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Tarp Stalino ir Rykovo pra
sidėjo atvira kova

Keturi žymus komunistų lyderiai, Rykov- 
Kalinino draugai pašalinti iš vietų Mas
kvos komunistų organizacijoje.

BERLYNAS, spalių 25. —Ko
va tarp Stalino ir Rykovo pri
ėmė visai rinitą pobūdį. Ji jau 
išėjo plačion viešumon.

Jau vakar buvo pranešta apie 
atsišaukimą arba manifestą “J 
visus Maskvos komunistų or
ganizacijos narius,” kurį Sta
lino dauguma centraliniame 
komitete išleido prieš dešiniąją 
Rykovo ir jo šalininkų srovę 
komunistų partijoje. Dabar, 
kaip praneša iš Maskvos, kom
partijos organas Pravda pa
skelbė, kad, kartu su manifes
to išleidimu, Stalino kontroliuo
jamas centralinis komitetas 
priėmęs taipjau ‘‘praktiškų 
priemonių” prieš žymiuosius 
dešiniosios srovės vadus. Keturi

Komunistų studentai 
apeliuoja i Gorki 

dėl Trockio
BERLYNAS, spalių 25. — 

Vokiečių komunistų studentų 
sąjunga paskdbė komunistinėje 
spaudoj atvirą laišką Maksimui 
Gorkiui ir franeuzų- rašytojui 
Barbu sse. Savo laišku komu-, 
nistų studentų sąjunga prašo 
tuodu garsiu rašytoju pavarto
ti savo įtakos Sovietų Sąjun
gos valdžiai, idant ji palengvin
tų sunkiai sergančio Trockio Ii-j 
k imą tolimame Turkestane, ir 
}>ent perkeltų jį kur nors j svei
kesnę vietą.

“Iš tikro, skaudy ir gėda”, 
sakoma atvirame laiške, “kad 
reikia kreiptis dėl pagalbos Le
onui Trockini, didžiam Rusų 
revoliucijos vadui, bet, deja, 
tokia padėtis yra susidarius.”

Sovietai areštavo 68 
buddistų kunigus

VERCHEUDINSKAS, Mon
golų respublika, spalių 25. — 
Sovietų vyriausybė areštavo 
šešiasdešimt aštuonis bu<įdisti 
kunigus. Jie kaltinami dėl mo
kymo buddistų tikybos vaikus 
jaunesnius kaip 18 metų am
žiaus, kas sovietų įstatymais 
griežtai užginta.

Stiprus vėjas sutrukdė
Zeppelino skridimą

LAKEHURST, N. J., spalb 
25. Stiprus vėjas sutrukdė 
dirižablio “Graf Zeppelin” pla 
nuotą kaip šiandie išskridimt 
vakarų linkui, ir šiandie ve' 
kiaušiai nebeišskris.

Ėmė vaikščioti gandai, ka< 
maršrutas į vidurinių vakari 
valstijas, siekiant Chicagą, vi 
sai nebeįvyksiąs, dėl to, kad 
norima juo greičiau išskristi at 
gal per Atlantą į Vokietiją.

22 prapuolę jurininką* 
atsirado

MONTREAL, Kanada, spali’ 
25. — Iš Wolfe Cove, Que 
praneša, kad j ten atplauk* 
valtimi dvidešimt du jurinin 
kai, sudužusio St. I>awrenc' 
jlankpj garlaivio Cairntorr įgu 
los žmonės, apie kuriuos buve 
manoma, kad jie yra žuvę.

žymus Maskvos organizacijos 
darbuotojai, jų tarpe vyriau
sias sekretorius Mandelštamas 
ir Morozas, tapo pašalinti iš 
vietų.

Laukiama, kad panašių žing-' 
snių bus padaryta prieš tulus 
kitus dešiniosios Bykovo-Kali- 
nino srovės darbuotojus.

Eina gandai, kad Stalino cen- | 
tralinis komitetas kreivai žiū
rįs dagi į Bucbariną, įtardamas 
jį dėl simpatijų Bykovo-Kalini
uo srovei. Galimas tad daiktas, 
kad jis bus pašalintas iš tre
čiojo [komunistų] internacio
nalo pirmininko vietos, kurią 
jis užima nuo to laiko, kai Zi- 
novjevas buvo nuverstas ir iš
tremtas.

Sigman, I.L.G.W. uni
jos prezidentas, 

rezignuoja
NėW YORKAS, spalių 25. — 

Morris Sigman, International 
Lad.\ s Garm en t Workers uni
jos prezidentas, rezignuoja iš i 
savo vietos.

Rezignacijos priežastis — ki-■ 
lęs tarp jo ir generalinio uni-, 
jos vykdomojo komiteto nesusi-i 
pratimas.

Revoliucinis sukili
mas Persijoje

KONSTANTINOPOLIS, Tur-' 
kija, spalių 25. — Pranešimai 
š turkų-persų sienos sako, kad
Persijoj kilęs revoliucinis su
kilimas ir kad valdžia imantis 
;aro priemonių jam patrempti, 

■’santi mobilizuojama kariuo- 
nenė. Sukilimo esą paliesti 
aug miestų, ypačiai Tavrizas, 
uriame visos krautuvės esą 

iždarytos.

Jugoslavai nugalabins 
/ienų kartu 8 banditus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
palių 25. — Jeigu karalius ne- 
usimils ir nepakeis jiems bau- 
mės, lapkričio 15 dieną čia bus 

aAtuoni , kar
ti su paskilbusiu plėšikų vadu 

Pericu. Aukščiausias teismas 
liūties nuosprendį jiems pa

tvirtino.

lossi draugė paleista 
iš kalėjimo

ROMA, Italija, spalių 25. — 
loteriškė Marguerite Durant, 
:uri praeito rugpiuČio mėnesį 

buvo šveisarijos sienoj suimta 
tartu su gen. Cesare Rossi, bu- 
/usiu Mussolinio draugu, bet 
>askui patapusiu aitriu fašistų 
miešti ir pabėgusiu į užsienį, 
apo iš kalėjimo paleista.

lel dolerio negras nušo
vė žmogų

CHAMPAIGN, III., spalių 25. 
- Susikivirčiję dėl 1 dolerio, 
Vm. Martin, 71 metų amžiaus 
egras, nušovė dailydę Al. Wil- 
oną, 40 metų amžiaus. Negras 

pasidavė policijai.

Lenkų kaimietis nudū
rė 7 asmenis; 5 sužeidė

VARSA V A, spalių 25. —Pra
neša, kad Smidų kaime, Voly
nėj, vienas kaimietis, gavęs pro
to pamišimą ir dūkdamas su 
durtuvu, nudurė septynis as
menis, jų tarpe du policininkus.

Pamišėlis pagaliau buvo su
imtas, bet prieš tai jis dar pen
kis žmones sužeidė.

Amerikos naftos 
kompanijos nuveikė 
Rumanijos valdžią

Bucharestas pagaliau sutiko 
pakeisti aliejaus šaltinių eks- 
phiatavimo įstatymus

BUCHARESTAS, Bumanija, 
! spalių 25. Rumanijos valdžia 
| pagaliau sutiko peržiūrėti kal
nų įstatymus taip, kad svetimų 
kraštų kapitalas galėtų lygio
mis teisėmis su pačių rumanų 
kapitalu dalyvauti valstybės 
aliejaus šaltinių ekspluatavime.

Per keletą pastarųjų metų A- 
merikos ir Anglijos naftos 
kompanijos vedė atkaklią ko
va prieš esamus Rumanijos kal
nų įstatymus, kurie stovėjo 
joms skersai kelią. Ir dabar jos

Senatorių muštynės 
Meksikos senate

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 25. Meksikos senate bu
vo tokių karštų debatų, kad 
įsikarščiavę senatoriai nuo žo
džių perėjo prie kumščio ir 
šautuvo argumentų. Senatorius 
Manuel Montoga kirto žandan 
senatoriui Jose Maria Valen- 
zuelai ir po to, išsitraukęs pis- 
tolį, taikėsi šauti. Kiti senato
riai tėčiu u suskubo Montoyą 
nuginkluoti. Posėdis pasibaigė 
didžiausiame trukšme.

i Kenoshoj vėl išsprog
dinta bomba

KENOSHA, Wis., spalių 25. 
— leloj tarp Brown National 
tanko ir Danish Brotherhood 
sale sprogo bomba, padėta po 
neanutų ir popkornų vežimu. 
Vežimas, kurio savininku buvo 
Tobn Blancbard, buvo sprogi
mo sudraskytas, taipjau išdau
žyti artimesnių namų langai. 
Blancbardo sūnūs dirba kaip 
streiklaužys Allcn A kompani
jos megstuvėse, kur darbinin
kai jau kelintas mėnuo strei
kuoja.

Pagaliau 88 metai susi- 
tuokė su 18 metų

EDWARDSVILLE, 111., spa
lių 25. — Edward James, jau
nikis, 88 metų amžiaus, ir Miss 
Novena Smitb, jaunoji, 18 me- 
^ų amžiaus, gavo čia vedybų 
’eidimą ir tuojau susituokė, 
džostis-av-di-'pys palaiminti.

Prieš keletą dienų ta nepa
prasta porelė bandė susituokti 
Bellevillėj, bet vietos vedybų 
“laisnių” sekretorius, kuri bu
vo moteriškė, atsisakė duoti 
jiemdviem leidimą.

__ L__________
GRUDU ELEVATORIUS UG

NIES SUNAIKINTAS.

MASON CITY, 111., spalių 25. 
— Praeitą naktį čia sudegė 

Sutton kompanijos grudų ele
vatorius ir ofisai. Ugnis sunai
kino daugiau kaip 15,000 buše
lių grudų.

[Aliuliu.- aixl 1’ucUle Piloto)

Streikuoja badu už geležinių grotų. — Newyorkietis Charles 
Smith, Amerikos Draugijos Bedievybė! Kelti pirmininkas, ku
ris, nuvykęs į Arkansas valstiją kovoti su davatkybe, buvo 
areštuotas ir teismo pasiųstas j kalėjimą. Smith kalėjime pa 
skelbė bado streiką ir jau apie pusantros savaites badauja.

Filmų “žvaigždės” 
imami nagan

Douglas Fairbanks ir Mary 
Pickford nesumokėję milio- 
nų dolerių taksų

WASHINGTONAS, spalių 25.' 
— Žinomi krutamu jų paveikslų 
“žvaigždės”, Maty Pickford ir 
jos vyras Douglas Fairbanks, 
buvo priversti atvykti į Wash- 
ingtoną ir pasiaiškinti iždo de
partamentui dcl nesu mokėjimo. 
Vyriausybes apskaičiavimais, 
Douglas Fairbanks esąs kaltas 
iždo departamentui $1,090,273 
su centais taksų, nesumokėtų 
per septynerius melus. Mary 
Pickford taipjau kalta didelę 
sumą, nors kiek mažiau, nekad 
jos vyras.

Morokiečiai paleido du 
francų aviatorių

PARYŽIUS, spalių 25. —Pra
neša, kad franc.uzų aviatoriai 
Serre ir Beine, kurie prieš tris 
mėnesius buvo Afrikoje moro- 
kiečių bandos paimti j nelais
vę, dabar tapę paleisti ir atvy
kę i Vilią <le Cisneros,» Ispanų 
Afrikoj. "f.'-.-

įregistravo stiprų že
mės drebėjimą

NEW YORKAS, spalių 25.— 
Fordhamo universiteto seismo
grafas įregistravo stiprų žemės 
Irebejimą, turėjusi įvykti kur 

nors apie Karibines jūres.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
panašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis-
kas, daugiausiai vakarų kryp- UŽSIMUŠĖ IŠKRITĘS Iš AE 
ties vėjas. ROPLANO

Vakar temepratura įvairavo ----------- ,
tarp 40° ir 51° F. | WINDS0R,‘ Ontario, spalių

šiandie saulė teka 6:14, lei- 25. — Iškritęs iš aeroplano ne- 
džiasi 4:54. Mėnuo leidžiasi i toli nuo čia užsimušė aviacijos 
3:12 ryto. I mokinys Don Strevett.

16 žmonių žuvo per 
audrą jūrėse

MASKVA, spalių 25. — Azo
vo jūrių srity siautė smarki 
vėjo audra, kuri padarė dide
lių nuostolių. Sąsiaury tarp A- 
zovo ir Juodųjų jūrių pasken
do keli žvejų laivai ir 16 žmo
nių žlugo.

Aeroplanu iš N. Y. j Los 
Angeles, be sustojimo
LOS ANGELES, Cal., spalių 

25. — šiandie kaip 2:12 po pie
tų atskrido į Los Angeles avia
cijos laukų Minės Field mono 
planas “Yankee Doodle” su 
kap. C. Collyer’u, kaip pilotu, 
ir Harry Tucker’u, pasažierium. 
“Yankee Doodle” atskrido iš 
New York o, niekur nesustoda
mas, per 24 valandas ir 55 mi
nutes.

Prisipažino išsprogdinęs 
bombą Meksikos kon

greso rūmuose
MEKSIKOS MIESTAS, spalių 

125. ---- darios Castro Balda, vie-

nas iš keliolikos asmeny, kurie 
buvo suimti ryšy su Meksikos 
išrinntojo prezidento Aivaro 
Obregono nužudymu, prisipa 
žino, kad jis buvęs padėjęs 
bombą atstovų1 buto prausyk- 
’oje, kuri sprogdama apdraskė 
trobesį. Balda betgi ginasi, kad 
sąmoksle prieš prezidentą Cal- 
lesą jis nedalyvavęs.

JAUNAS DARBININKAS 
TRAUKINIO UŽMUŠTAS

MOUNT OLIVE, 111., spalių 
25. — Pasažieriniam Wabasb 
traukiniui užgavus jo sunkų i ' 
vežimą, buvo užmuštas darbi
ninkas Pete Pakoviš, 23 metų

Siūlo Francijai pini
gų skolai Jungt. Val

stybėms mokėti
Paskolos 'siūlytojai yra patys 

Amerikos finansininkai

PARYŽIUS, spalių 25. — 
Praneša, kad Franci ja jau ga
vus keletą užsienio pasiūlymų 
paskolinti jai pinigų, kuriais ji 
galėtų ateinančių metų rugpiu
Čio mėnesį sumokėti Jungti
nėms Valstybėms 400 milionų 
lolerių skolą už karo sandėlius.

Tokių pasiūlymų, sako, pa
darę Amerikos bankai per olan- 
lų ir britų tarpininkus.

Pasigenda 22 laivo 
įgulos žmonių

MONTREAL, Kanada, spalių 
15. — Pasigendama dvidešimt 
iviejų prekių laivo Cairntorr 
•gulos žmonių. Laivas Cairn
torr praeitą antradienį užšoko 
int uolų netoli nuo Cape Wbit- 
le, šiauriniame St. Lawrence 
ankos krante. Gresiant dide- 
iam pavojui, įgulos žmonės 
relibėjosi dviem nuleistom vab 
;im. Viena valtis su dvidešimt 
eturiais jurininkais buvo plau

kusio pagalbon prekių laivo 
alacia išgriebta, bet antrosios 

valties su kitais 22 jurininkais 
įiekur nesurado. Bijoma, kad 
ie nebūtų žuvę.

Wilkins plaukia j pietų 
ašigalio bazę

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
ipalių 25. Tyrinėtojas Geor
ge Wilkins ir jo partija laivu 
Hiektoria išplaukė iš čia į Pri
gavimo salą, kurią jis mano 
padaryti baze savo ekspedicijai 
i pietų ašigalio sritis.

°abėgo banko kasierius 
su $11,800

LINCOLN, Neb., spalių 25.— 
^abčgo Nebraska State Bank 
vf Obiowa kasierius C. H. Brin- 
kman, nusinešdamas $11,805 
>anko pinigų.

Keturi traukinių; tar
nautojai užmušti 

kolizijoje
LOCKERB1E, Škotija, spalių 

15. — Netoli nuo čia susidūrė 
/Ondono-Aberdeeno pas-ažierinis 
raukinys su prekių traukiniu. 
Abiejų tiaukinių mašinistai ir 
•ečkuriai buvo užmušti, o trys 
'asažieriai sužeisti.

88IŠOVĘS ŠAUTUVAS UŽ^
MUŠĖ VAIKĄ

DIXON, 111., spalių 25. —Vie- 
>s gyventojo Russell Nye pen- 
hrių metų vaikas, Robertas, 
umetė nuo lentynos tėvo šau- 
•ivą, kuris išsišovė ir vaiką 

• žmušė.

SUDEGĖ ELEVATORIUS

MATTOON, III., spalių 25.— 
Sudegė Morris grudų elęvąto- 
ius. $20,000 nuostolių.

STUDENTAS UŽMUŠTAS

TUCSON, Ariz., spalių 25.- 
' utomobilių kolizijoj buvo už
muštas F. Garry Nash, Arizo- 
•08 Universiteto studentas.

KAUNAS. — šiomis dienomis 
'aisogalds valsč., Regių dvare 
M tuo tarpu neišaiškintos prie

žasties, rasta pasikorusį Julė 
Olšauskaitė 29 metų amžiaus.

Lietuvos žinios.
Ar bus Lietuvoje Sei

mas, ar jo nebus
Tarybos funkcijos praplėstos

KAUNAS. [LŽ].— Ministerio 
pirmininko Voldemaro pasikal
bėjime su spauda, “Lietuvos 
Žinių” atstovas priminė p. Tū
belio nuomonę apie Seimą; bū
tent, kad jis esąs nereikalingas, 
ir sugretindamas ją su anks
tau padarytu p. Voldemaro 
pranešimu apie Valstybės Ta
rybą, būtent, kad ji bus įstaty
mų paruošimo, bet ne įstatim- 
davybės organas, kokiu jis da
bar yra paskelbtas, — paklau
sė p. Voldemarą, ar bus Lietu
voje Seimas, ar ne?

