ir tuo reikalu kreipdavosi ros valandos laiko. Kai kurie 
skelbtas tokios rūšies “konkur- pas Kareivas. Joniškiečiai 'davė drg. Lauciui I
sas”: kuris jo mokinių numale- pp. Kareivos, nors ir pasitu- klausimus. Buvo ir klausimų su- 
vos dailesnį bolševiką, tas gaus pintys žmonės, gyveno visą lai- kėlusių juoko, 
dovaną. ką, iki išvažiavimo iš Chicagos, Pav. vienas jų buvo toks: Ar

Kokios to “konkurso” pase- Town of Lake apielinkėje. Cha- daug Lietuvoje esama gyvnaš- 
kos buvo, tikrai nežinau. Bace- rakteringas buvo jo pareiškimas lių ? Atsakyta, kad esama Lie- 
vičius iš karto labai didžiavos dėl gyvenamos vietos: “Jei gera tuvoje ir gyvnašlių, ale nedaug. Rridgeporto Liet. Politikos ir PaŠelpOS Klillbo 
savo sumanymu, bet vėliau nu- šį vieta bizniui daryti, tai ji tu- Pačiame Joniškyje jo uošvės1
tilo. Ir nesunku suprasti kodėl: ri būti gera ir gyventi.” ūkį dirba rendauninkas. Jis gra-
Galite įsivaizduoti kokius bol- Linkėtina pp. Kareivams sma- žus vyras latvis gyvnašlis ir gy-
ševikus malevojo Bacevičiaus gių atostogų ir pasisekimo. venąs su gražia lietuvaite —
“artistai”. —Reptort. 'taipjau g-yvnašle. Latvių val-

Per kurį laikų, nebuvo girtle- ________________ __ džia. jų nebaudžianti. lisama ir

lis nieko. Dabar, kada vėl įs- IX TAnjSVjppiii KJiu. dau^au Persiskyrusių. Jau ta 
teigta mokykla, tai gal ir vėlr“'® «JUIlIoIkIvLllĮ^ XVIIU ma(ja eSanti ir Lietuvoje. Kur 
bus paskelbtas koks nors “kon- bo susirinkimo tarpe vyro ir moters nesą tik- 
kursas”... tik jau manau, kad ----------- ros meilės, kur jie nesugyveną,
bolševikų nebepieš. Rugsėjo 22 dieną G. Kren- tai ir gauna iš valdžios leidimą

* * * čiaus svetainėje, 4600 S. Wood persiskirti ir vesti kitą ar ište-
Anąmet Strumijos svetainėje St., įvyko Joniškiečių Kliubo keti už kito.

komisaras Jukelis, rėždamas susirinkimas. Ą-tidarė jį kliu- Drg. Laucius įteikė kliubo na- 
spyčių, šaukė kiek tik jo gerk- bo pirmininkas J. Butautis. Ji- riams širdingus pasveikinimus 
lė tęsėjo: “žiūrėkit, menševi- sai pareiškė, kad kliubas gy- nuo visų joniškiečių, su kuriais 
kai reikalauja 8 valandų darbo vuoja gerai, nariai į kliubą ra- jam teko susitikti Lietuvoje, 
dienos, kuomet mes bolševikai šosi, lietuvių visuomene jam Susirinkimas užsidarė apie 6 
reikalaujame 6 valandų darbo simpatizuoja. Valdyba darbuo- valandą vakare. Ūpas pas visus 
dienos... Skirtumas tarp bolše- jasi sutartinai. Joniškiečių kliu-1 buvo nepaprastai džiuginantis.! 
vikų ir menševikų yra tas... kad bui priklausantys nariai ir na
rnės rankomis plojame ir džiau- rėš susirinkimuose užsilaiko rau
giamos bolševizmu”... miai ir reguliariai lanko susi-

Bet gyvenimas eina pirmyn, rinkimus. Susirinkimai esti 
o bolševikai atgal. Pats komi- skaitlingi — ką liudija ir šis 
sąrąs Jukelis dabar dirba po 121 susirinkimas, 
valandų dienoj ir ilgiau. Mat, 
dabar jisai dirba sau, taiso se
nus batus.

Aną metą jisai važinėjo kaip 
“propesorius”, skelbdamas žmo
nėms bolševizmą ir rinkdamas 
aukas iš darbininkų, ir iš to 
turėjo puikų pragyvenimą nie
ko nedirbdamas. Apgailestauja 
roselandiečiai dabar Jukelį sa
kydami, kad vargšas plaukus 
apsikirpo trumpiau, o barZdu- 
kę ir visai nusiskuto.

Nežinau, kaip Jukelis 
čiasi dabar — kiek pas jį 
liko bolševizmo: gal tiek, 
raudonai numalevotose jo maši
nose.

Roseland
Vakacijos užsibaigė, pradedamu 

veikti

Pasikalbėjus su Roselando 
draugijų veikėjais, ką jie ma
no apie veikimą šią žiemą, vi
si atsako, kad vakacijos pasi
baigė ir jau pradėsime veikti, 
bet kolei kas neturime galuti
nai užsibrėžę programų darbuo-

Greater PuUman Better Govern
ment Club

Gal pirmutinis pasirodys sa
vo veikimu šis kliubas, bet dar
buotojai jame nepasako, ką jie 
turi užsibrėžę.

Jonas Fryeras, kliubo rašti-

viso

Town of Lake

I’p. Kareivos išvažiavo į Texas

Ištikrųjų, lietuviškas judėji
mas Town of Lakė apielinkėje 
neteko, pasakysiu, tur būt dar- 
bščiausio darbuotojo.

