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Socialdemokratų lai
mėjimai provincijų 
rinkimuos Švedijoj

Liberalų valdžios partija skau
džiai prakišo. — Socialdemo
kratai gauna S naujas vie
tas senate

Chillicothe, III. — Baigiama statyti Santa Fe geležinkelio tiltas per Illinois upę. Tilto pasta
tymas kainuos $500,000

STOKHOLMAS, Švedija, rūgs. 
25. Ką tik įvykusių Švedijo
je rinkinių j provincijų legis- 
laturas (seimelius) rezultatai 
parodo, kad liberalų (valdžios) 
partija stipriai pralaimėjo, tuo 
tarpu socialdemokratai laimėjo 
daug naujų vietų.

Kadangi, einant Švedijos rin
kimų įstatymu, senatorius j 
valstybės parlamento (niksdago) 
pirmąjį butą renka provincijų 
seimeliai, tai liberalai praras 
senate septynias vietas, deši
nieji liberalai ir konservatoriai 
praras po vieną, o socialdemo
kratai laimės astuonias naujas 
vietas, žemės ūkio sąjunga taip 
pat gaus viena naują vietą.

t

Angliakasių unijos 
organizatoriaus 

pagrobimas
TERRE IIAUTE, Ind., rūgs. 

25. — Du vyrai vakar vaka
rą sugavo čia Josephą Clay- 
poolą, , reorganizuotos Illinois 
angliakasių unijos organizato
rių, įsitraukė į automobilį ir 
išsivežė užumiestin. Bevažiuo
jant, tačiau, Claypoolui pavy
ko iššokti iš automobilio ir pa
bėgti j krumus. Jam bėgant, 
grobikai keletą kartų šovė, ir 
viena kulipka sutriuškino jo 
ranką. Vis dėlto Claypool iš
truko ir pasišaukė šerifą, ku
ris parlydėjo jį į ligoninę.

Claypool panašiai buvo už
pultas praeito birželio menesį. 
Tuomet jis buvo išsmaluotas ir 
plunksnose išvoliotas.

Trys asmenys užsimušė 
Kanados pašto aeropla

nui nukritus
Moosejaw, Sask., Kanada, rug
sėjo 2p. — Netoli nuo South- 
esko, Albertoj, šiandie nukrito 
Kanados oro pašto aeroplanas. 
Pilotas Pat Holden ir du jo pa- 
sažieriai, G. McDonald ir J. 
Gibson, abudu iš Calgary, už
simušė.

Giuriati — naujas fašis
tu partijos sekretorius

ROMA, rūgs. 25. — Vietoj 
atsistatydinusio Augusto Tura- 
ti, nauju generaliniu italų fa
šistų partijos sekretorium prem
jeras Mussolini paskyrė Giova- 
nnį Battistą Giuriatį, atstovų 
buto pirmininką.

Turati buvo generaliniu fa
šistų partijos sekretorium nuo 
1926 metų.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; vėsiau; 
vidutiniai, kartais stiprus, mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 720 įr 800 F.

šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 6:43. — Mėnuo leidžiasi 
8:47 vakaro.

Nusižudė, šokus iš 15-to 
trobesio augšto

LOUISVILLE, Ky., rūgs. 25.
Šokus pro langą iš penkio

likto Brown viešbučio augšto, 
užsimušė čia Miss Belle Coch- 
ran, vietos Rotary kliubo sek
retorius.

Vokietijos fašistai 
griausią Vėrsalės 

taikos sutartį
Hitleris, fašistų galva, pareiškė, 

kad jie padarysią tatai, kai 
valdžią paimsią visai į savo 
rankas

[Atlantic and Paciflo Photo 1 •

LEIPCIGAS, Vokietija, rūgs. 
25. — Adolfas Hitleris, Vokie
tijos fašistų vadas, pašauktas 
kaip liudininkas byloje trijų 
karininkų, apkaltintų dėl są
mokslo su fašistais nugriauti 
Vokietijos respubliką, pasakė, 
kad kai tik vokiečių fašistai 
teisėtomis priemonėmis paimsią 
politinę galią j savo rankas, jie 
tuojau sudraskysią Vėrsalės 
taikos sutartį, — jei reikėsią, 
tai ir priemonėmis, kurias pa
saulis laikąs neteisėtomis.

• Vokiečių nacionalsocialistai 
(fašistai), pasak Hitlerio, tarp
tautinių sutarčių nelaiką įstaty
mu, bet žiūrį į jas kaip į kaž
ką smurtu Vokietijai antkrau- 
tą. Nacionalsocialistai priešinsis 
toms sutartims ii’ diplomatiš
kai, ir visišku jų nepildymu. 
Gal pasaulis žiūrėsiąs į tai kaip 
į neteisėtus metodus, bet na
cionalsocialistai nevartosią jų, 
kol visai nekontroliuosią vald
žios. O jis, Hitleris, tikįs, kad 
dar dveji ar treji rinkimai, ir 
nacionalsocialistų partija bu
sianti daugumoj.

Hitleris atkartodamas pasa
kė, kad jis neplanuojąs nė ko
kio ginkluoto sukilimo. Nacio
nalsocialistai siekią sukurti nau
ją Vokietijos valstybę ne su
kilimu, bet konstitucine, be 
kraujo liejimo, revoliucija.

rūgs. 25. 
atsistaty- 
kabinetas

Austrų, Turkų kabi
netai rezignavo

VIENA, Austrija, 
— šiandie po pietų 
dino visas Austrijos 
su kancleriu Schoberiu prieša
ky. Schoberio kabinetas buvo 
valdžioj nuo 1929 m. rugsėjo 
26 dienos.

Išmėto kabinetas griuvo
ANG0R9, Turkija, rūgs. 25. 

—Turkijos vyriausybė su prem
jeru Išmetu Paša priešaky šian
die rezignavo. Isinet tačiau*pra
nešė, kad jis tuojau sudary
siąs naują ministerių kabinetą..

4 darbininkai žuvo 
kasyklų sprogime
JOHANNESBURGAS, Pietų 

Afrikos Unija, rūgs. 25. — Vie
tos kasyklose vakar įvyko smar
kus sprogimas. Del sprogimo 
keliolika darbininkų, daugiausia 
afrikiečių, buvo užberti. Ketu
ri jų jau tapo išimti negyvi. 
Daroma pastangų atkasti kitus 
užbertuosius.

Mirė gen. Mahon
LONDONAS, rūgs. 25.—Du

bline vakar mirė gen. Sir Bry- 
an Mahon, 68 metų amžiaus, 
buvęs karo metais nepavyku
sios britų kampanijos Galipoft 
vadas.

Prašo prezidento 500 
milijonų dolerių be
darbių apdraudai
WASHINGTONAS, rūgs. 25. 

— The People’s Lobby, kurio 
pirmininkas yra prof. John 
Dewey, kreipėsi į prezidentą 
Hooverį su pasiulymu, kad jis 
sušauktų nepaprastą kongreso 
sesiją, kurios tikslas butų pa
skirti 500 milijonų dolerių ap
draudai nuo nedarbo.

Laiške prezidentui Hooveriui 
sakoma:

“Mes labai rimtai ‘prašome, 
kad Jus tuojau sušauktumėte 
nepaprastą kongreso sešiją, kad, 
pirma, paskirtų bent 500 mili
jonų dolerių hedarbo apdrau
dai ir, ąntra, kad paskirtų to
kią pat sumą viešiems dar
bams, kuriems planai jau yra 
padaryti, ir kurie turi būt vyk
domi arba pačios federalinės 
arba bendrai su štėtų valdžio
mis.

“Jūsų Iždo sekretorius p. Mel
lon, arba asistentas sekretorius 
p. Mills, gali per pusę dienos 
laiko pasakyti Jums, kiek pa
reitų mokėti taksų tiems 15,- 
780 žmonių, kurių pajamos per 
metus siekia daugiau kaip 100,- 
000 dolerių, kad butų sukurtas 
toks pusės bilijono dolerių fon
das, kuriuo butų galima pada
ryti galą ekonominiam kri
zini.”

Aviacijos nelaimės
Armijos lakūnas užsimušė

EFFINGHAM, III., rūgs. 25.
— Netoli nuo čia šį rytą už
simušė J. V. armijos lakūnas 
Įeit. Hobart Steely, jo aeropla
nui neįkritus žemėn. Jis skrido 
“cross-country” iš Selfridge, 
Mich., į Kansas City.

3 franeuzų kariai žuvo

REIMS, Franci j a, rūgs. 25.
— Manevrų metu vienam bom
barduojamam franeuzų karo 
aeroplanui nukritus žemėn, trys 
karininkai užsimušė, ketvirtas 
skaudžiai susižalojo.

Santa Fe lakūnas užsimušė
SANTA FE, New Mex., rūgs. 

25. — Netoli nuo čia jo aero
planui nukritus žemėn iš 800 
pėdų augštumos, užsimušė vie
tos lakūnas Warren Blanton, 
29 metų amžiaus.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rūgs. 25. — Karalienė Helena, 
buvus karaliaus Karolio žmona, 
grįžo iš Mamaios j Buchare- 
štą.

Darbo Pasaulyje
NEW YORKO SIUVĖJAI PA

SKELBĖ STREIKĄ

NEW YORKAS, nigs. 25.— 
Negalint susitarti su samdyto
jais dėl naujo algų kontrakto, 
rūbų siuvėjų Ladies Garment 
Workers unija paskelbė visuo
tinį streiką. Senasis kontrak
tas pasibaigė rugsėjo 15 die
ną. Deranties dėl naujo, siuvė
jai reikalavo $3 algos priedo sa
vaitėje.

BELGŲ ANGLIAKASIAI 
GAUS MAŽIAU ALGOS'

BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 25 
— Derybos su anglies kasyklų 
savininkais, Belgijos angliaka
siai sutiko dirbti už 4% mažės-1 
nę algą. Padaryta Sutartis įsi
galios spalių mėnesio 5 dieną.
GATVIŲ VALYTOJAI PA

SKELBĖ BADO STREIKĄ
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

25. — Daugiau kaip 200 Mek
sikos Miesto gatvių valytojų, 
protestuodami dėl atleidimo jų 
iš darbo, paskelbė bado strei
ką. Jie reikalauja, kad butų 
atgal priimti į darbą.

Lenkai nugina žinias 
apie tariamas dery

bas su Lietuva
VARŠUVA, rūgs. 25. —Len

kų Telegrafo Agentūra sakosi 
esanti įgaliota pranešti, jogei 
Berlyno Tageblatto ir kitų už
sienių laikraščių pranešimai 
apie tai, kad neva Pikieliškiuo- 
se ir Varšuvoje esančios veda
mos lenkų-lietuvių derybos, da
lyvaujant kunigui Urbanavičiui 
iš Amerikos, esą visai neteisin
gi ir iš oro pagauti.

Indijoj žvėrys per 
metus sudraskė 

2,000 žmonių
DELHI, Indija, rūgs. 25. — 

Pernai metais Indijoje žvėrys 
sudraskė apie 2,000 žmonių.

Tigrai daugiausia surijo žmo
nių aukų, būtent 975; paskui 
vilkai — 284; panteros — 176; 
krokodilai — 107; drambliai, lo
kiai, šernai ir hijenos — visi 
po apie 75.

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
25. — Praneša, • kad 92 metų 
amžiaus gen. Valeriano Weyler 
(“Kubos skerdikas”) esąs arti 
mirties.

Kellogg ir 13 kitų iš
rinkti Tarptautinio 

Teismo teisėjais
GENE VA, Šveicarija, nigs. 

25. — Tautų Sąjungos seimas 
ir taryba šiandie išrinko Tarp
tautinio teisingumo teismo na
riais keturiolika asmenų, jų tar
pe Franką B. Kelloggą, buvu
sį Jungtinių Valstybių ' sekre
torių.

Kiti, be Kclloggo, išrinkti 
yra:

Kubos Antonio de Bustament; 
San Salvadoro J. Gustavo Guer- 
rero; Japonijos Mineichiro Ad- 
atehi; Ispanijos Rafael Altima- 
ra y Creva; Italijos Dionisio 
Anzilotti; Olandijos Willem vau 
Eysinga; Francijos Henry Fro- 
mageot; Didžiosios Britanijos 
Sir Cecil Hurst; Rumanijos 
Demetre Negulescu; Belgijos 
Rokin, Jaequemyns; Lenkijos 
Michal Rotvorski ir Kinijos 
Wang Chung-Hui.

Nauju Tautų Sąjungos sta
tutu, Tarptautinio teismo na
rių skaičius padidintas nuo vie
nuolikos iki penkiolikos. Jie 
renkami devynerių metų termi
nui. šiandie išrinktieji pradės 
savo tarnybą nuo ateinančio 
sausio mėn. 1 dienos.

Ko sovietai siekia 
kviečių “dempingų” 

užsieniuose
NEW YORKAS, rūgs. 25.— 

Vasily V. Delgass, iki neseniai 
buvęs sovietų “Amtorgo” vice
pirmininkas, sako, kad Rusijos 
kviečių ir kitokių prekių “dum- 
pavimas” užsienin esą$ sovietų 
valdžios pradėtas tuo tikslu, 
kad suardytų užsienių rinkas ir 
sukurstytų revoliucijas.

Delgass yra vienas daugelio 
bolševikų “negrįžėlių”, nutrau
kęs santykius su Stalino re
žimu. Kadangi jis atsisakė 
grįžti į Maskvą, jis buvo so
vietų už akių pasmerktas su
šaudyti, o jo likęs Rusijoj tur
tas konfiskuotas.

Pilsudskio priešininkė 
paleista iš kalėjimo

LIUBLINAS, Lenkija, rūgs. 
25. — Irena Kosmovska, bu
vus lenkų seimo atstovė iš 
Liublino, kuri neseniai buvo 
nuteista šešiems mėnesiams 
kalėjimo dėl to, kad premjerą 
Juozą Pilsudskį pavadino, pa
mišėliu, šiandie buvo už kau
ciją paleista iš kalėjimo.

14 studentų sužeisti mo
kyklos buso kolizijoj
(XI|DEN, Utah, rūgs. 25. — 

Netoli nuo čia, mokyklos bu- 
sui susidūrus su sunkvežimiu, 
buvo sužeisti keturiolika Weber 
kolegijos studentų ir buso šo
feris. Pastarasis ir penki stu
dentai sužeisti pavojingai.

Proponuoja nepriimt 
ateivių valstybės 
statybos darbams
NEW YORKAS, rūgs. 25.— 

Prezidentui Hooveriui prašant, 
Long Islando kongresmanas 
Robert Bacon jau sutaisė me
morandumą, kuriuo reikalauja
ma, kad federalinė^ valdžios 
trobesių statybos darbams bu
tų imami darbininkais tik 
Jungtinių Valstybių piliečiai ir 
buvę kareiviai, o ne svetimša^ 
liai. /

Atėmė “lončbaksį” ir 80 
centų; eina nuo 1 iki 20 

metų kalėti

PEORIA, III., rūgs. 25.—Du 
berniokai, Jesse Matthews, 23, 
ir Jacob Williams, 22 metų am
žiaus, teisme prisipažino, kad 
jie apiplėšę darbininką Oliverą 
Nimmonsą, atimdami iš jo “lonč 
baksį” ir 80 centų pinigais.