Min. pirm. Voldemaras atsa
kė nežinąs, kokia yra p. Tū
belio nuomonė, tačiau klausi
mas galjs būti tik dėl tų dviejų 
ištaigų darbo suderinmo būdų. 
Esą linkstama prie tokio su
tvarkymo, kaip Pietųslavijoj, 
kur tarybos paruoštą įstatymą 
Seimui* referuoja tarybos pa
skirtas referentas.

Kai dėl tarybos, tai jos parei
gos bei funkcijos esą dabar 
praplėstos. Taryboj} be juristų 
(5) įeisią interesų atstovai — 
prekybininkų, pramonininkų ir 
kitų.

Lietuvoje jau prasideda 
žiema

KAUNAS. — Iš Šiaulių pra
neša, kad spalių 1 dieną ten pa
sirodė sniegas, tačiau greit iš
tirpo. Temjieratura dieną buvu
si arti nulio. •

Iš Joniškio gauta žinių, kad 
apylinkėse tiek daug prisnigę, 
kad susidaręs visai žiemos vaiz
das.

Ir Kaune buvo pasirodęs snie
gas, tačiau labai maža.

Iš visur gaunama žinios, kad 
naktimis žymiai nukrintanti 
temperatūra ir būna šalnos, 
kurios vietomis sulaikiusios 
žydėjimą žirnių. Ūkininkai 
biją, kad bulvių neapsnigtų.

Latvijoj sulaikytas Lie
tuvos emigrantas *

Emigrantas pasisakė esąs krik
ščionis demokratas

KAUNAS. —Latvijos spauda 
praneša, kad Latvijos paruiie- 
žio stoties Meilen&s policijoii 
įtėjęs Lietuvos pil. žiedas ir 

pasisakęs esąs Lietuvos politi
nis emigrantas, priklausąs kri
kščionių demokratų partijai, 
sąs atsargos karininkas.

Policija Žiedą sulaikiusi ir 
‘davusi politinės policijos val- 

’ybai.

Su revolveriu prie 
altoriaus

KAUNAS. —Prieš kelias die 
nas Klaipėdoje vienoje bažny
čioje įvyko jaunos poreles suri- 
''‘mas. Tik kunigui pradeiu* 
isstuvių apeigas, vienas v 

kas su brauningu ir užpro 
avo, girdi, jis anksčiau ją itv 

’js ir jam jaunoji priklaus^”
Panelė tačiau nesutiko ir p 

eiškė norą tekėti už ant^e’ 
t. y. už to, su kuriuo pradėjo 
vestuvių apeigas. Kunigas, jau
nosios norą išpildė.
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IS GYVENIMO

KNYGOS
Rašo D». Margelis

Merginu užsiėmimas ir dorovė
Kiekvienas mes turime savy

je tam tikrą jėgą, su kuria ir 
stengiamės išlaikyti pusiausvy
rą tarp savo instinktų ir pro
to. Kurie esame taip laimingi, 
kad sugebame tokią lygsvarą 
kuopilniausiai išlaikyti, tie esa
me padorus ir draugijai nau
dingi žmonės. Kitaip ir būti ne
gali. Juk tada mes iš tikrųjų 
visai harmoningai santykiauja
me su kitais žmonėmis, su vi
sa aplinkuma, na, ir niekam ne- 
nusidedame. Proto suvaldyti in
stinktai neleidžia mus veikti be 
refleksijos, vadinas, be apmą
stymo, be apsvarstymo, be ap
galvojimo, įgalios, juk ir be 

• nuosprendžio, kad ve šitaip, o 
ne kitaip reikia padaryti. Gi 
instinktų jėgos priturimas pro
tas negauna kūną taip paverg
ti, kad pastarasai tik idėjoms 
tarnautų. Ir tai yra labai svar-

AR TU VISADA PIKTAS?
Jei tu visada esi blogame upe, tai 

bandyk

TR1NERIO
KARTAUS VYNO

kurs tavyje padarys pilną atmainą. 
Susiraukimai pasikeis į nusišypsoji
mus, pajusi nauju žmogum. Tas pa- 
sitikėtinas tonikas pašalina nevirš
kinimą, blogą apetitą, užkietėjimą 
ir galvos skaudėjimus. Vilose aptie- 
kose. Reikalauk nemokamo sempe- 
lio iš Jos. Triner Co„ 1833 So. Ash
land Avė., Chicago, III., indėdamai 
10c pašto išlaidoms.

Nemokamo sempelio kuponas

Vantas ..............................................
Gatvė .................................................
Miestas, Valstija .............................. 

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly
S. S. LEVIATHAN

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

ši specijali ekskursija ant šio laivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko UrfitecLStates Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON 

(tesiog i Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.
Sngrižimui leidimus (Rc-cųtry Penųits) visi ncpiliečjai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentų, arba rašyk

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, 111. 46 Broadvvay New York City
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bu, nes kaip jau protas gauna 
instinktus visai nuslopinti, ta
da idėjos taip griežtai kūną val
do, kad žmogus Virsta gyvu 
nęurąsteniku ir hyatęyiku. Tai
gi ir matome, kad lygsvara 
tarp instinktų ir proto neišven
giamai reikalinga.

Didžiausia bėda, kad tą vidu
jinę jėgą, su kuria žmogus tik 
ir teišgali susivaldyti, gana daž
nai gyvenimo aplinkuma labai 
skaudžiai paveikia. Žinoma, čia 
nereikia pražiopsoti, jog labai 
daug priklauso ir nuo pačios 
jėgos didumo. Nekurie mes juk 
turime savo vidujinę jėgą ga
na didelę, nekurie mažesnę, o 
kurie-ne-kurie visai menkutėlę. 
Antra vertus, ir aplinkybės ga
li būti nelygios, taigi tokios, 
prieš kurias išgalime atsilaiky
ti, ir tokios, prieš kurias kadir 
noroms nenoroms turime pasi
duoti ir tiek.

Daugiausia paveikia gyveni
mo aplinkybės jaunuomenę, 
ypač mergaites. Pavyzdžiui, 
imant mergaites dorovės kryp
timi, pasirodo, kad ir ta aplin
kuma, kokią paprastai sudaro 
darbas arba kasdieninis užsi
ėmimas, stačiai sprendžiamos 
įtakos į jas turi.

Taip vadinamos Išganymo 
Armijos darbuotoja Annie J. 
Cowen specialiai tyrinėjo mora
linę mergaičių būseną (stovį). 
Juo labiau rūpėjo jai patirtį, 
kiek įtakos į mergaičių doro
vę turi industrija, ryškiau sa
kant, užsiėmimas arba kasdie
ninis darbas. Davinių jinai ga
vo iš tikrųjų labai įdomių. Pa
sirodė, kad virėjos tai aukš
čiausiai doriškai stovi. Paskui, 
moterų plaukų taisytojos jr ap
skritai jų padailintojos (beauty 
parlor darbininkės). Trečią vie
tą gi užima kolegijos mergai
tės. O žemiausiai dorovėje nu
puolę, tai tarnaitės, vidurinėj 
mokyklos (high school) moki-

(Pači H o and Atlantic Photo)

William McAndrevv, buvusi# 
Chicagos mokyklų superinten
dentas, kuti “išėdė” mėras 
Thompsonas. McAndrevv dabar 
ta|M) paskirtas Nacionalės švie
timo Asociacijos pirmininku.

Dės ir namų mergaitės, taigi 
tos, kurios pas tėvus gyvena, 
taip sakant, mažne be jokio 
darbo.

Tarnaičių doriško nupuolimo 
priežastimi ponia Cowen skai
to apvienėjimą, gi namų mer
gaičių — tinginiąyimą. Musų 
supratimu, tai vienystės ir tin
giniavimo ir tarnaitėms ir na
mų mergaitėms perdaug yra. 
Taigi, kaip vienoms, taip ir ki
toms netenka pakankamai dar
bo, kitaip sakant, susidūrimo 
su realybe. O kai žmogus, ypač 
jaunuolė, negauna su realybe 
santykiuoti, tai imas perdaug 
tik svajoti, fantazijas pinti, na, 
ir naiviu keliu smagumo ieš
koti. Blogiausia, kad toks sma
gumas dažniausiai būna tiktai 
fizinis. Bet reikia tiesa sakyti, 
kad smagumas, pamatuose, tik
tai ir tegali būti fizinis, nes jį 
gauname tik stimuliuodami tam 
tikras kūno dalis. Pavyzdžiui, 
kramtymas gurno arba rūky
mas, juk yra patenkinimas tik 
tam tikrų kūno dalių: burnos, 
gerklės, etc.

štai biskis statistikos, kuri 
parodo neištekėjusių motinų 
amžių ii- skaičių. Viso stebėta 
653 neištekėjusios motinos. Vie
na iš jų, kuri nėvedusi susi
laukė kūdikį, buvo tik 10 me
tų amžiaus; keturios 12 m.; 
trys 13 m.; aštuoniolika 14 m.; 
dvidešimt penkios 15 m.; pen
kiasdešimt šešios 16 m.; septy
niasdešimt dvi 17 m.; šimtas 
18 m.; aštuoniasdešimt septy
nios 19 m.; septyniasdešimt ke
turios 20 m.; trisdešimt devy
nios 21 m.; keturiasdešimt as
tuonios 22 m.; dvidešimt viena 
23 m.; dvidešimt keturios 25 
m.; vienuolika 26 m.; devynios 
27 m.

Atrodo, kad pavojingiausias 
mergaičių amžis yra 18 m., nes 
tada daugiausia jų nupuola. Po 
tam gi nupuolimo skaitmuo ei
na žemyn ir žemyn. O sulau
kusių 27 m., jau tik devynioms 
iš 653 nupulti teko.

Dabar dirstelėkime į šitas 
mergaites jų užsiėmimo arba 
kasdjeninio darbo žvilgsniu. Iš 
jų buvo dvi virėjos, trys plau
kų taisytojos, trys elektros ope
ratorės, keturios siuvėjos, pen
kios skalbėjos, keturios kolegi
jos studentės, devynios moky
tojos, vienuolika slaugių, 22 
klerkus, 35 ofiso darbininkės, 
12 telefono \operatorės, 45 fa
briko darbininkės, 61 valgyk
loj patarnautojos, 110 mokyk
los mergaitės, 91 namų mergai
tės, 214 tarnaitės.

Kaip jau pasakyta, tai dau
giausia tarnaičių. Paskui gi ei
na mokyklos, žinoma, high 
school, mokinės. Apie tarnaites 
jau kalbėjome, bet pravartu čia 
žpdis tarti apie, aukštesnės mo
kyklos mokines. Juo labiau svar
bu apie šitas mokines žodį ki
tą pasakyti, kad ve gana daž
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nai kalbama, buk reikią lyties 
higienos mergutes mokyti, tai 
tada, girdi, joą taip lepgvąį pe- 
paslis, ną, ir doriškai nenu- 
smuką. Vienok daugelis šitų 
mergaičių kaip tik ir tėra ly
ties higienos mokomos. Naudos 
betgi*iš to nėra. Ar tai, gal būt, 
mokymas netikslus, ar, paga
liau, jis ir tiksliausiu būdamas 
tokioms mergaitėms naudos at
nešti negali. Veikiausia, kad pa
starasis daleidimas yra teisin
gesnis. Juo labiau, kad tokioms 
mergaitėms ne tiek reikia ly
ties higienos, kiek proto higie
nos. Lyties higienos dėstymas, 
ypač dar jeigu nesugabios mo
kytojos, tiktai sukelia mergai
tėse visai nereikalingo savo ly
timi susidomėjimo. Tokis žin
geidumas paprastai didėja iki 
jis nevirsta auto-erotizmu ar
ba giliu savo kūno mylėjimu. 
Tada gi koncentruojama min
tys, palytėjimai, žvilgsniai ir 
visokios sugestijos ir į tą punk
tą, kur pirmiau visai nebuvo 
apie tai ir manoma. Išeitis — 
ieškojimas smaguriavimų, paga
lios, ir doriškas nupuolimas.

Kas kita betgi butų, jei to
kios mergaitės butų mokomos 
proto higienos. Tada visą klau
simą dėstytų ne paprasta mo
kytoja, kuri dažniausiai psy- 
chologijos visai nepažįsta, bet 
psychologijos klausimus dėsty
tų kvalifikuota mokytoja. Tai
gi pirmiausia mergaitėse butų 
sukelta vidujinė, jėga, ryškiau 
sakant, sustiprinta valia, o tik 
po tam aiškinama ir lyties in
stinktai, kurie gana sunku su
valdyti. Gi dabar, mokant ly
ties, o ne proto, higienos, da
roma kaip tik atbulai, tai yra, 
pirmiausia sukeliama mergaitė
je didelis žingeidumas jos ly
timi, pabudinama lyties instink
tai, na, o apie jėgą juos nu
slopinti ar suvaldyti nieko ne
sakoma, arba jeigu ir sakoma, 
tai per vėlai. Bet kiekvienas 
žmogaus dvasios ir lyties psy- 
chologijų studijuotojas žino, 
kad susikirtus lyties instink- 

augStosios draugijos nauja žaisme

Cigaretu bandymas Užrištomis Akimis
3 iŠ 4 IŠRINKO

ŠVELNESNI IR NESUKOSESI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

Club—
arbatų, 
khubas

Score:—
OLD GOLD ..................
Kitas cigaretes..............

Du kiti cigaretai bandyme

šeimininkė
PIlItfCBSSA
GES

Kūme yrą paslaptis OLD GOLD 
vyjjojaučio patraukimo?

Taį nėra kokia misterija,.. bet labąi pa
prastas faktas. Tai yra širdiniai lapai, 
kurie priduoda ()LD GOLD jų medaus 
švelnumą. Ne šiurkštus, kieti viršutiniai 
lapai tabako stiebo.,, ne nuvytę apąliniai 
lapai, štai kodėl jįo yra ąkirtinRi... geres
ni... štai, kode! jus galite išrinkti juos 
net i? tamsoje.

Pareiškimas žymiausio New Yorko dien
Paščio Draugijos Reporteriui:
VISKAS PRASIDĖJO kac|ą pasiūlyta cigąrctus. Kiek 
viena atsisakė ir užsidegė savuosius. Penki žmonės., 
keturios skirtingos rųšys. Tai iššaukė kalbą apie ei 
garėtų skoni ~ ar f 
savo mėgiamų L .
bandymu užrištomis akimis ....
jom eigaretus, ketupus geriausiai žinomų rųftių. Aš 
užrišau kiekvienai viešniai akis, jos surukę keturius 
cigaretes pasisakė, kuris labiausia kiekvienai patiko. 
Trys iš MuUU išrinko OLD GOLD.

viena atsisakė ir užsidegė savuosius. Penki Žmonis...
I” 

r- ar žmonės apsigaudinėjo dėl skonio 
ir nemėgiamų dalykų. Kuri tai pasiūlė 

"' * i kad tai ištirti. Mes sūdė-

O P. Urillard Co.. E»t l7(J° 
Padaryti iš širdinių l<<ix| 

tabako augmens

P-LĖ MARIANNE 
VAN p E N S S E 
LAER... kuri debiu
tavo 'Paryžiuje ir 
Londone pereitą pa- 
vasarj. gggs

P-Lfe CLARISSA 
STEM... popui iarė 
New Yorko augšto- 
sios draugijos mer
gaitė. __ ______ _

COMTE8SE DE 
FORCEVILLF... iš 
paLi žymėjusios Is
panijos » Franci jos 
šeimynos... Pary
žo a u s augstosios 

draugijos vadas.

VIETA—Embassy
...puošnus užkandžių, 
pietų ir vakarienių 
New Yorko haute monde.

ĮVYKIS—PRINCESSOS ROS- 
PIGLIOSI ARBATA

DALYVAUJA—P rincessa 
Comtesse de Foncevilie, pane
les Marianne Van Rensselaer, 
Clarissa Stein, Rosamond Pin- 
chot.

FRA N- H O 
ROS’PIGLIO j, B

Amerikoje gimu- w i
si žmoną žymaus Itą- L

Iijqs didžiūno. P-LĖ ROSAMOND
FlNCHOT... kuri 
taip žavėjančiai vai
dino Vienuole vei
kale “The Miracle”

tapui su visuomenės (gaujos) 
instinktais įr pH»tąrįwn»iems 
nenuveikus pirmuosius, papras
tai susidaro kompleksas, kuris 
ir būna priežastimi nesuvaldo
mo troškimo smagumo, kokį 
duoda tiktąi lytis.

Taigi, svarbiausia yra sukelti 
ir sustiprinti kiekviename žmo
guje vidujinę jo jėgą save val
dyti, o tada visokie jo kūno 
geiduliai nevedžios jį už nosies. 
O tam reikalingas dvasios mo
kslas; pirmiausia tik proto hi
giena, paskui ir gilesni dalykai. 
Kadir jauna mergaitė, vis dėlto 
turėdama sveiką dalykų paži
nimą ir valios galią, ji ir mokės 
ir išgalės susivaldyti. Tiesa, į- 
varios gyvenimo aplinkybės 
spaus ją pasiduoti, bet būdama 
ir sveika žinuote ir stipria va
lia apsiginklavusi, sugebės at
silaikyti. O kai dėl tinginiavi
mo ir vienystes, tai tėvai turė
tų suprasti, kad mergaitės be 
jokio darbo namie laikyti nėra 
gera. Darbas, šiaip ar taip sa
kant, yra žmogaus išganymas. 
Nes tik per darbą žmogus pasi- 

Svetimžemių problemos
Kiek yra svetimtaučių Alaskoj?

Klausimas: Ar galite man
pranešti gyventojų skaičių 
Alaskos, ir kiek tenais yra vo
kiečių, italų, (rusų ir kitų sve
timtaučių ?

Ką jus nemanote daryti, 
jus padarysite tai geriau, jei busi
te linksmas, nesusi rūpinęs. Kliūtis 
lengva nugalėti tiems žmonėms, ku
riems nėra reikalo pirmiausia pa
tiems save nugalėti. Bet jeigu jus 
pradedate dieną piktas, surūgęs, pa
vargęs po nakties poilsio, jus be 
reikalo sumažinate savo darbštumą.

