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Jungtines^fflstybės priešingos slapta dip
lomatija spręsti laivynų mažinimo klau
simą, sako Valstybės sekretorius Kellogg

WASHINGTONAS, nigs. 20.
VVashirtgtono vyriausybė 

šaltai priėmė pasiūlymą, kad 
Jungtinių Valstybių, Japonijos, 
Franci jos, Anglijos ir Italijos 
atstovai urnai susirinktų slap
toji konferencijon IVayžiuje ir 
ten išlygintų tarp savęs nesu
tikimus dėl tinkamo budo val
stybių laivynams sumažinti.

fokį pasiūlymą yra padaręs 
Genevoje Dr. Loudon, holandie- 
tis, Tautų Sąjungos priruošia
mosios nusiginklavimo komisi
jos pirmininkas.

Valstybės sekretorius Kellogg 
pareiškė, kad Jungtinės Valsty
bės yra priešingos visogiems 
bandymams nusiginklavimo 
klausimus spręsti slapta diplo
matija.

Maištų kurstytojų 
areštai Meksikoje

■ ...................- U B

Suimta 20 asmenų, kaltinamų 
dėl skleidimo kurstomos lite
ratūros prieš valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
20. — Per pastaras dvi dienas’ 
buvo suimta daugiau kaip dvi
dešimt asmenų, kaltinamų dėl 
maištų kurstymo.

Pastaromis dienomis klerika
lai vėl pradėjo stiprią propa
gandą prieš valdžią. Jie lipina 
atsišaukimus ant trobų sienų, 
slaptai dalina ir pastų siuntinė
ja cirkuliarus, kuinuose aitriai 
puola vyriausybę ir svetimša
lius.

Policija mano, kad klerikalai 
tuo budu stengiasi daryti kliū
čių, kad provizoriniu respubli
kos prezidentu nebūtų išrinktas 
Portes Gil, dabartinis vidaus 
reikalų ministeris, kuris yra di
delis dabartinio prezidento Cal- 
leso draugas ir rėmėjas.

Kaunas nugina len
kų žinias apie nušo

vimą 16 žydų
KAUNAS, rūgs. 20. (ŽT).— 

Lietuvos vyriausybė oificialiai 
nugina Lenkų Telegrafo Agen
tūros paskelbtą žinią, buk Lie
tuvos sienos policija nušovus 
šešiolika Vilniaus nrašto žydų, 
kurie norėję atlankyti žydų ka
pus, esančius demarkacijos li
nijoje.

Lietuvos vyriausybė sako, 
kad nieko panašaus nėra atsi
tikę ir kad ta žinia esąs gry
niausias lenkų prasimanymas.

25 vaikai sužeisti mo
kyklos busui susidūrus 

su kitu automobiliu
MITCHELL, Ind., rūgs. 20.

— Mokyklos busui susidūrus 
su kitu automobiliu, kuriuo 
važiavo kaip šoferis septynioli
kos metų berniukas, Edmund 
Childers, dvidešimt penki mo
kyklos vaikai, berniukai ir 
mergaitės, buvo sužeisti, du jų 
tur būt mirtinai.

NUŠOVĖ SAVO KŪDIKI, KAM 
JIS RĖKĖ

BALTIMORE, Md., rūgs. 20. 
— Ligoniėnn atgabenta Mrs. 
Virginia Zilka, 26 metų am
žiaus moteriškė sakosi nušovus 
savo trijų mėnesių kūdikį dėl 
to, kad jis rėkęs, o paskui ban
džiusi pati nusižudyti. Ji va!r- 
giai bepasveiks.

Kaip “miešočnikai” 
supirkinėja javus iš 

rusų ūkininkų
Komsomohi laikraštis skundžia

mi, kad ūkininkai, užuot val
džiai, savo javus parduodu 
privatiniams pirkliams

BERLYNAS, rūgs. 20. — 
“Komsomolskaja Pravda”, ofi- 
cialis Rusų jaunų komunistų 
organas, įdėjo straipsnį, kuria
me pasakojama, kaip privati
niai javų prekiautojai konku
ruoja su sovietų valdžia.

Privatiniai prekiautojai su
perka kone visus javus iš ūki
ninkų. Paprastai tie prekiauto
jai vadinami “miešočnikais” 
(“maišininkais”). Maišą pasiė
mę, jie keliaują iš vieno kaimo 
j kitą ir iš ūkininkų perkasi 
savo maišan truputi javų, ne
va savo reikalams. Bet tai tik 
dėl akiu. Atvykęs pas ūkinin
ką truput} javų nusipirkti, 
“miešočnikas” patylomis nu
perka iš jo tiek javų, kiek ūki
ninkas turi, ir paskui slapta 
•šsigabena.

Privatiniai prekiautojai ūki
ninkams moka už javus daug 
brangiau, beveik dvigubai tiek, 
kiek kad moka valdžios agentai. 
Viename kaime, sako Komso
molskaja Pravda, “miešočni- 
kai” supirkę iš ūkininkų tris 
tūkstančius pūdų kviečių, tuo 
tarpu kai sovietų valdžios a- 
gentams tame pačiame kaime 
pavykę surinkti vos dvidešimt 
pūdų.

Del šitokios dalykų padėties 
sovietų valdžia turinti neapsa
komų nuostolių, o kas blogiau, 
sako komsomolcų laikraštis, 
tai kad kaimo vyriausybė, kuri 
turėtų už tai aštriai bausti kal
tininkus, tai yra ir “miešočni- 
kus” ii* jiems savo javus par
duodančius ūkininkus, visai at
virai palaikanti ūkininkų pusę.

“Bomba” Ispanijos ka
raliui Alfonsui

STOIvlIOLMAS, Švedija, rug
sėjo 20. — Centraliniame pašte 
gauta pakietas, adresuotas Is
panijos karaliui Alfonsui. Paš
to vyriausybei pakietas pasiro- 
lė jtariamas ir ji siuntinį ati
darė. Pakiete rado anarchisti
nės literatūros ir tris skardinė
les sėmenų aliejaus. Viename 
lapely buvo parašyta: “Galva
žudžiui atlyginimas tėra mir
tis.”

“Autogiro” — naujau
sias aeroplanas, 

susikūlė
PARYŽIUS, rūgs. 20. — Au- 

togiro — naujos rųšies aeropla
nas, kuriuo ispanų išradėjas 
Juan de la Cierva praeitą ant
radienį atskrido iš Londono j 
Paryžių, šiandie, darant skridi
mo bandymus Le Bourget avia
cijos lauke, nukrito žemėn ir 
gerokai apdužo. De la Cierva ir 
jo mechanikas buvo lengvai 
sužeisti.

$125,000 gaisro nuostolių
EAU CLAIRE, Wis., rūgs. 

20. — Kilęs August Hansen 
Furniture kompanijos įstaigoj 
gaisras padarė $125,000 nuo
stolių.

Bolševikų sąmoksli
ninkai bandę nuga

labinti Trocki
%

Sąmokslininkų šauliai per tris 
naktis laikę apsiautę Trockio 
namus trėmime, šaudydami j 
juos

LONDONAS, rūgs. 20. — 
Da'ly Mail praneša, kad bolše
vikų sąmokslininkai bandę nu
galabinti Leoną Trockį jo trė
mimo vietoje tolimame Turkes
tano. Sąmokslas buvęs padary
tas Maskvoj.

Maskva, sako, prisipažįstan- 
ti, kad j Trockį šaudyta, 'bet tai 
buvęs darbas atskirų asmenų. 
Sovietų vyriausybė jaučiantis 
dėl to labai nesmagiai ir sovie
tų organas kviesti ja paskelbęs, 
kad vyriausybė pasiuntus tam 
tikrą komisiją dalykui ištirti.

Pasak pranešimo, Trockio 
grintelę Atma-Atoj, Turkesta
ne, sąmokslininkų šovikai lai
kę apsiautę per tris naktis pa
eiliui. Pasislėpę už medžių, jie 
šaudę į grintelę, tuo tarpu kai 
Trockio sūnūs dviem medžiok
liniais šautuvais gynęs namus. 
Trockis šaukęsis vietos sovieto 
vyriausybes pagalbos, bet j jo 
prašymus nekreipta dėmesio.

Kai šovikams nepavykę Troc
kio nušauti, jo priešai padarę 
blokadą. Per daug dienų jis ir 
• o šeima negalėję gauti maisto. 
Tik kai kurie Trockio draugai 
išgelbėję juos nuo bado mirties.

•
Laikraštis sako, kad Troc

kini vis tik pavykę slaptai pa
siųsti laiškus Christianui Ra- 
kovskiui, buvusiam sovietų pa
siuntiniui Anglijai, bet dabar 
taipjau esančiam ištrėmime, ir 
pranešti jam apie tai, kaip 
kenspiratoriai laiką jį apsiautę 
namuose. • t

Aeroplanai aliejum 
kūrinamu motoru

Packard Motor kompanijos 
daryti bandymai davę geriau
sių rezultatų

DETBOIT, Micr., rūgs. 20.— 
Packard Motor kompanija darė 
sėkmingų bandymų skristi ae
roplanu, varomu aliejum kūri
namo motoro.

Kompanijos viršininkai sako, 
kad naujai išrastas aliejum kū
rinamas motoras padarysiąs, 
taip sakant, revoliuciją aviaci
joje, nes tuo budu pašalinama 
gazolinas, “ignition” sistema, 
“spark plūgai” ir kiti “trouble 
bugs.”

Nežiūrint, kad motoras iš
vysto 200 arklių jėgos, jis yra 
palyginti, visai lengvas.

10 asmenų sužeista 
dviem automobiliam 

susidūrus
INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 

20. — Vieškely, netoli nuo čia, 
susidūrus dviem automobiliam 
buvo sužeisti dešimt asmenų, 
kurių penki pavojingai. Viena
me automobily važiavo astuo
ni asmenys, grįžtantieji iš ato
stogų.

GANNA WALSKA BENE BAI
GĖ ARTISTĖS KARJERĄ

NEW YORKAS, rūgs. 19. — 
Ganna Walska, nelaimingoj 
žvaigždėj gimus lenkų daini
ninke, iš Paryžiaus parvyko į 
Ameriką pas savo vyrą, Chica- 
gos milionierių Haroldą Mo 
Cormicką.

{Atlantic and Pacific Photo]

Eleanor Smith, 17 metų aviatore, kuri iškilo 11,663 pėdas 
j orą. Dar nei viena moteris aviatore tokios aukštumos nebuvo 
pasiekusi.

Šiaurės Kinų kari- j i j,. i
ninkai derasi dėl pa

sidavimo sąlygų
PEKINAS, Kinai, rūgs. 20. 

— Gen. čang čungčanas, čihli 
ir šantungo kariuomenių va-' 
dtts, paliovęs karo žygius prieš 
nacionalistus, pradėjo Luanča- 
ve derybas su Nankino ir Muk
deno atstovais dėl pasidavimo 
sąlygų.

Gen. čang čungčanui buvo 
pasiūlyta, jeigu jis gražumu pa
siduos tautinei Kinų valdžiai, 
jam bus. leista ramiai pasitrau
kti į Daireną, Mandžurijoje, 
pas savo dvidešimt šešias pa
čias.

Čang čungčanas betgi reika
lauja, kad jam butų leista pasi
laikyti leibgvardiją iš 10,000 
vyrų su teise pasilikti Jeholo 
distrikte.

Užsimušė nukritę su 
automobiliu 1,000 pėdų 

į pakalnę
LOS ANGELES, Cal., nigs. 

20. — Palei Ix>s Angeles-Ka- 
kersfield vieškelį rado nusiri
tus} 1,000 pėdų į pakalnę sudu
žusį automobilį ir užsimušusius 
du asmeniu, vyrą ir moterį. 
Pasirodė, kad tai butą Alberto 
La Finis, Zeeland, Mich., ban
kininko, ir jo žmonos. Jų buvo 
pasigendama nuo rugpiučio 18 
dienos, kai jie buvo išvykę ap
žiūrėti aliejaus šaltinių, ku
riuose, sako, bankininkas buvęs 
investavęs $75,000.

Del savo širdies geru
mo vedė keturias 

pačias

WAUKEGAN, III., nigs. 20.
— Pašauktas teismo atsakomy
bėn dėl daugpatystės, William 
Korine aiškino teisėjui, kad jis 
vedęs keturias pačias ir su jo
mis gyvenąs tik dėl to, kad 
turįs per gerą širdį. Tik su 
viena jų jis esąs pasimetęs. Pas
kutinę, tai yra ketvirtą pačią 
jis vedęs dėl to, kad ji buvus 
našlaitė, ir jam labai jos gai- 
teję-

Argentina jveda 8 va
landų darbo dieną

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 20.—Atstovų rūmai, pa
tvirtino įstatymą, kuriuo įve
dama 8 valandų darbo diena 
pramonių darbininkams, bet ne 
žemės ūkyje.

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas. i<

Vakar temperatūros buvo 
tarp 50° ir 64° F.

Šiandie, saulė teka 6:34, lei
džiasi 5:53. Mėnuo leidžiasi 
10:49 vakaro.

vadas kaltinamas 
dėl šantažo

Federacijos galva buk priver
tęs samdytoją sumokėti jam 
$500, grūmodamas streiku

DETBOIT, Mieli., rūgs. 20.— 
Manuel Jacoby, firmos Jacoby’s 
French Cleaners- and Dyers, 
Ine., pirmininkas, išpirko va
pentą areštuoti Franką X. Mar
telį, Detroito Darbo Federaci
jos prezidentą, kaltindamas jį 
dėl lupinio pinigų grūmojimais.

Jacoby sako, kad kai 1926 
metais nežinia kas smardžiaja 
bomba bombardavęs Martelio 
namus, Darbo federacijos vadas
pasišaukęs jį į savo ofisą ir 
pasakęs jam, jogei jis žinąs, 
kad bombą numetęs jo brolis, 
Charles Jacoby. Martel pareika
lavęs iš jo $500, o kad ne, tai 
jis, federacijos vadas, ant ryto
jaus paskelbsiąs Jacoby įstai
goje darbininkų streiką. Man
uel Jacoby sako, kad, norėda
mas išvengti streiko, jis reika
laujamą sumą Marteliui sumo
kėjęs.

Chamberlainas atvyko 
i Coloną, Panamoj

COLON, Panamos Kanalo 
Zona, rūgs. 20. — Vakar po 
pietų į Coloną atvyko Austen 
Cramberlain, Anglijos užsienio 
reikalų ministeris. Penktadienį 
jis iškeliaus į Californiją.

SUĖMĖ 41 SALIUNINKĄ Už 
SVAIGALŲ PARDAVI

NĖJIMĄ

GREEN BAY, Wis., rūgs. 
19. — Federalipiai prohibici- 
jos agentai padarė kratas vie
tos smuklėse ir suėmė 41
smuklininką už užgintų svaiga
lų pardavinėjimą.

Chicagai Ir apieiinkei fede 
ratinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

1400 žmonių žuvo per 
uraganą Indijų salo

se ir Floridoj
Iki šiol vis diyr nėra tikrų 

žinių, kiek žmonių žuvo per 
pastarąjį Vakarų Indijų salose 
ir Floridoj uraganą. Paskiausi 
pranešimai sako, kad žuvusių 
skaičius siekiąs daugiau kaip 
1,400 asmenų.

Daogiausiai yra nukentėjus 
Porto Rika, kur žuvusių žmo
nių bus apie 1,000.

Floridoj užmuštų žmonių esą 
tarp 410 ii* 600, daugiausiai 
negrų, dirbusių fanuose.

Raudonojo Kryžiaus apskai
čiavimais, likusių be pastogės 
žmonių skaičius Floridoj sie
kiąs apie 15,000.

Kunigui nepavyko svai
giųjų gėrimų šmugelis;

pasimokėjo $539
NEW YORKAS, rūgs., 20. — 

Grįždamas iš Europos, kunigas 
John Rongett, East Netvarko 
katalikų šv. Antano bažnyčios 
klebonas, bandė slaptai parsiga
benti 29 butelius likierių, įvai
rių rūbų ir graznų, tečiay pa
kliuvo į muitinės vyriausybės 
rankas. Jis turėjo pasimokėti 
$539 pabaudos.