Circuit teismas už tai nutei
sė kiekvieną jų nuo 1 iki 20 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Nedarbas truputį su
mažėjęs, sako ADF 

vadas
WASHINGTONAS, rūgs. 25. 

— William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
praneša, kad šio rugsėjo mėne
sio pradžioj nedarbas Jungtinė
se Valstybėse truputį sumažė
jęs. . '

Dvidešimt keturių pramonės 
miestų unijų pranešimai rodą, 
kad rugsėjo mėnesį bedarbių 
skaičius siekęs 21% bendro dar
bininkų skaičiaus, tuo tarpu 
kai liepos mėnesį bedarbių bu
vę 22%.

Darbo Fpderacijos vadas sa
ko, tačiau, kad nedarbo suma
žėjimas esąs, palyginti, labai 
menkas, atsižvelgiant į milži
nišką skaičių dar esančių be 
darbo. Jei spalių mėnesį situar 
cija kiek ir pasitaisysianti, vis 
dėlto milijonai žmonių pasilik
sią be darbo ir be gyvenimo 
priemonių per sunkius žiemos 
mėnesius.

-------- --------
Prof. Riazancevas taip
jau bolševikų žvalgybos 

/ sušaudytas
MASKVA, rūgs. 25. — Tarp 

keturiasdešimt astuonių sovie
tų valdininkų, kurie vakar bu
vo slaptosios žvalgybos OGPU 
sušaudyti kaip “kontrrevoliuci
ninkai, norėjusieji badu išma
rinti sovietų sąjungą”, buvo ir 
prof. Aleksandras Riazancevas, 
sovietų komisarijato mėsos de
partamento pirmininkas.

Prof. Riazancevas buvo kal
tinamas kaip “kontrrevoliuci
ninkų” organizacijos vadas, ku
ris kontrrevoliucijos darbafns 
buvęs gavęs iš vienos britų 
kompanijos 50 tūkstančių do
lerių.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 
25. — Del riaušių, kilusių Pra
hoje tarp čekų fašistų ir vo
kiečių, vyriausybė laikinai už
gynė rodyti teatruose garsines 
vokiečių kalbamas filmas.

Francijos ir Italijos 
derybos dėl laivynų 

tebesitęsia
PARYŽIUS, rūgs. 25. — Ofi

cialiai praneša, kad Francijos 
Italijos derybos Genevoje dėl 
juros ginkluotės nėra nutruku
sios, kaip kad buvo skalbiama, 
bet tęsiamos toliau.

Nusišovė buvęs Ruma
nijos Karo ministeris
BUCHARESTAS, Rumanija, 

rūgs. 25. — Nusišovė gen. Mir- 
cescu, buvęs karo ministeris. 
Jis buvo kaltinamas dėl turėji
mo reikalų su svetimos valsty
bės šnipais.

2,983,000 bedarbių 
Vokietijoje

BERLYNAS, . rūgs. 25.
Paskiausiais oficialiais skait
menimis, skaičius bedarbių Vo
kietijoj šiandie siekia 2,983,- 
000. To skaičiaus 1,962,000 
gauna valstybės pašalpai.

72 sužeisti rusų filmų 
teatro gaisre

MINSKAS, Sov. Rusija, rug
sėjo 25. — Per gaisrą, ' kuris 
čia vakar kilo viename kruta
mu jų paveikslų teatre, 72 as
mens buvo sužeisti.

Šiaurės Kinuose ėmė 
plisti maras

PEIPINGAS, Kinai, rūgs. 25. 
— .šiaurės Kinuose ėmė plisti 
maras. Ypačiai maras paplito 
Šausi provincijoj. i

Suėmė lenkų šnipus

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Trakų apskrity suimta len
kų šnipų. Pas vieną iš jų, Ei
dukevičių Vladą, rasta kelių 
šairiių burių sąrašai ir kitos jo 
kaltybę įrodančios medžiagos. 
Jis perduotas teismo tardyto
jui. Kvota vedama. Kiti penki 
asmenys, trūkstant jų kaltę j- 
rodančios medžiagos, Trakų ap- 
skr. komendanto išsiųsti iš pa
sienio sonos.

Miškinis pabėgo miškan
Pr. Miškinis, turįs Kaune, 

Ukmergės plente manufaktūros 
krautuvę, kaip policija nusta
čiusi, prekiavo vogtomis prekė
mis. L. Koper. b-vių s-gos san
dėly jis pavogė prekių už 22,- 
121 lt. Policija jį sulaikė su 
automobiliu Alytaus apskrity 
ir vežė Kaunan, tačiau ties 
Aleksotu Miškinis iššoko iš au
tomobilio ir dingo krūmuose.

Kriminalinės policijos polici
ninko užtiktas, paieškomas pa
bėgęs vežant iš Butrimonių j 
Kauną, Miškinis Pranas pas 
brolį Kaune, Ukmergės pi. 85 
nr., — nusišovė.

šiais laikai jokio biznio įmo
nė be rėki amo t negali gyvuo
ti./ Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinit, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikai įmonei gerai tu- 
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieii, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ikelbimut į lai kraičius, 
visuomet apsimoka.

Kai garsinasi “Naujienose”, 
tas viiuomet turi naudot.

I
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KORESPONDENCIJOS
Omaha, Nebr.

Įspūdžiai buvusio oniahiečio

Sumaniau aplankyti miestą 
Oipahą, kur prieš keletą metu 
mąp teko gyventi. Gundė mą- 
ne ir naujas |iudąs vąžiąvimp. 
Būtent, bpąas'. Turiu pasaky
ti, jog bpsu yąžiupti l^bai pą- 
togu, tik laiko ima ilgiau. Bu
šu j OmąlpĮ rpįkįa septynias 
valandas važiuoti ilgiau nei 
traukiniu. Bet už tai sutau
pai septynis dolerius. P antra, 
įdomiau yažiupt-i, — pamatai 
visokių miestukų ir visokių 
ūkių. Iš Ghicagos i Omąhą, ro
dosi, yra apie* 600 mylių.

Išvažiaviis iš Chicagos, tuoj 
pastebi sausmečio ženklų. Ja
vai jau nuvalyti. Tik komai 
dar laukuose tebešlama- Bet 
atrodo, |<ąd ir jie jau baigia 
be laiko prinokti. Per tat jų 
grudai ganą maži.

Derliaus Iową valstijoj butą 
vidutiniško. Nefofąskoj galirpa 
pastebėti lą|>ąi didelį truktų 
užderėjimą. Omaha rpįestąs 
nėra didelis, bet labai švarus. 
Randasį tarp kalnų. Oras tyras. 
Gyventojų turi iki 85,000. 
Priskaitoma apie šimtas lietu
vių šeimynų. Pavienių irgį 
yra gerokas būreliu. Pasireiš
kia didelis merginu trukumas, 
todėl netrūksta senų kavalie
rių.

Su darbais dalykai čia pusė
tinai blogi. Be gyvulių sker
dyklų kitokių darbų beveik ne
galima gauti. O šiuo tačpu ir 
skerdyklose darbai vos kruta. 
Bedarbių daugybė. Iš kitur at
vykus darbo visai ųegalima 
gauti.

Lietuviai gyveną pasiturin
čiai. Daugelis jų turi ir nuo
savus namus. Yra keli biznie
riui. Kotryna Uvikieųe užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę nuo- 
saviam mūriniam name. "Lis* > 
klausiau, kaip einasi bizjįjs. 
Atsakė, kad neblogai. /Esą, 
nors žmonės ir mažiau dirba, 
bet valgyti vis vien turi. Pa
stebėjau didelį savininkės su
manumą ir puikų patarnavimą. 
Manau, kad tai žymiame laips
ny prisideda prie biznio vedi-1 
mo. Tokiame atvėjyj, kai sa
vas pas savą užeina, tai nesi
gaili.

Antras biznierius, tai Jonas 
Armoška. Jis turi barbernj ir 
svetainę. Atrodo, kad ir jis 
blogų laikų nejaučia. Jo na
mas puikiai išdekoi'uotas. Turi 
prieglaudą fordams ir kitiems 
gazolino laikitojapis. Pats sa
vi nikas politikoj ir pažangiuose 
laikraščiuose paskeųdgs.

Užėjau pas seną pažįstamą ir

naujięnietj Juozą-Sabuti, kuris 
turi grąžų narnų- Tame name 
raudai “(iry goods” krautuvė. 
Paklausiau, kaip jam biznis 
klojasi. Atsake, jog jau se
niai savo visą staką žydeliui 
pardavęs. Girdi, lietuvių kolo
nijoj žydslU-^įsuomet geresnį 
biznį padarys nei lietuvis.

Yra nemažai ir kitokių biz
nierių. Tai minkštų gėrimų 
užeigų laikytojai. Bet dažniau
sia ten gaunama ne minkšti 
gėrimai, bet “kieti.”, — “mėnu
lio šviesos” pavidale.

—F. BinkeVičius.

Aš .yjsai neturiu galvoj pa
šiepti’ jaunavedžių. Apsivedė 
bąžiiyčioj,— na, tiek ir to. Bet 
boĮšęvikai juk visuomet savi
nos! p-lę Jeseliunytę. Girdi, 
mmąų “Dyros” choro mokytoja, 
musu draugė...

Kiek man teko pastebėti, tai 
pastaruoju laiku karšti parapi- 
jonai kartu su karštais bolše
vikais sudaro bendrus frontus 
ir veikia išvien organizacijose.

4ei visur tokie bolševikai, 
kaip Kenoshoj, tai su jais blogi 
popieriai. Tiek juodos Romos, 
tiek rąudonos * Maskvos pasekė
jau yra vienędi, —fanatikai ir 
davatkos.

įmigdamas aš linkiu jauna- 
verdžiams laimingo gyveųimo, 
o bpĮševikai tegul pasididžiuo
ja savo darbais. •

—EX‘Kiomunistas.Philadelphia, Pa.
Kęągu pikiką

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 28 d., Lietuvių Tautiška pa
rapija r.eągią pąskptinį pikni
ką. Tąi bps Vytauto' 5QP me
tų jubiliejaus paminėjimas. 
Piknikas irgi įvyks Vytąuto 
parką, kuris priklauso parapi
jai. ' Programas prasidės 9 va- 
lapdą ryto, o špkiai apie ant-

I rų valandą PQ pietų.
Į pikniką bus galima mivą- 

žiuoti busais, kurie išeis nuo 
331 Reed St. 10 valandą ryto.

—Komitetas.

Keiiasha, wis.
polševikąį ir jų laąklėjąmas 

jaunimu

Prieš Į<ięk laiko čionai apsi
vedė c|u jaunudliai: Jonąs ^Ja- 
velinskas su painele Filimana 
Jesejiunyte. Moterystės sakra- 
męntus sutąikū slavų §y. An
tano katalikų bažnyčios klebo
nas.

Dabar pakalbėsime plačiau 
apie p-lę Jeseliunytę. Kas ’ ją 
auklėjo? Na-gi didžiausi bol
ševikai. Nuo vienuolikes metų 
amžiaus jinai buvo vaikų drau
gijėlės mokytoja. Kai aš jos 
paklausiau, kodėl ji šliubą ėmė 
bažnyčioj, tai ji atsakė, kad 
mama ir tėtis liepę tai daryti.

Aš tikrai nustebau tai išgir
dęs. Juk Jeseliunas statosi 
didžiausiu bolševiku. Susivie
nijimo 212 kuopoj jis visuomet 
su tavorščiais eina. Prie kiek
vienos progos rėkia, kad vaikus 
reikia leisti į “Lyros” chorelį. 
Tada, girdi, išauklėsite gerus 
ir išmintingus žmones.

Tačiau aš dabar jokiu budu 
negaliu matyti skirtimo tarp 
parapijos ir bolševikų mokyk
lų. Atrodo, kad tų ‘dviejų mo
kyklų ąuklėtiniai eina vieno
kiais keliais, —į bažnyčią prie 
altoriaus.

Scranton, Pa.
Lietuvių tautinės parapijos 

farmu

Lietuvių tautinės parapijas 
farma ir Vilniaus namas ran
dasi gražioj vietoj, šiais me
tais derlius yra geras, šieno 
gauta gana gražaus. Rugių pri- 
bvilė 139 bušelius'; avižų 520 
buš.; bulvių manoma prikasti 
iki 800 bušelių. Tomatės, ko
pūstai, agurkai ir šiaip daržo
vės gerai užderėjo. Komai irgi 
neblogai atrodo.

Dabartiniu laiku raguočių 
raudąsi iki 20. Yra dar arklių 
ir kiaulių. Vištų priskaitoma 
iki 150,—apie tiek ir ančių.

Trobos visos geros. Geri ir 
ūkio padargai. Seneliai, kurie 
čia turi prieglaudą, tik pypkes 
ruko ir šaiposi, —turi neblogą 
gyvenimą. Tautinės parapijos 
klebonas, kun. M. Valadka, for
mą prižiūri labai gerai. Už tai 
jam tenka didelis kreditas. 
Bažnyčia jau baigiama statyti.

—Bučių Juozas.

Amerikiečiai bplše-* 
vilįą r°iuj

Šitokią žinią paddoda vienas 
Clevelando dienraščių “Plain 
Deuler” rugpjūčio 21 d. laidpj.

Jis sako, kad į Rusiją išya 
žiavo 450. Amerikos piliečių 
dirbti. Šiandien jię kenčia di- 
džiausį vargą ir skurdą. Jie 
tiesiog pusbadžiu gyvena, ka
dangi visur trūksta maisto. 
Dirba jie kaip kokie nelaisviai 
Stalingrado traktorių fabrike. 
Kiekvieną jų žingsnį seka val
džios agentai. Visi jie yra ge- 
'rf mechanikai ir inžinieriai iš 
Detroito. Kai Detroite auto
mobilių dirbtuvėse prasidėjo 
krizis, tai pusėtinai didelis 
skaičius mechanikų ir inžinie
rių neteko darbo. Tuos bedar
bius ir pasigavo ant meškerės 
bolševikų agentai, pažadėdami 
jiems visokių gerybių.