Palaikyk save veilų, pilną energi
jos palaikydamas savo sistemą liue
są nuo susirenkančių nuodų, kurie 
prasideda viduriuose.

Boal’s Rolelės tai padarys. Jos 
yra skanus figų saldainiai, prie ku
rių yra pridėta reikiama proporci
ja vaistinių žolių. Naturalis, neken
ksmingas, malonus būdas palaikyti 
gerą sveikatą ir dvasią. Nepadaro 
įpročio.

Sukramtyk rolelę eidamas gulti. 
Seks pilnas išvalymas.
Jūsų aptiekininkas turi Boal’s Rolls. 

-------------------------- ^-,4 ,t,. „■ .--------- ---------------------------

pažįsta su realybe ir apskritai 
tikruoju gyvenimu.

A. H. T. Torono, Canada.
' Atsakymas*. 1920 m. gyven

tojų Alaskoj buvo 55,000. Iš jų 
suvirš 27,000 buvo indijonai ir 
eskimo žmoės. Baltųjų gyven
tojų 11,600 buvo svetimžemiai, 
ir apie 7,000 tengimę, bet sve- 
timžemių tėvų vaikai. Svetim
žemių buvo 2,170 iš Norvegijos; 
1,700 iš Švedijos; 850 iš Vokie- 
tijos, 800 iš Finlandijos; 540 iš 
Jugoslavijos; 870 iš Danijos; 
440 iš Rusijos; 330 iš Italijos 
ir 80 iš Lenkijos. (Flis).

Penktadienis, šp. 26, 1928

Sustabdyk Galvos 
Skaudėjimą

paimdami vieną ar dvejetą 
ORANGtlNE Miltelių. Dak
taro Receptas. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Virš 8 
milionai sunaudota pereitais 
metais. ’
Visose aptiekose 10c. ir 25c.

orąngeinie

Jei nori išmokti 
gerai rašyti •*- 
nusipirk typewriterį
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Milionams, kurie 
nebalsuoja!

sako, kad 
60,000,- 
21 me- 
Neskai- 
balsuo- 

nekvali-

piliečiais irgi turės teisę bal
suoti. Ir tie naujieji balsuoto
jai gali išrinkti ateinantį pre
zidentą.

Ir todėl žmonės, kurie ragi
na ir bando įkalbinti visus bal- 

balsuoti, nedaro tą, 
balsuotojai balsuotų, 
visi žmonės balsuoja- 
dalyvantų savo šalies 
Visi gali pareikšti

rinkimų, sulig 
aprūpinimo iš

vauti visi labiausia suinteresuo
ti AL Smitho išrinkimu į plaz
dentus lietuviai.

Vienas tų milingų įvyks ant 
Bridgeporto, kur yra apie pus
antro tūkstančio lietuvių bal
suotojų. Mitingas bus Lietuvių 
Auditorijoj, spalių 30 d., Daug- 

kandidatų į
pavieto ofisus kalbės šiame mi
tinge, o taipgi geriausieji lietu
vių kalbėtojai. Mitinge bus ir 
koncertinė dalis.

elis svarbesniųjų

suotojus 
kad visi 
bet kad 
mų metų 
valdyme,
norą, kaip šalis turėtų būti val
doma.

Nuo pirmų 
Konstitucijos
1789 m. Amerikos piliečiai iš
rinko 30 prezientų ir 70 kon
gresų, 
laikyta 
kuomet 
lyvauja

valstijos tei- 
kiekvienam 

it- naturliška 
kiekvieno pi-

Teisė kiekvieno piliečio, 
gimusio ir naturalizuoto

1896 m. iki šiandien pa- 
sumažėjimas balsavimo 
ir vis daugiaus ir dau- 

pa-
1900 jau tik 

balsuoto) ų

Valdžia įsteigta ir už- 
tvarka 18 valstijose, 

tų valstijų žmonės da- 
valstijų rinkimuose.

Balsavimas yra 
kiama privilegija 
jos gyventojui, 
ir prigimta teisė 
liečio. 
čia
balsuoti yra Su v. Valstijų Kon
stitucijos aprūpinta. . Nors 
kiekviena valstija gali suregu
liuoti savo rinkimus.

Per ilgą laiką Amerikoje bal
savimas buvo aprubežiuotas. 
Per kolioniališką periodą neku
rtose Naujos Anglijos koloni
jose Romos katalikai, žydai ir 
kvakeriai nebuvo prileidžiami 
balsuoti. Massachusetts valsti
ja turėjo dar morališką kvalifi
kaciją—“balsuotojas turėjo bū
ti ramaus pasielgimo”.

Kiekviena kolonija turėjo sa
vo atskirą natūralizacijos įsta
tymą, kol Anglijos parlar^ntas 
1746 m. pervedė vienodą įsta
tymą: tas įstatymas reikalavo 

»7 metų apsigyvenimą šioje ša
lyje ir leido tik protestonams 
būti naturalizuotais.

Antras milingas įvyks West 
Sidėje lapkričio 1 dieną, Melda- 
žio saloje. Jo surengimu rūpi
nasi naujas lietuvių demokra
tų klhibas, kuriame daugiausia 
dalyvauju čia gimęs jaunimas.

— Politikos Reporteris.

Lietuviai už Jaranowskį.

Tarp Chicagos lietuvių eina 
bruzdėjimas, kad išrinkus Jobu 
W. Jaranow.skj į Recorder of 
Decds. Haasui mirus tą ofisą 
dabar tvarko Jaranowskio žmo
na ir jau trys lietuviai gavo 
jame darbo. Adv. Vičas gauna 
$4,000 metinės algos, kitu du, 
rodos, kiek mažiau. Jaranows- 
kis sako, kad jei jis liūs išrink
tas bent 6 lietuviai pradžioj, o 
toliau gal ir daugiau bus reika
lingi dirbti rekorderio ofise.

Jis dabar yra Cook apskri
čio koįrfisidnierius. Kada dvi 
i C'publikonų f rakcijos susikivir
čijo ir viena jų keršto tikslais 
griebėsi tardyti ir bausti I ant
rąją, reikalaudama $125,000 
žmonių sumokėtų taksais pini
gų, Jaranowskis balsavo prieš 
šitokį eikvojimą,- nes tai padi
dintų taksas. — Kosmopolitas.
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AL. SMITHAS
Lietuvių Viltis

Kiek iš 60.000,000 kvalifikuo
tų Amerikos balsuotojų halsuos 
lapkričio 6-tą dieną, kuomet 
mums prisieis rinkti naują pre
zidentą ir anują Kongresą?

1920 m. cenžas
Suv. Valstijose turime 
000 žmonių sulaukusių 
tų amžiaus ir daugiau, 
tant 8,500,000 ateivių 
jamo amžiaus ir kitas
fikuotas grupes, iš tikrųjų yra 
52,000,000 čia-gimusių ir natu- 
.ralizuotų vyrų ir moterų, kurie 
gali naudotis balsavimo teisė
mis. 1920 m. linkimais tik 
26,714,000 žmonių balsavo, arba 
tik 50 nuošimtis visų balsuoto
jų. Bet turime pripažinti, kad 
1920 m. nebuvo tipiški metai. 
Nes pirmu kart moterys galėjo 
balsuoti. Bet 1924 m., nepai
sant didelių pastangų, kad “vi
si balsuotų”, tik truputį dau
giaus nei 29,000,000 arba 50.3 
nuošimtis balsavo.

Negalima suprasti arba iš
aiškinti šitą amerikiečių neno
rą pasinaudoti jiems teikiamo
mis teisėmis. Statistika pa
rodo, kad 1880 m. suvirs 80 
nuošimtis kvalifikuotų balsuoto
jų šioje šalyej balsavo. Per 
1880-96 periodą, suvirs 80 nuo
šimtis balsuotojų balsavo, kitais 
žodžiais, suvirš 80 iš 100 bal
suotojų užrekordavo savo bal- 
sus.

Nuo 
si rodė 
jėgos,
giaus piliečių, taip sakant, 
silieka namie”. 
77 nuošimtis visų 
balsavo, 1904 metais 67.6 nuo
šimtis, 1912 m. 62.8 nuošimtis, 
1920 m. 50.9 nuošimtis ir 1924 
m. 50.3 nuošimtis.

“Pasilikę namie” arba pilie
čiai, kurie nebalsuoja, sudaro 
didesnį skaičių neprezidentiniais 
metais. I^ajikrikčio mėn., 1926 
m.. Šalis išrinko 34 gubernato
rius, 34 senatorius, visą atsto
vų buto narystę visų valstijų 
legislaturas, ir tūkstančius vie
tinių oficieritj. Ir tik beveik 
trečdalis visų balsuotojų balsa
vo.

Ypatingai keliose valstijose 
padėjimas yra blogas. 1924 m. 
Virginijoj 74.1 nuošimtis bal
suotojų balsavo, Indianoj 70.7 
nuošimtis, bet Pennsylvanijoj 
tik 45.1 nuošimtis. South Caro- 
linoj, kur negrai nebalsavo, tik 
7.1 nuošimtis) balsavo

Bet gal nekurie žmonės ne
balsuoja dėl įvedimo aštresnių 
rinkimų įstatymų dėl įvedimo 
užsiregistravimo ir įvairių ras
tumo egzaminų.

Rokuojama, kad šiais metais 
suvrtš 7,000,000 jaunų vyrų ir 
moterų, kurie 1924 m. buvo 
tarpe 17 ir 20 metų, pirmu kar
tu balsuos. Ir taipgi tūkstan
čiai svetimtaučių, kurte tapo

1787 metais, Nepriklausomy
bės Deklaracijos metais, Ame
rikoje buvo 150,000 rinkikų iš 
5,000,000 gyventojų.

Bet su Konstitucijos priėmi
mu religiški suvaržymai išnyko.

▲

Iš politikos lauko
LIETUVIŲ DARBUOTĖ 

AL. SMITHĄ
Už

raportą 
darbuo- 
rugsėjo

suminė-

OLD COLD
JUOKAI

P-ia Jonės, jaunavedė, užgirdo bu
dinant dumbwaiter.

"Konorite ?”
“Garbage ?”

apačios.
“N

vedė.

ji sušuko, 
atsiliepė

čia Jonės", atsakė

balsas
jauna-

iš

liga sergančio pasažierįaus 
rengėsi eiti pietauti. Ji ru-

Jurų
žmonų
pestingai paklausė savo vyro:

"Jurgi, ar nenorėtum, kad tau pa
tarnautojas atneštų valdyti i kaju- 
tą?”

"Ne. mano brangioji”, 
ras. "Verčiau paprašyk 
ant dėnio ir už mane 
valgi i jurą”.

atsakė vy- 
jį nunešti 
išmesti tą

irVaikas skubiai sugryžo namo 
džiaugsmingai tėvui pranešė: •

"Aš šiandie susimušiau su 
tuku”.

Tėvas rimtai atsakė:
"P-as Smitas jau buvo čia 

kalbėti apie tai su manim”.
Vaikas nudžiugo:

. "AŠ manau, kad tu tiek pat 
su juo apsidirbai, kaip kad aš su 
Smituku”.

... Beje — Rūkykite Oold Gold ci- 
ga retus. Nesukosėsi ir vežimų išru- 
kės. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė 01(1 Gold cigaretų garsini
mų, kur visoj Šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold clgaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad "nesukosėsi 
ir visų vežimą išrūkęs”.

Smi-

pasi-

*erai

SANITARINIO DISTRIKTO 
DARBUOTA

Nesenai padarytas atidarymas di
džiausio sanitarinio pagerinimo, kokį 
kas yra atlikęs, būtent atidarymas 
North Side srutų valymo įstaigos, 
susilaukė visą pasaulinio pagirimo 
Chicagos Sanitariniam Distriktui ir jo 
demokratinei administracijai, vado
vaujamai prezidento T. .1. Crowe, ku
ri tą milžinišką darbą ir atliko.

Nors šis milžiniškas, neturys 
lygaus, darbas labai sustiprina 
cagos poziciją, kaipo sveikiausio 

miesčio pasauly, jis 
ir kitokios reikšmės, 
yra pradžia pildymo
vagos prižado federalinei 
valdžiai, padaryto 1925 

) m., kai Karo Departa
mentas Washingtone su
tiko leisti naudoti išplo

vų kanale vandenį iš Michigan eže
ro. Jei tas darbas nebūtų buvęs at
liktas, 
leidimo ir sugryžimas prie tų ne
pakenčiamų 
daugelį

sau 
Chi- 
did- 
turi 
Tai

Chi-

tai Chicagai gręse atėmimaK

Chicagos lietuvių Al. Smitho 
kampanijos vedėjas K. Jurgelio
nis užvakar patiekė demokratų 
partijos Illinois valstijos vadui 
Th. Donovanui trumpą 
apie Chicagos lietuvių 
tę už Al. Smithą nuo 
15 d. iki spalių 21 d.

Raporte trumpai yra 
ta kas atlikta, o būtent:

Kiekvienoj svarbesnė) lietu
vių kolonijoj tapo suorganizuoti 
vietiniai lietuvių kliubai Al. 
Smithui remti.

Daugelis senųjų politinių lie
tuvių kliubų pasižadėjo remti 
Al. Smithą ir kaikurie jų labai 
karštai veikia (pav. Marųuette 
Parko lietuvių kliubas ir North- 
West lietuvių kliubas).

Lietuvių masiniai mitingai 
buvo surengti daugelyje vietų 
ir padengė šias wardas: 9, .12, 
13, 15 ir 16, 32 ir 33, o taipgi 
Cicero, III. Kiekvieną syk į lie
tuvių rengiamus mitingus lan
kėsi vis daugiau ir daugiau žmo
nių.

Atspauzdinta ir išdalinta 10,- 
00 knygelių apie Al. Smithą ir 
12,000 dainų “Renkam Smithą”. 
Dar daugiau literatūros yra 
spauzdinama.

Iš pranešimų, kurte yra gau
nami iš kliubų, mitingų ir at-

panijos vedėjas K. Jurgelionis 
šiandien jau sprendžiąs, kad 
kiekvienas lietuvių precinktas, 
kurs pirmiau buvo republikonų 
pusėje, lapkričio 6 dieną didele 
didžiuma bus demokratų ir Al. 
Smitho pusėje.

Du didžiausi lietuvių mitingai

Sekamą savaitė yra paskuti
nė prieš rinkimus. Einant galop 
rinkimų kampanijai, Lietuvių 
Komitetas' AI. Smithui remti 
rengia du didžiausiu lietuvių 
mitingus, kuriuose turės daly-

sąlygų. kokios buvo 
metų atgal, kai siautė tylas. 

Nauja dirbtuvė, kuri o- 
ficialiai pradėjo veikti 
spalio 3 d., yra prie Ho- 
ward St. ir McCormick 
Road ir dabar aptarnau
ja visą plotą nuo Fuller- 

r ton Avė. iki Cook-Ijike 
pavietų linijos, kur gy- 

apie 830,000 žmonių, arba pen-vena 
kta dalia gyventojų^, kurie gyvena 
Sanitarinio Distrikto rybose.

Demokratiniai nariai distrikto ta
rybos, kuriems priklauso kreditas už 
atlikimą šio Milžiniško darbo, kuo
met Chicagai gręsė galbūt didžiau- 
sis krizis, yra: prezidentas T. J. 
Crowe, trustee James M. Whalen, 
pirmininkas inžinierių komisijos, ir 
trustee Henry A. Berger, pirminin
kas Committee on Federal Relations. 
Prižiūrint visus statybos projektus, 
p. Whalen darbas per pastaruosius 
dvejus metus labai daug prisi
dėjo prie pasisekimo Distrikto svei
katos programo, kuris buvo vyki
namas tokiu dideliu spartumu, kad 
neskaitant North Sidės dirbtuvės, 
dabar yra statoma $20,000,000 ver
tės panaši dirbtuvė West Side, kuri 
bus užbaigta ir pradės operuoti se
kamą vasarą.

Gera p. Berger tegalės procedūros 
žinote įgyta daugeliu metu tarna
vimu kaipo Cook pavieto valdininkų 
legaliu patarėju ir taipjau patarė

ju dėl miesto įstatymda- 
vystės, leido Sanitariniam 
Distriktui greitai išrišti 
visas legales problemas. 
P-o Berger sugabumas ir 

f didelis patyrimas leido Sa
nitariniam Distriktui iš
vengti visokių legalių su- 

užbaigti savo 

oficialiniai su- 
Distriktu. al- 

dermanas Ross A. Wood- 
hull savo įtaka miesto 
taryboj, kurios nariu jis 
buvo per 12 metų, įs
tengė žymiai i priekį pa- 

h stumėti sanitarinius pa- 
gerinimus, kur tik mies
tas buvo užinteresuotas. 

Tai ypač pasireiškė $22,000.000 pro
jekte perbudavoti pasenusią srutų 
nuovadų sistemą pietinėj Chicagos 
miesto daly.

P. p. Crowe, Whalen, Berger ir 
Wooahull yra kandidatai, ant demo
kratų tilųeto, į Sanitarinio Distrik- 
to trustee, kurie bus renkami lap
kričio 6 d. rinkimuose. Jų ikišio- 
laikinė visuomeninė darbuotė pilnai 
užtarnauja paramos kiekvieno bal
suotojo, kuris stovi už Chicagos 
progresą ir gerovę.

11

trukdymų ir greitai 
darbus.

Nors ir nebūdamas 
rištas Sanitariniusu

įf y; '
BE-

I

jis yra didžiausias Amerikos

gerovės

žmonių
c.

Amerikos laisvė šiandien yra pavojuje 
reikia antro Lincolno.

Mes balsuojame už Al. Smithą, kadangi mes norime žmonių laisvės ir 
Amerikoje ir stovime už tikrąją demokratiją.

Mes balsuojame už Al. Smithą, kadangi 
laisvės apgynėjas ir kovotojas už jų gerovę.

