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Rykov Skundžiasi dal Sunkios 
Padėties Rusijoj

I

Liaudies komisarų galva sako, kad ne
patenkinti valstiečiai įvairiose vietose 
kelia maištus; dagi Raudonojoj armi
joj reiškiasi nepasitenkinimas ir pik
tas ūpas. ' _ '

BERLYNAS, spalių 24. — 
Vokiečių komunistinės opozici
jos laikraštis Volkswille iš
spausdino laišką apie pastarąjį 
Rusų komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto posėdį, rašy
tą vieno tame posėdyje daly
vavusiųjų. Laiške autorius pa
sakoja:

“Tame plenumo posėdy By
kovas piešė dabartinę padėtį so
vietų Rusijoj, — piešė ją labai 
tamsiais ir juodais dažais. Jis 
pranešė apie neramumus Tobol- 
ske ir Semipaiatinske, pasako
jo apie valstiečių maištus įvai
riose vietose ir sustojo ties ypa
čiai pablogusia nuotaika armi
joje. Suvargusiuose valstiečiuo
se, sakė Bykovas, viešpatauja < 
didelis nepasitenkinimas, . bet' 
toks nepasitenkinimas kyla ir 
armijoje. Ekonominės perspek
tyvos anaiptol nelinksmos ir

Maskviečiai išsigan- Kiną valdžios galva 
dę “dešiniąją, baisą” skelbia kiną-japoną 

kompartijoje tautą vienybė
Ccnt valinis komitetas šaukia 

partijos narius pradėti griež
tą kovą su oportunistine sro
ve.

MASKVA,, spalių 24. — Prav- 
da, oficialia vietos kompartijos 
centralinio komiteto organas, 
paskelbė “trevogos” atsišauki
mą visus Maskvos komunis
tų organizacijos narius.” Ka
dangi tas atsišaukimas yra pa
lies centralinio komiteto pasi
rašytas, tai bendra nuomonė 
yra tokia, jogei dauguma par
tijos vadų nori politikos kur
są pasukti vėl kairėn. •

Savo atsišaukime cen tralinis 
komitetas sako, kad partijoje 
stipriai pasigirdę dešinieji bal
sai, kurie norį, kad sovietų val
džia darytų taiką su turtingai
siais ūkininkais, šita dešinioji 
srovė partijoje, sakoma atsi
šaukime, esanti labai žalinga ir 
daug pavojingesnė, nekaip troc- 
kininkų opozicija, o todėl tenką 
pradėti griežčiausia kova - su 
tais oportunistiniais taikada- 
riais.

Kanados oro pašto 
aeroplano katastrofa
CALGARY, Alberta, spalių 

24. — Lauke, netoli 1 nuo Cal- 
gary, bandydamas pakilti iš ru
gienų, Kanados oro pašto aero
planas atsimušė į kupstą, su
dužo ir užsidegė. Pilotas ir pa- 
sažieriai, nors buvo sužeisti, 
betJ nepavojingai.

Munšainas užmušė dvi 
moteris ir vyrą

j LOS ANGELES, Cal., spalių 
24. — Munšainu nusinuodijo 
čia trys asmenys, dvi moterys 
ir vienas vyras. Tuo bildu nuo 
rugsėjo 15 dienos iki šiol Los 
Angelese nuo munšaiąo mirė 
jau aštuoni asmenys, o viena 
moteriškė apako.

i bendra padėtis yra labai sun
ki.”

Per ištisas penkiolikę, minu
čių sovietų liaudies komisarų 
pirmininkas kalbėjo apie maiš
tus, neramumus ir nepasiten
kinimą krašte, savo parodymus, 
remdamas dar karo komisaro 
Vorošilovo pranešimu, būtent, 
kad raudonojoj armijoj kyląs 
nepasitenkinimas, dėl to kad 
valstiečiai yra nepatenkinti.

“Visa tai,” sakė Bykovas, 
“pareina iš musų politikos su 
sodžiumi, o per tokią musų po
litiką armija praranda savo 
kovos pajėgumą.”

Komunistinis laiško autorius 
toliau rašo, kad S.okol.nikovas, 
buvęs sovietų finansų komisa
ras, parėmęs Rykovo kalbą ir 
patsai pranašavęs, kad ateinan
čią žiemą Rusijai gresiąs ba
das.

Gen. Cian Kaišek kviečia japo
nus dirbti išvien tolimųjų 
rytų taikai ir gerovei

ŠANCHAJUS, Kinai, < spalių 
21. — (ien. Čian Kaišek, Kinų 
valstybės tarybos pirmininkas, 
kalbėdamas atsilanlkiusiai Ja- 
lonijcs parlamentarų delegaci- 
ai, pasakė, kad Kinijos suvie
nijimas turįs žymėti tolimųjų 
rytų tautų solidarumo eros 
pradžią, j Kinijos rekonstrukci
ją Japonija, turėtų žiūrėti kaip 
į tolesnį žingsnį saulėtekių re
konstrukcijos linkui, naudingą 
lygiai Japonijai, lygiai Kinijai.

“Kinų ir japonų tautos,“ pa
sakė gen. Kaišek, “yra vieųa su 
antra artimai giminingos, ir 
abidvi turi išvien dirbti žmo
nijos gerovei ir tolimųjų rytų 
taikai, idant abidvi, kinų ir ja
ponų, tautos galėtų šalę, viena 
antros progresuoti.”

Tuo tarpu Nankine eina Ki- 
uų-Ja|>onų derybos ginčams dei 
Kankino, Hankovo ir Tsinano 
incidentų išlyginti, o taip pat 
dei naujos Kinų-Japonų preky
bos sutarties.

Į '_____________________! ■

Meksikos katalikų ku
nigas banditų nu

žudytas
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lių 24. — Iš Guadalajaros pra
neša, kad ten tapo nužudytas 
tautines-Meksikos katalikų ba
žnyčios kunigas Felijie de Je- 
sus Ocboa, 72 metų amžiaus.

Trys kaukėti vyrai įsilaužė į 
bažnyčią, pasiėmė visus bran
gesnius bažnyčios daiktus, su
ėmė kunigą Ochoa ir, išsigabe
nę jį į užumiestį užmušė.

WARREN, Ohio, spalių 24. 
— Kilęs čia Etna Standard En- 
gineering kompanijos liejyklo
je gaisras padarė $250,000 nuo-
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kurie šeštadienio naktį buvo užmušti, traukiniui užgavus jų 
Bronislova Puška, jos brolis Juozas Puška, gyv. 6734 So. Racine

Chicagos lietuvių jaunuoliai, 
automobili. — Iš kairės dešinėn: 
avė., ir Eugenius Zalevskis. Toje nelaimėj, kuri atsitiko geležinkely ties 99-ta gatve ir Vincennes 
avė. trys kiti jaunuoliai, kurie kartu važiavo, buvo sužeisti, bet yra vilties, kad jie pasveiks.

Amerikietis peikia 
kelionę Zeppelinu —;---  i

Skridimas per Atlantą dirižab
liu buvęs kaip keks biaurus 
sapnas x

PARYŽIUS, spalių 24. —Gar
laiviu Mauretania grįžęs į Eu
ropą ir atvykęs į Paryžių ame
rikietis Frederick Gilfilląn, ku
ris br.vo vienas dirižablio 
“Graf Zeppelin” pasažierių ke
lionėje per Atlantą iš Vokieti
jos į Ameriką, apie tą kelionę 
šitaip pasakoja:

“Nežinau, ar yra pasauly to
kia vieta, kur už 3 tūkstančius 
dolarių galėtum nusipirkti 
daugiau vargo, nekaip Zeppeli- 
no dirižably. Dar pirma kelio
nės dalis nebuvo taip bloga, 
nors ir buvome labai susikim- 
šę, bet jau po pirmo nuotikic 
\tlanto vidtfry viskas atrodė 
kaip koks baisus kankinamas 
sapnas. Nebuvo galima nei 
miegoti, nei nusiprausti, nei ap- 
siskustu Negalėjai nei sėdėti 
žmoniškai, nei gulėti, nei vaik
ščioti. Pasažieriai gulėjo su
virtę kupetomis, kaip gyvu
liai, kiti beveik be sąmonės nuo 
visiško pavargimo, nuo ligos ir 
sugedusio oro. Audros blaško
mas orlaivis taip vartėsi, kad 
manėme, jog kiekvieną minutę 
jis subyrės. Per antrąją kelio
nės pusę dirižablis- gal daugiau 
kaip penkiasdešimt kartų nars
tė stačiagalviais žemyn į van
denyną ir vėl,>■ su dideliu vargu, 
kilo aukštyn. Iš tikro, negaliu 
įsivaizduoti didesnės bausmės, 
kaip kad buvo ta musų kelionė 
dirižabliu.”

Evangelistas Billy 
Sunday gavo kiau

šinių ragauti
MEMPIIIS, Tenn., spalių 24. 

— Kai žinomas “velnių kovoto
jas” ir “evangelistas” Billy 
Sunday sakė čia savo pamoks
lą ir rėkavo, keikdamas demo- 
kraų kandidatą Al Smitbą, Ras- 
kobą ir Tammany Hali, dau
gelis jam garsiai plojo. Bet bu
vo ir tokių, kur paleido į jį ne
gerus kiaušinius.

“Evangelistas,” kaip geras 
akrobatas, sugebėjo išsilenkti 
neužgautas. Po to jis suriko j 
publiką:

“Kas metėt kiaušinius? Ei
kit šian, aš jums tuojau spran
dus nusuksiu!”

Meksikoje kilo muzi
kantų protesto 

streikas
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lių 24. Meksikos Mieste kilo 
muzikantų streikas ir jau nuo 
pirmadienio teatrai liko be or
kestrų. '

Muzikantai sustreikavo prb- 
ostui prieš orkestrų dirigentų 
nusidėjimą su aktoriais ir dra- 
naturgais, susįburusiais į nau
ją organizaciją, vadinamą Mek
sikos Aktorių Unija.

Šunes, katės, papū
gos įsiregistravo 

balsuotojais
ATLANTIC CITY, N. J., spa- 

’ių 24. — Prokuroras Rcpetto 
žada eiti į teisiną ir reikalauti, 
kad iš Atlantic City balsuoto
jų registracijos knygų butų iš
braukta daugiau kaip 2,000 
vardų, kurie esą prigavingai į- 
registruoti.

Knygose, pasak prokuroro, 
esą įregistruota vardų laivų, 
napugų, šunų, kačių ir vaikų 
kaip nova balsuotojų.

Mirė žymus franeuzų 
istorikas Aulard

PARYŽIUS, spalių 24. —Va
kar mirė žymus franeuzų isto
rikas Alpbonse Aulard, Pary
žiaus Universiteto profesorius, 
79 metų amžiaus.

Mokykla sudegė
MERRILLVILLE, Ind., spa

lių 24. — Anksti šį rytą gais
ras sunaikino čia aukštesniąją 
mokyklą. Nežiūrint, kad dvi 
gaisrininkų komandos kovojo 
su liepsnomis, de] vandens sto
kos nįeko negalėjo padaryti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvas ir 
vidutiniškas, daugiausiai žie- 

. mių vakarų vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 43° ir 60° F.
šiandie saulė teka 6:13, lei

džiasi 4:55. Mėnuę leidžiasi 
2:Q0 ryto.

Paskendo laivas su 
45 žmonėmis

Nelaime, apie kurią dabar gau* 
ta žinių, atsitiko spalių 15 d.

BOSTON, Mass., spalių 24.— 
Atplaukusio į čia iš Aleksandri
jos, Egipte, Amerikos garlaivio 
VVcst Carnifax kapitonas Tho- 
mas German ir kiti įgulos žmo
nės praneša, kad spalių 14 die
ną, kai jų laivas buvęs vidury 
Atlanto vandenyno, jų radio 
sugavęs SOS (pagalbos šauks
mą) jš aliejaus gabenamo A- 
nurllibs laivo David C. Reid. 
Pranešime buvę sakoma, kad 
laivas Beid skęstąs. Tuomet 
siautus smarki audra.

Garlaivis West Carnifax 
tuojau plaukęs pagalbon, lx?t 
kai ant rytojaus pasiekęs ne- 
aimes vietą, jokių laivo Reid 
pėdsakų neberadęs. Jūrėse per 
mylias buvę matyt plaukiojan
čios aliejaus juostos, taipjau 
jie pastebėję plaukiojančią di
delę daržovių dėžę.

Kapitonas German mano, 
kad laivas Reid paskendo. Laive 
buvo viso 45 įgulos žmonės, 
taigi ir jie, veikiausiai, visi žu-

Graikija sumažina 
savo kariuomenę

Išlaidos kariuomenės išlaiky
mui sumažinamos visu 100 
milionų drachmų

ATĖNAI, Graikija, spalių 
24. — Graikija sumažina savo 
kariuomenę, panaikindama vie
ną armijos korpusą ir tris di
vizijas, taipjau atleisdama, su 
pensija, 1,000 karininkų.

Sumažindama armiją, Grai
kijos valdžia sumažina ir karo 
biudžetą visu 100 milionų dra
chmų ($1,310,000).

Manoma, kad juros jėgos bus 
taip pat sumažintos.

Privalomas pradžios 
mokslas

KAUNAS. — švietimo Mini
sterijos žiniomis, nuo rūgs. 1 
d. privalomas pradžios moks
las įvestas Šiaulių, Panevėžio, 
Kauno ir Rokiškio miestuose, 
Terkšlių ir Vegerų valsč. Ma
žeikių apskr. ir Pašvitinio val
sčiuje Šiaulių apskr.

Del studentų riaušių 
uždaryta 4 Vengrų 

universitetai 
A .i •

140 riaušininką prieš žydus 
areštuota; trukšmingas par
lamento posėdis ryšy su ne
ramumais

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 24. — Del iš naujo kilu
sių studentų antisemitinių riau
šių, Vengrijos vyriausybė įsakė 
uždaryti keturis universitetus.

Studentų neramumai prasi
dėjo prieš keletą savaičių. Ven
grų studentai protestuoja prieš 
priėmimą į universitetus žydų 
studentų ir reikalauja, kad jų 
priėmimas butų griežtai suvar
žytas.

Vakar studentų ir jų sukurs
tytų darbininkų govėdos vėl 
puolė mušti žydus, ir dėl to įvy
ko aštrių susikirtimų tarp go- 
včdų ir policijos. Daug asme
nų buvo sužeista ir 140 areš
tuota.

Del studentų riaušių .prieš 
žydus, parlamento posėdy buvo 
udringų ginčų. Opozicijos 

partijos kaltino vyriausybę, 
kad dėl visos tos situacijos at
sakinga esanti ji pati. Vienas 
deputatų^ Dr. Fabian, pareiš
kė, kad riaušes sukurstęs vienas 
v .dr.us departamento pasekre- 
toris, kuris siuntinėjęs slaptus 
paraginimus studentams pulti 
žydus. Jis pasakė, kad buvę 
užmuštų nekaltų žmonių, bet 
jų užmušėjams buvę leista pa
sislėpti.

Šitie kaltinimai sukėlė di- 
džia<wio truįišmo parlamente.

Vidaus reikalų ministeris pa
reikalavo, kad deputatas Dr. 
Fabian parodytų faktus, kuriais 
jis savo kaltinimus remia, bet 
tam to nepadarius, deputatas 
buvo parlamento pirmininko 
pašalintas iš posėdžių. Be to, 
pasekretoris pašaukė D-rą Fa- 
bianą stoti su juo dvįkovon.

* ____________ i. • I ’»

Marsas nesiteikė at
sakyti anglų spi- 

ritualistui
LONDONAS, spalių 24. — 

Londono paštas, apsiėmęs pa
siųsti Marsui spiritualisto D-ro 
Mansfieldo Robinsono radio
gramą, už kurią siuntėjas su
mokėjo paštui i>o 36 centus už 
kiekvieną žodį, pasiųsti šiandie 
pasiuntė, bet atsakymo nesu
laukė.

Radiograma buvo adresuota 
vienai Marso gyventojai, mote
riškei vardu Umaruru, su ku
ria D-rap Robinson sakosi su
sisiekęs telepatija. Spiritualis- 
tas vis dėl to nežudo vilties 
kad atsakymą dar sulauksiąs.

Kanados garlaivis šau
kiasi pagalbos

HAL1FAN, Nova Scotia, spa
lių 24. — Kanados garlaivis 
Gairntorr bevieliniu pranešė, 
kad jis užšokęs ant uolų šiau
riniame St. Laiwrerice upės 
krante, tarp Harringtono įlan
kos ir Wolfo salos, ir reikalin-. 
gas ūmios pagalbos.

Nelaimės vieton plaukia, pa
galbos suteikti, garlaivis Agge- 
rsund, buvęs 50 mylių tolumo.

Garlaivis Cairntorr plaukė iš 
Montrealio į Newcastle.

Studentė pašalinta iš 
Illinois Universiteto
URIMNA, III., spalių 24. — 

Kaltinama dėl nepadoraus el
gesio, iš Illinois Universitete 
tapo pašalinta viena studentė 
Du studentai pašalinti iš tam 
tikrų kilrsų už nesąžiningumą.