Antanas Kareiva turėjo per 
ilgus metus Wood gatvėje, prie 
46-tjos, malevų, visokių įnagių, 
aliejų ir kitokių reikmenų krau
tuvę. •

Šią vasarą jisai pardavė krau
tuvę ir išsikėlė gyventi vasaros 
laikui į Lbckport, III.

Dabar gi, žiemai, išvyko į 
Texas valstiją, kur, jei neklys
tu, turi ūkį pirkęs. Išvažiavo

sus tuos, kurie į Joniškiečių pa- 
kliubo susirin-l jei patiks, tai gal būt pp. Ka-1 rengimus atsilankys.

penktadienį, Į reivos apsistos ten visam lai- Man rašant šią koresponden- 
Jei ne—tai grįš pavasarį ei ją, rugsėjo 23 dieną, viena ko- 

kuriamel Chicagon. misijos narė per telefoną pra-
svarbių Minėjau aukščiau, kad p. Ka- nešė, kad jau paimta Lietuvių 

po susirinki- reiva pasižymėjo ypatingu veik- Auditorijos svetainė ir kad Jo-

I čia jis buvo keleto draugijų na- Vakaras, su skrajojančia krasa 
rys ir ėjo pareigas valdybose, ir muzikaliu programų įvyks 

koks Bet to neužteko. Jisai darbš- spalių 27 dieną — sekmadienį, 
iš J. tus buvo lietuviškų spulkų dar- Pagalios buvo pakviestas Jo- 
šioje buotėje ir įėjo, kaip valdybos niškiečių K|iubo narys, K. Lau- 

seni ir I narys, į Lietuvių spulkų lygą, cius, kuris ką tik sugrįžo iš Lie- 
Budavo koks sumanymas — tuvos, papasakoti ką matė, ką 

J *tai jau kils greičiausia pp. Ka- patyrė Lietuvoje.
garaže įs- reivų—sunaus ir tėvo —minty-| , Drg. Laucius plačiai apibudi- 
Jaunuolius se.

Jau rengimas—ir

jau- 
užsi- 
kiek

Po susirinkimo prasidėjo pasi
linksminimo vakarėlis. O kada 
muzikantai užgrojo, tai visi lei
dosi šokti. Daug įvairumo į šo
kius įnešė E. Šukienė ir B. Vai
tekūnas. “Noriu miego, saldaus

Kliubo raštininkė perskaitei miego” vienam rate šoko ko- 
pereito susirinkimo tarimus, kios 60 ypatų.
Jos pranešimas priimtas vienu Sakau, Joniškiečiai nebūtų 
balsu. Turiu pasakyti, kad mu- joniškiečiais, jei nemokėtų link- 
sų sekretorė nuosekliai surašo smintis. žiūrėk, Čia būrelis susi- 
musų kliubo tarimus. burė ir traukia “Sveiki broliai

Finansų sekretorius raportą- dainininkai”. Ten vienų vyrų 
vo, kad kliube priklausančių na- balsai — “Kur ta mano mergu
čių yra 169. Finansų stovis esąs žėlė, kurią aš mylėjau”. Tai j 
toks: banke padėta $519.85; vėl kitos dainos.
pas iždininką rankose yra $100. Vienas joniškietis, kuris ką 
Taigi visc^ — $619.85. Kadangi tik įstojo kliuban, su nusistebė- 
mirė du kliubo nariai, tai iš- j imu klausė manęs: “Iš kur tie 
mokėta $124. Raportas priim- joniškiečiai tokie gražus atei
tas. . rado?” Girdi, ištikrųjų smagu

Komisija pikniko, įvykusio su jais dalyvauti. Visai nema- 
rugsėjo 1-mą dieną, išdavė ra- nęs, kad tiek daug joniškiečių 
portą, kuris parodė, kad pelno1 butų Chicagoje. Aš atsakiau1

International L i t h u a n i a n 
World’s Fair Association of 
Chicago; Ine., meldžia Ameri
kos lietuvius net tik Chicagoj, 
bet ir kitose kolonijose gyve
nančius, atsišaukti asociacijos 
adresu, 1809 West 69-th street, 
Chicago, III., tel. Hemlock 8067.

Meldžiame atsišaukti visus 
lietuvius mekanikus, išradėjus 
ir valdytojus įvairių rankinių 
darbelių, kaip mezginių, audi
nių, etc. Atsišaukti prašome 
aukščiau nurodytu adresu dėl 
platesnių informacijų.

Sekretorius.

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖt LINKSMĄ

Pranešimas
irLietuvių Moterų Verpimo 

Audimo Draugijos narių susi
rinkimas įvyks šiandie, rugsėjo 
27 d. 8 vai. vak., Gage parko 
salėj, 55th & Western 'Avė., 
pasitarti Pasaulinės Parodos 
reikalais. Visos narės prašo
mos dalyvauti, svarbus reika
las.

—Ona Karbienė, Pirmininkė.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streetfe

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Rugsėjo 27 ir 28

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Thunder”
dalyvaujant

Lon Chaney ir kitoms visoms 
žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktj, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Rugsėjo 27 ir 28

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“The Wagon 
Master”

dalyvaujant 
Kcn Maynard

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Turkey for two 
Kalbančios žinios.

VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS
Įvyks

Subatoj, Rugsėjo (Sept.) 28 d., 1929 m.
Chicagos Lietuviu Auditorijoj,

3133 So. HalHted St.

Gerbiami draugai malonėkite j savo Kliubo vakarienę visi atsilankyti, 
kadangi nuo musų visų pareina Kliubo pasisekimas.

Pradžia 8 v. v. įžanga $1.00. Su Pagarba, KOMITETAS.