Mes balsuojame už Al. Smithą, kadangi 
ir Amerikai reikia antro didžio išliuosuotojo,

Mes balsuojame už Al. Smithą, kadangi jis-yra visu kuo taip didis ir taip geras, 
kaip Abraham Lincolnas, ir jam bus lemta atlikti Amerikoje dar didesni darbai 
žmonių gerovei, negu Lincolnui

Bet yra dar viena priežastis, dėl kurios kiekvienas tikras lietuvis tik už AI. 
Smithą tegali paduoti savo balsą: Al. Smithas yra musų senosios tėvynės Lietuvos 
draugas. Su Al. Smithu valdžioje bus didžiausias Lietuvos geradarys, Norman H. 
Davis, kurs paskyrė Klaipėdą Lietuvai. Mažutė Lietuva ir šiandien neturi nei vienos 
draugingos jai valstybės visame pasaulyje. Kada Al. Smithas taps Amerikos prezi
dentu, Lietuva galės gauti paramos iš Amerikos. Ji jsigys bent vieną draugą ir tai 
galingą draugą. Nieko panašaus Lietuva nesusilauktų nuo Hooverio, kurs beveik 
visą savo gyvenimą gyveno Anglijoj ir dvasioje yra tikras anglikas, o ne amerikonas. 
Tik Al. Smithas yra Lietuvos ir lietuvių viltis.

Mes turime dvigubą pareigą balsuoti už Al. Smithą: Kaipo tikri amerikonai ir 
kaipo tikri lietuviai. j

Lai gyvuoja musų naujasis Lincolnas - Al. Smithas - musų 
sekamas prezidentas!

Lietuvių Centralinis Komitetas Al. Smithui Remti

tP

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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SLAPTA BOLŠEVIKŲ SUTARTIS SU VOKIETIJOS 
MILITARISTAIS

LIETUVOS KAIMAS

Vieno Lietuvos dienraščio korespondentas vaizdžiai 
piešia dabartinę Lietuvos sodžiaus būklę (žiur. šiofc die
nos apžvalgą “Naujienose”). “Mes dabar merdime”, 
sako jisai. “Kada apmiręs yra politinis gyvenimas, tai 
sykiu su juo yra apmiręs ir visas tautos gyvenimas..... 
Kada virė politika, tai tada ir apie Vilnių visa tauta rū
pinosi. Kaimiečiai tuomet kalbėjo apie Vilniaus vadavi
mą. Dabar sykiu su politikos išginimu išgynėme ir kal
bas apie Vilnių, apie tautos darbus.”

Kas gali abejoti dėl šitų žodžių teisingumo? Dau
gelis musų esame gyvenę Lietuvoje tais laikais, kai ją 
buvo prislėgusi Rusijos cąrizmo letena. Žinome gerai, 
ką reiškia priespauda, laisves panaikinimas. Ar ne dėl 
to Rusija atsiliko nuo kultūringojo pasaulio, kad per 
šimtmečius ją valdė žiaurus despotai, kurie už politiką 
baudė žmones Sibiru, kalėjimu ir katorga? Ar ne dėl to 
ir Lietuvoje negalėjo skleistis apšvieta, kad tas pats 
Rusijos despotizmas buvo užgulęs ir musų gimtąjį kraš-

Yra keistų žmonių, kurie mąn.o, kad 
tizmo botagas esąs “saldesnis”, negu Wgi
tai tiesa? Ar rusams, pavyzdžiui, bųdayp 
juos teriodavo jų pačių tautiškas “prąypslavpąd bobiš
ka” caras?

Lietuva yra neturtingas ir mažai apšviesės paš
tas. Reikia dešimčių metų įtenjptų dąrbo visępiją gau
tos pajėgomis, kad ji pasivytų jokias kultūringa^ gau
tas, kaip vokiečiai, švedai arbą duj)#. 0 tuo t#rpu Lie
tuvos kąinias merdi — tas kaimas, kuriąme gyvena apie 
trys ketvirtadaliai Lietuvos žmonių!

Tiesą sako aukščiaus paminętąsai korespptydaąįtąs: 
Lietuvos sodiečiai nemėgsta tų, kw išplėšė ląįs- 
vę. Jie nemegs jų ir — nedovanos jiems!

Jau ne kartą buvo pažymėta Vokietijas spaudoje 
faktai, kurie liudijo apie Rusijos sovietų valdžios susi
tarimą ir bendradarbiavimą ginklavimosi srityje su 
Vokietijos “reichswehru” (armija). Buvo susekta, kad 
sovietų teritorijoje veikia vokiečių pinigais įkurtos ka
rinių lėktuvų, amunicijos ir nuodingųjų gazų dirbtuvės, 
aprūpinančios Vokietijos kariuomenę. Bet dabar tapo 
iškelta aikštėn dar įdomesnis dalykas.

Berlyno kairiųjų socialdemokratų vadas Kuenstler 
surado ir paskelbė “Vorwaerts’e” slaptos bolševikų ir 
Vokietijos karo vadų sutarties tekstą.

Sutarties data yra: 1922 m. kovo 15 d. Ji buvo pa
sirašyta Berlyne. Einant ja, vokiečių Jjunkers aeropla
nų firma apsiėmė įsteigti sovietų Rusijoje aeroplanų 
fabriką tikslu gaminti aeroplanus Vokietijos kariuome
nei. Firma šitam reikalui turėjo 400 milionų popierinių 
markių ir karo ministerija paskyrė 600 milionų markių,

“L. žinių” korespondentas P. 
Kriukelis, kuris daugiausia pa

kas sulig tų laikų markės kursu turėjo apie 21 milioną duoda žinių iš sodiečių gyveni- 
aukso markių vertės. • |,no- tame laikraiįtyje, kad

Ir tai buvo tik piadzia. loliaus vokiečių ginklų ii sustabdė ne tik politikos gyve-
amunicijos gaminimas Rusijos teritorijoje vis labiaųs nimą, bet ir visokį kulturinį ju- 
plėtėsi. Santykiai tarp sovįetų valdžios ir Vokietijos ka- dėjimą. .
riuomenės vadų tęsėsi iki pat 1927 m.

Įdomu yra tai, kad tie santykiai buvo slepiami ne 
tik nuo pasaulio, bet ir nuo Vokietijos valdžios ir par
lamento. Vokietijos kariuomenės viršininkai, kurie dau
gumoje buvo karšti monarchijos šalininkai, darė netei
sėtą darbą, ginkluodamiesi su bolševikų.pagelba.

Ir tuo pačiu laiku, kai sovietų laivai šmugelio keliu 
gabeno iš Rusijos vokiečių monarchistams ginklus, tai 
Maskva kurstė Vokietijos darbininkus prie ginkluotų 
sukilimų! Didelis komunistų “pučas”, įvykęs centralinė- 
je Vokietijoje 1923 m., buvo veikiausia numalšintas to
mis pačiomis granatomis, kurias pagamino amunicijos 
dirbtuvės sovietų teritorijoje.

Tai ve kaip Maskva kovoja už “darbininkų pąsiliuo- 
savimą” ir “pasaulio taiką”. "Nenuostabu, kad Vokieti
jos žmonės su panieka atmetė Maskvos agentų sugal
votą plebiscitą, kuriuo draudžiama Vokietijai statyti 
karo laivus. Tais begėdiškais veidmainiais žmonės dau
giau nebetiki.
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Apžvalga
LIGONIŲ KASŲ RINKIMAI 

NUKELTI.

Kaune ligonių kasų 
rinkimai įvyko spalių 7 
kituose Lietuvos miestuose jie 
nukelti į spalių 14 d.

tarybų 
d.F bet

LATVIJOJE BALSAVO 940,- 
000 ŽMONĖS. 

7

Rinkimuose į Latvijos seimą 
dalyvavo 940,220, tuo tarpu kad 
1925 m. rinkikų skaičius siekė 
tik 830,065. Taigi balsuotojų 
skaičius padidėjo ši kartą 108,- 
186.

Keturiolika sąrašų nepravedė 
nė vieno kandidato ir sulig įsta
tymų prakiša po 1,000 latų už
stato.

—-------------- -—

LENKAI JAU PASIRUOŠĘ 
DERYBOMS KARALIAU

ČIUJE.

Lenkijos valdžia jau paskyrė 
savo delegacijų deryboms su 
Lietuvos atstovais. Kęnferen- 
cija įvyks Karaliaučiuje lapkri
čio 3 d. Manoma tečiaus, kad 
derybos jokių rezultatų neduos.

PRIESPAUDA SLĖGIA VISĄ 
LIETUVOS GYVENIMĄ.

mo, rašo tame laikraštyje, kad 
laisvės panaikinimas Lietuvoje

ir skaito 
jo išleis- 

valdžios 
Susirin-

, Sodiečiai dabar nebe
gali užsiimti politika, todėl jie 
jaučiasi prislėgti: “kaimas džiū
sta ir skęsta į blogus papro
čius”. Kriukelis mano, kad tų, 
kurie atėmė iš žmonių laisvę, 
kaimas “nemėgsta ir nemegs”.

“Valdžios laikraščiai”, rašo 
minėtas korespondentas, “da
žnai tvirtina, kad dabar esą 
ramu ir jaučiamas progresas. 
Kada buvę seimai, veikusios 
partijos, laisva spauda, tai 
tuomet visas gyvenimas rie
dėjo pakalnėn ir grasė visam 
kraštui pražūtimi.

“Išrodo, kad didžiausias 
nelaimes nešė seimai ir poli
tinės partijos. \

“Bet tai didelė klaida. Mes 
dabar merdime. Kada,apmi
ręs yra politinis gyvenimas, 
tai sykiu su juo yra apmiręs 
ir visas tautos gyvenimas. 
Štai kaip buvo kaime ir kaip 
dabar yra.

“Būdavo šventadieny susi
renka kiek daugiau žmonių į 
vieną vietą, susineša įvairių 
pažiūrų laikraščių 
apie Seimo darbus, 
tus įstatymus ir 
darbus tautos labui.
kusieji galvoja, ginčus veda, 
tariasi kurie tų darbų geri, 
kurie ne tiek geri arba blogi, 
kas remtina ir kas atmesti
na. Mažai suprantaptieji be
siklausydami pasikalbėjimų 
taip pat išsiaiškina daug da
lykų. Tad tas tokis tankus 
kaimo žmonių susiėjimas, pa
sikalbėjimas juos lavina, pra
tina kreipti dėmesį į valsty
binius ir tautinius darbus.

“Kada virė politika, tai ta
da ir apie Vilnių visa tauta 
rūpinosi. Kaimiečiai tuomet 
kalbėjo apie Vilniaus vadavi
mą. Dabar sykiu su politi
kus įš^iųi/pų ^gynėme ir kal
bą# apie Vilnių, apie tąųtos 
darbu#.

“Rados, visiem aiškų, kad 
y pu daug geriau sudėjus 
žmonėms pasiaiškinai, pasi
ginčyti apie valstybės gyvuo
sius reikalus.

“Ir skurdus vaizdas galima 
regėti sodžiuje. Koks tai sun
kumas,. lodos, slęgia ne tik 
žmogų materialiai, bet ir 
dvasiniai. Gali tik kabine- 

* tuose Kaune ar kur apskaity
ti, kad tam tamsiam kaimui 
be politikos yra geriau gy
venti. Bet kaimas žiesta, 

nyksta, skęsta į blogus pa
pročius.

“Taip bendrai yra jaučia
ma kaime. Ypač sunkiau 
pirmeiviškam pažangiam jau
nimui... (Cenzūros išbrauk
ta.). O pažangaus jaunimo 
yra^ daug ir jis energingas, 
darbštus, myli savo • tautą ir 
kraštą.

“Tad kaimas politika domi
si, jis seka ją, ir kas atėmė 
iš jų tą laisvę — tų nemėgs- 

»ta ir nemėgs.”
žodžiu, Lietuvoje tokie pat 

žmonės, kaip ir Amerikoje. Tarp 
amerikiečių tokių žemos dva
sios gaivalų, kurie džiaugtųsi 
priespauda, yra tik nedidelis 
nuošimtis.

Pasidarbuokite u ž
Thomasą ir Maurerį

i
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

kuopoms, nariams iv simpa- 
tiza toriams:

DRAUGAI!
Jungtinių Valstijų prezidento 

rinkimų kampanija artinasi prie 
galo. Lapkričio 6 dieną jau 
įvyks balsavimai. Visi žinome, 
kad šiose varžytinėse dėl val
džios tikrumoje dalyvauja tik 
dvi stambios kapitalistinės par
tijos — Republikonai ir Demo
kratai — ir viena jų bus laimė
toja. Kitoms partijoms patekti 
į valdžią vilties ’nėra.

Darbininkų jėgos politikoje, 
šiandie yra silpnos. Amerikos 
farmeriai, kurie pinniaus dar tu
rėjo stiprias ir energingas poli
tines organizacijas kai kuriose 
vakarinėse valstijose, dabar ir
gi yra pakrikę ir jų vadai dau
gumoje nieko geresnio nesuran
da, kaip ginčytis, kuris esąs di
desnis farmerių “draugas”, Re- 
publikonų Hooveris — ar De
mokratų Smithas.

šiuose rinkimuose jau nebė
ra ir to susitarimo tarpe mies
to ir sodžiaus darbo žmonių, 
kurį matėme 1924 metais, kai 
Progresyvių kandidatu buvo 
nabašninkas senatorius Ui Fol- 
lette, kurį rėmė ir socialistai, 
šiemet Socialistų Partija eina į 
rinkimus skyrium, išstačius! 
drg. Norman Thomasą kandi
datu į prezidentus ir drg. Ja
mes H. Maurerį — į vice-pre- 
zidentus.

Musų kandidatam nėra pro
gos būt išrinktiem. Socialistų 
vyriausias tikslas šiuose rinki
muose yra paskleisti savo idė
jas miniose, padėti darbinin
kams susiprasti. Mes turime 
parodyti jiems, kad kapitalisti
nės partijos yra tiktai lobirlin- 
kų ir pelno gaudytojų partijos, 
iš kurių darbo žmonės negali 
nieko gero tikėtis. Mes priva
lome atkreipti darbininkų ir 
visų * protaujančių žmonių akį į 
tą faktą, kad privatinio kapita
lo viešpatavimas, kurį gina Ęg- 
publikonai ir Demokratai, neša 
milionams beturčių ne “prospe- 
rity”, bet nedarbą, skurdą ir 
rytojaus npužtikrinimą.

Skatinkime tad dąrbininkų 
minias protauti! Ir raginkime 
jas pareikšti savo troškimą ge
resnės ateities balsavimu ųž 
Socialistų Partijos kandidatus, 
kurie yra ne tik nuoširdus dar
bininkų klasės reikalų gynėjui, 
bet, šioje rinkimų kampanijoje, 
ir — vieninteliai socialio teisin
gumo ir visuomeninės pažangos 
atstovai. Juo didesnis skaičius 
balsų bus paduotas lapkričio 6 
d. už Thomasą ir Maurerį, tuo 
greičiaus taps išblaškytos tos 
miglos, kuriomis stambiojo ka
pitalo tarnai apdūmė akis dir
bančioms mąsėms.

Taigi, draugės ir draugai, pa- 
sidąrbpokite kuo fras guĮšdapii 
už Socialistų Partiją ir jos kan
didatus !

L.S.S. Pildomasis Komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yru paudiųgos.

Del naujojo Lietuvos 
pasiuntinio, B. K. Ba
lučio, “taikos” ir jo 
“politinių įsitikinimų”

Atvažiavus p. Balučiui į J. V., 
newyorkiečiai jam. surengė pri
ėmimo vakarienę, ir toje vaka
rienėje p. Baltutis išsireiškė, jog 
jam išvažiuojant iš Kauno, “vy
riausybės žmonės ir draugai” 
sakė: “p. Baluti, negrįžk į Lie
tuvą neparvežęs taikos”, (žr. 
“Vienybę” iš Spalio 18), Toliau 
p. Balutis buk išsireiškęs, jog 
“visi trys pirmieji atstovai to 
tikslo siekę, susilaukę nekokio 
pasisekimo”. Dar toliau buk pa
sakęs, jog- “mano politiniai įsi
tikinimai senai žinomi ir aš jų 
neslepiu”. Del šių tai posakių 
aš čia noriu išsitarti, nes kuo 
daugiau mes pajudinsime musų 
žymių žmonių išsitarimus, tuo 
daugiau naudos padarysim skai
tytojams ir sykiu pačio atstovo 
darbams. Pirmiausia dėl taikos.

P-nas Balutis atvažiavo iš Lie
tuvos ir jos vyriausybė užsi
minė apie Amerikos lietuvių 
taiką; tiesiai pasakė, kad pas 
mus nėra taikos. Ar yra pas 
mus taika, ar nėra jos, tai mes 
patys žinome. Bet ar yra taika 
Lietuvoje, kurios dabartinės 
vįršųnės jos ieško kitur, o pas 
savg vidury paikos neturi. Iš 
laikraščių, ir sugrįžusių žmo- 
nįų girdime, kad Lietuvos “tai
ka” užsiganėdinę tik dvarpo
niai ir stambieji ūkininkai, o 
visi kiti ne. Taigi, kad kitur 
taiką įvykdinti, reikia pirmų 
pirmiausia pas save, savo šaly, 
savoje valstybėje taiką įkūny
ti. Pirmiausia reikia eiti prie 
plačiosios demokratybės, šalies 
konstitucijos įstatymų, Seimo 
rinkimų, atstatymo parlamen
to, žmonių rinktų atstovų. Vien 
tik žmonių rinkti atstovai, Sei
mas, konstitucijos įstatymai 
gali šalyje tvarką padaryti. 
Valstybėje tvarką gali padary
ti vien tik senieji jos kovotojai, 
laisvės ir nepriklausomybės 
šalininkai. Kalėjimuose pilna 
kovotojų ir darbininkų už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Kad vieton būt sukimšti į 
kalėjimus gruodžio 17 d., 1926 
m. dalyviai ir smurtininkai, tai 
dabar į kalėjimus sugrusta tie, 
kurie eina prie demokratybės, 
prie šalies tvarkos atstatymo, 
prie teisybės. Ir p. Balučiui 
dar būnant Lietuvoje reikėjo 
rūpintis, kad Lietuvoje tvarką 
ir ramybę atstatyti, o paskui 
jau čia pas mus tąja tvarka ir 
“taika” rodyti gerais pavyz
džiais. Mes pasekę Lietuvos 
viršūnių geru pavyzdžiu ir pa
tys butume “taika” apsirūpinę. 
O dabar kada pačioje Lietuvoje 
taikos nėra, tai netikime, kad 
ir p. Balutis čia* pas mus pa
darys taiką; tai jo tuščia sva
jonė.