Anglų lakūnas žuvo 
ugny, aeroplanui 

nukritus
LONDONAS, rūgs. 20. — Jo 

aeroplanui užsidegus ore ir nu
kritus žemėn, žuvo karo aviaci
jos oficiėras I>e Wytt, 22 metų 
amžiaus. >

Medžiotojas nušovė 
žmogų, manydamas, 

kad tai stirna'
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

20. — Manydamas, kad tai 
stirna, vienas žioplas medžioto
jas nušovė vietos akių gydyto
ją E. Grandmasoną. Medžioto
jais tapo suimtas.

Matyt, labai “mylėjo” 
savo pačią

NEW YORKAS, rūgs. 20.— 
Miręs čia John H. Lindstrom 
testamente paliko savo pačiai 
$1, o savo sekretoriui, p-lc’ 
May Moeller, visą likusį turtą, 
kurs siekia $100,000.

VAGIS, VOGDAMAS GAZOLI
NĄ, SUDEGINO GARAŽĄ

INDIANAPOLIS, Ind., nigs. 
20. — Ralhp Rice, 23 metų, 
vogdamas viename Rensselaero 
garaže gazoliną, bandė užsideg
ti sigąretą. Sudegė garažas ir 
du automobiliai, o kaltininkas 
areštuotas. 

\ ..... ...
Paštas sulaikė anti-ka- 

talikišką laikrašti
AURORA, Mo,,t rūgs. 20. -r-. 

Vietos pašto viršininkas neleido 
paštu siuntinėti šios savaitės 
New Menace, anti-katalikiško 
laikraščio, numerio, dėl to, kad 
jame esą negražių atsiliepimų 
apie kandidatą į prezidentus 
Al Smithą ir Romos papą.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

DETROIT, Micr., rūgs. 19. 
— Jų apartmente čia buvo ra
sti negyvi Burt Hart, s turtin
gas real-estate’ninkas, 44 me
tų, ir jo žmona Grace, 38 me
tų. Policija, dariusi kvotą, ma
noma, kad Hart nušovė savo 
žmoną, paskui pats nusižudė.

Lietuvos žinios.
Šiaulių apskrity audra 
padarė nuostolių arti 

miliono litų
KAUNAS. — Šiomis dieno

mis Šiaulių Žemės Ūkio Kope- 
ratyvų Sąjunga baigė surašinė
ti nuostolius, padarytus Šiaulių 
apskr. siautusios audros š. m. 
liepos mėn. 29 d. Nuostoliai 
gan dideli:

Joniškio valsč. sugriauta 26 
triobesiai 25,500 litų sumai, su
naikinta žiemkenčių javų 404 
hektarai 178.250 litų sumai, va
sarojaus — 116,033 litų sumai, 
daržų ir sodų išnaikinta 13,028 
litų sumai.

Pašvitinio valsč. sugriauta 
34 triobesiai, kurių nuostolis 
apskaitomas 57.635 litų sumai, 
sunaikinta žiemkenčių javų 
222 hektarai — 8?,769 litų su
mai, Vasarojaus sunaikinta 421 
hek. — 84,580 litų sumai, sodų 
ir vaisių — 9,320 litų sumai.,

Žeimelio valsč. apdraskyti 5 
triobesiai, 7 visai sugriauti. 
Nuostolio padaryta 27,800 litų 
sumai.

Kriukų valsč. sugriauta 29 
triobesiai 27 apdraskyti, kurių 
nuostolis apskaitomas 33,110 
litų sumai. Sunaikinta: žiem
kenčių javų 173,05 hekt. — 
44,433 litų sumai, vasarojaus 
394 hekt. — 91,065 litų su
mai. Visam apskrity padarė 
audra nuostolių 778,240 litų su
mai.

Rumšiškių valsčiaus ta
ryba, perkūnas ir žydų 

vielos
Kaip žinoma, mieščiukuose, 

kur gyvena prietaringi žydai, 
nuo namų iki namų yra nutie
stos vielos. Žydai,' pagal savo 
tikybos reikalavimus negalėda
mi šeštadieniais dirbti lauke, 
kai kuriuos darbus gali atlikti 
namų, kiemų ribose. Ir jie tiki, 
kad nutiesta nuo namo iki na
mo viela yra siena, atskirianti 
apvestą plotą nuo erdvumos. 
Viela apvestame plote žydai 
gali nešiotis lazdą, pinigus, par
sinešti vandens ir tt.

Tačiau tos vielų tvoros nėra 
įžemintos. Rumšišky atsitikęs 
perk u ni jis trenksmas į tokią 
tvorą, privertė valsčiaus tarybą 
susirūpinti šiuo reikalų ir pa
daryti tam tikrą nltarimą, kad 
apsisaugotų nuo perkūnijos.

Valsčiaus taryba nutarė pra
šyti atstatymo komisiją, kad ji 
namų savininkams įsakytų vie
lų tvoras nuimti.

Jaunieji žydai tokiu nutari
mu esą patenkinti, o senieji 
pykstą.

“įsimetė Velnias”
YLAKIAI. — Erkšvos kaime 

pas ukin. Gailių įsimetęs vel
nias: paprudy ėmęs šokinėti 
mažas barzdotas žmogiukas su 
raudonu gaidžiu; vėliau neži
nia kas apnykęs viduj vaikus 
knaibyti, o paaugusius plakti 
autu per akis ir daiktus mėty
ti; suklaupus namiškiams mel
stis, kryžius su p. Dievu nušo
kęs nuo sienos, o Gailiui ka- 
žinkas šakalį įkišęs į šakumą. 
Kunigas prašomas atsisakęs 
ekzortus paskaityti.

PASKENDO TELEFONISTĖ

KAUNAS. — Rugpiučio 16 
Nemune, ties A. Panemunės 
tiltu, besimaudydama pasken
do Kazė Inderlytė, tarnavus 
Kauno pašte telefonistė.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
JUOKAI ir paliko užpakaly — jau arti 

trečio šimto.

A b. Klimas

Ašigalio tyrinėtojai 
(Pasaka neužaugusiems 

vaikams)

Iš Italijos, iš tolo
I^ėkė pulkas generolų, 
Lėkė ieškot žemės galo, 
Lėkė, lėkė, ir... sušalo.
Vienus lokiai ten suėdė,
O kitus vėl samojėdai, 
O trečius vėl iš pavoju 
Narsus rusai sužvejojo...

Mat šiaurėj, kur žemės galas, 
Daug šalčiau negu Italuos— 
šito punkto dar lig šiolei 
Nežinojo generolai.

Sakė kryžių jie nuvešiu
Ir papuošiu žemės ašį, 
Kad pro šitą žemės vietą 
Nebelįst velniai į svietą.

Ir suieškojo Nobile
Kažkokią mažutę skylę, 
O skylėje—dyvas kokis.’ 
Vietoj velnio—sėdi lokis.
Nes velniai visi iš seno, 
Tik šiltuos kraštuos gyvena.
Šito junkto dar lig šiolei 
Nežinojo generolai.

Taip tai buvo, mielas vaike... 
Atsargiam būt žmogui reikia. 
Jei ašigalis tau rupi, 
Tad žinok, kur lokis tupi.
Čia tau, brol, ne apelsinas.
Čia bendrai šiaurė, vadinas. 
Ir biskutį kartais šalta, 
Nėr ko stypčiot čion be palto...

Ir bendrai šį žemės galą 
Gal pasiekt ne italai...
Šito punkto mat lig šiolei 
Nežinojo generolai.

(“Spakt.”].,

Kumutė:
Aš sakyčiau, kad mums reikia 
savo spaudą, palaikyt; — 
jeigu vyras “Vilnį” peikia 
tuoj jam burdą atsakyt. .

Kita kumutė:
Mano vyrai jau raudoni, 
komunizmą jie supranta; 
Tiktai valgyt nor kai ponai — 
žalią mėsą nesukramto.

Penkios kūmutės dainuoja:—
Kai tavorščius atvažiuoja 
drožia spyčių prakaituoja — 
Reik mylėt, reik gerai 
mylėt.

X

Jei koks fondas atsiranda, 
o rėmėjų nesiranda — 
Reikia duot, reikia 
tikrai duot.

Jei tavorščiai mažumoje 
sunkiai mitinge kovoja — 
Reikia rėkt, reikia gerai 
rėkt.

Jei biznierius neaukauja, 
komunistams netarnauja, 
Reik jį šmeižt, reikia visaip 
šmeižt.
Kom. korespond. choras:

Tas ne tavorščius, kurs meluot 
Ik šiol nedrįsta atvirai, 
kuris rašyt šmeižtus ir duoti 
dar bijo visiems ištisai. —P.

Ukazas

Tavorščiai
Spykeris.

Draugai, išmokite meluoti 
ir šmeižkite visus, 
kas dolerio nenori duoti 
ir dar atkalbina kitus...

Fišerius:
Aš keikti mokinu kasdieną— 
skaitykite visi;
apkeik i ke buržujų kiekvieną 
kaip tavorščiai tikri.

Redaktorius:

Štai vėl vajų mes pradėsim 
savo spaudą paturėt,— 
jeigu dirbsim, tai turėsim 
revoliuciją laimėt. 
Komunizmas jau gyvuoja! 
Greit Ameriką pasieks, 
musų priešas jau linguoja, 
greitas kojas jie išties.

Choras: —
Drąsiai kovosim, 
galvas kaposim 
buržujams visiems. 
Keiksim, pasiusim 
rėksim kol uždusini 
neduosim kalbėt nė saviems.

LEISKIT MANE PA-

Jau kominternas 
ukazą davė — 
Afrikos liaudį reikia sukelt.
Agitatorių 
trūksta totoriams, 
Sacharos turčius reikia suvelt.
Čainiukai laukia 
raudonų laikų — 
Reikia baltuosius iškart.
O žydai Kryme 
žemes paėmę
Dar neišmoko tinkamai art.
S. L. A. iždą
Gegužis valdo, 
mums nė pauostyt neduoda.
Kur mes nueisim 
su tuščiais fondais?
Musų ateitis bus visai juoda.

Tai reikia vajaus, 
gal dar galėsim 
šimtuką kitą surinkt.

Mainerių aukos 
šiek tiek mus gelbsti, 
bet ir šis fondas baigia sutirpt.

—Putpela.

DAVATKOS MALDA.

Jauna ir graži Barbora, 
Dievobaiminga ir stora; 
Po užantį blusinėjo 
Ir rožančių tekalbėjo.
Kai sugavo juodą blusą: 
Trakšt! — ant nago ir užmušo, 
Ir paliko jos tik žievę, 
“Amžiną atilsį duok Dieve...”
Baigė maldą atsidusus, 
Mat ji meldėsi už dūšias....

—Don Pilotas.

Pati išsiverda ir pati išgeria— 
jei ne yisą, tai didesnę dalį. Tru
putį parduoda, bet dažniausia 
geriems žmonėms dykai duoda. 
Svečiai vis svečiai — ką jau čia 
padarysi.

Ilgas liežuvis šitos sesutės. Ji
nai žino savo kaimynų visas bė
das ir vargus, ir atpasakoja juos 
kiekvienam. Iš adatos vežimą 
priskaldo — tik klausyk ir ste
bėkis tokia energija. O jau pa- 
mėluot — tai jos amatas. Kai 
pradės, tai, rodos, nesulauksi pa
baigos. Visų griekai jai žinomi.

' v I Trumpi plaukai jai išgany- 
aa a. mag. n- §ukuoį nereikia, nė ka

sų pinti, nė trinkti. Pametė šu-
REIKIA REMONTUO- k«?.ir nei)e!'ka-

toj t Ti?»lTVI 1 J1 zino <ur mes$ parduoda,
11 V Į. |<ur apyniai pigesni ir kur cuk

rų maišeliais galima pirkti, ži- 
,, no kuri kaiminka naminę du
Kaune gyvena vcr(ja jr kurios alds geriaus 

putoja. Žino, kada vyro pėdė ir 
kiek jis uždirba. , Dauginus be
veik nieko nežino.

O kas jį tokia? Aš manau, 
jus žinote —A. iš B.

Negirk dienos be vakaro, mer
gos be lovos. (Tumas sako — 
be ryto....)

—Poniute, ar esate nepaten
kinta mano darbu, kad atsako
te man vietą? — klausia tarnai
tė.

Visai ne. Mano sūnūs ve
dasi, todėl mums nereikia kam
barinės.

—Kodėl Lietuvoj visi piliečiai 
lazdas nešioja?

—'Lodei, kad visi ubagai ne
šioja lazdas. ■ ___ _____

Kaunas yra musų visų šir
dis ir sėdynė, L 
ir nakvoja musų taip sakant, 
tautos galvos ir kūnai. Kaune 
yra musų didieji žmonės. Yra 
ir mažų žmonių iš esmės, bet 
oficialiai mažai kas juos žino.

Kaunas, kaip jau kiekvienas 
piemuo žino, yra lietuviškas mie
stas. Bet Padaužai, mažai apsi- 
pažinusiam su Kaunu, atrodė, 
kad jis valkiojasi ne Laisvės A-• A _. . 4 ,
lėja, bet Maskvos Raudonąja1 Aną dieną emu Auburn Avė. 
aikšte. Visur girdisi kalbant ru-, ^junu ntVHŽiavo nedidehs ka- 
siškai, lenkiškai ir žydiškai. Sve-j1 *u^as’ ^a’P dviem sėdėt, o 
čias atėjęs restoranan, girdi “po-
nūs” šnekant rusiškai. Reiškia, 
vožnoj sostinėj lietuviškas liežu
vis išnevožijamas.

Kauno inteligentai skaito ru
sų laikraščius, o savi laikraščiai 
ir žurnalai ant saulės džiūsta, 
žydų iškabos užrašyta laužytu 
lietuvių liežuviu: “Pirkų ir par
duodu visokius prikus”. Studen
tai, pamatę tokias iškabas, re
montuoja lietuvišką liežuvį de
gutu.

Inteligentai dirba “inteligen
tišką” darbą. Jų darbo valandos 
paprastai nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų. Kontore inteligentas kas 
pusvalandis geria arbatą. Yra 
ir pečiukai įtaisyti arbatai vir
ti. Inteligentas, baigęs darbą, 
ima lazdukę ir eina Laisvės Alie
jaus klampoti. Inteligentas ne
persidirba dieną, nes diena skai
tosi kaip ir poilsio centras, kai 
saulė šildo iš priekio ir užpaka
lio.

Inteligentai augina bakanbar- 
dus ir skuta galvas, nes dabar 
tokia Kaune mada. Susiėję su 
aukštom poniom “utura” rusiš
kai arba poniškai. Rankų laižy- 
mas jau pradeda nykti. Sako, 
Kaune franeuziškas reumatiz
mas įgijęs didelio populerumo 
moterų tarpe.

Taigi, nabagas liežuvis irgi ne
kaip gyvuoja, geriau sakant, ta
baluoja į visas puses. Kipšas jį 
griebs, jeigu nebus paskelbtas 
kryžiaus karas arba karo stovis, 
ir nebus pradėtas rimtas remon
tas musų tautiškam liežuviui iš 
pat galo. —Padauža.

Kas?

Vakar tokia ir šiandien tokia 
— strapalioja basa, demonstruo
ja savo storas ir kreivas kojas 
ir murziną veidą. Valgo ir ge
ria, geria, ir vėl valgi — nuo 
ryto iki vakaro. Vakare suvalgo 
tris pilės.