Lietuvos žinios.
Lietuviai iškirto 1 e n- 

kams šposą
KAUNAS. — Prieš kurį lai

ką demarklinijos I-jo rajono 
Spengliniukų sargybos bare, 
Leipunų kaime, ant perleidžia
mojo punkto per demarkliniją 
lenkų kareiviai buvo įkasę stul
pus ir padarę vartus.

Šiomis dienomis nežinia kas 
tuos stulpus iškasė ir su visais 
vartais pernešė nuo demarkii- 
nijos prie pat lenkų sargybos 
buto, kur įkasė stulpus, įstatė 
vartus ir ant jų užkabino rusų 
kalba rašytą raštelį: “Iki rugsė
jo mėn. 25 d. visiems išsikrau
styti į Varšavą.”

Lenkai dabar įlipimų kai
mo gyventojų nebepraleidžia į 
Lietuvos pusę, bet Lietuvos pi
liečiams pereiti demarkliniją 
kliūčių nedaro.

Atgavo pavogtus 35,009 
litų gintarus

KRETINGA. — Iš Kretingos 
gintaro dirbtuvės pro išplautas 
duris buvo pavogta gintaro iš- 
’Tbinių už 35,000 Irtų. Mažei

kių kriminalinė policija nusta
tė, kad gintarą išvogė Buškevi
čius ir Mišelskis, ir rengėsi iš
vežti į Latviją. Darant kratą 
pas Mišelskį, dalis gintaro iš
dirbinių už 12,000 litų surasta 
per 20 kilom, nuo namų, Dar
gių miško pelkėje. Viekšnių 
valsčiuje, o kita dalis Darbėnų 
miške, ir grąžinta savininkui. 
Mišelskis suimtas, o Buškevi
čius pasislėpė.

Mokinių “streikas”
TELŠIAI, —r Rugsėjo 19 d. 

Telšių gimnazijoj iš V-tos kla
ses buvo pašalintas vienas mo
kinys, buk už tai, kad nera
miai sėdėjęs pamokų metu. Ki- 

užjausdami draugą, irgi ap- 
’eido klasę (penktoj klasėj yra 
52 mokiniai) ir prašė direkto- 
’ių draugą atgal priimti į mo
kyklą. Pašalintasis, girdėt, vėl 
priimtas.

Girioj nusišovė
KAUNAS. — Rugsėjo mėn. 

25 d. Kriokeliauskio valsč., 
’ersekininkų kaimo gyv. Kaz- 
auskas, Vincas 23 metų ain- 
iaus, pasiėmęs karišką vokie- 
ių šautuvą, nuėjo į Obelytės 
draitę, Metėlių valsč. ir mirti- 
ai nusišovė. Vietinio k. gyven- 
ojai, atvykę į žudymosi vietą, 

Kazlauską rado nebegyvą.

VIEŠPATIE, PADARYK STE
BUKLĄ”

KAUNAS. — Laisvės Al. ties 
?erkausko cukraine viena mo- 
;eris, apie 50 metų amžiaus, 
stovėdama vidury gatvės, pa
keltose aukštyn rankose laikė 
kančių, verkė ir šaukė: “Vie

špatie, padaryk stebuklą.”
Paklausus, ko ji verkia, p 

rškino, kad nesenai pardavu 
ė karvę; šiąnakt jos vyras 
oaūmęs visus pinigus ir kažkur 
dingęs. Dabar norinti užpirkti 

ušias prie šv. Antano, kad vy
rą “sutrauktų”, bet neturinti 
pinigų, tad prašanti Viešpaties 
stebuklo, kad policija areštuo
tų jos vyrą. “Kaip tik grąžins 
man pinigus, tuoj užpirksiu mi
šias.”
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geri, .kaip Chicagos lygumos.
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pras-

Detroit, Mich
Bedarbė ir sausoji blaivybė

Detroite

Iš S. L. A. 68 kp. veikimo.

Spalio 7 dieną, 2 v. p. p., įvy
ko 68 kp. mėnesinis susirinki
mas. Iš svarbesnių tarimų yra 
šie: Skaityta trys ališkai. Vie
nas iš Centro kaslink “Amerika 
Lietuvai” knygos, 
nariai, 
blanką 
Taipjau

Paskirta du 
kad tinkamai išpildytų 
ir pasiųstų Centran. 
skaityta du laišku nuo 
narių, prašančių pagel

tos. Po trumpo svarstimo 
laiškai atidėti į šalį, nes kuo
pa finansiškai nepergeriausia 
stovi. Taipgi orui atvėsus, nu
tarta surengti balių kuopos nau
dai. Balius įvyks 31 dieną 
spaho-oct., P. Naminskio sve
tainėj, 205 Boland avė. Pražia 
7 vai. vakare.

Baliaus rengimo komitetas 
sakė, kad muzikantus nusam
dys geriausius, kokie randas 
Luterne County.

Taigi kviečiame S. L. A. na
rius ir iš apielinkės lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

St. Žukauskas.

142 
uos 
dusu 
čiausiu, taigi malonėkit visi se
ni ir jauni atsilankyt ji šita pui
ku balu. Bus duodamos dova
nos gyvu ir negyvu. Bus pui- 
kimuzike ir bus skanu užkan
džiu ir saldu gerymu.

įžanga Moterims 25 Vyrams 
50 c UŽPRAŠO KOMITETAS”.

Nuo savęs norėčiau pridurti, 
kad pas mus gana’ dažnai pa
sitaiko tokios rųšies plakatų, 
kuriuose yra kryžiavojama mus 
lietuviška kalba. Tai nedaro 
garbės nė toms parapijoms, ar 
draugijoms, kurios tokiais pla
katais 
mus.

prie tų dirbtuvių vartų vistiek 
renkasi tūkstančiai bedarbių, 
laukdami prie vartų darbo, kaip 
kokios išmaldos.

Ieškantys darbo Detroite kai 
kur jį ir susiranda, bet tai dau
giausia jauni vyrai; žmogui gi 
virš 30 ar 40 metų amžiaus 
darbą yra gana sunku gauti, 
nes tokio amžiaus darbininkų

dirbtuvės nenori samdytis. 
Amatninkai irgi greičiau gauna 
darbą, nes amatninkų bedarbių 
nėra tiek daug, kaip paprastų 
darbininkų.

tos, sugryžę rado naujas maši-^oitc rendos yra labai bran- 
nas ir dabar darbininkai yra gios, o tuo tarpu uždarbiai yra 
verčiami dar su didesniu pasku- tokie pat, kaip ir kituose mies- 
bumu dirbti, negu kad pirmiaus. tuose. Kol dirba, tol dar gyve- 
Nekurlose vietose darbas lini- na, bet kaip tik netenka darbo, 
joj, delei sunkumo ir skubumo tai tuoj pasibaigia ir uždirbti 
pasidarė nebepakenčiamas ir centai, nes delei brangumo ren- 

dų ir pragyvenimo, nėra gali
mybės nors kiek susitaupyti at-

žmonės skundžiasi, kad Det-jeičiai.—Pasaulio Vergas.

Teko kalbėtis su Fordo darbi
ninkais. Daugelis nusiskundė, 
kad po pereito nedarbo, kada 
Fordo dirbtuvės stovėjo uždary-

stačiai nebepanešamas.

Pereitą savaitę 
draugus Detroite, 
teko eiti pro šalį didelio hote- 
lio. žiūriu, iš skiepo ritina sta
tines pilnas tuščių degtinės ir 
alaus bonkų. Ir tai ne prastos, 
bet senovinės gerosios “bond- 
ed” degtinės. 13 statinių su 
bonkomis jau buvo surintina 
į troką, ir jau ritino keturio
liktąją statinę. Iš statinių kve
pia gerąja senovine degtine.

Norėjau geriau prisižiūrėti 
tam darbui it ilgiau pakvėpuo
ti geros degtinės kvapsniu, bet 
pamačiau netoli stovintį policis- 
tą, kuris jau pradėjo buožę 
sukti ir į mane su nuožvalga 
žiūrėti. Nenorėdamas, kad man 
tektų paragauti buožės, kam aš 
stoviu tokioje vietoje, kur vers
tinos blaivybės metu, ir tai die
nos laiku, jau 14 statinių su 
tuščiomsi bonkomis stovi su
krautų troke, pasitraukiau į 
šalį Ir nuėjau savo keliais.

Taigi Detroite turčiai, kaip 
matyt, per naktis girtauja, ir 
tai užtektinai gauna gerosios, ar 
Kanados degtinės ir alaus. Ir 
kad kas jų nepaliestų, tai net 
tuščias degtinės bonkas krau
nant į vežimus pasistato apsau
gai policistą.

Darbininkai gi ir šiaip visuc; 
mene tuo tarpu turi tenkintis 
nuodingu muušaiu. Ir jie ne
tik negauna jokios apsaugos, 
bet dar kartais susilaukia kalė
jimo visam amžiui. Michigano 
valstijoj jau poras žmonių sėdi 
kalėjime, nuteisti visam am
žiui, vien už tai, kad jų namuo
se policija rado trupučius mun- 
šaino. Taigi policija darbinin
kus už munšainą gaudo, o teis
mai siunčia visam amžiui kalė- 
jiman, betgi turčiams ta pati 
policija teikia plačiausią, apsau
gą, o ir teismai tyli, nemato 
kas dedasi turtingųjų koteliuo
se.

T

rengia

Svečiai iš Chicagos

ri

TUBBY

viešint pas 
vieni} dieną

DOUGLAS FA1RBANKS IR 
LUCKY STRIKE 

ORKESTRAS

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

garsina savo pa re n g 1-

Šiomis dienomis Pittsburghe 
viešėjo svečių iš Chicagos. Pas 
mokytoją p-lę A. Akelaitytę, 

1234 Nobles Lane, S. S. Pitts- 
' burgh, viešėjo apie savaitę lai-

“Stebėtinas Luckies apkepinimo kvapsny s 
suteikia pilniausią 
smagumą/9

Pittsburgh, Pa

SLA. 3-čias Apskritys 
diclel| vakarą

SLA 3-čias Apskritys rcngip 
didelį dainų, muzikos ir margu
mynų vakarą * lapkričio 11 d., 
LMD svetainėje, kuriame daly
vaus žymiausios dainos ir mu
zikos spėkos: dainininkas Alek
sandra Sadauskas, dainininke 
Elena Lelioniutė, smuikininkas 
Petras Ramanauskas, klasiškų 
šokių šokikės Povilioniutė ir 
Pliukiutė, painistė Milda Vir- 
bickaitė ir k.

. Aš čia paminėjau tik kelis\ įsokics žinios is Pittsburgho , ... ..., , .. ... žymiausius artistus ir artistes,padanges. — Meiles dievaitis , , , . .1 L ............. kurie dalyvaus minėtam vaka-tai p Pittsburgho dainininkių. ... . ,re, bet viso programe dalyvaus 
.. T-. . , ,, ! apie 22 dalyviai, daugiausia čiaAš' nežinau, ar tai prieš blo-' . . ..., : . * . . gimę jaunuoliai,gus metus, ar prieš gerus, bet ______ ___

meiles dievaitis dabar gana sek- •’ 
mingai darbuojas tarp Pitts
burgho lietuvių dainos ir meno 
žvaigždžių. Aš bijau, kad tai 
ali reikšti mums, dailės mylė

tojams, nuostolius ir blogus 
metus.

štai kame dalykas. Kiek lai-I chicagiečiai iš Brighton Par
ko atgal teko sužinoti, kad 
North Sidės dainininkė Rožė 
Lukošiūtė apsivedė su 'Jurgiu 
Kaspučiu iš Bridgeville, Pa. 
Bet mes tada dar nenusiminėm, 
nes turim ir daugiau daininin
kių; raminome save: turime da 
Eleną Lelioniutę, turim Marijo
ną Liepiutę ir manėm, kad gal 
galėsim pasitenkint nors tuo- 
dviem. Bet musų nelaimei pa
sijuntam, kad jau ir tųdviejų 
netenkam. Meilės dievaitis at
ima ir šiedvi iš mus tarpo. O 
daugiau kiek žymesnių daini
ninkių juk kaip ir neturim. Iš
girdome kad ir Eelena Lelioniutė 
apsivedė su Pranu 
iš Du Bois, Pa., o

ko, jaunavedžiai, praleisdami 
medaus mėnesį — panelė Lucia 
Ramanauskaitė (buvus Pitts- 
burghietė) ir Antanas Žiuris.

Svečiai paviešėję Pittsburghe 
ir apielinkėje, spalio 15 d. iš
vyko į Niagara Falls aplankyti 
garsųjį vandenpuolį. P-as Žiuris 
skudėsi, kad Pittsburgho kalnai

TOASTED

Kartavičium 
ir Marijona 
16 d. lapkr.

su Jonu Milerių.
Musų jaunos 

džiaugias apsivedusios ir gra
žius vaikinus gavusios, bet mes, 
dailės ir dainų mylėtojai, nega
lime džiaugtis tokiomis nau
jienomis. Bet vistiek mes lin- 
kim musų jaunoms daininin
kėms daug laimės šeimyniniam 
gyvenime.

Elena Lelioniutė norš pamylė
jo vaikiną ir šeimyninį gyveni
mą, bet nemano skirtis ir su 
numylėtomis dainomis ir nors 
kurdama naują gyvenimą yra 
labai užimta, bet vistiek priėmė 
pakvietimą dainuoti SLA. 3-čio 
apskričio rengiamam vakare 11 
d. lapkričio, LMD. Svetainėje, 
142 Orr St.

Butų gerai, kad ir kitos dai
nininkės sektų Lelioniutės pėdo
mis.

dainininkės

Kokiais plakatais pas mus 
garsinami parengimai

čia paduodu plakatą žodis į 
žodį, raidė į raidę, kad parodyti 
kokiais plakatais garsina savo 
parengimus pas mus, Pittsburg
he, nakurioa draugijos ir tūla 
parapija, kuri save vadina net 
“tautiška”:^ <

“BALUIS ’ MASKARADOS” 
rengia dėl naudos Švento Jur
gio Parapija, S. S. Suimtos Va- 
kare, 29t*x i)iena Sept. Ar-liti 
Rugsėjo 1928 Ant Hales- DMD

. k.,

Kiekvieną šeštadienio vakarą, huo 
10 iki H vai., New Yorko laiku 
Lucky Strike šokių orkestras duoda 
per radio koncertus, kurie yra per
duodami per visą eilę stočių nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, taip kad 
kiekvienas turintis radio gali jų klau
sytis ir šokti sulig to orkestro mu
zikos. Orkestras susideda iš 85 ge
riausiu muzikantų, kuriems už va
landos griežimą, sumokama daugiau 
kaip $2,400. Tai yra pirmas kartas, 
kad New Yorkas ir California gali 
šokti prie tos pačios muzikos ir tuo 
pačiu laiku.

Tai pasidarė galimu pasidėkavo- 
jant Lucky Strike cigaretams, ku
rių populiarumas nuolatos didėja.

Gaisus krutamųjų paveikslų žvai
gždė Douglas Fairbaųks, kuris da
bar ruošia naują paveikslą “The Iron 
Mask”, lig tąsą pirmesnio paveiks
lo “The Three Musketeers”, sako a- 
pie Lucky Strike cigaretus:

“Aš gaunu daugiau pasitenkinimo 
iš Lucky Strike, negu iš kitų ciga- 
retų. Jie lengvesni mano gerklei 
ir kvėpavimui, štai kodėl aš rukau 
tik Luckies. Kepinimas man daug 
reiškia. Mano patyrimas parodė, 
kad kepinimas netik pašalina pras
tumą. bet Įr pagerina skonį”.

Todėl tai Lucky Strike cigaretai 
yra labai populiarus, .'o tas popu-1 
liarumas padarė galimu visų Jungt. | 
Valstijų žmonėms klausytis Lucky' 
Strike orkestro.

Detroite yra gana daug ieš
kančių darbo žmonių. Nuėjęs 
pas Henry Ford dirbtuves ra
dau apie porą tūkstančių be
darbių. Bet jau kelios savaitės 
kaip Fordo dirbtuvės neima 
naujų darbininkų. Bet kasdie

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Ponas W. L. Rennett, Rohwer, Ark., tu- 
pareiškimų linkui sveikatos kur| kiek

vienas sergantis ir nusiminęs žmogus tu
rėtu skaityti. Alui jie yra: “AA rekomen
duoju Nuga-Tone bllo vienam kuris ken
čia nuo silpnų inkstų, nei'vingumo, galvos 
skaudėjimo, prasto apetito. nevirškinimo, 
užkietiejimo, aš turėjau visus tuos ne
smagumus kol nepradėjau vartoti šias pui
kias gyduoles. Nuga-Tone netik pralalino 
visus tuos nesmagumus, bet suteikė man 
stipruma ir energijai'

Nuga-Tono pagelbėjo virš miliono vyrų 
ir moterų dėl jsigijimo daugiau sveika
tos ir stiprumo. Jos sitaliprino jų jėgų 
ir vikrumų ir tuo budu pagelbėjo įsigy
ti daugiau laimės ir malonumo gyvenime. 
Jei jus esate silpnas ir nuolat kenčiate ir 
turite panašius nesmagumus ir kentėjimus, 
kaip Ponas Bennett kad turėjo, bandykit 
Nuga-Tono tiktai per koletų dienų ir jus 
nusistebėsite. kaip greit jus pasitaisysit. 
Nuga-Tono galite gauti bile kokioje krau
tuvėje kurioje pardavinėja gyduoles. Jei 
jūsų vertelga neturi savo sandėly, reika
laukit. kad jis užsakytų jums iš olsclio 
vaistinės.

