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Britų Premjeras MacDonald 
Šiandie Bus Washingtone

’ <

Valstybės Sekretorius Stimson ii- Britų 
ambasadorius Sir Esme Howard atvyko
i New Yorką pasitikti

AS I 1 IN(Vr<>N AS, tjpalių Ci. basadorius
— Valstybės sekretorius Stim- premjerą j

son kartu su Britų ambasado
rium Sir Esme Howardu šian
die išvyko į New Yorką ofi
cialiai pasitikti rytoj [šiandie] 
Didžiosios Britanijos premjero 
Rarnsay MacDonaldo, kuris lai
vu Bersngaria atplauks j New 
Yorką 6 vai. ryto.

Prezidentas Hoover ir sek
retorius Stimson šiandie pa
siuntė MacDonaldui radiogra
mas, sveikindami jį atvykstan
tį i Amerikos vandenis.

Oficialia VVashingtonas stro
piai ruošias] aukšto svečio pri
ėmimui.

Kreiseriai Memphis ir Tren- 
ton išplaukė iš Hampton Boads 
į Nantucketą, kur jie pasitiks 
garlaivį Berengaria ir parly- 
dės į New Yorko uostų, ap
siaustą pakraščių sargybos lai
vų, valkų ir privačių jachtų.

Sekretorius Stimson ir am-1

Paėmę kinų Suijuano miestą, 
rusai apiplėšė jį ir padegė; 
pagaliau buvo išvyti

Sovietų kariuomenė Ginkluotas kai i n i ų 
bombarduoja kinus maištas Color a d o s 

ties Mandžuli valstijos kalėjime

\ BARBINĄS, Mandžurija, spa
lių 3. _ Gen. Liang, kinų ka
riuomenės vadas Mandžuli ir 
Delai-Noro sektore, praneša, kad 
sovietų rusų artilerija nepaliau
janti bombardavus kinų linijų 
ties Mandžuli.

Gen. čang Tsolisiang- Kirino 
provincijoj praneša, kad jo ka
riuomenės dalis vėl atėmė iš 
rusų Suijuano miestą, priešais 
Ifabarovską. Pranešimas sako, 
kad rusai, nuveikę nedideles 
kinų jėgas, suskubo apiplėšti 
ir sudeginti valdžios įstaigas 
ir kitas vietas, kol kinams at
vyko sustiprinimų ir rusai, po 
dviejų dienų kovos, buvo išvy
ti laukan.

Kadangi laukiama naujų ru
sų puolimų, gen. Čang įsakė 
civiliams gyventojams pasiša
linti iš visos tos apygardos.

Sovietų aeroplanai nepaliau
ja skraidę ant Pograničnaja 
(Suifenho) ir Mulino.

Graikai ‘nusiginkluoja*
ATĖNAI, spalių 3. — Graikų 

valdžia užsisakė Italijoj du ka
ro laivu, kurių kiekvienas pa
reis $1,125,000.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsu; 
daugiausia vidutiniai žiemių ir 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 55° F.

Šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29. Mėnuo leidžiasi 
6:42 vakaro.

Hcw.ar<l a.tly<U5s
speciali traukinį,

kuris pargabens juos j Wash- 
ingtoną 4 valandą po pietų.

PREZIDENTO HOOVERIO IR 
SEKRETORIAUS ST1MSONO

SVEIKINIMAI

Prezidentas Hoover pasiuntė 
premjerui MacDonaldui į gar
laivį Berengaria šitokią sveiki
nimo radiogramą:

“Ar tinau ties .Jums į .Jungti
nių Valstybių krantus, siunčiu 
Jums nuoširdžiausią prašom 
sveiką! ne tik savo paties, bet 
taip pat visų savo krašto žmo
nių. vardu.“

Valstybės sekretorius Stim
son taipjau, prieš išvykdamas 
į New Yorką, pasiuntė Mac 
Donaldui radiogramą:

“Siunčiu Jums, besiartinan
tiems į Ameriką, nuoširdžiau
sius sveikinimus. .Jūsų laukia 
čia tikras nuoširdus priėmimas 
ir šilčiausias vaišingumas.”

Trys kalėjimo sargai ir kelio
lika kalinių nukauti; siunčia
ma milicijos ir policijos pa
galba

CANON CITY, Co|o., spalių 
3. — Trys kalėjimo sargai ir 
keli kaliniai buvo nukauti, daug 
kitų sužaloti riaušėse, kurios 
čia šiandie kilo valstijos kalė
jime, kai kaliniams kažkokiu 
budu pavyko įsigyti kalėjimo 
arsenale 800 šautuvų.

Kalėjimo valdininkai sako, 
kad kalinių maišto vadai bdvę 
kriminalistai Dauny Daniels ir 
Purdue. Pastarasis, sako, šmu
gelio budu gavęs kalėjime šaU- 

i tuvą, nušovęs kalėjimo sargą 
i Irwiną paėmęs iš jo raktus 
ir paleidęs kitus kalinius, ku
rie' tuojau įsigiję ginklus.

Netrukus kalėjimo sienose 
prasidėjo batalija. Kalinių mai
štui patrempti, pagalbon buvo 
pašauta milicijos kompanija ir 
miesto gaisrininkų komanda.

Ahtrą valandą po pietų apie 
600 kalinių buvo sugrusti į tris 
kalėjimo kameras. Su kaliniais 
yra, jų laikomi, dvidešimt ka
lėjimo sargų. Dalis kalėjimo, 
kur yra valgomoji salė, koply
čia ir vienišų kameros, dega.

Praneša, kad iš Pueblo ir 
Colorado Springs siunčiama po
licijos ir milicijos pagalba. Iš 
Pueblo aeroplanu atgabenama 
ašarinių bombų ir amunicijos.

Valstijos kalėjime paprastai 
esti apie 1,200 kalinių, bet šiuo 
tarpu keli šimtai jų yra kalė
jimo farmoj, keletą mylių to
lumo.
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Daug užmuštų susi 
kirtime kinuose

LONDONAS, spalių 3.—Ex- 
change Telegraph pranešimas 
iš Honkongo sako, kad Vučave, 
Kinuose, įvykęs aštrus susikir
timas tarp maištininkų ir lo
jalios Kinų kariuomenės. Daug 
buvę užmuštų, ir 3,000 maiš
tininkų tapę nuginkluoti.

Hohenzollerny br a n g- 
menos bus iš aukcijono 

parduotos
BONN, Vokietija, spalių 3.

Šį mėnesį čia bus iš auk- 
cijonc parduoti brangus Hohen- 
zollernu meno kuriniai, sidab
ro daiktai ir bric-a-brac—nu- 
sibankrotavusios buvusio kaize
rio s?scrs, princesės Viktorijos.
Ta, princesė, moteriškė daugiau 
kaip 60 metų amžiaus, ištekė
jo už visai jauno rusų emi- 
granto Aleksandro Znbkovo, r«- 
storanų patarnautojo, kuris 
ėmė smarkiai lėbauti ir savo 
pačią privarė prie bankroto.

Senato komisija lai
kinai paliauja Shea- 
rero bylos tirinėjimą
“Negražu purvinus Amerikos 

skalbinius skalbti,” kol čia 
viešės Britų premjeras

WASH1NGTONAS, spalių 3. 
— Senato komisija, kuri tyri
nėja Amerikos laivų statymo 
kompanijų samdinio, didžiulio 
laivyno propagandininko, AVib 
liamo B. Shearerio, darbus ne
pasisekusio] juros nusiginkla
vimo konferencijoj Genevoje 
1927 metais, nutarė savo tiri- 
nėjimus paliauti iki spalių mė
nesio 14 d. Senato komisija ma
no, kad negražu butų “skalb
ti purvinus Amerikos skalbi
nius“ tuo laiku, kai Jungtinė
se Valstybėse viešės Britų 
premjeras Ramsty MacDonald 
ir diskusuos -su prezidentu 
Hooveriu juros nusiginklavimo 
klausimus.

Keltogg bus kvočiamas
Kai senato komisija, Britų 

premjerui išvažiavus namo, vėl 
atnaujins tirinėjimą, kaip pir
mi liudininkai busią, sako, pa
šaukti buvęs valstybės sekre
torius Frank B. Kellogg ir New 
Yorko bankininkas Sir William 
Wiseman. Pastarasis, sako, bu
vęs Anglijos slaptosios tarny
bos galva, operavusios Jungti
nėse Valstybėse tuojau po di
džiojo karo.

Danai eina prie vi
siško nusigink

lavimo
KOPENHAGA, Danija, spal. 

3. — Krašto apsaugos ministe- 
ris Soren Brorsen pasiūlė fol- 
ketingui (atstovų butui) visiš
ko nusiginklavimo įstatymo 
projektą.

Apsaugos ministeris siūlo 
Danų kariuomenę paversti, “sar
gybos korpusu,” o laivyną — 
“valstybės juros tarnyba.“ Vi
sos Danų fortifikacijos turėtų 
būt panaikintos, lygiai kaip pa
naikinta ir privaloma kariuo
menės tarnyba. Privačios ka
reiviškos organizacijos užgin
tos.

Sargybos korpusas susidėtų 
tik iš 1,600 vyrų, o valstybės 
juros tarnyba — iš 23 laivų, 
bendrai 13,(MM) tonų.

Sudegė lenkų miestelis;
1,500 liko be pastogės
VARŠUVA, spalių 3. — Gai

sras sunaikino beveik visą No
va Slupia miestelį, netoli nuo
Kiclcų. Sudegė 70 gyvenamų 
namų ir dvi sinagogos. 350 šei
mų, viso apie 1,500 asmenų, 
liko be mantos ir be pastogės.

Gaisro metu kai kuriuose de
gančiuose namuose ėmė spro
ginėti slapti komunistų amu
nicijos ir bombų sandėliai. Ke
liolika komunistų buvo suimti.

semar.nu buvo žinomi kaip Eu
ropos “taikos apaštalai”, labai 
nuliūdo, gavęs žinią apie stai
gią vokiečių užsienio reikalų 
ministerio mirtį. Jis telegrafu 
pasiuntė Vokiečių respublikai 
Francijos vyriausybės užuojau
tos pareiškimą.

[Atlantic and Pacific Photo]

Ramsay MacDonaldas, Anglijos premjeras, su savo dukte
rim Ishbel. Šiandien jis laivu Berengaria atplaukia į New 
Yorką, o iš ten vyks į Washingtoną tartis įvairiais klausimais 
su prezidentu Hooveriu.
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Mirė Dr. Stresemann 
Vokietijos užsienio 
reikalą ministeris

Buvo vienas žymiausių šios 
dienos Europos valstybininkų

BERLYNAS, spalių 3. — šį 
rytą 5:25 vai. mirė Dr. Gusta
vas Stresemannas, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris. i Mi
rė Širdies liga.

Dr. Stresemannas buvo vie
nas žymiausių šios dienos Eu
ropos valstybės vyrų, Vokiečių 
liaudies partijos (industrialis- 
tų) Vadas ir reichstago narys, 
pirmiau taipjau buvęs Vokie
tijos kancleris. Jis buvo 51 me
lų amžiaus.
Europa apgailestauja Strese- 

manno mirtį
LONDONAS, spalių 3. — Ži

nią apie D-ro Stresemanno, Vo
kietijos užsienio reikalų mini- 
sterio, mirtį Londono j>olitiniai 
rateliai priėmė su dideliu ap
gailestavimu. Arthuras Hender- 
sonas, Britų užsienio reikalų 
ministeris, sako, kad Strese
manno mirtis esąs nuostolis ne 
tik Vokietijos žmonėms, bet vi
sos Europos ir viso pasaulio 
žmonėms.

Philip Sno\vden, .iždo kanc
leris, pasakė, kad jis turėjęs 
didžiausios pagarbos Streseman- 
nui dėl jo kilnaus charakterio 
ir jo gabumų.

Lloyd George, buvęs libera
lu premjeras, pareiškė, kad 
Stresemanno mirtis esanti ne
laimė Europos taikai.

Briand nuliūdęs
PARYŽIUS, spalių 3. — Ari

stidas Briand, Francijos prem
jeras ir užsienio reikalų mini
steris, kuris kartu su l)-ru Stre-

Jungt. Valstybės su
sirūpino rusų kali
nių padėtim Kinuose
Įsakė savo konsului Harbine 

ištirti suimtų rusų būklę kon
centracijos punkte

HARBINALSs Mandžurija, spa
lių 3. — George C. Hanson, 
Jungtinių Valstybių konsulas, 
gavo iš valstybes sekretoriaus 
Stimsono instrukcijų ištirti ru
sų kalinių sąlygas Sungbei kon
centracijos punkte.

Konsulas tuojau susižinojo 
su Kinų valdininkais ir šian
die pat išvyko į koncentraci
jos punktą, rusų ir kinų ver
tėjų lydimas.

Kitų valstybių — .Japonijos, 
Italijos, etc. — konsulai taip 
pat paprašė Kinų vyriausybę 
leisti jiems aplankyti punktą.

Mano kad franeuzų 
lakūnai prapuolė

Sibiro giriose
MASKVA, spalių 3. — Ofi

cialios sovietų telegrafo agen
tūros Tass gautas šiandie iš 
Verchne-Udinsko, Sibire, prane
šimas sako, kad rusų vyriau
sybė ten mananti, jogei fran
euzų lakūnai Dieudonne Coste 
ir tMaurice Bellonte veikiau
siai savo kelionėj per Sibirą 
į Vladivostoką paklydę ir pra
puolę kur nors Bargužino gi
riose. Praeitą sekmadienį jie 
buvę pastebėti skrendą per Bar- 
gužino sritis, apie 175 mylias 
į žiemių rytus nuo Irkutsko.

Coste ir Bellonte išlėkė iš 
Paryžiaus praeitos savaitės 
penktadienį, pasiėmę kuro, ku
rio jiems turėjo pakakti 55 
valandų kelionei. Nuo išskri
dimo ligšiol jokių žinių apie 
juos negauta.

Persija užgynė sovietų 
banknotų įgabenimą
TEHERANAS, Persija, spa

lių 3. — Prekybos ministeri
ja paskelbė, kad nuo šio laiko 
užginama įgabenti • sovietų 
banknotus į Persiją.

Trockis nori prie
glaudos Olanduose
AMSTERDAMAS, Olandija, 

spalių 3. a- Užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad Leo
nas Trockis, diktatoriaus Sta
lino ištremtas į Turkiją bol
ševikų vadas, netiesioginiu bu
di! kreipėsi į Olandų vyriau
sybę, norėdamas patirti jos nu
sistatymą jo įsileidimo į Olan
diją klausimu.

Sako, kad jei Trockis butų 
formaliai prašęs leidimo, vy- 
riausybe butų jį jam suteikus.

[Jei Olandų vyriausybė įsi
leistų Trockį, Olandija turėtų 
du svečiu “didvyriu”, išguitu 
iš savo tėvynių: buvusį vo
kiečių kaizerį Vilhelmą ir bu
vusį bolševikiškos rusų revo
liucijos vadą.]

Lakūnas Lindbergh at
lėkė į Salvadorą

' MIAMI, Fla., spalių 3.— Be
vielis praneša, kad Amerikos 
tiansatlantinis skridikas Char
les A. Lindbergh šiandie prieš 
pietus atskrido į San Salvado- 
ra iš Guatemalos.

New Yorko uosto dar
bininkai balsuos streiką

NEW YORKAS, spalių 3.— 
5,(MM) New Yorko uosto darbi
ninkų, priklausančių Associa- 
tion of Marine Workers, atei
nantį sekmadienį balsuos strei
ko paskelbimo klausimą.

Perhvijos armijoj suse
kė komunistų sąmokslų

LIMA, Peru vija, spalių 3.
La Prcnsa praneša, kad vy
riausybė susekus komunistų są
mokslą kariuomenėje. Keletas 
karininkų ir kareivių suimti ir 
bus atiduoti karo teismui.

4 kareiviai žuvo aero
planų kolizijose

KBONSTADTAS, Rusija, spa- 
lių 3. — Dviem tbombarduo- 
jamiem aeroplanam susidūrus 
ore, buvo užmušti keturi ka
reiviai.

Albanijos banditai nu
šovė 9 vaikus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 3. — Albaniečių banda, 
bešaudydama Jugoslavijos sie
noj, nušovė 9 Busajevičo kai
mo mokyklos vaikus, o kitus 
tris pavojingai pašovė.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausi 
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, UI.

Mariono šerifas ir 
12 kitų ‘deputies’ 

tapo areštuoti
Kaltinami žmogžudybe ryšy su 

riaušėmis, per kurias 4 dar- 
. b ninkai buvo užmušti

MARION, N. C., spalių 3.-^ 
Ryšy su įvykusiomis čia va-, 
kar riaušėmis, per kurias ke
turi tekstilės įmonių darbinin
kai bitvo nukauti, tapo areš
tuoti McDcnveU kauntčs šeri

fas 0. F. Adkins ir dvylika ki
tų asmenų, kaltinamų dėl gal- 
važudybės ir galvažudingo są
mokslo.

Jie tapo areštuoti streikinin
kų advokatų išimtais vyrau
tais.

Be šerifo Adkinsp, kiti areš
tuoti yra: B. Robins, Bill Rig- 
gerstaff, Ch. Tat e, Alley Steppe, 
Taylor Green ir Ed (;annon, 
visi deputy šerifai; Adam Hunt, 
Marion Manufacturing kompa
nijos įmonės superintendentas; 
John Snoody, Davė Jarrett, 
Jim (hvens ir Webb Fener, 
įmonės tarnautojai, veikusieji 
kaip “special deputies.”

Užgynė muitinės agen
tams keleivių “klubus 

čiupinėti”
WASHINGTONAS, spalių 3.
Iždo departamentas išleido 

įsakymą, kuriuo užgina muiti
nės agentams “čiupinėti klu
bus“ asmenims, grįžtantiems iš 
užjurio.

Traukinys užmušė pen
kis darbininkus

WARREN; N. H„ spalių 3. 
—Netoli nuo čia traukinys, uo
gavęs automobilį, užmušė pen
kis New Engiami Power kom
panijos darbininkus.

MA NAGU A, Nikaragua, spa
lių 3. — Policija čia suėmė 
daugiau kaip dvidešimt asme
nų, kaltinamų dėl sąmokslo 
prieš valdžią.

JOLlET, 111., spalių 3.—Ank
sti šį rytą čia buvo nežinia kie
no išsprogdintas R. E. Curry 
saliunas. Žmonių niekas nenu
kentėjo.

PEORIA, III., spalių 3.-Jų 
automobiliui susikūlus, Fred 
Mi.tzen, valdininkas, užsimušė, 
o trys jo kompanionai rimtai 
susižalojo.

t
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Penktadienis, spalių 4, 1929

Bridgeportas juo 
diemsiems

Padaužų Narodo 
Sąjunga

Reikalų Komitetas, Dvasinių 
Reikalų Komitetas ir Materialių 
Reikalų Komitetas.