Lipsky’s Metinis Pratuštinimo Išpar
davimas Radijų ir Fonografų

Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 27 ir 28
5, 6 ir 7 tūbų Radijai kabinetuose, gerai žinomų išdir- 

bysčių, kaip Atwater Kent, Freshman, Zenith, Sonora ir 
kiti ................................................................. $5 ir augščiau

Upright ir Console Fonografai, gerai žinomų išdirbysčių, 
kaip Victor, Sonora, Brunswick, Columbia ir k. $5 ir augs.

Kiekvienas setas garantuotas, kad gros
A ir B Eliminatoriai . $10 

$6.85Naujos A Batarejos ...........................................
$1 nuolaidos už jūsų seną batareją

Mes budavojame ir pataisome Pianus, Radijus ir Fono
grafus. šaukite Cicero 1329 dėl jūsų radio ar piano keb
lumų. Visas taisymas yra garantuotas.

Mes turime pilną pasirinkimą Zenith, Philco, Ambad, 

Crosley, Kennedy, Kolster Radijų ir Kombinacijų.

LIPSKY'SMUSIC&RADIO STORE
4916 West 14th Street 

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atdara vakarais

i



Penktadienis, rūgs. 2.7, 1929 NAUJIENOS, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš Fieldo muzejaus 
gamtos istorijos

Rugsėjo 21 dieną išdėstyta 
parodai kolekcija vadinamosios 
Crane Pacifiko Ekspedicijos. 
Kolekcija išdėstyta parodai 
Stanley Fieldo salėje. Kalbamo
ji ekspedicija mokslo siekiais 
atliko 25,(X)0 mylių kelionę ir 
surinko nepaprastai, turtinga 
rinkinį paukščių, žvėrių, šliauž- 
lių, etc.

Taipjau išdėstyta kolekcija 
rinkinių Marshall Fieldo, Jr., 
surinktų iš New Mexico. Ypa
tingai įdomus yra pavyzdžiai 
išmatų iš vulkanų, kurie, ap
skaičiuojama, veikę apie 12,- 
000,000 metų atgal. Bet kai ku
rie tų vulkanų išsiveržę visai 
neseniai — kokis tūkstantis me
tų atgal. Kolekcija randasi 
Stanley Field salėje.

giau pagalbos. Negrai, išbėgę 
iš pirmojo namo, užsidarė ki
tame. Čia policija juos priver
tė pasiduoti.

Vėliau padarytos kratos ir 
areštuota apie 60 negrų, pri
klausančių kalbamai organiza
cijai. Suimti organizacijos va
dai.

Kirkinau buvo pavogtas ir 
deliai to prasidėjo sujudimas 
p?sekoj kovos, ėjusios tarpe or
ganizacijos narių už vadovy
bę.

Apie 1000 policininkų su
traukta negrų apielinkėj, ku
rioj ištiko šis šaudymasi. Po
licija norėjo būti pakankamai 
tvirta, j'3i kiltų riaušių dau
giau. Pasirodė lečiaus, kad di
džiuma negrų gyventojų žiu
rėjo j šią organizaciją krei
vai ir nepritarė jai. Neesant 
iriausių pavojaus, policininkai 
tano paleisti.

Koroneris Bundcsen pradėjo 
tyrinėjimą Uyšyj su nušovimu 
policininko ir negro.

kad išbylotų, liudijo, jog Olson 
nebuvo girtas.

'Taip kad byla prieš Olsonų 
išrodo lyg suplanuotas sąmok
slas. Jaunas Olson išteisintas. 
'Teisėjas Olson įsakė advoka
tui užvesti bylų prieš jo su- 
naius kaltintojų.

ruoti šviesos greitumų. Jisai 77 
metų amžiaus.

Holdapas krautuvėj

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

Operacija profesoriui 
Michelsonui

Padaryta operacija garsių- 
,‘.:m Chicagos universiteto pro
fesoriui Michelsonui. Prof. Mi- 
cli'clson yra plačiai pagarsėjęs 
savo eksperimentais, kad išmi.e-

Tyrinėjimas negrų 
byloj

Valstybes advokatas Svvan- 
son pradėjo tyrinėjimą bylos 
negrų tikybininkų, kurių kul
tas buvo žinomas kaip “Moor- 
isli Science Temple oi' Ameri
ca”.

Sujudimas prasidėjo ve kaip. 
'Trečiadienio rytmetį, apie 9 va
landą, juodveidė motelis pra
nešė policijai, kad jos vyrą pa
vogė keturi ginkluoti negrai, 
nariai minėtos aukščiau orga
nizacijos. Moteris išreiškė bai
mės, kad pavogusieji gali nu
žudyti jos vyrą, ba jau vienas 
tos organizacijos viršininkas 
tapęs nudaigotas.

Greitai pribuvo pavogto ne
gro adresu policininkų skva- 
das, vadovaujamas seržanto 
O’Toole.

Pasiėmę moteriškę, policinin
kai aplankė vieną namą, pas
kui kitą. Pagalios jie užtiko 
porą negrų, kurie mėgino pa
imli organizacijos vadeles.

Šių dviejų negrų nurodymu, 
policininkai atvyko į trobesį 
4139 So. Parkvvay.

Policininkai liepė negrui pa
belsti duris. Matyti, kad beldi
mas deivė buvusiems viduje ne
grams žinoti, jog policija juos 
užklupo.

Iš vidaus pradėta ‘šaudyti. 
Atvykusieji pas trobesį polici
ninkai buvo pasidalinę į dvi 
grupes. Vieni mėgino įsilauž
ti iš fronto vidun, kiti — iš 
kiemo pusės.

Prasidėjo šaudymas iš abie
jų pusių. Rezultate vienas po
licininkas, William Gallagher, 
nušautas; kitas — sunkiai pa- 
š^Litas ir gal nepasveiks; tre
tysis policininkas pašautas len
gviau.

