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Kova Maskvos bolševiku vadu 
tarpe jsiaštrėja

“Bedievio” byla Ar 
kansas vai.

Streikuojąs badu Charles Smith 
perkeltas iš kalėjimo į 
ninę

ligo-

Stalino kompanija pašalino iš vietų dar 
tris žymius Maskvos komiteto prezidiu

mo narius. <

E ROOK, Ark. 
('baries Smith, Ncxv

BERLYNAS, spal. 28. — 
Stalinas tęsia toliau savo kam
paniją bolševikų valdžios par
tijai išvalyti nuo kitaip ma
nančių komunistų darbuotojų.

Jau andai buvo pranešta, 
kad cenfralinio komiteto dau
guma pašalino iš vietų ketu
ris stambius Maskvos komuni
stų organizacijos lyderius, jų 
tarpe tokius žymius, kaip du 
vyriausius Maskvos

sekretorius. Dabar vėl iš Mas
kvos praneša, kad eentralinio 
komiteto nutarimu tapo paša
linti iš vietų trys Maskvos ko
mitetų prezidiumo nariai, ko
munistai Safronov, Tenkov ir 
Šavalova.

Visi panšlintieji yra kaltina
mi dėl simpatizavimo nuosai
kiajai Rykovo-Kalinino srovei 
komunistų partijos vadovy-

komiteto bėję.

čia kalėjime, paskelbė l.a- 
streiką ir jau dvyliką die- 

viršinin- 
tapo

badauja, policijoi 
Roltenl.vrry įsakymu 
kalėjimo perkeltas į

tas 
do 
nų 
ko 
iš
ninę.

Per tą bado streiko
Smith yra netekęs jau daugiau 
kaip 20 svarų svorio. Manoma, 
kad ligoninėj jis bus prievar
ta penimas.

Chąrles Smith yra Amerikos 
Draugijos Ateizmui Kelti pir
mininkas. Prieš porą savaičių

laikų

Berlynas ragina su- Meksika neleis poli- 
šaukt ekspertų ko- tiniams pabėgėliams 
misiją reparacijoms grįžti iš J. V.
Reikalauja taipjau, kad komi- Kongresas atmetė taipjau vi

suotinės amnestijos įstatymo 
projektą

kansas valstiją kovoti su pro
jektuojamu anti-evoliučijos įsta
tymu, kuriuo norima užginti 
evoliucijos mokslo dėstymą tos 
valstijos mokyklose. Bet dar 
nesuskubus jum savo kampa
nijos pradėti, jis buvo areštuo
tas ir uždarytas kalėjime.

Nepaprastai dideli pot
vyniai sunaikino ukius

rugsėjo
Už

No. 256

Iš Vilniaus
ką būva sukenfiskuota 

“Vilniaus Aidas.“

i
.^51. a

ną ir naktį, nenustojant dau
giau kaip 24 vai. Rugsėjo 27 d. 
teko keliauti per Pušalotą į Jo
niškėlį I. y. j šiaurę nuo Pane
vėžio. Pravažiavus kelius kilo- 
melrtis nuo Panevėžio, prasi
vėrė pasibaisėtinas reginys. Vie
škelio vienoje ir antroje pusėje 
tyvuliavo tiesiog banguojąs di
džiulis ežeras, 'lik kur-ne-kur 
kyšojo sausumoj sodžių ir vien
kiemių trobesiai, arba 
jau žaliavo salelė.
dymai, ganyklos, dar nest^ežlų 
kviečių, laukai, vasarojus 
viskas apsemta. Išvartytos kvie
čių gubos,' nenunokusių linų 
galvelės kėksojo tarp banguo
jančios'erčios. Nušalę, pajuoda
vę bulbienojai dar didžiau sktir 
dinc reginį. Ir šitaip su mažo
mis pertraukomis iki Pušaloto.

—G. Petkevičaitė [Lžj

šiaip 
ievos, pu-

sijos nariais butų paskirti 
ekonomininkai, o ne politi
kos žir»3nės

Paryžiuje, 
Romoj ir

kietijos vyriausybė instruktavo 
savo ambasadorius 
Londone, Briusely,
Tekio painformuoti atitinkamas
valdžias, kurioms jie yra akre
dituoti, kad Vokietija propo- 
nuoja, idant butų sušaukta ne
priklausomų ekspertų komisija 
i)aweso planui peržiūrėti ir ga
lutinei reparacijų sumai nusta
tyti. kūną Vokietija turi alian- 
tams sumokėti. , «

Tokia komisija buvo numa
tyta šešių valstybių konferen
cijoje Genevoj rugsėjo 16 die
ną.