PUNKTAS IV.
šiaudelio traukimas

Chicagos bolševikai nudirbę 
visus darbus dėl “darbininkų”, 
sumanė ir pradėjo vykdyti nau
ją skymą. Tas jų naujas sky- 
mas yra maždaug toks—Brid- 
geportas juodiemsiems; paduo
kite savo baltą ranką juodiem
siems broliams ir seserims. Aiš
kiau pasakius bus—visi juodu-

Jau buvo pranešta, kad Pa
daužų Respublikos bepartyviai 
piliečiai susiorganizavojo į be
party vę partiją, kurią buvo nu
tarta vadinti “Liaudies Sąjun
ga”. Bet šitas vardas tokiai 
“šlauniai” organizacijai pasiro
dė, duokim sau, nevisai tinka
mas ir per striukas—tik iš dvie-

kai Bridgeportan—sveikinkime į jų žodžių. Tad konstitucijos 
juos; o visi baltieji, ypač lietu projekto komisija pasitarus su 
viai, eikit lauk iš Bridgeporto. Padaužų Respublikos geriausiais 

Nuo seniai lietuviu pastatyta juristais nutarė: žodį “Liaudies” 
bažnyčia, bankas, du gražus te- pakeisti žodžiu “Narodo” ir pri- 
atrai, Auditorija ir visi bizniai į dėti žodį Padaužų. Taigi bepar- 
!•’. i likti juodiemsiems bro- ---- —
liams. Ir iš tiesų lietuviai vis
gi daug kultūringesni už juo
duosius ir juo toliau vis labiau 
neklauso bolševikų nei jų ga- 
zietų skaito. Taigi ir reikia va-į 
ryti juos lauk, o kviestis juo
duosius. Jų raudonoji ežednev- 
na jau virsta raudonai-juoda. 
Koks čia skirtumas. Bolševi
kai moka savo kaili mainyti. 
Ir reikia manyti, kad jie tai 
daro ne už dyką.

Bet dėl šių įvykių dyvitis nė
ra ko, nes bolševikai seniau 
norėjo Lietuvą nusavinti, kaip 
tik Susivienijimą nenusavino. oĮnįų mėnesių. 
Bridgeportas nusavinti, tai — «
jiems nėra nė kas.

tyvė partija, maždaug, per am- 
žių-amžius vadinsis Padaužų 
Narodo Sąjunga.

žemiau kabinam Padaužų Na
rodo Sąjungos konstitucijos 
projektą ir iš dalies meldžiam 
visus bepartyviškai nusistačiu
sius partyvius piliečius atydžiai 
perskaityti ir šakų skoduose ap
svarstyti kožną konstitucijos 
punktelj. Visos šakos, kurios 
nesutinka su komisijos iškeptu 
konstitucijos projektu (idant 
gimdymas bepartyvės partijos 
neužsivilktų), visus “paproviji- 

1 mus” prisiųskite bėgyje devy- 
. Balsuoti pataria- 
už”, nes ki'taip Pa-me tiktai

O vistik iki daužų Narodo Sąjunga butų nė
šio! bolševikai mito daugiausia tiktai bepartyvė, bet ir be kon- 
iš Bridgeporto lietuvių biznie
rių ir profesionalų rankų. Bet 
bolševikai senai žino, kad biz
niu.;). tik priversti eina i bol- 
ševikų-juodukų ežednevną, o ne 
is savo liuosos valios. Yra ne
gerai kas nors, kada šuo pra
deda kąsti tą ranką. kuri jį 
mai4; na.

Padaužos prieš 
kaipo tokius, nieko neturi. Vie
nok prieš lietuviškus raudonus- 
juodukus Padaužos griežtai nu-: daužų Narodo 
sistatę...—P^d. 'trumpinant: P. N. S.
------ —------------------------------2. Padaužų Narodo Sąjungos 
Kaip Silpnos Nervingos užsimojimas yra: a) organiza-

I voti Padaužų Respublikos pilie
čius į skaisčią kaip saulė, ir 
liuosą nuo visokių partyvišku- 
mo bepartyvę kupetą; b) nešti 
bepartyvinį žibintuvą į minias 
ir plėsti bepartyvumą, išleidi- 

j liejant savo organą ir kitokiais 
budais; c) siuntinėti po visus 

| Padaužų Respublikos kampus ir 
1 kampelius neapmokamus, bepar- 
; tyviškumo idėjai pasišventusius 
agitatorius su pamokslais ir mi
sijomis; d) rūpintis bepartyvių 
žmonių socialiu gyvenimu, ren
giant “surprais pares” ir sidab
rines bei auksines vestuves ir 
t.t. ir t.t.

stitucijos. O tas juk negalima
Padaužų Narodo Sąjungos 

Konstitucijos Projektas

PUNKTAS L
Sąjungos vardas 

ir tikslas
Padaužų Respublikos be-

juocltlkusCdiartyviški piliečiai spiečiasi į
vieną didelę beparty.viškai nusi
stačiusią kupetą, vadinamą: Pa- 

Sąjunga, su-

1. Visi PflS. reikalai išrišami 
šiaudelio traukimu.

Pavyzdys; Paleiskim sau, ant 
stalo guli įnešimas: surengti iš
važiavimą į Crystal Lake. Po 
ilgų diskusijų ir visapusiško ap
kalbėjimo parėtkp vedėjas pa
ima į ranką du nelygius šiaude
lius, o vienas iš eilinių narių 
traukia. Jeigu ištraukia ilgąjį, 
tai įnešimas priimtas, jei trum
pąjį—atmestas.

2. Kiekviena PNS. šaka gali 
duoti įnešimus šiaudelio trau
kimui.

PUNKTAS V.
Kas ir kaip gali būti 
į Valdybą renkamas

1. Valdybon, taip sakant, gali 
patekti tik tokie vyrai ir mo
terys, kurie yra tikrai bepar
ty viški, išbuvę P. N. S-goje ne
mažiau 9 mėnesių ir turi būti 
nejaunesni kaip devynių ir pu
sės metų amžiaus.

2. Kandidatai į Valdybą ir 
visus kitus komitetus nominuo
jama viešai, galutinai išrenkami 
šiaudelio traukimu.

Pavyzdys: Į Prezidentus yra 
nominuoti trys kandidatai, tac 
padaroma trys šiaudeliai, vienas 
bisku’tį ilgesnis. Šiaudelius kan
didatai patys traukia; kuris iš
traukia ilgesnį, tas liekasi iš
rinktas Prezidentu, 
nauninkai renkami 
pat budu.

PUNKTAS

Visi kiti či- 
irgi tokiu

VI.

iŠ a k o s

1. PNS. šaka gali būti sutver
ta bile vienam Padaužų Res
publikos kampely, kur tiktai 
randasi bent vienas bepartyvis 
žmogus.

2. šakos Valdyba renkama lo
kiu pat budu, kąip ir cp-ntro. 
Būtent,' šiaudelio traukiniu.

Pastaba: Jeigu Šakoj t&'-ai tik 
vienas narys, tai jis eina visos 
Valdybos pareigas. šiaudelio 
traukimas irgi nereikalingas.

PUNKTAS VII.

Moterys Pasidaro 
Stipresnės

Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnės 
ir būna tvirtesnių nervų

Jeigu jus žinotumėt — jus pavar
gusios, niažakraujes moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktume!, bet tuo- 
jaus nueitumei pas savo aptiekinin- 
ką ir jsigytumėt didelę bonką šių ne
paprastų vaistų.

Mrs. Mabel Wagoner, 1(11 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu
vau silpna, nepaprastai nervuota ir 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupinų 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.”

Tanlac neturi jokių kenksmingų 
vaistų, kaip vanduo, kurį jus geriate 
— tik pačios gamtos medikalės žolės. 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja jį vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasitiki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai ent pareikalavimo.

Kaip ir kada P. N. S. 
bus likviduota

vartosime šiaudelio trau- 
tad «norime paaiškinti, 

mes referendumą atme- 
Juk jus patys žinote, kad

Kas
PUNKTAS 11.

gali ir turėtų
P. N. S. nariu

būti

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

1. PNS. nariu gali būti kož- 
na asaba, kuriai partyviškų par
tijų rietenos daėdė iki gyvo 
kaulo.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Spalio 4 ir 5

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

‘ The College 
Coąuette” 

dalyvaujant
Ruth Taylor, William Collier, Jr., 

Jobyna Ralston 
-----  ir -----

Pirmas kalbantysis serijų paveik
slas apie laukinius žvėris 

“KING OF THE KONGO”
Tai uui

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

2. Visi piliečiai, kurie už vie
nokius ar kitokius nusidėjimus 
likosi išmesti iš visų partijų 
mielai yra priimami į PNS.

3. Į Padaužų Narodo Sąjungą 
ypatingai pageidaujami tie pilie
čiai, kurie niekuomet, niekur ir 
su nieku nesutinka.

4. Visi literatai bei rašytojai/ 
kurių raštus partyviškos gazie- 
•tos talpina į gurbą, vadinasi, ar 
jie nori ar nenori yra vis tiek 
skaitomi PNS. garbės nariais.

1. PNS. bUs likviduota tiktai 
tada, kai nei vieno beparty visko 
žmogaus nebeliks Padaužų Res
publikoj.

2. Ši- Konstitucija yra mažina 
ir neprovijama.
P.S.N. Konstitucijos Komisija.

P. S. Kaip kam gal atrodys 
keista, kad mes vietoj referen
dumo 
k imą; 
kodėl 
tėm.
beagituodami vieni už kitus, be- 
balsuodami ir bevogdami balsus 
vieni nuo kitų mes išmokstam 
politikauti. O pradėjus politi- 
kauti, tai, bracia, nei nepajunti 
kaip atsirandi partyvio darbo 
sukury. Kitaip sakaųt, pradeda 
dirbti partyvinį darbą. Nu, o 
tas, bracia, juk musų beparty- 
viškai Padaužų Narodo Sąjun
gai pašėlusiai kenkia. Tai šit 
delko mes ir pakeitėme referen
dumą šiaudelio traukimu.

—PSN. Korst. Kotu.

mo, Paliesim pirmiausia p. v. 
kad ir meilės dalykus. Bet pirm 
visko būtina ii’ privalu pažymė
ti, kad Toronto Nykštukas nie
ko sau vyras iš visko. Akys 
nepermažos, nosies taip kad už
tenka, o ir frontas kuo negeres- 
nis už kitus. Kelnės visuomet 
iš po proso (kaip jo amatui 
pritinka), marškinėliai prosavo- 
ti, čeba'tčiiai vaksavoti, ant gal
vos šauni skrybėlaitė, o ant ran
kų šilko pirštinaitės. Ir taip 
musų gerbiamas ir daug myli
mas Nykštukas išsipuošęs, 'išsi- 
pųtęs (anot tos pasakos) vaikš
tinėja po Toronto šlaunų mies
tą; didvyrišką krutinę aitsta- 
tęs, o skrybėlaitė tik striksi 
nuo perdaug įsigyvenusios fan
tazijos jo galvelėj.

Taigi, matot, gerbiamieji, 
Nykštukas vyras kaip iš pypkės. 
Pastebėjo tą ir pats Nykštukas. 
Kartą, apsisukęs ant vienos ko
jos aplink save, sustojo ir pa
galvojo: ar aš ne vyras, ar ne 
toks pat kaip ir kiti, o gal dar 
ir geresnis? Ir, ir neturiu mer
ginos! Juk ir mano širdis ne 
avelė, šienu nepašersi... Ir lig 
šiol tu man snausk. Tai apsi
leidimas! Bet kokią?... Juk aš 
nebikoks vyras, tai ir mergina, 
neprasta turi būti, čia pradė
jo Nykštukas ant pirštų skait
liuoti: anglikė, žydė, lenkė, rus- 
kė... Ir taip kelias valandas tu
rėjo Nykštukas didelį galvosūkį 
rišti, kol pagaliau nusprendė: 
kad ir lietuvė bi tik ne Lietu
voj gimus. Ilgai Nykštukui 
merginos ieškoti nereikėjo. Jo 
puiki išvaizda tuojaus patraukė 
dėmesį vienos geltonplaukės; 
žinoma, ne Lietuvoj gimusios. O 
ir Nykštukas tuč tuojau prilipo 
prie jos, kaip muse prie me
daus.

Na, ir prasidėjo romanas. 
Nykštukas, savo geltonaksę lan
kyti netingėjo, o- ir geltonaksė 
dailiai čiulbėti mokėjo. Mat, 
širdelę paguosti Nykštukui vis 
norėjo. Taigi apie Nykštuką 
ištikusią laimę niekam nei abe
jot nereikėjo, višT matė ir visi 
pavydėjo, o apie;- konkurenciją 
niekas nei svajot negalėjo, nes 
Nykštukas buvo nusistatęs tvir
tai laikytis ir nepasiduoti. Jei
gu kartais pasitaikydavo kokie 
konkursų lainiėjintai, tai tą va
karą 7 ar 10 dęlerių Nykštu
kui ne pinigai, bi tik jis vienas 
prieš visus laimėjo. Ir taip mu
su Nykštukui klojosi kaip ant 
delno, o gyvenosi kaip rojuj. Tik 
staiga nelauktai ir visai netikė
tai užklumpa Nykštuką didelis 
krizis, taip sakant, stoka fi
nansų—arba kitaip sakant, pra
kiuro kišenius. Krizj Nykštu
kas sutiko be jokio malonumo, 
bet drauge ir nenusiminė, kad 
kartais nepastebėtų jo brangio
ji geltonkasė; ir visą sunkumą 
nutarė pranešti pats ant savęs. 
Na, ir pradėjo. Pirmiausia pri
siėjo skrybėlė kampan numesti, 
kuri jau galutinai atsisakė Ny
kštukui tarnauti, o kad kitą 
nusipirkti neturėjo pinigų, tai 
nutarė dar nuo pusiaužiemio 
vaikščioti be kepures... Pro ga
lus pirštinių pradėjo pirštai vi- 
zituot, čia 
Nykštukui 
Nykštukas 
džiausiu 
pirštines 
toj, kad 
kodėl be
atsakydavo: 
baidyti”. O Ičodel pirštines ran
koj neši, kad taip šalta? Saky
davo: “Mano rankos šalčio ne
bijo, pirštines rankoj nešioju 
tik dėl fasono”. Ir taip Nykš
tukas vardan laimes ir gerovės 
jo geltonkasės gatavas buvo ir 
krumplius nušalti.

Bet kaip jis nesistengė 'tą 
krizj paslėpt, o visgi jo gud
ruolė jį pamatė.
ir mano sau: aš turiu draugau
ti su tokiu apiplyšėliu, kurs 
neturi nei kepurės, nei gerų 
pirštinių, ir dar ne čia gimęs, 
grinorius!. No, niekados!.. Ver
čiau su Chacholu, bile čia gimu
siu. Taip, turi būt baigta!.. 
Kaip tik ateis vakare, pridėsiu 
puspadi prie užpakalinės kūno 
dalies, ir pasiųsiu jį šunų šu- 
kuot. Musų Nvkš'Lukąs, apie

jokias nelaimes nei nesapnavo, 
tą vakarą kaip tik gerai nesi
teikęs, nužingsniavo pas savo 
širdies ramintoją. Su linksma 
šypsena ant’lupų, laukė durų 
atsidarant. Tik štai pasirodė 
gražioj madona, ir Nykštukui 
vienai sekundai visos gyslos ap
mirė nuo taip didelės laimės. 
Kiek sukaupęs jėgas buvo be
pradedąs sveikinti, ir vos tik 
spėjo ištarti “labas brangioji”, 
kaip staiga įvyko kas 'tai nepa
prasto, lyg perkūnas butų tren-

jau kartą iš eilės, savo gyveni
me, nykštukas pajuto svetimą 
padą, prie užpakalinės kūno da
lies... Išvirtęs į gatvę, Nykštu
kas nutarė jau netylėt ir kroko
dilo ašaras liedamas; bėgo gat
vėmis visiems skelbdamas tą 
baisią žinią: Mušė mane; mušė 
mane!., čia geri Nykštučo ta- 
vorščiai tuč tuojau suredagavo 
“Laisvei” toki pranešimą: Eks
tra, ekstra, ekstra! Toronto Šv. 
Jono bažnyčioj, teroras! Muša 
ne tik žmones, bet ir nykštu
kus!..

Kiti gi neprieteliai skaniai 
juokėsi, sakydami Nykštukui:

Taip tau vreikia, mielas vaike,

Nekišk nosies, kur nereikia: 
Tą kiekvienas tur’ žinot, 
Kas sav’ kailį nor’. saugot.

Nugirdo ir užrašė
Nykštukų Einis.

—f—■■■•■ — — ■ ■■ —— — ,

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

VICTOR
Lietuviški Rekordai

Civilizacijos atarija
(Iš Toronto prietyki^)

Pastaba: amžius ir lytis skir
tumo nedaro.

PUNKTAS III.