Iš negrų. — nušautas liky- 
bininkų vadas, sužeista kitas.

Policininkams atvyko dau

Teisėjo sūnūs ištei
sintas

Pirm keleto dienų parklydo 
spaudoj žinia, kad tapęs areš
tuotas vyriausio municipalių 
teismų teisėjo Olsono sūnūs.

Jaunas Olson buvo kaltina
mas tuo, kad važiavęs automo
biliu girias.

Prieš jį liudijo policijos ser
žantas Conlon ir tūlas Milton 
Maremont, kuris sakėsi esąs 
Diamond T kompanijos samdi
nys.

Byla buvo 'atidėta. Vakar ji 
nagrinėta. Teisme policininkas, 
kvočiamas, prisipažino, kad se
niau jisai buvęs areštuotas už 
plėšimą. Paskui buvęs kaltina
mas pudingu amt moteriškės, 
bet tapęs išteisintas.

Diamond T kompanijos me
nedžeris liudijo, kad Mare
mont netarnauja tai kompani
jai. Be to, teisėjas McCarthy, 
Į kuri jauns‘3 Olson kreipėsi,

A f A
JUOZAPAS GERČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 25 dieną, 2:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Lankininku 
kaime, Pagramančio parapijoj, 
Tauragės ap. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, po 
tėvais Aleksandravičiūtę iš 
Norkaičių, 5 dukteris — Juli
joną, Oną, Marijoną, Juzefą ir 
Magdaleną, du žentu — Benzel 
ir Dusek, brolį 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. Roękvvell St., 
Tel. Lafayette 1282.

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

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

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Du banditai padare holdapa 
Elic.k Phillips graznų (je\V'el- 
ry) krautuvėj. Pelnė $15,000.

HAS 
MADE GOOD with

millions!

MARIJONA VAŠEIK1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 dieną, 1:15 vaalndą 
po pietų, 1929 m., sulaukus 52 
metų amžiaus, gimus Šilalės 
parap., Tauragės apskr., Ame
rikoj išgyveno 37 metus. Pali
ko dideliame nubudime 2 duk
teris — Heleną ir Elzbietą, sū
nų Aleksandrą, 2 seseris ir 2 
brolius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 5438 South 
Halsted St. koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 28 dieną, 9:30 vai. ry
te iš koplyčios į Visitation 
Church, 900 W. 55th St. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly- Q 
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vašei- □ 
kienės giminės, draugai ir pa- 1 
žystami esat nuoširdžiai kvie- I 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Seserys, I 
Broliai ir Giminės.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLES
Tai yra geriausios importuotos 

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, IU.
Tel. Berwyn 1201

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Šame Price for Over 
38 Years 

2S ounces fior 25/
Pure — Ecoitomical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

U SĖD BY OUR GOVERNMENT

________ Graboriaž______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a 
dešros ir kopustaik^ 
primena mamytSsĮ4ŠH-4į^a 

valgius.
A.A. NORKUS,

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

__ ___ 1_____________ ____________________

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, IU 
-------O-------

[vairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

750 West £

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 296, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai no pietį

Akių Gydytojai

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas idegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jueų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaniinaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

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

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j 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- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.

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

EMILIJA TAMAšlUNIENfi 
po tėvais Dulinskaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 24 dieną, 6 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 38 m. 
amžiaus, gimus Kulšenų kaime, 
Sėdos parapijos, Mažeikių ap. 
Paliko dideliame nuliudime 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. Talman 
Avė., Chicago.

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

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

Nubudę liekame,
Vyras. Duktė, Broliai ir 
Visi Giminės ir Draugai 

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

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

3307 Auburn Avė. 
chicago. ill. ,

J. Lulevicli
Lietuvis Graborius 
ir Baisa muo toj as

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, Iii.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška 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. 49 CL

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

. nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 8. Halsted SU 
Tek Victory 4088

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589
——• ----- O—1

Tel. Victory 6279

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 į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė žviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 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. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

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

Telefoną* Canal 1464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel, 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurraa 

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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.

1 Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
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, KetvergO 
ir Subatoa vakarais.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

1 Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais pagal susitarimų 

-----------—t----------------------------------- 

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

•H--- 1 ....... ............ 1 ■ - ' -......................

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

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.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyju 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį /

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090 • 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpK G800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISĄ M 
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 28811

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
VaL nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Cicero
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Gentlemen:
•Peimit us to congratulate you 

upon your splendid programs 
from Station WLS.

The Marcįuette Club of the 
r. 260 are for them 
Songs by Vanagaitis

Marąuette Park
Klaidos pataisymas

Vakarykštės dienos “Nau
jienose” buvo pranešta, kad ta
pusios apvogtos šios krautuvės: 
p. Petkaus bučernė — prie 69- 
tos ir So. Campbell avenue, Na
tional Tea Company krautuvė 
— prie kryžkelės tų pačių gat
vių, ir p. Kartano aptieka — 
prie Rockwell Street ir 69-tos. 

Reikia pasakyti, kad p. Kar
tano aptieka nebuvo apvogta.

“Dar kolei kas panašios ne
laimės šioje aptiekoje man ne
pasitaikė”, paaiškino p. Kar- 
tanas, “ir norėčiau, kad nepa
sitaikytų”.

Išsikalbėjova su p. Kartanu. 
Jis — senas chicagietis. Turė
jo aptieka Bridgeporte, — jei 
neklystu, toje vietoje, kur šian
die yra pp. Messerio ir Lu- 
ciaus aptieka. Vėliau — Rose- 
lande. Po to — Manpiette Par
ke, 63-čioje gatvėje.

Dabar gi, nesenai, nupirko 
iš p. Rako šių aptiekę — prie 
Rockwell ir 69-tos gatvių.