Toliau p. Balutis išsitarė, kad 
pirmieji atstovai, būdami pas 
mus, susilaukė nekokio pasise
kimo. Nekalbėsiu apie buvu
sius čarneckį ir Bizauską, bet 
prisiminsiu, kad pirmasis at
stovas Vileišis padarė čia Ame
rikoje naudos ir* taikos, žino
ma, iš dešinės, iš klerikalų, bu
vo neužsiganėdipįmų, buvo ir 
iš bolševikų, bet tfai tik lašas 
vandens juroje. Ką jis nuvei
kė ir padarė, rodos, Balučiui tu
rėtų būt žinoma, o ypač kaipo 
diplomatui reikėtų turėti kiek 
nors sąžiningumo įvertinti sa
vo buvusių kolegų darbus.

Toliau man puolė į akį p. 
Balučio “politiniai įsitikinimai,” 
kurįe buk “visiems žinomi”. P- 
nas Balutis, kada buvo Ameri
koje, tai buvo kurstąs tautie
tis; Tautinei Sandūrai įsikūrus, 
jos narys. Bet kgda jialiko 
“Lietuvos” dienraščio redakto
rium, taį vieton Tautinės San
daros principus skelbti, jis pa
siliko nuošaliai ir maždaug ėjo 
bepartyvio pėdomis, panašiai 
įįiaip darydavo senis širyydąs. 
Tai tiek mes apskritai žinome 
apie jo “politikinius įsitikini

mus”. Bet imkime, kad jis 
buvo vidurinės srovės žmogus, 
nes jis tokiu maždaug ir buvo. 
Nuvažiavęs iš Paryžiaus į Kau
ną dirbo valstybinį darbą. Po
litikoje niekur nepasirodė: jis 
buvo geras ir valstiečiams-lįau- 
dininkams, buvo geras krik
ščionims, buvo geras 1926 me
tų vyriausybei (v. 1. ir s.-d.), 
ir, ant galo, buvo geras, o gal 
dar geresnis ir sukilėliams, 
smurtininkams, nes jis prie jų 
gavo paaukštinimą. žinoma, 
tame nieko bloga, jo gera šir
dis ir atsidavimas Lietuvos rei
kalams gali pateisinti jį, kad 
jis tarnavo, ar tarnauja ramy
bės ir tejsetumo griovėjams, 
bet šit kas mums reikėtų žino
ti : ar p. Balutis, kaipo demo 
kratybės šalininkas, buvęs san
dariems, vidurinės srovės žmo
gus, priešinosi gruodžio 17 d. 
įvykiams, ar jis stengėsi savo 
jėgomis ir atsidavimu Lietuvai 
įrodyti, kad diktatūros, savava
liavimai, dekretai (neva paskel
bimas naujos konstitucijos, Val
stybės Tarybos, etc.) yra pra
žūtingi šalies tvarkai ir ramy
bei, ir dar galimi tokie dalykai, 
kaip praradimas Lietuvos nepri
klausomybės? Jo politiniai įsi
tikinimai jokiu budu nesiriša su 
demokratybės šalininkais ir to
dėl jo “politiniai įsitikinimai” 
mums nėra žinomi. Jei jis po 
senovei Lietuvai tarnauja, tai 
turėtų stengtis visus blogumus 
Lietuvoje pašalinti, bet jei tar
nauja gaujai karininkų, naujų 
“generolų”, saujalei “pažangie- 
čių-tautininkų”, tai jau ne Lie
tuvai, bet demagogijai, suįri- 
fnų(p let vardai, o svarbiausia 
užtaria ir vykdo, kad karininkai 
politikuotų, perversmus darytų, 
o nę šalį gintų. .

Apie p. Balučio “politinius įsi
tikinimus” kalbėdamas, dar pri
siminsiu mažą dalykėlį: 1927 m. 
gruodžio pradžioje Hartforde, 
Conn. buvo Sandaros apskričio 
suvažiavimas. Jis papuolė tuo 
pat laiku, kada Voldemaras va
žiavo į Genevą. Sandariečiai 
padarė keletą rezoliucijų, vie
nas pasiuntė į Genevą, ir tos re
zoliucijos pasklido po visą pa
saulį dėka Amerikonų spaudos 
pranešimams; kitos rezoliucijos 
buvo pasiųstos j Kauną pačio 
Balučio vardu, nes jis tuo laiku 
buvo ministerių kabinete užėmęs 
Voldemaro vietą. J Kauną siųstos 
rezoliucijos buvo be pasekmių: 
nei žodžio, nei suraminimo, nei 
pranešimo savo buvusiems drau
gams, kad Lietuvoje bus sten
giamasi prieiti prie tvarkos, 
prie taikos, prie krašto geres
nės padėties. Parvažiavus Vol
demarui iš Gene vos ir jam pasi
rašius gruodžio 10 d. priešingą 
Lietuvai su lenkais rezoliuciją, 
p. Balutis prisiuntė sandarie- 
čiams “ačiū” per “Tėvynės” re
dakciją, apie ką savo laiku “San
daroje” buvo rašyta. P-nui Ba
lučiui sėdint Kaune aukštoj vie
toj, ne tik jau nesistengta rū
pintis, kad “Sandara” ir kiti 
demokratiški laikraščiai būt 
įleidžiami į Lietuvą, bet dar, 
mat, nežinota “Sandaros” adre
so...

IŠ šio pavyzdžio visiems aiš
ku, kad p. Balučio “politiniai 
įsitikinimai” netokie, kokie bu
vo jam esant Amerikoje, ir jei 
jau jo tie “politiniai įsitikini
mai” visiems žinomi, tai grei
čiausia mums žinomi, kaipo ne
demokratiški, nelietuviški, o pa
imti pamėgdžiojimai nuo Mus- 
solini, Primo de Rivera ir, ga
lop, naujo galvažudžio Zogu. 
Nes jei jau dekretais pradėta 
šalis valdyti, tai, be abejo, dek
retais bu# prieitita ir prie “tau
tos vado”—“apkarunavojimo”...

Dar vienas pavyzdys, kuris
aptamsi»a p. Balučio asmenį. 
Buvo susprogdinta “Varpo” 
b-vės įstgigą. Ne tik Kaune, 
bet ir pąs mus Amerikoje, ži
noma ,kas tą padarė, bet Lietu
vos teismas, kuris yra karinin
kų kontrolėje, bylą numarino, 
net nesistengė kaltininkų ir ieš
koti. Balučiui, būnant aukšto
je vietoje, galima buvo paveikti, 
kad kaltininkus nubaustų, bet 
matyt, nesistengė.

Paskutinis pavyzdys (jų ga
lima būt daugiau privesti): vo

kiečiai monarkistai visokiais 
budais stengiasi Klaipėdos kraš
tą vokietinti, mokyklas uždari
nėti, įvairius blogumus daryti, 
kad tik ateity Klaipėdą atsiė- 
mus ir vėl prie Vokietijos pri
kergus; p. Balutis, kuris yra 
tautininkų studentų “Neo- 
Lithuanijos” garbės nariu siun
tė vokiečiams monarkistams te
legramas ir, žinoma, ne su ko
kiais nors gerais Lietuvai tiks
lais, bet kad monarkistai būt 
sveiki ir gyvi...

Well, gerai, kad p. Balutis at
važiavo pas mus (kiek buvau 
girdėjęs, kad ir v. 1. ir s. d. 
valdžia 1926 m. jį norėjo pas 
mus atsiųsti); čia būdamas, jis 
pamatys, kad amerikiečiai lie
tuviai jau’netoki “žiopli”, kaip 
persistato mus dabartiniai Lie- 
tuvos valdonai; kad pas mus 
daugiau yra demokratybės, dau
giau rūpinimąsi Lietuvos reika
lais, ir apskritai visos Nepri
klausomos Lietuvos šalies gero
ve ir jos likimu, pamatys, kad 
Amerikios lietuviai po senovei 
yra lietuvįškesni, negu Kauno 
piliečiai ir ypač dabartinės vy
riausybės šulai. Ir tas, be abe
jo, gal atidarys p. Balučiui ūkis 
ir išvažiavęs nuo musų jis tik
rai paskys, kad “Amerikos lie
tuviai yra taikingi ir teisingi; 
jie tokie pat, kgip aš Ameriką 
apleidąu pirmusyk. Reikia tik 
Lietuvos viduje tvarką ir de- 
mokratybę įkūnyti, o santykiai 
su Amerikos lietuviais yėl atsi
naujins ir bus širdingi, geri, pa
ramos pilni”. — Vinciunas.

t--------------------------------------------------->

Ką gi jus . 
Darysite?

Vargiai yra tokie namai, ku
rie nebūtų girdėję apie Pasto
riai Mažiausia penki milionai 
namų niekad be jos nebūna. Jei
gu jūsų namuose yra vaikų, tai 
beveik kasdic būna reikalingas 
šis ramintojas. Ir kartais nak
tis gali rasti jus labai dėkingą, 
kad jus turite savo namuose jos 
bonkutę. Tik keli lašai, ir tie 
diegliai, ar konstipacija išnyks
ta, ar viduriavimas apsistoja.

.Castoria yra ramintojas, ka
da kūdikis nerimauja. Kaip greit 
priima ją, taip greit aprimsta. 
Jei nerimauja, keli lašai greitai 
nuramins, žalos nepadaroma, 
nes Castoria yra kūdikių vais
tai, skirti kūdikiams. Pilnai sau
gus duoti mažiausiam kūdikiui; 
tą užtikrina jums daktarai! Ji 
yra augmenų produktas ir jus 
galite ją vartoti kasdie. Bet 
skubiame reikale* Castoria reiš
kia labiausia. Kurią naktį, ka
da reikia palengvinti kopstipa- 
ciją — ar dieglius — ar kito
kius skausmus. Visi aptiekinin- 
kai turi Castoria. Niekad ne
būkite be jos; laikykit namuo
se extra bonkutę; ji yra gera 
dėl visokio amžiaus vaikų.

- - - - - - -- -

GYVENIMAS
Mineainig turaalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti--------------- $1
Kopija —r.  ............ 10c

Užrašyk “Gyvenimų” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patįnka. i



Penktadienis, sp. 2(3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III. .

Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeporto valymo 
reikalu

Jau buvo “Naujienose” minė
ta, kad būrys Bridgeporto lie
tuvių turėjo susirinkimą ir su
organizavo piliečių komitetą rū
pintis Bridgeporto ramybe ir 
saugumu. Komitetas įgaliavo 
V. M. Stulpiną parašyti laišką 
Deering policijos stoties kapi
tonui. Laiškas buvo parašytas.

Stoties kapitonas M. W. 
Delaney pakvietė V. M. Stulpi
ną atvykti į Deering stotį ir 
ypatiškai persatyti padėti lietu
vių apgyventoje apielinkėje. 
Kapitonas pranešė V. M. Stul
pinui, kad tapo suimtas būrys 
vaikinų ir kad jų tarpe beveik 
pusė yra tos pačios Bridgepor
to apielinkės lietuvių vaikai, gi 
kiti —lenkų ir kitų tautų. Tie 
jauni, ką tik “pradžiamoksliai” 
užpuldinėjimo darbe, jau, sako, 
spėjo padaryti daug užpuolimų 
ir net vieną žmogžudystę papil-

Kapitonas pranešė, kad lietu- Margutis DCrSlkČlČ į 
viai paprastai neraportuoja į ° r '
policijos stotį, jeigu kas nuken
čia dėl užpuolimo. Ir per tai 
policijai yra sunku sužinoti kas 
tampu užpultus. Kapitonas M.
W. Dduney, prašė perspėti lie- perkeltas iš 3241 So. iiuisted 
tuvių visuomenę, kad jeigu k u- St. į 3210 So. Halsted St. Da
riam pasitaikytų tokia nelaimė, bar ofisas randasi ant pirmų la
idant tuojau praneštų policijai, bų. Čia pat po tuom pačiu nu

meriu randasi didžiausias Lie- 
Kapitonas M. W. Delaney pa- tuvių Knygynas “Lietuva”. Vi- 

sirodė labai patenkintas, kad lie- sais reikalais dabar reikia 
tuviai pradėjo interesuotis sau- kreiptis naujuoju antrašu. Tele- 
gumu ir veikti savo apielinkėje. fonas Vįctory 1266. R..
T. r. Ir,,—J . ■ ■ r. n ' 

naują vietą
Komp. A. Vanagaičio leidžia

mas muziRos iy juoku žurnalas

Jisai pareiškė, kad policija visa
dos yra pasirengusi apginti gy* 
vybę ir turtą piliečių, ir jeigu 
piliečiai kooperuotų daugiau su' 
policija, tai mažiau butų už
puolimų. Stoties telefonas yra: 
Laffuyette 6636.

Kitas dalykas, tai lietuviai 
tėvai privalėtų savo vaikus ge
riau prižiūrėti. Tėvai neturėtų sybės svetainėje, 
vaikams leisti iš mažens, dar įvyko po trijų mėnesių vakaci- 
pradinę mokyklą tebelankant, jų. Susirinkime dalyvavo nema- 
valkiotis gatvėmis iki 12 va-1 žai narių.
landos nakties. Tokie vaikai, . .. .. , . . .
lankantys mokyklą, turėtų būti Senieji ligoniai visi pasveiko.

Cicero
Susirinkimas, parengimas 

ligoninės klausimas
ir

Pereito sekmadienio popietį 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikė susirinkimą Lietuvių Liuo- 

Susirinkimas

jau namie ne vėliau, kaip 9 vai. P*ąaiP°s išmokėta p. Kavaliaus-
vakaro. Nes, viena, jie turi sa
vo užduotis išmokti, o kita, bu-

kui net $130.
Kaip visados, taip ir šį kartą

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

z*\ 
B AVĖ P

darni namie prie tėvų, neturės Pasir°dė geri santikiai su Rau- 
progos su pasileidusiais vaikais '------ ----------------- —- ---------
trankytis po gatves ir i_____
blogų papročių.

Jeigu tėvai 
disciplinuotų ir 
prižiūrėtų, tai 
kad 
tusi 
Bet 
kai

Vakaro bilietai jau yra plati
nami. Kas iš anksto juos pirks, 
tai turės progos laimėti dova
nas—aukso laikrodėlį, kurį au
kauja laikrodininkas Pocius, ir 
fontaninę plunksną $1(1 veitea. 

Tas dvi brangias dovanas turės 
galimybes laimėti tie, kurie 
pirks biletus iš anksto. Vieno 
tikėta kaina tik 50 centų. Tie 
gi, kurie pirks biletus prie sve
taines langelio, tokių progų ne
turės. Taigi pirkite biletus iš 
anksto.

Buvo pakeltas klausimas, ar 
dalyvauti Av. Kryžiaus ligoni
nės pašventinime lapkričio 4 
dieną, ar aukauti kiek pinigų iš 
draugystės iždo. Nutarta nieko 
neduoti, o kai dėl dalyvavimo 
pašventinimo iškilmėse, tai pa
liktas uniformų skyriui tas rei
kalas.

Delei ligoninės iškilmių galiu 
pasakyti veką. Geras katalikas, j 
labdarių rėmėjas, karštai pa
reiškė, kad, girdi, kas mums iš 
tos ligoninės, politikieriai apga- 
vę labdarius. Vietoj prieglau
dos šiandien stovi 
kokia iš ligoninės 
niems? Ir dar jie 
Esą, nėra reikalo
Kas ten atsiguls, tas užsimo
kės.

ligoninė. O 
nauda bied- 
prašo aukų, 
duoti aukų.

Rri<rhtnn Pnrkas Sis *“> huv0 Parinkę* ypa- 
T v p t i t*niW u|nat4 "profesiją.”

prieš lown oi Lake Thomas Jelke tapo areštuotas 
-------- — nes buvo sugautas, kai bažny- 

Oi grybai, grybai, jus palieka čioje vogė pinigus, kurie yra 
k«H jų*» nevalgo, neišmano. sumetami lCa.ma.n->

tinejamas, jisai, sakoma, prisi
pažinęs ir daugiau dėžučių ap- 

Kadangi Tovvn of Lake dzy- kraustys — vis tokių, kur bu
kų karalius prie tos neišma- davo dedamoj aukos. — Rep. 
nėlių klesos nepriklauso, tai jis 
ir jo draugai grybus valgo ir 
mėgia grybauti. Taigi pereitos 
savaitės užbaigai jis ir jo drau
gai dviem mašinom išdūmė 
į farmą, Indiana valstijoje gry
bauti.

Kiek vėliau 
pačią tarpią pora 
Brighton parko, 
ėjo gerai.

Bet grybautojai 
nos žodžius “oi grybai, grybai, 
jus palieka mano, kas jus ne
valgo, niego neišmano.” Taigi, 
ažuot ėję grybauti, jie pradėjo 
diskusuoti apie “politiką:” 
koks kandidatas geresnis ir ko
dėl. Ir 
nei kitos 
pasirodė

atvažiavo į tą 
mašinų iš 

Išsyk viskas

užmirko dai-

“Cascarets” nuo už
sikimšusių vidurių, 
galvos skaudėjimo, 

šalčių
šiąnakt! Išvalykit savo vi
durius ir sustabdykit gal

vos skaudėjimu, šalčius, 
surugusj skilvį

UNIJOS /
ĮDIRBIMO Į

Taip /
į Blue
Į Ribbon
I Malt i

/

|Extract|
P AS1

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Pašalinki! tuos nedorėlius— 
galvos skaudėjimą, aitrumą, ne
virškinimą, skaudantį, surugu- 
sį skilvį ir dideles slogas — 
pašalink juos šiąnakt ir dau
giau jų nebeprileisk su Casca
rets.