Stora iš visų pusių ir iš abie
jų galų, ir dar vis auga... Du | 
šimtus svarų jau senai pavijo

Kų aš mačiau

iš bėdos gulėtų * dar ir trfečias 
įsispraust. Na, tiek to. Tas 
kariukas atvažiavo ir sustojo 
ant Auburn Avė, tarp pirmos 
ir antros, ties gesauze. žiūriu, 
nuo pirmos atmaršuoja leidė — 
“paket bukas” tik svyruoja 
rankoj. Atėjo ties tuo kariuku 
ir sustojo. Na, manau, reikia 
pažiūrėt, juk žingeidu. Kalbėjo 
gana ilgai sale kariuko, paskui 
įsirangę j kariuką. Per duris 
koją iškišo, kaip kačergą, ir 
sėdi. Tai buvo lygiui 12 vai. 
dienos ir išsėdėjo kariuke ligi 
pusė po vienai. O aš vis žiū
riu kas bus toliau. Ant galo, 
pažinau, kad ta leidė —tai vie
na BridžppTto gražuolių—tikra 
žvaigždė. Prieina viena mote
ris prie manęs ir sako: Kogi tu 
ten žiuri, ar tai tau naujiena?

—Tai, šiur, sakau, kad nau
jiena.

O man jis sako:
Tai ne, nes jau jiedu per 

daug laiko šitoj vietoj repeti
cijas daro. Kuone po du ar 
tris kartus kas savaitę; ir vis 
šitoj pačioj vietoj.

Na, sakau, tai tik kvailystė, 
kad geresnės vietos neturi 
apart šitų gesauzių.

Atkirto ji man:
“Jie, mat, mano, kad čia visi 

paliokai gyvena, tai niekas jų

Išpažįsta. “ Ne duok Dieve, jei 
kas praneštų jos vyrui, tai nė 
tautų lyga neišgelbėtų nuo ka
ro.”

žiuriu aš toliau; ji išlipo iš 
to kariuko ir vėl nuėjo savo 
keliais. O jis ją pasivijo, pra
lenkė ir nuvažiavo. Gi aš pali
kau seilę bevarvindamas ir be
galvodamas: jiems gerai, o man 
kas.—Pusta pėdis.

GALVĄ SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotų ar opiatų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

OmGEĮNE

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų Ir nau)ų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

Pristatoma....
CHARLIE CHAPLIN

cigaretu bandyme Užrištom is A k im is
Pagarsėjęs kino žvaigždė

pasirenka () Į (j Gold
“Vienas iš keturių ciga- 
retų, kuriuos aš rūkiau 
bandyme užrištomis aki
mis, buvo lyg “nušovi
mas” sėkmingai scenos po 
visos serijos nepasiseki
mų. Tai tik sutaksėjo ir 
aš jį pasirinkau. Tat bu
vo Old Gold. Tame nieko 
nėra stebėtino, nes Old 
Golds sandėlis mano Be- 
verly Mills name nuolat 
mažėja. Atrodo, kad 
Strong-heart ir Rin-tin- 
tin yra tik vieninteliai 
krutamu jų paveikslų 
žvaigždės, kurie nerūko 
jų”.

OldGoM
ClGARETTES

■ y

CHARLIE CHAPLIN
...krutamųjų paveikslų fa
voritas visame pasaulyj, 
viename iš labiausia mė
giamų paveikslų — “The 
Čirens”.

P-AS CHAPLIN buvo prašomas rūkyti la
biausia žinomų keturių rųšių cigaretus. Po 
kiekvieno rūkymo jis gėrė kavų, kad su
naikinti tabako skonį. Jam buvo statomas 
tik vienas klausimas: “Kuris jų jums la
biausia patinka?”

Kaip OLD GOLD tai padaro?
Kur randasi OLD GOŲD patraukimo paslap
tis? Atsakymas yra labai paprastas. Ta
bako augmenyj randasi trijų njšių lapai . . . 
rupus, sunjkyg viršutiniai lapai, kurie pagim
do erzinimą gerklėj . . . nuvytę, prie žemės 
augantys lapai, kurie neturi nei skonies, nei 
kvepėjimo ... ir viduriniai lapai, kurie pasi-

žymi saldžiai šaldančia rūkymo ypatybe. Tie 
auksiniai prinokę viduriniai lapai teikia OLI) 
GOLDS panašų į medų švelnumų, štai kode! 
daugelis žmonių išskiria juos. Ir štai kodėl 
jus taip pat galite juos išskirti ... net tam
soj.

ŠVELNESNI IR GERESNI “NEIVEŽIME JŲ NĖRA KOSULIO”.
i. • • ' *

SAKYT JUMS 
Dovanai Patarimas

Pavelykit D-rui C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson BCul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

TUBBY
SHE VJASDT MER.V HARb

LEIS TRY 
To C AT C H

X say Tueev v4e'qe \ 
' A80UTOUTTA '
VJE'Vfc ONLY (JOT THlS PAN 
OF BEARS, A H ALF OFA 
LCAF OF BfcEAO AN' A 
LITTLE 8ACON LEPT - WE 

CAN'T STAY OP HEBE |N5 
THiS OLE CA81AJ IN) THE 
MOVMT'INS VJlTH ONLY

UTTLE &IT OF EATS )

GEE-R00S- LEUM’
LOOK THEP.E,
SPIbBR THAT 

rAUST 0E A VJILO 
mookjT'ikj HEAj! -CEE 
I i RAD OLE 
SUNG-SHOT ME , 
< V0 SHOOT rr» y'

f VJE'LL \aafta 
/ GO BACK TO 
f GRAN’PA$ ANT 
CET GRAN'MA 

l ~xo vS 
\SOME hAORE

NEEOA GO BACK To GRAM'PAS 
'TO GET SoME - VJ^ LL 
*TAv<E TM.IS ęoOD OLE MOUDT 1^ 
HEM UP To THE CABI A) AM' LAVE 
OKJ EGGS -Gee! I LAKE EGGS . 
BetteR'aa akjythiahS y
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“If you have knowledge, lot others light their candles at it”.
— Fuller.

Knowledge and 
Freedom

One often hears people talk
inu of freedom. It may seem 
strange, vvhen we stop to con- 
sider, that although we all 
have the right to freedom, few 
of us i n reality have the free
dom.

Real freedom demands 
knovvledge. This does not 
imply that a man is ment- 
ally a slave unless he has a 
ccHegeųeducation, vvith a knovv- 
ledge of Greek, I^atin or highei 
mathematics.

The best educated person is 
the one vvho knovvs the most 
about real things. To be able 
to distinguish truth from false- 
hood, justioe from injustice, 
right /from wrong, is to knovv 
more, perhaps, than one vvho 
has studied Greek, Sanskirt, 
or ancient Hebrew.

Former President Graduates
Mr. John Kurtinaitis, once 

president of the L.S.A.A., was 
graduated from the University 
of Illinois, on June 13, 1928.

It vvas A’s and A’s, and 
other honors that vvere bestovv- 
ed an hard-vvorking John, yet, 
he found time for; leisure and 
fun. (Ask him about the 
pleasant strolls on the beauti- 
ful campus after the day’s 
vvork was over).

Because of his briUiant re- 
cord and his promising abilRy, 
Mr. Kurtinaitis was offered 
a fine position in the 
research laboratory of the 
Telephone Company i n Nevv 
York.

Mr. Kurtinaitis’ speciality 
was mathematics.

—F.

The Kultūros Ratelis had 
an outing at Palos Ilills re- 
cently. The day vvas spent 
in making merry in the full 
sense of the vvord—hiking, eat- 
ing, lounging, vvading, and ko- 
daking. Severai of the fe- 

minine members of the L.S.A. 
A. vvere also present. They 
certaiAly did enter “full force” 
into the above mentioned 
“ings”.

Although the Ratelis meni- 
bership consists of gi ris only, 
and the hike vvas for them 
only, a chaperon vvas present. 
The affair vvas, indeed, a roar- 
ing success- and hovv!

The girls have been con- 
vinced that they ane not any- 
vvhere near as helpless and 
dependent as their boy friends 
vvhen it comes to planning a big 
event. And so you see, Big 
Boys, they can get along vvith
out you (?).

Oh, say, have you noticed 
the vvay our “Admiral” looks 
at our giri friend from Elm- 
vvood Park? Can it be that — 
Oh, vvell—time vvill tell,but gee, 
it vvas noticed more than once 
lately!

NEXT MEETING IN

If one realizes that the earth 
upon vvhich he lives is a round 
bąli, traveling around the sun 
at a terrific rate o F speed, 
spinning through infinite 
space and for infinite time, one 
knovvs how he is situated in 
tfiis universe. And that. is 
something.

If you realiže that men are 
put here to represent divine in- 
telligenoe and to vvork for im- 
provement, that is something.

If it is clear in your mind 
that all the comforts vve en- 
joy, safety from the attacks 
of vvild animals, and savage, 
comperatively safety from cri- 
minals among ourselves, and

SEPTEMBER!

One of our North Side mem
bers has just opened up a 
candy shop. Hovv come, B—, 
hovv come, vve ask you?

other comforts such as 
furnished us through 
medium of gas, coal, oil 
electricity, are all due to

The meeting of the L. S. 
A. A. held on Sunday, June 
10, 1928 represented the lašt 
held during the summer 
months. The reason for it is 
undoubtedly very obvious for it 
enabled the many members 
to enjoy their well earned ręst.
This meeting vvas quite lively 

and <|uestions pertaining to th'e 
organization vvere discussed. Sug 
gestions for places at 
vvhich to hold an outing 
vvere entertained and after 
much discussion a committee 
vvas selected to carry out the

And have you seen M—’s 
head? Yes, siree, it’s a perfect 
replica of a league bąli (vvith 
some modifications, of course).

—E. R.

WORDS OF THE WISE

are, suggestion.

nd The committee, consisting of 
men 1 Miss Aldona Pūkas, Chairman,

novv dead, and that it is your Mr. Norbert Tumavich, Miss 
duty to do your part to make Aldona Galskis, and Mr. Wil-

Experience keeps a dear 
school, būt fools vvill learn in 
no other, and scarcėly in that; 
for it is true, vve may give 
advice, būt vve cannot give 
conduct. Remember this; they 
that vvill not be counseled can
not be helped. If you do not 
hear reason she vvill rap you 
over your knuckles.

—Franklin.

Common sense in an uncom- 
mon degree is vvhat the vvorld 
calls vvisdom.

—Coleridge.

things better, that is some
thing.

Thus, Freedom vvithout Edu- 
cation and Knovvledge is an 
impossibility.

—J. J. S.

liam Mack, Jr. This committee 
carried out it’s purpose ad- 
mirably apdzvoted on the Sand 
Dunes in Indiana as an ideal 
spot for the big event.

You can never have a great- 
er or a less dominion than that 
over yourself.

—Leonard da Vinci.

FREEDOM

Men! vvhose boast it is that ye 
Come of fathers brave and free, 
If there breathe on earth a slave, 
Are ye truly free and brave? 
If ye do not feel the Chain 
When it vvorks a brother’s pain, 
Are ye not base slaves indeed, 
Slaves unvvorthy to be freed!

Is true Freedom būt to break 
Fetters for our ovvn dear sake, 
And, vvith leathern hearts, forget 
That vve ovve mankind a dėbt? 
No! True Freedom is to share 
All the chains our brothers vvear, 
And, vvith heart and hand, to be 
Earnest to make others free!

They are slaves vvho fear to speak 
For the fallen and the weak;
They are slaves vvho vvill not choose 
Hatred, scoffing and abuse, 
Rather than in silence shrink

From the truth they needs mušt think: 
They are slaves vvho darė not be

In the right in two or three.
—James Russell Lovvell.

Books are the true levelers. 
They give to all vvho faith- 
fully ūse them, the society of 
the spiritual presence, of the 
best and greatest of our race.

—Channing.

If you vvish to appear agree- 
able in society you mušt con- 
sent to be taught many things 
vvhich you knovv already.

—Lavater.

Beg Your Pardon!

The Corresponding Sec- 
retary of the L.S.A.A. is:

Miss Eugenie Roges
3308 Evergreen Avė.,

Chicago. 
and not Miss Elizabeth 
Chesna as vvas stated er- 
roneously in the lašt issue 
of “The Students’ Corner”.

All correspondence relat- 
ing to the L.S.A.A. should 
be directed to Miss Roges at 
the above address.

The editor apologizes to 
the readers for the mistake 
vvhich he sincerely hopes 
has inconvenienced no per
son. —The Editor.

Severai of the L.S.A.A. have 
just passed another milestone 
in their quest for education. 
It is vvith great pride that vve 
point out the many and varied 
accomplishments of the follovv- 
ing members vvho have com- 
pleted their high school train- 
ing and vvho are novv vvell on 
their vvay tovvards preparing 
for a professional career.

Selects Musical Career

We are very proud to have 
as one of our members Miss 
Genevieve Getling vvho vvas 
graduated from Lindblom High 
School lašt June. Miss Getling 
is (fuite an active young vvo- 
man for she has taken the 

leading part in each operetta 
that has been staged at 
Lindblom during her stay 
there. It is quite evi- 
dent that she vvill be missed 
not only by her many 
former classmates būt by the 
school’s Opera Club as well.

Genevieve is likevvise an 
accompllshed pianist and in- 
cidently a teacher of the 
piano. /

We are looking forvvard to 
the day vvhen vve shall hear 
this charming song bird from 
behind the bright footlights 

of some opera house in the 
near future.

Picks Blue and Orange
Miss Bernice Balickas vvas 

also graduated from the 
Lindblom High School lašt 
June. She is planning to en
ter the University of Illinois 
this autumn.

Svveet and petite, B-ernice 
made mary a friciid at school 
and our one complaint is that 
she pays too much attention 
to her friends and not enough 
to the L.S.A.A.

Remember, Bernice, vve, too, 
want to be friends of yours!\ :• r •

To Teach the Three “R’s”
Miss Cecilia Maros finished 

the four year course at St. 
Mary’s High School lašt June 
and has selected the Chicago 
Teacher’s Normai College as 
her future Alma Mater. All of 
vvhich can mean būt one thing 
—she is intent in becoming a 
school ma’am.

Judging frm her past record 
vve are sure that our “Flaxy” 
vvill find it an easy task to 
master the rudiments of educa
tion. She is destined to be a 
teacher vvho is not only in- 
structive būt also understand- 
ing and “as kind as she is 
fair”. Miss Maros is quite a 
skilled pianist, and vvas avvard- 
ed the Teachers’ Certificate at 
the E. V. Eggert Piano Aca- 
demy.

And our one vvish for Cecilia 
is that her life be as one hap- 
py, harmonious, and delight- 
ful melody.

Our Actress
“A song of praise, a lofty air 
I vvant to sing about a maid 
Who is buxom, blithe and de- 

bonaire.”
Miss Aldona Pūkas vvas 

graduated from the Morgan 
Park High School, on June 21, 
1928. She vvas an honor stu- 
dent, a member of the school 
nevvspaper staff, on the Board 
of Directors of Student .Act
ivities, President of the Span- 
ish Club, and in her Senior 
year undertook an important 
role in the school’s annual mu- 
sical production.

In this role she proved her-.

Those vvho cherish Utopian 
dreams and entertain visions 
of unfonded opportunities for 
“get rich quick” schemes vvhile 
at school, vvill be sadly disap- 
pointed immediately on leaving 
school and -entering the rriavv 
of this great commercial vvorld 
of today.

College graduates are a|ways 
to be found and in great num- 
bers, conseųuently, to have a 
degree alone, does not i n it- 
self assure one of success. 
One mušt “produce the goods” 
vvhich is the slang expression 
for “vvhat can you do better 
than the next fellovv?” Em- 
ployees are not (and never 
vvere) interested alone in hovv 
many degrees one has būt 
rather in vvhat one can do in 
competition vvith others.

A college graduate on ente- 
ring the business vvorld usual- 
ly is lacking in practical ex- 
perience. He has not had time 
to acquire it and is consequent- 
ly not expected to have any. 
Hovvever, he i s given an oppor- 
tunity to learn; during vvhich 
time h e receives enough com- 
pensation to enable him to live 
fairly decently. His salary 
vvill be increased in proportion 
as to’hovv he has shovvn him- 
self more capable and vvorthy 
than his fellovv vvorkers.

If this is all that a good col
lege education means, you 
vvould ask, and quite justly, 
“Why on earth go to all that 
trouble?”