Amerikiečiai dabar norėtų 
iš bolševikiško rojaus kaip ga
lima greičiau pabėgti, kol dar 
žiema neprisiartino, nes jiems 
gręsia pavojus nuo visokių li
gų. Jau ir dabajį du ameri
kiečiai pasimirę nuo tifo. Ser
gančių nuošimtis tarp ameri
kiečių žymiai padidėjęs. Daug 
jų atsiduria ligoninėj, kur prie- 
žiūra ir gydymas yra labai 
prastas. Apie 60 nuošimčių li
gų paeina dėl nešvaraus van
dens, kuris yra traukiamas iš 
upes Volga. Del prasto mais
to kiekvienas amerikietis nu
kritęs svory nuo 15 iki 30 sva
rų.

Kontrakte buvo pažymėta, 
kad amerikiečiai gaus gerą 
maistą ir kad vienas trečdalis 
jų algos busiąs išmokamas 
Rusijoj,' o likusieji pinigai de
dami Detroite į banką. Pinigų 
dėjimu į bąnką turėjo rūpintis 
Traktostroj.

Pasirodo, kad bolševikai savo 
pažadėjimo visiškai nepildo. 
Vienam amerikeičiui pasisekė 
iš Detroito gauti žinia, kad jo
kie, pinigai amerikiečių sąskai-

ton į baubą nėra dedami.
Visi Amerikiečių laiškai yra 

cenzūruojami. Jų judėjimas 
suvaržytas. Jie visokiais bu
dais nori pasprukti iš bolševi
kiško rojaus, bet kol kas netu
ri galimybes. žodžiu, randasi 
kaip kokiame kalėjime.

Tai tokie dalykai dedasi 
bolševikiškam rojuj. Nežiūrint 
į tai, musų tarpe randasi tokių 
žmonelių, kurie nič nieko apie 
Rusiją neišmanydami, giria ją 
susirietę.—Jahn Juras.

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jueų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug: saunos. Pas 
iusų pardavčjij, arba 
prisiųgklto 500 už pilno 
didumo bonkų,—Pinoud, 
Dept. M„ 220/E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
boukutfi dykai).

DEL IS1P1OV1MU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite utsikritimo! 
Gydykit kiekvieną leipio- 
mą, žaizdą ar IsrbrSžirną 
su iiuo stipriu nenuodin
gų antiseptiku Zonite tffc- 
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

c^o, m.

ANHEUSER-BUSCH - - S
BM-165 Taipgi išdirbėjai Busch Extra Dry Ginger Ąlc

Anheuser-Busch

Budvveiser 
Barley-Malt Syrup 

ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS — NĖRA KARTUS
Padaro Gerą Maistą dar Geresnį

Westėm Sales Corporation 
n.,1525 Newberry 
DiStributors,

Phonę, ęanąl 7051

Budweiser Malt Yra “Home 
Run” Apibęgimas Bile 

Vienoj Lygoj!
Iš parinkčiausių miežių ir apynių kokiuos 
tik galima gauti pasaulio maykete, sudaigin
tų ir prirengtų puikiausioj tos rūšies dirb
tuvėj, žmonių, kurių protėviai buvo salyklo 
darytojai, gali pasidaryti tik vįęnatinis iųol- 
tas-salyklas, Budvveisęr pažystąmpse rauįp- 
nose blokinėse. Geriausias ką pinigas gali 
pirkti.

CGGD#

1800 West 47th Street

Nebaltintas Muslinas:
39 colių platumo nebaltintas muslinas, 

reguliarės 12% e yardas vertės, šiame iš- 
t paTdavinie tiktai .♦ į

Vyrų Kojinės: - t
Vyrų margos ir (vienos spalvos (\elanese 

Rayon ir Mepgerized kojinės, reguliarės 
19c vertės, šiame iš pardavime už

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

ipalio 18 d., 1930
Scandinavų Amerikos Linijos laivu 

FREDERIK VIII
PER COPENHAGĖN Į KLAIPĖDĄ

Kojines: - —
Berniukų ir mergaičių bovelninės Rib- 1 

bed kojinės, reguliarūs 25c vertes, 3 spal- ■ 
vii, visokio dydžio, liktai H TOF W

Štai Yra
tarp daugelio kitų, dvi svarbios priežastys tau- 
pimo sąskaitai prisirengimas dėl ateities 
investmento, arba sųbudavojimas atsargos, 
kad pasitikus galinius skubius reikalus, kurie 
gali pareikalauti grynų pinigų į trumpą 
laiką.

Bet nežiūrint kokios priežastys gali privesti 
prie atidarymo ar palaikyto taupimo sąskai
tos, depozitorius neturi praleisti to fakto, kad 
reikia pirmiausia atsižvelgti į saugumą savo 
pinigų.

\ v

Central^^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110West35tbStTcet ’

Moterų Rayon Šilko Kojinės: —
Viskame tobulos, visų pageidaujamų t

spalvų ir “dydžio. Reguliarės 49c vertės, f' į ■ 
įkainuotos šiam išpardavimui už

Vyrų Marškiniai:
Vyrų garantuoti nublunkantys niarški- LIlA 

niai visų naujausių pajlernų. Keguparės ZJ ■ 
98c vertės, šiame išpardavime už

Berniukų Ribbed Union Siutai:
Iš puikiausios bovclnos, ilgos rankovės, 

blauzdos iki riešų su ecrue ar pilkom prie- 
maišomis, 98c vertės, šiame išpardavime

Ciratinčs Staltiesės:
ll/2 yardo ketvirtainės ciratinės staltiesės 

patterno, naujausių dezainų. Reguliarės Į’į 
98c vertės, šiame išpardavime tiktai w

Vyry Stori Union Siųtąi:
36 iki ĮO didumo, ilgos rankoves, blauz- U|14| 

dos iki riešų. Reguliarės $1.19 vertės, šia- B
me išpardavime tiktai Ww

Mes taipgi ųžlaikomę pilnų pasirinkimą ųioterų ir mer
gaičių dresitj, bląn|<etų, kąldrų ir L t. ųž labai žemas 
kainas. Mažas depozitas palaikys bile kurį dalyku iki 
jus jo pareikalausite.

BABRAVIČIA FREDERIK VIII

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuo
janti su šią Ekskursiją visi butų užganėdinti.
Ant laivo Frederik VIII jis surengs keletą koncertų, 
kad keleivius palinksminti kelionėje su savo dainelėms. 
Kurie manote ši rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus 
kreipkitės prie Naujienų, arba savo ‘ištikimo agento 
dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus: 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.

JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St

t



Penktadienis, rūgs. 26, ’30
• r *

NAUJIENOS, Chicago, III, 3

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Lietuvių 
Radio Programas

- - — _ •

Dėlei sulauktų daugybės pra
šymų, Henning Wennersten In- 
corporated, išdirbėjai Wenner- 
sten’s Malt-Hop, vienatirųcy 
molto su sudėtais jame tikrais 
apyniais, duoda jau trečią po
puliarių lietuvių dainų ir me
lodijų radio programą. Progra
mas bus duotas šį vakarų, 8 
valandą, iš WBBM stoties. Lai
ke. programo kalbės A. žymon- 
tas iš “Naujienų”.

Mirė Dr. A. Zimonto 
brolis

Vakar pasimirė Dr.-de.ntisto 
A. Zimonto brolis, Juozapas Zi- 
montas. Be savo brolio dakta
ro, paliko ir kitų brolį — Jonų 
ir seserį Marijoną Vilkienę, o 
Lietuvoj liko dvi seserys — 
Jadvyga ir Pranciška.

Kūnas pašarvotas yra p. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her-
mitage 
K to j, 
piet.

Avė. Laidotuvės bus,
rūgs. 27 d., 2 vai. po

Penktadienio vakare bus vi
sų draugijų bei kliubų susirin
kimas pabaigti Vytauto su
kaktuvių rengimo darbą. Bu
kite visi laiku: 7:30 vai. para
pijos svetainėj.

Tas pats.

SENESNI ŽMONĖS 
Turi daboti vidurius 

nuolatos!
Kai mes sęstame viduriai 

pasidaro mažiau veiklus. Jie 
nepašalina visų atmatų. Ka
da nors jie visai nesivalo. To
dėl senesni žmonės privalo 
nuolatos daboti savo vidurius, 
lik lai darydami jie gali ti
kėtis išvengti daugelio formų 
susirgimų, kuriuos pagimdo 
konstipacija.

Kada jūsų viduriai būna 
reikalingi pagelbinio pašalin
tojo, daktaras žino kas yra 
geriausia jiems ir lodei gau
kite bonką Dr. Galdvvell-’s 
Syrup Pepsin iš savo aptie- 
kos. Syrup Pepsin ///■(/ dakta
ro rece Įittis dėl neveiklių t>i- 
duriiĮ, geras visokio amžiaus 
žmonėms. .,

Nėra reikalo keisti papro
čius ar dietų imant Syrup 
Pepsin. Padarytas iš šviežių 
(mosuojančių žolių, tyro pep
sino ir kitų vertingų priedė
lių, jis yra visiškai saugus. Jis 
negnaibys, nesirgdins ir nesu
silpnins jus .

Paimkite šaukštų sekamų 
kartų, kada jūsų liežuvis yra 
padengtas, arba jus turite 
prasta skonį burnoj. Jis kiek
vienų karta pašalins aitrumų, 
galvos skaudėjimų, kurtumų, 
silpnumų, gasotuma. Kada 
jus pamatysite kaip skanus 
jis yra ir kaip gerai jis vei
kia, jus žinosite kodėl Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin yra 
popui iariškiausias pasauly 
liuosuotojas dėl kiekvieno 
šeimines nario.

Kodėl Skolinimo ir 
Budavojimo Bendro
vės neturi pinigiškų 

, krizių? C
Dabartiniu laiku nekurtos fi

nansinės įstaigos turi daug ne
malonumų su išduotomis pasko
lomis, nes skolintojas atsisako 
nuo savo namo ir mokesčio. Nes 
jo namas pasidarė nevertas tos 
paskolos, kurią jisai yra gavęs 
arba ir norėdamas negali pa
skolos atnaujinti ir yra priver
stas atsižadėti savo namelio.

Spulkose tokia krizio nėra ir 
negali būti. Sp61ka skolina pi
nigus tik ant pirmo mortgečio. 
žmogus pasiskolinęs iš spulkos, 
tuojaus pradeda mokėti, kas sa
vaitę, ar kas mėnesį ir per me
tus kitus jau gana didelę dalį 
savo paskolos atmoka, o suėjus 
6 metams paskolos nebereikia 
atnaujinti, bet jo paskola vi
sai būna išmokėta ir jis lieka 
paliuosuotas nuo paskolos.

Atsitikime, kad žmogus tu
rėdamas paskolų ir mokėdamas 
savaitines mokestis netenka 
darbo ir neišgali toliau mokė
ti, jam jo paskola gali būt su
mažinta, atskaitant jo įmokėtus 
pinigus ir vėl gali būt pradėta' 
iš naujo mokėti, o įmokėtus pi
nigus atskaito į jo užvilktus mo
kesčius.

’ Marąuette Park
Varduvių minėjimas — pare.

"Kaip jau žinia “Naujienose” 
buvo daug rašyta apie parių 
blėdingumą, tokių parių kur taip 
vadinamos spccijalistės kūmu
tės kabinėjasi į akis biznie
riams, ir šiaip iš pažystamų ar 
nepažystamų kolektuoja penki
nes ’ dešimtkes na ir suprašo 
daugybę žmonių. Tiesa tokiose 
parėse, ir aš esu pastebėjęs, daž
nai eina didžiausias morališkas 
<šgverimas. Begalinis pijokavi- 
mas, blevizgojimai na ir tas a- 
merikoniškas “džiazas” kur tos' 
nusilesusios kūmutės susikabi
nusios su senberniais Tėplioja. 
Taigi tokios parės yra blėdin
gos ir smerktinos.

Bet man atleisite, aš visgi 
buvau parėj — ir šį sykį bu
vau švarioj parėj. Ponios Buo- 
čienė ir Čekauskienė pereito 
šeštadienio vakarą surengė iš
kilmę p. Mataušui Zizui su jo 
varduvių diena. Dalyvavo apie 
poras desėtkų svečių, viešnių. 
Man tas ir malonu žymėti, kad 
tvarka buvo pavyzdinga.

Gaspadinės patiekė skaniau
sius valgius ir įvairius gėrimus, 
bot per visų vakarą nė vieno 
nesimatė girto, žaidė įvairias 
žaismes, ėjo kontestas kas pa
šoks gražiausiai lietuviškus šo
kius. Laimėjo Mataušas. Taigi 
iškilmė buvo graži, jaučiuosiu 
pilnai patenkintas. Ponai Zizai 
yra inteligentiški žmonės, ir p. 
M. Zizas yra žinomas kaipo di
džiausias lietuvių kontrakto- 
rius Marquette Parke.

Svečias.

Paieškojimas
Industrini Commission of Wis- 

consin š. m. rugpiučio mėnesio 
22 dienos pranešimu, tūlas Ved
liam Orlnk, lietuvis, bedirbda
mas The. Connor Lumber and 
Land Company žuvo.

Turimoms žiniomis velionis 
buvo nevedęs, neturėjo artimų 
Chicagoj giminių, bet turėjęs 
pusbrolius ir pusseres gyvenan
čius Chicagoj.

Jeigu mirusiojo giminės no
rėtų ką nors dauginus sužinoti 
apie mirusį, prašomi atsiliepti į 
Lietuvos Konsulatą Chicagoj e, 
201 North Wells Street, Room 
1904. ./
Lietuvos Konsulatas Chicagoj.

Mrs. Fredenc W. Upham
Chicagos pasižymėjusi pilietinė 

ir socialė vadovė
“Aš randu, kad tyriausias, saugiausias 
muilas dėl skalbimo visų puikiųjų nėri
nių, lininių ir šilkų yra American 
Family Flakes”, sako Mrs. Frederic 
Upham. “Spalvos pasilieka skaisčios ir 
audeklai išlaiko savo originalę malonią 
išvaizdą’’. 3 didoki pakeliai, pas vi
sus pardavėjus.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, te^rul nueina i 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adafns gat' 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad Šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.
901—Andresiunene Kastancija
908— Borisuk Peter x
909— Boubel Peter
921—Ilgaudo J.
927—Jelnis Agneska

928— Jotkien Miss
929— Tuhas George
930— Jusef Dynda
932— Kasparas Wincentas
933— Kriemeneckiete Judieta 
936—Litvinas Anthony
939— Mekalauskas S.
940— Mileika S.
942— Nausedene Felicije
943— Ogozata Ėlizbreta
946— Petraičiu P. Puaviliu ,
947— Povilioniu Juzapu
948— Povilams M.
950—Sarbont Jos
957 Greibus A n ton

966—Virzint Walter
968— Waich Charles
969— Zaluda L.

JI ŽINO, KODĖL JI 
REKOMENDUOJA JJ!