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
28. Meksikos kongresas nu
tarė neleisti savo politiniams | 
priešams, pabėgusiems į Jung-i 
tinęs Valstybes, grįžti atgal., 
Nutarimas motivuota tuo, kad 
pabėgėliai, kaip Adolfo de La 
Huerta ir jo sekėjai, visados; 
stengėsi

Vokiečių socialdemo 
kratai kovos kreise 

rių statymą

Gene Tunney, buvęs kumštynių čempionas, ir Josephine 
Lander. šiomis dienomis jiedu apsivedė Romoj.

Sovietų laikraštis 
praneša apie badavi

mą Leningrade

kad ekspertų komisija butų su
daryta vien iš vkonomininkų 

ne iš poiiti- 
ji galėtų bu- 
kurio politi-

ir finansininkų, o 
kos žmonių, idant 

zt i laisva nuo bet 
nio spaudimo.

BERLYNAS, spal. 28. — 
Socialdemokratų spaudos pra
nešimu, kai tik Lapkričio pra- 

11 jy j Ežioje susirinks reichstagasstengėsi prieš esamąją valdžią, ,-r ..... . „ n. . i, . .: [Vokietijos parlamentas], suorganizuodami ginkluotus suki-l . , . . ,.. . . , j . , i cialdemokratai darysią zitigs-limus ir kurstydami žmones.
Kongresas taipjau kaip 

nu balsu atmetė visuotines 
nesti jos įstatymo projektą, 
ris turėjo būt paskelbtas 
kirčio 30 dieną,

nių sulaikyti naujų karo laivų

am- Kad tatai bus anksčiau ar 
ku- vėliau bandoma daryti, nie- 
lap- kam jau nebuvo paslaptis, ne- 

prezidentui žiūrint, kad socialdemokratai 
Caliesui jiasitraukiant ir jo vie- atsisakė dalyvauti komunistų
tą užimant paskirtam laiki- referendumo sumanyme tikslu 
niam prezidentui Portes GiT- neleisti valdžiai vykinti daba'r- 
iui. tinio’ laivyno statybos progra-

---------- mo, kuriam turėjo būt išlei- 
A----------------------------------sta apie 70 milionų markių.

Dll studentui suimti dėl Kadangi dabar tarp dešinių- 
;žmog’žudybių ir piešimų; jų partijų įvyko nesutarimų ir

suskilimų, tai socialdemokratų 
— pasiūlymas veikiausiai bus reich.

Kovos SU maistiniu- 1>oHvija du Oglethorpe Stago priimtas ir karo laivų i • 1 n*vers,leto studentus, George statybos programas užmestas.
KaiS 1V1CKSIKOJC Harshą, 19, ir James Galogly, —-------- *-----

1 18 metų amžiaus, kaltinamus i - i

Vokiečiai priešingi 
jungimui skolų su 

reparacijomis
-—■ ■» —* t

BERLYNAS, spal. 28. — 
Hermanu Dietrich, Vokietijos 
žemės ūkio ministeris, savo 
straipsny, išspausdintame Ber- 
lincr Tageblatt’e, smerkia san
tarvininkų pastangas jungti re
paracijas su aliantų tarpusavio 
skolomis.

Dietrich pareiškia, kad eks
pertų komisija, kuriai busią 
pavesta nustatyti reparacijų su
mą, turėsianti išspręsti tik vie
ną didžiausį klausimą, būtent: 
kiek Vokietija gali mokėti. O 
to klausimo nieku budu esą ne
galima rišti su interaliantų sko
lomis.

Bombos sprogimas 
Kenoshoj suardė 

Allen A įmonę
KEuNOSHA,» Wis., spal. 28. 

— Bombos sprogimas šeštadie
nio vakarą suardė čia Allen A 
kompanijos gaminių sandėlius 
ir jėgos įmonę. Žmonių niekas 
nebuvo užgautas.

kais Meksikoje
Nualpo, sužinojęs pavel

dėjęs $250,000
šešiolika banditų nukauti 

kirtime su federalinės 
riuomenės dalim

MEKSIKOS MIESTAS, 
28. -— Iš Aguascalientes 
neša, kad maištininkų banda 
puolė La Punta rančą. Kadan
gi rando savininkai atsisakė su
mokėti jiems 5,000 dolerių, 
maištininkai ėmė plėšti ir, iš- 
skerdę brangius veislinius ran- 
čo gyvulius ir padegę trobas, 
su grobiu pasišalino. Banda l>et- 
gi buvo federalinės kariuome
nės dalies pasivyta ir užklup
ta. šešiolika banditų buvo nu
kauti, jų tarpe ir patsai ban
dos vadas Roberto Lopez.

susi- dėl plėšimų ir gafvažudybių. Paštas sulaikė ko 
ka- ( _____j:______________

Abudu suimtieji, pasak po- 
; licijos, prisipažinę, kad juodu 
vakarais užsiimdavę plėšimu 
krautuvių ir vaistinių ir tų plė
šimų metu esą nušovę du žmo
nes, būtent, vienos kolonialių 
piekių krautuvės tarnautoją E 
Meeką ir vienos vaistinės savi
ninką VVillardą Smitbą.