Paklausiau kaip sekasi. At
sakė, kad gerai. Esą, šios apie- 
linkėš lietuviai išrodo priim- 
nesni žmonės nei kiti, su ku
riais tekdavo susitikti laikant 
aptiekas jau geroką skaičių me
lų. Draugingi Marųuette Par-1 
ko lietuviai pripažįsta tinkamų 
patarnavimų ir atiduoda žmo-L 
gui kreditų už jo pastangas. i

— Nesigaili tamsta, kad pir- Į jomis, nors daugelis nežinome 
kai šių aptiekę? — paklausiau

— No ne, džiaugiuos — at
sakė p. Kartanas.

♦ * *
Paklausiau p. Petkaus (prie I sų tėvynėje gimusių dainų ir 

69th st. ir So. Campbell avė.), prigimtoje mus kalboje atplau- 
ar daug žalos padarė jam plė- ktisių į musų butus? Tai sielos 
šikai. Atsakė, kad nedaug. Esę, maistas; ramstis kilnių idėjų, 
stambesnieji pinigai nelaikyta tai patriotinio jausmo motina 
krautuvėje. Registeryje palik- ugdytoja!
ta tik gręžos (čenčiaus). Tie žemės kamuolį revoliucija pa- 
pinigai ir paimta. gavo — milžiniškais žinksniais

Piktadariai įsibriovę vidun žengia abelna kultūra įtobuly- 
išmušdarm durų stiklę. O stik- bėn, ir kas neina su progresu, 
las storas. Iš to, kaip jie įsi- tas lieka nustelbtas, sutryptas, 
briove vidun, numanau, kad žūva.
nakties paukščiai buvę tur būt Musų tautiečiai, ypatingai se- 
vaikėzai. Palikę.krautuvęjie iš- nesnįej į ateiviai, nuo progreso- 
eidami per šonines duris. kultūros pasilieka, arti nustel- 

Iš ta voro, sako, p. Petkus, bimo, netoli dvasinės mirties.
rodos, nieko nepaimta. Apie sceniškų-dramatinių ir

Teisybę pasakyti, tai sunku muzikalių-konceiltų— pramogų 
pastebėti, jei ir butų vagiliai ]ankymą neminėsime. Sustingu- 
paėmę kiek tavoro. KrautuvėL.g muSų tautos sluoksnis jų 
prilioduota visokių prekių nuo nelxjlanko ,dvasios maisto skoni 
lubų iki grindžių, tai ir nepa- do> Didžiuma namuose 
stebėsi. Kad padaryti žymę ta- klaugosi Qru atplaukiančių nesu. 
vorui, tai vežimu Iel^^ 'ez- prantamų žodžių ir garsų ir ne- 

h eP°l * ‘ sąmoningai juos įvertina. Bet
tų nesuprantami) garsų miši
nys vargiai gimdys kilnias idė
jas, nes jis ateivių sieloms yra 

.. , .. ,¥ _ .svetimas, nesuprantamas.
Šie aiškai yra atėję iš Eu- , patriotinio jausmo

ropos. Kam jie priklauso, tegul vedami asmenys> sav0 atydžiu 
nueina j vynausuj paštą (Clark įrjusu> įarp Į^itų jr tiems ram- 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- biesiems dav6 progos savo sie
kia _ klausti prie langelio, kur |as pamaitinti tikrai glaudžiu jų 
padėta iškaba Advertised Win- prigimtam skoniui maistu: savo 
dow lobėj nuo Adams gat- tautos dainų ir muziką savo na- 
vės, pasakant laiško NUME- muose girdėti; dainų ir muzi- 
KĮ, kaip kad šiame sąraše pa- k^ kurios itėvynės< atsiminimus 
žymėta. Laiškus paštas laiko | atgaivina, patriotinį jausmą tė- 
tam tikrų laikų, o pasl.ui su
naikina.

Laiškai Pašte

501
504
506

Andrikis Arina
Brucas Jozas 
Cocas S G
Gasper Michl
Girzaitrene Z
Kamarauska Kazimeru
Lindzius Jo
Matus Frank
Minhaelis Max
Norush John

531
534
535
538
539 Nabeckicne Stanislavva
540
543
545
546
550
553

B-ega Jozef 
Petriauskas Zigmas 
Bakas J 
Rankaitis J 
Sakaliene M 
Stakenas A

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

Aušrelės nariai jaunuoliai, 
pirmadienio vakare, kaip ir pa
prastai, bukite svetainėj laiku. į<^įą 
Mokytojas p. Sarpalius yra su- s|/on<r 
grįžęs iš vakacijos ir tikrai bus Q espjcially entertaining. 
pas mumis ir užims savo vietą. v 
Tad bukite visi. / o

Tėvučiai lietuviai, paraginki
te savo vaikučius, kad lauky- * * *
tų draugijėlės pamokas. Alei- Naujienoms: — 
kitę ir patys pamatyti, kaip ir Pradėjo rudenį saulė šviesti: 
kas yra mokinama. jau turėjau antru kartu pro-

Už vis geriausia būti patiems gos per radio išgirsti “Naujie- 
ir visų patirti. nų” ir kitų lietuvių sureng-

Komitetas. tų programų.

Labai gražiai dainavo ponia 
Biežienė, o ir visas programas 
puikiai atlikta. O labiausia ma
lonu, kad orkestras' grojo lie
tuviškas meliodijas.