“Blair, Nebr. .July 31. — Trinerio 
Kartus Vynas man gelbsti daugiau, ne
gu bile koks kitas vaistas. Rekomenduo
ju jį kitiems. Mrs. Augusta Hali”.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra laksatyvas, kurs visad pašalina su
kietėjimą, blogą apetitą, išpūtimą, gal
vos skaudėjimą, neramų miegą, nervin
gumą ir panašius simptomus vidurių 
suirimų. Jį ir daktarai pataria. Imk jo 
reguliariai tris syk dienoj. Pradėk šian
die! Visose aptiekose.

Cicero

Dr. IV. B. Caldvvfll’s

SYRUP PEPSIN
/I D acto r s Family Laxative

J 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'J'AI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums rit| 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu 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 
dantį* nauju b u du. Muau che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų etnales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. r

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Lietuvos Kareivių Draugystė

Draugystė turėjo pereitą sek
madienį susirinkimų Liet. Liuo- 
sybės Svetainėj. Narių susirinko 
nemažai. Reikalai svarstyta nuo
sekliai. Išklausyta komisijų ra
portai. Užg irta nauja uniforma 
ir išmokėta bylos. Draugystei 
pasipuošimas atsėjo apie $1,- 
100.00. l’ž tai viskas pirmos rų- 
šies ir tai ne vienai dienai. Šv. 
Kazimiero seserims paskirta 
$5.00 auka prie vėliavos. Drau
gija atrodo tvirta nariais ir ka
pitalu.

Draugijos susirinkimai kas 
trečią sekmadienį kiekvieno mė
nesio, vyksta Li uosybes svetai
nėj. Norintieji gali įstoti.

Draug. sekretorius.
Po Vytauto apvaikščiosimo

Pas mus randasi tokių žmo
nių, kurie kalba lietuviškai, tur
būt dėl to, kad kitaip nemoka. 
Bet kas link lietuviško veiki
mo, tai viską daro atbuli. Kad 
ir dėl Vytauto 500 m. sukak
tuvių apvaikščiojimo. Iškilmės 
buvo tokios šaunios, kad net 
Chicago Tribūne pažymėjo, jog 
dalyvavo apie 10,000 žmonių lie
tuvių. Tuotarpu tūli lietuviški 
gaivalai tauškia, kad gatvėmis 
maršavusi saujelė, ir po to pa
tys šaukia “prakalbas” apie Vy
tautą. c

Dykai Sergantiems 
Asthma ir Šienlige

Dykai išbandymas metodo, kuri kiekvienas 
guli vartoti be Jokių nesmagumų 

ir sugiiitHino laiko.
Jeigu jus kenčiate nuo tų baish; Asthma 

ar Šienliges (Hay Fever) atakų: jeigu. Jus 
už trokštate ir negalite atgauti kvapo, bū
tinai tuojaus pasiųskite i Frontier Asthma 
Co. dėl nemokamo iSbandymo šio pastebėti
no metodo. Nežiūrint kur jus gyvenat ir ar 
jus pasitikit kokiais nors vaistais pasauly
je. parsisiųsdinki! ftj nemokamų išbandymų. 
Jeigu jus keueiate visų amžių ir viskų kų 
tik žinojot išbandšt be pagalbos; net jeigu 
jus esate visiškai nusiminę, nenustokit vil
ties, bet parsisiųsdinki! šiandie ši nemoka
mų bandymų. Tiktai pasiuskit žemiau esan
ti kuponų. Padarykite tai šiandie.

Vartokite Old Dutch ir apsaugokite savo namą su

Sveiku Svarumu
Delei savo pastebėtino veiklumo ir nepa
prastų valymo ypatybių Old Dutch yra 
JŪSŲ DIDĖLE PAGELBA prie namų valy
mo. ' _ i

Truputis Old Dutch ant drėgno drabužio ar kempinės 
greitai pašalina purvus ir pirštų žymes nuo enameliuotų 
ar nialevotų medžio darbų. Jus tik švelniai nušluostykite 
paviršių. Old Dutch ir keli pabraukimai mapa padaro 
grindis pilnai švarias. Jums patiks Old Dutch dėl valymo 
metalinių daiktų. Jis yra geriausias dėl parceliano ir ena- 
melio, marmuro ir tilo, jis nebraižo. Old Dutch išvalo 
aliumininius, blokinius ar enameliuotus puodus ir indus, 
geležinius peilius, varį, faktiškai nėra nieko geresnio dėl 
viso valymo.

Old Dutch suteikia Sveiką švarumą kiekvienoj kertėj ir 
kampe. Jo pleskuotos, plokščios .dalelės pašalina pavojingus 
nematomus nešvarumus, 
taipjau kaip ir nematomus 
purvus ir nevalomus. Var
tokite Old Dutch Cleanser 
ir palaikykite savo namą 
sveikai švariu.

Old Dutch nebraižo — ne
kenkia rankoms. Taupinki- 
te pinigus... Old Dutch yra 
ekonomiškas ... truputėlio 
užtenka ilgam.

Old Dutch 
Cleanser;

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
FRONTIER ASTHMA CO.
2142-J Frontier Bldg., 462 Niagara St., 
Buffalo. N. Y.

Prisiųskit dykai išbandymui jūsų 
metodų, adresu:

“ ir Turkiškos Vanos
STREET

Kadzie 8902

tos®

Garsinkitės “N-nose”
3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO. IMS.

Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausj, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brafigius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimų. " Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

, ■ • | ' : 'i ’

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI

. Didysis Ofisas: "■ 
4605-07 South Hermitage Avenue * 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero 

Tel. Cicero 3794
V . SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

JUST KIDS—Time To Decide. By M Chter
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50-TA FEDERACIJOS KONVENCIJA

Amerikos Darbo Federacijos pildomoji taryba iš
leido pakvietimus visiems savo skyriams atsiųsti dele
gatus į Amerikos Darbo Federacijos konvenciją, kuri 
prasidės spalių mėn. 6 d. Bostone, Mass. Ta konven
cija bus penkiasdešimta iš eilės.

Organizuotieji Amerikos darbininkai turi pagrin
do džiaugtis, kad jų didžioji unijų sąjunga jau yra su
laukusi tokio amžiaus, jogei rengiasi prie penkiasde
šimto savo suvažiavimo. Tai yra dviejų gentkarčių gy
veninio laikas.

Bet kartu Amerikos darbininkai negali nepastebė
ti, kad per tokį ilgą laiką Darbo Federacija padarė to- 
li-gražu ne tiek progreso, kiek reikėjo tikėtis. Žymi 
dalis Amerikos darbininkų unijų nėra įstojusios į Fe
deracija, ir kai kurios tų unijų savo agresingumu, savo 
mokėjimu darbininkų reikalus ginti ir savo pažangio
mis idėjomis gali stoti greta su geriausiomis pasaulio 
darbininkų organizacijomis — pavyzdžiui, Amalga- 
mated Clothing Workers of America.

Negali pasigirti Amerikos Darbo Federacija nė 
savo mokėjimu prieiti prie neorganizuotųjų darbinin
kų. Ištisos milžiniškos industrijos Amerikoje — plieno 
industrija, automobilių industrija, ir t. t. — iki šiol dar 
visai nėra organizacijos paliestos. Kitose industrijose, 
kaip minkštųjų anglių kasimo srityje, unija tapo be
veik visiškai sugriauta, o Federacijos vadai elgiasi taip, 
kad atrodo, jogei jiems svarbiau yra turėti organiza
cijoje “ištikimų” pakalikų būreli, negu darbininkų ma
ses. <

Apie Federacijos vadų nusistatymą platesniais 
darbininkų judėjimo klausimais — politikos, socialinės 
apdraudos, kooperacijos — nėra ko nė kalbėt}. Jų idė
jos šitais klausimais tiktų devynioliktojo šimtmečio 
pradžiai, bet ne dvidešimtam amžiui. William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, prieš kelioli- 
ką dienų juk pareiškė, akyvaizdoje skaudaus nedarbo, 
kuris dabar siaučia Amerikoje, kad apdrauda nuo ne
darbo butų darbininkams pažeminimas!

Šitie dideli Federacijos trukumai tečiaus anaiptol 
negali pateisinti tos neva “revoliucinės” minties, kad 
susipratę darbininkai privalą tą unijų sąjungą laikyti 
savo priešu ir ją griauti. Socialist Labor Party, kuri 
kitąsyk taip' darė, “aidoblistai” ir Fosterio diriguoja
mi komunistai, kurie šiandie tęsia Federacijos ardymo 
taktiką, nieko gero darbininkų judėjimui neduoda. 
Priešingai, jie tik stiprina tą piktą, prieš kurį jie šau
kia darbininkus kovoti. Kurdami visokias priešingas 
senomsioms unijoms “industrines” (o faktinai, parti
nes) organizacijas ir ištraukdami iš senųjų unijų ka- 
ringesniuosius elementus, fosteriečiai griauja ne atža- 
gareiviškos unijų biurokratijos galią, bet — opoziciją 
tai "biurokratijai.

Žinoma, gali būti atsitikimų, kur pažahgiemsiems 
unijos nariams nebėra kitokios išeities, kaip skilti nuo 
senosios unijos. Bet toki atsitikimai yra išimtis, o ne 
taisyklė. Amerikos Darbo Federacija, kad ir ji yra dar 
taip atsilikusi nuo progreso, visgi sudaro vienintelį 
ginklą kovoje su išnaudotojais beveik keturiems mi- 
lionams kvalifikuotų darbininkų. Sakoma, kad kvali
fikuoti darbininkai esą “darbininkų klasės aristokrati
ja”, bet jie vistiek yra darbininkų klasės nariai, o ne 
kapitalistai. Kelti kovon prieš juos kitus darbininkus 
reikštų skaldyti darbininkų klasę ir traukti žemyn vi
są darbininkų judėjimą. •

Ateis laikas, kada ir Federacijoje paims viršų pro
greso dvasia.

BUV. KLERIKALŲ MINISTE- 
RIS PO KAUCIJA

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad byla prieš Vyt. Petrulį, 
buvusį krikščionių galybės lai
kais ministerį pirmininką ir 
finansų ministerį, jau užvesta. 
Jisai yra kaltinamas dėl val
stybės iždo eikvojimo, duodant

Užsisakymo kaina:
Chicajroje — paštu:

Metams ..............-___ ______ $8.00
Pusei metu ......................  4.00
Trims mėnesiams ___ i____ _ 2.00
Dviem mėnesiam ..........   1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  .......   8c
Savaitei ...... . •• • M MM »M«MM • • MMM MM 18c
Mėnesiui ~  ......   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ ___________— $7.00
Pusei metu ..............  8.50
Tęims mėnesiams .............. 1.75
Dviems mėnesiams ............ - 1.25
Vienam mėnesiui . .................. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams .------------------------- $8.00
Pusei metų ..................—— 4.00
Trims mėnesiams .—.............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

prderiu kartu su užsakymu.

neteisėtas paskola^ savo biz- 
niškiems ir politiškiems’ drau
gams. Jam primetama dar ir 
kitų kriminalių nusidėjimų, dėl 
kurių tardymas esąs vedamas 
skyrium.

Petrulis užsidėjo kauciją, 
nes^kitaip jisai butų buvęs pa
dėtas po areštu.

Kiek jau klerikalų vadų ta
po už visokias suktybes nu
teista, ir dar vis naujos bylos 
keliamos! “Krikščioniška dora” 
pas klerikalus, matyt, yra tik
tai žodžiuose.

NEGUDRUS PLEPALAS

Už tai, kad “Naujienose” 
buvo parodyta, jogei kuųi- 
gaikštis Vytautas pardavinėjo 
žemaičius kryžiuočiams ir da
rė unijas su lenkais, tai Ma
rijonų “Draugas” bando mums 
jėzuitiškai įgilti. Girdi, socialis
tams'pikta, kad lietuviai iškil
mingai mini Vytautą, o ne 
Marksą ir Reniną (!). Ką ben
dro turi Marks'as ir Leninas su 
kunigaikščiu Vytautu, tai nė 
pats Marijonų organo redakto
rius negalėtų paaiškinti.

Ir kam čia niekus tauzyti? 
“Naujienos” nepavydi niekam 
rengti Vytauto mirties minėji
mus, bet jeigu tie minėjimai 
yra panaudojami istorijos fak
tų kraipymui ir žmonių klaidi
nimui, tai tenką, parodyti ant
rąją medalio pusę. Ar “Drau
gas” gali užginčyti, kad Vy
tautas padarė baisiai daug ža
los Lietuvai, atiduodamas Že
maičių kraštą kryžiuočių ver
gi j on ir net padėdamas jiems 
ginklu malšinti žemaičius, su
kilusius prieš sVetimą jungą? 
Ar “Draugas” sakys, kad Vy
tauto pasirašymas Gardelio 
unijos (Lietuvos prijungimo 
prie, Lenkijos) buvo naudingas 
Lietuvai ?

Gerai, jeigu jisai taip mano, 
tai kodėl jisai latvirai to nepa
reiškia, bet, vietoje to, prikai
šioja socialistams tautybės 
trukumą ir šiaip drapstosi -vi- 
sokioms insinuacijoms? Apie 
tautybę geriau patylėtų tie, 
kurie carizmo laikais laižė Ru
sijos žandaro čebatą, o vokie
čių okupacijos laikais darė pla
nus sujungti Lietuvą “amži
nais ryšiais” su kaizeriška Vo
kietija!

GARBINO KARDĄ, NESIRŪ
PINO ŠVIETIMU

“Naujienos” yra seniai nu- 
rodžiusios, kad senovės Lietu
vos kunigaikštis Vytautas bu
vo nepaprasto gabumo karve- 
dis, kuriuo gali gėrėtis karų 
garbintojai ir ambitiški armi
jų generolai. Bet ramios kul
tūros darbai, tautos švietimas 
ir. panašus dalykai jam mažai 
terūpėjo.

šitą tiesą galų gale pripaži
no ir Lietuvos buitininkai, ku
rie su didžiausia pompa šiemet 
rengia Vytauto “jubiliejų”. 
Rugsėjo 8 d., kuomet Kaune 
buvo svarbiausios “jubilieji
nės” iškilmės, l^kė kalbas ži
nomas tautininkų šulas’, ka
nauninkas J. Tumas, ir švieti
mo ministeris Šakenis, ir ve 
ką juodu pasakė:

“Kun. Tumas, šventinda
mas mokyklos pamatus, pa
sakė, kad Vytautas* buvęs 
apleidęs švietimo sritį ir da
bar, statydami mokyklas, 
mes tas spragas užkamšioja- 
me. Ir švietimo min. Šakenis 
pabrėžė ten pat, kad Vytau
tas garbino tik kardą.” 
(“Liet, ž.”, 1930 m. rūgs.

’ 9 d.)

VOKIETIJOS BALSAVIMŲ 
PASĖKOS

Jau atėjo Vokietijos laikraš
čiai, kuriuose paduodama pas
kutinių reichstago rinkimų re
zultatai. Atstovų skaičiai yra 
toki pat, kaip buvo pranešta 
telegramose. Čia bus įdomu 
pažymėt, kiek balsų gavo kuri 
partija, ir palyginti tuos skai
čius su 1928 m. balsavimų pa
sėkomis.