P. N. S. p a r ė t k a v o j i m a s

1. PNS. parėtkavojasi per sa
vo Skodus, Načalstvą ir šiaude
lio traukimą.

2. PNS. reikalus veda ir pa- 
rūtkavoju šios institucijos: Pre
zidentas, Sekretorius, kasierius, 
Organo Redaktorius, Socialių

Šiais laikais įvairus pasaulio 
kampeliai pilni visokių garseny
bių. Neatsilieka ir Torontas 
nuo progreso. Ir klausimas, ar 
dar nedaugiau atsižymi Toron
tas visokių ryšių specializacijo
mis ir bendrai visokiais pra
šmatnumais. čia randasi' gar
sių korespondentų, poetų, komi
kų ir dar daugybė reikmenų ci
vilizuotam pasauliui. Bet tarp 
visų garsiausių yra Toronto 
Nykštukas. Jis pasižymi nepa
prasta savo išminčia, gabumais 
ir nelaimėmis, kurios ji peša iš 
visų pusių be jokio pasigaiičji-

jau antras peilis 
širdin; bet ir čia 

nenusimena, su di- 
kantrųmu pradeda

nešioti rankoj —vie- 
ant rankų. Užklaustas 
skrybėlės, Nykštukas 

“Noriu žiema iš-

Vieną kartą

visai gerai ant 
Bet kur tau, aš 

kokia nelaime ir 
aplenkt, tai aitsi- 
kurie pagelbsti

Atsipeikėjęs Nykštukas paju
to begulįs priešais esančiam 
parke; ir tik gerai savo galvelę 
pasukęs prisiminė kas įvyko. 
Fui, kad jos nesulauktų tos 
mergos, kad aš daugiaus su 
joms reikalą turėčiau. Fui, dar 
kartą nusispiovęs pasakė Nykš
tukas, ir pakasęs savo gluodnią 
galvelę, šaltos rasos graužiamą, 
nukiutino namų link. Beeida
mas ir galvoja sau: likau be 
skrybėlės, be pirštinių ir be pi
nigų, 'taip sakant, “plikas kaip 
tilvikas”. Na, bet daugiau toks 
kvailas nebusiu. Ir jau buvo 
bepradedąs musų Nykštukas 
kas kart geriau stiprėti, ir ne
užilgo manė 
kojų atsistot, 
ir sakau, kad 
norėtų žmogų 
randa žmonių,
jai prie jo prikibt. Taip ir Ny
kštukui padarė. Atėjo kartą į 
galvą, kokiam tai piliečiui, kad 
reikia sutvert Šv. Jono parapi
ją. Nutarta ir padaryta, t. (y. 
parapija sutverta, kunigas par
vežtas ir bažnyčia nupirkta, o 
žmonės eina ir meldžiasi. Nu
sprendė ir Nykštukas susipa
žint su bažnyčia. Ilgai galvojo 
ir išgalvot negalėjo, kas reikia 
pasiimt su savim į bažnyčią ei
nant; mat, jis nežinojo ką žmo
nės bažnyčioje veikia, ar ten 
ruko, ar ten spiaudo, ar atari- 
ją kremta, nelyginant, kaip 
žaloji. Galų gale nusprendė pa
siimti čiuing-gom, t. y. altariją 
krimsti. Atėjo Nykštukas baž
nyčion, išdidžiai atsisėdo, ir pra
dėjo civilizacijos atariją krims-j 
ti. O čia žiuri, kad visi tik sto
jasi ir klaupiasi ir vėl stojasi. 
Nespėjo Nykštukas nustebti iš 
tokių nematytų šposų, kaip štai-- 
ga pajuto kieno tai kumštį sa
vo panosėj ir žodžius: “Klaup
kis, kad atėjai”. Į tokį necivili
zuotą elgesį Nykštukas visai ne
atkreipė dėmesio, ir ramiai sė
dėdamas tęsė toliau civilizacijos 
atariją... Bet parapijonai nenu
rimo ir savo diktatūrą vykdė: 
priėję vėl sako Nykštukui: 
“Klaupkis, o ne, tai išeik lauk!” 
čia jau Nykštukas neiškentė ir 
pasakė: “Atėjau neprašytas, iš
eisiu nevartytas”. Ir vėl buvo 
bemanąs tęsti savo užsibrėžtą 
darbą. Bet kur tau nurims tie 
davatkos; kaip stvėrė nabagą 
Nykštuką už apykaklės, kai 
temps pro duris; ir čia antrą

“Kadungi mano puikieji lini
niai h* apatiniui reikalauju 
didžiausio rupeHtlnguiųo plau
nant, mano Hknlličju vartoju 
ilk tyliausi muilą — Ameri
can Family Fiakru”.

T-lii JAt’OII BALE R 
ClilcagoH turtinga Ir pasauly 

žinomu garsi biznio ir tur
čių bendri jos moterių.

Paprašykite Victoro krautuvninką nagriežt naujausius orthophoniškus 
rekordus ant naujos Victor-Radio Electrola Re 45

Būtinai išgirskite šį juokingą rekordą. Prisijuoksite iki sočiai.
10-ties Colių, Listo Kainos 75c

BURDINGIERIUS PRAKTIKUOJA
KLAUSYK, MYLIMOJI

BALSINIAI
Naktis svajonėms papuošta 
Oi greičiau, greičiau

V-14014

V-14013

V-14009

V-14008

V-14006

V-14004

V-14003

V-14011 -

V-14005

80752

81303

J. ŽIŪRONAS IR GRUPE
JUOZAS ŽIŪRONAS

Sakė mane šiokia
Molio uzbonas 2. Ne už šiaučio

Beauštanti aušrelė
Laiškas pas tėvelį

Ponas Numirė—Dalis 1
Tonas Numirė—Dalis 2

Davatkėlė Po Sodnelį 
P. Stankūnas

Baigės

' Pasėjo

r

Viktoria

Zosė Krasauskienė

Volteraitė-Zosė Krasauskienė

P. Stankūnas

Znsė Krasauskienč-Bcnediktas Vaitekūnas
Juozas Kamešis-Benediktas Vaitekūnas

Dienele

Broleliu ‘
INSTRCMENTALIŠKI

PolkaKalnų
Katarinos Polka

Džiugus Variakalys
Miškus Aukcijonas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
Rat, r.n. 81G93
Daina Jaunystės Nelaimės

Kvictkos Valcas
Giedrutis Valcas 81443

Vinckevičius-Daukša-Namieko
V inckevičiuB-DaukSa-Namieko

Dulko

Lietuvių Orkestrą

Penkių Alkanų Muzikantų
ORKESTRĄ

Laisčiau Rūtą—Polka /
Kauno—Polka

Mainierių Polka
Lakštingalos Polka

Klauskite vardo Victor; jis yra jums gvarantuotas. 
Rašykite prašydami katalogo, gausite už dyką.

Naujas Qrthophonic

ictor
Rekordas

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio - victor Corporation of America 

CAMDEN, NEW JERSEY

Turtingosios Chicagos Moterys
Reikalauja, kad šis tyras muilas butų 

vartojamas dėl viso skalbimo
Chicagos turtingiausių šeiminų namuose viskas, nuo 
ploniausių iki storiausių audeklų, yra skalbiama su 
American Family Flakes. Pabandykit pakelį šiandie. 
Parnatykit kaip baltai jis išplaus—be trinimo ar ve
lėjimo. Puikiausias dėl visų naminių reikalų. Tyras 
muilas—neturi graužiančių medžiagų. Palaiko ran
kas minkštas ir baltas.

Užrašai ar Kuponai Geri Brangioms Ęovanoms
10
25
60

centų 
centų 
centų

Pakieto Panel lygus 2 American Family Soap Vriaperiams
Pakieto, Panel lygus 4 American Family Soap Vriaperiams
Pakieto Panel lygus 6 American Family Soap Vriaperiams

Žymios Chicagos Turčių Bendri
jos Moterys naudoja šį Muilą

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

P-ia VVilliam VVrigley, Jr.
P-ia James Simpson

American 
Family Flakes

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

j
/
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Boston, Mass.
Visko - po biskį

Kadangi jau seniai berašiau 
iš Bostono žinučių, kurių čia 
per tą laiką pusėtinai prisirin
ko, tad nežinau nei nuo kur 
pradėt.

Pradėsiu nuo paties Bostono, 
o baigsiu lietuviais.

Bostonas pastaraisiais kele- 
riais metais pusėtinai pakitėjo 
-pagražėjo, daug senų namų 

išgriovė, gatves praplatino, o 
šalitakius taip pat. Todėl da
bar jau mažai ir liko siaurų ir 
necementuotų gatvių.

Potam daug senų namų iš
griovė ir ant jų vietos naujų,

ją Bositon Main stoti ir pabu- 
davojo puikią naują su milži
niška svetaine, kur bus 17 tu- 

! kstančių sėdynių. Virš stoties 
sienos ir grindys marmurinės; 
išrodo puikesnis už Pennsylva- 
nijos stot: Nevv Yorke. Taip 
pat, rodos, jau yra nutarta ir 
South StMion (dar naujasnė) 
griaut ir statyt naują didesnę.

Griauna ir didžiulį paštą ir 
statys naują didesnę ir gra
žesnę. Su laiku Bostonas gali 
pasivyt Paryžių.

. Tai tiek apie Bostoną kaipo 
miestą.

Dabar iš lietuviškų dirvonų.
Lietuviškas, tautiškas, kata- • 

likiškas, komunistiškas ir sočia-i 
listiškas judėjimas, galima sa
kyti, yra apmiręs. Gal komu
nistai bytina visus. Mat, jie! 
pripratę rėkti, tai ir negali at
prasti. Ar kas jų klauso, ar J 
neklauso, tai jie nežiūri, rėkia

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

[Atlantic and Pacific Photo]

Pensacola, Fla. — Miesto išvaizda po audros. Šį kartą audroj nežuvo nei vienas žmogus

3

gražių ir didelių pristatė. Nu
griauna tris, keturis arba net 
visą bloką ir ant jų vietos pa- 
budavoja vieną milžinišką tro
besį, nuo 6 iki 15 aukštų. Da
bar vieną milžiną baigia ant 
Fadral gatvės, netoli nuo 
“South Station”, kuris bus net 
24 aukštų. Išėmus Bostono 
muitinyčią, tai bus aukščiausias 
namas Bostone.

Toliau nugriovė dar apynau-

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligi], reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saules 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
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina S’treet

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

I’hone Boulevard 4552
k. —'

Tėmykite
1) APDRAUDA (Inauravcei Nuo
ugnie*. Langų. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelio* Ir knmi>»
nijaa
2) REAL ESTATE; Tūrių gerą 
ha r gene vinoae Chicago* dalvw*

V. MISZEIKA
NwuJ1oih»

1739 So. 35
r«l. ašiai

V-------- . ... .... ------ - .. .

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

THEATRE
3140 S. Halsted St.

nija susideda iš įto, kad vyras 
žmonai akmeniu kirviu nukerta 
vieną pirštą. Jei jis lieka naš
lys, tai jis pats sau turi nusi
kirsti vieną pirštą, šeimos gy
vena labai gražiai. Visos mote
rys, tekėjusios ar netekėjusios, 
miega vienos, atskiruose kam
bariuose. Vagysčių, žmogžudys
čių ir kitų nusikaltimų pas juos 
visai negirdėti. Persiskirdami 
su baltais verkė ir prašė pasi-, 
likti.

Taip atrodo tikri gamtos žmo
nės, neliesti jokios civilizaci jos.

“Jaun.”. 1

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls fs a Famous Vlvani Sėt and In- 
cludes face powder, |1.00; Rouge, 76c, 
Tiasua Cream $1.00. Deptlatory |1.00, 
Faclal Astringent |1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water 11.25, Perfume 12.75, Brtl- 
llantino 75c, Sktn Wh1tener 75c. Totai 
Value 112.00. Speclal price, $1.97 for all 
ten pieces to introduce this line.

Vardas ................................

, Adresas ................................

Bea Van 580-5th Avenue, Ncw York

GARSINKITĖS 
N 4U JIENOSE

sau ir gana. Bet tikrenybėje 
jie net pergreit pradėjo nykti. 
Iš su virš šimto narių jų kuo
poj liko tik apie 20, ir už me
tų kitų tai jų neliks nei vieno. 
Pasak velionio J. Nevecko, jie 
lyg musės po šventam Jonui 
visi išnyks.

Socialistų kaip buvo apie 20 
narių, tiek ir dabar yra. šie 
apsileidę, mažai veikia. Nei 
koncertų, nei teatrų, nei pra
kalbų,—tik vasarą surengė 3 
piknikus,—tai ir viskas. O pub
lika pas juos lankos. Girdėt, 
kad socialistai rengiasi pradėt 
veikti, ir per pirmas prakalbas 
prirašyti 50 naujų narių.

Sandariečiai išlydėję “Sanda
rą” j Chicagą, jaučiasi lyg vai
kas be mamos. Pasidarė tykus 
tarsi nuliūdę. Tik Petrauskas 
dar juos lyg sukursto su kon
certais ir perstatymais.
Na, o katalikai, tai jie turi gal 
didžiausią partiją. Bet kadan
gi Šioj gadynėj ne didžiuma 
giliuoja, ale apšvieta, išsilavi
nimas ir progresas, tai musų 
katalikai taip apsileidę ir tam
sus fanatikai, kaip ir komunis
tai. Munšainą verda, parduoda 
ir patys geria. Gal komunis
tai bytina katalikus virime ir 
pardavime munšaino: komunis
tai geresni biznieriai, ale kata
likai bytina komunistus gėri
me. Jie išgeria du kart dau
giau, kaip kad komunistai. Bet 
juk katalikų daugiau ir yra, 
tai bepigu jiems girtis.

Beje, čia yra da viena srovė 
ar klasė, kuri nepriguli nei 
vienai viršminėtai partijai. Ji 
yra, taip sakant, mažų lietuviš
kų buržujukų srovė. Susideda iš 
kriaučių, bosų, realestatininkų, 
groserninkų; priklauso vienas 
graborius, potam kuone visi 
senberniai, gyvanašliai, našliai 
ir pusėtinai ženot.ų “bernelių”, 
-tai vyriškos lyties; o dailio

sios—moterėlių— tai daugiau
siai gyvanašlių, našlių — ir že- 
notų “mergelių”. Kitos su vy
rais priguli, o kitos tai palieka 
vyrus namie vaikus prižiūrėti 
ir važiuoja ant parės.

O jų veikimas, jų siekiai, jų i 
principai,—tai kelti pares žie
mą. subatoj, o vasarą kempėj. 
Kriaučių boseliai ir vienas gra
borius turi tam tyčia pasibuda- 

' voję toli nuo miesto palapinę, 
j ir ten jie kas nedėldienis, o kaip 
kada ir šiokioms dienoms su
važiuoja su automobiliais (net 
po 10 vienam automobiliuj).

ūda, geria, šoka, maudos; kitas 
ir prigeria. Pereitą vasarą 

J prigėrė Juozas Kavaliauskas, 
i Dažnai įvyksta peštynių ir pe
šas už mergas, našles, gyva-1 
našles ir taip pat už ženatas. 
Mat, nepasidalina gražiosios ly
ties meile.

Tose kempėse arba palapinė
se įvyksta visokių visokiausių 
šposų. Aplanko ir policija. 
Kai kuriems tenka ir cypėj at
sidurti. Bet biznis visvien bu
joja. Atsitinka ir dauk skan
dalų. Ypatingai, kuomet vedę 
vyrai pradeda su svetimom mo
terim važinėtis po kempes.

—Kaulukas.

dė didelio nusistebėjimo, nes 
baltų žmonių jie niekad nebuvo 
matę, bet nerodė jokios bai
mės. Net atskiri žmonės ir 
vaikai drąsiai ateidavo baltųjų 
stovyklom Jie buvo ramus, 
mandagus ir mūsiškai tariant, 
santykiuose labai kultūringi. 
Tuojau jie atnešė dovanų, kiau
lę ir daugybę bananų. Parodžius 
baltiems noro keisti prekes, pig
mėjai atnešė savųjų. Jie čia pa
rodė nepaprastą sąžiningumą, 
vengdami mažiausio apgavimo.

Pigmėjai gyveno dar akmens 
amžių. Metalų jie visai nepa
žino. Jų kirviai, peiliai, gink
lai buvo iš akmens, arba iš

.prijuostėlės iš pryšakio. šiaip 
yra visai nuogi. Gyvena iš me
džių ir šiaudų pastatytose grin- 
telėse. Jie užsiima po truputį 
žemdirbyste: augina bulves ir 
kai kuriuos kitus šakniavaisius. 
Jų akmens kirviai taip gerai 
padaryti, kad jie nukerta savo 
kirčiais storokus medžius. Ne
paisant. karšto klimato, jie nie
kad nesimaudo ir labai stebėjo
si matydami besimaudančius 
baltuosius. Labiausiai jiems 
patiko muilo putos ir dėl to už 
muilo gabalėlį galima buvo iš 
jų visko gauti. Nepaprastą ma
lonumą jiems sudarė bloknoto 
lapelių vartojimas.

Pas nuogus žmones
Už muilo gabalėlį viską gau
tum.—Jaunajai nukerta pirštą.

Mokslininkas M. Stirling bu
vo nusiųstas tirti Naujosios 
Gvinėjos salą, esančią tarp 
Australijos ir Azijos. Baltų gy
ventojų turi vos kbliasdėšimtis 
tukst. pakraščiuose. Vidurys 
dar visai mažai tėra ištirtas. 
Stirling su savo ekspedicija, po 
šešių mėnesių labai vargingos 
kelionės per tropiškus miškus 
ir aukštus iki 4,000—5,000 mtr. 
kalnus, pasiekė salos vidurį, čia 
labai gražiose vietose jie rado 
pigmėjų tautelę. Didžiausi vy
rai ne aukštesni pusantro met
ro. Dauguma, ypač moterys, 
apie metrą su trupučiu.

Prisiartinus ekspedicijai, kuri 
turėjo 400 žmonių, pigmėjai ro-

KUDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

TUBBY

kaulo. Bet jie turėjo savo pi
nigus: varlių kaušiukus ir daug 
noriau ėmė už savo prekes tuos 
pinigus, negu baltųjų siųlomus! 
plieno peilius, kirvius, ir kitus 
metalinius daiktus. Vyrai ir

Vyrai dirba sunkesnius, mo
ters lengvesnius, darbus.

Moterų yrą daug mažiau, ne
gu vyrų. Užtat, nors leista tu
rėti kelias moteris, bet daugiau, 
kaip viena, niekas, nė pats ka-

moterys nešioja tiktai trumpas ralius neturi. Vedybų ceremo-

Geriau Busite Patenkinti, 
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

■n o
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje
Į * .

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

R A ii MOLAS Atwate k Kent

KADA KIMBALL JL JFLadlos radios
Lengvus Išmokėjimai Nuteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 2536-40 West 63rd Street
Telcphone Lafayette 3171 * Telephone Hemlock 8400

KELIAUK J LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai j
' KLAIPĖDA IR ATGAL

/ c
Patartam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia klasė j tfen 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.

“LITUANIA” 
“POLONIA”

Oct. 5
Oct. 12

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą 
arba

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi 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 į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

. \ .
<---------------------------------------- *--------------------------------------------- x

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko

“ESTONIA” ........... Oct. 26
“POLONIA” ........... Nov. 16

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

He Keeps His Rubbers Dry.
Pėtnyčioj ir Subatoj, j 

Spalio 4 ir 5
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“The Man and the
Woman”

dalyvaujant

Billie Dove, Rod La Rocųue

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

ZSUOCKS! THfcT > 

PROJES CHOM DOO'T 
KMOVO MVCH ABOOT 
CATČIAIK}' FPOG^, 
MAKUO'ME UJEAR.

THE&E OLEUUBBERS.,

ę — AU M AKIM' (HE 
PROMILE. I UJOULOlO'T 
GET ’TREM FULLA 
VU ATE R.

LET ME Go
Douimto TUC 

l»ELL VLL
. Stick ~rc> i-r
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. C c*., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscrlption Ra tęs:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago

3c per copy

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

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

Užsisakymo kaina?
Chicago je — paštu:

Metams   88.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims niėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija_______________ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams___ ............. ...  87.00
Pusei metų   —______ 3.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviems mėnesiams_____ _  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams 88 00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monay

Orderiu kartu su užsakymu.

JAMES RAMSAY MACDONALD AMERIKOJE

šiandie į Jungtines Valstijas atvyksta Didžiosios 
Britanijos ministeris pirmininkas, James Ramsay Mac- 
Donatd, tartis su šios respublikos prezidentu Hooveriu 
baro laivynų sumažinimo klausimu. Visas pasaulis yra 
susidomėjęs šia MacDonaldo vizitą ir nekantriai laukia, 
kokių vaisių duos jo pasimatymas su Amerikos prezi
dentu.