Studentai policijai pasisakę, 
kad banditizmu jie užsiėmę ne 
tiek norėdami pasipelnyti, kiek 
ieškodami “stiprių įspūdžių.”

spal. 
pra-

munistų dienraščio 
leidini

Ties maisto krautuvėmis dieną 
naktį stovi ilgiausios išbadė
jusių žmcnių “uodegos”

BERLYNAS,, spal. 28. — 
Sovietų laikraštis Krasnaja Gc. 
zeta praneša apie didelę mai
sto stoką I^eningrade.

Laikraštis sako, kad ties mai
sto krautuvėmis stovi ilgiau 

uodegos” žmonių, lau-

“Vilniaus Aidas” korespon
dencijoj iš Švenčionių, už ku- 
rią buvo sukonfiskuotas, pla
čiai ‘nušviečia apverktiną lietu
vių mokyklų padėtį Švenčionių 
apskrity. Vielos lietuviams iš- 
taulinti čia kas metai išranda
ma naujų metodų. Mokyklų 
skaičius stengiamasi įvairiais 
budais mažinti. Dar 1924 me
lais lietuviškų mokyklų Šven
čionių apskrity buvo daugiau 
kaip 100, tuo tarpu -šiais me
tais las skaičius sumažėjo iki 
35. Mokyklas naikindami len
kai griebiasi niekšingiausių 
pramonių. Praėjusiais metais 
pašalintiems lenkų mokytojams 
buvo pasakyta, kad jei kuris iš 
jų .įkarsiąs valdišką mokyklą 
greta “Ryto” draugijos mokyk
los, tai tas vėl busiąs priimtas 
ir mokytojaus toliau. Šiais me
tais veikiama kitu metodu. Šie
met baigusius Švenčionių lenkų 
seminariją mokytojus, kaipo 
gerus lietuvių kalbos “moko
vus“, mokyklų inspektorius 
kemša be atodairos į lietuviš
kus sodžius. Tuose sodžiuose 
jis steigia lenkų valdiškas mo
kyklas, o iš “Ryto“ atimamos 
koncesijos.

Naujų mokyklų įkurti nelei
džiama. Lietuvius mokytojus iš 
vienos vietos kiton perkelti 
taifT pat negalima.

Traukinių katastro f o j 
Rumanijoj žuvo 70 

žmonių

Del stiprių automobilio 
žiburių 6 asmenys 

užsimušė

NEW YORKAS, spal. 28. — 
Sužinota, kad New Yorko paš
tas sulaikė komunistų dienraš
čio The Daily Worker praei
to trečiadienio leidinį. Tai bu
vo specialia 
jos leidinys, 
zempliorių 
Kaliforniją.

Laikraščio 
siuntė generaliam paštų virši
ninkui Washingtone protestą.

WAYCR0SS, Ga., spal. 28. 
— Bob Kelly, vietos laikraščio 
linotypo operuotojas, gavęs ži

rnių, kad jis paveldėjo $250,000, 
nualpo. Tą didelį turtą paliko 
jam jo 
gyvenęs

dėdė Eouis E. 
Avondaje, Ariz.

Lilės,

rinkimų kampani- 
kurio 18,000 eg- 

buvo siunčiami į

administracija pa- « • V 1 • W •

Dinamito spro g i m o 5 
darbininkai sudraskyti

Lenkijos seimas susiren
ka spalių 31

MONTREAL, Kanada, spal. 
28. Akmens laužyklose ne
toli nuo Montrealio, skaldant 
uolas dinamitu, sprogimui įvy
kus greičiau nei buvo numa
tyta, buvo penki darbininkai 
sudraskyti į gabalus. Keturi jų 
buvo vedę, ir paliko šeimynas.

LONDONAS, spal. 28. — 
Gauti pranešimai sako, kad 
dviejų ekspresinių traukinių 
katastrofoje, kuri praeitą penk
tadienį įvyko ties Recea mies
teliu, Rumanijoje, užmuštų bu
vo viso septyniasdešimt žmo
nių, arba beveik dvigubai tiek, 
kiek kad oficialia Bucharesto 
pranešimas paduoda. Penkias
dešimt žmonių toje nelaimėj 
buvo sužeisti.