££rettESI
John Gilbert, Garsus Kr u taniųjų Paveikslų Žvaigžde

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

, .l, .10,364 daktarai birželyje 11927 m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

(Į) 1028, The American Tobacco Co., Manufacturers

The - Bkies
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HARD LUCK, l GOT ENOUGH 
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PRACTiee MM MUSIC LESSO/OS 
FOft A HOUR M ES1 B R- D AM 
BEFOR.E MM MOM ToLD ME 
MM TEACMERl \k)AS> SlCK f 

MO BODM'S GOT VJORSE LUCK 
_ THAM THAT



K^tvirtedįenis, sp. 25, 19,28 NAUJIENOS, Chicago, UI
. ■ J—..........  ...

3 
->r-~ -

Don’t Forget The
L. S. A. A Dante

Nov. 17, at
6 Ith Ai Green Streets •

tubents (Sorner
Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

Vokime VI October 25, 1928

THE STUDENTS’ CORNER
Published Semi-mohthly by the Lithuanian 

Studentą’ Association of America
John J. Stocker

2910 West 40th Place, Chicago, Illinois
Anthony Dubiske ASSOCIATE EDITOR

2K02 So. Tahnan Avė., Republic 2566
Anton Stupelis CIRCULATION MANAGER

EDITOR

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

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

THE SUCCESSFUL MAN AND
THE RISING YOUNG MAN

A NEW PROGRAM 
OF ATHLETICS

Hovv man v men strive for vv success in life and hovv onlv , * thefevv obtain it, is only a matter 
for conjecture on the part ofj. 
the most vvell-informed amongi’ ~ .
us. Of the fevv vvho realize their war ,n e
goals, most of them too soon 

> struggles and priva- 
have undervvent and 

• behind them are un- 
Engrossed i n their 

professional practice 
the kindly ser-

A n ath Ietie program for 
’inter is being sponsored 

Naujienos”. This i s

forget the 
tions they 
that those 
dergoing. 
vvork or ] 
they overlook 
vice they may occasionally ren- 
der the young man or vvoman 
vvith vvhom they daily come in 
contact in their professional or 
sočiai life.

the 
by 
an 

event deserving more than pass- 
ing interest. lt is a step for- 

improvement of 
sočiai relationships among Lith
uanians in Chicago. Nothing 
could be more appropriate than 
that “Naujienos”, with its large 
circulation among Lithuanians, 
should initiate this nevv move- 
ment.

Of equal importance vvill be the 
J’act that there vvill be brought 
about a more eloser, contact 
between the younger generation 
of Lithuanians and business 
and professional men support- 
ing this nevv program. To say 
that this situation is not desir- 
able is absurd, to Say the least. 
The spirit among Lithuanians 
as vvell as the body vvill profit, 
as a natūrai consequence.

We congradulate “Naujienos” 
and. the public spirited citizen- 
ship for their foresight and 
initiative in this nevv under- 
taking for the establishment of 
eloser relations and 
among Lithuanians 
old alike, and vve 
hearty and sincere 
support.

Birutės concert a 
surprise to many

/Don’t Forget The

▲
N limbe r 11
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64th & Green Streets
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The value of 
solitude

“lt is easy in the vvorld to 
live after the vvorld’s opinions; 
it is easy in solitude to live 
after our own; būt the Great 
Man is he who in the midst 
of the crowd keeps with per.- 
fect sweetness the independence 
of solitude”.

It is a’ good 
the

fraternity 
young and 
pledge our 

. unsolicited

—Emerson, 
thing to get 
crovvd when 
keep yourself 
if only for a

WORKING TURU SCHOOL

Such successful man or vvo- 
man knovvs, from experience, 
the advantages that accruc 
from having a higher education, 
and it behooves such persona 
to say a vvord or two of encou- 
ragement to the young man or 
vvoman štili struggling up the 
ladder of success. It is such 
incidents, created by a person 
occupying a position of more 
or less prestige, that make for 
the changing of the yvhole life 
of many a young man who is 
undecided as to vvhat future 
course i n life he should pursue. 
Proper advice or a timely sug- 
gestion under such circumstan- 
ces is stimulative in its effects 
and creates keener desires for 
the f i nėr things to be had i n 
life.

The leadership of “Naujie
nos”, hovvever, is unvvilling to 
reserve all credit to itself anc 
points out that the forvvarc 
looking and public spirited Lith
uanian business and profes
sional men are giving this nevv 
venture both their financial 
support and their ovvn personai 
interest and attention.

Oftan the remark is made 
by many a young man that 
i f he only had enough money 
he vvould continue in school or 
attend some college or univer- 
sity. However, this and many 
other such insufficient excuses 
and obstacles 
overcome if the 
for a higher
strong enough within such in- 
dividual.

can be easily 
will and desire 
education run

Men often boast of their 
achievements or success in life 
and vvith pride reserve all credit 
to thcmselves; būt it mušt not 
be overlooked that vvhatever 
shape our character takes and 
vvhatever success may be ours, 
much credit is due to sympa- 
thetic and encouraging friends 
and to the sočiai environment 
vvhose moral forces and customs 
help mold our character 
thought. • * 

So tben, you vvho have 
rived at the finai vvrung of
ladder reach dovvn and extend 
a helping hand occasionally. ' actual participants in athletics.

and

ar- 
thc

In eonneetion vvith this new 
enterprise it is signifieant to 
note the changing attitude of 
our more conservative native 
Lithuanians. Formerly, it was 
the more delicate and refined 
arts, such as music and dramat- 
ics, that received the chief in
terest and support of public 
spirited Lithuanians. These act- 
ivities štili obtain the major 
portion of attention from its 
patrons, būt much more in
terest and attention than ever 
before is being manifested in 
athletic sports among the 
younger Lithuanians of Chicago 
and elsevvhere.

On the other hand, there are 
any number of young ambitious 
fellows who are not unwilling 
to make the necessary addi- 
tional sacrifice and effort to 
get ahead, būt they are some- 
hovv a t a loss as to* how to 
proceed or vvhere to go. It is for 
the benefit of this type of per- 
son that the 
written.

follovving facts are

tvvo, possibly more, 
in Chicago vvhere

course in three

Every youijg person having 
the least desire to participate 
in athletics should take ad
vantage of thįs nevv opportun
ity, and should give it his or 
her utmost support and in
terest. Also, the aid and 
attention of every other public 
minded Lithuanian should be 
given this nevv endeavor. Its 
success vvill be greatly enchanc- 
ed and assured if co-operation 
f re m all sources is given.

The beneficial results will 
not be limited .solely to the

In the “Poetry Society of Texas Year Book, 1927,” vve 
find this prize poem. Perhaps it makes the šame appeal to you.

Wild Geese
By Grace Noll Crowell

I hold to my heart when the geese are flying— 
A vvavering vvedge on the high, bright blue— 
I tighten my lips to keep from crying: 
“Beautiful birds, let me go with you!”

And at night when they honk—and thelr wings are vveaving 
A pattern across a full gold moon— 
I hold to a heart that would be leaving 
If it vvere freed to fly too soon.

I hold my heart that would be going— 
A comrade to wild birds of the air, 
As wayward as they—and never knovving 
Where it is going—and never care—

There are 
institutions 
one may complete a regular 
high-school
years time by attending evening 
classes. Credits so obtained are 
recognised by the leading uni- 
versities of the country and 
permit of unqualified entrance 
in these various schools. Two 
years pre-medical and two year 
pre-law coursese can be com- 
pleted in from two to three 
years evening classe. One year 
pre-dental may be completed 
in one yeor. The length of 
time required to complete these 
and other courses vary with 
the ability and capasity of the 
individual person. Thus it can 
be seen that one may vvork at 
his or her regular position 
throughout the day and attend 
evening school. This is being 
done each year by thousandsof 
students right in the midst of 
us here in Chicago.

The plan follovved by many 
students is to obtain their pre- 
law, pre-medies, and other such 
pre-requisites in evening school, 
and at the šame time save as 
much money as possible so as 
to be able to begin their stu- 
dies for prefessional work with 
a financial reserve as vvill. en- 
able them to go through the 
major portion of their course 
with less difficulty.

If any person desirous of ob- 
taining detailed or more speci- 
fic Information on this matter 
will kindly write the Editor, his 
or her request will be im- 
mediately complied vvith.

(Do not hesitate, for it is said 
that he who hesitates is lošt.)

Although the Lithuanian 
Auditorium vvas not packed 
full, zthe fairly sized audience 
vvas more than pleased vvith the 
concert given by Birutės Sun- 
day evening October 21, 1928. 
It is certain that a greater 
number of other people vvould 
have attended this affair had 
they būt knovvn of the type of
performance that vvas so ably avvay from 
offered and enthusiastically ac-lyou can, and to 
cepted by those present. to yourself, even

Little need be said of the few hours daily. Full individual 
vvell knovvn Mr. Joseph Babro- grovvth, special development, 
vich, and of the quality of his rounded mental oj>erations —all 
vvork. Mr. Babrovich is prob-| these demand room, separation 
ably more vvell knovvn and 
patronized by the older genera
tion of Lithuanians, būt it vvas 
quite evident and apparent that 
Mr. Babrovich, by his splendid 
renditions, had vvon his vvay ui
to the hearts of all the young 
people present. The numbers 
sung by him in English had 
their favorable effect upon this 
group. Needless to mention, 
the next time Mr. Babravich 
appears in a Birutės 
there vvill be a greater attend- fshaep thinking only as a frac- 
ance of younger people. Mr. ^he flock, incapable of
Byanskas, pianist, most fittingly personai indepėndent direction. 
accompanied Mr. Babravich. It i8 the lonely< provvling' lion

Mr. A. Chapas sang a se- or t*16 ^8 black leopard, or 
ection from “Carmen” and his the gorilla vvith the vvhole vvor’d 

reception vvas so enthusiastic f°r his private field that is 
that he vvas recalled to repeat vvorth looking at.
a second time a port of the dif- yOU desire success grovv 
fieult role he so vvell peifoimed solitude, vvork, develop in
under the circumstances. solitude, vvith books a id

Miss Anna Salaveicik came thoughts and nature for
in for considerable applause friends. Then, if you desire the 
vvhich zwas entirely in accord- crovvd to see hovv fine you are, 
ance to her vvell performed come back to it and boss it if 
offerings. One of the young it vvill let you. The constant 
men aptly described her as both | eraving for indiscriminate com- 
pleasing to hear and to look at, Ipany is an unfallible sign of 
and this probably in part ex-| mental vveakness. 
plains the reason vvhy she 
tained more than ordinary 
tention from the audience.

from others, solitude, self-ex 
amination and the self-reliance 
which solitude affords. The 
finest tree stands off by itself 
in the open plain. Its branches 
spread wide and it is a com- 
■pletp tree. lt is much better 
than the cramped tree in the 
crowded forest.

A Seiious Matter
Diek and Charlie S. are song 

birds of a different feather 
with Birutės. Monkey faces 
are not in order for Diek at 
rehearsals, for song birds are 
not supposed to be made that 
way, and hence the cfiange in 
Diek. Charlie, on the other 
hand, is getting to be quite a 
salesman these times. Name the 
date and Charlie has dance 
tickets for it—and at 
prices. We’ll bet the 
arn’t following' you 
now, Charlie.

presume that ho is attending 
to the vvishes of some charming 
young lady, she of the laughing 
blue eyes, gang.

popular 
girls 

around

A change for the New

Under a new director and 
new management the member- 
ship i n Birutės

Hank and “We”

Say Hank, hovv come you 
failed to bring your attractive 
subject dovvn to the lašt meet- 
ing, not to say anything about 
your not being present alone? 
The ford comes in hąndy these 
beautiful Fall days doesn’t it 
Hank—especially vvhen there is 
such pleasant company beside 
the dexterous driver of mira- 
eulous ability.

The animals <ve admire most 
do not run in herds likę the 

concert I gentie browsing deer or foolish

Tony T. or Little T. n. T.

Our little Tony T. is attend- 
is comprised ing Illinois this Fall. lt vvill be 

mostly of yoiing people interest- three years or more be- 
d in music or dramaties. Any fore Tony prescribes anything 

interested in for 6nybody. In the meantime
e
young
music
do well to
acquainted with this organiza- 
tibn and the opportunities 
affords. i

person 
or dramaties

become

Delta Phi’s

ob- 
at-

shall 
from

ovved

Frank Jacpvicz, Adolph Au- 
aukas, J. Balanda, and Charles 
Svenciskas comprised the 
quartet commented upon most 
satisfactorily by a great num
ber of the audience after the 
concert was all over./We 
look for more fine work 
this apat combination. '

To Mrs. Anna Bieza is
much of the’ credit for the 
change in the complexion of 
the Birutės organization. It 
was through her efforts that 
the choir is at present made 
up of a majority of young 
people seleeted for the kind pf 
work expected of the organiza
tion. Mrs. Bieza was the first 
soloist and was accepted most 
favorably and cordially, especial- 
ly by the choir members.

Hovvever fine everything 
eise was, Mr. R. Steponavicn 
mušt be congratulated for the 
splendid results obtained. He is 
most suited to the work of 

* f

leading the practically new 
Birutė choir to a most success
ful season. 
such as will, 
get the most 
out of this 
choir.

Those who 
attend this concert will find 
opportunity in enjoying 
equally as good program this 
Corning December.

His personality is 
beyond question, 

that is to be had 
greatly improved

vers unable to 
an 
an

would 
better

it

Severai of our members took 
part in the successful running 
of a dance given lašt Saturday 
by the Delta Phi sorority of 
vvhieh 
bers.

club they are also mem-

I hold to my heart—for here lies duty— 
And here is the path where my feet mušt stay— 
Būt O, that quivering line of beauty 
Beating its beautiful, bright-winged way!

Ali truth is safe and noth- 
ing else is safe; and he who 
keeps back the truth, or vvith- 
holds it from men, from’moti ves 
of expediency, is either a covv- 
ard or a criminal, or both.

—M. Muller.

Life is a fragment, a moment 
between two eternities, in- 
fluenced by all that has pre- 
ceded, and to inflftence all that 
follows. The only vvay to il- 
lumine it is by extent of view.

—Channing.

Goethe said, “Es bildet ein 
Talent sich in der Stille, doch 
ein Charakter in dem Štrome 
der Welt”. (Talont is develop- 
ed in solitude, character in the 
rush of the vvorld.)

Eddie Boy
Some of the boys think 

Ed S. mbved out to Archer and 
71st Street to become less sub- 
ject to the aggressive nature of 
the members of the feminist 
movement of leap year. Don’t 
vvorry Ed, 1929 vvill soon roll 
in. At least they haven’t taken 
that smile off your face.

that

the proffs are prescribing plen- 
ty for Tony, būt it seems that 
more work and studies do not 
seem to hinder Tony’s furfereat- 
ing ability. The girls štili come 
to the store on the pretense of 
buyirtg gum vvhen in reality 
they seek Tony’s' contagious 
smile to dispel their occasional 
gloomy spirits.

“They Follow *Me’ Around”
The S.L.A. are giving a dance 

a t 64 th and Green Street, 
November 10, 1928, and Johnny 
C! shall be tĮiere as a matter 
of necessity. Her eyes said, 
“Yes, John you,ve got to go”, 
and you can’t deny her John. 
Who vvould ? I had to buy a 
tįcket—the pleasure vvas all — 
mine—on credit. Yes vve’ll all 
be at this dance John, and you 
had better hang around elose 
John, for any one of us is 
liable to grab the first dportu- 
nity of guiding that frail little

If you enter either a city, 
and 

I want to find the man or youth 
of ability, you will not find 
him leaning over a pool table, 

| standing on a corner, or sitting 
in a store with other vacant 
minds You vvill find him at 
work, and you find him by 
himself. Don’t be a sheep or 
a deer. Don’t give your time 
to the company and conversa- 
tion of others vvho knovv as 
little as you do. Don’t think 
hafd only vvhen you are trying 
to remember the words of a 
.popular song or to decide on 
Jhe color of your vvinter over- 
coat or hat.

Remember that you are an 
individual, and not a grain of 
dust or a blade of grass. Don’t 
be a sheep;. be a man. Re
member that it has taken 
Nature a hundred millionsi 
years to produce you. Don’t 
make her sorry she took the j 
time. 
walk 
room 
vvhat
yourself 
Avoid all 
aviod excessive 
readings, and the sport sheet.

Any man of average ability 
could make a striking career if 
h e could būt vvill to do the best 
that is in him.
--------------------------------------------------------- ----------------------------- 4------------------------------------------------- - ■ -

village or small town

Get out in the park and 
and 
and 
you

Get in your 
study, write 
Talk more to

think.
read, 
think.
and less to* others.
ordinary magazines, 

newspaper

When you define liberty you 
limit it, and vvhen you limit it 
you destroy it.

—Whitlock.