Šitų dviejų vyrų susitikimas tur-but bus vienas 
svarbiausiųjų įvykių pasaulio istorijoje.

Yra be galo svarbus jau pats faktas, kad sueina 
draugingam pasikalbėjimui dviejų galingiausiųjų šian
die valstybių galvos. Jungtinės Valstijos ir Didžioji Bri
tanija iki šiol nebuvo pergeriausi draugai. Šis kraštas 
juk įgijo savo nepriklausomybę kovoje su Anglija. Pas
kui buvo įvykęs kitas karas tarp jų dviejų. O per pasku
tinį dešimtmetį tarp Anglijos ir Amerikos ėjo aštrios 
varžytinės dėl pasaulio prekybos ir, to pasėkoje, jiedvi 
ėmė lenktyniuoti, statydamos karo laivus.

Organizacijos Užsieny Ant
roji Konferencija, įvykusi 
1929 m. rugsėjo m; 7—9 d. 
Vilniuje, apsvarčiusi Vykdo
mojo Komiteto žygį dėl pa
šalinimo Jeronimo Plečkai
čio, nutarė:

“1) Konferencija pilnai 
pritaria Vydomojo Komiteto 
nutarimams, būtent: a) iš 
š. m. sausio mėn 24 d. dėl 
J. Plečkaičio pasišalinimo 
nuo politinio veikimo L. S. D. 
O. U., b) nutarimui iš š. m. 
kovo m. 28 d. dėl Jeronimo 
Plečkaičio visiško pašalinimo 
iš organizacijos.

“2) Už Jeronimo Plečkai
čio veikimą L. S. D. O. U. 
jokios atsakomybės neima ir 
pakartotinai perspėja visus 
politinius emigrantus social
demokratus nuo jo ir jo vei
kimo griežtai atsirubežiuo- 
ti.”
Taigi avantiūristas Plečkaitis 

buvo priverstas pasišalinti iš 
veikimo socialdemokratų emi
grantų organizacijoje jau sau
sio m. 24 d. O kovo mėnesio 28 
d. jisai buvo jau ir vį^ai iš or
ganizacijos išmestas.

Labai gaila tečiaiis, kad emi
grantai socialdemokratai davė
si pradžioje vedžioti už nosies 
Plečkaičiui. Ta jų klaida be ga
lo pakenkė jų vardui ir davė

dėkingos medžiagos fašistams, 
bolševikams ir klerikalams ‘‘pei
zoti” visą socialistinį Lietuvos 
judėjimą.

OPOZICIJA PILSUDSKIUI
VIS AŠTRŽJA

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad Lenkijos socialistai ir 
kitos opozicines partijos atsi
sakė tartis su maršalu Pilsud
skiu, kuris per ministerį pirmi
ninką Switalskį kvietė jas i 
konferenciją ir siūlė ats'teigti 
“gerus santykius” tarp seimo 
ir valdžios. Dabar opozicija da
ro dar aštresnių žinksnių. Taip, 
Lenkų socialistų partija nutarė 
reikalauti, kad dabartinė kari
ninkų valdžia atsistatydintų.

“L. žinios”, rašydamos apie 
tai, praneša, kad

“Lenkų socialdemokratų 
partija (tai — P. P. S. — 
“N.” Red.) priėmė rezoliuci
ją, kuria pareiškiama didelis 
nepasitenkinimas esamu Len
kijoj režimu ir reikalaujama 
jo likvidavimo. Frakcija (so
cialistai seimo atstovai. — 
“N.” Red.) reikalauja, kad 
atsistatydintų dabartinė Svi- 
talskio vyriausybė.”
Iš tiesų, ponui Pilsudskiui 

atėjo nelinksmos dienos.

{Atlantlc and Pacific Photo]

Berlynas. — Dr. Gustav Stresemann, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris, kuris mirė nuo širdies ligos spalių 3 d.
Stresemann buvo vienas žymiausių Europos diplomatų ir dide

: Apte Įvairius Dalykus
lis taikos šalininkas.

Penktadienis, spalių 4, 1929

TIK-KĄ 
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, Pavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

MacDonaldas dabar atkeliavo Amerikon tas varžy
tines ir lenktynes sustabdyti ir pakeisti nepasitikėjimą 
ir baimę, viešpatavusius santykiuose tarp Anglijos ir 
Amerikos, draugingumo ir kooperavimo dvasia.

Bet jo atsilankymas šioje šalyje turi da ir didesnio 
tikslo. Britanijos premjeras ir Amerikos prezidentas 
nori paimti iniciatyvą viso pasaulio taikos reikale. Juo
du tarsis ne tam, kad sudarius sąjungą prieš kitas val
stybes, bet tam, kad paskatinus prie susitarimo ir gink
lų mažinimo visas šalis.

Niekuomet iki šiol visoje žmonijos istorijoje nesi- 
darbavo sutartinai tarptautinei taikai tokios galingos 
jėgos, kaip tos, kurioms atstovauja MacDonaldas ir 
Hooveris. Anglija ir Amerika, eidamos ranka už ran
kos, jeigu nori, gali net priversti pasaulį atsižadėti ka
ro. Prieš šių dviejų milžinų opoziciją joks didesnis ka
ras nėra įmanomas.

Todėl MacDonaldo atvykimą * Amerikon sveikina 
kiekvienas išmintingai protaująs žmogus. -Tebūnie jo 
kilnioji misija sėkminga!

Darbo žmonėms ir visiems tiems, kurie geidžia lai
mingesnės ateities žmonijai, yra ypatingo džiaugsmo 
da ir tame, kad tas didis svečias yra jų idėjos žmogus. 
MacDonaldas stovi priešakyje galingos anglų Darbo 
Partijos, kuri savo programe yra pažymėjusi, kaipo vy
riausią savo siekimą, Socializmo tvarką. Reikia tikėtis, 
kad jo atsilankymas ir šiai idėjai milžiniškai patarnaus.

Bolševikų naujasis j 
švietimo komisaras

Trumpa Bubnovo biografija.— 
Stalino sėbras. _ Neraštiš®. 
tiškumo likvidavimo komisi
ja.—Nemokšų nuošimtis Ru
sijoj— Bubnovas žada rim
tai rūpintis žmonių švieimm

’ paskirtas darbininkų-kaimiečių 
i raudonosios armijos 'politiško 
skyriaus viršininku ir gavo ki
tus paaukštinimus. Reikia taip 
pat pridurti, jog Bubnovas ga-

į Apzvalgaj 
--------- ---- — 

PRIEŠ VOLDEMARUI 
KRISIANT

Kauno oficiozas rugsėjo 18 
d. Įdėjo tokį “Eltos” praneši
mą :

“Antradienį 17 vai. pas 
poną Respublikos Prezidentą 
Įvyko ministerių kabineto pa
sitarimas ministeriu kabine
to rekonstrukcijos reikalėlis.” 

To pasitarimo rezultate p. 
Voldemaras išlėkė iš premjero 
ir užsienių reikalų ministerio 
vietos, bet pranešime apie tai 
dar nieko nesakoma.

“TARKUOJA” ŠLIUPĄ

Musų klerikalai labai nudžiu
go, išgirdę, kad Dr. J. šliupas, 
apsivesdamas, ėmė šliubą baž
nyčioje. Jie* dabar iš to seno, 
laisvamanybės apaštalo visaip 
tyčiojasi.

Sekdami klerikalų pavyzdžiu, 
niekina p.' Šliupą dėl to šliubo 
ir musų bolševi kėliai. Savo laik-| 
Paščiuose jau jie prirašė daugy-1 
bę straipsnių apie mehamą I 
•Šliupo “atsivertimą”, “dievo su-, 
valgymą” ir t. it.

Tuo gi tarpu visiems yra ži
noma, kad Lietuvoje įstatymai 
neleidžia imli civilį šliubą: kas 
nori apsivesti ir sulig įstaty

mais gyventi šeimynišku gyve
nimu, tas turi eiti pas kunigą 
— a»’ pas katalikišką, ar pas 
protestonišką, ar pas koki ki
tokį. Ką gi prieš tai galėjo da
ryti laisvamanis Šliupas?

' Ne Dr. šliupui reikia dėl to 
daryti priekaištus, bet Lietu
vos tvarkai ir Lietuvos*kleri
kalizmui, kuris užsispyręs prie
šinasi žmonių sąžinės laisvei. 
Klerikalai savo užsispyrimu pa
siekė to, kad Ir “bedieviai” 
šiandie yra Lietuvoje priversti 
bažnyčiai nusilenkti, kuomet jie 
ima, šliuL>a. Tai yra. “L>eclie- 

viams” pažeminimas, bet kar
tu tai yra žeminimas ir bažny
čios, kuri teikia “šventą sakra
mentą” žmonėms, Į ji visai ne
tikintiems.

Daug butų garbingiau, kad 
bažnyčia nevartotų prievartos 
prieš tuos, kurie jos patarnavi
mo nenori. Prievarta, kaip sa
koma, išganytas nebusi.

DAR KARTĄ ATS1RUBEŽ1A- 
VQ NUO PLEČKAIČIO

Vilniuje, kaip neseniai buvo 
pranešta spaudoje, įvyko Lietu
vos politinių emigrantų suva
žiavimas. Vienas svarbiausiųjų 
jo nutarimų buvo užgyrimas 
organizacijos vykdomojo komi
teto žinksnių Jeronimo Plečkai
čio pašalinimui, šituo klausimu 
priimta rezoliucija skamba 
taip-/

“Lietuvos Socialdemokratų

Dabar jau pilnai pasitvirtino, 
kad Rusijos švietimo komisaru 
tapo paskirtas Bubnovas. Jo 
trumpa biografija .yra daug
maž tokia:

Sergei Sergeevič Bubnovas 
gimė 1883 m., jis -—senas bol
ševikas. Revoliuciniame judėji
me pradėjo dalyvauti 1900 m. 
Prie bolševikų jis prisidėjo nuo 
pat jų atsiradimo. Mokėsi jis 
keliose aukštesnėse mokyklose. 
Baigė Maskvos žemdirbystes in
stitutą. 1907 m. Bubnovas bu
vo išrinktas Maskvos bolševikų 
partijos komiteto nariu, o 1910 
m. tapo Rusijos bolševikų slap
tojo komiteto nariu. Gyveno 
Bubnovas nuo 1912 iki 1913 m. 
Petrograde ir dirbo bolševikų 
laikraštyj “Pravda”. Laike ru
sų-japonų karo Bubnovas vedė 
propagandą kareivių stovyklo
se, kad jie paliautų kariavę. 
Tokį pat darbą jis dirbo ir pa
saulinio karo metu. Jis 1916 
m. buvo areštuotas ir ištrem
tas į Turchanų kraštą. Jo gy
venimas ten, matomai, nebuvo 
perdaug vargingas, nes jis pa
sunkėjo ant 20 svarų. Ištrėmi
me jam teko būti tik vienus 
metus. Sugrįžęs i Petrogradą, 
jis tuoj pradėjo agituoti už ka
ro sustabdymą ir prisidėjo prie 
laikraščio “Soldatskaja Prav
da.’’ (Kareivių Tiesa) leidimo.

Laike spalių perversmo Bub
novas įėjo į Kariškąjį Revo
liucinį Komitetą. Lapkričio me
nesyje 1917 m. Leninas pasiun
tė Bubnovą į pietus organizuoti* 
atsparą prieš atamaną Kaledi- 
ną. Ten jam pasisekė sukurti 
partizanų būrius, kurie vėliau 
sudarė branduolį raudonajai 
armijai. Po to, kai bolševikai 
užėmė Rostovą, Bubnovas pra
dėjo organizuoti raudonąją ar
miją Ukrainoj. 1919 m. jis 
tapo paskirtas Ukrainos Revo
liucinio Kariško Sovieto nariu. 
Be to, jis įėjo į Ukrainos po- 
litbiurų ir Centralinį Vykdomą
jį Komitetą. Kai 1921 m. su
kilo Kronštado jūreiviai, tai 
Bubnovas buvo pasiųstas juos 
malšinti. Tą darbą jis atliko 
su didžiausiu nuožmumu. Jis 
taip pat dalyvavo nepriklauso
mos Gruzijos likvidavime. Už 
visus tuos nuopelnus jis tapo

na žymią rolę sulošė kovoj 
Trockiu. Jis, suprantamasi daik
tas, visuomet palaikė Stalino 
pusę. Tad už ištikimą tarnavi
mą dabar jisir tapo paskirtas 
švietimo koniisaru.

Pažiūrėkime dabar, kaip švie
timo darbas yra dirbamas Ru
sijoj. Dar 1917 m. bolševikai 
priėjo prie tos išvados, kad 
proletarų rojuj neprivalo būti 
nemokšų. Bet kadangi Rusijoj 
nemokšų buvo labai daug, tai 
tapo sukurta specialė komisija, 
kuri turėjo rūpintis likvidavi
mu neraštiškumo. Tas likvida
vimas turėjo būti įvykdytas 
per dešimtį metų. Ir daugelis 
bolševikų tikėjo, jog už dešim
ties metų Rusijoj nebus galima 
surasti nė vieno žmogaus, ku
ris nemokėtų skaityti ir rašyti.

Bet štai jau praėjo ne dešim
tis, ale dvylika metų nuo to lai
ko, kaip neraštiškumui tapo 
paskelbtas karas, šiandien pa
tys bolševikai atvirai sako, jog 
nemokšų Rusijoj yra beveik 
tiek pat, kaip prie caro val
džios.

Neseniai naujas švietimo ko
misaras Bubnovas profsojuzų 
suvažiavime pareiškė, kad, ne
žiūrint į dvylikos metų neraš
tiškumo likvidavimą, šiandien 
sovietų teritorijoj " 42 nuošim
čiai gyventojų yra nemokšos. 
Vadinasi, iš kiekvieno šimto 
žmonių 42 nemoka nei skaity
ti nei rašyti! /

Reiškia, kad neraštiškumo 
likvidavimo komisija per tuos 
dvyliki}, metų beveik nieko ne- 

nuveikc. žmonių švietimo ko
misariatas, kuriam nuo 1917 
m. iki pat paskutiniojo laiko 
vadovavo Lunačarskis, taip pat, 
matomai, mažai tesirūpino žmo
nių švietimu. Tiesa, Bubnovas 
atvirai nekaltina savo pirmta- 
kuną sabotažu ir iiieko ngvei- 
kimu, bet jo pranešimo esmė 
kaip tik prie tokio kaltinimo 
susiveda. Pavyzdžiui, Bubno
vas sako, kad jis atgaivins švie
timo komisariatą ir netolimoj 
ateityj, girdi, Rusija pasivys 

‘švietimo atžvilgiu kitas civili
zuotas šalis.

Nors Bubnovas yra senas 
bolševikas ir todėl privalėtų di
džiuotis komunistų nuveiktais 
darbais, tačiau ir jis yra pri
verstas pripažinti tą faktą, kad 
kai kuriuose kapitalistiškuose 
kraštuose žmonių švietimas yra 
nepalyginamai geriau pastaty
tas, negu sovietų Rusijoj. Pa-

vyzdingiausiomis tuo atžvilgiu 
šalimis jis skaito Angliją ir 
Vokietiją. Anglijoj iš 400 žmo
nių tik vienas nemoka skaityti 
ir rašyti, o Vokietijoj vienas 
nemokša tenka sepytniems 
šimtams gyventojų. Kaip tai 
atrodo palyginus su Rusija, kur 
iš kiekvieno šimto žmonių 42 
nemoka nei skaityti nei rašyti! 
Ir štai tą nemokšų šalį bolše
vikai stato pavyzdžiu pasauliui. 
Ar bereikia didesnes nesąmo
nės ?

Bubnovas pranešė dar ir kitą 
labai įdomų faktą. Bolševikai 
mokytojai Rusijoj yra labai ne
apkenčiami. Apie tai galima 
spręsti iš to, kad per šių metų 
pirmuosius devynis mėnesius 
komunistų mokytojų buvo už
mušta 59, o sužeista 53.

Knygų reikalas, pasak Bub
novo, yra prastas. Net kultu- 
ringiausiame Maskvos rajone 
dešimčiai cerkvių tenka tik du 
knygynai. Na, o provincijoj da
lykų padėtis, žinoma, dar blo
gesnė.

Baigdamas savo pranešimą 
Bubnovas rado reikalingu pri
duoti, taip sakant, susirinku
siems ūpo. Jis pareiškė, kad 
nuo dabar bolševikų vyriausy
bė rimtai atsineš į švietimo 
klausimą ir netolimoj ateityj 
tikrai likviduos neraštiškumą.

Bet*šį kartą Bubnovas nenu
statė laiko. Gyvenimas, ma
tyti, ji pamokė, kad dekretais 
ir tuščiais pasigyrimais nieko 
negalima atsiekti. Tad jis at
sargiai ir pareiškė, kad trum
poj ateityj Rusijoj nebebus ne
mokšų. Na, o “trumpa "atei
tis” yra tokia sąvoka, kuri ga
li reikšti keletą dienų, savaičių, 
mėnesių, metų arba net^kelicli- 
ką -desėtkų metų.—K. A.

Kaip prasilavinti 
namie

Su v. Valstijų Apšvietus Biu
ras pataria tėvams, motinoms ir 
kitiems prasilavinti namie. Dau
gelis tėvų ir motinų nesupranta 
įvairių kasdieninių problemų, 
kurios liečia jų vaikus. Kat
rie iš skaitytojų turite augan
čius vaikus namuose, žinote 
kaip tos problemos kasdien da
rosi painesnės.

Jauni tėvai greit patiria, kad 
tas problemas tegalima išrišti 
turint tam taiką žinojimą.

Daugelis mokyklų nelavina 
vaikus ir mergaites, kad liktų 
prie namų. Ir yra tėvų užduo
tis duoti vaikams viską, kas 
mokyklose nemokinama. Daug 
vargo pasaulyj butų prašalinta, 
jeigu tėvai suprastų vaikų rei
kalavimus. Klaidingi auginimo

budai daug blūdies yra padarę.
Vaikai turi teisę praleisti 

linksmai kudykystę.
Tėvai turėtų suprasti visą 

j vaikų gyvenimą, turėtų supras
ti kūdikystės normales aplin
kybes. Turėtų suprasti augi- 

; mo ir sveikatos įstatymus, idant 
! atlikti savo pareigas ir pagel
bėti vaikams išaugėti į normališ- 
kus vyrus ir moteris.

Tik kelios įstaigos užsiima 
tėvystės apšvietimu. Auklčtuvių 
mokyklos per daugelį metų duo
da specialius kursus mergai
tėms dėl kūdikių priežiūros ir 
lavinimo. Moterų kolegijos irgi 
mokina vaikų psichologiją. Bet 
dauguma musų vaikų ir mergai
čių neturėjo progos pasinaudo
ti tuo žinojimu. .0

Massachusetts valstijoj, su
lig tėvų prašymo, Valstijos Ap
švietimo Departamentas dabar 
duoda speciales instrukci
jas tėvams. Bet yfti 
tūkstančiai tėvų, kurie 
negali mokintis įstaigose, nes 
negali išeiti iš namų. Jie turi 
mokintis ir skaityti • namie.