Indeed, to explain the many 
pleasant advantages a college 
education brings vvoud require 
considerable space, so numerous 
are they.

At college one is afford- 
ed many opportunities to 
form life-long friendships 
that vvould othervvise be 
out of the question. A 
college education enables one 
to enjoy life as it should be 
enjoyed. One learns to see 
beauty in everything, including 
the most commonplace things, 
for he has learned to appreci- 
ate the vastness of the enter- 
prise. Nature has undertaken 
in order to produce them. One 
is quite enraptured when he 
realizes that lavv and order are 
the inevitable requisįt«fe of 
Nature.

A college training enables one 
to understand his fellow-man 
and to make his ovvn thoughts 
completely intelligible to his 
fellovv men—things vvhich tend 
to make life rcally pleasant.

And again, in a vvord there 
is the pleasant satisfaction 
possessed by the learned vvhich 
affords him a pleasure 
vvhich cannot be purchased or 
measured in dollars and cents.

We mušt remember that, 
after all:

“ ’Tis the mind that makes 
the body rich”.

—Shakespeare.
The above is something 

vvorth pondering over.
—John K.

self an * actress of such merit 
that even the music publisher 
of the production delivered her 
a congratulatory message.

She vvas the Associate Editor 
of “The Students’ Corner—for 
some time and has only recent- 
ly resigned from the position 
because of her other pressing 
duties. This to be regretted 
for Aldona is a capable vvriter 
and knovvs hovv to “sling the 
ink”!

Būt vvhat can’t she do?
— F. S.

I

SUCH DUMB CLERKS! Keen Sense of Humor

Customer:—“I vvant a derby”. 
Clerk:—“What size, please?” 
Cust.:—“Oh, any size.” 
Clerk:—“What color?” 
Cust.:—“Suit yourself”.
Clerk: “And in vvhat style?” 
Cust.:—“Any”.
Clerk:—“Say, that’s funny, 

you don’t vvant a derby for 
you don’t seem to care for 
the price, size, color or style. 
What ya’ tryin’ to do, spoof 
xme?” •

Cust.:—“Heli, man! it’s for 
my telescoping horn (trom
bone, you sap!”

—An Old Boy.

Al (to “Doc”, vvho is laugh- 
ing explosively):—“Say, vvhat’s
so funny?”

“Doc”:—“Oh, 
just thinking.”

Al (vvith a 
that is funny”.

nuthin’, I vvas 

roar):— “Gee, 

—Jess Jay.

Her Benefactors
Bill:—“Did she inherit her 

beauty ?”
Charley:—“Sure, her old 

man left her a drug store”.

Say, that kid’s so dumb that 
she thinks" a carpėt’ is a smalf 
fish.

—T.

The “Unexpected” Happens
Soph:—“Will your people be 

surprised vvhen you graduate?”
Stan:—“Navv, they’ve been 

expectin’ it for years”.

Famous Lašt Words:
“Don’t mind me, I only vvork 

here.”

She vvas only a conductor’s 
daughter būt she knevv ,vyhen 
to stop and to tell ’em vvhere! 
to get off at.

Lithuanian Students in 
England 

*
(Economic and Gen’s Bul- 

letin, No. 6—Lith. “Elta” 
Agency Service).

The National Union of Stu
dents recently invited the 
University pf Lithuania to 
send tvvo students to England 
for the purpose of visiting the 
British universities and on the 
spot acęuainting themselves 
vvith their vvork, life, and stu
dents’ organizations and also 
of attending the Congress of 
English Students’ Union, vvhich 
was held a few months ago. 
The Lithuanian Student’ Union 
accepted this invitation and 
sent as its representatives to 
England Miss Rūgytė and Mr. 
Šalčius. They arrived in Lon- 
don vvhere they vvere vvelcomed

Famous “Isms”
Bolshevism
Rheumatism
Hypnotism
Terrorism
Joumalism

—Noah Buddy

by English representatives of 
the National Union of Students.

They visited all the places 
of interest in London and 
later vvent to Cardiff vvhere 
they received a hearty recep- 
tion. Besides visiting Cardiff 
University, they inspected the 
port, the docks, collieries, the 
local museum,- city hall, etc. 
From Cardiff they vvent to 
Manchester vvhere they visit
ed the Victoria University, the 
Science vvorkshops, the cath- 
edral and the library.

From Manchester they vvent 
to Bristol and after a fevv day’s 
stay retuming to London.

The congress consisted ' of 
students representing many 
nations. The principle object 
discussed vvas the question of 
hovv best to extend cooperation 
vvith foreign students bodies.
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LENINO PERŠOVIMO SUKAKTUVĖS MARGUMYNAI

“TVARKOS” PAVIRŠIUM

Lietuvos laikraščiai rašo, kad rugpiučio 25 d. kažin 
koki maskuoti ir revolveriais apsiginklavę asmenys už
puolė Šiauliuose buv. “Momento” redaktoriauš butą, iš
traukė tą žmogų į gatvę, pasodino į automobilį ir išvežė 
už miesto miškan. Ten jie kažko reikalavo iš jo, grąsi- 
no nužudysiu ir davinėjo kažkokius “įsakymus”. Po to 
buv. redaktorius (jo pavardė — Bridžius), buvo paleis
tas, o banditai pasislėpė ir iki šiol policija nesuranda 
jy.

Tas įvykis labai primena garsiąsias banditizmo is
torijas Chicagoje. Bet Chicaga — milžiniškas didmies
tis, kuriame gyvena daugiau žmonių, kaip visoje Lietu
voje. Šiauliai, palyginti su Chicaga, tik mažas miestelis, 
bet kodėl ir tenai toki dalykai atsitinka, nežiūrint karo 
stovio ir policijos daugybės?

Daugiaus kaip metai laiko atgal kažin koki pikta
dariai metė bombą į “Lietuvos Žinių” spaustuvę Kaune 
ir padarė jai daug nuostolių. Bet nei policija, nei karo 
vyriausybė tos piktadarybės niekuomet neišaiškino. Da
bar vėl eina gandai, kad Lietuvoje veikianti kokia ten 
“geležiniu vilku” pasivadinusi teroristinė organizacija, 
ir apie ją neseniai buvo pranešta, kad ji rengusi žydų 
pogromus. Ne be reikalo vienas Kauno dienraštis, pami- 
nėjęs keletą tų banditizmo įvykių, sako, kad “pas mus 
šiandie kvepia viduramžiais”.

Ta tyla ir “tvarka”, kuri buk dabar viešpatauja 
Lietuvoje, pasirodo, yra tik paviršiuje. Po ramiu pavir
šium dedasi kas nors negera.

ATIDĖTA IKI GRUODŽIO

Iš smulkių Tautų Sąjungos darbų aprašymų, tilpu
sių Europos spaudoje, matyt, kad Lietuvos-Lenkijos 
santykių klausimas nutarta atidėti iki sekančio T. S. 
tarybos susirinkimo, kuris įvyks gruodžio mėnesyje.

To klausimo referentas lig šiol buvo Holandijos at
stovas T. S. taryboje, p. van Blokland. Kadangi Holan
dijos atstovas dabar iš tarybos išėjo, tai naujai tarybai 
pavesta paskirti kitą referentą. Buvo manoma, kad tuo 
referentu busiąs Ispanijos atstovas Quinones de Leon 
(franeuzų, taigi ir lenkų, šalininkas). Bet ar jis yra 
paskirtas, dar nėra žinios.

Jei ir gruodžio mėnesyje Lietuvos-Lenkijos santy
kių klausimas nebus išspręstas, tai Tautų Sąjunga skirs 
naują tyrinėjimo komisiją, kuri turės surast, kas kaltas, 
kad taika tarp Lietuvos ir Lenkijos neatsteigta.

KUR BUVO TOKS “BALSAVIMAS”?

Maskvos “Pravda” rugpiučio 30 dieną paminėjo 10 
metų sukaktuves nuo pasikėsinimo ant Lenino gyvybės. 
Paskui vyriausiąjį bolševikų organą, žinoma, seka ir vi
sos kitos “Pravdos” užsieniuose, besistengdamos paro
dyti savo “lojalumą” Maskvai. Sulig paskelbtu iš aukš
tybių obalsiu, jos šaukia, kad rugpiučio 30 diena tai —- 
“diena, kurios mes niekados neužmiršime”.

Kodėl ji yra tokia svarbi? Brooklyniškis Maskvos 
gramofonas aiškina taip:

“Tos dienos neužmirš viso pasaulio darbininkai, 
kurio (?) revoliuciniu vadu ir mokytoju buvo Le
ninas. ‘Žiaurus ir gudrus priešas žinojo, kur taikė’ 
— sako ‘Pravda’, — taikė širdin proletarinio vado, 
širdin ir galvon darbininkų klasės.

“žmogžudys Kaplan buvo pasiųstas nužudyt 
Leniną varde sumuštos, bet dar nesunaikintos seno
sios tvarkos — generolų, kapitalistų, kunigų, dvari
ninkų ir t. t. Jie buvo desperacijoj. Šie norėjo vėl 
atsisėsti ant liaudies sprando pagelba baisios žmog
žudystės... ”
Brooklyno lietuviškoji “Pravda” bažijasi niekados 

neužmiršianti Lenino peršovimo dienos, bet ji nežino 
net to paprasto fakto, kad Leniną šovė ne koks ten ge
nerolų, kapitalistų, kunigų ir dvarininkų “pasiųstas 
žmogžudys”, bet — vienas kairiųjų socialistų revoliucio
nierių žmogus.

Kairieji socialistai revoliucionieriai vargiai kada 
nors turėjo kokių reikalų su generolais, kapitalistais ir 
panašiais elementais. Jie buvo kraštutinė revoliucinė 
partija, su kuria bolševikai buvo sudarę bloką Rusijos 
Steigiamam Seime (1918 m.). Tos partijos vadą, Mari
ją Spiridonovą, bolševikai juk statė kandidatu į Steigia
mojo Seimo pirmininkus (prieš dešiniųjų eserų kandi
datą, Viktirą Černovą). Tos partijos atstovai da ir po 
Steigiamojo Seimo išvaikymo dalyvavo liaudies komi
sarų taryboje, t. y. valdžioje, kartu su Leninu, Trockiu 
ir kitais bolševikų lyderiais.

Brooklyno komunistų organas nežino net to, kad 
asmuo, šovęs Leniną/ buvo ne vyras, bet moteris — jau
na mergina, vardu Dora Kaplan.

Kodėl ji kėsinosi nužudyti bolševikų vadą? Todėl, 
kad bolševikų valdžia tuo laiku (vasarą 1918 m.) jau 
žudė kairiuosius socialistus revoliucionierius!

Po Brest-Litovsko taikos su Vokietija pasirašymu, 
kairieji eserai pasitraukė iš sovietų valdžios ir perėjo 
opozicijon. Jie žiurėjo į tą taiką, kaip į krašto “parda
vimą” kaizeriškai Vokietijai ir pradėjo atkakliai kovot 
prieš bolševikus. Norėdami suardyt bolševikų sutartį su 
vokiečiais, kairieji eserai, kaip žinoma, metė bombą į 
kaizerio ambasadorių von Mirbachą Maskvoje. Kuomet 
gi bolševikai ėmė teroro priemonėmis slopint savo bu
vusiųjų sėbrų, kairiųjų eserų, bruzdėjimą, tai šie at
kreipė ginklą ir prieš pačius bolševikus. Iš to ir kilo 
Doros Kaplaniutės pasikėsinimas prieš Lenino gyvybę.

Savo laiku “Naujienos” griežtai pasmerkė tą kai
riųjų eserų žygį, nes terorui jos bendrai nepritaria ir 
laiko visai pragaištingu dalyku revoliucijai, kuomet 
revoliucinės frakcijos ima viena antrą naikint bombo
mis ir revolveriais. Tečiaus teisingumas reikalauja pa- 
žymėt, kad tą žiaurią ir kruviną tarpusavinę revoliuci
jos dalyvių kovą iššaukė Lenino vadovaujami bolševikai.

Maskvai ir jos pasekėjams butų tad geriau užmirš
ti kaip galint greičiaus tą nelaimingą rugpiučio 30 die
ną, nes ji primena pasauliui amžiną bolševikų gėdą: 
terorą, kuriuo jie pažemino ir subiaurojo Rusijos revo
liuciją!

Doros Kaplaniutės šūviai į Leniną buvo įspėjimas 
bolševikiškiems diktatoriams. Bet, deja, jie jo nesupra
to....

Milionieriaus biudžetas. New 
Yorke nusibankrutijo vienas mi
lionierius, kuris buvo įgudęs aik- 
voti po $500,000 per metus. Tur
tas, kurio milionierius dar ne
spėjo išaikvoti, teko kredito
riams. Teismas turėjo nuspręs
ti, kiek kreditoriai turi duoti 
milionierio pragyvenimui. Nu
sprendė, kad dvylikos tūkstančių 
dolerių metams pilnai pakanka.

Tokia “pensija” milionierius 
nepasitenkino ir iš naujo krei
pėsi į teismą, pristatydamas jam 
“būtiniausių” išlaidų sąrašą. 
Štai kaip tas sąrašas skamba:

Kliubų mokesniai — $5000; 
būtinos kliubo išlaidos—$8,000; 
drabužiai — $3,00; dovanos gi
minėms — $10,000; valgis resto
ranuose ir kliubuose — $15,- 
000.

Tai minimum jo reikalavimų. 
Už pigiau pragyventi jis jokiu 
budu negalįs. Esą ir taip jis tu
rįs atsižadėti nuo daugelio da
lykų: nuo buto ir tarnų, kurių 
išlaikymas atsieidavo $30,000 
metams; nuo $25,000 vertės lai- 
vuko; nuo šešių automobilių ir 
1.1.

Tačiau teismas neišklausė bu
vusio milionieriaus maldavimų ir 
antru kartu patvirtino, jog už 
dvyliką tūkstančių dolerių žmo
gus be didelio vargo gali pragy
venti metus.

Pernai metais Britanijos mokslininkų sąjungos 
prezidentas Keith savo kalboje pareiškė, kad žmogaus 
kilmės klausimą teisingai aiškina Darwino teorija, ku
ri randa žmogų esant kilusį iš žemesnės rųšies gyvūnų. 
Šiemet išrinktas tos pačios mokslininkų sąjungos pre
zidentas Bragg pasisakė tikįs į sielos nemarumą ir ki
tus dalykus, kuriuos skelbia religija.

Šitoks mokslininkų nuomonių nesutikimas duoda 
progos Bostono “Darbininkui” pastebėti, kad mokslas 
neturįs “jokio ypatingo autoriteto kalbėti religijos klau
simais”. Ir prie to jisai priduria:

Reikia da ir tai pastebėti, kad britų mokslinin
kai nebalsavo, ar siela yra mari, ar nemari. O musų 
bedieviai kiek jau sykių yra nubalsavę, kad Dievo 
nėra. Mat mokslininkai bando atsakyti į klausimus 
apie Dievą ir sielą, bet mūsiškiai nemokšos aklai 
tiki, kad nėra nė Dievo, nė sielos.”
Nėra abejonės, kad tarpe “bedievių” randasi ne

mokšų taip pat, kaip ir tarpe “dievuočių”. Tečiaus mums 
dar neteko niekuomet girdėti, jogei “mūsiškiai bedie
viai” butų kada nors nubalsavę, kad Dievo nėra.

Bostono laikraštis sakosi tokių atsitikimų žinąs 
daug. Gerai — tegu jisai nurodo bent vieną tokį “bal
savimą”, kur ir kada jisai įvyko. Priešingam atsitikime 
teks manyti, kad jisai “dėl Dievo garbės” niekus tau
zija. 1

[Atlantic and Pacific Photo]

Senorita Aqueda Acorna, ispanu gražuole, dalyvavusi Ame
rikos gražuolių konteste. Ji su savo palydove Alba tapo išdepor- 
tuota, kadangi pasiliko Amerikoj ilgiau, negu jai buvo leista.