Our Former Humor Writer
Bill Mack, eonduetor of our flovver around the floor, 

one time “Nevvs and Nonsense” 
column, is not attending North- 
vvestern this year, and from his send in impersonal nevvs about
being scarce and absent frotn fellovv members in or out of the 
his old haunts vve are led to city.

Ali members are advised to

Announcement
The Lithuanian Students 

Association vvill give their first 
informal Fall dance on Novem- 
ber 17, 1928 at the South’ Side 
Masonic Temple located at 64th 
and Green Streets.

With the support of many 
of our friends, our lašt dance 
vvas quite a ^uccess. Yet, we 
hope and believe that we shall 
surpass our lašt dance, partic- 
ularly in regard to thėjiumber 
attending. And to reaHze this 
aim, vve have seleeted a more 
appropriate location than our 
former one, and in addition we 
shall have a larger bąli room. 
We have done this in com- 
pliance to the request of our 
many friends who advised a 
location more convenient to the

Are You interested 
in athletics?

Groups of boys and young 
men are organizing in various 
sections of the city to take ad- 
vantage of the athletic pro
gram offered by the athletic 
department of “Naujienos”. 
The details of the organization 
are not yet completed, and it 
may require sometime before 
the plans and teams bėfcin to 
funetion smoothly. The tent- 
ative plans, hovvever, include a 
proposal for a stupendous 
annual field and track meet, 
with many valuable prizes to be 
given the winners. Any one 
interested in athletics and wish- 
ing to take advantage of the 
privileges offered is urged to 

depart-
***%. pnviieges vnercu ns 

vartaus Lithuanian communities write t0 the athletic 
of the city. . £ (<x, .. „

Now it is our request to our J
friends that they 
friends to kindly;

readers and 
urge their 
attend this dance and make it 
one grand reunion of students 
and friends young and old 
alike, professional and business 
men and vvomen; and let old 
friendships be revived, and nevv 
ones formed, in what promises 
to be an interesting event onĮ 
November 17, 1928.
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REAKCIJOS TRIUMFAS

netikėtai iššokusi ankstyva šalna nukando dar jau
nas bulves, sunaikino neprinokusius žirnius ir pri
minė apie galimą greitą žiemą. Tą priminimą pa
kartojo žinios iš įvairių Europos meteorologijos 
stočių, kurios ėmė pranašauti ankstyvą šįmet žiemą.

“Ankstyva žiema be giedresnių dienų artimiau
siu laiku reikštų, kad ne tik niekais nueitų daugu
ma jauno ir jau apgedusio vasarojaus, bet kad gy
vuliai butų anksčiau paprasto laiko suvaryti į tvar
tus ir reikalingi maisto iš daržinės ir kluono. Tuo 
tarpu su pašaru šiais metais, ypač Lietuvos šiaurė
je, padėtis yra sunki, kaip retai kada būdavo pas 
mus.”
Tai buvo rašyta spalių 4 d. O tuo tarpu valdžia per 

savo laikraščius • nuolatos ramina žmones, kad viskas 
esą tvarkoje ir joks pavojus Lietuvos ukiui negrasinąs. 
Bus vėlu ką nors daryti, kuomet žmonėms (ypač mies
tų biednuomenei) prasidės badas.

dauskas nė vieną kartą prieš jų 
intrigas balso nekėlė.

Prie to dar galima pridurti, 
kad balsai, kurie buvo už jį pa
duoti rinkimuose, buvo paduoti 
tiktai dėl to, kad už jį, kaip ir 
už kitus bolševikų sąrašo kan
didatus, agitavo komunistų 
spauda ir komunistų partija. 
Jeigu ne komunistų partijos pa
rama, tai jisai gal butų gavęs 
mažiau balsų už daugelį kitų kan
didatų. Bet tos partijos pari-

ma yra greičiau minusas, o ne 
pliusas kandidatui j SLA. virši
ninkus, kadangi ji elgiasi, kaip 
pikčiausias Susivienijimo prie
šas, ir jos intrigas paskutinis 
seimas griežtai pasmerkė. •

Šituos faktus Pild. Tarybai, 
žinoma, teks turėti galvoje, 
kuomet ji svarstys Gerdausko 
kandidatūros klausimą. Niekas 
ne kaltas, kad jisai atsidūrė 
tokioje padėtyje, — nors šiaip 
jisai gal būt yra geras žmogus.

: Apie Įvairius Dalykus i

Rinkimai dar nepraėjo, bet pergalė jau laimėta. 
Visviena kas bus išrinktas prezidentu, republikonų 
Hooveris ar demokratų Smithas, — baltamjam nameHooveris ar demokratų Smithas, ■ 
Washingtone šeimininkaus reakcija

Smithas pasirodė nesąs nei liberalas, nei progresis- 
tas. Per visą rinkimų kampaniją demokratų partijos na- 
cionalis komitetas ir jos kandidatas rūpinosi tiktai vie
nu dalyku: įrodyti plačiajai publikai, kad jie yra ne ma
žiaus klusnus stambiojo kapitalo tarnai, kaip rępubli- 
konai.

Ekonominėje politikoje demokratai pirmiaus skir
davosi nuo republikonų daugiausia savo priešingumu 
aukštiems protekciniems muitams. Šitos demokratų po
zicijos kandidatas Smithas dabar viešai atsižadėjo. Už
sienių politikoje demokratai pirma stodavo už tautų 
susitarimą ir didysis jų vadas, nabašninkas prezidentas 
Wilsonas, įsteigė Tautų Sąjungą. Bet šiandie jie apie 
tai nė neužsimena. Nors savo agitacinėse kalbose New 
Yorko gubernatorius nuolatos kritikuoja republikoniš- 
ką krašto administraciją, bet jisai vengia bent vienu 
žodžiu pasmerkti ginkluotą Jungtinių Valstijų interven
ciją Nicaraguoje.

Toliaus, imkime ^ocialę įstatymdavybę. Net bied- 
niausiose Europos šalyse yra išleista įstatymai apie be
darbių šelpimą, apie pagelbą darbininkams ligoje, apie 
vaikų apsaugojimą nuo išnaudojimo dirbtuvėse. Bet “li
beralui” Smithui toki klausimai visai ne galvoje. Dau
giausia, ką jisai pripažįsta darbininkams, tai — kad 
neprivalą būt perdaug vartojami (“excessive ūse”) prieš 
juos “indžonkšenai”. Jei “indžonkšenai” bus vartojami 
“su saiku” (o kas tą saiką nustatys?), tai jisai bus pa
tenkintas.

Ne nuostabu, kad republikonai, matydami visišką 
demokratų “liberalizmo” nublukimą, įsidrąsino tiek, 
kad jau nė nebeslepia savo reakcingųjų tikslų. Hooveris 
aną dieną pareiškė New Yorke, kad kiekvienas valdžios 
mėginimas vesti kokią nors pramonę visuomenės labui 
butų “smūgis” šio krašto tradicijoms ir žmonių laisvei! 
Jisai užmiršo net tą faktą, kad didžiojo karo metu Jung
tinių Valstijų valdžia buvo tiesiog priversta paimti į 
savo rankas geležinkelių administraciją, kadangi priva
tinės kompanijos nesugebėjo tą biznį tvarkyti.

Taigi kova tarpe republikonų ir demokratų šioje 
rinkimų kampanijoje yra ne kova tarpe reakcijos ir 
progreso, bet — varžytinės tarpe dviejų atžagareiviškų 
politinių klikų. Todėl, nežiūrint kuri šitų dviejų partijų 
laimės, pergalė yra iš anksto užtikrinta reakcijai. Dar 
balsavimams neatėjus, stambusis į trustus susimetęs 
kapitalas jau žino, kad busimoji valdžia tarnaus jam. 
Darbininkai, farmeriai ir smulkieji biznieriai negali iš 
jos nieko tikėtis. Tęsis ir toliaus tokia pat “prosperity”, 
kokia yra šiandie Amerikoje, t. y. milionai žmonių bus 
be darbo ir niekas jais nesirūpins; farmeriai mokės ban
kams nuošimčius už paskolas ir bris į naujas skolas; i 
smulkieji biznieriai kamuosis, dirbdami po aštuonioliką 
valandų paroje, kad atsilaikytų prieš stambiąsias kom
panijas ir jų steigiamas krautuves (“chain Stores”).

Darbo žmonėms šie rinkimai nieko gero nežada. 
Jeigu jie protautų, tai jie dabar planuotų, kaip suderin
ti savo jėgas tolesnei kovai už savo reikalus, kad sekan
tys rinkimai ne užtiktų juos taip neprisirengusius, kaip 
šiandie.

METAI LIETUVOJE NEPASITAISĖ

Blogi orai Lietuvoje šiemet pagadino derlius, 
buvo tikimasi, kad vasara ir ruduo bus geresni ir 
ninkai labai daug nenukentės. Tečiaus atrbdo, kad 
viltis neišsipildė. Kauno “Socialdemokratas” rašo:

“Va kokių davinių apie darbų padėtį laukuose 
tiekia musų kaimas. Pasikartojusi savaitė atgal su
stiprinta liūtis vėl užliejo laukus Biržų ir dalinai 
Šiaulių apskrityse. Negalima ne tik vasarojaus imti, 
bet ir sėti rugiai, nors baigiasi sėjos laikas. Ne tik 
minėtose apskrityse, bet daugumoj Lietuvos vietų 
vasarojus tebestovi laukuose nupjautas ir pradėjęs 
puti, arba dar žaliuodamas. Vietomis dar žaliuoja 
avižos, žaliuoja žirniai, nesiliauja žydėjusios bulvės.

bet 
ūki- 
šita

Apžvalga
APIE “VALSTYBĖS 

TARYBĄ”

• kad Norman Thomas esąs “ku
nigas”.

Komunistų rašytojai žino ge
rai, kad Thomas metė savo ku
nigystę dešimt metų atgal, ir 
daug kartų šitas faktas jiems 

. buvo primintas Bet štai, rinki
mų kampanija jau artinasi prie

Apie, naują, Smetonos dekre- pabaigos, o komunistai dar vis 
tu įkurtą “valstybės tarybą” skelbia jį esant “kunigu”. 
Kauno spaudoje rašoma:Kauno spaudoje rašoma: I .Spalių 23 d. “Laisvė” šitą

“Naujai steigiama Valsty- melą kartoja apsivartyAama ir 
bės Taryba, kuri turės,ruošti savo “žiniose”, ir redakciniame 
įstatymus, susidės iš 1 pir- straipsnyje. Jis rašo: “socialis- 

> mininko, 1 pavaduotojo ir 7 kandidatas į prezidentus ku- 
narių. Laikraščių žiniomis, 
visi jie gaus etatinių teismo 
tarnautojų 15 kategorijos at
lyginimą (pagrindinė alga 
2,000 litų). « Be to, pirminin
kas gaus priedo 500 litų, o 
pavaduotojas 200 mėnesiui. 
Jau paskirta pirmininku, ad
vokatas Šilingas (buvęs tei
singumo miriisteris), nariais 
prof. Roemeris, ministerių 
kabineto juriskonsulatas Kai-} 
nietis, Vyr. Tribunolo narys žvilgiu komunistai pralenkia net 
Masiulis ir Mariampolės Apy- ir begėdiškiausius 
gardos Teismo 
Ciplijauskas”.
Kai Lietuvoje bus atsteigta ... 

teisėta demokratinė tvarka, tai zmonnb Ulle

nigužis Norman Thomas”, “tai 
pamokslinyčios daužytojas”, 
“kun. Norman Thomas”. Gi ant 
pirmo puslapio tame pačiame 
“L.” numeryje pranešama ne 
tik, kad Thomas esąs “kuni
gas”, bet ir kad New Haveno 
prakalbose atsilankę nemažai 
kunigų ir “po^prakalbų jie su
kalbėjo poterius, vadovaujant 
pačiam Thomasui”.

Taigi publikos mulkinimo at-

Moderniškas miestas '“^racija tvs savo 
darbą toliau.

Kiekvienais metais automobi
liai užmuša Amerikoj apie 25,- 
000 žmonių, o sužeidžia dau
giau nei 200,000. Tarpe užmuš
tųjų didelį nuošimtį sudaro vai
kai. Susigrūdimo problema 
miestuose juo tolyn, tuo darosi 
rimtesnė. Automobilių skai
čius nuolat didėja. Jau dabar 
jų priskaitoma iki 20,000,000. 
O kur dar autobusai ir trokai? 
Nuodingos smalkės, kurias iš
leidžia automobiliai, taip pat su
daro rimto pavojaus.

Milionai garažų gadina mies
tų išvaizdą, štai kodėl atsirado 
reikalas statyti tokius miestus, 
kurie butų pritaikyti automobi
lių amžiui; kur į mokyklą eina- 
tys vaikai nebūtų suvažinėjami; 
kur nuodingos smalkės galėtų 
daryti kiek galima ma
žiau blėdies; kur piliečiams bu- 

jtų galima pasistatyti automobi
lį miesto centre; kur gatvių 
trafiko triukšmas butų kuo ma
žiausias.

Naujojo miesto vardas — Vie
ta. — City Housing korpora
cija. — Sunnyside. — Decen
tralizacijas ekperimentas. — 
Aątomobilių aukos. — Smal
kės. — Moderniško miesto sa
vybes. — Radburn ir Angli
jos sodų miestai. — žmonės, 
kurie gamina planus naujam 
miestui. — Miesto centras. — 
Gatvės. — Kaip atrodys mie
sto blokas. ~ Masinė produk
cija. — Naujoviški miestai.

ta “valstybės taryba” bus 
siųsta šunims šėko piauti.

ŽAIDIMAS ŽMONIŲ 
PRIETARAIS

humbugie- 
pirmininkas rius republikonų ir demokratų 

| partijose. Ir liūdna yra tai, 
1 kad pas komunistus nesiranda 

* ; turėtų moralės 
j drąsos užprotestuoti prieš to
kią besąžinfŠką savo vadukų 
propagandą. Matyt, apsiprato.

GERDAUSKAS NORI BŪTI 
IŽDININKU

pa-

tei- 
ku- 

kluxai, protestoniški pastoriai ir 
kiti tamsybės apaštalai traukia 
į dabartinę rinkimų kampaniją 
religijos klausimą ir žaidžia 
žmonių prietarais, kovodami 
prieš kataliko Smith’o kandida
tūrą. Bet reikia pasakyti, kad 
ir patys demokratai nėra be 
nuodėmės.

New Yoake įsikūrė “The East 
Side Independent Voters Asso- 
ciation”, kuri šiomis dienomis 
išleido šlykščius lapelius prieš 
republikonų kandidatą Hooverį. 
Tarp ko kita tenai sakoma:

“Jei Hoover bus išrinktas, 
tai Prince of Wales bus Jung
tinių Valstijų Iždininkas, lor
das Balfour Valstybės Sek
retorius. Jeigu Curtis, 69 
metų amžiaus, ir Hooyeris 
numirs, tai Balfour pataps 
Jungtinių Valstijų Preziden
tu. Tuo budu senoji kara
liaus Jurgio svajonė—atgau
ti savo pražudytasias Ame
rikos kolonijas—bus įvykin
ta. Kongresas ir teismai pri
valo diskvalifikuoti Hooverį 
ir priverst jį*atsiimt savo 
kandidatūrą. žiūrėkite, kad 
Prezidentas butų amerikonas. 
Balsuokite už Alfredą E. 
Smithą.”

Tai ve kokiais “argumentais”

Demokratų partija visai 
singai nusiskundžia, kad Buvęs pereituose rinkimuose 

1 komunistų kandidatas į SLA. 
iždininkus, p. John Gerdauskas, 
protestuoja prieš “Keleivio” pa
sakymų, kad, jis (Gerdauskas) 
nepateks į iždininko vietą. Bos
tono laikraščiui jisai rašo:

“Tas dar nebuvo niekur mi
nėta, kad jau man nėra vil
ties gauti minėtų urėdą.” 
Toliaus jisai aiškina:

“Kaip nebūt, pagaly SLA. į- 
status, P. T. (Pildomoji Ta
ryba) turėtų man daleisti 
užimti iždininko vietą, arba 
viešai pranešti mano netin
kamumą; aš tikiu, tą ir pa
darys trumpoj ateityje. 
Trumpoj ateityje P. K. tu
rės posėdį,, kuriame dalyvaus 
visų komisijų pirmininkai, 
kur yra’ keletas advokatų, 
kaip tai gerbiamas Bagočius, 
Gugis, Grigaitis; aš turiu 
juose užsitikėjimą, kad jie 
patars P. T. veikti pagal kon
stituciją.”
čia reikalas eina, žinoma, ne 

apie advokatų patarimus. Pats 
Gerdauskas, kaip matyt iš jo 
laiško, supranta, kad pasiliuo- 
šavusios iždininko vietos užpil
dymas priklauso nuo Pildomo
sios Tarybos ir kad ši, tą klau
simą spręsdama, turės pirmiau
siai atsižvelgti į kandidatų tirt-

kai kurie New Yorko guberna- kamumą. O tinkamumas tai— 
toriaus rėmėjai mėgina apdum-.ne teisiškas dalykas, 
ti balsuotojams akis. Tautinių 
prietarų kurstymas yra ne ge- prieraše visai teisingai pastebi, 
resnis darbas, kaip religinių jogei ginčai dėl Gerdausko kan- 
prietarų. • Įdidaturos kyla dėl to, kad jisai

ėjo j rinkimus bolševikų sąra
šu. Ne svarbu, ar pats Ger- 
dąuskas yra, ar nėra bolševikų 
partijos narys, bet faktas pa
silieka faktu, kad bolševikai jį 
piršo, kaipo savo žmogų. O ko
kiais tikslais bolševikai skver
biasi j SLA. viršininkų vietas, 
tą visi aiškiai žino. Bet Geiv besiu. Kuomet tie bus parduos

Neužilgo, rašo Stuart Chase, 
Amerikoj bus pradėta statyti 
naujas miestas, specialiai pri
taikytas automobilių amžiui. 
Miestas kainuos apie $60,000,- 
000 ir jame galės gyventi 25,000 
žmonių. Miesto plotas užims* 
1,200 akrų žemės. Miestas ous 
žinomas kaipo Radburn. “Rad” 
škotiškai reiškia “greitas”, o 
“burn” — upelis. Radburn bus 
New Jersey valstijoj, pusiauke- 
ly tarp Petersono ir Hacken- 
sack, apie septynioliką mylių 
nuo Manjiattano.