Ypatingai sunku tėvams kai
muose, kuriems ne tik sunku 
sužinoti kokias knygas skaityti, 
bet neturi knygynų, kuriais ga
lėtų pasinaudoti. Ir todėl dau
guma žmonių turi rasti visas 
savo informacijas laikraščiuose 
ir turi formuoti savo nuomones 
pasiremiant tomis informacijo
mis. Tiems žmonėms neateina 
j galvą, kad jie gali skaityti pa
saulio geriausias knygas. Kiek 
vaikų ir mergaičių išsimokinę 
skaityti niekada neskaito? Gal 
todėl, kad nemėgsta skaityti 
knygas, arba 'todėl, kad niekas 
nepatarė jiems ką skaityti. Ar
ba gal todėl, kad neturi knygy
nų.

Suv. Valstijų Apšvietus Biu
ras turi du sąrašų knygų tė
vams skaityti. Jose tėvai ras 
atsakymus į daugelį kasdieninių 
problemų. Ir iš jų tėvai geriau 
supras savo vaikus. Jeigu ne
galima tas knygas nusipirkti, 
tai galima pasiskolinti jas nuo 
vietinio knygyno arba savo vals
tijos knygyno.

Tėvai norintieji tų knygų są
rašą gali pareikalauti iš U. S. 
Bureau of Education, Washink- 
ton, D. C. Galite gauti “Read- 
ing Course for Parents”. Tik 
reikia pasiųsti vardą ir adresą.

Apšvietimo Biuras turi kitus 
skaitymo kursus. Galima gauti 
sąrašas kitų kursų.

Šešiolika valstijų ir Hovvaiioj, 
Valstijų universitetų Directors: 
of Extension veda namų skai
tymo kursus. Apšvietimo Biu
ras maloniai praneš ar gyveni 
tose valstijose. (FL1S).

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 i St

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą, kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksca, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8'/2Xll colių.

Svarui 20 centų

Liniavota svarui 40c
Konvertai reguliari miera 

1OO už 25 centus
Persiuntimo kaštai cxtra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai
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kitės. Tikėkite sau. Dovanoki
te vieni kitiems. Dirbkite ben
drai taikos labui. Dirbkite ben
drai Paneuropos labui.
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PANEUROPA - SUVIENYTOS EUROPOS 
VALSTYBĖS

Musų laikais šaly išbujojusio 
atskirų tautų šovinizmo, vieny 
prieš kitas neapykantos, ir nuo
latinių, jei ne kruvinųjų, tai 
tyliųjų kovų, — išaugo naujas 
pasaulio valstybių sutvarkymo 
klausimas. Atsirado žmonių, 
kurie visomis išgalėmis stengia
si sušvelninti tarpusavį tautų 
priešingumų ir kartu pakėlė 
naują klausimą—atskirų pasau
lio dalių vieningumo valdymosi 
klausimą. Kaip tai suprasti? 
Imsime pavyzdžius. Yra pasau
lyje 5 dalys: Azija, Amerika,
Europa, Afrika ir Australija, nimo dar labai toli, bet visti k 
Kiekviena dalis turi daugybę pravartu su juo susipažinti, o 
tautų ir valstybių. Svarbiausią juo labiau, kad apie tai šiais 
vaidmenį vaidino ilgus amžius laikais labai daug kalbama ir 
Europa, bet ilgainiui išaugo rašoma. Yra net susiorganiza- 
Amerika, atbudo po truputį Azi- vusi “Paneuropos Sąjunga”, 
ja, ir jau šiandieną jaučiamos kurios pirmininku yra R. N. 
tarp šių trijų pasaulių dalių Coudenhove Kalergi. Jisai ne- 
lenktynės. Visiems žinoma, kad senai parašė atsišaukimą “Į Vi- 
šiuo metu visos beveik Euro- sus Europiečius”, štai atsišau-
pos valstybės sėdi Amerikos 
kišenėje. Amerika visus laiko 
savo rankose, o jos ginklas — 
doleris nesibijo nei dujų, nei 
aeroplanų. Nepaslaptis yra, 
kad kai kurios Europos vailsty- 
bės, kaip pav. Prancūzija, tiek 
yra įsiskolinusi Amerikai, kad 
tiesiog nėra galimybės tų sko
lų sumokėti. Negeriau dalykai 
stovi ir su kitomis valstybėmis.

Dabar grįšime į Aziją. Azijo
je, kaip žinome, gyventojų skai
čiumi dominuoja Kinija, kuri 
turi apie 400 milijonų gyvento
jų. Tai yra skaitlingiausia pa
saulio tauta. Tiesa, ilgus me
tus Kinija, ačiū savo konserva- 
tiviškumui ir tamsumui, buvo: 
gudriai išnaudojama apsukrių 
Europos kapitalistų, bet pasku-l 
tiniu metu Kinijoje vadovau
jant gen. čaikeišeikui prasidė
jo visos tautos atgimimas, vie- 
nyjimasis. Be abejo, Kinijos I 
susivienijimas dar negreit atsi-l 
stos ant kojų, nes ten dar labai 
žymi yra Europos kapitalistų! 
ir išnaudotojų įtaka, bet tąsi 
vienyjimąsis vistik yra įvykęs 
faktas ir jis plėsis, augs. O tai 
ir yra Europai “geltonasis pa
vojus”, apie kurį kaskart bal
siau kalbama ir rašoma.

Iš čia matome, kad Europa 
atsidūrė tarp dviejų kitų dalių: 
galingojo ekonominiu atžvilgiu 
diktatoriaus—Amerikos ir au
gančios Azijoje Kinijos galybės. 
Kaip tas pavojus išaiškinti? 
Yra keletas priežasčių. Iki šiol 
Europa skaitoma, kaipo aukš
čiausios kultūros ir civilizacijos! 
auklėtoja ir saugotoja. Tuo tar
pu Amerikoje visame kame 
viešpatauja dolerio garbinimas, 
ir ten plečiasi kultūra tik eko
nominė, viskas ten tobulinama 
ta kryptimi ir tam tikslui, kad 
kaskart įgyjus didesnius kapi
talus, turtus. Tuo tarpu Eu
ropoje matome ką kitą. Euro
poje pirmoj vietoj stovi dvasi
nė kultūra: mokslai, menas li
teratūra. Bet Europa yra eko
nominiu atžvilgiu elgeta. Euro
pa nuniokta nuolatinių karų, 
kurių baisiausias buvo Didysis 
pasaulio karas. Čia vėl kyla 
klausimas, kodėl gi Europa yra 
taip subiednėjusi? Atsakymas I 
yra vienas -Europa subiednejo| 
ačiū nuolatiniams karams, ačiū į 
išaugusiam iki absurdo tautų 
šovinizmui, neapykantai. Juk 
kur daugiausiai pralieta 1914—| 
1918 metais kraujo, kur tiek į 
daug žuvo jaunų vyrų, kur tieki 
daug sugriauta ir sudeginta 
miestų ir ištisų sodybų, jeigu 
ne Europoj? Tat nestebėtina, 
kad praėjus pro Europą 1914 
1918 metais kruvinajai ir lieps
notąją! audrai, visas kraštas 
buvo paverstas pelenais ir griu
vėsiais. Ir dar kas charakte-l 
ringą. Atskiros Europos vals-1 
lybės, besigrumdamos 1914 —' 
1918 metais tarpusavy, skolin
davo Amerikoje pinigus, o da
bar lai pačiai Amerikai, kurios 
kraštas net ir šūvio negirdėjoj 
turi visas skolas išmokėti. *

Štai dėl šitų sumetimų, kai-; 
kurie Europos politikai jau se-i 
nai pradėjo galvoti, kaip ir ko-

kiu budu atsispirti ekonominiam 
Amerikos viešpatavimui ir kar
tu augančiai Azijos galybei. Pa
aiškėjus, kad Tautų Sąjunga 
yra bejėgė apsaugoti Europą 
nuo karo pavojų ir visai negali 
sušvelninti tautų skirtingumų, 
o kartu ir atstatyti sunaikin
tų turtų— buvo prieita prie ki
tos, visiškai skirtingos nuomo
nės, būtent, prie įkūrimo Pan- 
europos, arba aiškiau sakant 
“Suvienytų Europos Valsty
bių”. Be abejo, tai tik sumany
mas. Prie to sumanymo įvyki-

kimo pilnas tekstas:
“Prieš penkioliką melų neti

kę ir ciniški vadai įstūmė Eu
ropą į pasaulinio karo sukuri. 
Milijonai užmuštųjų ir sužeis
tųjų, milijonai našlių ir našlai- 

! čių—štai to baisaus avantiuriš- 
ko žygio vaisius.

Prieš dešimtį metų pasibai
gęs karas nedavė žmonėms nei 
tikros taikos nei tikro susipra
timo.

Vėl pasidalijo Europa į prie
šingas puses— daugiau ji turi 
savyje neapykantos, daugiau 
nepasitikėjimo ir nusiminimo, 
negu 1914 metais. Naujas Eu
ropos susmukimas ruošia naują 
pasaulinį karą.

Tame melo ir neapykantos 
chaose vienas didžiųjų Europos 
politikų—Aristides Briandes iš
tarė žodį, kuris gali duoti tai
kos užtikrinimą, sutaikyti tau
tas, atnaujinti musų pasaulio 
dalį (Europą) tuo žodžiu yra— 
Suvienytos Europos 'Valstybės. 
Tas žodis yra darbo pradžia, jis 
skelbia kara visiems tautiniems 
šovinistams ir Europos atžaga
reiviams. Bet jis kartu skelbia 
taiką viisems geros valios euro
piečiams, kurie nenori naujo 
karo, taikingo visų Europos tau
tų bendradarbiavimo. Briando 
žodis suskirstė Europą į dvi da
lis. Paneuropiečių, kurie nori 
išnakinti Europoje karą ir ap- 
tieuropiečių, kurie trokšta truk
dyti Europai susivienyti.

Laikas verčia skubėti. Už 
poros mėnesių susirinks vy
riausybių atstovai pirmon Pan
europos valstybių konferenci- 
jon, kad nutarti už ar prieš 
Paneuropa. Tuose mėnesiuose 
ant ieuropiečiai surinks visas jė
gas, kad sunaikinus Europos 
susivienijimo darbą. Tuose mė
nesiuose paneuropiečiai privalo 
surinkti visas jėgas, kad suvie- 
nyjus Europą. Lošimas artina
si. Priešingųjų tautų naciona
listai tiesia vieni kitiems ran
kas ir pakišdinėja argumentus 
bendrai kovai prieš Paneuropa. 
Decizija už Europą arba prieš 
ją nėra tai partijos programos 
klausimas, bet sąžinės klausi
mas.

Protingas Europos tautų iš- 
rokavimas kalba už Paneuropą, 
kuri užtikrina taiką ir ūkio gy
venimo organizaciją. Ir tiktai 
benuovokinė politika gali, įtvir
tinti amžiniems laikams neapy
kantą tarp europiečių ir pri
ruošti Europos karą, kurio pa
sekmės iš kalno žinomos: Kris 
Europa, kris Europos tautos, 
kris kultūra ir ūkio gyvenimas.

Ir tik benuovokinė ūkio poli
tika gali dirbtinai laikyti muito 
sienas, kurios smulkina Euro
pos rinką ir brangina prekes. 
Ačiū tam, kad Suvienytos Ame
rikos valstybės neturi vidaus 
muitų, jos gali keldamos gamy
bą numušti kainas ir padidinti 
darbininkams užmokesnį. Nieks! 
nekliudo Europai, kad ji sek-| 
dama tą pavyzdį sudarytų mui-l 
to uniją, vidaus rinką ir tuo! 
budu suteiktų europiečiams 
sveikos ekonominės organizaci-; 
jos geradarybę.

Antieuropiečiai negali užgin
čyti tų faktų, todėl griebiasi ki
tų priemonių ir šaukia: Paneu- 
ropa yra pavojinga tautinei kul
tūrai, ji neapsaugos tos kultū
ros prieš politikų, vedančią į 
karą ir revoliuciją”. Paneuro- 
pa nesuniveliuos Europos tau
tų, bet suorganizuos jas pasto
viam bendradarbiavimui. Todėl 
netikėkite tiems, kurie šaukia: 
“Paneuropa reiškia priešingos 
mums tautos hegemonijų”. Pan
europa gyvuos, kaipo lygiatei
sių .tautų sąjunga, arba jos vi
sai nebus. Mažiausia Europos 
tauta turi savo labai daug am
bicijos, kad savo laisvę pakeistų 
kitos tautos viešpatavimu. Kal
bų skirtumai negali būti argu
mentu prieš susivienijimų: 
Šveicariją matome pavyzdžiu, 
kad įvairiomis kalbomis kalban
čios tautos gali gyventi taiko
je, susiorganizavusios vienoje 
sąjunginėje valstybėje. Euro
piečiai, abiejose jūsų sienų pu
sėse gyvena žmonės panašiai 
galvoją, turį\ panašius jausmus, 
susidomavimus, idealus ir vil
tis, taip jau pat myli savo šei
mas, savo kalbą, savo tėvynę, 
taip pat trokštą taikoje dirbti 
ir visai nemaną, kad ką nors 
užpuolus ar apiplėšus kaimyną. 
Bet kiekvienoje sienų pusėje 
yra intrigantų, kuiie naudo
damiesi kalbų įvairumu, sten
giasi piudyti vienus prieš kiltas 
ir sėti nepasitikėjimą, neapy
kantą ir panieką. Tiems intri
gantam^ jau nuo senai sekėsi 
taikingas Europos tautai pri
versti prie tarpusaviu žudynių. 
Europiečiai, baigkit su tuo ga
lutinai. Atsipeikėkite. Vieny-

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausių istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus. >
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.715 .

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti ?
Kynų Sieną ?
Bokštas ?
mejo ?
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra?
kitų

Kas ii’ kada pabudavojo garsiųjų 
Kokiam tikslui buvo budavojamas , Babilionijos 

Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy- 
Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta ? Kas atsitiko su 

Visi tie ir daugelis
klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 
Kaip Airija buVo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 

užmiršo savo kalba? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų
žingeidžių žinių apie tą garsia Sali ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

Kas 
ta?

No. 8 DVI KELIONI I
Delko šiaurėje yra dideli 
jūrėse? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,
klausimai j kuriuos šioj knygoje rasi atsakymų žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvyne.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado?
pažvalga i spauda?
lošė spauda įvairiose šalyse?
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje. .

Kaina 60c.
Kaip keitėsi žmonių

Kaip vistėsi laikraštininkystė ? Kokia rolę
Kiek spauda prisidėjo kultūrai

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 

nuną
sis ir musų

•e»Au>i soq.tPAS soppip uja įbj, ’oĮo»iuqud o&auųuiig 
vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI.
PARSIDUODA UŽ .......................

ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR- 
PERKANT VISAS ANT SYK 

. $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III

Dabartinis laikas yra tinka
miausias, negu kada nors. Ar
timiausiuose mėnesiuose bus 
priimtas nutarimas, nulemian
tis Europos gyvavimą, taikų ir 
karų (jūsų asmenišką likimų, 
jūsų vaikų gyvenimą ir mirti). 
Stokite taikos pusėn, .stokite 
Europos pusėn, stokite į Pan- 
europos Sąjungą, kuri jau sep
tinti metai kovoja visoje Eu
ropoje už jos suvienyjimą ir 
kurios garbės pirmininkas Aris- 
tides Briandas turi dabar įgy
vendinti Europos susivienijimą.

Paneuropiečiai. Po penkioli
kos metų, pilnų liūdesio, per 
šių dienų sienas ir vielų užtva
ras, per apkasus ir vakar die
nos spigliuotas vietas paduoki
te sau rankas prietelystės, 
draugiškumo ženklan ir bendra
darbiavimo valiai'., Pareikškite 
jūsų valią zprie susivienijimo: 
prakalbose, susirinkimuose, są
jungose ir partijose. Ieškokite 
naujų paneuropiečių, ieškokite 
organizacijų, kad kuodaugiau- 
siai stotų Paneuropon. Nešioki
te Paneuropos ženklus. Iškabin
kite Paneuropos vėliavas. Įrody
kite, kad priaugote prie laiko 
svarbumo. Jeigu jūsų politi
niai vadovai neveda jūsų tuo 
keliu, priverskite juos tai pa
daryti. Europą, sutvers vien eu
ropiečių valia ir Europos tautų 
valia. Atminkite 1914 met. 
•rugpiučio 1 d. Atminkite, kad 
tik Peneuropą sukarus, bus už-

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų? Tai yra žingeidus

tikrinta, kad ta diena musų is
torijoj nepasikartos.

R. N. Coudenhove Kalergi,
Paneuropos Sąjungos

Pirmininkas.

Šitą atsišaukimą atsispausdi
no beveik visa pasaulinė spau
da. Apie Paneuropos klausi
mą, kaip pradžioje minėjau, 
kalbama ir rašoma labai daug. 
O kaip matome iš atsišaukimo, 
ta kryptimi dirbama jau sep
tyni metai, reiškia turi būti 
jau nemažas būrys žmonių, kad 
tai idėjai pritaria ir ją remia 
net žymiausi pasaulio politikai. 
Beabejo, sunku ir anksti kal
bėti apie smulkiąją busimos 
Paneuropos, arba geriau pasa
kius, Suvietnytų Europos Vals
tybių programą, bet jau iš to 
matosi, kad ta idėja bus vy
kinama.

Ir kažin, ar neateis laikas, 
kuomet neapykantos pilnos vie
na prieš kitą Europos tautos, 
nepaduos viena kitai rankos, 
kad pradėti naują darbą, 'kūry
bos, o ne griovimo, meilės, o ne 
neapykantos, taikos, o ne karo 
gyvenimą. “V. R.”

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, musciilar 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

NAUJI ENO
CHICAGO, ILL

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

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

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

. Visa-Kas.

Sėdėk priekinėj vietoj ir užgirsk 
“World Series” su Nauju Crosley Setu
Pilnai (rengtas

*97.75
Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

j medžio kabinete
Pirkit dabar dėl 

tuojautinio pri
statymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
į savaitę

1 metų dykai aptarnaviipas. Dykai įvedimas

UPSKY’SMUSIC&RADIO STORE 
“THE HOUSE OR SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

ATDARA VAKARAIS
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Birutės
tikras

Opera. Gi laikas

Pas birutiečius dabar 
sujudimas. Repeticijas bent tris 
kartus savaitėj. Juk reikia pri
siruošti prie keleto vakarų; ne
užilgo gi Birutės choras dai
nuoja per Radio. Po to, savas 
atidarymo koncertas (kuris ža
da būti tikrai geras). O jau 
prieš pat Kalėdas pati didžioji 
iškilmė
trumpas, žodžiu, Birutė nesnau
džia.