Už socialdemokratus balsavo 
8,572,016 (o 1928 m. — 9,151,- 
059); už nacionalistus 2,458,- 
^97 (4,380,029); katalikų Cent
ras gavo 4,128,929 (3,711,141); 
komunistai 4,587,708 (3,263,-
354); liaudies partija 1,576,- 
149 (2,678,207); valstybės par
tija (buvę demokratai) 1,322,- 
608 (1,504,148); ūkio partija 
1,360,585 (1,395,684); Bavari
jos liaudies partija 1,058,556 
(945,304); nacionalsocialistai 
(fašistai) 6,401,210 (809,771); 
sodiečiai 1,562,843 (581,519); 
krikščioniškai socialė partija 

867,377, ir įvairios smulkesnės 
grupės kartu apie 900,000.

Viso balsų buvo paduota 
34,943,460, palyginant su 30,- 
738,381 balsu, paduotu 1928 
m. rinkimuose.

Vokietijos' spauda pažymi, 
kad tuose rinkimuose susikūlė 
į šukes valdančiųjų buržuazi
nių partijų blokas, ir dabar, 
norint išgelbėti respubliką, tos 
partijos turės ieškoti susitari
mo su socialdemokratais, nes 
pasirodė, kad valdyt kraštą be 
socialdemokratų negalima.

Socialistai šiuos rinkimus ly
gina su “infliacijos rinkimais”, 
įvykusiais 1924 m. gegužės 
mėnesį. Tuomet socialdemokra
tai prakišo 82 atstovu, nacio
nalistai buvo pasidarę stipriau
sia partija su 106 atstovais, ir 
dar be to buvo 32 nacionalso
cialistai (fašistai) ir 62 komu
nistai. Už pusės metų po tų 
“infliacijos rinkimų” tečiaus 
įvyko nauji balsavimai, ir jau 
socialdemokratai atsigriebė, o 
kraštutinės partijos z turėjo 
skaudžių nuostolių. Spėjama, 
kad ir dabartinius savo laimė
jimus fašistai ir komunistai 
neilgai galės išlaikyt.

RINKIMAI ŠVEDIJOJE

“Elta” praneša, kad rinki
muose į Švedijos aukščiausius 
rumus (kuriuose kasmet per
renkama % dalis narių), dau- 
giausia laimėjo sociaMeniokra- 
tai, būtent, dvi naujas vietas; 
o daugiausia prakišo komunis
tai, kurie iš dviejų savo atsto
vų neteko vieno.

Vieną vietą laimėjo konser
vatoriai, ir po vieną vietą pra
kišo liberalai ir liaudies parti
ja. Dabar Švedijos aukštųjų 
rūmų sąstatas yra toks: 50 
konservatorių, 23 liaudies par
tijos atstovai, 5 liberalai, 17 
agrarų (žemvaldžių), 54 so
cialdemokratai ir 1 komunis- 
tas.

Žvalgybininkas su 
fašistu laiko 

“misijas”
Iš Brooklyn, N. Y., vienas 

asmuo, pasirašęs B. Brookly- 
nietis, praneša' mums šitokią 
įdomią žinią:

“Tautfašistiška ‘Vienybė’ pra
nešei, kad ‘Lietuvių šaulių 
Spaudos Atstovas’ J. V. Ado
maitis ir ‘Vienybės’ redakto
rius J. Valaitis ‘biznio’ reika
lais išvyko į Mass. valstiją. Iš 
Massachusetts Adomaitis ke
liausiąs Chicagon. Pakeliui ji
sai dar sustoja kiai kur kitur.

“Iš tikrųjų, šių dviejų as
menų ‘misija’ yra ši: juodu 
atlanko žymesnes lietuvių ko
lonijas ir organizuoja ‘beprar- 
tyvių’ tautininkų sąjungą. B^t, 
kiek teko patirti, tai prade
dant nuo Brooklyno ir baigiant 
Worcesteriu juodu dar nė vie
no skyriaus nesuorganiz'avo.

“Minimas Adomaitis (tas 
pats, ką buvo Chica&oje SLA. 
seimo metu) yra. šnipas, t. y. 
atsiųstas Lietuvos ‘bepartyvių’ 
tautininkų, kitaip sakant, Lie
tuvos valdžios žmogus. Jisai 
jokio ryšio su Šiaulių Sąjunga 
neturi, vien tik skelbiasi tuo 
vardu, kad apdumti amerikie
čiams akis. Jisai yra ŽVALGY
BININKAS ir iš žvalgybos gau
na algą. 1

“Pas mus Brooklyne jau ne 
vienas apie tai žinO, taip pat 
jo amatą patvirtino ir neseniai 
sugrįžęs iš Lietuvos viehos lai
vų linijos lietuvis atstovas- 
agentas. Bet ar sekasi Ado
maičiui šnipauti čia pas mus 
Amerikoje, tai sunku pasakyti. 
Atfo^ kad jisai taip laimi, 
kaip Zablockis su muilu. Taip 
pat ir ‘bepartyvių’ tautininkų 
nesusiranda, be poros ‘Vieny
bėje’ sėdinčių fašistų. Dargi 
jau ir pats fašistų ‘Tautininkų 
Kliubas’ įra ir jo ‘člunkai’ vie
nas kito nebesusigaudo.”

Ši B. Brooklyniečio paduota 
žinia (o mums žinoma, kad ji

sai yra gerai painformuotas) 
nušvies kai kuriuos dalykus, 
kurie daugeliui amerikiečių at
rodė keisti. Visų-pirma, ko čia 
švaistosi • tarp amerikiečių tas 
ponas Adomaitis, kuris sakosi 
“atstovaująs” Lietuvos Šaulių 
spaudą, o su spaudos dalykais, 
matyt, neturi nieko bendro? 
Paskui, kode] “Vienybė”, susi
bičiuliavusi su tuo “atstovu”, 
pastaruoju laiku ėmė rašyti 
kaip žvalgybos diktuojama?

Fašistiškas šlamštas Ameri
kos lietuviams iki šiol neprigi
jo ir neprigis, bet geriau yra 
apsisaugoti, kad kas nesusi
teptų, per arti prisileisdamas 
“atstovus” iš slaptosios fašistų 
policijos!

ĮVAIRENYBĖS .
Salos vaiduokliai

Vaidinasi ne tik senuose na
muose ar pirtyse, bet ir geo
grafijoje. Jurų žemėlapiuose 
yra pažymėta daug mažesnių 
ir didesnių salų, kurias juri
ninkai atrado ir įtraukė į že
mėlapius, bet kurių tačiau vė
liau niekas negali rasti. Taip 
antai pietų leduotam vandeny
ne, už Australijos ir Naujo
sios Zelandijos, XIX a. pra
džioj buvo rasti Royal kompa
nijos, Emeraldo ir Nimrodo 
salynai, kurių dabar nėra nei 
pėdsako. Kur jie dingo >— ne
žinia. Kadangi tose vietose 
dažnai plaukioja milžiniškos 
ledo lytys, kai kada net lig 70 
kilometrų ilgumo, padengtos 
žemėmis ir akmenais, tai gali
mas daiktas, kad jurininkai 
bus suklydę ir palaikę tas lytis 
salomis. Labai įdomią istoriją 
turi Būvėto sala. Ją pirmas 
rado 1789 m. jurininkas Buvet 
Losier ir palaikė ją Australi
jos dalim. Po kiek metų toj 
vietoj anglų kapitonas Lind- 
say rado mažą salutę, kurią 
praminė savo vardu. 1825 m. 
toj vietoj buvo rastos dvi sak
ios, kurias, anglų banginių 
medžiotojas praminė “Liver- 
pul” ir '“Tomson”. Paskiau, 
vėl beieškant tų salų, paaiškė
jo, kad toj vietoj yra tiktai 
viena sala. Kad ji iš naujo ne
dingtų, kaip vaiduoklis, ji bu
vo" net nufotografuota 1762 m. 
ispanų “Aurora” laivo kapito
nas matė tris salas netoli Falk- 
lando salų, kurias praminė Au
roros salomis. Bet paskiau nie
kam tų salų matyti neteko. 
Jos pranyko.

1841 m. buvo atrasta 60° 
pietų platumo ir 120° vakarų 
ilgumo punkte, sala, pakrikšty
ta “Dougherty” vardu. Daug 
jurininkų tvirtino tą salą ma
tę. Tačiau 1889—1910 m. lai
kotarpy buvo devynis kartus 
tos salos ieškota ir, žinoma, 
nieko nerasta. Kaip matom, 
vaiduoklių yra ir vandenynuo
se salų pavidalu.

Kaip tvarkomas auto
mobilių judėjimas

Kanados parlamentas nese
nai. išleido labai nepalankų au
tomobilistams Įstatymą. Už 
greitesnį, kaip nustatytą va
žiavimą automobiliu, šoferis 
baudžiamas ligi 2 me|ų kalė
jimo ir 500 dolerių bauda ; už 
neatsargų važiavimą arba be
važiuojant už padarytus nuo
stolius tretiesiems asmenims 
baudžiama' ligi 5 metų kalėji
mo ir 1000 dolerių bauda; už 
mirtiną keleivio arba kito au
tomobilisto sužeidimą baudžia
ma mirties bausme, kaip už iš 
anksto apgalvotą užmušimą. 
Ta pačia bausme baudžiami 
automobilistai, nesuteikę savo 
aukai pagalbos ir kurie apie 
nelaimę nepraneš policijai.

Suomijoj, Abo mieste už
drausta automobiliams švilpti 
arba sireną vartoti. Norvegi
joj, Oslo mieste, taip jau. Prą- 
džioj manyta, kad tokios griež
tos priemonės kokių nors nei
giamybių gyvenime sukels, bet 
vėliau paaiškėjo, kad be gera, 
jokiais blogumais naujosios re
formos 'nepasižymi.

. E. T, A. Hoffman Verte J. Pronskus

I Velnio Eliksyras |
Pietrui Belcampo, kurį persun
kia menas, šventasis menas. — 
Menas, mano pone, menas! — 
Mano fantazija klysta stebuk
lingame garbinu audime, dai
liojoj struktūroj, kurią zefiro 
kvėpavimas banguotais žiede
liais stato ir vėl ardo. — Čia 
jis kuria ir veikia ir daro — 
A, mene yra kaž kas dieviško, 
nes menas, mano pone, ištik
tųjų nėra tas' menas, apie ku
rį taip daug kalbama, bet jis 
kįla tik iš viso to, ką menu 
vadinama! — Tamsta mane 
supranti, mano pone, nes Tam
sta man atrodai esąs galvojan
ti galva, kiek aš sprendžiu iš 
tos garbinėlės, kuri iš dešinės 
pusės puošia Tamstos garbingą 
kaktą”. —

Aš tikinau, kad aš jį visiš
kai suprantu, ir to mažiuko 
originalaus kvailumo gana pri
juokintas, nusprendžiau pasi
naudoti jo garsiuoju menu, nė 
kiek netrukdydamas jo nuo
širdumui ir patosui.

“Ką gi manai padaryti, pa
klausiau, su mano netvarkin
gais plaukais?’’ — “Visa, ką 
tik Tamsta norite, atsakė ma
žiukas: bet jei Pietro Belcam
po turi menininko nusimanv- 
mo, tai leiskite Tamsta man 
tinkamame atstume, platume ir 
ilgume apžiūrėti Tamstos gar
bingą galvą, Tamstos visą iš
vaizdą, Tamstos bruožus, Tam
stos jautulių žaismą, tuomet 
aš pasakysiu, ar Tamsta esi 
labiau liftkęs į antiką, arba į 
romantiką, į heroiškumą, di
dumą, iškilnumą, į naivumą, į 
idiliškumą ar į juokingą, hu- 
moristingą; tada aš iššauksiu 
dvasias Karakalos, Tito,. Karo
lio Didžiojo, Henricho Ketvir
tojo, Gustavo, arba Virgilijaus, 
Tasso, Boccacio. — Tamstos 
įkvėpti trūkčioja mano, pirštų 
raumens, ir iš po klegždančių 
žirklių išeis tikras dailės kū
rinys. Aš busiu tas, mano po
ne, kurs išpildys Tamstos cha
rakteristiką taip, kaip ji'gyve
nime turi reikštis. Bet dabar 
prašau pereiti keletą kartų 
kambarį, aš noriu tėmyti, pa
stebėti, prisižiūrėti, aš pra
šau!”

Turėjau pasiduoti tam keis
tam žmogui, perėjau keletą 
kartų per kambarį, dėdamas 
visų pastangų paslėpti užsiliku
sius tam tikrus vienuoliškus 
įpročius, kurių niekas nebeįs
tengia visiškai nusikratyti, kad 
ir kaž kiek laiko praeitų po iš
stojimo iš vienuolyno. ftjąžiu- 
kas atydžiai žiurėjo j mane, 
pagaliau pradėjo aplink mane 
bėgioti, ataduksavo ir dejavo, 
išsiėmė nosinę ir nusišluostė 
nuo kaktos prakaitą. Pagaliau 
jis nurimo, ir aš paklausiau, 
ar jis jau nusistatė, kaip pa
sielgti su mano plaukais. Jis 
sudejavo ir tarė:

“Ak, mano pone! ką tai 
reikštų? — Tamsta nebuvai 
atsidavęs savo natūralinei esy
bei, Tamstos judesiuose buvo 
prievarta, buvo kova priešgi- 
naujančių prigimčių. Dar porą 
•žingsnių, mano pone!”

Aš griežtai atkirtau nebetu- 
rįs noro save dar kartą paro
doj) statyti, ir pasakiau, kad 
jei jis negali nusisverti kaip 
nukirpti man plaukus, aš turė
siu atsisakyti bepasinaudoti jo 
menu. “Pakask save, Pietro, 
sušuko mažiukas iš visos šir
dies: nes tavęs nepažįsta šia
me pasauly, kur nėra daugiau 
išitkimybės nei atvirumo.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Žmonių masės grūdosi į vidų 
ir laukan, vežimai privažiavo 
ir nuvažiavo, iš apatinių kam
barių skambėjo juokas ir stik
lų žvangėjimas. Vos tiktai su
stojau ties durimis kaip pribė
go namų sargas', pagavo už 
kamanų mano arklį ir, man 
nusėdus, jį nuvedė. Priėjo 
grakščiai apsirengęs su raktų 
ryšiu rankoj kelneris ir nuve
dė manė trepais aukštyn. Pali
pus į antrą aukštą jis dar kar
tą paviršutiniai pažvelgė į ma
ne ir nuvedė mane dar vieną 
aukštą aukščiau, kame atida
ręs didelį kambarį, mandagiai 
manęs paklausė, ką aš tuo tar
pu paliepsiu; antrą valandą sa
lėj 10 n pirmas aukštas ir tt. 
busią pietus. “Atneškite man 
bonką vyno!” Tai buvo ištik- 
rųjų pirmasis' žodis, kurį aš 
galėjau pakišti darbštiesiems 
tarnautojams.