Toj vietoj, kur planuojama 
statyti naujas miestas, dabar 
randasi farmos. žemė yra ly
gi ir kur-ne-kur randasi miške
liai. Farmų trobesiai pasižymi i wvn savo senumu. Vieni namai bu-! .imi n 
vo statyti prieš 300 metų. Kuo
met tiltas per Hudson upę bus 
užbaigtas, tai nuo Radburno, 
biznio centro iki Manhattan, te
bus vienuolika mylių.

žemė priklauso City Housing 
korporacijai, kurios prezidentu 
yra Alexander 
korporacija jau 
Sunnyside, kur 
1,200 šeimų.

Radburn turės daug sodų. Jis 
bus statomas atsižvelgiant vy
riausia į darbininkų ir nedidelio 
turto žmonių reikalus. Tačiau 
jis žymiai skirsis nuo paskelbu
sių savo sodais dviejų Anglijos 

. miestų Letchworth ir Wel- 
taiko- 
Juose 
fabri-

įims apie 40 akrų žemės. Jis 
nebus keturkampis, kaip kitų 
miestų blokai, bet greičiau ap
skritinis. Bloko viduryj bus 
sodas. Atskirų garažų nebus 
statoma, bet užtat" kiekvienas 
namas turės, taip sakant, speci
ali kambarį, kur bus galima au
tomobilį pastatyti. Iš vieno 
bloko į kitą ves požeminiai ke
liai. Vaikai tam tikrais keliu
kais galės eiti į mokyklą, ne
perkirsdami gatvių. Tokiu bū
da pavojus, kad juos gali suva
žinėti automobiliai, pranyks.

Dabar kyla klausimas, ar iš 
tiesų bus galima pastatyti taip 
puikiai sutvarkytą miestą, kur 
galėtų gyventi darbininkai ir 
smulkus biznieriai? Ar kartais 
visi tie parankumai nepasidarys 
per daug brangus?

Korporacijos ekspertai į tuos 
klausimus atsako sekamai. Gat
vės paprastai užima apie 35 ar 
net 40*/ miestų žemės ploto. 
Radbume, ačiū apskritiniams 
blokams, gatvės užims tik apie 
20% viso ploto. Suvedimas 
vandens, šviečiamųjų dujų ir 
elektros čia atsieis daug pigiau, 
negu kituose miestuose. Beikia 
taip pat atsiminti, jog statybos 
išlaidos irgi žymiai sumažės. 
Sunnyside patyrimas parodė, 
jog korporacija gali pastatyti 
namus dviem dešimtim nuošim
čių pigiau, negu privatiški kon- 
traktoriai. O tai todėl, kad kor
poracija praktikuoja masinę 
produkciją. Ir kadangi City 
Housing korporacija nėra už- 
interesuota dideliais uždarbiais, 
tai ji galės Radburne namus 
pardavinėti |M) $7,500 ar kiek 
daugiau.

Su maišine produkcija papra
stai yra surišta vienodumas. 
Tad kai kurie gali pamanyti, 
jog ir Badburno namai bus kaip 
ant vieno kurpalio nulieti, 
čiau tikrenybėj to nebus, 
chitektai daro planus, kad 
burn pasižymėtu ne tik 
namų parankamu, 
įvairumu.

Kadangi iš Radburno lengvai 
bus galima pasiekti New Yorką 
arba Netvarką, Petersoną arba 
Jersey City, tai jis bus pirmas 
decentralizacijos eksperimentas 
Amerikoj. Tik kyla klausimas, 
sako Stuart Chase, ar pripratę 
prie didmiesčio kamšatės darbi
ninkai panorės keltis į tą mo
dernišką miestą. Tiesa, kandi
datų naujam miestui atsirado 
pakankamai. Bet ar jie galės 
priprasti prie naujų apystovų, 
— tatai parodys ateitis.

Dabar galima tik vieną pasa
kyti: jeigu Radburno eksperi
mentas nusiseks, tai ateityj 
Amerika susilauks ir daugiau 
tokių miestų, kurie bus pritai
kyti automobilių amžiui.

Pastarieji nebuvo 
!mi automobilių gadynei, 
gyvenantys darbininkai į 
kus eina pėkšti.

Dauguma amerikiečių, 
gyvema priemiesčiuose, turi «sa- 
vo automobilius. Nuvažiuoti 
jiems į darbą 15 ar 20 mylių ne
sudaro sunkumo. Užtat Rad
burn taip ir yra planuojamas, 
kad darbininkai automobiliais

kurie

M. Ding. Ta 
yra išvysčiusi 
dabar gyvena lengvai galėtu pasiekti pramo-

Ta-

Rad- 
savo 

ale ir jų

_____ T. I nes centrus. Kaip ir ankščiau 
-Sunnyside buvo pirmas ban-'minėtuose Anglijos miestuose, 

dymas pastatyti žmonėms tin- Radburne rezidencijų distriktas 
kamus namus, nepaisant uždar- bus atskirtas nūo pramonės ir 
bio. Mat, korporacija yra nu- biznio vietų.
tarusi ant investuotų pinigų im-Į Jau kelios New Yorko 
ti tik šešis nuošimčius. Prie monės planuoja persikelti į Rad- 
Sunnyside išvystymo prisidėjo burną. Ten žada persikelti ke- 
žymųs ekspertai. Rezultate bu- lios spaustuvės, mašinų fabri- 
vo pastatyti parankus ir gra- kas ir lėktuvų dirbtuvė.
žios išvaizdos namai, kurie sa-1 Planus naujam miestui gami- 
vo kaina yra prieinami papras
tiems piliečiams. Bet kadangi 
Sunnyside yra miesto ribose, tai 
laikui bėgant jis turės susilieti 
su New Yorku. Tąsyk žinoma, 
žemės vertė žymiai pakils ir 
pradės dygti dideli apartamen- 
tiniai trobesiai.

Radburn bus toliau nuo met
ropolio. Susilieti su didmiesčiu 
bent trumpoj ateityj jis negalės. 
Be to, tai eksperimentas ant 
daug didesnės skalės. Sunny
side, kuomet bus užbaigtas, kai
nuos apie $10,000,000, o Rad
burn — apie $60,000,000. Su 
nupiginimu jėgos pradėta kal
bėti apie “decentralizaciją”, t. 
y. apie gyventojų persikėlimą iš 
didmiesčių į mažesnius miestus, 
kur daugiau yra saulės, tyro oro 
ir parkų, žodžiu, kur gyveni
mas yra daug sveikesnis.

Tuo žvilgsniu Radburno eks
perimentas bus itin įdomus. 
Dabartiniu laiku susigrūdimas 
gyventojų didmiesčiuose sudaro 
rimto pavojaus.

Radburne kiek vienam žemės 
akrui teks 10 šeimų arba maž
daug 45 asmenys. New Yorke 
yra vietų, kur žemės akrui ten
ka 312, asmenų. Radburną sta
tys tie patys žmonės, kurie su
kūrė Sunnyside. Už metų lai
ko planuoja pastatyti 250 tro-

pra-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterįna Clarence S. Stein ir Henry 

Wright. Jiemdviem duoda pa
tarimų tokie ekspertai, kaip 
Thomas Adams, Robert D. Kohn 
ir Fredrick L. Ackerman. Lai
koma komfercncijos su trafiko, 
švietimo ir sveikatos ekspertais. 
Darbas bus pradėtas nuo moky
klos, pšrko ir žaidimo vietos. 
Po to jau bus pradėta statyti 
pats miestas. Bus dedama pas
tangų, kad valkams butų pa
kankamai vietos žaisti. Penkio
lika nuošimčių viso ploto ski
riama parkams ir žaidimo vie
toms.

Kiekvienai mokyklai skiria
ma vienas akras žemės. Prieg- 
tam prie mokyklos ,bus žaidimo 
vieta, kurios plotas užims du ar 
tris akrus, 
loms jau i 
vietos ir 
kyklai.

Miesto 
trobesys, krautuvės, 
gal aukštesnė mokykla, 
komerciniai trobesiai priklausys 
korporacijai, kuri išnuomuos 
juos biznieriams. Prie gelžke- 
lio stoties ir vidurmiestyj bus 
specialė vieta automobiliams pa
sistatyti . Planuojama taip pat 
statyti didelė auditorija, kuri 
turės keletą ipoderniškai įreng-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minealnia žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Pradinėms mokyk- 
tapo parinktos trys 
viena aukštesnei mo

KOMUNISTAI LENKTYNIUO- 
JA SU kItais MULKINTO.

JAIS

Pastaromis dieuuuiis žiedai ir žaluma išnyko, nes pauijoje

Vyriausias komunistų “triu- 
pas” prieš socialistų kandidatą 
j prezidentus šioj rinkimų kam- 

> buvo ir pasiliko tas,

“Keleivio” redakcija savo centre bus muncipalis 
teatrai ir 

Visi

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų —— $1 
Kopija ---------------------- 10c

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

Pirmas planuojamas blokas
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BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

A UI A * AAA Prohibicijos agent l^niwAlll*W pašautas teisme

ŽINIOS

BAYE

James Maurer

Ooes not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. * Skausmo Skausmo.

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

Kosulys išnyko!
Kokiu jt# nmamnias atsikra
tyti to dukinandio kutenimo 

•crkiAJ I Nestebėtina, kad 
'•ikai ir suauffc niėrsta Se
verą', Oough Balsam. Va
dovaujanti kosulio gy
duolė per 41» n». Jūsų 
antlekininkas turi jų.

Dvejopo dydtio, 25c 
Ir 50 centų.

_Sev^a’s 
coįjgh BALSAM

MakesLįfe 
Sweeter

Perdaug didelis valgymas — per
daug riebus maistas — ar perdaug 
didelis rūkymas. Daugelis dalykų 
gali pagimdyti rugštumą viduriuose, 
bet tik vienas dalykas gali greitai 
tai pašalinti. Phillips Milk of Mag- 
nesia alkalinizuos rūgštis. Paimkite 
šaukštą to jnalonaus preparato ir 
rugštumas Sistemos greitai išnyks.

Phillips visuomet yra prisirengęs 
palengvinti nesmagumus nuo persi- 
valgimo; sustabdyti visokį rugštumą; 
ar neutralizuoti nikotiną. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visų, kurie su jomis susiduria. In- 
dorsuotas gydytojų, bet jie visuomet 
pažymi PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių pasek
mių!

PHILLIPS
« Milk 
of Magnesia

Pagelba nuo Gasų 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio.
Daktarai mokina mus, kati 90 nuoš. 

visų ligų paeina nuo pilvo ir vidurių 
sujrimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne- 
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo paįri- 
mų, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nėjusių.

Mrs. Walter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “še- 
šius, metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs, 
buklus! 
ra toks 
ką.”

Jeigu __
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konsti pači jos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri,1 gryni vaistai, iyi- 
daryti iŠ šaknų, žolių ir žievių. Ga’u- 
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1U1ON BOTTLES USED

Tanlac ištiktųjų padare ste- 
Dabar mano virškinimas y- 

geras, kad galiu valgyti vis

lus kenčiate nuo gastj, pilvo

Kandidatas į vice-preziden- 
tus, statomas Socialistų |>arti- 
jos, kalbės Ikniglas Parko audi
torijoje, Ogdcn ir Kedzie avės., 
sekmadienyje, spalių 28 dieną. 
Kalboj; prasidės 2:30 vai. po 
pietų. Kiti kalbėtojai bus: B. 
Kirkpatrick, George Koop ir 
\\>n. H. Henry.

Keletas žodžių apie Maurer). I 
Gimė jis Peimsylvanijoj. Sūnūs] 
biednų tėvų. Ką vadinsime “mo
kslu”, Maurer iš mažens ne
gavo. Bet įgimti gabumai iškė
lė jį aukštyn. Jis yra Pennsyl- 
vania Amerikos' Darbo Federa
cijos prezidentas, vienas pa
žangiausių darbininkų vadų šio
je šalyje. Pasižymėjęs kaip ko
votojas prieš Pennsylvanijos 
kazokus, nepailstantis kovoto
jas už tai, kad valstybė teiktų Į 
pasenusiems darbininkams pen-| 
sijas, taipgi kad valstybė įves- I 
tų apdraudę nuo nedarbo ir ne-1 
laimių.

Maurek yra kalbėtojas, kurio! 
klausydamas, taip ir jauti, kadi 
kiekvienas jo sakinys remiasi I 
gyvenimo patyrimais. J

Jis taipgi kalbės tą pačią die-1 
ną Garpenters Hali svetainėje,! 
6411 So. Halsted Street. Čia jei

karo.

Afiša Pasaulinei Paro
dai jau išrinkta

Dailės institute per porą sa
vaičių buvo iškabintos afišos 

(poslapiai) lų dailininkų, ku
rie konbestavo tikslu parūpinti 
Chicagos Pasaulinei Parodai 
oficialę afišą. Tarpe kita ko 
buvo skirta $300 kaip prizas 
tam artistui, kurio piešinį už- 
girs publika. Prizas teko fran- 
euzui artistui, Andre Wilquin. 
Publikos pripažintoji afiša rode 
žirgą, lekiantį per aukštuosius 
Chicagos trobesius. Afišos, ku
rie piešėjai gavo prizus, o taip
gi kitos, kurios buvo parodoje, 
pasiliks dailės institute iki 2ri 
dienos spalių. Patartina atsi
lankyti jų pažiūrėti, nes tikrai 
yra ko' pažiūrėti.

Dar viena Rooseveltų 
ekspedicija

Pulkininkas Booseveltas ir jc 
brolis Kermit Booseveltas va-

Aziją, kad atvežus Fieldo muze- 
jui žvėrių, kurių mažai randasi 
pasaulyje. Ekspedicija išvyks 
tuoj po prezidento rinkimų.

Organizuoja balsavimo 
vietų dabotojus

TajM) suorganizuota piliečių 
nepartinė organizacija, kurios 
tikslas yra turėti teisingus bal
savimus lapkričio 6-tą dieną.

organizacija deda pastangas su
rinkti 10,000 ypatų balsavimo 
vietoms prižiūrėti rinkimų die
noje. Išreiškiama viltis, kad 6 
dieną lapkričio suktybių ir 
smurto busią mažiau, ne kad 
pereitą “primary” balsavimų 
dieną. Nužiūrima, jogei spe
cialių grand džiurių tyrinėjimai 
ne vienam smurtininkui įvarę 
baimės. , ,

šeši žmonės sudegė
Eagle viešbuty, pigios rūšies 

kambariuose, kurie randasi ad
resu 516 So. Stale street, kilo 
gaisras vakar ryte, šeši asme
nys žuvo. Trys kili sužeisti. 
109 žmonės spėjo išbėgti gat
vėn iš degančio namo. Sudegu
siam “viešbutyje” nakvodavo 
ubagai, pakastos ir kiti, kurių 
gyvenimas perdaug “neglostė”. 
Iš ko kilo gaisras, nešužinota.

agentas [veikslas ‘The Patriot”; kitokie 
, I numėriak

____ | Tower teatre — ateinančią 
Suv; Valstijų komisioiiieriaus savaitę paveikslas “Moran of 

teismo kambary pašautas tapo I Marines ; scenos numeriai.
j Thomas Byan, prohibicijos a- 
1 gentas. Jisai stovėjo kambary 
| ir laukė, kuomet komisionierius 
(pašauks jį liudyti.

Sumišime šovikas jmbėgo. Iš 
klausinėjimų, duotų buvusiems 
teisme, vėlinu paaiškėjo, kad 
agentą piŠovęs jaunas vyras. 
Spėjama, kad pikt&daris šovęs 
iš kišteniaus.

Policininkų nuomonė yra ta,. 
kad gal piktadaris norėjo pa
šauti ne prohibicijos agentą, 
bet policininką Miciiael Shan- 
noną, kuris, kartu su kitais po
licininkais, buvo užpuolime ant 
‘“naminės” fabriko adresu 
11334 Forrestville a\r. ir nu
šovė tūlą Silvio Colombo.