Sumušė rekordą. Šanchajuj 
gyvena pirklys vardu Lin-Fon- 
Gan, kuris buvo pavogtas vie
nuolika kartų. Tokiu rekordu 
vargu bent kas nors kitas gali 
pasididžiuoti.

Pirmą kartą Linas pateko į 
plėšikų nelaisvę 1925 m.: keturi 
vyrai įsodinojį į automobilių ir 
išvežė už miesto. Nelaisvėj jis 
išbuvo 35 dienas, kol neprista
tė reikalaujamus $50,000. Dviem 
mėnesiam praslinkus po to įvy
kio, Linas grįžo iš ofiso namo. 
Keli vyrai užpuolė jį ir įkišę į 
maišą išsivežė už miesto, šį 
kartą nelaisvėj jam teko išbūti 
du mėnesiu. Atsipirko už $25,- 
000.

Susirūpinęs savo likimu, Li
nas nutarė likviduoti savo biz
nį. Jis išvežė savo šeimą į kitą 
miestą, o pats grįžo į Šanchajų. 
Kelyj jis vėl pateko į plėšikų 
rankas. Plėšikai išlaikė jį išti
sus metus ir paliuosavo tik ta
da, kai jiems tapo sumokėta 
$225,000. 1926 m. jis pateko į 
“nelaisvę” kartu su savo sūnu
mi. Vėl teko sumokėti $35,000.
1927 m. praėjo palyginamai ra
miai, nes į chunchuzų rankas jis 
buvo patekęs tik tris kartus.
1928 m. prasidėjo laimingai ir 
Linas manė, kad jo visos nelai
mės pasibaigė. Bet... apsiriko. 
Balandžio 2 d. jį vėl išvogė ir iš
laikė kiaulių tvarte du mėnesiu. 
Pripuolamai tapo areštuotas vie
nas šaikos narys. Teisme jis pa
pasakojo apie Lino išvogimą ir 
nurodė vietą, kur jis laikomas. 
Policija surado kiaulių tvartą, 
paliuosavo Lin-Fon-Ganą ir areš
tavo 7 šaikos vadus.

Nuo angių įkandimo Indijoj 
mirė 19,069 žmonės. Gyvatės 
ir plėšrieji žvėrys Indijos žmo
nėms sudaro rimto pavojaus. 
Statistikos daviniai rodo, jog pe
reitais metais nuo jų žuvo apie 
24,000 žmonių.

Daugiausia žuvo nuo gyvačių 
įkandimo — viso 19,069 žmo
nės. Turint galvoj tą faktą, kad 
apie 90 nuoš. indusų vaikšto ba
si, visai netenka stebėtis dėliai 
tokio didelio mirtingumo. Be to, 
indusų religija draudžia žudyti 
angius.

Tačiau kitos sektos muša nuo
dingąsias gyvates be pasigailėji
mo. Už kiekvieną užmuštą gy
vatę valdžia duoda tam tikrą at
lyginimą. Per pereitus metus 
buvo užmušta 57,116 gyvačių.

Tigrai sudraskė Indijoje 1,033 
žmones, vilkai — 465, leopardai 
— 218, meškos — 78, dram
bliai — 56, hienos — 12 ir kiti 
žvėrys — 430.

Per pereitus metus buvo už
mušta 25,612 žvėrių; 1,068 tig-

Anglijos Scotland Yard’s po
licijos įstaiga neseniai apvaikš
čiojo šimto metų sukaktuves. 
Tą įstaigą įkūrė Sir Robert 
Pul. Šiandien ji yra plačiai ži
noma visame pasaulyj.

Ryšyj su sukaktuvėmis buvo 
pabrėžta tas faktas, jog Angli
joj įvyksta mažiau prasikalti
mų, negu bile vienoj kitoj ša
lyj.

New Yorkas, kuris turi 6,- 
000,000 gyventojų, per pereitus 
metus užrekordavo 333,033 pra
sikaltimų. Londonas priskaito 
7,746,000 gyventojų, vienok per 
pereitus metus ten įvyko tik 
15,662 prasikaltimai. Kitais žo
džiais sakant, Londono prasikal
timai lyginasi tik 4% New 
Yorko prasikaltimų skaičiui.

Anglai sako, jog prasikalti
mus sulaiko ne ginkluota, bet 
moralė jėga. Londono policmo- 
nas neturi revolverio. Jo vie
nintelis ginklas yra lazda, ku
rią jis naudoja tik tame atvė- 
jyj, kai tampa užpultas. “Bo- 
bby” — taip anglai vadina po- 
licmoną — yra visų gerbiamas. 
Jis be ginklo eina ir į pavojin
gas vietas, vienok jo niekas ne
kliudo.

Londoniečiai mano, jog gink
luoti poliemonai nesulaiko, ale 
priešingai — padidina krimina- 
liškumą. Prievarta, sako jie, 
gimdo prievartą.

Su Anglijos policija juokų 
krėsti negalima. Sakysime, .per 
pereitus metus nebuvo nei vie
no atsitikimo, kad ji nebūtų 
suėmusi žmogžudystės kaltinin
ko. Anglijos teismai taip pat 
juokauti nemėgsta. Jei krimi
nalistas patenka į teismo ran
kas, tai jokie sukti advokatai 
jo išgelbėti nebegali. Nagrinėji
mas įvyksta greit ir tuoj pa
skiriama bausmė. O kuomet 
bausmė tampa paskirta, tai jo
kie išsisukinėjimai nieko nebe- 
gelbsti.

Per pastaruosius dvejus me
tus girtavimas Rusijoj pasiekė 
tokio laipsnio, jog valdžia turė
jo stvertis griežtų priemonių. 
Padarinyj tapo išleistas patvar
kymas, kurio tikslas yra bėgiu 
penkiolikos metų įvesti Rusijoj 
visišką prohibiciją.

Kadangi svaigalų pardavinė
jimas duoda valstybei milžiniš
kų pajamų, tai susyk “uždžio- 
vinti” tą įeigų šaltinį pasirodo 
nepraktiška. Vietoj to bus vyk
doma laipsniška prohibiciją, 
nuolat sumažinant “vodkos” iš- 
dirbystės kiekį.

Sakysime, šiems ir ateinan
tiems metams leidžiama bus pa
daryti tik 113,400,000. galionų 
vodkos (degtinės). Vėliau tas 
kiekis bus dar labiau sumažin
tas. Tas pat bus daroma ir su 
alum. Kartu su prohibicijos vy- 
kinimu ekspertai turės surasti 
naujų šaltinių valstybės paja
moms gauti. Mat, dabar, jei 
svaigalai nebūtų pardavinėjami, 
tai valstybė turėtų pergyventi 
finansinį krizį: nebūtų pinigų 
valstybės aparato išlaikymui.

K.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vinae darbas užsakytas tegulto mėne
syj bus atliktas plotomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų aptelinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S’. Halsted St.

>26
$16
$iu

Dantų Ketas ui H 
setas _ ___ >12.60
setas______ ________________>7.60•etas ............   įtį

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas u* H

$5 Geriausios Auksinės Crown« _ $2.60
$6 Geriausi Auksiniai Flllings ___ >2.60
$5 Geriausi Auksiniai Tilteliui _ $2 50$2 Alloy Fillings ____________ _ įsi
$1 Sidabrinei FUings ______________ 6Oc
lAvalytnas dantų ....................  $0q

Šių kainu negausite musų dldiiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 metai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres.

326 South Hiate St.
Phooe Harrlson 0761 l *

rai, 4,390 leopardai, 2,739 meš
kos, 2,439 vilkai ir tt. Už nu
šovimą tų žvėrių valdžia išmokė
jo apie $45,000.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokčti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavoiime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

j Garažas
Į Į Porčius

J Namo pakėlimas
j Cementinis pamatas

2] Abelnas pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

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

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

Quality Construction Co.
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

G------------- <
GYVENIMAS

Mineainis Burnaiaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei met<-------------- $1
Kopija — ........  10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

G----- G
į^O— -U-Aj y.. *.1 ii jut - _ /■jj-u—’t ■ ■sars? >

I NAUJIENŲ 
j Pinigų Siuntimo Sky<
i rius atdaras kasdie nuo
! 8 v. ryto iki 8 v. vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yal po piet

4________________________
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

rugsėjo 22 d. bus rodomas pa
veikslas “The Night VVatch”; 
scenos numeris “Ocean Blues”.

Boosevelt teatre — šiuo laiku 
eina paveikslas “The Patriot”; 
scenos numeriai.

McVickers teatre —rodoma 
paveikslas “The VVings”; scenos 
numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
rugsėjo 22-ra, Bennie Krueger 
ir jo orkestrą išpildys novelę 
“Creations Jazz“; paveikslas 
“Win That Giri“.

Tivoli teatre pradedant rug
sėjo 22-ra — bus rodomas pa
veikslas “The Fleet’s In”; scenos 
numeriai.

Norshore teatre — ateinančių 
savaitę Al Kvale ir jo dziazo or
kestrą duos programą, pavadin
tą “Melody a la Made”; bus ro
domas paveikslas “Out of the 
linins”.

Senate ir llarding teatruose— 

pradedant rugsėjo 22-ra, bus ro
domas paveikslas “Four VValls”; 
scenos numeriai.

Uptown teatre — ateinančią 
savaitę bus rodomas vitafoninis 
paveikslas “State Street Sadie“; 
scenos numeriai.

Tower teatre—pradedant rug
sėjo 22-ra, bus rodomas paveiks
las “Oh, Kay“.

Politikierių teismas 
prasidėjo

Vakar prasidėjo teismas 17 
asmenų, kurie yni kaltinami 
smurtu ir kriminaliais nusižen
gimais, papildytais pereitų “pri- 
mary“ balsavimų dienoj. Jie 
buvo traukiami atsakomybėn

kartu su miesto kolektorių 
Morris Elleriu ir jo sunumi, 
teisėju Elleriu. Bet abu Eller- 
riu sugebėjo savo advokatų 
pastangomis, išsisukti nuo tei
smo šiuo laiku. Jų teismas ati
dėtas. Taigi dabar teisiama 
tik 17 Elleriu bendrų, šia byla 
Chicagos gyventojų domėsis 
didelis. Galima sakyti, kad teis
me kova eina tarp suktų politi
kierių ir Chicagos piliečių.

Prasidėjo darbas Chica
gos upei išlyginti

Kaip vakar turėjo būti pra
dėtas darbas, idant ištiesus 
(straightening) Chicagos upės 
tarp 18-tos ir Taylor gatvių.U 
Meras Thompsonas pirmas tu
rėjo pasukti rankeną, kad di
džiuliai garinės lopetos liežu
viai įsmigtų žemėn. Planuota 
darbą pradėti iškilmingai, daly
vaujant iškilmėse daugeliui 
stambių miesto valdininkų.

Muzikos painokos 
veltui

Muzikos pamokos bus duoda
mos voltui taip jaunuoliams, 
kaip suaugusiems. Duos jas 

West Chicago parkų komisija. 
Tai yra vienas populiariausių 
departamentų VVest Side parkuo
se; jis auga svarbumu ir įtaka 
kas metai.

Duodama pamokos groti or
kestruose. Keletą koncertų kas 
metai duoda įvairios klesos. Ke
letą kartų muzika šių klesų bu
vo siunčiama per radio ir susi
laukė nemažai pagirimų.

Sekamose vietose duodama 
muzikos pamokos: Dvorak par
ke — penktadieniais nuo 4 va
landos pietų iki 9 vai. vaka
ro ir šeštadieniais nuo 1 vai. 
po pietų iki 7 vai. vakaro; 
Eckhart parke antradieniais 
nuo 3 vai. po pietų iki 10 vai. 
vak.; Franklin parke —ketvir
tadieniais nuo 1 vai. ik) pietų

iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 4 vai. po pietų iki 7 vai. 
vakaro; Holstein parke —tre
čiadieniais nuo 4 vai. po pietų 
iki 8:30 vai. vak. ir penktadie
niais nuo 4 vai. po pietų iki 
9:30 vai. vak.; Shedd parke — 
antradieniais nuo I vai. po pie
tų iki 7 vai. vakare, ketvirta
dieniais nuo 4 vai. po pietų iki 
7 vai. vakaro ir šeštadieniais 
nuo 4 vai. po pietų iki 7 vai. 
vak.; Stanford parke — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 4 vai. po pietų 
iki 7 vai. vakaro.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wil- 

liam Russell, šios savaitės biu- 
letene duoda chicagiečiams to
kių patarimų:

Su spalių mėnesio 1 diena 
Chicagoje persikelia daug šei
mų į naujus butus. Pirm negu 
apsigyvensite naujose vietose, 
sako komisionierius, atydžiai 
apžiūrėkite visus užraktus taip 
durų iš gatvės pusės, kaip iš 
kiemo, žiūrėkite, kad turėtu
mėt visus durų raktus.

Jei kai kurie užraktų pasiro- 
clytų i>asenčję, reikalaukite nau
jų, Didesniam saugumui įtaisy
kite velkes arba lenciūgus taip 
priešakinėse, kaip i kiemą pa
darytose duryse. Langai taip
jau turi būti apsaugoti geromis 
velkėmis.

Kopėčias išsigelbėjimui nuo 
gaisro vagiliai dažnai panau
doja savo operacijoms. Persi
tikrinkite, kad ant jų negalima 
butų užlipti nuo žemės iš lauko 
pusės.

Gerai užrakinkite savo namų 
duris, kai jus apleidžia te juos. 
Palikite langų uždangas pakel
tas. Nuleistos uždangos skelbia 
vagiliams, kad jūsų namai yra 
tušti, kad nieko nėra namie. 
Palikti prie durų raštelį su per
spėjimu, kad jus manote su
grįžti tuo ir tuo laiku, reiškia

NAUJI RADIOS

Ortophonic 
tūbų Kadio-
$250.00

7-11
7

Victor 
Victrola ir 
la krūvoje.

Kaina

Modeliai 1929 iškrauti ant pa- 
Atwater Kent, R.C.A. 

Spartan Bosch, Zenith, 
Brunswick, Columbia,

matymo.
Radiola,
Victor",
Freshman ir Majestic.

Brunsvvick-Panatropc su 7 ta
bu Radio krūvoje.

Už $225.00

pakviesti vagilių įsibriauti j 
jūsų namus.

Nieku budu nelaikykite dides
nių pinigų sumų namuose; ne
laikykite nei kitokių brangme- 
nų. Pašalinkite namų plėšimų 
priežastį laikydami brangmenas 
artimiausiame banke.

Nesurado farmos, ku
rioj laikyta pavog

tas vaikas

nė j imuose, kuriuos darė Mc- 
Henry pavieto piliečių lyga dėl 
butlegerių darbuotės. Manoma, 
kad butlegeriai, keršydami Pe
tersonui, išsprogdino jo namus. 
Kaip atsakymas j šį bombos 
sprogimą, tapo išduotas wa- 
rantas suimti 26 pakelių re- 
zortų ir saliunų savininkus. 
Laukiama daugiau areštų.

mu Antonio Lombardo; kad jis 
pašautas atkeršijimui už Lom
bardo užmušimą.

OLD gold
JUOKAI

Nauja Victor Ortophonic Vic- 
trola. Stebėtinai garsiai groja.

kaina $95.00

Majestic Radios
Kainos $99, $137, $167

Atvvater Kent, model 40
Kaina $77.00

R.C.A. Radiola, model 18
Kaina $115.00

Nauji Grojikliai Pianai. Kai 
nos sumažintos. Stebėtinai di 
dėlios vertės.