Dar kartų sakau — AČIŪ!
Su pagarba,

F. Wasiliauskas, 
1936 Case avenue, Racine, Wis.

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI DUODU ŽINOTI VIETI

NIAMS LIETUVIMS,
Kad aš atpirkau siuvėjo šapą, buvo 
svetimtautis, o dabar lietuvis

2339 W. Marąuettę Rd.
pi ogi autų. tarpe Westem ir Člaremont Avės

Labai puikiai padainavo. Gra- SIUVU NAUJUS, VALAU SENUS, 
ta TAISAU KAILINIUS KOTUS,Žiai Sllgiojo p. Bijansko Oikes- kajp pioteriškus taip ir vyriškus.

e ..Iras. Meldžiu ir toliau a t važi UO- Kam reikalingas patarnavimas, mel- 
Ką sako Lietuvių Ii su tokiu maloniu orkestru. terfiMNuSff"*"0' Dorlirk I Fas nori apšviela palaikyti FRANK THE TAILOR, CLEANINGKaaio rrogramo L iš • naSaUiio žinių suk. AND dyeing T7-1 X • • r pasaulio žinių suzi-| 2339 W Marųuette Rd.Kiaušy (Ojai [ noti, tai turi užsiprenumeruo-

■ ■■ ■ ■■■/ t i “Nau j ienas”. Bridgeporte. S. L. A. 36 kuopa 
rengia iškilmingą vakarienę, sekma-  Tnin nnt turiu už o-irho nn_ rengia įSKiimingą vakarienę, seKma- . .----------------------------------- taip pat linui uz gaioę pa- (Iienio vakare> rugs5j0 29 dieną, Chi-

L1PT11V111 VUlfinrui sakyti, kad aš esu pirkęs radio cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
UIvlUVItĮ vaianua > R,.driko 3417 So Ha,sted st- Kviečiame visus atsi-

-------------- seia is p. EHUIFIKO, -Hl/ ąo. lankyti> bua skaniausi valgiai paga- 
1 lalstcd Street. Mano radio aiš- minti ir linksmiausia muzika, kokia_ _____ Mano radio aiš- 

ir JŲ Iriai ir gražiai parduoda balsų,Gerbiamų “Naujienų” i
bendrų pastangomis, tarp kita-|jr malonu yra paklausyti, 
taučių ir lietuviams yra progos 
išgirsti, radio pagelba, musų 
tautos dainas ir muzikų—pažy-.

Į *!*
mėti musų kultūrų. .. ' M

Neminėdama materialiu nuo- 1 ai,.l,cn()S •
stelių ar pelno rengėjams, aš Antradienio vakarų 21 die
neliu kalbėti apie tai, kokia r“«sc,°’ 'urcJ”m, vel
, u . y . r x .‘ klausytis antro lietuvių muzi-kultunnę reikšmę ta lietuvių k J ., , \ . kos programo (per radio, iš sto-valanda per radio duoda lietu- .. ‘ T° . 2 ....ties WLS.), kurį surangė Nau- 
VI^nSL j i. v . . j ienos” su p. Budriku, ir no- 

Pradedant nuo zymiųjų-gar- . .. .... . , , . nm išreikšti padėkos ir pagar-siųjų sielų malonumu alpinan-L qs 
čių muzikos kurinių ir baigiant ’ . . T>. v.1 . v. 1v. \ . Ifl’P Pat poniai Biezienei uznervus erzinančiu dziazu, taip . . . . » , . . ., . . . . , . . jos gražų balsų. Ir sakysiu, kadpat rainomis damomis, mesDri(, .h,(lias jos (|įdnos 
girdime kasdien, tai tiesmi nuo L Tikimės, kad ir vėl .teks
scenos tai per radio, įvairias jos bal išgirs|i neužilga 
melodijas ir .neretai džiaugiamės p 0 ir j, Sersevičiui ačiū už 

jo malonų balsų; taipjau! ir ki
ne prasmės, nė žodžių nesupran- liems. Ka(Į ir seni man(> 
tame. Bet džiaugiamės ii ver- iiaų jje linksmi jaučiasi, jog 
įtiname. .... galėjo išgirsti tokias gražias lie-

Bet kaip turime įvertinti mu-1 tuviškas dainas. Sako, kad dai-

Joe Dabulski,
2046 W. 22 st.,1 Cliioa*

minti ir linksmiausia muzika, kokia 
dar nėra buvusi 
Taipgi tą vakarą 
prie S. L. A.

Kviečia visus be

ant Bridgeporto. 
galite u risi rašyti

skirtumo,
Komitetas.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Paš. 
Kliubas rengia vakarienę su šokiais 
subatoj, rugsėjo 28 d., 8 v. v., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite i savo kliubo vakarienę 
atsilankyti, nes nuo mus visų parei
na kliubo pasisekimas Įžanga $1.

— Komitetas.- -—7----------
CIGARETŲ DIRBTUVĖJE

biesiems davė progos savo sie-

prigimtam skomui maistu: savo

vų tėvynei gimdo jaunojoj 
kartoj ir musų kultūrą svetim
taučiams parodo.

Ta pirma Chicagos istorijoj 
vieša musų tautos kultūros per 
radio reprezentacija rimtos ver
tes turi tiek musų tautai čia 
Amerikoje, tiek musų tėvynei 
Lietuvai. Ir todėl to kultūrinio 
darbo pionieriai bus Amerikos 
lietuvių istorijos lapuose tinka
mai atžymėti. Už tai garbė 
jiems! Jie kulturinį darbų dir
ba—J. B-n«.

P. S. Programo dalyviai rug
sėjo 24 d. buvo gerai prisiren
gę: dainavo gerai, ponia Biežie- 
nė puikiausia. P-no Bijansko 
orkestras girtinas. . B.

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

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
--------O--------

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių krautuvė, 
ir vienas “pool table”, geras biznis, 
3337 W. 22nd St.

Raliir sumanąs vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 726! 
------ o--------

J.