Vos tik pasilikau vienas, kaip 
pabeldė ir pro duris pažvelgė 
veidas, labai panagus į komišką 
kaukę, kokią aš kada nors esu 
matęs. Maža, smaila nosis, po
ra mažu kibirkščiuojančių
akių, srrla k ras, prife t<y
dar sušiauštai pripudrbtas 
toupet’as (panikas, plaukai), 
kurs, kaip aš vėliau pastebė
jau, užpakaly baigėsi kasa, di
delis jabotas, degančiai raudo
na liėmenč, iš kurios matėsi 
du stiprus laikrodžio retežėliu, 
kelinės, frakas, vietomis siau
ras, bet vietomis vėl perdaug 
platus, žodžiu, darant konse- 
kvenciją visa nepritiko. — Ta 
figūra, pradėjusi duryse lyg 
luošis lankstytis, taip įėjo ir 
į kambarį, rankoj nešina skri- 
bėlę, žirkles ir šukas, ir kalbėk 
dama: “Esu šių namų kirpikas 
ir klusniausiai pasiūlau savo 
patarnavimą, savo neįmatuoja- 
mą patarnavimą.” — Mažoji 
sukempėj usioji figūra turėjo 
savy kaž ko tokio tiek komiš
ko, kad aš dargiai galėjau su
valdyti juoką. Tačiau šis žmo
gus man buvo sveikintinas, ir 
aš nieko nelaukdamas paklau
siau; ar jis pajėgtų mano il
goj kelionėj ir be to nevyku
siai apkirptus netvarkingus 
plaukus sutvarkyti. Jis pažiu
rėjo į mano galvą dailininko 
teisėjo akimis ir tarė, dešinę 
ranką gracingai palenkęs ir su 
išskėstais pirštais' padėjęs ant 
dešinės krutinės puses: “Su
tvarkyti? — O, dieve! Pietro 
Belcampo, tu, kurį pikti pavy
dėtoj ai nevykusiai vadina Pet
ru Schoenfeldu, lyg tą dieviš
kąjį pulko švilpiką ir hornistą 
Giacomo Punto, Jokubu Stichu, 
tavęs nepažino. Bet ar ne tu 
pats savo šviesą kiši po pus- 
purės, vietoj leisti jai išviesti 
į pasaulį? Ar šios rankos su
dėjimas, ar genijaus kibirkštis 
kuri trykšdama iš šių 
akių, ir paliesdama dažo 
šią nosį malonios aušros švie
sa, ar visa tavo būtybė neiš
duoda gero žinovo > pirmajam 
žvilgsniui, kad tavy gyvena 
dvasia, kuri veržias į idealą? 
— Sutvarkyti! — perdaug šal
tas žodis, mano pone!”—

Paprašiau to stebėtino mažo 
žmogučio taip labai nesisteng
ti, ir sakiausi visiškai pasiti
kįs jo gabumais. “Gabumai? 
tęsė jis savo nuoširdumą, kas 
yra gabumai? — Kas buvo ga
bus? — Tas, kurs mokėjo ma
tuoti penkiais akių tolumais ir 
tada šokdamas į trisdešimts 
pėdų tolį pergriuvo į grabą?— 
Tas, kurs garsvyčios grūdą pa
taikė per dvidešimt žinksnių 
išmesti pro adatos skylutę? — 
Tas, kurs penkis centnerius pa
kabino ant kardo ir visa tai 
ant nosies galo perbalansavo 
šešias valandas, šešias minu
tes, šešias sekundas ir vieną 
akies mirksnį? — A, kas yra 
gabumas! Jis yra Svetimas

ATbJO “Kultūros” No.
8. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą delt/o, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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ŽINIOS
Sharkey-Cainpolo 

Kumštynės
Vakar vakarą New Yorkę, 

Yankee Stadium, įvyko Sharkey 
bokso kumštynes su Pietų Ame
rikos bokso čempionu Victorio 
Mąria Campolo. Laimėtojas 
gaus vasario mėnesį muštis su 
Young §tribliugu, ir tada lai
mėtojas turės atimti pasaulinio 
čempiono vainiką iš vokiečio 
Max Schmelingo. Ar Sharkiui 
teks ta dalis, paaiškės iš jo muš
tynių su Gampolo.

Šiandie ląižybos stovi 2 už 
Sharkey ir 1 už Campolo. Ti- 
kietų spėjama bus išpirkta už 
$150,000. Campolo yra ir stam
besnis ir sunkesnis už Sharkey. 
Muštynių pasekmės bus paskelb
tos kitame numery.

IAtlantic and Pacific Photo]

Atchison, Kas. — Fernando (po kairei) ir Guillermo Ku- 
bio, Meksikos prezidento sūnus. St. Benedict kolegijoj Fer
nando studijuoja inžinierystę, o jo brolis žemdirbystę.

tuoja^ milžiniška^ suims, pasa
ko įvairus namų išbombardavi- 
mai ir kitoki teroro aktai.

Buy gloves with what 
it savęs

Nčra reikalo moKfitl 50c ar 
daugiau, kad gauti gerij dantų 
košelę. Lteterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
2flc. Ji valo Ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutaupinti ; 
$3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitų. 
Lambert Pharmacal Co.

USTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Lietuvės Akušerės

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj • 
6109 South Albany Avenue

2? ounces for2$wnts

IT’S DOUBLE ACTING
MII LION5 OF POUNDJ UfEO BYr 

OUP GOVERNMENT

Garsinkitės “N-nose”

Lietuviai Gydytojai 

PRANEŠIMAS
Įvairus Gydytojai

GYDO

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Biclskio-RakŠčio aptiekos) po 
nr 2423 »West Marquette Rd. Valan- 
andos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo

nas Prospect 1930.
Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 

So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
3 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Kraujo, x odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue

Kaip išlaikyti šeimynos 
paslaptį

Jaunas senbernis Justinas 
Kiphovski, 51 metų amžiaus,

So. Spauldįng avė. išrado 
būdą, kas daryti, kad moterys 
nęisplepėtų šeimynos paslapčių. 
Kadangį jo sesuo Josephine, 30 
metų anyžiaus, plepėdavo kai- 
mynkoms kiek jos brolis turi 
metų, tai jis sumanė sesers iš 
namų neišleisti ir prie jos kai- 
mynkų neprileisti.

Kąip tai padaryti, Justinas 
prisegė prie sesers namo du
rių juodą krepą, manydamas 
kad žmonės ir kaimynkos bi
jos beužeįti. Kad sesuo pati lau
kan neitų, jis pasakė jai, kad 
ant 'jos slenksčio yra papilta 
rūgšties ir kad jei ji bandys 
eįti pro duris, jos batai sudegs. 
Dar labiau norėdamas seserį pa
veikti, jis prisegė ant jos durių 
laiptų du batus, taip kad pro 
langą žiūrint atrodytų, kad už 
durių kažkoks vyras stovi.

Visa tai taip paveikė, kad se
suo nebeišėjo laukan, bet Jus
tinas užmiršo, kad šią gadynę 
yra dar telefonas pletkams iš
duoti, ir Josephine tuo keliu 
pasinaudojo policijai pasišaukti. 
Justinas areštuotas.

nušovė. Sunkiu aplaistytą šunį 
pasiuntė į žmoniškumo Drau
gijos šunims prieglaudą, o ofi- 
cierius gavo atostogų, kol ki
tus rubus pasisiūdins.

“Pakidnapintas” nušo
vė “kidnaperj”

Karžygišką darbą padarė jau
nas John Zeigler, 4527 North 
Kimball avė., atimdamas revol
verį iš bandito ir tuo pačiu 
nušaudamas banditą, bandžiusį 
jį pavogti. Zelgler užėjo į krau
tuvę nusipirkti popierių ir iš
ėjęs rado prie savo karo besto
vint banditą Su šautuvu. Ban
ditas paliepė “Lipk i karą ir 
važiuok kur liepiamas arba nu
šausiu!” Zeigler įlipo ir šalę jo 
atsisėdo banditas. Zeigler tik su 
sykiu užmynė brekus ir bandi
tas nuo sukrėtimo, bijodamas 
išpulti pro langą, iškėlė ran
kas. Zeigler momentaliai su
griebė jo ranką ir po sunkios 
kovos išveržė revolverį. Ban
ditas leidosi bėgti, bet Zeigler 
dviem šūviais jį užmušė.

Policijos kova su 
skunkui

Vėl Evanston, ir vėl skunkis. 
Jis atėjo į miestelį anksti rytą, 
sako, “pašapinti” ir susitiko ne
pažįstamą šunį, kurs paleido lie
žuvį. Skunkis dėl šventos ra
mybės pasislėpė vieno negro na
me. Gyventojai ir kaimynai už
siėmę nosis išbėgo į gatvę. Pa
šaukė policiją. Stoties viršinin
kai delegavo patį smarkiausi 
oficerį Engstromą, kurs nese
nai buvo nušovęs ^auditą, 
slunkiui nušauti. Skunkį rado,

Kiek kainuos vandens 
sistema 

, t • > r *

šiam metui Chicagos van
dens sistemos darbams yra nu
statyta sąmata iš $13,336,810. 
Ateinantiems metams buvo nu4 
matyta $18,511,064. Be to dar 
reikalaujama $5,000,000. Iš tų 
numatoma daryti gerinimai, 
naujos konstrukcijos, ir baigi
mas Chicago avė. vandens tu
nelio bei išvedimas vandens į 
tolimesnius priemiesčius.

$18,000,000 naujoms 
mokykloms

Chicagos board of education 
priėmė naują planą šešiolikai 
naujų mokyklų statyti ir padi
dinimams daryti. Visiems tiems 
darbams patiekta programa, 
kur reikalauja $18,000,000 lėšų.

--------—------
' Kaip reketeriąi “Uni

jas” steigia
Areštuoti keturi ekstorcionie- 

riai, Erickson, Baran, Crawley 
ir Ilovvard, Įskundus beauty 
shop savininkui T. M. Piotrov- 
ski, 1140 Mihvaukee avė. Tar
dymas parodė, kad tie keturi 
gengsteriai ir jų talkininkai or
ganizavo Chicagos Beauty Shop 
()wners Association. Chicagoj 
yra 9000 beauty shop įstaigų 
ir jas suorganizavę į asociaci
ją gengsteriai turėjo planą pa
imti iš kiekvieno po $10 iš sy
kio ir po $2 kas mėnesį, kas 
butų 'sudarę banditams pelno 
$90,000 iš l^ąy,tq. ir kas mėnesį 

Į po $18,000.
Visi\ic “organizatoriai” ras

ti su kriminališkaiš rekordais, 
kaip dinamito ir bombų aten- 

jtatų rengėjai. Vienas tįk Erick
son besąs ekzekutyviu sekreto
rių kelerių bizniškų asociacijų 
Chicagoj ir pustuzinio tokių 
asociacijų priemiesčiuose. Kaip 
banditai tokias asociacijas su
sikuria, kaip j jų valdybas įei
na ir kaip paskui iš jų rakė-

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Telefonas Yards 1138

Stanley P.'Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubųm Avenue v
CHICAGO, ILL.

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Bernard Petkas ?
Pilnas Pasirinkimai f

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas R'ichmond St.

K J

/ ---------------- >
šie lietuviai realęstati- 
ninkai pasirengė jums 

patarnauti
k______________________ /

Pirma pasisako, tada 
' laiko paslaptį-
Keistą metodą vartoja Chi

cagos valdininkai kovoje su ban
ditais. Pirma laikraščiuose iš- 
bubnija, ką mano darytį, tada 
daro. Viešai skelbiama, kad li
kusiųjų 23 “visuomenės neprie
telių’’ namai lai kurni apgulti 
dieną naktį, laukiant gengste-' 
rių pareinant gulti, kad butų 
galima juos areštuoti./Net ku
rapkas kaimiečiai atsargiau 
gaudo. Iš 26 “visuomenės ne-♦ 
metelių” per porą savaičių kol- 
<as pagauta trys mažesni “ne
prieteliai”.

FRANCISKUS BOCKUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicagę
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tol. Cicero 5927

,i —I n jL/.i p*.-----------------------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dęl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- m ^8 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICĄGO, ILL.

Akių Gydytojai

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
'— ----------------------------------------------------------------------- 1

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Cbicago, III.

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

_ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dieną, 10:15 valandą 
po pietų ,1930 in., vgimęs Tau
ragės apskr., Veviržėnų parapijoj ■ 
ir mieste. Amerikoj išgyveno 26 ■ 
metus. Paliko dideliame nuliu- ■ 
me 5 puseseres — Oną Biliaus- 
kienę, Domicėlę Rusteikienę. A- R 
ineliją Svalsauskienę, Izabelę Švir- 
mickienę, Marijoną Uzienę, pus-. I 
brolį Stanislovą Aleksandrą ir 0 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran- ĮįJ 
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks subatpj, rug
sėjo 27 dieną. 8:00 ryte iš Eu- N 
deikio koplyčios į šv. Kryžiaus r 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- |į 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciško Bockaus Kj 
giminės, draugai ir pažįstami esate R 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti H 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- ■ 
kutinį patarnavimą ir atsisveikini- ■ 
mą.

Nuliūdę liekame,
Puseseres, 

. Giminės.

BUTKUS
Undertąking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 Wcst 18th* Street
Canal 31^*4^

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

. Cicero 3724^

Pusbrolis ir

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

patarnauja grabo-
Tcl. Yards 174 1

-.1 ,ŽX, H

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj'nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avc.

Phone Boulevard 75.89

Ofiso Telefonas Virgrinla 0030 
Rez. Tol. Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki vakaro. Noddllom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side
• 3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

Valandos: I—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Avenue

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis Akių specialistas

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto -----------o— .■ ■ ■

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. ĘLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 

’ kampo ir dabar ran-
dasi 4660 Gross Avė.

• Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optojnetristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinit 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 ankštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Scredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai 0523

------—---- ;-nrj—■u*- "y y ‘. r , 'Lietuviai Gydytojai

DR. A. J, KARALIUS
Gydytojau ir Chirurgas 

3147 So. Halsted SĮheet 
* Tel? Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarė

A. L Davidonis,M.D
4910 Sp. Mjchigan Aveųue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio. ,

Dr. A. P. Kazlauskis
. Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

-------O------
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
, 11 South La Šalie Street,

Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted SĮ. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Scr. ir Pėtnyčios ▼«

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 Sputh La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

.1 aV'Zf

Dentistas
Persikėlė i Gaują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką ' 

arti Ashland Avė.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928

T ei. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Lcavitt St., Canal 2330 
Ofiso vafandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandas: nuo 10 iki 2 pų pietų. 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

• Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 (

Įvairus Gydytojai

Phone Annitage 2822
i)R. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėliok pagal sutartį

A. A.SLAKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyje 
Rooin 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. VVasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

M. J. Kiras
3335 So. Halstęd S t.

Tel. Yarda 6894

M. Rozenski & Co.
t *. W A L r J ••• ’ Ji •

6542 So. Western Avę.
Tel. Prospect 2102

WISSIfi,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽ$ISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialįškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skatismus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jumš gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We»t 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

■■■■imi— iin—i Tei n i t niriieiMTrr-'

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Cbicago, III.