Pasak Suv. Valstijų gynėjo 
lohnson, šis prohibicijos agen
to pašovimas esąs drąsiausias 
puolimas valstybes liudininko, 
kokie tik jam yra žinomi. I

Tivoli ir l)ptown teatruose— 
sekančią savaitę paveikslas 
“Wings”; scenos numeriai.

Norshore teatre — ateinančią 
savaitę paveikslas su garsais 
“Our Dancing Daughters”; sce
nos numeriai.

Automobilis užsimušė
Autas užmušė John Gudel’į, 

72 metų, 6153 So. Indiana avė. 
Nelaimė atsitiko prie 63-čios 
latvės ir Irving avė. Draiveris, 
’laymond Gapsaevvicli, 4923 S. 
Paulina St., sulaikytas.

Grūmoja bomba
Italijonas kontraktorius Ba

beli, kurio vaiką nesenai buvo 
pavogę 
policijai, 
ių, buk 
rengiasi
Prie Banieri namo 
tvirta sargyba.

juodrankiai, pranešė 
kad jisai bijosi gan- 
jo namų juodrankiai 
išsprogdinti bomba.

pastatyta

Jūsų saugumui
Šimtų tūkstančių dolerių 

tenka Chicagos gyventojai, 
rie investuoja savo pinigus 
siu padaryti daug pinigų ir u- 
niu laiku.

Ncpaveskite pinigų nepažjs- 
aniani, kuris prižada jums 
greitą ir didelį pelną ant invės
čiotų pinigų. Ištirkite atsargiai 
kiekvieną jo pareiškimą, pirm 
legu investuosite savo pinigus.

Pasikalbėkite apie tai su savo 
bankininku. Jis duos jums pa
tarimą kiekvieną kartą, ir taip 
darydami jus apsisaugosite nuo 
nuostolių.

Dabokitės puošnių ofisų, pa
vadintų skambiais vaidais. Tu
rėkite reikalus tik su tokiomis 
firmomis, kurios užsitarnavu
sios yra pasitikėjimo.

Labiausia mėgiama sukčių 
nuomonė išvilioti iš žmogaus 
pinigus yra prižadas greito ir 
didelio pelno. Kada tik jums 
pasinio tokius “pelnus”, Visuo
met yra reikalas apsižiūrėti.

Tokius patarimus duoda poli
cijos komisionierius. William 
F. Bussell, šios savaitės biule- 
tene. i

Teatruose

ne- 
ku- 
tik-

Chicago teatre ateinančią 
savaitę eis paveikslas “Varsi- 
ty”; scenos numeris “Bitter- 
sweet Blues”.

McVickers teatre — dainuo
ja Al. Jolson produkcijoj vardu 
“The Singing Fool”; kitokie 
numeriai.

Boosevelt teatre — kalbantis 
paveikslas “Mother Knovvs 
Best”; kitokie numeriai, prasi
dės spalių 26.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo orkestras duos naują pro
gramą pradedant šeštadieniu, 
spalių 27 d„; paveikslas “The 
Perfect Orime”.

Paradine teatre — pradedant 
ateinančia savaite paveikslas 
“Tempest”, kur vadovaujančių 
rolę lošia John Barrimore; ki
tokie numeriai.

Harding teatre — ateinančią 
savaitę paveikslas “Lilac Time”; 
kitokie numeriai.

Senate teatre — pradedant 
penktadieniu, spalių 27 d., pa-

Tas Įkirus Strėnų 
Skaudėjimas

Yra tankiai Ženklas 
susilpnėjusių inkstų

R kiekviena diena randa jus
nisj ir skaudanti—kciuManlj

SUKtl- 
jkirų 

ntrėną skaitdė>inią. galvos -skaudėjimą ir 
svaigulius t

Ar inkstu Alapinlmasis yra perdaug 
tankus, menkas ar deginantis! Tie ženk
lai’ tankiai reiškia nuailpiiHius inkstUH 
tr neturi bnti nebojam!.

Vartok Doiiii’h l’llen. Doiiii’h Mtiiniilitiojnn- 
tis Ttiuretikae. padidina veikimą Inkatų *ir 

tuo padeda jietnu pasalinti viaaa nerei- katinraa • - — - .
pataria.

atmatas. Vartotojai jas visur

50,000 vartotojų pataria Doan’s
W. W. Dariu, 203 \. Holt Nt., Mont- 

guiner.v, Ala., Hiiko: "Aš buvau viugl- 
nnnian, ypač naktimis. perdaug tankiu 
ftlapinhniiHi. Mano ntrėnOH darė didelio 
man neaniagunio ir kada aš pani)enkda- 
vau. aš jaugdavau dideli akailHiną Inkn- 
ttioap. Doan’H Pilfla mane pilnai nutaisė 
ir aš rekomenduoju jas ir kitiems."

DOAN’S PKS
AST1MULANT DIURETtC KIDNEYS 
fbtter-MDInjrn Co. lifg.Chem.Buffalo.NY:

»---------- ———

ThisCar | 
has been carefully 
checked and recon-1 
ditioned where 

necessary
✓— -■ 1 1 m*111J

V Motor ■ 
yRadiator
•y Re ar Axle 
vTransmission
v Starting
V Lighting 
v Ignition 
VBattery 
v^Tires 
v'Upholstery

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 Gatvė

5

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija. $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jusų tikrą ligą ir jei aš apsiinisiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus juaą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorią
• CHICAGO, ILLINOIS

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

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

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

for
• over 

38 years
» ounces for X§c 

KC
Baking Powder 

«foubfe acting)
ŪSE LESS 

than of high priced brandi 
MILLIONS OF Pnii ki ne u«Ep _sv oun 0FovPe?nu„neEŽ

'įonik
For Cuts and Woundi 

■teikritimol
Gydykit kainą Žaizdą ar
ba jsibrėžimą M Ji00 ne. 
nuodijančia antiseptiku 
Zonite užnm&a bakterijas, 
Ir išgydo.

— yra tinkama 
kaina mokėtiRusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie .3902

3514-1G Roosevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

''
. !?■ Į • A»
/- ■ >.

.t: A t »<<*'•

>■:

f

CHEVROLET/

USED CARS
\vith an that counts

vFenders 
V Finish

V v |

Sis Ženklas Apsaugo 
Jūsų Pirkinį

Jus galite būti pilnai tikri dėl 
kokybės kiekvieno perbūdavote 
karo, kurį jus perkate iš mus— 
nes kai mes perbudavojame ka
rą, mes tą darbą atliekame nuo
dugniai.

Visą darbą atlieka musų pačių 
ekspertai mechanikai ir jis yra 
patikrinamas reguliarių dirbtu
vės bandymų ir peržiūrėjimų. 
Visur, kur būna reikalas, varto
jamos yra tik tikros dalys.

Kai karas galutinai liko per
žiūrėtas, prie jo radiatoriaus ke
purės prisegamas raudonas “O. 
K.” ženklas — tag. Šis ženklas 
yra garantija pirkėjui dėl koky
bės — todėl ieškok jo kai pirksi- 
te vąrtotą karą.

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atBilankysit pas mus ar pas kitus 
• Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH

___ 0rawford Motor Salo* 
9321 Cottase Orov« Avė.

Vl’ltte Motor Hale* 
Kino aland, III. 

Schuller & Hafner Chevrolet Co. 
4741 Cottago Orove Avė.

Spooner Motorą. Ino. 
Harvey, Iii.

McManua Motor RuleaOUl B. We#tern Avė. 
Mlchiaan Avė. Chevrolet Co. 

*4284 8. Mloh Iguri Avo.
Nlcburger Chevrolet Company 

1744 Stony Inland Avė. 
▲. J. Ooatorbeck Motor Co. 

7841 8. Mulatei St. 
Urmo llroH, it Bheeta Motor 

6523 Cottago Orove Avė.
Nunerior Motor Salve 
8043 N. Halatod 8t. 

Selp Chevrolet Conniany 
S«!4!3 Conirnercla! Avo.

Marine Motors, Ine.
Chlcugo HelglitH, III.

Argo Motor Coiunany 
6011-15 Archer Avė., Argo, 

Yoitng A Iloffnmn 
1700-11 W. Oflth St.

Co.

SOUTH—(Contlnued) 
Ashland Avė. Motor Hales 

543(1-42 8. Ashland Avė. 
Noriunn M. Barrou Chevrolet 

> Sales 
£330-48 W. lllth St. 
Buuninii Chevrolet Sales 
• 3016-80 Archer Avo. 

Caley Brothers 
10(138 b. Mlchlgan Avė.

NOKTU 
Vj>town Motorą (kirporatloa 

48.59 BroadJay 
Wc8cott-Schonlau Coinpany, Ine. 
1845 Chicago Avė., Evanstoa 

Albany Vark Motor Sales 
3102 J.avvrence Avė.

BlameuHvr-EKan Chovrotet Sales 
Nllcs Centcr, UI.

Dės PlaincR Motor Co. 
Dės l’lalnes, UI.

Mlhvaukeo Ąvenue Motor Sales 
2501 Mlhvaukeo Avė.

ĮVEST 
tenori Chevrolet Coninuny 

La G ra ngc, III.
Dės VluiiHM Valiny Motor Sales 

Lcuiont, UI.
m.

i

uzgerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE.
TOOTH PAŠTE

25*
Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

*

PlANOS and fine furnitūra 
keep thcir rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
as it polishes—with speed 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c,

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus ’

by 
lamtert VhS»im 1 ’ 5 A

t'.'.

>

WE8T—(Contlnuod)
- West Auto Kale* 

K63Z WaHhingtou Blv4. 
Drlje Motor Sale# 

($528 Kooaevelt Koad, Oak Park 
George XV. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Juckaon BĮvd.
Elnnvooil l’urk Motor Co. 

Klnnvoori Tark, 111. 
Flvek's bules A Service 
2432-40 H. Keilcle Avė. 
Kccniin Chevrolet SuIch 

B323-2O W. 22d Ht.. Cicero. Ml. Klng M»tor balos 
Muyvvooil, III.

Ta*wIh Auto Sales 
3100 Ogdcn Avė. 

Murray Service A- Motor Co. 
($82 Miidisoii Nt., (lak l'ark, III. 
Kay O’Connell Motor Couipany 

4<L$5 W. Miidison St.
Uarry M. Keld Motor Compaay 

W. Nori h Avė. 
Roonevelt Motor Sales 
3838 RooHcvelt Rond 
R. A N. Motor Sules 

(18‘J7 Ogden Avė., Beiivya 
Tuylor Chevrolet Sules 

MelroKC Vark, III.
• E. M. Fleck &• Company 

IiiiiHdale, IIUuoIm

14

All dru,,iat«—35c and 65e |ara and tubea. 
Cbildrcu'a Muaterole (milder forui) 35c.

Betterthan a Mustard Plaster

O(<Įdar
V.Z V^Polish

FLIT

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Apsnigo!* 
Ir Prabnli- 
na Gerk
ite Parpi- 
mą. Skai- 
dijimą ir 
Kosėjjni*.



Smulkios Žinios SPORTAS
Gansono išsišokimas

Del to laiško Požėla turi štai

Iš politikos lauko

Nimhosk

CREOMULSION
North Side

Puikiausiamo

MASKARADAS
rengia

■AV.’.V

un'thsidėj 
kliaučiai, 
dirba

musų pačių 
plunksnos, že-

PLUMBING
SUPPLY

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

Bus 
nausi 
mai.

Pereitą ketvirtadieni ]x>lici 
ninkai sugavo bomuką su vogti 
automobiliu

bloke tarp Wood ir Donore gi

DUOKIT 
PATAISYT

f

i — Lafa- 
Boulevard

Šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų->Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites tuojau pradėti'rengtis j 
ši gražiausi ir didžiausi Naujienų Maska
radų. NAUJIENOS.

Boston Dentists
3023 East 92nd Street 

2nd Floor, Hanberg Bldg. 
Main Office Morrison Totel, Cor. 

Madison and Clark Sts.

Trys didelės atida 
rymo dienosTarp Chicagos 

Lietuvių

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už

kaip

34 metų patyrimas 
Padarom Geras Fleitas 
Be skausmo išėmimo 

Ekspertai 
Karūnų ir Tiltelių Darbo 

Speciališkumas

as. Tikimasi, kad 
•iai parems sąryšį 
itsilankvmu.

Srmtbas ar I looveris?" — 
‘oje temoje bus diskusijos, 

kurias rengia Chicago .Forum 
kmadienyje, spaliu 28 d., A- 

lelphi teatre, prie Clark ir Ma- 
lison gatvių. Pradžia 3:15 po 
pietų.

Biznio ir profesijų moterų 
susi vieni j injiri Chicagoje kal
bėjo p-le A. L. Bush, kuri nu
rodė nepaliaujamai augančią 
moterų reikšmę pramonėje, pir- 
klyboje ir profesijų srityje.

WICKER PARK SVET
2040 West North Avė.

Įdomios prakalbos
Sekmadienyje, spalių 28 die- 

kalbts Orkestrą salėje p-ia 
L<in|i Aijaidių .pasižymėjusi 

eikėja Indijoje, pirma moteris 
‘rezidentas Indijos Nacionalio 

ngreso ir buvusi majoru 
j .sto Bombay. Prakalbas ren
ta Illinois moterų kliubas. 
radžiu po pietų.

liais, kuriame ir lietuviai vielos 
piliečiai aktyviai dalyvauti ren
giasi. Parudavimas rengiamas 
tikslu skelbti kandidatūrą John 
Obertos į valstijos senatorius iš 
ketvirto senatoriaus distrikto. 
Paroda j vyks sekmadienyje, 
spalių 28 dieną. Automobiliai 
susigrupuos kaip 1:30 vai. po 
pietų. Distrikto biznieriai ir 
šiaip gyventojai yra kviečiami 
dalyvauti. Delei platesnių infor
macijų reikia kreiptis 
yette 4171 arba 1 
2385.

Susikūlė du automobiliai prie 
18-tos gatvės ir So. Bobey. Vie
nas automobilių buvo Studeba- 
cker. 
Klagis. 
klausė

Town of. Lake miesto dalyje 
ateinantį sekmadienį bus di
džiulis parudavimas automoki-

šiomis dienomis Jack Gan- 
sonas parašė Chicagos promo- 
teriui laišką. laiške jis rašo, 
kad norįs Hstis Chicagoj. Esą 
prumotrris nepadarysiąs klai
dos, surengdamas jam«ristynes, 
nes jis tikrai pritrauksiąs daug 
lietuvių. Girdi, šią vasarą Chi
cagoje jis paritęs Bancevičių ir 
Požėlą. Na, iš to, žinoma, rei-

104 Raktai, Oktavos, Triple
• QuadTuple, su Fret-Work an 

ibiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspausdinta! Lietuviška 
Folio No. 2 dėl Koncertinos so
lo, su Orkestras Raktu.

Katalogas Dykai

kįa padalyti išvadą, kad jis yra 
geriausias lietuvių ristikas.

Tai, geriausiame atvejyje, 
labai negražus melas. Visi ge
rai žino, kad Chicagoj Ganso- 
nas su Požėla niekuomet nesi- 
rito. O tuo tarpu Gansonas sa
ko, jog jis Chicagoj laimėjo 
iš Požėlos ristvnes! Ar tai gra-

'A

i

C. P. Suromskis, savininkas 
Tustice Park Daržo (buvusio 
Plinstrupo vieta), prie Archer 
r Kean Avė., kviečia visus at- 
•ilankytr į atidarymą kuo skait- 
ingiausia.

ką pasakyti.
“Tegul Gansonas paliauja 

skleidęs apie mane melus. Aš 
su juo sutinku ristis už Lile 
kokią sumą pinigų. Inž. Tama- 
šiunas deda už mane $1,000, o 
jeigu bus reikalas- — dės ir 
daugiau. Taigi Gansonui yra 
progos laimėti pinigų. Tegul jis 
padeda už save pinigus ir mes 
galėsime su juo persitikrinti.”

Protesto mitingas sekmądic- 
iyje Labor Lyceum salėje, 
.*733 Ilirsh blvd. Protestas ren- 
;:uma delei to, kad tapo įUn- 

Uas Chas. Smith, prezidentas 
merikos asociacijos skleidi- 
,ii ateizmo. Kalbos prasidės 4 
’mdą ix) pietų. Po prakalbi.

Tž nga 50c ypatai.

Pirmyn Mišrus Choras 
]ovaujamas p. S. Čepienės 
kinasi gražų veikalą “Pamišė- 
ių Namas” vaidint. Pamaty

sime nedalioj, lapkričio 4 d., 
Danų svetainėje, 1051 N. Ke- 
Izie Avė.

14-kos metų sukaktuvių

ApvaiKščiojimas
Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpinis Kliubas 

Rengia

Jo šoferis — Albertas 
Kitas automobilis pri- 

svetimtaučini.

$7.50
$1.50 

skausmo

Northsidės Draugijų Sąryšio 
.vetainę naujai išmaliavota ir 
gražiai išdekoravo, taip kad at- 
•odo labai graži ir švari.