Už $299.00

Jus negausite niekur pigiaus ir galite pirkti ant lengvų išmokė
jimų, mokant $5.00 tiktai

Jos. F. BudriK,INC
3417-21 So. Halsted Street Telefonas Boulevard 4705

Krautuvė atdara vakarais ir nedėlioj iki 2 valandą imi pietų

Naktį iŠ trečiadienio j ket
virtadienį detektyvai ieškojo 
farmos, kurioj italų Ranieri 
šeimos pavogtas vaikas laikyta, 
kad tėvai užmokėtų juodran- 
kiams reikalaujamą pinigų su
mą. Vaikas tapo paleistas. Bet 
policija nori suimti visus pik
tadarius. To atriekti jai iki va
kar dienos nepavyko. Nesugau
ti nė tie du italai, kuriuos vai
kas nurodė kaip piktadarius, 
pavogusius jį. Didžiuosiuose 
laikraščiuose pasirodė žinių, iš 
kurių galima spręsti, jog pa
vogto ir sugrąžinto vaiko tė
vas mėgina visą incidentą nu
malšinti. .Nužiūrima, kad jis 
prižadėjęs juodrankiains ne
persekioti jų, jei vaikas taps
sugrąžintas. O kai dabar vai- 
ka» tapo tai tėvus
tylįs arba atsikalbi nė jas, turPS8

Rado peršautą žmogų 
11 kulkų

Grant Parke teisėjas Horner 
važiuodamas taksikabu pastebė
jo vyrą, taip 3.5 metų amžiaus, 
gerais drabužiais pasirėdžiusį, 
kuris gulėjo prie kelio. Teisė
jas pamanė iš karto, kad žmo
gų suvažinėjo autas. Jis sustab
dė taksikabą, priėjo prie žmo
gaus. Teisėjas pamatė, kad 
žmogus pašautas keliomis kul
komis, policijos manygiu, iš 
kulkosvaidžio.

Teisėjo Hornerio užklaustas, 
kas jį pašovS, nepažįstamas vy
ras atsakė, kad jis žinąs, kas 
jį pašovė, bet piktadarių vardo 
neišdavė. Teisėjas pranešė po
licijai. Ir ši iš pašautojo nieko 
nepatyrė. Policija tečiaus ma
no, ka<l nepažįstamas vyras ta- 

pašautas ryšy su užmuši

Išmintingas prasimas
Daktaras: — “Man gaila, bet aš 

negaliu išgydyti jūsų vyrų nuo kal
bėjimo laike miego.”

Pati: — “Tai ar negalėtumėt man 
duoti ką-nors tokio, nuo ko jis pra
dėtų aiškiau kalbėti?”

“Aš noriu svarų sviesto“.
“Ar geriausio?”
“Kokis buvo, kurį aš paskutinį 

kartų pirkau?”
“Geriausias”.
“Tai duokit man svarų to kito”.
“Mano pati yra įsivaizdavusi, kad 

ji turi važiuoti į Palm Beach dėl 
sveikatos. Ar nėra kokių kitų vais
tų pagydyti jos ligų?”

“Taip. Aš galiu išgydyti jos ligų,, 
bet negaliu išgydyti jos įsivaizda
vimo”.

....Beje — Rūkykite Oold Gold ci- 
ga retus. Nesukosėsi ir vežimų išrū
kęs. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Gold cigaretę garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold eigaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir jsitikrink, kad “nesukosėsi 
ir visų vežimą išrūkęs”.

Jei nori išmokti
gerai rašyti -----
nusipirk typevvriterį

būt bijodamas, kad už išdavimą 
juodrankiai gali jį nubausti.

Dar viena bomba
Vėlai trečiadienio vakare 

sprogo bomba namuose Cole 
Petersono, iš Woodstock, III. 
Peterson yra vienas vadų tyri-

Bile Vieton Šiaurėj
paranki ir smagi

>micmigam

Antioch 
Deerfield

Lake Zurich 
Northbrook

Gurnee 
VVauconda 
Techny

nieko
Daug 
biure

Reguliariai vaigščiojantys busai susisiekia su North
Shore Line traukiniais Waukegane ar Libertyville į—

Channel Lake Lake Vilią Woodstock 
Fox Lake 
McHenry

Iš Kenosha busai eina J Povvers Lake, Silver 
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake 
Geneva. Kada jus važiuosite, tik patelefonuo
ki t Central 8280 ir jus gausite tikslius nuro
dymus.

DYKAI NAMŲ PATARNAVIMAS

Kodėl ne važiuoti puikame patogu
me, jei tas nekainuoja daugiau, ne
gu keliavimas mažiau patogiais bu
dais. Imk North Shore Line ii 
sišalink nuo susigrudusių au
tomobilių kelių. Ar tai biz
nio reikalais, ar tai apsi
lankyti pas gimines ir 
draugus važiuojant, 
imk patogią North 
Shore Line. Kai
nuos tai mažai, 
jus gi sutau- 
pinsit laiką 
ir ilgiau 
viešėsit. ’

Mes kviečiame jus apsilankyti “Own Your Own Home” biu
re, 72 W. Adams St. dėl NEMOKAMŲ informacijų apie bu- 
davojimąsi, finansavimą ir pasirinkimą vietos namui palei 
gražų North Shore ir Skokie Valley. Faktai apie tas apiė- 
iinkes, atsižvelgiant j jūsų uždarbį ir palinkimus, klimatines 
sąlygas, gaso, šviesų ir vandens aptarnavimą ir t. t. Mes 

neparduodame. Niekas jums nekaštuos, jokių pareigų, 
iliustruotų knygelių tuo dalyku dykai. Apsilankykite 

arba telefonuokit State 0080.
1 ’ i i . . ,,, i ... - T,

Chicago North Shore
& Milwaukee Railroad Co.

The Road of Service

imkite North Shore Line. 
Geriausia linija keliauti, 
greita,

Greitas 
patogus 
kelias į 

Milwaukee 
Racine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
North Chicago 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Ft. Sheridan 
Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth

NO«TM»ltlO

CN«ACO

ho«»< v<ui» luti 
VNI AOVTt ■■■

ORTU SHORE LINE 
traukiniai išeina iš vi- 
durmiesčio stoties kas va

landą, laikrodžiui mušant, į Mil- 
waukee, Racine ir Kenosha. Net 

tankiau į kitus miestus (žiūrėk są
rašą). Kaina yra maža. Susigrūdę vieš

keliai jus netrukdys. Išvažiuokit ankš
čiau jeigu norite; gryškit namo patogiai 

bilc valandą.
Jeigu jus gyvenate arti Rapid Transit? Li- 
ijos (“L“), jus galite važiuoją tiesiai į North 
tore Line stotį, šešios patogiose vietose sto

tys prie South Side “L“, elevatoriaus stotis 
223 S. Wabash Avė. (Wabash ir Adams) ir 

North Side “L“ stočių prie Grand Avė., Belmont 
Av(X, Wilson Avė. ir lloward St.

Užmiesčiuose susisiekimas busais

Wilmette 
Libertyville 
Mundelein 
Northfield 
Glenayre 
Briergate 
Woodridge

Blue
Ribbon

Malt 
Extract
GRYNAS AR APYNIU SKONIOi

Pastatomas per 
PREMIER MALT SALES

COMPANY
720 No. Michigan Avenue

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią
Lena t f>T
Audeklo

Dykai Virimo Knyga!
Pasiuskit 10c. su kuponu

V

U

PrislųHklte kuponų tfel dovanų Virimo 
KnygoH kur telpa viri 200 išbandytu 
patarimų skaniems valgiams ir saldai- 
niains.

Premlrr Mali Sales Co. Dcpt. 433A 
730 N. Mlehigan Avė., Chieago, III. 

Pridedu 10e btempų kai pilnai ap
mokėti persiuntimų man Lena Au* 
dėklo Lėlės — gatavai iškirptų kliu
viniui. (1(5 colių aukšėlo).

Dėkite kryžiuką dėl lėlės I I 
Prašau j»ri«lijHti dykai tą Blue Klb- 
bon Malt Kxtraet Virimo Knygą.

Dėkite kryžiuką dėl Knygos [ ]
Vardas ........... . . _____________________
Adresas.
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žengia
prie
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Klišis

BANKIETAS “VAKARIENĖ” j
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendrovė
Atidarymui Žiemos Sezono

Šeštadienyje, Rugsėjo (Sept.) 22 dieną I
Visose Auditorijos Svetainėse

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga $1.00

Bus puikus programas išpildytas. Dainuos musų dainininkė 
ponia Z. Krasauskienė ir dainininkas čapas. Bus keli kavalkai mu
zikos išpildyti, bus pora kalbėtojų. Vakarienei valgiai bus skaniai 
pagaminti.

Šokiai tęsis iki išryto. Muzika gera. Kviečiami Chicagos Lie
tuvių visuomenė gausiai atsilankyti ant Bendrovės vakarienės ir 
paremti savo ištaigą Auditoriją.

Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ
PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKĖS 21 ST. IR ARCHER AVĖ.
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CLINTON A KINZIE 
ROCK ISLANI) TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

C H I C A G ()
Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 

vieton kitų miestų pirkėjams.

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto J portą.
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Kainos
i Klaipėdą
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią II kl. 

$122.00

Į abi pu
si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA” ................................. Spalio (Oct.) 6
"POLONIA” ............................. Spalio (Oct.) 24

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
>

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Roseland

Roseland
Dienos laiku apiplėšė.

NAUJIENOS, Chicago, UL
»iihi l Iii,U '

Girtuoklių inter
nacionalas

'Sėdžiu už stalelio 
prie tuščio stiklelio. 
Jau sausa pantukė, 
nebėr nė lašelio, 
o biesas žino, kur gausiu, 
nors ir visą naktį išlauksiu.

(du kartu).
* * *

Laukdamas nesulaukiau, 
penkinę ištraukiau. 
O kaip tik pamatė, 
tuoj pantę pastatė.
Oi, dabar gersiu, ragausiu, 
iš penkinės “čenčiaus” negau
siu. (du kartu).

* * *
Per naktelę traukiau, 
dienelės sulaukiau.
Saulutė pakilus, 
man galva nusvirus — 
oi, jau pakelt negaliu, 
nors po manim šlapia, bet gu
liu. (du kartu). 

* * *
Kaip išsimiegosiu, 
išsipagiriosiu, 
vėl dirbtuvėj dirbsiu, 
vien tik silkes pirksiu. 
Keik dešimtinę sutaupyt, 
vėl reikės misi ūkę atlankyt.

(du kartu).
—Pustapėdis.

Draugijų Sąryšis, palaikan
tis Aušros knygyną, sekmadie
nyje, rugsėjo 16 dieną, turėjo 
Washingfon Heights miške iš
važiavimą su išlaimėjimais, nes 
knygyno naudai buvo leidžia
ma laimėti daug dalykų.

Dovanas laimėjo: l-mą — 
smuiką — J. Žukauskas; 2-rą 
dovaną — fonografą — laimėjo 
J. Shimkutis, 16 metų vaiki
nas ;3 -čią dovana teko L. S. 
Mylėtojų Rateliui; I dovaną 
laimėjo p-lė Gumuliauskaitė, ji 
laimėjo plovimui mašiną; įlenk
tą dovaną - penkis dolerius 
cash — laimėjo .1. Jundila; šeš
tą dovaną — kamerą paveiks
lams traukti — laimėjo J. 
Cibinskas. Septinta dovana — 
laikrodis —teko Draugystei 
Lietuvos Brolių ir Seserų; aš
tuntą dovaną — kvėpalų bon- 
kutę — laimėjo Draugystė L. 
1). K. Vytauto No. 2. Devinta 
dovana — laikrodis — teko J. 
Podžiunui; dešimtą dovaną — 
$10.00 vertės knygų — laimėjo 
Draugystė L. D. K. Gedimino; 
11 dovaną — laikrodį — laimė
jo SLA. 139 kuopa.

Publikos išvažiavime buvo 
prisirinkęs gražus būrys. Kiek 
pelno iš išvažiavimo liko — 
nepatyriau. Šiaip išvažiavimas 
buvo dailus ir tur būt paskuti
nis šią vasarą. — Vietinis.

J. Lileikai gyvena 26 E. lOlst 
PI.. Antradienį po pietų, apie 
antrą valandą, p. Lileikienė, už- 
darinėjus langus, užrakinus du
ris, išėjo į krautuvę ką ten nu
sipirkti. Už valandos namo pa
grįžus, rado namą apvogtą. Va
gies įlįsta per priešakinį langų. 
Langas, su kokia tai geležimi už
kabinus, nuspaustas žemyn, taip 
kad užkabinimai nulenkti. Bute 
rado kamodas atidarinėtas ir 
viską sujauktą. Paimta trys 
laikrodėliai, revolveris, pinigais 
kiek tenai, žiedai keli ir vienas 
švarkas (siutas).

J. Bužo, kuris gyvena pas Li- 
leikas, jo paėmė $50 ir auksinį 
laikrodėlį. Boleslovo Lileikos, 
Lileikų sunaus, kuris yra 19 me
tų paėmė apsivilkimą (siutą), 
laikrodėlį ir žiedą; žiedą Boles
lovas labai apgailestauja, nes tai 
buvo dovana ir labai atmintina, 
ba tą žiedą jis gavo kaipo dova
ną, kaip pabaigė mokyklą. Bo
leslovas sakąs, jog pinigai ne 
taip nesvarbus. Juos galima už
sidirbti, ale dovaną tai ne visuo
met galima gauti, o už pinigus 
jos nenupirksi.

Matyt, kad p. Lileikienei par
ėjus namo,, vagilis pabėgo per 
užpakalines duris, nes užpakali
nės durys rastos atdaros. Beje, 
Lileikos laikrodėlis buvo iš kel
nių kešeniaus paimtas, o kitame 
kešeniuje pinigų buvę $60 — 
tai tie nepaimti. Tur būt tuo 
laiku Lileikienė parėjo namo, 
tai vagilius turėjo neštis iš jos 
namų. Jei kas pastebėtų žmo
gų, turinti kelis laikrodėlius ir 
pasirodys, kad jisai gali būt nu
žiūrimas žmogus, tai praneškite 
Lileikoms. —Rep.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Marųuette Park
Iki šiol šioje apielinkėje tu

rėjome dvi SLA kuopas, būtent 
335-tą ir 260-tą. Pastaruoju lai
ku šion apielinkėn persikėlė 
“Sandaros” 75ta kuopa, kuri 
gyvavo 18-tos gatvės apielinkėj.

K. Arbas.

Ar Jus Esate

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Giliukingas?
Štai jums proga! Prisidėk prie The Midland National Banko GILIUKJN- 
GO TAUPIMO KONTESTO. Statinukės-bankutės, kurių kiekvienoj bus 
nuo 25c iki $10, bus duodamos su kiekviena nauja taupomąja sąskaita 
visą mėnesį, nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d., 1928 m.
Kiekvienas depozitorius, — naujas ar senas — kuris pasidės pinigų tau- 
pimui, gaus tikietą laimėjimui 25 gražių ir brangių daiktų namams. Tie 
gražus prizai eis laimėjimui banke, 7:30 vai. vakare, spalio 20 d. Ateikit 
ir pamatykit šias gražias dovanas namams, kurios dabar yra išstatytos 
banko koridoriuje. Vistiek ateikit ir susipažinkit su viršininkais ir dar
bininkais šio stipraus, greitai augančio NACIONALINIO Banko. Ateikit 
— susipažinkit — ir laimėkite.

Giliukingo Taupimo Kontestas Rugsėjo 20 iki Spalio 20

MIDLAND NATIONAL BANĮ
Archer Avenue at Sacramento

Taupinkit Pinigus-LaimėKit Dovaną

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

Viršininkai
DĄVID E. SHANAHAN, Chairman of the Board 

H. F. WUEHRMANN, Prezidentas 
FRANK L. WEBB, Vice-Prezidentas

V. I. VANICEK, Kasierius
C. G. KILKIS, Kasieriaus Pagelbininkas

Advisory Komitetai
J. W. ’EMBREE 

ARTHUR MEEKER
H. E. PORONTO

*
Penktadienis, rųgs. 21, .1928

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dal| nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojam! Kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kudikiuj^galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

BukStumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
■To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

1

Šiuo pranešu visiems savo draugams, kos- 
tymeriams ir visuomenei, kad aš perkėliau 
savo krautuvę j nuosava ir puikiai išpuoštą 
namą, adresu:

3312 So. Halsted Street

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kviečiu visus atsilankyti i iškilmingą atida
rymą, kuris įvyks

šeštadienyj, Rugsėjo 22
Užlaikau didžiausi pasirinkimą siutų vy
rams, berniukams ir vaikams ir didelį pasi
rinkimą kitokių pasipuošimų vyrams. Visas 
tavoras yra naujas ir naujausios mados. Pa
tarnavimas greitas ir mandagus.