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru 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 geriausiu budu juos parda
vinėti.

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

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

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė, biznis išdirbtas, biznis 
cash. Visi nauji fikčeriai ir kiti 
įtasymai, 11592 Lafayette Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

iš

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių 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., 
iškaitant 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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real

PARDAVIMUI 40,/& 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.

nos priminė jiems jų jaunas 
dienas Lietuvoje.

Dabar lauksime kito koncer
to ateinantį an/tradieni, kurio 
klausysimės jau visų valandų. 
Reikia tų programų klausytis 
ir džiaugtis jais.

Su pagarba,
Valerija Gapsevičiutė,

5811 S. Sacramento Avenue, 
Chicago, Illinois.

* >:< *
Gerb. “Naujienų” Redakcija:— 

Kupinas ačiū Tamstoms už 
parupinimę labai brangios lie
tuviams ir kitataučiams valan
dos per radio. O ypatingai ta
riu padėkos žodi Lietuvos sū
nums ir dukterims (Lietuvos 
tėvynainiams) už jų pasiryži
mų garsinti lietuvių tautos var
dų svetimtaučių tarpe.

Brangus tautiečiai, aš netu- 
iiiu žodžių, kad tinkamai iš
reikšti įvertinimų jūsų garbin
go darbo, pasiryžimo ir - gabu
mų. Bet tebūnie Jums žinoma 
tai, kad mes labai pageidau
jame girdėti lietuviškų progra
mų per radio iš stoties WLS.

Ir butų labai malonu, kad 
taptų Įkurta nuolatinė valanda 
su programų lietuvių kalba. 

Jeigu reikėtų, tai ir aš prisi
dėčiau su bušeliu kornų.

Su pagarba,
J. Meskienas (farmeris),. 

Roti te 2, Grand Junction, iMich.
♦ * *

Gerbiama “Naujienų” . Redak
cija: —

Didžiausios garbės ir padė
kos žodžių esate užsitarnavę už 
tokį didelį darbų ir pastangas 
— už programas, kuriuos mes 
dabar girdime per radio kas 
antradienį iš stoties WLS. Tai 
yra svarbu lietuvių vardui.

Didžiai dėkingi esame visiems 
artistams ir airtistlems, kurie 
jau dalyvavo ir dar dalyvaus 
tuose programuose ir kurių mes 
dar lauksime su nekantrybe.

Su pagarba,
Mr. ir Mrs. B. Filipavič, 

2213 West 22 Street, Chicago.
* * * i

Gerbiamos “Naujienos”: —
Tariu širdingai ačiū Jums ir 

kitiems Lietuvių Radio Progra
mo rengėjams, kurių man te
ko klausytis rugsėjo 24 dienų 
iš stoties WLS.

Tik keli rūkytojai žino, kad ima 
penkis metus padaryti Lucky Strike 
ei garėtą.

Auginimas ir askirstimas tabako, 
kad gauti vienodą skonį, kuo Lucky 
Strike pasižymi, yra viena iš ilgiau
sių ii’ rūpestingiausių operacijų. Ta
bako ekspertui ima 20 metų išmokti 
tinkamai paskirstyti į rūšis ir nu
pirkti tuos tabakus.

Nors tabaką valdžia taksuoja kaip 
luksusą, tečiaus tabakas yra farmos 
produktas. Daugelį tabako išaugi
na rendauninkai. Kokybė farmerio 
derliaus priklauso nuo oro, kokis bū
na tabakui augant. Du akrai gali 
užauginti apie 10Q_,svarų tabako.

Tabako rūšis vienais metais gali 
būti visai skirtinga nuo kitų metų 
rūšies. Naujas derlius gali būti vi
sai skirtingas nuo pereito.

Parinktiniai tabakai auginti per 
penkis metus yra parenkami dėl 
Lucky Strike. šio tabako rezervas 
laikomas dideliuose po 1,000 svarų 
pakuose, siekia 31,000,000 svarų. Per 
penkis metus jis yra sendinamas ir 
minkštinamas sandeliuose.

Tikrasis gaminimas Lucky Strike 
cigaretų ima penkias dienas. Kai 
tabaką išima iš pakų jį atidreginama 
su garu. Lapų gyslas išima tam 

Į tikrą mašiną, kurj pilniau atlieka 
darbą, negu žmogaus rankos. Miši- 
nos net suskaito kiek gvslų jos iš- 

i ėmė. Ekspertai atydžiai žiuri, kad 
išimti kiekvieną lapą, kirtis neatsa
ko Lucky Strike kokybei.

Po to tabakas nuodugniai išplau
namas, kad nuimti visus laukų ne
švarumus, kokie gali būti prie lapo 
prilipę. Jis iškedenamas, atvėsina
mas ir tada uždedama jis ant diržų 
ir prasideda maišymo procesas.
'Tada seka garsusis Lucky Strike 

kepimo procesas.
Po to tabaką vėl sudregina ir pa

lieka uždengtą pastovėti 24 valan
das, kad kvapsnis ir drėgno lygiai vi
sur persisunktų. Tada tabaką su
spaudžia ir padaro jį panašų į su
spaustas figas. Po to prasideda ta
bako piaustymas. Kiekvienas peilis 
į minutę pripiausto tabako dėl 300- 
450 cigaretų. Trinimasis yra taip di
delis, kad peilis po 8-10 minučių at
šimpa ir priseina jį išnaujo galąsti.

Dar vieną sykį užšildžius, kad pa- 
liuosuoti kvapsnį, tabaką sudeda j 
dėžes, kurias vadinama Saratoga. 
Tose uždarytose dėžėse tabakas iš
būna dvi dienas, kad kvapsnis vie
nodai išsidalintų.