NAUJIENOS
NEDALIOJ 

Lapk-Nov.25, ’28,5v. popiet

daugiausia gyve
žino laiku jie ma- 

bet tikimasi greitu 
aiku darbai pagerės, tai gal ir 
criaučių bedarbių skaičius su
mažės.

geriausia muzika, ska 
valgiai ir minkšti gėri

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių- gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžinanti jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant ii tain. kaip nurodyta. 
Klauskit pas justj aptickorių. (apg)

Šeštadieny, Spalio-October 27, 1928 
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Dalyvauja Birutės choras, merginų mišrus choras, vyrų kvar 
tetas ir solo

Dcminiko Šimkaus, gyv. 3347 
Auburn avė., nulaužia koja. 
Guli St.' Pauls ligoninėje. Su
žeidė automobilius. Šimkus, iš- 
ipęs iš gatvėkario, ėjo į šaly- 
latvj.

Visko po hiskį 
I

Nedalioj, spalių 28 d., North 
šidės Draugijų Sąryšys rengia 
ražų vakarą žieiųos sezonui 

’.tidarvti svetainę.

Dr. Herman Bundesen yra 
kandidatas koronerio ofisui at
einančiuose rinkimuose lapkri
čio (i d. štai keletas žinių apie 
į. Baigęs mokslą North west- 
rn universitete, ėmęs post gra- 
lnafe kursą Suv. Valstijų kariš

koje medicinos akademijoje, 

aivo Chicagos sveikatos komi- 
nonierius nuo 1922 iki 1927 
netų pabaigos, pasižymėjęs 
kampanijoj, idant chicagiečiai 
gautų tyro pięno, daug pasi- 
laibavęs, kad sumažinus durnus 
Chicagoje, daug straipsnių ra- 
lęs sveikatos klausimais budi
mas komisionierium (kai ku- 
’ie tų straipsnių tilpdavo ir 
‘Naujienose”), narys ir virši
ninkas įvairių Amerikos orga
nizacijų, kurios rūpinasi svei
kata, autorius keleto svarbių 
raštųxsocialūs higienos klausi
mais.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti, 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitu Rydatičitį 
elementu apart kreozoto, kurie pa-

I.SS. ši kp. bus susirinkimas 
subatoj, lapkričio 3 diedą Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia avė., kaip 8 vai. vakare, Na
riai ir norintys priklausyti k no
nai, atsilankykim kuo skaitlin
giausia, nes jau senai nebuvo 
kuopos susirinkimo. Tad nepa
mirškite. —A. V.

Jaunuoliai SLA. 226 kp. irgi 
prie ko tai rengiasi. Juos moki
na. Dr. A. Montvidas ’ ir p. P. 
Sarpalius. Tai galima iš jų ką 
nors laukti. Pagyvensime, pa
matysime.

d ant j 
Tiltelių darbas taip, pigiai 

$4 už dantį.
Užpylimas taip pigiai kaip 
l'leito taip pigiai kaip 
'"♦•itoF pataisomos už

' . i i anhutaN
'< rauk imtis dantų $1

Duosime jums . rašytą garantiją 
už koŽną atliktą darbą 

t Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

. Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Kad 
tsilankiusios bus pilnai paten- 
inti, tai nėra apie tai ir kal
es. Nes viskas bus įrengta 
moderniškai, sulyg šios gadynės 

V?ikalavimai8.
Atidarymas bus šią savaitę, 

itent . spalių 26—27—-28 die- 
omis. t
Su tikra pagarba,

C. P. Suromskis.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Manoma, kad bus vienas iš 

nksmiausių parengimų. Bus 
'einu, žaismių ir šokiai. Gros 
North Sidifi Jaunuolių Orkest- 

northsidie- 
skaitlingu

lidelis reikalingumas modisčių 
’iešimams ir darymui skrybėlių 

moka aukštas algas. Mes pri- 
rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
’ trumpa laika Mes mo* 

’? kiname dienoms ir va- 
karais, šauk arba ra-

V dėl madų knygos.
fashion milunery school

190 N. State St. (lOth Floor) 
Tel. Kandolph 2718

JOS. F. KASNICKA principalas

• ekiškos plunksnos 
1.sportuotos, baltos 
iniausios kainos, 
svarui ................... ...
RINKTINES rųšies 
svarui ............-.............
Rankoms plėšytos 
svarui .....................
Geriausias čekiškas 
dimas įpilams, yardas

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St

• CHICAGO, ILL.

visi atsilankiusieji

gar*
v ’**>'•* V ] 

t**'

' > v. v

0 Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.

CTjiC I^engvi išmokėjimai, jei 
norima.

ITdJ PEOPLES
FSl & HEATING

COMPANY 
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Hayinarket 0075 ir 0076

VITAK-ELSNIC C0.
4639 So. Ashland Avė 

CHICAGO

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at- 
akančiu specialistu. Jis turi tris- 
lešimtj metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
usių ligų. Kraujo ir privatiškas li- 
as, reumatizmą, skilvio triubelius, 

urdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
umo ligas išgydo tuojau. .Slaptos 
>gos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš 
gydomos. Dr. Ross sistema, moks- 
iniu gydymu. Yra vartojama geriau-
• Amerikos ir Europos metodai.
'ilpni. nervuoti ir visai «nire vyrai
•ums gali būt grą
inta sveikata ir 
yriškumas spėria F< <. A W|

m gydymu kuris V ...
ustiprina nervus ir W
eikia stiprumo silp
<iems organams y 
itsilankykit dėl pa 
įtarimo dėl bile ko- 

mos ligos arba silp- 
nutao.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearhorn Street

Kampas Monroe Street. Chicago 
Crilly Buildina

u> Kiče elevatorių iki oenkto aukftto. Vyrų 
iriėminio kambarys 60(1,—Moterų 60H. Of. 
•o valandos kasdien nuo 10 ryto Iki ft va 
tarė. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
jiet. Panedfllyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
•yto iki 8 valanda) vakare.
• ividešimtis penki metai tame name

. 98c 
$1.79 

"u 49c

Solistė-dainininkė p-lė Augusta
S. Karpus, 

valandų vakare. Įžanea 75c jau padėjimu drapanų

Muzika John Pociaus

. KONTRAK TORIUS
558'S. Waj»htenaw Avė. Chica^e

m'O
. ’. k i1 ■*■■' v



Ketvirtadienis, sp. 25, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

> 1 ' ' ■ ■

Šiandie
* I

bus susirinkimas jaunų mergai- 
čių 8-tų valandų Library Hali, 
Halsted ir 80th Sts.

Kviečiame visas jaunas lietu
vaites, kurios dirba ir kurios 
lanko aukštesniąją mokyklą ar
ba aštuntą skyrių pradinėj mo
kykloj. Draugės Lietuvaitės.

“(dušas” .
• (Prisiųsta)

Vaičkaus teatras nedėlioj, 
spalių 28 d., stato Goodman 
teatre antrą naują veikalą šia
me sezone, būtent Fuldo 5-ių 
veiksmų komediją “(Husas”, ar
ba “Kvailys".

Komedijos autorius yra Liud
vikas Fuldas, o j lietuvių kalbą 
išvertė Viktoras Dineika.

Pagrindinė “Glušo" mitis yra 
garbinimas aukso veršio. Mirš
ta turtingas bevaikis biznierius- 
pramonininkas. Visi jo giminai
čiai susiidomavę kam velionis 
paliko savo turtą. Galų gale 
pakviečia giminaičius į teismą 
ir ten teisėjas atidaro testa
mentą, sulig kurio visi gimi- 
naičia turi nubalsuoti, kas iš jų 
yra kvailiausias, nes visas tur
tas paliekamas kvailiausiam iš 
giminaičių. Nors labai nesma
gu būti kvailiu, bet troškimas 
pinigų verčia kiekvieną balsuo
ti už save, kad patapti pavel
dėtoju vėlionies turtų. Baisa-' 
vimas pasekmių neduoda, ka
dangi visi balsuoja už save, iš
skyrus vieną, būtent Justą Ha- 
eberliną. Tada teisėjas atidaro 
antrą voką, kuriame Justas Ha- 
eberlin velionies valia paskirtas 
viso turto paveldėtoju. Justas

Haeberlin gražios sielos žmo
gus, didelis idealistas jaučias 
Įžeistas, kadangi jis velionies 
pripažintas kvaliausiu, atsisako 
formali škai nuo paveldėjimo, 
visų kitų savo giminaičių nau
dai. Visi jo giminaičiai apimti 
džiaugsmu žada Justui Haeber- 
linui iki gyvos galvos paramą, 
bet laikui bėgant visi jį aplei
džia ir galų gale pas giminai
čius kila mintis, kad Justas Ha
eberlin yra beprotis, nenorma- 
liškas žmogus, kurs gali net ir 
juos sukompromituoti, todėl nu
taria patalpinti jį |z bepročių 
sanatoriją. Jie, žinoma, kaip že
mų jausmų žmonės, nesuparto 
aukštos sielos idealisto Justo. 
Bet visą tą įvykį seka viena 
turtinga amerikietė, apie kurią 
suka daugybė vaikinų ir ji vi
siems atsako, nes jos idealas 
surasti sau gyvenimo draugą 
idealistą, panašų i Justą Ha
eberlin. Sanatorijos vyriausias 
daktaras įsitikrina, kad jo pa
cientas Justas netiktai yra 
sveiko proto, bet daug aukštes
nis ir prakilnesnis už paprastus 
žmones, tik susmulkėję žmoneliai 
jo nesupranta, nes jie paskendę 
materializmo bangose ir kiek
vieną prakilnesnį žmogų, kas 
negarbina aukso veršio, kas ne
parduoda savęs už pinigus, 
skaito nenormališkv.

Veikalas turiningas ir kiek
vienam mąstančiam žmogui su
prantamas.

Goodman teatro administraci
ja yra nusistačiusi neleisti į te
atrą su mažais vaikais, kurie 
dar ant rankų laikomi. Tai yra 
dėl tų, kurie neturi kur vaikų 
palikti, nemalonus dalykas, bet 
už tą patvarkymą Vaičkaus te
atro direkcija netatsako, nes tai 
yra Goodman teatro patvarky
mas.

Ieško kur dingo $6000
Grand džiurė tyrinėja, kur 

dingo $6,000, kuriuos Checker 
taksikabų kompanija sumokėjo 
miestui už stotis, bet iš kurių 
nei vienas centas nepasiekęs 
miesto kolektoriaus ofiso. To* 
kis yra Checker kompanijos 
kalti ąįmas.
*—■ ""-I—   - ■■■■’■

PRANEŠIMAI
Amerikos Liet. Daktarą Dr-jos 

po vasaros atostogų, atsibus pirmas 
reguliaris mėnesinis susirinkimas 
Spalio 26 <1., 8 v. v., Milda Pharma- 
cy, svetainėj, 3138 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Meldžiama gerb. daktarų medikų- 
chirurgų ir dentistų atsilankyti, ka
dangi yra labai daug svarbių ir ne- 
atidėliojančių klausimų išrišimui.

Kviečia A. L. I). Dr-jos Valdyba.

Marųuette Pai'k Lietuvių Am. Po
litikos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks Spalio 25 d., 7:30 v. v. 
kapelionijoj, 2634 Marųuette Rd.

Visi hariai ir norintieji prisirašyt 
j kliubą, kviečiami ateiti i susirinki
mą. Kliubas turi daug svarbių da
lyku apsvarstyti šiame susirinkime.

VALDYBA.

North gidės Dr-jų Sąryšys rengia 
balių kaipo atidarymą sezono svetai
nės, Nedėlioj, Spalio 28 d., Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus dainos, 
žaismės ir šokiai. Kviečiame publiką 
skaitlingai atsilankyt ir paremt Są- 
iyšio darbuotę. KOMITETAS.

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Ame
rikoj nariai esate kviečiami atsilan
kyti j banketą kuris yra duodamas 
Lietuvių Kliubams per Cook County 
Komitetą. Viskas dykai. Ban kietas 
su programa atfflbus Ketvirtadieny, 
Oct. 25 d., 6 vai. vakare, Moriison 
Kotely, Parlor G., floor B, Clark ir 
Madison Sts. Visi malonėkit būt 
laiku. A. Zcllon, prot. rašt.

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

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APHOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroc 0155
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
BUDRIKĮ

Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį
Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (grabus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bile vienas kitas graborius. Kainos. 
grabų yra įvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų.
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitų, atsakantį ir man
dagų patarnavimų.

EUDEIKISf

DIDYSIS OFISAS: 
4605-07 South Hermitage Avenue 

, Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

3201 Auburn 
Avenue 

Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

r NACJJ1EN0S, CKtttffJ, m *
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ANTANAS PIL1PONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 22 dieną, 6 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 56 metų <im- 
žiauš, gimęs Lietuvoj, Remy- 
galus apskr., Lekenų kaime. 
Paliko dideliame nuliudime se
serį Elzbietą, ftvogeii Klimai- 
tį ir brolį Bronislovą, Lietuvoj 
moterį Oną, 1 sūnų ir 2 duk
terį. Kurias pašarvotas, ran
dasi 8747 So. Houston Avė., 
South Chicago, UI.

Laidotuvės įvyks Spalio 27 
dieną, 1 vai. po pietų iš na
mų j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Piliponio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jain paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161

FRANK BUGAluA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 23 dieną, 1928 melu, 
sulaukęs 42 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Kelmės parapi
joj, Amerikoj išbuvo 15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Katriną, Hunus Elvirą, 16 
m., Juozą 14 m., Vincą 12 m.; 
dukterj Stelą 10 metų. Brolį 
Antaną, seserį p. Aismontie- 
nę, o Lietuvoj gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 27 d., 8:30 v. ryte iš 
koplyčios ii Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos paifialdos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Frang Bugailos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co. Phone Ca
nal 3161.

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL
v o r-u v x vv v » v r s-i a r 1GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valan^s 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vaL vakare 
Res. 3201 South VVallace Street

lva*r|Į8 ~
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
D r. J. W. Beaudette 
Viršuj Ashland statė banko 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randol^h 6800

Phone Viųtory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U S E R K A
3252 South Halsted Street

MAGDALENA’
' VASILIAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu’ 
Spalio 22 dieną, 9 valandą ry
to, 1928 m., sulaukus gilios se
natvės amžiaus, gimus Nauja
miesčio par, Panevėžio apsk., 
Kauno rėd. Paliko dideliame 
nuliudime Amerikoj 2 dukte
ris Agniešką Pigienę, žentą 
Kazimierą Pigėnh, Magdaleną 
Ambot, du sUnu Joną ir Juo
zapą Vasiliauskus, Lietuvoj 
dukterį Oną Sarantavičienę, 
brolį Kazimierą Krisiuną, se
serį Barborą Tamulevičienę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi namuose 6509 S. Ked- 
zie Avė., Tel. Hemlock 4114.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 26 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Vasi
liauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys,_ Hunai, seserys 

antikes ’ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Rra- 

borius J. F. Rudžius, Phone 
Canal 6174.

Lietuvės Akušerės

Viršuj Univbrsal 
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

12, 
Ki-
su-

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis,, Graborius ir 

Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St.,

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, Iii.

A. MONTVID, M. D.
1*1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

A. Vidikas-Lulevich - Si ’ S ■ -■
AKUSERKA Namų telefonas Brunswick 0597

mm o .. tt i a i cu a Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves
' Phone Victory 1115 

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant aklų, perleidžiau daugiau 
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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
' Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

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

Advokatai

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Ilemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo > ryto iki, 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ph< j Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

I

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Mi!waukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Simpatiškąs — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi* 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
k SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 19 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
f SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. JJlvd. 3201

DR. VAITUSH, O. D.;
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS .
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
iho, skaudamų akių karsti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Sneciidė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va; 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po plotų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7380

Jvairys Gyd^o^^
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

ries. Telephone Plaza 3200

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

V cikcii'uis 
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos Ir ryto iki 8 vakare 
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 pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(Jonan Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roo«evelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Purk 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vilta 6456 S. VVhipple St.
Ilemlock 4V80

%
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CLASSIFIED ADS

105 W. Monroe St
DIDELI PINIGAI

žmo

kru
Furnished Rooms

For Rent

Automobiles
parsi

Pas
HELBERG BROS

Room 607

Roseland
'Komunistų jomarkas

bile

Rakandai-Uaisai

Bridgeport Painting

balsu: 
vardą 
reikia 
o jis

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

grojiklj 
kabine- 
likusius

Business Service
Biznio Patarnavimas

$950 
$775 
$895 
$750 
$700
$700 
$495 

pasi-

Keai Estate f or Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Sewing Machines 
Siuvamos Mašinos

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St.

Central 3654
Financial 

Finansai-Paskolos

Financial
Finansai-Paakoloa

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......

Chandler luke nauias .....
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........
Fordą, 50 kitokių dėl

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, senai įsteigta, išdirbta ištaiga 
geroj apielinkėj. 5544 S Hoyne Avė

DNTEIRNATIIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

J. KAZLAUSKAS, 
3618 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 8546

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio jmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Apielinkės nuo
savybės k|la vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas. .

MES turime cash pirkėjų jūsų biz 
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja 

mos

P-as J. J. Bachunas 
banko biznyj

2319 W. Mar 
mainys ant loto; ge

yra keletas paminėta 
“Naujienų” rėmėjų- 
kurie maloniai skiria 
“Naujienų“ maskara-

RENDAI kambarys vienai ypatai 
be valgio. 1909 So. Halsted St. 2 f).