Milionai moterų ir vyrų ret
karčiais ima Cascarets ir nie
kad nežino vargo, kurį gimdo 
neveiklios kepenys, užsikimšę 
žarnos, ar paįrę viduriai.

Nekęsk nė vieną dieną dau
giau nesmagumo. Tegul Cas
carets išvalys jūsų skilvį; pą- 
šalins surugusį, fermentuojan
tį maistą; nuims tulžies per
viršį iš kepenų ir pašalins vi
sas sukietėjusias medžiagas ir 
nuodus žarnose. Tada jus jau
sitės puikiai.

Cascarets šiąnakt pataisys 
jus iki yyto. Jos dirba kai jus 
miegate. 10 centų dėžutė iš jū
sų aptiekos reiškia skaisčią 
galvą, saldų skilvį ir tyras, 
sveikas kepenis ir vidurių veik
lumą per mėnesius. Vaikai 
mėgsta Cascarets, kadangi jos 
niekad negnaibo ir nesirgdina.

kadangi nei vienos, 
pusės argumentai ne
pakankamai apėkąs 
tai “debatoriai” pra

dėjo “draivyti”* juM spėko: pa
galba.

Pasekmėje •— tąynoleik\<.čiai
- - donos Rožės kilubu. Nutarta da- 

išmokti lyvauti visiems, kaip draugys- 
spa- 
dai- 
busvaikus

tei, koncerte, kuris įvyks 
j lių 27-tą dieną ir kuriame 

, duos Chicagos Birutė. Tai 
šaunus parengimas.

Pati Draugystė Lietuvos 
reivių • rengia vakarą lapkričio 
17 dieną. Tą vakarą septyni

Ku

geriau
juos 
nėra abejonės,

jie ir paaugę geriau laiky-
ir taip greitai neišdyktų.

dabar, kada iš mažens vai-
silpnai prižiūrimi arba vi- draugai gauna dovanas po auk

sai neprižiūrimi, tai ko galima so žiedą todėl, kad jie nesirgti 
tikėtis iš jų kada jie jau pa- per dešimtį metų, 
auga ir jaučias savistoviais.

šio vakaro 
programe taipjau bus kas nors 
naujo—pasirodys Jaunoji Biru- 

Kiek man teko patėmyti lie- tė, bus kitokių įdomių progra- 
tuvių vaikų auklėjimo būdas, mo numerių. Drąsiai galima

ar daryti ką nors, tai jeigu tė
vas leidžia, tai mama neleidžia; 
jeigu tėvas neleidžia, tai tada 
mama, priešingai, sako vaikui, 
kad tu neklausyk to senio, eik 
ir daryk ką nori. Suprantama, 
kad vaikas taip auklėjamas ne
gali užaugti geras. Jisai mato, 

da negaunate tikro Bayer Aspirino, kad tėvai patys tarp savęs nesu
tinka, tai jisai žino, kad jeigu 

į jis ir labai kur nusikals, vie
nas iš tėvų jo pusę palaikys ir 
jisai bausmės išvengs. Taip 
vaikas auklėjamas negali užaug
ti geras. Jis pradeda draugau
ti su jau išdykusiais vaikais ir 
vėliau pastoja praeiviam^ kelią 
su revolveriu rankoj.

Vietinis.

...
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta- 

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- 
tiekininkal taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

tai dažnai panašiai pasitaiko: sakyti, kad bus linksmas vaka- 
vaikas kur nors užsimano eiti ras, nes režisierius to vakaro

yra musų Uktveris. O kur Ukt- 
veris pasirodo, tai ten juokų 
netrūksta. Gi juoktis visiems 
yra sveika.

Tai matote, kaip patys kata
likai kalba draugystėse. Jų 
tarpe eina aštri kova. Gal kitas 
negaus nė išrišimo nuo savo 
klebono. Kaip tep nebūtų, tie 
žmonės turi daug tiesos. Tik 
bėda, kad tokių drąsuolių ne
daug yra. O ir po laiku protes
tuoja, jie nieko nepedarys. Lie
tuviai katalikai seneliams prie
glaudos neįstengė pastatyti ir 
jie nepastatys. Politikieriai, 
anot minėto kataliko, suvylė 
aukautojus, o suvylė todėl, kad 
aukautojai šventai tikėjo savo 
vadams.—Draug. Narys.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriteri

tikos lauko” tik ačiū tam, kad 
jų mašinos pasirodė greitesnės.

(lai dar butų politiški “ar
gumentai" nusvirę kiton pusėn. 
Bet pačioje pradžioje jaunas 
pilietis, brightonparkiečių vą- 
do sunūs, išmušė iš politikos 
vajaus vieną taunpleikietj. Tąi 
atsitiko ve kaip: Tavnoleikietis 
prispaudė braitonparkietj prie 
žemės ir kedena pakaušį. Brai- 
tonparkiečio sūnūs, pamatęs, 
kad jo tėvas ypačioje, nubėgo į 
automobilį, pasigavo “monkey 
renčį”, sugrįžo atgal, ir žip! 
juo per galvą taunoleikieėiui. 
Tasai, taip ir suglebo, netekęs 
visai “argumentų.” Po to tav- 
noleikiečių likimas jau buvo 
“išspręstas.” — Reporteris.

Išgirsk Jas Visas, tada Pasirink
JOS. F. BUDRIK, INC. krautuvės užkviečia publiką išgirsti vėliausius 1929 radio instrumentus. Mes 
esame prisirengę ir garantuojame greitą pristatymą. Ateik ir išgirsk. Lengvus išmokėjimus duodame sulig 
jūsų išgale.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

/;=■—■■■ ? 9 -------- » ------------- --------------- ---------------------------;

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

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

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO,* ILLINOIS

Oliso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piotų.

Lengvi Išmokėjimai 
Didelė nuolaida ant jūsų 
seno Radio ar Phonografo

Amerikoje 
daugiausiai 

parduodama
RCA Radiola 18

Lena
Sako —

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

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

_________________ __________________ ________________ _______

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Kd. 
arti St Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

RCA Radiola 62

RCA Radiola 60 už ....... SI 75
Atvvater Kent Model 40 už $77

buvo 
mi- 

lueies plot- 
tiesiai na- 

tonas. Nu- 
Gryno ma

ni ėdžio užbai-

PopuliariškiauHia Radiola, kokia 
pabudavota. Ji kas vakarą linksmin 
bonus klausytojų. Gražus, didelės 
mes. Radio setas, operuojamas tiesia 
mų elektros. Labai gražus tonas, 
statomoji lentelė apšviečiama. Gryn 
hogany kabinetas, riešučio medžio 
ginto, $95 (be Radiotronų)

in ės.

Nauji Rekordai Victor, Co- 
lumbia, Odepn. Nauji vole
liai dėl pianų
Lietuviškas ir angliškas vė
liausias .gaidas ir klasišką 

z muziką galite gauti čionai.

' “Labai
gerą

padaro |
mano ‘

kepimą” 1

Victor 7-11 inodelis Ortophonic Vic- 
trola ir 7-nių tūbų Radiola krū
voje už ........................  $250
Brunswick Panatrope ir Radio krū
voje už ....... S250

Visuomet
■Vienodas

Didelis pasirinkimas Majestic, Hosch, Zepith, Freshman, Freid-Eisemann, Kolster, Spartan, Ever-ready.
Su dynamiko spykeriais. 1

i '

3417-21 South Halsted Street
Tel. Houlevard 4705

*,.•*«*• . ’’ . r ' . 1 f

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą. Nedėlimis iki 3 valandai po pietų

* pastatomas per
Premier Malt Sales 

Company 
720 No. Michigan Ąve 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukit Šitą
Lena Skudurų
Lėlę
Prisiuntė 10c su kuponui 
Dykai Virimo Knyga!
PnsniKklt Kuponą dcl 
kai kur tvipa 200 auvirfc išbandytų P*1*’ rimų akaiuAnu valgiams ir saldainiams.

| FREM1F.K MALT'HALES Cd. <.>..7 I
I TUO N. MIcIiIkhi) Avr. 1»e|it. -lo.i ( | 

f m Tel. M liiteball .HO7
’ pilnuJ apmoksti prislųmimą 1 

uos. imiz.Rojnmos Lena bku- 1
Kryžiukas* dėl Lfclds ^^ _ |

Virinio Knygą. , 
Kryžiuką* dėl Knygos I

Chlrago
1 Įdedu 10c
* ncHiulužtnnjOH. ....------- .
. durų Mlfie (16 <oHąKtyžiukaH dėl Lčlče
I PriBlųBkite, Dykai, tą Bluo Klbbon Midi 
. Extract

V ardas ___
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Brighton Park
Drąsus plėšikas — ar “nedrą

sios” aukos

Ši žinia suvėlavusi. Įvykis 
pasitaikė jau daugiau kaip sa
vaitė laiko atgal, būtent 13 spa
lių. Lietuvių užlaikomam “soft 
drinks parlore” susirinko bū
rys svečių, šauni vyrai, auga
loti, biznieriai, svieto matę. 
Kai kurie sustojo prie baro, ki

Pasiturintys vyrai. Taigi pasiro
dė greitu laiku ir popierinių ant 
stalo gan apsčiai.

Tuo tarpu įeina vidun vyras. 
Sustoja jis prie baro, pasiima 
stiklą alaus, geria pamažu, pa
žiūri į kaziminkus. O ant sta
lo pinigų krūva auga ir auga. 
Pabuvo nepažįstamasis apie 
pusę valandos pačiose. Išėjo.

Kokia 15 minučių praslinkus, 
jisai sugrįžta. Rankoj revolve
ris. Ramiai ir mandagiai pa
taria kaziriuotojams:

“Džentelmenai, rankas aukš
tyn! Sustokite eile. Išimkite 
iš kišenių pinigus. Išverskite ki- 

visus pini-

f Atlantic nnd Pacific Photo 1

f ■■•■ . '

uraganą. Uraganas ten padarė baisių nuostolių ir užmušė bei sužeidė daug žmonių.Palm Beach Floridoj. Taip atrodė paskilbusi kasi no prieš

Veronica Kasnouskis 
Joseph Kasnouskis, 
B. 170561, Circuit 
sas.

Felix Bulkesvicz

prieš 
bylos Nr. 
rt., divor-

prieš Vin- 
cent Siedlecki, bylos Nr. B. 
170591, Circuit crt., byla dėl 
$1,000,

PRANEŠIMAI
Amerikos Liet. Daktarų Dr-jos 

po vasaros atostogų, atsibus pirmas 
reguliaris mėnesinis susirinkimas 
Spalio 26 d., 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. D. Dr-jos Valdyba.

North Sidės. Dr.jų Sąryšy* rengia 
balių kaipo atidarymų 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 publikų 
skaitlingai atsilankyt ir uaremt Są
ryšio darbuote. KOMITETAS.

vyrai, ap- 
žmonės —

juk negalėjo neįvertinti jo. 
Mandagumas šiose dienose, 
mat, retas įvykis.

Kada jau atsikvošėjo suvary
ki virtuvėn lietuviai, tai pradė- 
o vienas kitą klausinėti, kodėl 
ie nepuolė bandito.

J tą klausimą alsakė jų 
draugas lenkas: esą, banditas 
nivęs “idi jotas” tai kaip gais
ai jį pulti; jisai dar butų pa

šovęs kurj nors susirinkusiųjų.
Vieta, kurioje šis įvykis pa

sitaikė, randasi 47-toje gatvėje, 
doke, rodosi, tarp Rocik\vell ir 
Talman gatvių. —Reporteris.

Bridgeportas
Jaunų Liėtuvių Amerikoje 

Tautiško Kliubo nutarimų raš
tininkas, kuris buvo sužeistas 
dirbtuvėje, jau sugrįžo iš ligo
ninės i savo namus, 3220 So. 
Union avenue. —Reporteris.

Bridgeportas
Probišenaišen i us ir suarkite 

gus ant stalu”*
Visi vyrai, d ik Ii 

sukrus, matę svieto
visi paklusniai išpildo bandito 
“prašymą“. Kadangi kortaunin- 
kų popierinės paprastai susi
jaukia, susiglamžo, tai jiems 
sukrovus jas ant stalo (daugiau 
kaip pusantro šimto dolerių) 
pinigų išaugo krūva kuone kal
no didumo.

Mandagus banditas, ramiai 
ir povai surinkęs popierines, iš- 
glostęs jas ir įsidėjęs kišeniun, 
prabilo:

—Labai maloniai atsiprašau 
jus, džentelmenai. Man buvo ne
smagu jus sulaikyti, bet ką Pa" , Išreikšta daug gražių linkėjimų 
darysi, kad pinigų labai reikia. . . . . .
čia palieku sidabrą, idant ne
turėtumėt bėdos 
žiuoti. O dabar 
kambarin ir nei 
dinkite iš vietos 
minutes. Kitaip 
smagumas ir man ir jums, jei 
turėsiu šauti.”

Susirinkusieji lietuviai, gir
dėdami tokį malonų prašymą,

namo parva- 
eikite kitan 

vienas nesi j u- 
per penkias 
gali būti ne-

I Lithuanian 1
©RCHESTRA 
vT)ANeE'-r'

NO. 2 
e?7 choice collection 
’fflLithuanian pieces*

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO

4639 So. Ashland Avė
CHICAGO, ILL.
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Town of Lake
Bankietas pas pp. česnas

Sekmadienyje, spalių 21 die
ną, pas pp. Česnas, 45-ta ir So. 
Paulina sts., buvo surengtas 
šaunus bankietas paminėjimui 
50 metų p. Česnos amžiaus* su
kaktuvių.

Svečių buvo daugiau kaip 
pora šimtų ypatų. Kalbėjo p. 
Šimulis, p. F. Stasiulis ir kiti.

P-nas česna darbuojasi apie- 
linkė.s lietuvių spulkoms. Taigi 
spulkų “Lietuva” ir “Garsaus 
Vardo Lietuvos” direktoriai 
nuo savęs, įvertindami p. Čes
nos darbą ir draugingumą, do
vanojo puikų auksinį laikrodė
lį. P-nas Peter Barškis, savi
ninkas namams rakandų krau
tuvės, kuri randasi 47-toje gat
vėje, tarp \Vood ir Hermitage, 
atsiuntė dailią dovaną — ciga
rams pastovą. Dovanų pp. Cės
ims gavo taip daug, kad jų visų 
čia ir nesuminėsi.

P-nas česna yra vienas se
niausių vietos gyventojų ir biz
nierių. Jis gyvena šioj apie Ii ti
kėję jau kokie 26 metai, čia 
atvažiavo iš Lietuvos, čia vedė, 
čia sulaukė šeimynos, sūnų ir

I ’anedėly j e bes i va 1 k lodamas 
po platųjį Bridgeportą sutinku 
Tonį Bevinį, seniau turėjusį 
karčiamą, o paskutiniuoju lai
ku groseriuką.

—Kur gi tave nelabasis ne
šioja? — užklausė manęs p. 
Bevinis.

Be tikslo valkiojuos, tai ir 
viskas — paaiškinau.

—Kas naujo?
— Ir aš ieškau naujo.
— Ar nežinai kur gero dar

bo? — klausia Tonis.
Nugi biznieris esi ir darbo 

eškai sakau.
—A, tegu jie nugrimzda kur 

tokie bizniai ir jus kartu su 
jais.

—O kodėl mes? — vėl klau
siu Tonį.

*()t todėl, kad jus boikotuo
tai pares, jus kovojate su plė
šikais... o kodėl jus nekovojate 
su “probišenais”—juk tie (lau
pau žalos padaro, nekad plėši

kai. Nuo plėšikų galima įsišiu- 
ryti, o prieš probišenus jokios 
>agalbos nėra. Na, kad ir man 
lačiam — uždarė storą, gi Jan
us net vinimis užkalė.

juk ne paskutinis, užkals 
iems.

Pelerson W. 
Puceta, Jos.
Pukgzlis, F.
Huiz, F.
Smitas John
Skukosvski, K. 4
Shisz, F.
Shimkus; Chas 2
S trati man, E.
Šimaitis, J. 
šlinskis, J. 
šilinskas, J.
Simons, C.
Stirkus, J.
Tananevich, M.
Urbanavičius, S. 2
Valinčius, K.
Wienckus, J., 2 
VVagner, A. F. 
Yoris, John.

Lietuvių bylos 
teismuose

Joe Karanauskas prieš Julius 
ir Anna Welichka, bylos No. 
B17016.9, Circūit crt., byla dėl 
notos.

James Fauts prieš Anna Mar
celina ir John Sullivan, bylos Nr. 
B. 170259, Circuit crt.

Ir aš 
ir ki-

Išrėžęs “pamokslą 
niėjo toliau, o aš pasilikau mą
stydamas rfpie probišenus ir 
užkaltus langus. —Ratilas.

Svečiai išsiskirstė gana vė
lai, tiksliau pasakius — anksti 
rytą, linkėdami šeimininkams 
kuo geriausios kkities. — Rep.

Rado vaiką
P. Montvidas, 358 \V. 74 St., 

prie savo namų sąšlavyne vakar 
rado neseniai gimusį kūdikį, 
kuris buvo suvyniotas į popie
rių. Montvidas* tuoj pašaukė po
liciją, kuri ir nusivežė kūdikį. 
Dabar ]>oliijca bando surasti to 
kūdikio motina.■

Jei noi’i išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Laiškai Naujienų 
Ofise

Austis, John 
Baltas, Chas 2 
Kareinas, L 
Gutauskas John 
Cesevičius P 
Gaižučiui K 
Jakšta Ig. 
Jankus, Frank 
Krauklis Auna 
Klebonas* John 
Kandis John 
Klovai Dom. 
Lapenis Peter 
Libuszororski John 
Latvis J. 
Mikna M. 
Markus, John

PRANEŠIMAS
Atidarymas vaistinės Subatoj, October 27 d. 1928

Šiuomi, pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad atida
rau drugštorį (vaistinę), Vienuolyno apielinkėj.