Nežiūrint visų darbų, biru- 
tiečiai kaltais nori, ir pasilink
sminti. štai ateinanti šeštadie
nį Birutės choras ruošia vaka
rėli; jame bus galima pasišok
ti, pasišnekučiuoti ir užsikąsti 
skanių užkandžių, kuriuos jau
nos birutietės žada paruošti. O 
labiausia tai arčiau susipažin
ti Birutės rėmėjams ir drau
gams simpatizatoriams su cho
ro nariais.

Birutės Orchestrų nariai ža
da pagroti smagiai lietuviškus 
šokius, taip kad vakarėlis bus 
labai linksmas. Kas tik simpa
tizuoja Birutei, yra kviečiami 
atvykti i Mildos salę, 3142 So. 
Halsted St., šeštadienį, spalių 
mėn. 5 \L, nuo 8 vai. vakare 
ligi pusiaunakčiui.

A. Z.

Bridžporto kluksai
Aš išgirdau iš Lenino bros- 

vos zokoninkų, kad Bridžporte 
randasi kluksų. Iškarto nežino
jau kame dalykas. Bet vėliau 
paaiškėjo. >

Mat, Bridžporto namų, savi
ninkai ir biznieriai sumanė su
šaukt mitingą ir įspėti namų 
savininkus, kad ji 
tų negrams namų, 
škaplierninkai tuo 
dė, išvadino juos 
pogromščikais.

Taigi, gerbiamieji, kaip ma
tote, tavorščiai neranda prita
rėjų tarpe lietuvių, todėl jau 
gerinasi juodveidžiams. Ar ne
būtų geriau ir savo gazietą nu- 
mufyt ant State stryčio? Jau 
baltieji jų gazietos neskaito, tai

nerandavo- 
(> Leninski 
labai įsižei- 
kluksais ir

MODERNINIS STEBUKLAS

Nuo to laiko, kaip Anglijos kara
lienė Elzbieta išrūkė pirmą pypkę 
300 metų atgal, išradėjai visą laiką 
dirbo ieškodami būdų ir mašinų pa
gerinti tabako kokybę ir skonį.

Niekurios šių mašinų yra labai 
brangios, bet nors jos ir pagerino 
nieku riuos procesus, pagrindiniai 
metodai pasilieka praktiškai tie pa
tys, kokie buvo 300 metų atgal, — 
viena išimtim. “Kepinimas” tabako, 
kurj pirmiausia • pradėjo vartoti 
Lucky Strike cigaretai, yra vienati
nis visai naujas būdas apdirbimo ta
bako, kokis yra surastas.

Tyrimo chemikai, kurių patarimu 
šis žingsnis tapo padarytas, jau se
nai žinojo, kad karštis yra geriau
sias valytojas. Prieš šimtą metų 
žaizdos buvo deginamos, kad sunai
kinti ligų perus. Pasteur, didžiau
sias mokslininkas žinomas pasauliui, 
panaudojo šilumą išvalymui pieno. — 
pasteurizavimui.

Dabar, darant Lucky Strike ciga- 
retus, po to kaip tabakas būna pil
nai išplautas, iškedentas, atvėsintas 
ir sumaišytas, jj prirengiama kepini- 
mui. \

Kepinimo mašina išrodo kaip tam
siai žalias geležies tavorinis trauki
nis apie 175 p. ilgumo, su trimis ter
mometrais kabančiais šonuose. Dar
dėjimas viduje mašinos besisukančių 
ratų ir perduodamųjų diržų taip ir 
primena dundėjimą praeinančio trau
kinio.

Mašina yra padalinta j tris dalis, 
kad tabakas pereitų per įvairią šilu
mą laike jo kepinimo per 45 minutes. 
Pirmiausia jis įkaitinamas iki 220 
laipsnių, paskui iki 240 ir, galiau iki 
260 laipsnių ir daugiau.

Nors dirbtuvės langai yra atida
ryti. net stovint už dešimties pėdų karštis -yra daug didesnis, negu karš
čiausią vasaros dieną. Skirtumas 
temperatūroje tarp šio skyriaus ir 
kitų skyrių yra taip didelis, kad 
darbininkai dėvi švarkus ar šalbier- 
kas, kad nepersisišaldytų vaikščio
jant iš vieno skyriaus į kita.

Šis didelis kaitinimas išvalo taba
ką nuo visų nešvarumų, kurie pa
virsta į gasus ir išeina per kaminą, 
palikdami ant kamino sienų klijin- 
gus suodžius.

Sparčiai augantis populiariškumas 
Lucky Strike cigaretų, kur iškėlė 
pardavybą virš kitu kompetitoriu (ką 
parodo valdžios taksai), kaip išrodo, 
priklauso nuo didesnio grynumo ir 
geresnio skonio, kurie pasidaro dė
lei šio išimtino kepinimo proceso.

Iš 20,000 gydytojų, kurie užgyrė 
Lucky Strike cigaretus, daugelis sa
ko, kad jie negali rūkyti kitokių ci
garetų ir daugelis akių, ausų ir ger
klės specialistų rašo, kad jie reko
mendavo Lucky Strike savo pacien
tams vien delei šio kepinimo proceso.

komunistai turi kreiptis prie 
kitų ir ieškoti naujų skaity
tojų.

O antrą vertus, tai. bus ge
ra dirva aukoms rinkti kol 
dar neužsibaigė Gastonijos 
streikas. Tad pasiskubinkit, ta- 
verščiai, nuo stubos prie stu- 
bos, nuo Wentworth iki State 
stryčio, ba iš Bridžporto gy
ventojų negausit nė cento-.

Ir jeigu jums ir toliau taip 
seksis, tai trumpoj ateity teks 
keliauti į Afriką ir ten gic/lot 
Lenine karunkos, kad išgelbė
ti dolerį iš proletarijato kiše- 
niaus. ' <

Aukauju lietuviškų juodukų 
gazietąi

(Gaida kaip “Kur banguoja 
Nemunėlis”)

Kur tavorščiai aimanuoja,
Kur aukas sau kolektuoja, — 

juodveidžius gyvent šau
kias, 
baltveidžiai nuo jų trau

kias. 
* * * 

redaktoriai be proto,

le n

Ten
Tartum nusmukę nuo koto, 
Mokslą ėjo, bulves piaustė 
Ir iš proto išsikraustė.

:jt * sĮs

.Juodą veidų kad turėčiau, - 
Aš gyvenčiau tarp juodųjų, 
Aukas rinkčiau aš iš jųjų.

$ *

Prie juodveidžių prisidėsim, 
Apie Rusiją kalbėsim, — 
Skaityt “Vilnį” užrašysim, 
Doleriukų paprašysim.

# :Įc *

Nors jie juodi proletarai,
Mes
Mus’
Bile

raudoni, kaip ta tarai, - 
tavorščiai ir kiniečiai, 

tik ne naujieniečiai.
Pustapėdis.

Bridgeport
ofi- 
au-

Midarymo dienoje 
pilnas ruimas žmo- 
žiuri j Chrysler au- 
kiti į Plymouth, ir

Antradieny, spalių 1 d., 
cialis tapo atidaryta nauja 
tomobilių pardavinėjimo įstai
ga. šios naujos įstaigos savi
ninku yra M. J. Kiras, jau dau
geli metų žinomas Bridgeporte 
reales t alininkas.

Ta nauja įstaiga vadinasi— 
M. J. Kiras Motor Sales, 3207- 
09 So. Halsted St.

Automobilių , pardavinėjimo 
ruimas įrengtas tikrai moder
niškai; su skoniu ir puikiai at- 
rodo.

Oficialiu 
prisirinko 
nių. Vieni 
tomobilių,
vis seilę ryja, nes tie automo
biliai išrodo gražiai ir yra vi
siems žinomi savo stiprumu ir 
greitu bėgimu.

Girdėjau, kad tą vakarą p. 
Kiras pardavė net tris automo
bilius. Mat, jei kuriam reikėjo 
automobilio, o pamatęs gerą 
karą, nieko nelaukdamas ir nu
sipirko sau dėl malonaus ir ge
ro pasivažinėjimo.

O kiek gražių gelių bukėtų 
p. Kiras gavo atidarymo die
noje, net malonu. Pastebėjau, 
kad žmonės dabar eidami pro 
šalį, vis sustoja ir žiuri, tai į 
gražius gėlių kukėtus, tai į pui
rius automobilius.

Linkiu p. Kirui pasisekimo 
naujoje biznio šakoje — 
davinėjime automobilių.

Bridgeportas
Sugrįžo iš Lietuvos

par-

išŠiomis dienomis sugrįžo 
Lietuvos p. Čiūrą S, gyv. adre
su 3253 So. Halsted street. Jis 
yra senas Bridgeporto biznie
rius.

P-nas Čiuras su šeimyna bu
vo parvykę Lietuvon šį pava
sarį. Lietuvoje viešėjo keturius 
mėnesius.

Nors neilgai teko su p. Či.u- 
ru kalbėtis, bet jis spėjo vie- 
nų-kitą įdomių pastabų pada
ryti.

Pasak jo, derlius šiemet Lie
tuvoje, ypač apie Panevėžį, bu
vęs gražus. Lietaus pasitaikę 
visuomet, kai ūkiams reikėjo, 
kaip sulyg užsakymu^

iBet matyti buvo parvažia
vus, kad Lietuvos gyventojai

skaudžiai kentėjo nuo pereitų 
metų nepasisekimų.

Lietuvos ūkis, bendrai imant, 
išrodo, progresuojąs. Žmonės ke- 

’.iasi į kolonijas, dalinasi j vien
kiemius. Laukai prižiūrimi ki
taip. Pavyzdžiui, šiandien ne
belaikoma tokių plotų pūdymo, 
kaip kad laikyta 
dar Lietuva buvo 
lis. <

Žmones taikosi 
veniniu 
siižymi, 
menkame dalykėlyje: seniau, 
būdavo, mergina susiriš ska
raitę po smakru, šiandien tik 

| senesnės moterys taip riša ska
raites, o jaunesnė, tos susiriš 
pakaušyje, ir toks rišimas pa
rodo merginas dailesnes.

Miestelėnai, tie rėddsi, kaip 
čia, Amerikoje.

Bendrai imant, Lietuvoje la
bai sm?.ju praleisti atostogos..

Report.

10740 Vin-

yra gimę 
Šliubų jie

yra išauk-

ką, jogei yra pavojinga sve
tainė duoti, kad neįvyktų kar
tais riaušių. (

Svetainės negavę, 
munistai susirinko 
štabe. Bet susirinko
iš “didelio debesio lietaus ne
buvę’. Bridgeportietis. '

vėlinu ko
kom isarų 

nedaug, ir

seniau, 
Rusijos

eiti su

kai
da-

gy- 
Jaunuomenė ypač pa
štai kad ir tokiame 

dalykėlyje:
mergina

Marųuette Park
Sugrįžo iš Lietuvos pp. Inčurai.

Pereitų šeštadienį sugrįžo iš 
Lietuvos pp. Iiičurų šeimyna. 
Kaip 6 valandų vakare jie iš
lipo iš traukinio Dearborir sto
tyje. Būrelis draugų juos pa
sitiko ir įteikė jiems gražų bu
kietą gėlių.

Kada jie parvažiavo namo, 
6154 So. Fairfield avenue, tai 
juos čia pasitiko su maršu pil
na stuba draugų.

Kai pasisveikino, tai vakaro 
vedėjas visus pakvietė prie sta
lo ir paprašė, kad p. Inčura 
pasakytų keletą žodžių.

P-nas Inčuras pasakė: “Mes 
netikėjome, kad turime tiek 
daug draugų ir kad taip šir
dingai mus pasiliksit, suteik
iami brangias dovanas mums, 

už kurias širdingai dėkojame. 
Gi jūsų priėmimas pasiliks mu
šti atmintyje kol gyvensime.”

Po vakarienės vieni šoko, o 
kiti kalbėjosi; pp. Inčurai, da
linosi parvežtais iš Lietuvos 
įspūdžiais. Jie mums daug įdo
mių dalykų papasakojo.

Visiems dalyvavusiems 
Inčurų pagerbimui 
ačiū, nes jie 
Ypatingai gi 
Rudinskains 
pasirūpinimą 
rengti.

pp. 
širdingai 

užsitarnauja jo» 
ačiū Balčiūnams, 
ir Varkalams už 

pramogėlę su- 
K. G. Uraezis.

Atydai lietuvių tak 
sų mokėtojų

Svarbu lietuviams, gyvenan
tiems Westsidėje, 18-tos gat
vės apielinkėje ir Brighton 
Parke (iki 39-tos gatvės).

Šių vietų lietuviai, kurie mo
ka taksus, gali sužinoti apie 
savo taksus atsilankę į County 
Building (Pavieto Trobesį), 
Room 319. Trobėsis randasi 
prie Clark ir Washington gat
vių. Ateidami atsineškite ir tak
sų bitas už 19i27 metus. Ofisas 
atidarytas nuo 9 valandos ry
to iki 4:30 valandos po pietų.

Sužinoti galima bus tik šian
die ir sukatoje. Subatoje ofi
sas bus atdaras tik 12 -valan
dos dienos.

Dabar peržiūrimi yra tų mi
nėtų aukščiau apielinkių tak
sai ir nagrinėjami skundai.

Jeigu kurie matys reikalo, 
tai. galės paduoti ir skundus 
ten <pa,t. Skundus reikia paduo
ti kambaryje (Room) 312. 

1

Englewood
ši.oje kolonijoje apsivedė Pe

tras Martinaitis su p-le Mari
jona Capukiute.

Petras Martinaitis gyveno su 
tėveliais adresu 5733 So. Mor
gan street, o p-le Marijona pas

LAIKAS nusipirkti nau- x 
ją PORTIS SKRYBĖLĘ, (f 
Madingos, jos yra viso-^tfMWWW 
kių spalvų, visokio ap- 
dirbimo ir visokiais bry- <
liais — dėl kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno am- 
žiaus. Kiekviena garan- , z 
tuota išdirbėjų. $4.9'5 
iki $6.50. Atdara nedė- — " 
lioj iki 12:30 vai

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings

4171 Archer Avė. Arti Richmond St.

savo tėvus, adresu 
cennes avenue.

Abu jaunavedžiu 
ir augę Chicagoje. 
ėmė Roselande.

Abu jaunavedžiu
lėti gražiai, malonus, moka ap
sieiti — kaip ir jų tėvai, ku
rie yra malonus, svetingi ir 
gero velijantys žmonės.

Vestuvės įvyko jaunosios tė
vų namuose. Svečių susirinko 
labai daug. Visi linksminosi iki 
vėlyvos nakties. Skirstydamie
si, svečiai ir viešnios linkėjo 
jaunavedžiams laimingo ir il
go ženybinio gyvenimo.

Taip ir aš linkiu Marijonai 
ir Petrui geriausios laimės.

Muzikantas.

Bridgeportas
Pakvaišęs munšainu žmogus 
išmušė langą p. Kiro auto

mobilių Sales R°om

Jozavitas sugrįžo 
Chicagon

Chicagon sugrįžo (ir vakar 
atlanko “Naujienas”) Mikas Jo
zavitas. P-nas Jozavitas vasa- 
rų praleido Michigan valstijo
je, pp. Bačiūnų kurorte. P-nas 
Jozavitas mano kurį laiką par 
si likti Chicagoje, o 
išvyks vėl. Mąstąs, 
sakė, apie pietines

Trečiadienio vakare, 
8:30 valandą, girtas žmogus 
(ne lietuvis) pradėjo siautoti 
prie p. Kiro naujai atidaryto 
automobilių Sales Room, 
sted gatvėje prie 32-ros.

Girtasis vyras mėgino 
garažan. Čia jo neleista, Tada 
jis prišokęs prie didžiulo lan
go, plika ranka kirto į 
ir išmušė didokų skylę.

Išmušęs leidosi bėgti, 
žo prižiūrėtojas pradėjo
Kaltininkas pagalios pagauta ir 
nugabenta policijos stotim

Išmuštas langas .buvo dide
lis. Nuostolių, galima numany
ti, padaryta apie pusantro šim
to dolerių. Report.

Hal-

stiklą

gara- 
vytis.

paskui gal 
kaip pasi

Report.

Brighton Park
Garnis, lėkdamas į pietus, 

kad ten praleisti šaltą žiemą, 
sustojo ir musų kolonijoj, ant 
pp. Juozo ir Johanuos Vilimų 
penkių apartmentų trobesio 
stogo, 4556 So. Rockvvell st., 
nuo kur įsiprašė vidun ir pa
liko sveikų ir gražų sūnelį.

P-nas Vilimas, kaip statybos 
kon trak torius, yra dėkingas 
ponui garniui už atnešimų at
eities pagelbininko, o- p-nia Vi
limienė labai linksma ir grei
tai sveiksta šv. Kryžiaus ligo
ninėje, privačiame kambaryje

Gulbė.401.

Bridgeportas
Raudonų ir juodų negrų 

tingas neįvyko
mi-

Trečiadienį, spalių mėnesio 
2 dienų, lietuviški komunistai 
rengė masinį lietuvių ir negrų 
mitingų Bridgeporte.

Kadangi Bridgeporto gyven
tojuose pasireiškė didelio prie
šingumo komunistų piršlyboms 
negrų į Bridgeportų, tai mitin
gui laikyti jiems neduota sve
tainės.

Komunistai sako, buk poli
cija įspėjusi svetainės savinin-

•Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Lietuvių valanda
Sekamą antradienį, spalių 8 

d., yra rengiama per radio spe
ciali “Lietuvių Valanda”, pri
laikyta Vilniaus paminėjimui. 
Tčmykite pranešimus apie to 
vakaro labai įdomų programą.

Gerbiama “Naujienų” 
Redakcija: —

Didžiausios garbės esate už
sitarnavę Jus ir kiti programo 
rengėjai už tokį prakilnų dar
bą, kuriuo šiandie visi, lietuviai 
gerėjasi. Turiu garbes išreik
šti padėkos žodžius už triūsą 
ir pastangas ir už puikius pro- 
gramus, kurių jau girdėjome 
tris, per radio, antradienių va
karais, iš stoties WIJS.

Siunčiame garbės vainikus 
musų gerbiamiems daininin
kams, o ypač poniai Pieržin- 
skienei, kuri • trečiame koncer
te mus sužavėjo savo puikiu 
balsu. Turime vilties, kad dar 
išgirsime tą skambantį balsų, 
nes ji yra garbingiausia daini-

DIOZIAUSIS BARGENAS
r ' • • t

Cash Perkant už Pusę Kainos
Iš Dirbtuvės Tiesiai Jums

3 Šmotų Jacųuard 
Velour

Parlor Setas visas rankų 
darbo, garantuojamas, 
dabar tik

$59.75

3 Šmotų Jacųuard 
Velour

Parlor Setas garantuotas 
rankų darbas. Perdėm 
skirtingų dezainų, — v

$75.95
3 Šmotų Mohair ir Šilk
Frieze Parlor Setas labai 
gražiai išrodo: Speciale 
kaina tik

$149.50

3 Šmotų High Grade
Mohair Parlor Setas, 
$290 vertės; parduosim 
tik už

$159.00

ARCHER FURNITURE
4140 Archer Avenue, Tel. Lafayette 9733

ninkė lietuvių tarpe.
Meldžiame ir su nekantrybe 

laukiame, kada vėl išgirsime 
tą vardą ir suskambės dainos.