Tel. Victory 1115

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 

Vai.: i—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

'Telefonas Rcpublic 7868 v

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

J. F. KADŽIUS
PięiAŲSiS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

DR. A. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street 
------------------------------------------------- t—» 
Rez. 6600 South Artesian Avenue

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. ?. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

■// I ,
----- 1- - - . - . -------- ----- - -------

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

x LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Teiephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Salle^t. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525
-----o-----

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

( OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Bųilding
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN \
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Teiephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rnck" ell SL 
Tel. Rcpublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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kius ekzamenus išlaikė, kokiu 
amatus, profesijų išmoko, ko 
kią vietą kur gavo, kokių at 

vargų 
kiek i 
ir dir 
tt.

Skaitytojams ir ko 
respondentams
Daugiau žinių iš saviš

kių gyvenimo
Musų Amerikos lietuvių gy 

venimas yra labai paskydęs 
Jei ne draugijos, kurioms tam 
tikra dalis ateivių priklauso, i 
ne laikraščiai, kuriuos kita da 
lis skaito, greit kaimynas kai
myno nebepažintų, ne tik ka<J 
kolonija kolonijos nebežinotų.

Draugijos daugiausia apima 
tik vienos kolonijos ir tos pa 
čios tik tam tikrą žmonių gru 
pę. Rėta • kuri draugija 1____ t
toliau savo apylinkės ribų 
Draugijos lygiai kaip ir pavie 
niai asmenys, neturėdami tar 
pininko, kurs apie jas informuo 
ja, pataptų lyg salukės vande 
nyne išmėtytos. Tik laikraš
čiai yra tie laivai, kuriais sala 
su sala susisiekia ir duoda pro
gos bendru gyvenimu gyventi.

Reikia pasidžiaugti, kad mu 
su draugijos spaudos svarb 
įvertina ir veik kiekvienas or 
ganizuotas darbas esti paskel 
biamas ir aprašomas savo lai 
kraščiuose. “Naujienos” tuo 
atveju yra pasidariusios kaip 
ir koks draugijų laiškanešis, 
kurs kiekvieną dieną atneša ką 
nors nauja apie tai vienos tai 
kitos draugijos veikimą, suma
nymus ir parengimus. “Nau
jienos” yra pasiryžę ir ateity 
kaip praeity būti lietuvių drau 
gijoms tuo bešališku tarpiniu 
ku. Be draugijų, organizacij 
musų gadynę nėra įmanoma 
joks visuomeniškas gyvenimas 
ir kam musų visuomenės gero 
vė rupi, tas musų draugijas tu 
ri palaikyti.

Bet musų gyvenime yra dar 
viena sritis ir tai labai svarb 
sritis, kuri paprastai labai men 
kai spaudą tepasiekia, tai yra 
musų individualiu gyvenimo 
reiškiniai, arba asmenų, šeimy 
nų ir šiaip pavienių žmonių gy 
venimo įvykiai.

Jei mes per savo spaudą greit 
sužinome, kokia 
k Ii ubas ratelis, 
kada ką rengė, 
žada daryti, tai 
nome apie tokius dalykus, kaip 
sakysim, kaip stovi musų kolo
nijų atskirų žmonių sveikata 
kaip jų darbai, biznis, šeimynų 
naujienos, kaip musų jaunuo
menė auga, ko ji mokinasi, ko-

draugija, koks 
susivienijimas 
ką sumanė ir 
mes mažai ži-

sižymėjimų, laimėjimų, 
ir prietykių patyrė, kas 
kokiose draugijose dirbo 
ba, arba įstojo dirbti, ir

Dar kad toĮts dalykas. Liūd
nas faktas, kad rflusų se
noji karta vis didesniais skai
čiais pradeda ^išmirti. Parašomi 
nekrologai, laidotuvių aprašy
mai, bet labai retas susipran
ta tiksliai aprašyti velionio so
ciali veikimą, kokioms draugi 
joms priklausė, kokias parei 
gas ėjo, kas-buvo jo amžiau1 
svarbiausi momentai, ir tt.

Laikraštis yra musų kiekvie
nos dienos gyvenimo atspindis 
Kiekviena pergyventa diena yra 
naujas lapas musų istorijai 
Tad kaip geriau, ar kad tie la
pai butų pustuščiai, ar kad jie 

siekhi butų pilni Prirašyti musiJ #yve‘ 
inimo, darbų ir atsitikimų? Ta 
tauta negyvena, kurios praei
ties lapai tušti, arba jei ir gy-* 
vena atsiskyrusi, užsidariusi 
nuo kitų, tai pati nesijaučia 
gyvenanti, ir ne tik ateinanti 

! karta ją užmiršta, bet ir tolai- 
kiniai nieko apie ją nežino'.

Mes turime galybes pavyz
džių po ranka, kaip kitų, kul- 
turiškesnių tautų visuomenės 
savo spaudoj atsispindi. Ten 
plačiai išvystytuose socialio gy
venimo skyriuose rasi mažiau
sias žinutes ‘ne tik U draugijų 
bet iš atskirų šeimynų ir pa
vienių asmenų nuotykių. Pas 
mus, palyginant, atrodo, tartum 
musų gyvenime nieko nauja nė
ra, arba kas yra, tai kitiems 
neįdomu, nes mažai kas apie 
smulkesnius įvykius terašoma.

“Naujienos” kviečia savo 
skaitytojus rašinėti žinelių iš 
savo asmeninio gyvenimo ir sa 
vo kaimynų bei apylinkės. Tik 
tai tada musų gyvenimas bus 
glaudesnis, kada kiekvienas 
skaitytojas bus bendradarbis ir 
kada laikrašty atsispindės pla 
čiausios visuomenes ir atskirų 
ašmenių įvairiausi atsitikimai 
ir įvykiai.

Gerb. Koresponddntai ir 
Bendradarbiai prašomi prade
dantiems rašinėti suteikti pa
tarimų ir padėti. Juo daugiau 
bus rašančių, ^juo glaudesnis 
pasidarys santykis tarp atski
rų asmenų _ir kolonijų, ir juc 
lengvesnė bus našta dabarti
niams korespondentams ir kolo
nijų veikėjams.

Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės banketas

Illinois Mergaitės 
Laiminga Diena

! Ir kiekviena 
išreiškia metus linksmaus gy- 
Mažoji Blanche Guerin, 4575 

Avė.. Chicago, yra typiškas 
kūdikis. _ štai ką jos mo-

J^ETURIOS žvakutės!
JU -;i* - --------

venimo.
Oakumald 
Fig Syrup 
tina sako:

‘‘Draugė 
Syrup 
Blanche 
čius, aš 
darė jos 
tį 
laiko nebepasigauna šilčių'.

Per penkias dešimt metų 
motinos buvo patenkintos

rekomendavo 
labai augštai. 
pradėjo linkiai 
ir jsigijau jo. 
vidurius: padarė jo

Geriausia tai. kad

Dainų programa buvo mai
šyta su kalbomis, bet aš tik 
dėl patogumo paskirsčiau: pir
miausia dainavo p. Sabonis, 
akompanuojant jo paties dūk 
relei Sieliai Saboniutei. Abudu 
susilaukė smarkių aplodismen
tų, ir turėjo dar padainuoti. Se
kamas dainavo p.’Romanas, ku
riam akompanavo jo paties sū
nūs Richardas Romanas. Jiedu 
taip pat susilaukė audringų 
aplodismentų ir turėjo vėl pa
dainuoti. Sekanti dainavo p-lė 
Ančiutė, akompanuojant p-lei 
Saboniutei.1 It ją ta pati aplo
dismentų audra sutiko, ir ji 
magaryčioms turėjo dainuoti. 
Dar p-lė Saboniutė skambinę 
piano solo, ir po audringų aplo
dismentų turėjo dar magaryčių 
skambinti. Galop P. Sabonis ir 
Romanas padainavo duetą; la
bai gerą sutartinę padarė ir dar 
didesnę audrą sukėlė, turėdama 
dainuoti ir dainuoti.

Šį vakarą, matyt, parinkti 
visli mėgiamiausi dainininkai, 
kurie jau senai yra chicagie- 
čių meilę įsigiję savo nuošird
žiu dalyvavimu įvairiuose musų 
draugijų parengimuose.

P-lei Ančiutei, rodos, lemta 
bus užimti jos pirmtakunių vie
ta,1 kaip tai Rakauskaitės, Vir
vaitės, Krasauskienės, kurios sa
vo laiku buvo chicagiečių nu
mylėtinės dainininkės.

z . žinius.

Po Butėno koncerto
Vakar vakarą p. Jonas Bu

tėnas su savo talkininkais p-le 
Saboniute, ponia Steponavičiene 
ir p. Byansku suteikė Chicagos 
lietuviams pirmą šiam sezonui 
klasišką koncertą. Programa bu
vo parinkta tikrai rimta; kuri
niai iš garsių pasaulinių kom
pozitorių, pamaišyti su origina- 
liškeshėmis lietuvių liaudies me
lodijomis. Net chicagiečiai p.

MADOS

f- Ji!.1. •
NAUJIENOS, Chicago, III.

- ------ --- ...............— ——-

Sarpalius su p. Čeriene įtrauk
ti eilėn Leoncavallo, Verdi, Mo- 
zarto, Čaikovskio, Gounod, Ros- 
sini ir kt. ■” /

P. Butėnas su ponia'Stepona
vičiene dainavo pakaitomis solo 
ir ant galo porą duetų, p-lė 
Saboniutė skambino du dalyku 
iš Mozarto ir St. Šimkaus. Sve
čių Auditorijon prisirinko visai 
nemažai, reikia pripažinti kac 
buvo gana pilnas “kvorumas” 
rinktinės muzikalus publikos.

Svečias, nežiūrint kad Chiea- 
goj spėjo pagauti “šaltį”, ir ta 
aplinkybe tikrai trukdė jam pa
sirodyti pilno balso grynumu, 
vienok pilniausiai patenkino pa
čių lepiausių kritikų laukimus. 
Butėnas pasirodė rimtu dainos 
kozyriu kaip balso taip techni
kos atžvilgiu. Jo puikus balsas 
visą laiką buvo maestriškai iš
laikytas įvairioše pozose ir tem
peramentuose, pradedant nuo 
ūpingų lietuvių liaudies daine
lių, kurių dainininkas davė pa
kartojimams, baigiant sunkio
mis aistringomis arijomis, kaip 
“Pajacų** prologas ir “Othello” 
Credo. Senai chicagiečiai su to
kiu atsidėjimu beklausė koncer
to, kaip šį kartą. Iš pokoncer- 
tinių pasikalbėjimų teko patir-

ti, kad ir buvę skeptikai paliko 
maloniausią! nuvilti.

Plačiau įvertins svečią p. Bu
tėną ir jo rinktines’ talkinin
kes gerb. p. Nora Gugienė ku
riame nors sekamame “Nau
jienų” numery. Tuo tarpu mu
sų retam svečiui gilų ačiū už 
brangius garsus iš gimtinės pa
dangės. J. P.

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

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER
collęge,

672 West Madison Street.

infor-

Penktadienis,' rūgs. 26, ’30

CLASSIFIED ADS. ]
- Partners Wanted

Pusininkų Reikia
REIKIA pusininko į teatro biznį: 

gali būti vyras arba moteris. Patyrimo 
nereikia. Atsišaukit pas Leon R. Jarusz, 
6109 S. Albany Avė. Hemlock 9252.

REIKALINGAS partneris, moteris ar 
vyars, pelningam bizniui. Atsišaukite 
ypatiškai ar telefonu Pullman 6394, 
10719 S. Michigan Avė.

Help W anted—Female
Parbinin^ 

REIKIA operatorkų, patyrusių prie 
dresių. Lipson Bros. 3 25 West Adams 
Street.

Furnis^^
RENDON kambarys, šviesus, apšil

domas, netoli Marųuette Park, prie ma
žos šeimynos. 2843 W. 71 St.

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos. Gera vieta, moder
niškas namas. 7029 S. Artesian Avė., 
1 lubos. Tel. Hemlock 6565.

For Rent

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO du lotai po 31 pėdą 

ant 2 flatų namo ar bungalow. 
randasi Beverly Hills. 
visi impruvementai yra.

Lotai
gražioj vietoj,

Savininkas ant pirmų lubų.

4445 So. Campbell Avė.

NAMUS MAINYKITE ANT FARMŲ

9 labai gražios farmos išsimaino ant 
namų, 85 mylios nuo Chicagos, su gy
vuliais ir padargais, 
už akrą ir augščiau. 
su mažu įmokėjimu.

Chicagos namų arba lotų.
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751 

Res. Boulevard 0127

Kaina nuo $75 
Galima pirkti 

Savininkai maino
ant

MAINYMUI
Mūrinis namas su dviem 4 kamb. 

flatais. 
Priimsiu

Tuščią lotą ar mažą farmą.
FRANK J. PETRU

1443 W. 18th St. 
Tel. Canal 0806

PRANEŠIMAI

Business Service
Biznio Patarriavinia*

BRIDGEPORT /
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Re*. Hemlock 1292

PASIRENDUOJA tinkama vieta bilc 
bizniui, taipgi yra saliuno fixtures — 
reikale galima naudoti, Town of Lake. 
Kreipkitės tel. Boulevard 2596.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PASIRENDUOJA 5 kambarių fia
las, kambariai labai šviesus, pečium ap
šildomi. 3 934 So. Rockwell St.

2 KAMBARIAI ant rendos, $8 mė
nesiui.

1409 Kenneth Avė.

Pranešu visiems savo koštu- 
meriams ir rėmėjams, kac 
savo ofisą perkėliau į naują 

vietą _•—

2511 W. 69th St,
W. H. KELPS
REAL ESTATE

Hemlock 8099

Pirmyn 
šeštadienio

Chicagos Lietuvių Choras 
rengia draugišką vakarėlį 
vakare, rugsėjo-27 d., pradžia 7:30 v. 
v. Mildos svet. 
choro rėmėjus ir pritarėjus 
atsilankyti 
paremti tą

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. ang
lių, kurių yardai randasi 58 ir Halsted 
St. ir 81 ir Wallace St. Kainos 
narnos visiems. Laukiam jūsų.