Tabaką tada iškedena ir iškaršia 
ir tada deda jį j automatines ciga
retų darymo mašinas, kurios paga
mina į minutę 700 Lucky Strikęs ci
garetų.

[classifieo aos.
Business Service

Biznio Po tarnavimai)
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

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

Želvi s Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ii

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

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

REIKALINGA 10 moterų dirbti 
naktimis — valyti buildingą, 40c. į 
Valandą.

15 mergaičių ir moterų dirbti die
nomis dirbtuvėje.

Garantuoti darbai. Ateikite tuoįaus.
GRA H AM EMPLOYMENT 

AGENCY
833 Milwaukee Avė., 2nd f)., 

kampas Elston Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
gražiausia farma, su visais įtaisy
mais; ant upės kranto; cementinis 
kelias eina per vidurį farmos. Tin
kama dėl visokių biznių. Savininkas 
mainys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $1,000.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą 120 akrų. Yra trobos, gyvuliai 
ir visos mašinos. Pigi kaina. At- 
sišaukit po 5 vai. vakare arba ne- 
dėlioj. 2554 W. 39th PI. Telefonas 
Lafayette 2594.

Exchange—Mainai

REIKALINGOS mergaites pakuoti 
kendžių dėžutes. Kreipkitės

634 S. Dearborn St.,. 2nd fl.

PAIEŠKAU merginos arba jaunos 
moteries dirbti lunch ruimy ir roo- 
minghouse. Valgis #ir guolis, gera 
mokestis, 1600 Prairie Avė. Tel. 
Calumet 1277.

SAVININKAS maino 3-jų flatų 
ir j 2-jų Storų namą — priimsiu dvi- 
flAtį, bungalow ir lotus.

2709 W. 71st St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair. 
Moquette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matra.su, $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, Kėdės $1, ©asiniai pečiai $5. 
Droseliai, 2 šmotų miegamojo kambario se
tai, Kitchen kabinetai. Ice Boxiai, Grindų 
lempos, Kaurai. Atdara utarninkais, 
vergais, subatomis.

GAUGER FURNITURE CO., 
511 East 61st St.

ket-

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, du automobiliai labai pigiai, 
7148 S. Talman Avė. Tel. Hemlock 
7071 po 6 vai. vak.

Musical Instruments
Muzikon Instrumentai

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

Miscellaneous for SaJe
J vairas Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sedan ...............

’28 Buick Sedan-Standard, 2 door
’29 E>ssex Sedan ......................

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

’29
’29
>28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Situation VVaąted
Darbo Ieško

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

SENYVA moteris nori gauti dar- 
)o prie mažos šeimynos prižiūrėti 
vaikus, 5614 S. Racine Avė., 3 lubos 
iš fronto. t

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

Partners Wanted
Pusininku Reikia Real Estate For Sale

Namai-Žeinč Pardavimui
REIKALINGAS partneris į ra

kandų išdirbystės biznį. Turi būti 
su patyrimu ir mažu kapitalu. Box 
1125, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesus, ap 

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

For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 

pečium šildomas, boileris užsišildyti 
vandeniui, gražioje lietuvių apgyven
toje vietoje, 6628'S. Talman Avė.

CICERO, ofisas ant rendos, tinka
mas dėl daktaro arba advokato; la
binus tiktų dėl lietuvio dentisto, nes 
Cicero nėra, ant kampo, virš aptie- 
kos, 4847 W. 14th St.

FLATAS RENDON — 3 šviesus 
kambariai, karštas vanduo, elektra, 
guzas. švarioj apielinkėj, 4624 So. 
California Avė.

PASIRENDUOJA ofisas, gera la
bai vieta dėl advokato arba Real 
Estate, 4146 Archer Avė. Tel. La- 
fayette 0057.

Business Chances
Pardavimui^Bjzniai

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

DELICATESSEN ir grosernS, Įsi
gyvenusi. Gera apielinke, pigi renda. 
Turiu parduoti tuojaus. 6655 South 
Mozart St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
automobilių taisimo šapa Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $300. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751
$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

PARDAVIMUI grosernė ir kavos 
sankrova. Turi būti parduota šią 
savaitę iš priežasties ligos. Peoples 
Coffee Store, 2507 W. 47th St. Tel. 
Virginia 2144.

PARSIDUODA meat market ir 
grosernė ant dviejų bizniavų gatvių, 
biznis cash, gera proga pasidaryti 
pinigų, parduosiu pigiai, arba mai
nysiu j 6 rūmų bungalow, 2409 W. 
47 St. '

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dėl abelno namų darbo, kuris gali 
važiuoti Fordu ir kalba lenkiškai, 
kambarys ir pragyvenimas. Darbas 
ant visados, 4915 S. Ashland Avė. * •

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
išdirbtas per tris metus, parduosiu 
pigiai iš priežasties šeimyniškų ne- 
susipartimų, 919 W. 14 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
kuris turi sunratimą apie įdėjimą 
automobiliams stiklų. 5530 So. Lake 
Park Ave» Fairfax 2619.

PARDAVIMUI Malt ir Hops san
krova, išdirbta per 10 metų. Geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj, 732 W. 
31st St. Tel. Victory 7313.

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 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AR JUS TURITE $42?
'Tai pradės jus i 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 laiką. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. Del vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tek Rando!ph 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; I. C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

■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 
jrengtų, arba mainysiu ant farmos, 
neskiriant steito.

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

Justice, III.
HENRY KUMPUS

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų mūrinis 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.

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

PARDAVIMUI medinis bungalow, 
6 kambarių, furnasu šildomas. Gara- 

Li kusi u s po 
71st St. Tel.

žas. Įmokėti $1,000. 
$50 į mėnesį. 2343 W.
Hemlock 9781

matra.su