Su pagarba,
Liubomiras Šnaras, Chicago.

* * *
‘Naujienos”: — 
širdingai ačiū už 
Radio Programų.

Gerbiamos
Tariame 

surengimą 
šis paskutinis koncertas labai
gražiai išėjo. Tos 
vo gražios, o tie 
dainininkės, kaip

Gaidys suteikė 
niai išėjo ir daina

daineles bu
dai nori ai ir 

lakštingelės.
juokų, šau-

Ant kalno

karklai siūbavo”. Jau šitas pro
gramas tai visiems patiko — 
lietuviams ir kitataučiams.

Ona Lukošienė, Chicago.

PAMATYKIT pilną pa
sirinkimą naujų rudeni- 
nų PORTIS KEPURIŲ, 
kurios yra visų mėgia
mos dėl gerumo materi
jų, pasiuvimo, gražumo 
ir madingumo. Jaunieji 
ypač pamėgo Šias ke
pures. $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v.

BARNEY PETKA’S 
'Men’s Furnishings 

4171 Archer Avė. arti Richmond St.

VILNIAUS
9 METŲ PAMINĖJIMO DIENOJE,

įseis

SPECIALE NAUJIENŲ
Laida

Biznieriai norintieji pasigarsinti šioj 
laidoj, prašomi TUOJAUS telefonuoti

Roosevelt 8500
0 VISI KITI 

SKAITYKITE TOS DIENOS LAIDA

Atuater Kent 
ScrEEA-GiIID

Kaimo
žinoma —
ELECTRO-DYNAMIC!

Kaina

su tūbomis

Gražiame kabinete 
Electro-Dynamic

su jbudavotu
Kalbėtu vu

Suteikiami lengvus 
išmokėjimai

šiuos naujus setus, vartojan-Mes rekomenduojame
čius naują Screen-Grid principą, dėl tų, kurie nori geriau
sio radio ir už žemą kainą. Del tų, kurie nori turėti didelę 
jėgą, lengviausj nustatymą ir jautriausi pagavimą; dėl 
tų, kurie įvertina gerą , gražų, tyrą balsą, be jokio ūžimo; 
kurie nori gražumo ir geros konstrukcijos.

Ateikite dabar!

Jos. F. Sudrik,inc
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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cHom 
te

šiandie iškilmės Dearborn 
- teatre.

šiandie iškilmingas atidary
mo programas Dearborn tea
tre, 40 \Vest Division st.

Šiame teatre, naujai Įtaisyta 
kalboms Įrengimai. Ir ryšyje 
su tuo prirengta programas, 
kuris, tikimasi, ilgai pasiliks 
publikos atmintyje.

Teatro prižiūrėtojas yra Her
mai! Steni. Tai veteranas tea
trų biznyje, išbuvęs su firma 
Lubliner & Trinz vienuolika 
metų.

Jis šiame • biznyje turi pui
kų rekordą kaip žinovas. Jis 
buvo kalbančių pa veikslų tea
tro pirmas menedžeris, vado
vavo Senate teatrui, kuris vie
nas pirmųjų iš visų Chicagos 
teatrų pradėjo rodyti publikai 
kalbančiuosius paveikslus.

Ypač svarbu yra tai, kad 
jis supranta, publikos skoni ir 

'patiekia sulig juo programas.
Kitas Įdomus sumanymas. 

Publix-Balaban •& Katz teatrų 
vedėjai ateityje duos kiekvie
no ketvirtadienio vakarą vadi
namą preview programą.

Tas programas bus duoda
mas Dearborn teatre, prade
dant spalių 19 dieną; progra
mas prasidės 6 ' vai. vakare.

Programai! Įeis ištraukos pa
veikslų ir scenos numerių, ku
rie pasirodys po to didžiuosiuo
se teatruose ištisai. Taip kad 
šiame programų galima bus ma
tyti, kaip ir apžvalgą visų pa
veikslų rodomų visuose tų fir
mų teatruose.

Bet šiandien yra atidarymas 
Dearborn teatro ir žadama tik
rai vertas pamatyti programas.

Užmiršo savo vardą

(>alvekary*. Evanfctope, koh- 
duktorius užtiko merginą, ku
ri nežinojo nė kur važiuoja, nė 
kaip jos vardas. Mergina, Mary 
O’Neil susirgo užuomaršos li
ga. Nugabenta ligoninėn. Ji 17 
metų amžiaus. Jos vardas su
žinota iš laiško rasto pas ją.

Per brangiai vyras kaš
tuoja; pati gavo divorsą

P-nia Francis von Ritter, 31 
Kast Elm si., gavo divorsą. Jos 
vyras, baronas llenz Albin F. 
von Ritter, sakosi moteris, kaš
tavęs jai užlaikyti $15,000 me
luose. O ir barono būdas bu
vęs nemalonus. Taigi moteris 
gavo divorsą.

PRANEŠIMAI
Kurie padavei aplikacijas dėl įs

tojimo i Chicagos Lietuvių Draugi
ją Savitarpinės l’ašelpos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
vėliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu įstojimu. —X. Saikus, rast.

Jauną Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Khubas laikys mėnesinį susirin
kimą penktadieny, spalio 4 d., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditori-j 
joj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

Nut. rast. S. Kunevičius.

Illinois Lietuvių l’ašelpos Kliuhas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
l enktadieny, spalio 4 d, 1929 m., j 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi kliubiečiai kviečiami dalyvauti.

A Kaulakis, rast.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą, sekmadieny,1 
spalio 6 d., 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. j 
Halsted St. Nariai būtinai malonė-; 
kitę dalyvauti, nes yra svarbus suj 
sirinkimas, kadangi reikės išrinkti 
patarnautojus sekančiam baliui, kuris 
atsibus spalio 27 d

1*. K., nut. rast.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap
svilta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
- ekniadieny, spalio 6 d., 1929 m. 2 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
i asko Knygyno kambaryje, prie 
Halsted ir 30 gatvių. Visos narės 
prašomos susirinkti laiku.

Sekretorė.

Draugystė Atgimtiem Lietuviu Tau
tos Moterų ir Vyrų, laikys susirin
kimą, spalio 6 d., 3116 S. Halsted 
St., 1 vai. po pietų. Draugai ir 
drauges esate kviečiami atsilankyti.

1’. K Dubinskieuė.

Mergina ir 2 vaikinai 
areštuoti

Policija areštavo Shirley 
Meyers, 19 melų, Jaek Gold- 
bergį, 21 m., 3514 Grenshaivv 
avė., ir Victor Costello, 22 m., 
gyv. 1019 6<o. Halsted st. Po
licija juos nužiūri plėšikais 
esant. Kada policinųikai vijosi 
vaikinus, kurie mėgino pabėgu 
Ii, tai vienas vaikinų numetė 
revolverį ant šalygatvio.

Ispaniška meilė
P-lė Rutina Barros, gyv. 

1068 W. Uth st., kelis kar
tus atsisakė tekėti už Louis 
Valicello, gyv. 1114 So. Hal
sted st. Taigi Valicello, pasak 
panelės brolio, taip sumušęs pa
nelę Rufiną, kad ši apalpusi. 
O kai ji apalpusi, tai Valicello 
mėginąs Įpilti gerklėn nuodų. 
Policija ieško to “karšto” ka
valieriaus.

Jau ruošiasi rinkimams
Dar rinkimai kongresmanų 

busimam terminui toli, o jau 
kandidatai pradeda ruošti dirvą 
savo kampanijai. Ir vienas tų 
kandidatų ketina būti p. Ed- 
ward J. Hargrave. Jisai mano 
statyti savo kandidatūrą, pir
miausia, kad republikonų parti
ja užgirtų, o jei užgirs, tai va
ryti vajų, kad patekti i Suvie
nytų Valstijų kongresą, kaip 
Illinois reprezentuoto  j as—S tate- 
at-Large.

E. J. Hargrave apibudina ir 
platformą, ant kurios jis sro
vėsiąs. Platforma liečia plačiuo
sius šalies klausimus — pagel- 
bą farmeriams, šalies vandens 
kelius, darbininkus, aviaciją, 
pagelbą buvusiems kareiviams, 
pajamų taksas, etc. Jis žada 
palaikyti sveikus sumanymus 
farmeriams pagelbos' suteikti, 
stoti už vandens kelių išvysty
mą, pripažinti teisėtus darbi
ninkų reikalavimus, kreipti 
ypatingo dėmesio į aviacijos 
vystymą, pareiškia priešingu
mo taksoms ant personalių pa
jamų.

Chicagos sveikata
“Chicaga turi geriausio ir 

švariausio pieno parupinimą, 
kaip bet kuris kitas didelis 
miestas”, pareiškia Dr. Arnold 
Kegel, sveikatos komisionierius, 
Chicagos Mokyklos Sanitarių 
Pamokų savaitiniame biuletene. 
“Tas faktas, kad Chicaga, ne
buvo užgauta gimstančiomis iš 
pieno vartojimo ligomis per ke
turiolika pastarųjų metų, rodo, 
kaip veikliai Sveikatos Depar
tamentas prižiūri pieno parupi
nimą.

“Saugumas ir sveikumas pie
no, gaunamo tos ar kitos vie
tos gyventojų, galima mieruoti 
pagal r >:ą mirčių kūdikių, ku
rie yra jaunesni, kaip penkerių 
metų. Nuo 1916 metų, kai tapo 
įvestas priverstinas pieno pas- 
teurizavimas, pasireiškė 88 
nuošimčių sumažėjimas kūdikių

JUOZAPAS DAG1S

Mirė spalio 3 dieną, 1929 m., 
7 vai. ryte, 52 metų amžiaus. 
Kilo iš Ukmergės apskričio, 
Debeikių parapijos, Leliūnų 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Teklę, po tė
vais Gabriutė, 2 broliu — Ka
zimierą ir Mikolą ir brolienę 
Emiliją Dagius ir gimines. Pri
klausė šv. Mateušo ir Palai
mintos Lietuvos Draugijose. 
Kūnas pašarvotas 3252 S. Mor
gan St.

Laidotuves įvyks pirmadieny, 
spalio 7 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero, kapines..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugaus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Broliene 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevurd 1139.

minių dėl ligų, kurios yra va
dinamos diarrheal disease. Jei
gu 1916 metų rata butų pasi
reiškusi 1928 metais, tai 4,023 
kūdikių daugiau butų išmirę dėl 
kalbamos rūšies ligų vien (tais 
metais. O jeigu 1916 metų ra
ta butų buvusi tokia pat per 
visą laiką iki šiol, tai daugiau 
kaip 30,000 kūdikių, kurie šian
dien gyvena, butų mirę.

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

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

“Painumas pieno kontrolės 
problemos galima Įsivaizduoti, 
jeigu atminsime, kad Chicagai 
parūpinama pienas iš 400,900 
karvių ir iš 35,000 pieno farmų, 
kurios randasi septyniose val
stijose. Mieste pieną išvežioja 
150 firmos operuojančios 5,200 
vežimų. Visas pieno farmas ir 
pieno pilstymo plentus atlanko 
reguliariai sveikatos departa
mento atstovai, ir tik švarų, 
sveiką pieną leidžia vertelgoms 
pardavinėti.”

Jūsų saugumui

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.

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Russell, šios savaitės biule
tene sako:

Piliečiai, kuriems pasitaiko 
reikalas būti gatvėse vėlai va
karais, privalo dabotis prastai 
apšviestų gatvių kiek galėdami. 
Tamsa yra tylusis plėšikų bend
ras.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.
■ ’, ■/ * t

Universal“ Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav

a:ii*aiią

KALBĖDAMA aukštesni# mo
kyklos merginoms apis asme
niną higieną, patyrusi distrlk- 
to nurM nuakt:

MOKYKLOS NTOSA 
SAKO. KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ ŽINOTI MTA

750 West
31st St

•*Vlena pagrindinių talayk- 
lių dėl merginų avsikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mauk
šlinimai ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti uujol, nes JU 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
mat nujoj turėtų būti varto* 
jamaa. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.**

Nujol galit 
rint kaip jųa 
viena moteris 
auteli namie.

taukštą kišk- 
Jn nepadaryt

vartoti našiu- 
jaučiatda. Kiek- 

privalo tųrtU

Lietu vės Akušeres 
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maųsage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netie blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

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

3307'Auburn .Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
/ 2314 W. 23rd PL
I Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46tb St

Telefonas 
Boulevard 5203 :

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas 
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89 /

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. E KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-l 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 Į 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted St i 
Tek Victorjr 4038

Kai jums tenka nebūti namie 
vėlai vakarais, tai turėkite ne 
daugiau pinigų, kaip tiek, kiek 
reikia butiniausiems reikalams. 
Pėstininkai, savo pačių apsau
gai, privalo vengti eiti per tuš
čias pievas arba tamsius lotus.

Noras sutaupinti keletą se
kundą laiko gali kaštuoti jums 
ne tik brangmenos, bot ir gy
vastį. Tėvams patartina perser
gėti kūdikius, kad jie nežaistų 
atokiose nuo gyvenamų namų 
vietose, kai sutemsta.

Nerodykit savo pinigų viešo
se vietose. Toks rodymas yra 
pakvietimas kriminalistams pa
sekti jus, užpulti arba apiplėš
ti. Padėkite policijos departa
mentui apsaugoti jus, turėdami 
visuomet omenėje šiuos patari
mus.

Akių Gydytojai
Pastaba; Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotn- 
mo, skaudama akių karėti, 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 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

------ O------ •

Tel. Victory 6279

DR. G. ŠERNER
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 atsargesnį 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

Phohe Boulevard' 6487 .........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E, 47 St.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. M0NTVI1), M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL.

-■ ................................... ,■■—■■■■ f- ■». I..—.... -■■*■ I. II ——

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

• •
Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Rez. 6600 South Artestan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
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
r

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENDA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III
------ 0-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

-------O—
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRIJRGAS 

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai no pietų ------- o-------

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIM ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
VALANDOSi

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St.. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Telefonas Canal 1464

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojau ir Chirargaa 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicaco 
arti 31st Street

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland' Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos Advokatai
CHICAGO. ILL. K. GUGIS

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 oo pieta 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayetto 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Atenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8, Nedėlioj 10-12

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. J. P. WAITCHUS
Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS 
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Mihvaukee Avė.
Kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashintton Street 

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

Namų' Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 32UI South WaU«ce Stresi

įvairus Gydytoj ai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phoųe Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpH 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 rvt«. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Frankli n 2466

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 

OFISAS > 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAIxANDOS:

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

Phone Miduay 288U

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:20 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak^
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Tarų Chicagos 
Lietuviu

Nutarė neįsileisti, 
negrų Bridgeportan

MacNamee, šv. Dovido pavapi- z 
jos klebonas.

Jisai pareiškė visų pirma, 
kad tarimasi nesąs kreipiamas 
prieš tikybą. Klausimo esmė 
esanti tokia: ar turi teisės 
Bridgeporto kolonijos gyvento
jai savo interesus saugoti? Jo, 
kunigo, nuomonė esanti ta, kad 
turi ir privalo,
ria namų savininkų 
mo pastangoms 
apielinkę. Kiek jis 
vo parapijomis, tai 
pritaria. '

The English Column

Marquette 
Murmurs

with sorrowful

revelry for all

small hours

IIM l’

Penktadienis, spalių 4, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Bridegporto namų savininkų 
susivienijimas, kartu su kito
mis organizacijomis, darbuo
sis. kad apsaugoti apielinkę 
nuo nėgių užpludimo. šauks 

masinį susirinkimą. Rinks gy
ventoju parašus. Išnešė rezo
liuciją prieš komunistus, ku
rie perša Bridgeportui reg- 

Ne tik lietuviai, bet ir 
tautų baltveidžiai pri- 
lietuvių pastangoms 
darbuotis kartu.

Jis pats prits- 
susivieniji- 
restriktuoti 
pažįsta sa- 
ir jie tam

Everybody hiaippy!
lašt

rus.
kitų 
taria 
žadą

ir

Pakviesta “Central District 
Press” laikraščio redakcijos 
štabo narys perskaityti kopiją 
restrikcijos, kuri jau įėjo ga
lion vienoje Chicagos apielinkė- 
je.

Opus klausimas
Bridgeporto namų savininkų 

susivienijimo susirinkimas įvy
ko trečiadienį, spalių mėnesio 2 
dieną, Lietuvių Auditorijoj.

Valdybai išdavus raportus, 
eita prie opiausio susirinku
siems klausimo. Matote, Brid
geporto lietuviai komunistai 
pradėjo piršti šiai apielinkei 
negrus gyventi.

Susirinkimo pirmininkas,
Stanislovas Mažeika, tuo klau
simu raportavo susirinkimui, 
esmėje, šitaip:

Bridgeporto namų savininkų 
susivienijimas, Central Manu- 
fącturing District Business 
Mens’ Association, Lithuanian 
Chamber of Commerce yra su
sirūpinę, kad neužplūstų Brid
geporto negrai. Susirūpinę 
taipgi lenkai ir kitų tautų 
baltveidžiai, gyvenantys šioje 
apielinkėje.

Tatai nereiškia, kad visos šios 
organizacijos norėtų atimti iš 
juodveidžių duoną. Tatai ne
reiškia, kad jie norėtų pavary
ti negrus iš tų vietų, kur jie 
gyvena. Jie nenori nė darbą 
iš negrų atimti. Kiekvienas 
žmogus turi teisės gyventi ir 
duoną pelnyti. Reikia pripa
žinti ir pripažįstama ši teisė 
juodveidžiams, kaip visiems ki
tiems.

Bet ir baltveidžiai turi teisės 
apsaugoti savo turtą, kuris bu
vo įgytas didžiumoj, Bridge- 
porte, sunkiu darbu nepaliau
jamu taupinimu. Dabar šios 
kolonijos baltveidžiams perša
ma įsileisti negrus. O negrų 
apsigyvenimas grūmoja turto 
vertės puolimu ir nuostoliais 
dabartiniams gyventojams.

Reikiia restriktuoti 
Bridgeporbas

Prižadas riša ir 
kurie vėliau jo

tai restrikcija

Visa ji per ilga, kad patal
pinti čia ištisai. Esmėje ji yra 
toki. Namų ar lotų savininkas, 
pasirašęs ją, prisižada nepar
duoti savasties ir nerenduoti 
jos negrams, 
tuos asmenis, 
savastį valdys.