Visus kviečiu atsilankyti su visokiais reikalais pas mane*. 
už ką širdingai iškalno dėkavoju.

G. Benošius, aptiekorius
2612 W. 71st St.'

Phone Republic 10255-6

prieš Jo- 
bylos Nr. 
crt., byla

Peter Mi-

liam Buduris, bylos Nr. B. 
170359, Circuit crt., divorsas.

Margaret Kowalewski prieš 
Thomas Kowalewski, bylos Nr. 
B. 170363, Circuit crt., divor- 
sas.

Walter Kozlovvski 
seph Amelianovich, 
B. 170382, Circuit 
dėl notos $3,262.

Anton Bakus prieš
nsky, bylos Nr. B. 170391, Cir
cuit crt., byla dėl notos $550.

Anton Gredushko prieš Kazi- 
mir ir Domicėlė Dauskwdas, 
bylos Nr. B. 170100, Circuit 
crt., byla uždaryti mekanikų 
lyną sumoj $676.

Michael Pustelniak prieš 
seph ai'<l Jennie Vilimas 
Walter Kasprzek, bylos 
486339, Superior crt.

Agnės Bopkuss prieš Felix 
Bockuss, tylos Nr. 486305, Su
perior crt., divorsas.

Emily Bubąs prieš Joe Bu
bąs, bylos Nr. B. 170450, Cir-

cuit crt., divorsas.
Anna Gellis prieš Theodore 

Gellis, bylos Nr. 170534, Cir
cuit crt., reikalauja atskiro už
laikymo.

John Samoska ir kiti prieš 
Joseph ir Kazimiera Adomaitis, 
bylos Nr. 486487, Superior et., 
byla dėl notos $1160.83.

'Anna Sh i inkus prieš Frank 
Shimkus, bylos Nr. 486511, Su
perior crt., divorsas.

Katherine Ganchas prieš 
John Ganchas, bylos Nr. 486,- 
521, Superior crt., divorsas.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubas rengia balių, Su bū
toje, Oct. 27 <1., Apveizdos Dievo pa- 
rap. svet., Union Avė. ir 18-ta gat.

Bus veltui priimami nauji nariai, 
kurie priduos savo pavardes valdybai

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APBOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
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.

Jo-
ir

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GRAŽUS ROŽINIS BALIUS

Rengia
Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Nedėlioj, Spalio-October 28, 1928
MELDAŽIO SALĖJ, 2242 West 23rd Place

Pradžia 6 vai. vak. Jžanga 50c.
Publika atsilankiusi j šį balių nesigailės. Kožnam bus duodama dova

na gyva rožė. Kliubas taip gi rūpinsis visus kuogražiausia priimti.
Norintieji įstoti j kliubą baliuje bus priimami be įstojimo mokesties.
Visus širdingai kviečia KLIUBAS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Helcn Znrowski prieš Clemens 
Zurowski, bylos Nr. B. 170261, 
Circuit et., divorsas.

Frank M arėk prieš Peter Yo- 
kuhonis, bylos Nr. 486150, Su
perior crt, byla dcl $25,000.

Louis Shretter prieš Peter 
Yokubonis, bylos Nr. 486.51, 
Superior crt, byla dėl $25,000.

Frank Rzepka prieš Joseph į 
Starasta ir Edwin Martz, bylosi 
Nr. 486279, Superior crt., by
la dėl $25,000. ,

May 1). Buduris prieš Wil-

Penktas Metinis Balius
Rengiamas 20 Wardo lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubo

Subatoje, Spalių (Oct.) 27 d. Pradžia 7 valandą vakaro 
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj

Union Avė. ir 18-ta gatvė
i Jžanga pigi. Gries Lūkės Orchestra.

Gerbiamoji publika! Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti j musų rengia
mų balių, kur turėsite*progos linksmai laiką praleisti prie geros muzikos ir 
pasimatyti su savo seniai matytais draugais. Apart to bus veltui priimami 
nauji nariai tame vakare, kurie priduos savo pavardes valdybai. Nepamirš
kite dienos ir vietos. Subatoje visi i parapijos svetainę.

'   - ‘ ■ IĮ

i onis

Didžiojo Atidarymo Verte
O VE R KOTAI

1 Šie 0VERK0TAI tik ką atvežti j san
krovą. Mes juos nupirkome už žemą 
kainą ir mes duosime jums didžiausią 
vertę, kokią kada esate gavę. Jie yra 
puikiausių audmenų, dideliame pasi
rinkime pilkų, rudų ir mėlinų, vėliau
sios Chesterfields, Tubes ir Ulster mo
deliu.

Morris Clothing Co.
Marškiniai, Apatiniai, Vaiky drabužiai, 

, . Sveteriai.

Milwauke Avė. puikiausia drabužių 
sankrova

Tariu širdingą ačiū už para
mą, kurią suteikėt musų 
naujam žingsny — atidary
me musų sankrovos. Mes 
taipgi suteiksime kuogeriau- 
sį patarnavimą ir ateity.

Bill Korsak.

MILWAUKEE AVĖ., PRIE CHICAGO AVĖ



Penktadienis, sp. 26, 1928 NAUJIENOS,

Tarp Chicagos 
į Lietuvių

North Side
A. Budrevičius

Antanas Budivvičius, kuris 
pastaruoju laiku gyvena 2004 
Fowler st., sunkiai serga ir, 
daktaro sprendimu, neturįs 
progos pasveikti. Girdėjau, jis 
tapęs išgabentas j apskričio li
goninę, nes turto neturi ir yra 
bt šeimynos.

susirinko virš 30 mokinių/- Di* 
džioji dalis mergaitės. Nors tai 
buvo tik antroji iš eilės p. P. 
Sarpaliaus pamoka, vienok vais
kų choras jau ėmė dainuoti 
pusėtinai sutartinai. Sarpalius 
turi gabumų mokytojauti ir, 
galima numatyti, šiemet jau
nuolių choras pasirodys ne juo
kais. Daktaras Montvidas irgi 
turi apie 30 studentų, kurie 
studijuoja lietuvių kalbų iš pat 
pamatų. Ponas K, Čepukas lan
ko kirk viena dainų ir kalbos 
lekcijų kaipo mokyklos direk
torius, nes jis gauna vis nau
jų studentų, žiuri, kad mokyto
jai ir mokiniai nesi vėlintų ir 
kad viskas tvarkoj butų.

Aukos

Lietuvių Mokykla.

Pereitų sekmadienį į daina
vimo ir lietuvių kalbos pamo-1 
kas Liuosybės svetainėje jau

1,000 senų Kadio ir Phonogra- 
fų. Nėra skirtumo kaip seni, Į

j nors ir crystal setas, mes nu
teisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Radio. i

.šitas gražus Atvvater Kent 
elektrikinis setas su viskuo, 
su 7-mios tūbomis ir Dyna- 
mic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik- 
‘ai....................S138

Majestic, 7 tūbų, Modelis
71 l,ž S 137.50

Spartan 8 tūbų, su tubo-
mis-už ■■■■■........... 5147

Badiola 18 už ....... $95
i:oSch už .... j 132.50 

Krautuvė atdara vakarais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Matuos ir Žemeckig patriotai
Per porų pastarųjų metų p. 

Žemcckis buvo Liuosybės sve
tainės gaspadoriumi. Buvo 
malonu j jų ateiti, nes švaru
mas ir tvarka buvo pavyzdinga. 
Už jo darbų buvo mokama $10 
mėnesyj, reiškia, apie 30c. die
nai. Ir dabar jis da netingi pri- 
gelbėti svetainę išvalyti ir tvar
kyti, nors ir atsisakė nuo vie
tos. Kitas pasišventėlis yra Ma
tulis. Kada pavasaryje Draugi
jų saryšys nusprendė per vasa
rą apmokamo gaspadoriaus ne
turėti, Matulis apsiėmė iki ru
dens be jokio atlyginimo tvar
kyti svetainės reikalus. Jau ar
tinasi ir žiema, o jiedu su Že- 
ineckiu vfs da ja prižiūri,1 ran
duoja, valo. Jeigu neturėtume 
atokių pasišventusių žmonių, 
uorlhsidiečiams nelengva butų 
turėti savo kulturinį centrų, 
kur ir Pirmyn choras, ir vaikų 
būrys lavinasi, ir organizacijos 
bei jų valdybos turi kur susi
rinkti ir įvairiems parengi
mams visi pigių vielų gauname.

Susižeidė I. Ambrulevičius
North Sidės Draugijų Sąry

šio arba Liuosybės svetainė, 
1822 Wabansia avė., vidury vK 
sai kitaip išrodo. Lubos ir sie7 
uos naujai nutapytos, naujos 
puošnios popieros iškabinėtos, 
viskas apvalyta taip, kad ma
lonu bus joje susirinkti. Publi
ka galės jų pamatyti sekmadie
nyje, šio mėnesio 28 d., nes Są
ryšis tų dienų rengia svetainės 
atidarymo balių. — Prosytojas.

Vilniaus Dienoje, spalio 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj, aukojo: -

$5: A. Tarasiaučius, A. Bul- 
<auskas; po $2: Walter Leilvr, 
Tonas Vaitkus, Vladas Songaila, 
Dr. Naikelis, Ad. Pr...

Po $1: J. J. Hertmanavičius, 
’rank .kitelis, N. N., Arkme- 

nas, Justinas Jaučius, M. Gri
galiūnas, A. Badžius, Al. Jane- 
iunas, VI. Kavaliauskas, K. 
Strukulienė, K. šeš., N. N. K. 
Ukėnas, N. N., D. Balis, Stun
gis, Juozas M. Kanapeckas, J. 
Grušas, J. S. Vitkus, Butavičia, 
J. Katėnas, Dr. Davidonis, Z. 
(kraitis, J. Grigaitis, S. Devei
kis, Mockienė, A. Visbaras, Tri- 
jonis, Smaielis, Paul, Juozaitis, 
X. X., V. ('ontractas, Rądavir
čius, J. Miknis, X., Ona Kund- 
rotienė, P. Alutis, N. N., V. 
RadaVi^ius, J. Verbendas, J. 
Jakubonis, J. Ališauskis, V. Pa
plauskas, A. Stupurienė, S. Po
kaitis, S. Pe t kūnas.

Bendrai su smulkiofhis auko
mis surinkta $126.44.

Pinigai bus pasiųsti į Vilnių, 
Vilniaus krašto lietuvių kultu- 
riniems reikalams.

Ačiū.
Vilniaus Vadavimo Komite

tas taria nuoširdų ačiū visiems 
aukotojams, taipgi visiems da
lyviams Vilniaus Dienos, išpil- 
dži tįsiems gražų programą, ir 
Kalbėtojams: “Birutės“ Chorui 
ir jo vedėjui K. Steponavičiui, 
dainininkui Juozui Babravičiui, 
pianistams A. Byanskui ir M. 
Yozavilui, kalbėtojams P. Gri
gaičiui, S. Rodžiui, Dr. A. Zi- 
montui, ir Lietuvos konsului 
A. Kalvaičiui, “Naujienų“ Ben
drovei už karštą prijautimą 
musų darbui ir platų skelbimą 
Vilniaus Dienos ir kitų musų 
parengimų, taipjau ir visai at
silankiusiai skaitlingai publikai. 
Visiems kuo nors prisidėjtį
siems prie Vilniaus Dienos mi
nėjimo, bei rėmimo lietuvių 
kovos už atgavimą musų sosti
nės Vilniaus, tariame nuošir
džiausi ačiū.

—K. Baronas,
V. V. K-to Iždininkas. *

Roseland
North Side

Susižeidė J. Ambrulevičius

JUOZAPAS PASTORASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 24 d,, 9 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 51 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių aps., 
Tytuvėnų valą., Vaimunčių kai
me, Amerikoj išgyvęno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Juzefą, po tėvais Vistar- 
taitė, 3 dukteris Bronysę, Lu
cijų ir Ceciliją ir žentų Eran- 
ciškų šerpetį, 3 sūnūs, Juoza
pą, Adomą ir Alfonsą, du anū
kus Jurgį ir Petrų ir (gimines, 

^o Lietuvoj brolį Vincentą, tris 
seseris Antoniną> Mortą ir 
Barborą.

Kūnas pašarvotas, 
9828 Evenue 
Chicago, 111.

randasi
H., E. Side, So.

įvyks Panedėly, 
8 vai. ryte iš na-

Laidotuvės 
Spalio 29 d., 
mų j šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Pastovas- 
tis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, dukterys, sunai 

žentus ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, įel. Yards 1741

ANTANAS PIL1PONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
, Spalio 22 dieną, 6 vai. vakare, 

1928 m., sulaukęs 56 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Romy- 
galos apskr., Lekenų kaime. 
Paliko dideliame nubudime se
serį Elzbietą, švogerį Klimai- 
tį ir brolį Bronislovų, Lietuvoj 
moterį Ona, 1 sūnų ir 2 duk
terį. Ktfnag pašarvotas, ran
dasi 8747 »So. Houston Avė., 
South Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Spalio 27 
dienų, 1 vai. po pietų iš na
mų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Piliponio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiasi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paslAitihį patarnavimų ir 
atsisveikinirųą.

Nuliūdę liekame, 
6imipės ir draugai.

' H
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus, Tel. Canal 3161 ■

FRANK BUGAILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės įvyks Suhatoj, 
Spalio 27 d., 8:30 v. ryte iš 
koplyčios jį Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į 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.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkūs Co. Phone'Ga
nai 3161.

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Cahimet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Anhland Avcnue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea*. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai politikieriai, kaip 
ir kitataučiai, dirba išsjjuosę. Graboriai

Ofiso ir Ros. Tol. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSER K A

3252 South Halsted Street

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal
Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos :

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj 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 metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar RandolDh 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Serečos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal .sutartį

Viršuj Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Res. 6660 South Artesian Avcnue 
Phone Prospect 6659 

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

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. įr Robey St.

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

Namu telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31at Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

Kampas 31-mos gatves
Phone Victory 1115

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero niaterijolo pasiuvam ir 
pritaikmn Kepures, Dresės ir Kotus, 
už labai prieinama kaina. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singa ir prielanku patarnavima ir par
duodame geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk j musų krautuve, pama
tyk musu siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP

32l t South Halsted Street
Chicago, III l’hone Victory 2477

Biblijos Studentai

Gerai žinomas northsidieciam 
ramus pilietis, Ignas Ambrule
vičius gan sunkiai susižeidė an- 
tradienyj, spalių 23 d. J. Am
brulevičius dirbo pas Edison 
Co. Antradienyje, atidirbęs die
nos laiką, jis rengėsi jau va
žiuoti namo ir pradėjo krauti 
savo įrankius ir kitus daiktus 
i t rokų. Bet per ne apsižiurėji- 
mų ar dėl kitos priežasties iš
krito iš troko ir smarkiai susi
žeidė šoną.

Jis priklauso prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos S. P. ir prie 
Morning Star Klubo. Dabar I. 
Ambrulevičius randasi 1850 
Harrison ligoninėje, room 326. 
Butų gerai, kad draugai tan
kiau aplankytų jį. —X. S.

Nedėlioj, 
Spailo-Oct. 28, 1928
Turėsime programą lietuvišką 
iš “Sargybos Bokšto” radio 
\V O B D, 252 m., pradžia nuo 
2:30 vai. po pietų iki 4 vai. 
(Standard time). Trąšom vi
sus pasiklausyti, nes bus pro
gramas labui įdomus;—grieš 
jaunuolių orkestrą, giedos cho
ras, duetas, solo ir kalbės P. 
.1. Beneckas, temoje:
“Musų Viešpaties sugrįžimas.“ 
'Turim už garbę pranešti musų 
klausytojams radio, kurie gir- 
dėsit minėtų programų, tai ma
lonėkite prisiųsti mums savo 
antrašų, o mes jums prisiu
sime knygelę po antgalviu — 
“Musų Viešpaties Sugrįžimas.“ 

Adresas laiškams

“Sargybos Bokštas” 
w o R D

M’ebster Hotcl,
2150 Lincoln Vark VVest, 

CHICAGO, ILL.

Bridgeportas
Artinasi sekmadienis, ir vėl 

bus didžiausis sujudimas Chica
gos ir apietinkės lietuvių. Mut, 
ateinantį sekmadienį įvyksta 
Simano Daukant; Draugijos 
35 metų jubiliejus.

Simano Daukanto Draugija 
iškilmingai paminės sukaktu
ves. Bus išpildytas puikus pro
gramas, bus leidžiamos laimėti 
brangios ir naudingos laimėju
siems dovanos ir puiki muzika 
šokiams. Įžanga 75 centai ypu- 
tai. Ale ką lai reiškia, kuomet 
rengiama toki puiki iškilmė.

Simano Daukanto Draugijos 
komitetas kviečia CJiicagos vi
suomenę juo skaitlingiau atsi
lankyti draugijos parengimai! 
Lietuvių Auditorijoj ateinantį 
sekmadienį.— Komitetas.

Jiems tikra rugiapiulč, kaip 
kad žmonės sako. Vieni dirba 
vienai partijai, kiti kitai. Rose- 
lande lietuviai republikonai gal 
slpriausia yra susiorganizavę. 
Bet ir pas juos palaidi barščiai, 
štai kokis dalykas įvyksta lie
tuvių republikonų 9 \vardos 
kliube. Rliubas rengė prakal
bas ant spalių 21 dienos. Pra
kalbų religinio komisijoj tarpe 
kitų komisijos narių buvo ad
vokatas Waiches, kurį komisija 
buvo paskirus! pirmininkauti 
prakalbose. Bet savaitę prieš 
republikonų rengiamas prakal
bas Roselando lietuviai demo
kratai surengė prakalbas, ku
riose ir advokatas Waiches kal
bėjo.