Bridgeport Clothing Co.
J. PETHAUSKAS, Sav.

3312 So. Halsted St., Chicago

M

Direktoriai
H. H. BAUM 

ROBERT D. GORDON
E. A. LEONARD

J. T. LOVE 
JOHN R. O’CONNOR 

DAVID E. SHANAHAN
JOHN WAJER 

FRANK L. WEBB 
H. F. WUEHRMANN
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Tarp Chicagos 
i Lietuvių

A. Visbarų dukrelė 
sunkiai sužeista

Vakar po piet p. p. A. Visba
rų, turinčių real estate ofisų 
nuosavame name prie 6409 So. 
Kedzie avė. (ten jie ir gyve
na), vienatinė dukrelė Silvija 
liko sunkiai sužeista — auto
mobilio suvažinėta. Mažytė Sil
vija ties namais liūgo skersai 
gatvę, kuomet ant jos užbėgo 
greitai lėkęs automobilius, ku
ris jų parmušė ir baisiai suža
lojo, taipjau perlaužė kojų.

Sužeistoji liko skubiai tėvų 
nugabenta j Lake Side ligoninę, 
bet kad ji yra labai sužalota, 
tai apie jos padėtį daktarai nie
ko tikro negali pasakyti.

Tėvai dėl ištikusios baisios 
nelaimės yra labai susikrimtę.

Oak Forest, III.
Iš prieglaudos.

Ačiū laikraščiam už patalpini
mų musų korespondencijų. Iš 
daugelio laikraščių skaitytojų 
pradeda kai kas šios įstaigos lie
tuviams vargdieniams atjausti. 
Taip Chicagos Lietuvių Moterų 
draugija pereitų žiemų buvo pa
rengusi Kalėdų pietus ir šių va
sara piknikų. 'Jų pavyzdžiu, 
jau kelintų kartų kartų aplanko 
šių įstaigų iš Melrose parko 
graborius A. Prabish su šeimy- 
nar-pp^Abelskiai ir Vaitkevičiai. 
Atsilankiusieji pavaišina varg
dienius valgiais, paaukauja kiek 
pinigų krasos ženklams ir kito
kiems reikalams.

Paskutiniuoju laiku p. Jonas 
Molis aplankė Jonų Rusteikų ir 
p. S. J. Beneckas atsiuntė vienų 
dolerį laiškams krasos ženklelių 
nusipirkti.

Tariame širdingų ačiū už au
kas. Butų malonu, kad daugiau 
kas atjaustų ar sveikesniems 
pagelbėtų susirasti kokį lengva 
darbų* idant jie galėtų iš prie
glaudos išeiti. Joseph Lapinskas, 
Institution, Ward 39, Oak Fo
rest, 111.

West Pullman
(Iš pasikalbėjimo su parapijonu)

\\'est Pullmano parapijoj, ma
tyti, nesmagumai tarp kunigo ir . 
parapijonu. Tokį įspūdį įgijau' 
iš pasakojimų vieno parapijono. 
Bet turiu pasakyti, kad parapi
jono kalba man rodė, jog ir pa
tys parapijonai ne labai gerai 
žino, ko jie nori.

Vienok atpasakosiu, kaip tų 
parapijonu supratau.

Jau bus apie metai laiko, kuo
met iš West Pullmano iškėlė ku
nigų Paškauskų. Westpullmanie- 
čiai jo gailisi. Jis, anot minėto 
parapijono, pasižymėjęs taupu
mu ir mokėjimu vesti parapijos 
gaspadorystę. Jei pasitaikyda
vo atlikti kokis nors darbas baž
nyčioj ar klebonijoj, tai kun. 
Paškauskas pasitardavęs su pa- 
rapijonais, pasamdydavęs pačius 
parapi jonus darbų atlikti po 
priežiūra tam tikro perdėtinio. 
Parapijbnai turėdavę kai kada 
uždarbio.

Toliaus, kun. Paškauskas bu
vęs taupus žmogus. Jis nepra- 
leisdavęs progos, kur ji pasitai
kydavus, parinkti parapijai au
kų ir mokėti parapijos skolas, j 
Kun. Paškauskas buvęs žmogus, I 
kuris skatikų nešdavęs namo. Ir 
ačiū tam, nors parapija West 
Pullmane buvusi maža ir ne ka
žin kaip turtinga, parapijos sko
los palyginamai trumpu laiku 
'sumažėjusius iki $12,0000. Pa- 
rapijonai tikėjosi, kad netolimoj 
ateityje jie visai išmokėsiu sko- 
lilK.

Bet, ve, iš Roselando pasišali
na kun. Lapelis. Kun. Paškaus
kas perkeliamas Roseland, o į i 
West Pullmanų atkeliama kun. i 
Statkus. Pastarasis pradėjęs, 
tvarkyti parapijos reikalus savo

tiškai, dažniai nesifdaūsdamas Į 
parapijos komiteto narių, kurių 
buvo net dvylika. 'Parpė kita ko 
prisiėjo atlikti didesnis darbas. 
Regis, teko kas ten klebonijoj 
taisyti. Kun. Statkus, ažuot pa
vedęs darbų parapijonams atlik
ti, kaip kad darydavo kun. Paš
kauskas, nusamdęs kontrakto- 
rių. Tatai ir kai kurie kiti ku
nigo pasielgimai nepatikę komi
tetams ir daugeliui parapijonu.

Prasidėjo prieš kun. Statkų 
judėjimas naujoj parapijoj. Pa
rapijonai, sakoma, norintys, 
kad jiems butų granžintas atgal 
kun. Paškauskas. Jie dagi pas 
vyskupų važiavę su tuo prašy
mu. Kun. Statkus tečiaus pasi
lieka \Vest Pullmane. Matyti, 
vyskupas jų prašymo neišklau
sęs.

Prieš kun. Statkų West Pull
mane prasidėjo kaip ir koks pa
syvia boikotas. Esą, atsitikę 
taip, kad vienų sekmadienį ko
mitetai surinkę pinigų, bet jų 
kunigui neatidavę, o pasilaikę 
kaip išlaidas važiuoti pas vysku
pų. Iš dvylikos parapijos komi
teto narių vos du pasilikę su ku
nigu Statkumi. Kiti gi pasirodę 
jam priešingi. Tada kunigas pa- 
skiręs dar viena, ir dabar esan
tys tik trys komiteto nariai, ku
rie atktyviai padedantys kunigui 
tvarkyti parapijos reikalus.

Kunigas Statkus, matyt, tokia 
padėtimi parapijoje irgi nesi
džiaugia. Lenktis prieš parapi
jomis jis nesilenkia, o ir kovoti 
su jais vengia. Delei to parapi
jos reikalai apleidžiama povai. 
Skolos, kurių pernai buvę $12,- 
000, šiemet, sakoma, pašokusios 
iki $19,0000. Kadangi parapi
joj reiškiasi nesusipratimų su 
kunigu, tai kunigas kolektavi- 
mu pinigų parapijai irgi per
daug karštai nesidomi. Duoda 
kas pinigų bažnyčiai — gerai, 
neduoda — irgi gerai, jis nepra
šąs jų. —Reporteris.

Bridgeportas
Pereitų ketvirtadienį išvažia

vo į Illinois universitetų p-lė 
Fausta Liepi ulė. Studijuos ji pe
dagogijų. P-lei Liepiutei moky
mąsi sekasi labai gerai. Nėra 
abejonės, kad ir universitete jį 
pasižymės tokiais jau gabumais 
moksle, kaip kad iki šiol pasižy
mėjo. - —JRep.

pranešimai
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkams
Extra susirinkimus šėrininkų 

Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vul. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namų mokant po $8 už šėrą. Siame 
susirinkimo bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propozicijų parduoti 
namų ir likviduoti korporacijų, ar
ba prieš šių propozicijų.

Ateidamas susirinkimai) būtinai 
atsinešk savo šCrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumCt į šį susi
rinkimų. Šis yra paskutinis susirin
kimas.-—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

EAST CHICAGO, INI).

“Naujienas” galima gauti pas Sta
sį Motušį, 5027 Todd Avė., East 
Chicago, Ind. S. Motušis yra žino
mas visiems East Chicago lietu
viams, nes yra senas šio mieste
lio gyventojas ir gyvena čia jau 
17 metų. Jis užtikrina, kad kiek
vienas per jį užsisakęs “Naujienas” 
jas tikrai gaus kasdie, nes yra trys 
išnešiotojai — trys jo sunai, ku
rių K'i ne vienas, tai kitas tikrai 
pristatys “Naujienas” skaitytojams 
I namus. Keikia tik, kad norintys 
skaityti “Naujienas” ir gauti jas 
kasdie savo namuose, paduotų savo 
adresų minėtam Stasiui Motušiui.

S'. L. A. 129 kp. nariams prane
šimas. Finansų Raštininkas V. Jo
nikas apleido miestų. Dabar liklai-

I
I

E R B. Naujienų skai- 
VJ tytojos ir skaitytojai 

! prašomi pirkinių reikalais 
(' eiti į tas sankrovas, kurios 
i skelbiasi Naujienose. | 
r —raas;—       mgar '-.-r - df

Garsinkitės Naujienose

DABAR PRASIDĖS “FONĖS”!

JIEVA JOZAPAVIČIENĖ

VVENNERSTEN’S
TIKRAM APYNIŲ MALT EXTRACTE

HENNING WENNERSTEN INCORPORATED, Manufacturer 
2760 Archer Avenue, Calumet 3536, (imagų, Illinois.

Leonas Švažas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 18 dienų, 8:50 valandų 
ryte. 1928 m., sulaukęs 43 metų amžiaus, gimęs Mažeikiu apskr., 
Veikšnių parapijoj, Pad varių kaime. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 2 seseris: Onų švažaitę, Rozaliją 
Mileškiene, švogerj Ignacų Mileškų, broli Kazimierą, brolienę Elz
bietą ir gimines, o Lietuvoj 8 brolius: Ignacą, Jurgį ir Antanų, 
seserį Prancišką Janutienę ir švogerj Juozapų ir gimines. Laido
tuvėse rūpinasi Franciškus Bagdonas. Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

I aidotuvūs įvyks Subatoj, Rugsėjo 22 dieną, 8:30 valandą ry
te iš Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leonas Švažas giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai' kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutinį patarnavimų ir utsisveikininių. ’ t

Nuliūdę liekame,
Seserys, švegeriai, Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas Yards 
1741.

r NAUJIENOS, Chicago, IR
kinei su visokiais reikalais malo-J 
nėkite kreiptis prie organizatoriaus, 
antrašu: Ant. Zalogenas, 1951 Canal- 
port Avė., Tel. Roosevelt 7706.

— K. Balutis, Prot. Rašt.
2627 Gladys Avė., Chicago, III.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį. 23 d. rugsėjo (Sept.), nuo 
9:30 vai. iš ryto, Mildos svetainėj, 
3110 So. Halsted St., kalbės temo
je: “Ar Biblistai Klaidina Darbi
ninkus” Prakalbas rengia Chica
gos Laisvamanių kuopa. Lėšų pa
dengimui įžanga 25c.

SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 
įvyks šiame septintadieny, rugsėjo 
23 d., Gage Park Hali, Westcrn ir 
55-tos gat. Prasidės lygiai kaip 1:30 
vai. po pietų. Gerbiami delegatai 
esate kviečiami visi laiku atvykti. 
Turėsime daug svarbių reikalų ap
tarti šiame suvažiavime.

K. J. Semaška, Aps. Sekr.

KRUTAMI PAVEIKSLAI IR JŲ 
VERTĖ

Su krutamu paveikslų pagalba 
mokslo ir gamtos stebuklai yra at
gabenami tiesiog pas musų duris. 
Jų vertė priklauso nuo musų suge
bamo aiškiai ir vaizdžiai juos pa
matyti

ANTANAS KLIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 18 dienų, 11 valandą 
iš ryto, 1928 m., sulaukęs 55 
metų amžiaus, gimęs Kražių 
parapijos, Kauno rėdyboj. Pa
liko dideliame nuliudime 3 sū
nūs: Franciškus, Petras ir Vla
dislovas, dukterį Marijoną, ir 
žentą Joną Tlumdon, brolį 
Juozapą ir gimines, visi Ame
rikoj. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Rugsėjo 24 dieną, 8 valandą 
iš ryto iš koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Klimo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktė, Žentas, Brolis 

ir Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Po tėvais Kasarskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 20 dieną, 4:20 valan
dų ryte, 1928 m., sulaukusi 40 
metų amžiaus, gimusi Pane
vėžio apskr., šeškų kaime. Pa
liko dideliame nuliudyme vy
rą Antanų, dukterį Lillian 2 
metu, sūnų Antanų 3 mėnesių 
amžiaus, 2 brolius: Juozapų ir 
Kazimierą, 2 seseris: Marthą 
ir Marijoną, y Lietuvoj moti
ną ir 2 seseps. Kūnas pašar
votas, randasi 6925 So. Rock- 
vvell Street.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Rugsėjo 24 dieną, 8 valandų 
ryte iš namų į Aušros Vartų 
West Sidėj parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jieva Jozapavi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Seserys 

ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Rudžius,' Tel. Canal 
6174.

ka-
me-

Da-

A. 
kaitė 
kur 
maldos šv. Jurgio bažnyčioj 
Palaidota ji šv. Kazimiero 
pinčse. Dabar jau sueis 
tai, kaip mylima sesutė mu
sų ilsisi šaltoj žemelėj, 
bar vėl atsibus rugsėjo 24, pa
nedėlyj, 7:80 (po septynių pu
se) iš ryto, gedulingos lie
jos mišios su ekzekvijoms. I 
tas gedulingas iškilmes kvie
čiame atsilankyti visus gimi
nes, draugus, drauges, pažį
stamus ir draugyšeių narius. 
Visus prašome, katrom laikus 
pavelys. Mes tikimės, kad neį 
vienas nepraleis šitų gedulin
gų pamaldų katram laikas pa
velys. Mes busime visiem la
bui dėkingi.

Metų Sukaktuvės
ALEKSANDROS' 

PAULAUSKAITĖS
a. Aleksandra Paulaus- 
mirė rugsėjo 24, 1927, 

atsibuvo gedulingos pa-

Sesuo ir švogeris Bakhaitci
3216 So. Emerald Avė.

Cbicago. Illinois

Jei krutami paveikslai yra akims 
nepakenčiami, tai dažniausiai akys 
yra tam kaltos, o ne krutami pa
veikslai. Jei abejoji apie savo akis, 
tai leisk akių gydytojui išegzami
nuoti jas prie pirmos progos.

DR. (i. SERNER.

Liet. Teatr, Draugystės šv. Mar
tino menesi uis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugsėjo 22 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio pnrap. svet., 32 PI. 
ir Auburn Avė. Nariai būtinai ma
lonėkit laiku pribūti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti kaulink ren
gimo vakarienės lapkr. 18 d. š. m.

P. K., rašt.

Aš nupirkau barbentos biznį su 
visais įrengimais; randasi po No. 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III. Pir
miau* buvusio savininko Anton 
Eicus (Dec.). Kreditoriai minėto 
Anton Eicus priduokit visas savo 
bilus laike 10 dienų.

J. J. Prunckus.

J,
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Hs.

OFISAS: 
968 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ Si 

3238 S. Halsted Si. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ
Lieta vis Grabories ir 

Bakam aotojaz

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu vė
le kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. c mano darbu 
busite užganėdinti
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų pataniav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eeti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubun^ Avė.
CHICAGO. ILu.