Jei neklystu,
butų iki 1950 metų. Reiškia, no
rima padaryti restrikcija dvi
dešimčiai metų.

žinoma, piliečiai, jeigu ją į- 
ves, tai ir panaikinti galės, kai 
matys reikalą.

Restrikcija įeis galion, jeigu 
prašymą ją Įvesti pasirašys 75 
nuošimčiai visų apielinkės ne
kilnojamos savasties valdyto
jų. Tuomet ji bus įrašyta re
korderio ofiso knygose ir skai
tysis kaip rišanti savininkus.

Restrikcijos tekstą susirinki
mas priėmė vienu balsu.

(Bus daugiau). —Reporteris.

Spalio 9 d

atgal,

lie-
su-

Kas daryti? Reikia pasinau
doti pavyzdžiu kitų kolonijų. 
O jų pavyzdis yra toks: Surink
ti parašus savasties (namų ir 
lotų) valdytojų, kurie pasiža
dės neparduoti ir nerenduoti 
negrams savo namus 
Norima taip padaryti 
geporte.

Šitoks apribavimas
būti padarytas plote tarp Ar
cher Avė. ir 39 gatvės, ir į 
vakarus nuo Wentworth Avė. 
Bet susirikimas 'turės 
spręsti ribas.

ir lotus, 
ir Brid

galėtų

nu-

Akėja lietuviškus bolševikus
Pirmininkas toliau paaiškino, 

kad bolševikai taikėsi surengti 
mitingą negrus piršti bridge- 
portiečiams. Jie mėginę šiam 
savo susirinkimui gauti Lietu
vių Auditorijos svetainę... ir 
dar už dyką. Bet p. Evaldas 
pranešęs jiems, kad už dyką 
Auditorijos svetainė susirinki
mui negalima duoti.

Taigi, kalbėjo p. Mažeika, 
tenka gintis ne tik nuo juod- 
veidžių, bet ir nuo raudonųjų. 
Ir mes stengsime apsiginti.

Turėsime šaukti masinį susi
rinkimą; mums reikės pakviesti 
ir kitų tautų šios apielinkės pi
liečius ir kalbėtojus masinian 
susirinkiman. Ar šauksime — 
tai priklausys, kaip jus nubal
suosite.

Kunigas kalba
Pakviesta kalbėti kunigas

d. didelius 
kuriuose 

pareikšda- 
kad Vil- 

išsižadėję

Lygiai devyni metai’ 
būtent spalio 9 d., 1920 m., 
franeuzų pakurstyti plėšrieji 
lenkai, vedami Lietuvos dvari
ninko želigowskio, sulaužyda
mi dieną prieš tai Suvalkuose 
padarytą sutartį, klastingai už
puolė lietuvius ir pasigrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių, kurį jie 
ir ikišiol savo grobikiškuose 
naguose tebelaiko.

Praėjo jau devyni metai, bet 
lietuviai tos skriaudos neužmir
šo ir niekad neužmirš — iki ta 
skriauda nebus atitaisyta ir 
Vilnius bus sugrąžintas Lietu
vai.

Spalio 9 d. gi liko visų 
tuvių gedulos diena, kurioj 
tuviai, kur jie nė gyventų,
sirenka į masinius mitingus ir 
svarsto Vilniaus ir jo vadavi
mo reikalus.

Chicagos lietuviai kasmet ir
gi rengdavo spalio 9 
masinius mitingus, 
skaitlingai susirinkę 
vo visam pasauliui, 
niaus lietuviai nėra
ir niekad neišsižadės, bet kad 
jie neatlaidžiai už Vilnių kovos 
iki ši Lietuvos sostinė nebus 
atgauta iš lenkų nagų.

Šiemet irgi bus minima spa
lio 9 diena. Ir dar garsiau, ne
gu kitais metais, šremet pirmu 
kartu ši liūdesio diena bus mi
nima ir per radio — visas atei
nančio antradienio Lietuvių Va
landos programas bus pritaikin
tas tai dienai.

Ant rytojaus gi, trečiadieny, 
spalio 9 d., Lietuvių Auditori
joj įvyks didelis masinis mi
tingas, rengiamas Vilniaus Va
davimo Komiteto su dideliu mu
zikaliu programų.

Taigi pasiklausę per radio, 
galėsite ant rytojaus ir savo 
balsu Lietuvių Auditorijoj pa
reikšti savo protestą prieš gro
bikus lenkus.

Be to spalio 9 d. “Naujienos” 
išleis specialę padidintą laidą, 
pašvęstą tai “Vilniaus dienai”.

----- B.

capers. And how
$ ❖

with Pleasure
a whisper that 

start of

Our sočiai meeting 
Thursday was a happy one, for 
those who attended. Mr.
Chuckie Rusgis, noted for being 
the owner of n rain-proof viet- 
rola, (that reputation, he at- 

tained at our lašt Hot Dog 
party,) brought said vietrola 
to our sočiai 
we capered!

*
Business

There was
persisted from the 
our sočiai playing, that put the 
feminine members who were 
present, on their toes! Until

I our President finally decided to 
I introduce business with plea
sure. And, lo! It was girls 
basket bąli! Rah! Rah!

Ūniversal be on your guard! 
« « *

The Marųuette girls, who 
are interested in becoming Mar- 
quette Maroon-ettes, be sure to, 
attend our next meeting, 
duled 
Park,

for tonight, at 
8:00 P. M. sharp.

:jc >>« sjc

Bowling!

sche-
Gage

busi-' 
sug-

Winds whip 
droning!

What great
souls,

TilI the wee
i n the morning!

And on this magic nigfht 
my friend,

We will hold our Holloween 
bąli!
Get out your costumes gay 

then,
And heed the funmakers call!

*»{« »Į« ♦

Your’s for a bright October!
Billee.

[ČlASSlFlEB APS.
A

Business Service
BiznioPltartiaviinaa_______

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

Saulės seklyčios^,- — Garažai. 
AbeĮnas taisymas. 
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ar

---------(- ----------------------------------

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

Želvi s Building Co.
GENERAŲS KONTBAKTORIVS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

3 SM. SKIJR1N1S aeklyčIOH Retas ^7.50, 
pasiniai pečiai ¥5. Droseriai $5. Lovos $2, 
baybods $5. Kaurai UI O. Aisbaksiai $5, Vir- 
tnv^R kabinotni. virtuvėn Hotni, VnlRromojo kntnb.

O AUGKK.
64 1 E. OJ»t St., prift St. I,awrenco, 
Atdara utarn., ketv. gub. vakarais.I

—.......... -

REIKALINGI šildomi pečiai Rot 
Blast gali būt ir kitokį. Kas turi
te nereikalingą pečių, pašaukite 
Roosevelt 8710.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietą.

F. Selemonavicius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Help Wanted—Malė
Pa r bii nin^Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel
bininkas, turi būt unijistas, žinantis 
savo darbą. 2946 W. Roosevelt Rd.

Exchange—Mainai

RE1KAHNGAS darbininkas dže- 
nitoriaus pagelbininkas unijistas ar
ba ne — galės prisirašyti prie uni
jos, 4725 Calumet Avė. Tel. Kenwood 
1808.

' Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORKŲ patyrusių ant Pol- 
lard mašinų, niuti Silkines paduškai- 
tęs ir lovią užklodes. A.tsi§a.u»kite 
tuojaus. Pastovus darbas. Thompson- 
Thome, 1018 So. Wabash Avė. Room 
703.

OPERATORKŲ
ant Zigzag, Marrovv ir vienos 
adatos mašinų; pastovus darbas 
apskritą metą; gera mokestis.

MARVEL MAID
GARMENT CO. /

512 S. Wdls St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti vaikus. Valgis, 
guolis ir geras užmokestis. 4012 
Brighton Place.

o

JAUNA mergaitė lengvam namų 
darbui. Mažas apartmentas. Ge
ras namas. Turi mėgti vaikus. Rei
kia pasilikti naktimis. Rogers Park 
7328.

MAINYSIU savo biznį-eot- 
tage, dviflatį arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909. , b ; . -s iii

Real Estate For bale
Nam/ri-žemč Pardavimui

1) REGULIARĖ 6 kambarių bun- 
galo medinė, 1 akras žemės, vieno 
karo Raradžius, vištininkas, apielin- 
kCj 'Kedzie ii- 111-om gatves,
tik $7,500. Galima ir mainyti ant
pigesnio namo ar gerų lotu.

2) 18-TOS ir MORGAN apielinkėj. 
Muro frontas, medžio namas, G fl. 
po 4 kamb., rendų $78 j menes., kai
na* tik $5,000. Galima pirkti su 
mažu {mokėjimu, tai didelis barge
nas.

3) 18-TOS ir STRING St. apie
linkėj. Muro
6 fl. namas po 4 kamb., užpakaly 
medinė gričiutė 4 kamb., rendų $86 
į mėnesj.

4) DAUG kitose vietose bargenų 
pardavimui ar mainymui.

5) VISOKIOS rųšies apdrauda 
(Insurance) užrašau gerose, didelėse 
kompanijose. Namus ir rakandus— 
nuo ugnies, Automobilius prirašau 
prie Cnicago Motor Club ir kitose 
kompanijose, gyvasties apdraudą ir 
kitokios rūšies.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St., 2nd fl.

Tel. Roosevelt 8500

akmenio frontas,

During the course of 
ness discussions, someo-ne 
gested a bowling party, for 
Wednesday night. A chorus of 
“ayes” got it! And so Wednes- 
day evening, found a merry 
group consisting of, Helen Gil- 
lis, Annette Valintine, Pauline 
Andrews, Bernice Temelis, Alice 
Bennett, and her sister Billee, 
Anthony Royce, the Rusgis 
boys. Bud, Tony and Chuckie, 
and Tony Schnukas, all rolling 
the bowling bąli “straight’ 
down the alley, at 'the 
creation Alleys, Western 
63rd St.

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

1427 Altgeld St.
Tel. Moftawk 1327

*

$

Oh

girls

* *
Helen!

(?) 
Re- 
and

showed promise
One

The 
of becoming fair bovvlers. 
in particular, Helen,Gillis. That 
bright-haired bowler never bow- 
led before VVednesday night, 
būt her sCore was 125, in her 
second game. 
does’nt show 
Whąt

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* Whžu» Ir didelius. 
Taipgi taisau saiiftu. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu mbrgičiui ant narna 

A..
3230 So. Union Ava.

2740

J. s. raMancionis
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Harare Co., 
HARDWAREF»>AINTS 8i 

WALL PA^ER 
Painters A Dėcoraton

S. RAMANCIONIS. savininką* 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Phono V

j.

May be that
bowling genius!

yes?
*

Holloween Bali!
the old Holloween witch, 
on her broken broom,

* *

When
Ridės
And ghosts and goblins 

everywhere,
Enough to make you swoom!
When all dark corners seem 

alive,
With black ole greeneyed cats!
When every sound and squeak 

seems,
Likę wings of flying bats!
The moon is a round red, 

flame,

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jelgtl žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

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

GOVALIS. Canal £311

Automobiles
’28 Bnick 5 pas. sodan .......................... I
’26 Paigro Sedan G ratai ..........................  I
'29 Essex Sedan .................. •:.................... I
1927 Nash Coach special ......................... I
’29 Ford coupe ....................................... I
’29 Ford Roadetcr .................................... I
’28 Auburn Roadster ............................. I

MeDERMOTT MOTOR SALES CO.
71.36 S. Halsted St.. Triangle 93.30

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

$800
$275 
$500 
$250 
$400
$400 
$550

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda Ford vieno tono tro- 

kas, tinkas dėl groserio arba buče- 
rio, No. 1 s|ovy, galima permainyti 
i express body, nes turi “Steel 
Body”. Taippat parsiduoda ice 
boxis, tinkas dėl ftroserių ar deli- 
catessen, taip1 kaip naujas du mėne
siu atgal mokėta $365, už $135, taip
gi grosernė garu šildoma. Geriausioj 
vietoj, tarp didelių fabrikų. Biznis 
išdirbtas per 7 metus. Pardavimo 
priežastj patirsit ant vietos.

GEO. CIZINAUSKAS, 
1458 West 15 St.

Personai
Asmenų, Ieško

For Rent
PASIRENDUOJA ofisas su rū

mais, geriausia dėl lietuviško denti- 
sto arba daktaro. Geras biznis už- 
tikryta. Kreipkitės ypatiškai, 10801 
So. Michigan Avė. 3 fl.

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

BRIGHTON PARK ant rendos 
flatas, kur per 5 metus buvo den- 
tistfts, priešais lietuvių bažnyčią, ga
ru apšildomi, 4358 S. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0331.

Furnished Rooms
RENDON ruimas apšildytas, for- 

nišiuotas, su ar be valgio, 2154 W. 
23rd St. Tel. Roosevelt 8128.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI reątoranas, labai 
geroj vietoje, biznis senas, išdirbtas, 
priežastis, nuovargis, 10819 South 
Michigan Avė 

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

PARDAVIMUI kriaučių ir valyčio 
šapa. Px-iežastis, negaliu vienas ap
sidirbti. Pigi renda. Gera vieta. 
2543 W. 71 St

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

PA1EŠKAU Juozapo Regalskio, 
savo krikštų sunaus, gyveno/Det
roite, Mich., dabar nežinau kur yra. 
Pats ar kas kitas duokite žinoti.

STANISLOVUI LIPčlUI, 
3419 W. 37th Place, 

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, aiskriminė ir School supplies 
krautuvė. Savininkas 3006 W. 4lst 
St., Chicago, III.

Financial
Finansai-PaskoloR

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

h

Paskolos suteikiama 
į vieų^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

SALESMANŲ 
PILNĄ AR DALĮ \LAIKO 
Augštos klesos firma gali pa

imti keletą N. W. Side vyrų, 
kalbančių kitomis kalbomis, ku
rie dabar dirba ir norėitų padi
dinti savo uždarbį dirbdami va
karais, subatomis ir nedčliomis. 
Didelis atlyginimas tiems, ku
rie bus tinkami. Turi turėti pa
liudijimus. Atsišaukite bile die
ną ar ketverge iki 8:30 v. v., 
ar subatoj po piet. Klauskite 
Mr. Kurfess.

OLIVER SALINGER
& COMPANY 

Room 660, lst National Bank 
Bldg., 31 S. Clark St.

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

PARSIDUODA saldainių ir groser- 
nės krautuvė, nėra konkurencijos, 5 
kambariai pagyvenimui. Renda $30. 
Greitam pardavimui $225. 8436 Gil- 
bert Ct., 1 blokas į rytus nuo Rais
teli St. Vincennes 2418.

EXTRA turiu parduoti bučernę, 
tuojaus iš priežasties ligos, geras 
biznis dėl gero bučerio, lietuvių ko- 
lionijoj, pigi renda. šaukit išskiriant 
nedėldienj, Victory 9656.

LABAI pigiai kriaučiaus Storas. 
Kas norite pinigų pasidaryti, kreip
kitės 3437 S. Wallace St.

biznisPARDAVIMUI grosernė, 
daroma $30 iki 40 dolerių j dieną. 
Parduosi^ nebrangiai. 4319 
Paulina St.

South

DEICATESSEN ir grosernė, jsi- 
gyvenusi, geriausioj apielinkėj; ge
ras biznis. Turiu parduoti tuojaus, 
$900, 6655 S. Mozart St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI delicatessen ir gro
sernė. Gera proga lietuviui, ar lie
tuvių porai. 4 kambarių pagyveni
mas. Renda pigi. Svarbi 'priežas
tis pardavimui. Del platesnių žinių 
šaukite

Lafayette 9842

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2^2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam Į 24 — 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

va-

Energiški 
rasti prėga 
pažengianti 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, 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 trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Farms For Sale
Ūkiai Perdavimai

PARDAVIMUI gera farma ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupčiai. 
Šaukite Radcliffe 1304.

20 AKRŲ, 4 mylios { rytus nuo 
Benton Haroor Visa vaismedžiais 
apauginta. Nauji vaismedžiai. Pe
reitų metų pajamos buvo $3,000, 
greitai bus $5,000. Naujas 6 kam
barių namas, barnė, {rankiai, arkliai, 
vištos. Pastebėtinas bargenas už 
$18,000. Išmokėjimais.

WOODLEY, 
Tel. Harrison 7450

Exchange—Mainai

PUIKUS Upright pianai pradi
niams $45. Grojikliai pianai $85. 
Dykai pristatome. Atsišaukite, 6136 
So; Halsted St. ’

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 
kampinis muro bungalovv, mainysiu 
j bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą jmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA 

Nauja angliška bungalovv, $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. { vidurmiestj; L C. R. 
R., f eras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

NAUJAS moderniškas bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
{mokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą {mokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
2 metų senumo. Extra maudynė. Lo
tas 30'><200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30"X 12. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. Lengvi išmokėjimai. Tele- 
fonuokit Prospect 3131.

PIRKITE PELNINGĄ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Ūniversal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI graži 5 kambarių 
cottage, kampinis 34 pėdų lotas, 
puikiausia transportacija, garažas. 
Kaina $4,750. Išmokėjimais. 6000 
S. La Šalie St. Tel. Wentw6rth 
1541.

PARSIDUODA 5 ir 4 kambarių 
namas West Sides apielinkėj. Mort- 
gage $2500. Priimsiu mainais gro- 
sernę arba lotą, 3251 S. Halsted St. 
Klauskit N. C. Krukonio.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-5 
kamb., moderniškas. Reikia pama
tyti, kad įvertinti, 7045 S. Wash- 
tenaw Avė.

BARGENAS. Išvažiuoju i Europa. 
Parduosiu gražų kampini moderni- 
ką murini bungalovv, su dvigubu ga
ražu. Priimsiu mažą {mokėjimą, ar
ba mainysiu ant lotų. Gera trans
portacija, arti Austin Blvd. Rašy
kite, Naujienos, Box 1127, 1739 S. 
Halsted St.

1) PARDUOSIU arba mainysiu 
ant mažesnio — 2jų flatų 5 ir 6 
kambarių medinj namą su aukštu 
beismantu, kuriame galima uždėti 
biznj, 1-as fl. apšildomas fornisu, 
2-as pečiais, kaina prieinama. Ran
dasi prie Califonia ir Archer Avė.

2) TAIPGI parduosiu pigiai 5 
kamb.' medini nameli, pečiais apšil
domą. Lotas 30x125.

Savininkas
809 W. 19th St. 

lst fl.

BARGENAS
Greitam pardavimui biznio namas 

ant Archer Avė, — Storas ir 5 kam
bariai užpakaly, 
džių sankrova.
tas labai pigiai, nes išvažiuoju j sa
vo tėvyne.

Kreipkitės
5842 Archer Avė.

Dabar yra ken- 
Turi būti parduo-

PARDAVIMUI mūrinis 4 famili- 
ju namas ir iš užpakalio 2 šeimyną, 
17 metų senumo. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Savininkas, 
2248 W. 25 St.