PETER ADOMAITIS
6630 S.o Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

priei-

PASIRENDUOJA 6 dideli, šviesus 
ir oringi kambariai, garu šildomi. Iš- 
dekoruos kaip norės rendauninkas. $45. 
1314 N.CIaremont Avė., tarp North 
Avė. ir Division St.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SU dideliais sau nuostoliais par
duosiu visus savo gražius 4 kamba
riu rakandus, Wilton kaurus ir t. t., 
jei pirksite tuojaųs. Parduosiu ir 
atskirai. 3040 W. 62nd St.

PASTEBĖTINOS PROGOS — MOSES 
LAKE, WASHINGTON — TURTIN
GOS VAISIŲ IR MIŠRIOS FARMOS 
SUTEIKIA NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
Dvidešimties akrų užtenka dėl sėkmingos 
farmos. Pagerinkit savo būvį, užmirš
kit baimę bedarbės, bukit pats sau bo
sas. Žmonės su biskučiu pinigų gali 
įsigyti iriguotas farmas, duodančias di
delį derlių obuolių, kriaušių, pyčių, vyš
nių-, aprikosų, žemuogių, vvatermelonų, 
kantelupų, alfalfa, bulvių, daržovių. Il
gas augimo sezonas, ankstyvas marketas 
užtikrina augštas kainas. Klimatas ir 
aplinkybės yra palankios sveikatai, kom
fortui ir pasitenkinimui visai šeiminai.

Moses Lake ežero distriktas užveria 
9,300 akrų Columbia baseino širdy, 
Cepttaliniame Washingtone — 2,300 
akrų derlingos dirbamos žemės. Žemė 
yra vulkaniškų pelenų, paviršius biskį 
pašlyjus linkui ežero — puiki iriga- 
cijai — nėra nusausinimo problemos.

Daugiausia patogumų, mažiausia ne
patogumų dėl iriguoto distrikto — že
mos kainos 
tikrintas vanduo, daugiau negu užtekti
nai (penkios pėdos ant akro užtikrinta), 
pumpuojamos iš šulinių ar ežero pigia 
elektros jėga— žemi taksai.

Neišdirbta žemė parsidavinėja po $25 
iki $75 už akrą — lengvais išmokėji
mais. Irigacijos distriktas kainuoja tik 
$2.68 už akrą, išmokami po 35 iki 40 
centų j ’ metuą.

Rašykite dėl informacijų ---- duokite
klausimus, angliškai, jei galima ---  jie
bus teisingai atsakyti. The Milwaukee 
Road rekomenduoja tiktai tas žemes, ku
rias žino esant geras — pagelbsti norin
tiems apsigyventi gauti tinkamiausias jų 
reikalams žemes, už 
prieinamais išmokėjimais 
jiems po apsigyvenimo.
gas farmeris yra naudingas The Mil- 
vvaukee Road geležinkeliui. R. W. 
Reynolds, Commisionier, The Milvvaukee 
Road, 917-Y Union Station, Chicago, 
Illinois.

lengvios sąlygos — už

RA.KANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musą pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakančius tiesiai 
16 dirbtuvCs už sutauplmi) mažiausia.

60 % cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per mažas, ar per 

didelis •— nuo mažo stalelio iki visą 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryjius au visomis srerlausiomlo kompa
nijomis Chtcairojo. Saukite Columbus 0407. 
M R. VVELLS dėl platesnių žinių.

Phone Republic 4949

PETER GRIPAS
MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS

Malevojimas, Dekoravimas ir
Popicravimas ',

6127 So. Maplewood Avė.,
CHICAGO, ILL.

EXTRA PROGA. Parsiduoda gro
sernės fixturiai: 3 counteriai, 2 show 
casai ir lentynos. Visi gerame stovyje. 
Po vieną ar sykiu, už teisingą pasiū
lymą. Naudokitės šiandie. 1408 W. 
46 St.

Širdingai

mo-

kviečiame 
skaitlingai 
vakar.} ir 

Kviečia 
Choras.

linksmai praleisti 
dailės draugiją.

$100.00. 
gausite 
t 
gausite

S polkos Serija 31 prasideda 
spalio mėnesiu. Naujienų

per 3 metus, 6 mėn

$1.00 savaitėje,

$2.50 savaitėje,

2633
Specialistas gydyme chronllkų ir saują li

rą. Jei kiti neralčjo jumis IžrydyU, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ižersamlnavi- 
mas atidengs jusą tikrų lira ir jei ak apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po f--------- ------ —FT’CT. . -r -------

žemas kainas ir 
- ir pataria 

Tiktai sekmin
LUMBERIS — 20-50% nuolaidos: 

Durys $1.90, Shiplap $35 už tūkstan
tį. Plater ir Wall boards 3c pėda. Leng
vi išmokėjimai. Atdara vakarais iki 7, 
nedėliom 9 iki 1 v. Abbott Lumber Co. 
5201 W. Grand Av., tel. Berkshire 1321

y
Naujienų 

su pradžia 
ofisas yra atdaras kasdieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Nauji nariai kviečiami 
atsilankyti ir prisirašyti prie spulkos.

Klesa B per 6 metus ir 3 mėn., mo
kant po 25c savaitėje, gausite

Mokant
$400.00.

Mokant
$1000.00.

Klesa C 
kant po 50c savaitėje, gausite $100.00, 
po $2.50 savaitėje gausite $500.00, 
po $5.00 savaitėje, gausite $1000.00.

Dėkite pinigus į spulkas, nes yra 
saugiausia vieta ir moka didelius nuo
šimčius.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausį darbą mieste. Kedzie 8463.

Business Chances
....... ________

PARDAVIMUI wholesale ir retail 
malt ir hops sankrova, įsteigta 7 me
tus, 4 registruoti ir kapiraituoti lebe- 
liai. Pasitraukiu iš biznio. Alpa Malt, 
2428 W. 47 St., Lafayette 1104.

----- o-----

išradi-PATENTAI, copyrights - 
mat visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ.
2300 W. Chicago Avė. JJrunssvick 7187

MODERNIŠKA bučernė, daranti 
$1,600 biznio į savaitę, parsiduoda la
bai pigiai. Tel. Republic 0080. 

—iO--------

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PINIGAI! PINIGAI!
Jeigu jus norite parduoti savo proper- 
tę už cash, matykite mus asmeniškai. 
6054 S. Cottage Grove Avė., Room 229

BARGENAS. 4 kambarių namelis 
aplink Archer ir 55 Blvd. mainysiu ant 
grosernės arba troko. šaukite. 

Columbus 10239Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovė pereitą sekmadie
nį turėjo rudeninio-žieminio se
zono atidarymo banketą, žmo
nių buvo nemaža, bet kadangi 
stalai buvo parengti didžiojoj 
svetainėj, tai ten butų galėję 
ir daugiau žmonių tilpti, nes 
vienas stalas liko neužimtas.

Pirmiausia mažojoj svetainėj 
buvo šokiai, vėliau didžiojoj va
karienė. Baigiant vakarienę p. 
Petraitis atidarė vakaro progra
mą ir perstatė p. Zalatorių kaip 
Bendrovės pirmininką tvarkos 
ir programos vedėju.

P. ^Zalatorius užimdamas vie
tą pakalbėjo apie Bendrovės ir 
šio vakaro tikslus ir pranešė, 
kad programas susidės iš pra
kalbų ir dainų.

Pirmiausia perstatė p. Evaldą, 
bendrovės sekretorių, kurs pa
kalbėjo apie Bendrovės reika-( 
lūs ir ragino remti ir palaikyti 
savo svetainę, samdant sales pa
rengimams. Sekantis kalbėjo p. 
Butkus; jis savo kalboj padarė 
plačią Liet. Auditorijos Bendro
vės gyvavimo apžvalgą nuo pra
džios iki dabar ir nusiskundė, 
kad lietuvių visuomenė, nesiin- 
teresuoja savo Auditorijos liki
mu, ką liudija ir šis vakaras su 
nepilna svetaine. •

Toliau kalbėjo p. Janulis; jis 
nukalbėjo kaip tik priešingai, 
piešdamas optimistingą Audito
rijos salės 
pakalbėjo 
idealus ir 
kalbėjo p.
tankiai vartojo savo mėgiamą 
jrie^odį “velnias, velnio, vel
niui, velnj, velnyje” ir tt.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Paskola Suteikiama į 24 vai. 

Neimam komiso nuo $50 iki $300 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. 'Grovehill 1038

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
gerai išdirbtas biznis su namu. Del 
ligos turiu apleisti miestą. Pigiai. 7218 
So. Ashland Avė. 

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

PARDAVIMUI pigiai delicatessen ir 
grosernė iš priežasties ligos. Gera, 
pelninga vieta. Kaina $600. 6246 S. 
St. Lawrence Avė. (4-tas blokas į rytus 
nuo White City).

------b—

GERA PROGA PASILIKTI GERU 
BIZNIERIUM GREITU ČESU, par
siduoda namas 1 metų senumo, pilnai 
apgyventas, geram biznio streete, 3 što
rai, 4 flatai, 4 karų garažas, štymu ap
šildomi. Visi išrenduoti ant ilgų metų. 
Restoranas, bučernė ir muzikos štoras, 
Savininkas priverstas apleisti dėl esnat- 
vės ir ligos, greitu česu. Malonėkite at
sišaukti, gausite .labai pigiai. 5246-48 
So. Ashland Avė.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

.Jus atmokate mažomis mėnesinėmis 
mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičių^ 
<cal Estate kontraktus.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marsbficld Avė.

LUNČRUIMIS arti prie dirbtuvių, 
darantis labai gerą biznį, parsiduoda ar 
pasirenduoja. Šaukite Virginia 0338.

ir BARGENAS. Bučernė ir grosernė, iš 
priežasties kiti) biznio, parsiduoda ar iš
simaino ant loto ar cottage. 4643 So. 
Clifton Park Avė.

DELEf senatvės 
tas parduoti labai 
metų senumo. 3 
karų garažas, visi 
bai geroj gatvėj, 
išrenduoti ant ilgų 
jūsų pačių apsprendimu kiek yra ver
tas. Nepraleiskite šios progos, tai yra 
labai retai tepasitaikantis tokis didelis 
bargenas.

5246-48 S. Ashland Avė. 
Chicago.

ir ligos esu privers- 
geR 
Štorai 
garu apšildomi, 

maži morgičiai, 
metų.

namą, vienų 
ir 4 flatai, 4 

la- 
visi 

Kaina sulig

PARDAVIMUI lunchruimis arti 
dirbtuvių, biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai. 903 W. 35 St.

2633 — Negalima sau jsivaizdin- 
gražesnio modelio sporto suknelei. 

Nors labai paprasta, bet labai ele
gantiška. Galima siūdinti iš bile 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę. • •

Noriųt gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

ti

ralutlno iiersaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorią 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedš- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietį

2D Paskolos suteikiama l viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus i

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.40 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas cottage su cementiniu basementu, 
2 karų garadžium. $6500.00. Priim
siu $2000.00 įmokėjimo. S. Peterson, 
4236 So. Richmond St.

^PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780 
---------------------------------------------- L------- , ■

PARDAVIMUI grosernė ir lunčrui- 
mis, arti dirbtuvėlių. Parduosiu pi
giai. 325 S. Canal St., ant šiaurryti
nio kampo.

Caiifornia Fig 
Todėl kada 
pasigauti šal- 

greitai ati- 
poilsį nak- 
ji nuo to

Jis

išmintingos 
žinojimu, 

kad vaiko galvos skaudėjimo, aitrumo, 
karščiavimo ir piktumo priepuoliai gali 
būti greitai ir saugiai nugalėti su Cali- 
fornia Fig Syrup. Gydytojai rekomen
duoja jo raminančią pagelbą laikyme 
vidurių švariais Šalčiuose ar laike vaikų 
sirguliavimų; ar kada tik prastas kva
pas, padengtas liežuvis ar nerangumas 
įspėja konstipaciją.

Caiifornia Fig Syrup pagelbsti su-» 
tvarkyti ir sustiprinti silpnus vidurius 
— padeda atbudavoti ir priduoti ener
gijos silpniems vaikams. Tikrasis vi
suomet turi vardą Caiifornia. Visose 
aptiekose.

FIG SYRUP

ateit). P. Valančius 
apie lietuvybę, jos 
kultūrą. Paskutinis 
Zalpis, tik perdaug

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No_______ u—,
Mieros--------------------per krutiną ,

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

KAPITALAS $300,000 
Del paskolų ant pirmų 

morgičių
J. NAMON & CO.

Bankers
6755 S. Western Avė.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

PINIGAI
$300

. ■ 1111 1 1

Exchange—Mainai
MAINYSIU dviejų flatų namą ant 

bungalovv ar grosernės.
Tel. Hemlock 5842

MAINYSIU 4 flatų kampinį namą, 
garu šildomą, ant bungalow ar dvie
jų flatų. 2939 W. 66th St.

Tel. Prospect 9340

BARGENAS
Puikus muro namas, 3 flatai ir sto

ras, -2 karų garažas, lietuvių ir švedų 
apielinkėj, arti 3 bažnyčių ir mokyklų. 
Kaina $1 1,500. $2,500 įmokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais. Atsišaukite 
bile dieną po piet.

6951 S. Union Ave.,x 2 lubos

SAVININKAS apleidžia miestą ir 
paaukos double transfer kampą šalę ele
vatoriaus stoties, taipgi biznį. TIKRAS 
BARGENAS. Reikalingas mažas cash 
jmokėjimas. Matykit savininką 2025 
S. Western Avė.

LAX Atl V&-TONIC _/br CHILDREM

i rjiDfj

(Miestas ir vaisi)
■ h—•*.■■■............ . II ■ Ml.ll—iŠ

-‘IT •

Mes skolinam nuo $50 iki 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokštor 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

KAS turit gerą automobilį mainyti 
ant mažo namelio arba ant loto. Lotas 
randasi ant Throop St.* ir 25 St., kam
pas, tinkamas dėl gas stoties. Man 
kia automobilio. Šauk 

Leon R. Jarusz,
6109 So. Albany Avė.

Hemlock 9252

rei-

IŠSIMAINO bizniavas namas sykiu 
su bizniu 
nysiu į privatį namą vienuolyno apie- 
linkeje. Pašaukite Lafayette 5107.

Brighton Parke. Mai-

30 AKRŲ fruit farma, 90 mylių 
nuo Chicagos, 2 namai, 14 kambarių, 
geri keliai, gera vieta dėl Summer 
Resort. Parduos ar mainys ant bun- 
galow ar 2 flatų namo.

Savininkas negyvendamas Chicagoje 
yra priverstas parduoti 2 flatų muro 
namą po 6 kambarius. Namas bus 
parduotas už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Randasi Marguette Parko kolonijoj.

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

ių D?