Business Chances
Paraavimui Bizniai

; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO 

145 N. Clark St.
Dearborn 3840

savo $800 
suoluku ir 

$25 j mokėt,

MAINYSIU 4 flatų medini namą 
ant farmos arbo lotų. Leon R. Ja- 
rush, 3252 So. Halsted St.

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Kaip tik tapo paskelbta, kad 
“Naujienos” rengia didžiausį, 
įvairiausi, su puikiomis dovano
mis maskaradą, tai tuojau dau
gelis lietuvių pradėjo juomi įdo
mauti. O lietuviai biznieriai nie
ko nelaukdami pasiūlė gražias 
savo dovanas grupėms ir įvai
riau pasirengusiems “Naujienų“ 
maskarade pavieniams.

Mums yra malonu pranešti, 
kad į pirmas eiles biznierių pa
teko sekami geri “Naujienų“ 
rėmėjai ir pasekmingai vedan
tys savo biznį ta 17) e lietuvių 
biznieriai:

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

GRAŽUS kambarys dėl gero žmo
gaus su valgiu ar be, apšildomas, 
ant antrų lubų. 3002 W. 43rd St. 
prie strytkarių linijos.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Malevojam ir popieruojan). Užlai
kėm malevų, popierą,- stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

TURfiK NUOSAVUS NAMUS 
80 pėdų lotas ant California 
Avė., ajti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

GROSERNĖ ir Delicatessen, ap
leidžiu miestą, turtu parduot už tei
singą pasiūlymą. 3278 Archer Avė

APSIMOKANTIS Investmentas.— 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakjand 4681

Mlbcelianeous 
įvairus

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100
Nėra jokių “red tapė 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augšČiausią 
kainą. Parduodame kaldras. karpc- 
tus, kėdes, pečius ir L t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PROPERČIŲ spekuliantui geriau
sia proga kokia gali rastis dabar 
Chicagoj. štai prie jūsų durų. Pa
klausykit 8 flatų 4 po 5 ir 4 po 4 
kambarius, South Side kampinis, 
gražioj vietoj, prie geros transpor- 
tacijos, randuojamas už $520 į mė
nesi, savininkei našlei esant pigiai 
parduos su dideliu nuošimčiu arba 
priims mažesni namą | mainus. 
Kreipkities 6921 So. Western Avė., 
MICHIULIS.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų“ maskara
dui dovanas, pranešime kitomū 
dienomis. Tėmykit “Naujienas“ 
“Naujienų“ Pramogų Komisija

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai 1* furnisal, grotos —♦ 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtory 9634.

5%% 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.

REIKIA Salesmonų pardavinėti 
$1.00 j mėnesj $1000 apdraudos po- 
licy. Geriausias kontraktas ir ko- 
mišenas. Iš kitų miestų salesmo- 
nai gali rašyti M. JOHNSON, A 20- 
33 Insurance Exchange Bldg., 175 
W. Jackson Blvd., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam 
barius, 6109 So. Alfrany Avė. Mai
nysiu ant biznio, mažesnio namo ar 
ba lotų. Tel. Victory 4952.

Naujienų maskara- 
das—daugiau, negu 

maskaradas

Mes perkame real estate 
kontraktus

Savininkas
Tel. I>afayette 9244

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAS NORITE
daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilj 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.
PARDAVIMŪI cigarų krautuvė ir 

Soft Drink Parloris, labai geroj vie
toj, prie gatvekarių. Kas pamatys 
tą biznj, neiškęs nepirkęs. Savinin
kas turi du bizniu. 2024 So. Westem 
Avė. Tel. Roosevelt 2927.

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 
Vernpu Avė.

uždėti ant “Roselando
Buvo daug pasiūlyta 

bet visi netinkami 
sušuko špoko 

turi gerą

ŲžDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu .nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais. 

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 
2335 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui Storas ir 4 kambariai, 

basementas per visą namą. Fumace 
šildomas, naujos mados įtaisymai, 
ant bizniavęs gatvės, prie kampo 
gatvekarių linijos. Gera vieta 
restauranto ar barbemės, arba 
kokio kito biznio. Parsiduoda 
mažu Jmokėjimu, arba priimsiu

DVIEjO flatų — 5—5 kamba 
rių, garo šiluma, geram stovy, ang 
liškas belsmentas; £21? 
quette Road. 
roj vietoj. Triangle 7475

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.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĘ
Išdrba aukščiausios rųšfes radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avc., Chicago, III. Hemlock 9149.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1720 W. Chicago Avė. 
Kampas Hennitage Avė.

REIKALINGAS kostume r i š k a s 
kriaučius. Atsišaukite tuojaus J. 
LUKAS, 3138 Logan Blvd. Phone 
Belmont 5304.

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
^750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 j savaitę.

Kreipkitės
1418 N. 'vood St. 

Imos lubos

Mokinkis Barberystės Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa 
cijų Šauk arba rašyk INTERNA 
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

Help Wanted—gemale
Darbininkių Reikia

$1.00 {mokėti $1.00 i savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 {mokėti, $1.00’ j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit š| skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard SeWin£ Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
{mokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus, garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

STATYKIT DABAR IR 
SUTĄUPYKIT PINIGŲ 

Mes pastatysim ir finansuosimi pas
tatymą bur.galow arba tintų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47th St.

GROSERNĖ ir bučernė, gera vie
ta, 3 ruimai su furhičiais. Rendos 
$45. Tur būt greit parduota arba 
paieškau gero bučerio | partnerius, 
nes savininkas numirė.

6137 Wentworth Avė.

1926 
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Eęsex 
rink: *io.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

flatas 
elektra ir toiletas 

i. Vieną mėnesj dykai, 
Kedzie Avė., Mt. Green-

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėti mergaitę, 2215 No. Rockvvell 
St. Šauk po 7 v. vakare.

Tel. Humboldt 7930

P-as J. J. Bachunas, Tabor 
Farm savininkas, nuo spalių 22 
d. pradėjo dirbti The National 
Bank of the Repu b) i c, kuris 
randasi vidurmiestyj (La Šalie 
ir Adams). Tai vienas didžiau
sių Chicagos bankų. P-as Ba
chunas dirba “Checkin-Savings“ 
skyriuj.

Prieš kiek laiko Republic 
bankas įvedė naują sistemą, 
kuria einant depozitai ir “che- 
cking account“ yra suvienijami 
į daiktą ir neša 3%. Be to, p. 
Bachunas atlieka tam tikrą dar
bą morgičių ir kituose banko 
departamentuose. Biznio reika
lais su juo galima pasimatyti 
banke nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. 
po pietų. —K.

PA'RDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsime ant naujų 'šdirbėjų sam- 
palinių. pigiai. 2433 Irvinję Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeni* šildo
mas, lotas 87x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatų budinką, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

Spalių 16 d. įvyko “kamu- 
nistų” ir “kamunisčių“ jomar- 
kas. Į šį jomarką “kamunistai“ 
ir “kamunistės“ - buvo sušaukti 
keturių kuopų. Pagal jų garsi
nimą, “memberių“ turėjo būti 
apie trejetas šimtų, bet nebuvo 
ne trejeto desėtkų. Net patys 
komisarai susirūpino, kad tiek 
mažai kareivių.

šiame jomarke visapusiai ap
kalbėta, kaip pasekmingiau pri
eiti prie neužkariautų masių. 
Vienas po kitam pradėjo davi
nėti planus, bet tuos planus nie
kas nenorėjo priimti. Pasiunti- 
nis iš “Ilnies“ štabo sako: “Tu
rite būtinai per stubas eiti prie 
“neužkariautų“ masių ir siūly
ti jiems musų “amuniciją“ pirk
ti; jeigu kas nepirks, tai veltui

MILŽINIŠKAS bargenas 
duoda Delicatessen Storas, pigi ren- 
da, 4 kambariai su rakandais. Turiu 
parduot greitai. 146 W. 59th St.

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE 

Savininkas turi apleisti Chicagą ir 
parduoti už numažintą kainą. Storas, 
4 kambariai ir 5 kambariai ant 2-rų 
lubų. Bučernė ir grosernė, trokas ir 
automobilius. Senai išdirbta įstai
ga, geras biznis. Viską už vieną 
kainą—tik $9,800, su mažu {mokė
jimu arba priimsiu lotą. Savininkas 

2953 West 38th St. 
Tel. Lafayette 5313

REIKIA 4 ’ patyrusių darbininkų, 
vienas patyręs važiuoti su arkliais, 
vienas kirpėjas. Cohų Irons Steel 
Co., 2034 Sou(hport Ąve.

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip pt 
vinėti automobilius ir uždirbti . 
algą. Jus mokinsitės pas to: 
žmonMi, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokirfti, 
jus galite tikt? pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldjf. 108 East 
Ohio SL, Chicago, ID.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia ,

REIKIA LIETUVIU AUTUrfOBl
UŲ PARDAVINĖTOJŲ — PAT Y

• RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au-

i
>arda-

gęrą

PAIEŠKAU Petro Rudoko iš Ni- 
ronių kaimo, gyveno Chicagoj, dirbo 
pas kriaučius. Meldžiu atsišaukt 
greitai.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087 *

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, šitas nepaprastas bargenas yra 
G kambarių burinis bungalovv, lotas, 
vanduo, visas arŠuolu trimuotas, 5 
metų senumo, garažas, ėlė iŠcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų lotas, su 
medeliais, daug saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ti už $9,500, mažas {mokėjimas. Ma
tyk manę Šiandien. M r. SORENSON, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 |moKet, 2442 
Monroe St. , ,

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
| Westus nuo Cravvford Avė. $19 500. 
šauk Tel. West 5080.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/£ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

vardjli 
žinąs’ 
“Daktaras 
Roselando žinioms, tik 
pas jį nueiti ir paklausti 

j pasakys “Geriau butų padaręs 
tas “milžinas“, kad butų pa
kvietęs daktarą j tą jomarką 
išekzaminuoti komisarų ir ko- 
misarkų protą. Jisai, l>8 abejo, 
butų suradęs priežastį, kodėl 
tie komisarai ir komisarkos šū
kauja tame jomarke. Suradęs 
priežastį, butų galėjęs pasiųsti 
tuos komisarus ir komisarkas, 
kad jiems < pataisytų jų protą. 
Kuomet įsimaišo keli Aukauto
jai, jomarke kelis klausimus kol 
išriša, tai praleidžia po kelias 
valandas. Daktaras tokiems bū
tinai reikalingas 
protą. —Žvalgas.

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitchael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

(1) Jos. F. Budrik, 3417 So. 
Halsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų“ maskaradui 
R C. A Radiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės , $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeportie- 
čiams, yra žinomas per daugelį 
metų; jis paaukavo Georgete 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo .“Naujienų“ 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto vertė — $12.

Čia tik 
tų gerų 
biznierių, 
dovanas

n ----------------- i - ii

išdalykite.” Pasipriešino kai 
kurie “memberių”. Sako: “Kad 
mes griausimės po stubas, ma
sės paskaitys mus už padaužas, 
kaip dar nesenai ‘Ilnis’ rašė, 
kad, girdi, apsisaugokite pa
daužų, neįsileiskite j stubas. Pir
miau patys sakėte per ‘llnį’: 
neįsileiskite padaužas į stubas, 
o dabar agituojate, kad mes 
virstume padaužomis, landžioda
mi po stubas prie neužkariautų 
masių”. Visi priešinosi tokiam 
įsakymui.

Kitas klausimas buv^: koki 
vardą

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATEK & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

208a W. 18 St. TeL Canal 1269

KAMBARYS rendon, vienam 
dviem vyram, su ar be valgio. 
W. 18th St. 3 lubos iš vidurio

PASIRENDUOJA 6 kanib. 
vanduo, gasas 
Pigi renda 
10758 So. 
wood, III.

MES turime pardavimui keletą 
£ lotų žemės farmoms, kurie turi 
uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak

rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. ^Salesma- 
tias jus aplankys, arba patys atei
kite i ofisą.

MES vuun visokios rūšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevala 4227

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24

Musų

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
bizniavus namas, grosernė, o viršui 
6 kambarių flatas, moderniškas. Su 
ar be biznio, arba mainysiu ant 
mažesnio namo. 1904 Canalport Av.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė kartu su puikiais fixtu- 
riais. Labai pigiai. 2736 W. 47th St.

GERIAUSIAS Bargenaą South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
štorak, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phone Republic .4170.

Help VVanted—Male-Femaie 
________ Darbininkų Reikia____
REIKALINGAS yra darbininkas no

rintis ant savęs būt gaspadoriu. Su 
mažu kapitalu, jus tą galite sau įsigy

ti, nėra skirtumo kas nė butų—vy
ras ar moteris, vedes ar nevedęs, 
jaunas ar senas. Norintieji toki dar
bą dirbt, malonėkit atsišaukt tuo
jaus pas savininką šiuo adresu: 3555 
W. lllth St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, $ra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti . “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1388.00. 
Comander Sedan taipgi* su viskuo

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

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

seno meldžiu pamatyti mus, nes 
mos jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
namą teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 81 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASUIJS 
Navininkai

PARDAVIMUI Cottage, 5 dideli 
kambariai, miegamieji porČiai, ga
sas, elektra, 35 pėdų lotas. Visi |tai 
sy/nai yra ir užmokėti; fumasu ap
šildomas, arti 85 ir Aberdeen. Rock 
Islnnd gelžkelis ir gatvekarių tran- 
sportacija. Kaina $6,500, jmokėti 
$500, likusius kaip rendą.

BOYLAN, 
8626 So. Racine Avė. 
Phone Stevvart 2567

,L. R. REISKE, 
6136 So. Halsted St. 

l-mas floras

PARDUOSIU 
su 75 voleliais, 
tu už $115, tik 
$10 | mėnesi.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, geras biznis, visokių tautų ap
gyventa, 6 kambariai pragyvenimui 
Greitai ir pigiai parduosiu.

3213 Paimel 1 Avė.

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums npują 
cementini ar murini pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir {rengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
rnliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLfNOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas ..................................................
Adresas ..............................................
Telefonas ..............................................

KNYGYNE “LIETUVA”
Galima gauti visokiausių lie
tuviškų knygų, nes “Lietuva” 
yra didžiausias lietuviškas kny
gynas pasaulyje. *

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius—čia 
galima priduoti skelbimus i 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų’* prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujama “Naujienų” rei
kalais.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Galima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietu
vių laikraščius Amerikos ir 
Lietuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti pa
vieniu kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Perka Lietuvos Laisvės 
kolos Bonus ir už. bonus 
sumoka pinigus—jeigu turite 
Lietuvos bonų pardavimui 
kreipkitės i musų Knygyną 
“Lietuvą.”

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai kreiptis 
j mus šiuo adresu: 

KNYGYNAS “LIETUVA,”
3210 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Ofisas atdaras nuo 8:30 ryte iki 8:80 
vakare. Nedėlioms nuo 11:30 iki 3:30

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju 
ų lotą su tinkamu jums namu ar 
ia apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

Paguldė 9600

UKULELE ar banjo groti mokh 
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas popuiiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

NAUDOKITĖS rinkimų metu! 
Pamatykit, apsvarstę suprasit, kad 
galimu pasimiudot. 9-nių flatų Chi- 
cagos tolimoj South Side, dailioj vie
toj, prie geros transportacijos Court 
Style buildingas, nešantis rendos j 
mėnesi $530, parsiduoda už? Taipgi 
Kalima mainyt j nami> arba lotus. 
Atsišaukit 6921 So. VVestern Avė., 
MICHIULIS.

ORGANIZATORIUS. Reikalingas 
atsakantis ir gabus organizatorius, 
kompanija išleidžia pusę miliono do
lerių. 3 organizacijų Šerai. Išimtinai 
daiktas vartojamas tik per bankus; 
Išbandyk, pardavimas pertikrins ver
tę ir reikalingumą.. Naujienos, 1729 
So. Halsted St., Box 1128

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street 
L F. Dankovvski, prez.
C. Dankovvski, ižd.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
pagelbininkų prie dženitoriaus. Duo
siu kambarį, valgi ir primokėsiu 
Turi būt teisingas ir nepijokas. At
sišaukit 636 E. Marųuette Rd 1 lub.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagclba. Prieinamos sąlygos. Cent
rui Finance Co., Hm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

JAUNA PORA parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
3 šmotų frieze parlor setą, du kar- 
petus, valgomojo kambario setą, 4 
šmotų miegruimio setą, 2 lempas, 
davenport, veidrodi, paveikslus, in
dus ir tt.. Verta $3,000, parduos už 
$550. Užmokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai, Winner, 8228 Mary- 
land Avė., 1 apt., vienas bloka^ j 
rytus nuo Cottage Grove Avė.

Phone Stevvart 1875

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai__

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III,

Educational
____________ Mokyklom___________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Pątentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai_______

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit I>andscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-. 
dytojai.

J. V.'St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

SAVININKAS turi parduot biz 
niavą namą ar išmainyt ųnt bile ko 
kio biznio, mainysiu ant formos.

Atsišaukit
5140 So. Halsted St.
2-ros lubos iš fronto 
Vakare po 6 valanda

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- 
liaviinas. Mes atliekame gurinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111,