Komisija republikoniškų pra
kalbų- rengimo tada pašalino p. 
Waicbes iš savo tirpo. P-nas 
Waichius, įsą, teisindamasi pa
sakęs komisijos nariams: Taip, 
jis remias Alfredą Smithą de
mokratą, kaipo kandidatą į pre
zidentus, o į kitas valdvietes 
remias re-publiljonus.

Reiškia, ant dviejų arkliukų 
joja. Adv. Waichius yra vice
prezidentas lietuvių republikos 
9 wardos kliubo.

♦ ♦ ♦•
Ateinantį nedčldienj, spalio 

(Oct.) 28 . d., Strumilo salėje 
yra rengiama šokiai. šokius 
rengia Eclipse. Tai grupė jau
nų lietuvių vaikinų. Jie turi 
savo besbolo jauktą. Iš veik
lesniųjų Eclipse narių yra Ju
lius Dopkas, kuris daug veikia 
Golden Star Kliube, yra rašti
ninku. Kam laikas pavelija, 
patartina atsilaikyti į šokius. 
Pradžia 8 vakare. Įžanga 50c.

— N.

J..F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 

i prie grabų įšdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. HuUted St. 
Tel. Victory 4088

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.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashi&nd Avenue

Ant Zaleskio Atliekos 
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 niuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
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. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Bnlpamuotojas

2814 W. 23rd IT. 
Chicago. III.

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

J. Lulevich
Lietuvis grahorius 
ir balsamuotujas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

į veltui.
k'3103 S. Halsted Sti, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS 
AKIS _

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai .pritaikintais 
akiniais. Bukite aauu atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. *1. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Tel. Victory
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

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimų, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt į, atitaiso 
kreivas akis, ntliiųa kataraktų, ati
taiso trmjnpąregystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va- 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų,

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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.
■ ■ ■ —1 ■ ■■■" „■■■■■

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 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

DRSBIEŽIS
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. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY v

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

’yra naudingos.

Advokatai 

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ię 

Pėtnyčios 
----------—---------------- —<

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pelnyčio j 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
(Jonas Bagdžhinas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 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. įlydo Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
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 vieta 6456 S. \\ hipple St, 
Hemlock 4US0
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Furnished Rooms Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial ' 
Finansai-Paskoloi

Miscellaneous
{vairų*

Prohibicijos malūnas 
nesisuka

Federalis teisėjas VVilkerson 
vakar teisme išrėžė pamokslą 
prohibicijos agentams. Esą, 
agentai areštuoja blaivybės įs
tatymo mindžiotojus, paskui gi 
pasirodo, kad liudininkų stoka 
arba suimti yra ne tikrieji kal
tininkai. VVell, nuo arešto iki 
teismo kai kada praslenka ne 
mažai laiko. O į tą laiką visko

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 j 
“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-

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘Ą nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio koinišino.

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

Tel. Armitage 1199

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prią vyriškų kotų, kad mokėtų tri- 
muoti, šeipuoti ir beistuoti. North 
Avė. Coat Makers, 640 W. North

Rinkimai kaštuosią 
$8,750,000 Chica^ai

Rinkimų tarybos klerko su
metimu, Chicagai 6-tos dienos 
lapkričio rinkimai 2,922-juose 
presinktuose kaštuosią apie 
$8,750,000.

Pasišlavė $20,000 ver 
tės brangmenų

Vagys įsibriovė j Charles 
Crowby namus, 190 East Chest- 
nut st. Išnešė brangmenų ver
tės $20,000.

Del pašovimo prohibici- 
jos agento kamantinė

janti kiti agentai
Teisme buvo pašautas prohi- 

bicijos agentas Thonias Ryan. 
Iš karto manyta, kad pašovęs jį 
koks butlegeris kerštininkas. 
Vėliau pasirodė, kad Ryan tapo 
pašautas 32 kalibro kulka, bū
tent tokiu revolveriu, kokius 
turi prohibicijos agentai. Delei 
to pradėta kamantinėti septy
ni prohibicijos agentai, kurie 
buvo teisme tuo laiku, kai Ryan 
tapo pašautas.

$26,401,00 I^oikIkiį 

balsavimui
Chicagiečiams bus patiekta 

nubalsuoti klausimas išleidimo 
bondsų sumoje $26,491,000. 
Bondsai, jei pasiūlymai taps 
priimti balsavimu, eis daugiau
sia gatvių taisymui.

Dar viena bomba
Sprogo bomba prie saliuno, 

kuris randasi 220 North Clark 
st. Nužiūrima, kad sprogimas 
yra paseka .“karo” tarp butle- 
gerių.

CLASSIFIED ADSi

Educationai
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DES1GNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 

' ’ Mokiname dienomis irir pigiai Mokiname dienomis 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Mokinki* Barberystės Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

Miscellaneous
Įvairus

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

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.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT’ CONSTRUCTION CO.
5201 VVest Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

vieniu kalendorių.
KNYGYNAS “LIETUVA” —

Perka Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus ir už bonus tuoj 
sumoka pinigus—jeigu turite 
Lietuvos bonų pardavimui

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5%% ir 6% nuošimčiai
kreipkitės i musų Knygyną ant lmų morgičių paskolos.
“Lietuvą.

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

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

Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Room 607

" ■! — 1 ■- „ . J.1”- . . !.—.'.JI■'.!_________ 1 "J

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėti margaitę, 2215 No. Rockwell 
St. šauk po 7 v. vakare. *

Tel. Humboldt 7930

REIKALINGAS vienam vyrui ne
mažas šviesus kambarys, su valgiu 
ar be. Vietoje iš kur lengva važi
nėti miestan. Priduokitę antrašą ir 
telefono numerį “Sandaros" ofisan, 
3331 S. Halsted st.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, su ar be valgio. 
4336 Washtemrw Avė. 1 lubos.

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REIKALINGA senyva moteris ap- 
siruošti apie namus po kelias va
landas į dieną. 1843 S. Halsted St. 
Roosevelt 8577.

REIKALINGAS kambarys mergi
nai Bridgeporto apielinkėj. Kas to
kią vietą bei kambarį turite — pa
šaukite telefonu Yards 2144..

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 
įmokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus. garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

-------- >. Sąlygos tinkamos, 
mes pabudavoti jint jūsų 
bungalow i

For Rent

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 Š. Halsted St.
Pilone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai,- grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtcry 9634. .

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

.LIETUVIAI
HOT WATER 4 STEAK HEATING 

Darbas garantuota.3. 
Geriausias patarnavimas

W. 18 Si. Tel. Canal 1269203P

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
aisys jūsų setą jūsų namuose, 

einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
>ai pigiai.

$2 — patarnavimą
St<x\urt 1

516 E. 71.'

su-
Mes 

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2 2992

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMEHS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111,

kar-MES darome pirmos klesos 1 
penterio, plujnberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKI? PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuųsim pas
tatymą bur.galow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

MES va’.cm visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 1227

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.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskoloii

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

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

Musų

Paskolos suteikiartia 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6736-6716

192 N. Clark St

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.

kad atimtų už 
pasimatykite su mumis, 

vis-

REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

RENDON 4 kambarių moderniš
kas fintas, pečiu apšildomas. 2030 
W. 09 PI. Republic 0945.

RENDON 4 kambarių fintas, taip
gi garažas, po adresu 4250 South 
Artesian Avė. Savininkas, 2501 W. 
43 St.

Autom ob i les
Lincoln Sport Phaeton..u $950 

Buick sedan 5 pas......... .....
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 ______ ■ 4

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi- 
rinkhno.

MeDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

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

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

( JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.
Be Komiso ir Išlaidų

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

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

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsime ant naujų ’šdirbėjų sam- 
palimų, pigiai. 2433 Įrving Park 
Blvd. Teh Irving 3289.

JAUNA PORA parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
3 šmotų frieze parlor setą, du kar- j 
petu.s, valgomojo kambario setą, 4 
šmotų miegruimio setą, 2 lempas, 
davenport, veidrodį, paveikslus, in
dus ir tt. Verta $3,000, parduos už 
$550. Užmokės už pristatymą. Par-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau Įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai jrėngtas su bumperiai*. nu 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Navininkai

Mes paskoliname jums $100, $200 ; duos ir atskirai, Winner, 8228 Mary- 
arba $300, imame legali nuošimti.. land Avė., 1 apt., vienas blokas j 
Pinigus gausite i 12 valandų. I rytus nuo Cottage Grove Avė.
Industrial Loan Service! pllone stewart 1875

1726 W. Chicago Avė. —-----------
PAHDAVIMUI combination balto 

cnmnclio pečius, kūrenamas angli-' 
| mis ir gasu. Visai mažai vartotas.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. parduosiu labai pigiai. 7004 South 
Eighleen Bond & Morgage Co. Falrfield Avė, 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd. Sewing Machines

Siuvamos Mašinas
PASKOLA namų navininkams nuo 

' $100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų,

$1.00 įmokėti $1.00 j savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojbmis suka
mos. $1.00 Įmokėti, $1.00 j savaitę.

Rm. 617 City Statė K1?'8“!".?- S.žen!ia,^iomisj, k?in<!mis- 
__ __ _ Atsineškit š| skelbimą jisai jums

vertas. $1.00 Heard Sewing Machine 
i Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

assesmentų ar kitokių skolų. Greita i 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent-1
ral Finance Co., 
Bank Bldg., 128-30 No. Welfs St.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Milwaukee Avenue 

Tel. Albany 6369

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

4251 Cottage Grove Avė.

Personai
Asmenų Ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentą*

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce i 
davė savo rekomendacijas. Turi bu-1 
ti veikiama greitai. Apielinkės nuo
savybės kįla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas.

W. L. HARTNELL,

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

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

Central 8654

105 W. Monroe St.
State 9783

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

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

Paf-jade 9600

PARDAVIMUI cigarų krautuvė ir 
Soft Brink Parloris, labai geroj vie
toj, prie gatvekarių. Kas pamatys 
tą biznį, neiškęs nepirkęs. Savinin
kas turi du bizniu. 2024 So. Westem 
Avė. Te). Roosevelt 2927.

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Geras biznis, gražiai įrengtas. 
Savininkas nėra bučerys, z vienam 
sunku apsidirbt arba mainysiu į lo
tus. 828 W. 31 st St.

PARDAVIMUI pigiai valgykla; 
pusė ar visas biznis. Biznis išdirb
tas per 10 metų. Priežastis parda
vimo — partnerio liga.

Atsišaukite:
. 10822 S. Michigan avė.

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

Tuščias tetas 50x125 pėdas, būda
vote j am gera proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Crawford Avė. $19 500. 
šauk Tel. West 5080.

GERIAUSIAS Bargenas South- 
VVest Sidėj, biznio kampas didelis 
štoras, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phor* RcrUblic 4170.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių štoras, geras biznis. Vienai 
moteriai persunkti užlaikyti. 3247 
S. Morgan st.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
kartu su, fixtures, pigiai; geroj vie
toj, pelningas biznis. 3300 South 
Halsted St.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad Chandler Automo

bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite 
klaidos, nenusipirkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir- 
tedulo* su visokiais rMisknt inės rnn- 
(los įtaisymais ir už taip žemą kal
ni) nerasite kito. Tiktai už $995.00 . .. .
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų,! "UITUS, HgflS I.VSIIS, 
6 cilinderlų sedanai. Už $1485 aš- y«rd';Osiu -------
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gčrą kainą jū
sų vartotus automobilius j mainus, 
taipgi priimam morgičius, bonus ir 
šėrus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim.

STANKO CHANDLER SALES
2001-05 So. Cicero Avė.
Telephone Cicero 2070

PARDAVIMUI grosernC; nebran
giai. Tirštai apgyventa, geroj vie
toj. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 4107 S. Maplewood avė.

BEISMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį 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 bungalovvs, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

1‘AKDA VIM UI pekame: daromas 
geras biznis; su pragyvenimui kain-

, pigi romia.
i rigiai, nes turiu išva

žiuoti ant farmos. 4513 S. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė; yra ice 
cream ir cigarų. Visokių tautų ap
gyventa. Arba mainysiu ant auto
mobilio ar lotų. Priežastį patirsit 
ant vietos. 4240 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis; ge
ras ir pelningas biznis. Pigiai arba 
mainysiu j automobilį. Savininkas 
turi du biznhi. 3518 S. Wallace st.

i Adresas
Telefonas

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. Oakland 4681

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai 

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

B. Pelėchowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

• Chicago, III.

Copy-1

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetasV UJ£AJULClir\liai, J- I v «

Rašyk šiandie. Patentų ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
su įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę, 
ir Kreipkitės

1418 N. wood St
irnos lubos

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti justi 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. 
Houston Avė.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė.
2259 W. 22 St. Įėjimas iš Oakley 
avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, šitas nepaprastas bargenas yra 
6 kambarių burinis bungalow, tetas, 
vanduo, visas aršuolu trimuotas, 5 
metų senumo, garažas, ėlė išcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų tetas, su 
medeliais, daug saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ti už $9,500, mažas įmokėjimas. Ma
tyk manę šiandien. Mr. SORENSON. 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RICIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite pelningam bizniui, 
EardavinSti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus kjrus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit š| skelbimą. ,

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 1®8 East 
Ohio St.. Chicago. III

DIDELI PINIGAI

žmo-
pri-

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus . 
imant Užsakymus ant medžių, krū
mu ir zaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitcnael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., Stf. Chicago, Regent 2375

REIKIA 4 patyrusių darbininkų, 
vienas patyręs važiuoti su 
vienas kirpėjas. Cohn Irons 
Co., 2034 Southport Avė.

arkliais, 
& Steel

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

UŽDYKa 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 685.1

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radi o s. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. ,1A — 
radio pardavėjus, o

Klauskit pas 
igu jie netu

ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

savo $800 
suoluku ir 

$25 įmokėt,
REISKE,

6186 So. Halsted St. 
1-mas floras

PARDUOSIU 
su 75 voleliais, 
tu už $115, tik 
$10 j mSnesj.

L. R.

grojiklj 
kabine- 
likusiųs

Furnished Rooms
GRAŽUS kambarys dėl gero žmo

gaus su valgiu ar be, apšildomas, 
ant antrų lubų. 3002 W. 43rd St. 
prie strytkarių linijos.,

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

8545
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiąkos 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 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 gražios kvietkos 
— rubber plant ir vienas alijošius. 
A. Laucius, 714 W. 31 St. Tel Vic
tory 1049.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. No- 
kelbiama. Vertos ištaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearbom 3840

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

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

6137 Wentworth Avė.

MES turime pardavimui keletą 
6 tetų 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 tetai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite j ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364
PARDAVIMUI 120 akerių fauna. 

Visos geros triobos; su gyvuliais 
ar be gyvulių. Visos reikalingos 
mašinos. 22 mylios nuo Grand Ra- 
pids, Mich., 4 mylios Hopkins 
telio. Didelis upelis bėga per 
rį farmos. 20 akerių miško; 
visa dirbama. Atsišaukite: 
Magdalena Kairaitė, Hopkins, 
R. F. D. No. 3.

mies- 
vidu: 

kita 
Miss 

Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

PROPERČIŲ spekuliantui geriau
sia proga kokiu 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
nesį, savininkei našlei esant pigiai 
parduos su Mideliu nuošimčiu arba 
priims mažesnį namą j mainus. 
Kreinkities 6921 So. Westem Avė., 
MICHIULIS.

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam
barius, 6109 So. Albany Avė. Mai
nysiu ant biznio, mažesnio namo ar
ba tetų. Tel. Victory 4952,

TfiMYKJTE
Parduosiu arba mainysiu mano 

sekančius namus: 2 štorai arba ga
lima suleisti į vieną didelį Storą, 6 
kambarių fialas ir 2 mašinų gara
žas. čionais tamsta galite daryti pui
kų biznį, lurėti gražų 6 kambarių 
flatą ir gauti $62 mėnesiui rendos 
arba galite palikti dabartiniams 
rendalininkams visa namą.

ANTRAS puikus naujas namas 
tai yra štoras arba galima padaryti 
2 nedideliu štoruku; 5 flatai, visi 
po 3 didelius kambarius ir 2 ma
šinų garažas. Visi flatai išrenduoti. 
Abu viršminėti namai yra geriausia 
investmentas dėl tų, kuriems atsi
bodo dirbti dėl kitų, čia yra proga 
pradėti biznį be jokios rizikos. Del 
platesniu žinių matykite John Pa
kalni (Pakel).

Taipgi turiu 2 mūrinius namus, 
abu po 5—6 kamb. fitymu apšildo
mi, 2 mašinų garažai. Randasi pui
kiausioj vietoj.

Savininkas:
JOHN PAKALNIS (Pakel) 

Generalis Kontraktorius 
2547 W. 71st St.

Hemlock 0367

6 KAMBARIŲ patraukianti mūri
nė bungalow, karštu vandeniu šil
doma. Shower maudynė, uždaryti 
miegamieji norčiai: 3 kotai nteste- 
rio. Arti bažsyčios ir mokyklos, 
prie 62 ir S. McVickers gatvių, vie
nas blokas i vakarus nuo Austin 
Avė. Statytojo kaina. Statytojas bus 
vietoj visą dieną nedalioj, arba te- 
lefonuokite Vincennes 8516.

NAUDOKITĖS rinkimų metu! 
Pamatykit, apsvarstę suprasit, kad 
galima pasinaudot. 9-nių flatų Chi- 
cagos tolimoj South Side, dailioj vie
toj, prie geros transportacijos Court 
Stvle buildingas, nešantis rendos į 
mėnesį $530, parsiduoda už? Taipgi 
galima mainyt j namą arba lotus. 
Atsišaukit 6921 So. VVestern Avė., 
MICHIULIS.

f