Lietuvės Akušerės
Phono Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Motery* ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victoiy 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. do 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Akių Gydytojai 

ŽMOGAUS
AKIS

I Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka- 

j da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant ūkių, perleidžiuu <1 u u Kiliu 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Akių Gydytojai
Tel. r. 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Alkiu Specialistai
3265 So. Halsted St

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

D
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 758#

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
6YDYT0JAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820

Res^ 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandoj 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽLS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 Vvest 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryta;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Kės. Tel. Boulevaru 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artės! an Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 025?
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai vak.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. HemlocK 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

7 '
Įvairus Gydytojai

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tai. Drexel 919j

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurras

i Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted St^ Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nadėliomia ir šventa.]. 10—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telenhone PJaza 8200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 19 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFON.iS CANAL 0464

DR. IIERZMAiN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomai per 21 
m. kaipo patyręs gydytojai, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek* 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St, netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ii 

nu.o 6 iki 7:30 vai. vakaru
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaru 

Telefonas Canal 1912 
ReaideriVA Tel. Fairfaz 6UM

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

S e rėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
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
T" ■" " "" .....

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Rando Iph 10.34 — Vai. nuo 9-6

Vr kMFfii s 
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio Ir

Pėtnyčioa

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St, 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaru 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piul 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 969U

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

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

Ofiso Tel, Central 2978 
Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P- WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

z Namų Tel Pullman 6377 .
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Tarp Chicagos
Lietuvių

SLA. 6-tas apskritys

Musų žymesnieji veikėjai, k. 
t. Dr. Montvidas, p. K. J. Se
maška, K. Rugis, K. J. Rut
kauskas, Grimala ir. kiti, pa
dėjo pamatą šiam didžiam ap
skričiui. Mat, musų darbuoto
jai, negalėdami pakęsti' |visų 
purvų iš 2-ro apskričio, turėjo 
galų gale “atsisveikinti” su 2- 
ru apskričiu ir organizuoti ki
tą apskritį.

Šio apskričio įsikūrimo isto
rija visiems SLA. nariams yra 
žinoma. Bet yra verta primin
ti, jog tai įvyko gegužės 21 d., 
1925 m. kai rimtieji kuopų de
legatai atskilo ir padėjo pama
tą šiam 6-tam apskričiui. Nuo 
pirmos dienos iki šiom laikui 
priešaky šio apskričio vis te
bestovi Dr. Montvidas ir K. J. 
Semaška. Rimtas tvarkymas ir 
nuoširdus atsidavimas organi
zacijai davė tokių [rezultatų, 
kad šiandien 6-tas apskričiui 
priklauso arti 13 kuopų! Nė
ra abejonės, kad su laiku bol
ševikų (“progresyvių”) kuopų 
neliks Chicagoje, nes jų demo
ralizavimo taktiką pradeda vi
si pažinti ir šalintis jų. Laikas 
ir tiems nariams apsižiuitėti, 
kurias kuopas jie valdo.

Kaip yra žinoma, 6-to aps
kričio suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 23 d., Gage 
Park Hali, 55-ta gat. ir Wes- 
tern Avė. Prasidės 1:30 vai. 
po pietų. Iš visko yra matoma, 
jog 6-tas apskritys turės rim
tai pasidarbuoti, kad nušlavus 
kelia busiančiam SLA. seimui. 
Delegatai ir veikėjai domėkitės.

—Senas Narys.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Educationai
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCIIOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincer.nes 3932

Mlbcellaneous
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7451 Vernon

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj dar
bą mieste- Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Vilai 
kom malevą. popierą, stiklus ir L t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sar.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Koom 801
163 W. Washington 

Main 4020

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

' NAUJIENOS, Utucago, UI. Penktadienis, rųgs. 21, 1328
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Chances

_______ Pardavimui Bizniai

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI 
IIOT WATER & STEAM HEAT1NG

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. Mes einamo vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

ri.UMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAV1MAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Stn

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2922

po d vai. vakare Englewood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
rnent” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
_____ F i n a n sa i - Pas ko los________  

Paskolos suteikiama 
į vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6798-6716

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas. .
Muaų išlygos bus jums naudingos.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS.
S38S So. Halltod St

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskvlinan.a jums $100, $206 
arba $300, imama legali nuoMm- 
Ū. Pinigus gausit* i 12 valandų 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava.. 
Karnas Hermitarre Avė.

5Vį>% ir 6% nuošimčiai 
ant imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Financial
Finansai-Paskoloa

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk .šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W Chicago Avė.
Dept. 7

Chivago, III.

DELIU mirties Jurgio šakio at
sirado svarbių reikalų. Reikalinga 
.Nusirašinėti su velionio giminėmis. 
Svarbiausia yra Jonas Šakis; jis 
pats ar kas kitos duokit man žinoti. 
Taipgi velionio pusbrolis G. Jurk- 
šaitis, pirmiau gyyeno 3 South Main 
St., Nangatuck, Conn.

Simdn Juodsnukis, 
PTecinan-Spur, III.

PAIEŠKAU Juzės Mitrulevičicnės, 
po tėvais Jakaitė. Paeina iš Ger- 
viškio kaimo. Turiu svarbų reika
lą. Ji arba kas apie ją žino, pra
šau duoti žinią. Ona Yankienė, po 
tėvais Masidonskaitė, 900 W. 52 St. 
Chicago, III. Tel. Yards 4061.

PAIEŠKAU savo draugo Domini- 
ko Kaulavičio. Pirmiaus gyveno 
Ghicagoj, dabar nežinau kur yra. 
Meldžiu kas žinote pranešti. Busiu 
labai dėkingas.

3247 S. Morgan St.

Help Wanted—Malė
_______ DarbininkųReikia_______
REIKALINGAS vaikas prie išne

šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkčs, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
iųs galite tikti pelningam .bizniui, 
pardavinėti Chevrolet autonąobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III

LIETUVIAI turinti pardavime ga
bumą ir patyrimą dėl specialio dar
bo. Turi turėt išpildomą gabumą, 
galinti tvarkyti salesmeniis. Ateiki
te tik su gera rekomendacija. Tei
singoms kvalifikacijoms. Stebėtina 
proga. 64 E. Lake St., Room 1100. 
Tel. Franklin 5077.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia________

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody- 
mą barbeną. kokiam atsi-
tikime esate priversti skubai ką par- 
duoti) nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Help Wanted—Fentale
.pybininkig .Reikta x

REIKALINGA moteris dėl skir
stymo išmetamų popierų, turi bū
ti patyrusi; gera mokestis. SANGA- 
M0N PAPER GRADING CO., 1445 
So. Sangamon St.

MERGINA reikalingu dėl namų 
darbo; privatiškas kambarys. 935 
N. Grove avė.

REIKALINGA sudynų plovėja pa
tyrusi. 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA jauna arba viduti
nio amžiaus moteris apvalyti den- 
tisto ofisą rytais. Turi sukalbėti 
angliškai ir atsakyti telefoną. Toki, 
kuri gyvena Bridgeporto apielinkėj. 
Dr.H. A. Teter, 3100 S. Halsted St.

PartnersWaiited
PAJIEŠKAU pusininko, patyrimo 

didelio nereikia, į restorano biznį.
4103 Fullerton Avė.

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis visą arba pusę dienos. 
1726 S. Halsted St.

REIKALINGAS barberis pėtny- 
Čiotns vakarais ir subatomis po pie
tų. Atlyginimas geras. 1951 Canal* 
port avė.

For Kent
RENDAI 6 kambarių fintas $23 

į mėnesį, 1825 So. Halsted St. Del 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

IŠSIRENDAVOJA arba parsiduo
da dentisto ofisas, geriausia pro
ga dėl lietuvio dentisto, tirštai ap
gyventos kolionijoj ant didelio tran
sportacijos kampo. Čia randasi lie
tuviai advokatai ir daktarai: turiu 
apleisti šią vietą, nes turiu keltis 
į vidurmiestį.

DR. A. W. CHULOCK 
1579 Mihvaukee Avė.

RENDAI 5 kambarių moderniš
kas flatas, naujai dekoruotas, $30 
į mėnesį. 2 lubos. 3121 S. Morgan 
St.

RENDAI 5 kambarių flatas nau
jame budinke. 2831 Lowe avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vaikinam. švariai užlaiko
mas ir visi patogumai. 1747 No. 
Girard St., 2-ros lubos.

RUIMAS rendai dėl vieno vai
kino, šiltu vandeniu apšildomas, 
šviesus ruimas, nėra mažų vaikų. 
4517 So. Rockwell St., 1-mos lubos.

RENDON švarus kambarys, garu 
apšildomas; vienam arba vedusiai 
porai. Remia pigi. 3301 Potoinac 
avė. Spauldng 9207.

Radios
TURIU parduoti mano elek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

Musical Instrumenu
Muzikos Inatr<meiit«l _

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. • Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokčt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos
LESLIE C. Groffo pastebėtina mo

kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas. Pa
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

hurniture & Eixture«
Rakandai-Itaisai

KELETAS gerų seklyčios krėslų, 
stalų, divonų, miegruimio setų. Šauk 
vakarais, subatoms ir nedėldieniais 
dienos laiku. 5219 Greenvvood Avė., 
1-mos lubos. Tel. Midway 5467.

PARDAVIMUI 4 kambarių for- 
nišiai mažai vaitoti. Gali rendavo- 
ti ir flatą. 2-ros lubos. Gali ma
tyti subatoj visą dieną, o nedėlioj 
iki pietų.

W. W.
6825 So. Maplexvoo<l Avo.

Sevving Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER'IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Lauraln “Spot Light” kaštuo
ja ....................................  $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil- 
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $1200
1928 Buick sedan 5 pas.......... $1000
1927 Buick sedan 5 pas.............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $950
1928 Pontiac sedan naujas ....... $750
1927 Chandler take naujas ....... $700
1927 Studebaker 7 pas.............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaki> pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios fęijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Bujineas
Pardavimui_ Biniial________

BUČERNE pardavimui arba mai
nymui. Išdirbtas biznis per dauge
lį metų. Biznis cash. Savininkas 
parduoda labai pigiai arba mainys 
ant lotų arba automobiliaus.

3352 So. Halsted Street 
Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučemė.

Tel. Prospect 0963

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, pigiai, su 4 kambariais užpa
kalyj. 4201 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI cigarų, tabokos, 
ice cream, kendžių ir mokyklos reik
menų krautuvė. Nebrangiai.

5 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI vvholesale saldai
nių rautas, lietuvių kolionija, South 
Sidčj. 4222 Augusta St., Telefonas 
Spaulding 9180.

PARDAVIMUI pilnai įrengta gro- 
semė su 4 pagyvenimui kambariais 
užpakalyje. Renda prieinama.

5618 So. Ashland Avenue

PARDAVIMUI saliunas tarpe lie
tuvių ir lenkų. Biznis daromas la
bai geras, nes kaipo našlė iš ne
tikėtos priežasties parduosiu labai 
pigiai. 4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ris. Geras biznis, nebrangiai. Taip
gi parduodu namą Summit, III.

2323 So. Leavitt Street

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas, mažas biznis. 4 pagyvenimo 
kambariai. 627 W. 14th St.

PARSIDUODA soft drink parlor 
labai geroj vietoj, priežastis parda
vimo, turiu dvi vietas. Kurią no
riu parduoti • esame dviejuose, aš 
savo pusę pigiai parduosiu. Pirkė
jai atsišaukite

S. F. STAINIONIS 
Tel. Thornton 1110 R

Vieta yra 136-156 St., Calumet City

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, pigiai. Geras biznis, geroj 
vietoj, naujos mašinos.

3451 So. Wallace Street

PARDAVIMUI dclicatessen, ice 
creaino ir saldainių krautuvė. 5111 
So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir leng
vas lunch ruimis. Geras biznis; pi
giai greitam pardavimui. 639 W. 
16 St.

PARSIDUODA bekernė. Gera pro
ga žmogui, kuris nori įsigyti tokį 
biznį, arba mainysim ant namo ar 
loto.

Atdara ir nedėliomis per dieną.
315 S. Wcstern Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, su visoms mašinoms. Vie
ta išdirbta per ilgų laiką. 1605 W. 
(iurficld

PARSIDUODA saldainiu ir gro- 
serio krautuvėlė; keturi kambariai 
pagyvenimui. 2139 West 24th St.

PARDAVIMUI dclicatessen krau
tuvė, labai pigiai — tik už $550. 
Turi būt parduota į trumpą laiką. 
Savininkas nori apleisti miestą. 
6028 So. Pcoria St.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
geroj vietoj, švedų ir vokiečių ap
gyventa. 510 W. 81 St.

PARSIDUODA 17 ruimų ruiming 
house, nešanti gera pelną. Kaina 
$1,200. 1622 W. Adams St.

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
ba pusė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių, airių ir švedų. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 5202 S. Ashland 
avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

IŠMOKĖTOS Indianos formos, 40- 
60-90 akerių, kiekviena su staktų. 
Mainymui ant South Sidės namų 2 
ar 3 flatų.

80 AKERIŲ, 6 kambarių namas, 
didelis kornam sandelis, sodnas, 
miškas, gera žemė, kaina $4000, 
jnešti $1200. Kašte, 4075 Archer av. 
Lafayette 2853.

Farms For Sale
Ūkiai Pardayimui

40 AKERIŲ ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko nelankant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba mainymui 

soft drink parloris. Maišytų tautų 
apielinkė. 3955 Archer Avė.

Keal Estate bor bale
Namai-Žemė Pardavimui

JO DIDYBE 
AMERIKOS PILIETIS

Daleisk šitai bungalovv žiūrinčiai 
į golfą ir tennis parką gražiausi 
vieta, prūdas, ski šokimai, zabovų 
daržas ir t. t. turi būt jūsų palo- 
ciui, $750.00 įmokėti; $25.00 į mė
nesį ir procentai.
BRANGUS ŽMOGAU, TEMYKIT 

l TĄ!
2415 N. Meade Avenue 

arti Fullerton Avė.
J. BRIGHT, savininkas, 6310 Diver- 
sey Avė., Merrimac 8819.

FARMEBIAI TĖMYKITE
Aš turiu 2 flatų naują mū

rinį namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara- 
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmą nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti i 
ant nedidelio biznio arba na
muko. Rašykite arba atvažiuo
kite prie

JOHN PAKALNIS (Pakel) 
2547 W. 71st St., Chicago

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 j vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. California Avė. 2 flatai 

5-6 kamb. štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 71st St. Storas, 5 flatai 
po 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius. 
Visi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

2547 W. 71st St. 2 vidutinio di- i 
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius ,tai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. Leavit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namą kokį tiktai no
rėtumėt.

Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

PARDAVIMUI 2 augščių naujas 
mūrinis namas po 5 kapibarius. Mo
derniškas, stikliniai porčiai. Pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas. 
2 karų garadžius. Pigiai.

4619 So. Spaulding Avė.
I‘AIčDAVI MUI t>ur>xalo,w> fZai'a.- 

džius ir vienas akras žemfis labui 
pigiai greitam pardavimui. Galima 
matyti tik nedėldieniais. NICK 
COOT, 10316 So. Lavvndale Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bizniavas namas ant Archer Avė. 
greitai augančioj vietoj. Storas ir 
5 kambariai. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant bučernės, gaso sto
ties arba biznio loto. Atsišaukite:

5097 Archer Avenue 
2-ros lubos

PARDAVIMUI rielicatessen su 
groserne ir namu, lietuvių 
apielinkėj. Priežastis — mirtis šei
mynoj. 2216 W. 22 St.

2 FI^ATU pusė muro ir medžio 
namas; elektra ir viskas kas reika
linga. 3 karų garažas; 37^X126 
pėdų lotas; $146 rendos į mėn. 
5956 Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“equity” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northvvestern gelžkelio ir 
Mihvaukee ir Lawrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Heat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
įmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 WJnnemac Avė.

Real Estate For Sale
NamaLžemjfPardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas Šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, gailine 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St7?<-* 

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime' namą arba 2 fla- 
tų kaipo pirmą jmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vemon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estais, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos yi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir Jangų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant Joto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
hcat” “sun parlor”, užpakalinis por
ėtas stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 Į MENESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOVVS

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis fumisas 
įmūrytos maudynes, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinku. Pastogė su grindims. Vi- 
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. Čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

, 7408 So. Halsted St.
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600