MART1NEZ, Cal., spal. 28. 
— Vieškely, netoli nuo Mar- 
linez, vakar vakarą užsimušė 
šeši asmenys, jų automobiliui 
iškrypus iš kelio 
75 pėdas žemyn į

ir nusiritus 
pakalnę. Vi- 
Berkeley pi-

lieČiai.
Nelaimė atsitiko 

nusiritusio į pakalnę automo
bilio šoferis nebegalėjo maty
ti kelio, valandėlei apakintas 
stiprių, iš priešingos puses at
bėgusio kito automobilio, ži
burių.

dei to, kad

VARSA VA, spal. 28. — Len
kijos seimas atsidarys ateinan
tį trečiadienį, spalių 31 dieną.

Seimas pirmiausiai svarstys 
biudžeto klausimą ir priemones 
kovai su didėjančiu prekybos 
deficitu. K

ORHS

CARBONDALE, III., spal. 
28. — Netoli nuo čia, dviem' 
automobiliam susidūrus, bdvo 
užmuštas Edmund Hercher, 54, 
iš Pine Bluff, Ark. Penki kiti 
asmenys buvo pavojingai su
žeisti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsu; 
vidutiniškas, daugiausiai žife- 
mių vakarų vejas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 43° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei
džiasi 4:51. Mėnu© teka 5:32 
vakaro.

• i sies
Sprogimas, kuris įvyko 7:30 kiančių savo eilės bent kiek 

vakaro, sugriovė visą šiaurinę maisto nusipirkti. Dažnai ats - 
sandčlių trobesio sieną ir iš-! tinka, sako Krasnaja Gazeta. 
daužė langus daugelio apielin-1 kad tūli dar prieš aušrą atėję 
kės namų. Kai kurie artimesni 
namai ir skaudžiau nuken
tėjo.

Allen A kompanijos megstu- 
včse jau nuo praeito pavasario 
tęsiasi darbininkų streikas, ir 
konųianija bando savo įmones 
operuoti su streiklaužių pagal
ba, 
kas 
jau

“Policijos agentas” už
100 litų

Per visą laiką, kaip strei- 
tęsiasi, Kenoshoje įvyko 
devyniolika sprogimų.

Kat. riaušės Franci 
joj Combes pamink 

lą atidengiant
PARYŽIUS, spal. 28, — Pons 

miestely, netoli nuo La Ro- 
chelle, šiandie įvyko riaušių, 
per kurias vienas asmuo buvo 
užmuštas ir keli kiti, jų tarpe 
du policininkai sužeisti.

Ten, mat, buvo atidengimas 
paminklo Emiliui Corpbes’ui, 
buvusiam kitados Francijos 
ministeriui pirmininkui. Pa
minklo atidengime dalyvavo, 
kaip vyriausybės atstovas, Ed- 
ouardas Herriot, švietimo mi- 
nisteris.

stoja “uodegon” savo eilė 
laukti, ir kai, visą dieną išsto
vėję, vakare pagaliau sulaukia 
savo eilės, jiems pasakoma, 
kad jau viskas išparduota.

Išvargę, išbadėję, jie turi ar- 
1 į ba tuščiomis grįžti namo, 

ha eit 
per naktį ir per dieną savo “ei
lės” laukti, kad galų gale gau
tų truputį rūgusio pieno.

Ilgos “uodegos” stovi taip
jau^ pasak Krasnaja Gazcla, ir 
ties odos krautuvėmis gauti su 
plyšusiems bątams lopų ar pa 
dų. Žmonės ir čia laukia išti
sas dienas, kol sulaukia 
“eilės”. Bet ne visi gali 
reikiamą odos gabalėlį: 
vienas, reikalaująs odos, 
pirma įrodyti, kad jis priklau
so darbininkų klasei.

ar- 
uodegos” galan ir ve!

KAUNAS. šiomis dieno
mis “Kontinent” viešbuty ap
sinakvojo amerikietis A. Turau
skas. Nežinomas piktadaris iš 
jo pavogė 1(M) dolerių. Ant ry
tojaus atėjo viešbutin kažkoks 
vyrukas ir užsirekomendavęs 
kriminalines policijos agentu, 

Turauskui surasti 
duos 100 litų, 
sutikęs. “Polici- 
gavęs 100 litų

pasiute p 
piktadarį, jei 
P. Turauskas 
jos agentas“ 
pražuvo.

KriminalF policija išaiškino 
ir sulaikė VI. Gintautą, kuris 
buvo pasivadinęs “policijos 
agentu”. Traukiamas tieson. 
Turausko 100 dol. vagies ne
surasta.

save
gaut

tur

Nobelio medicinos dova
ną gauna prof. Nicolle

Sunki padėtis Lietuvos 
ūkininkams

Apeigoms vos pasibaigus, 
vienas jaunas katalikų fanati
kas prišoko prie paminklo ir 
kuju, kurį jis slapta buvo at
sinešęs, sudaužė Gombes’o b;»*. 
stą.~ Policija bandė piktadarį su
imti, bet jis, matyt, buvo iš 
anksto susimokęs su panašiąis 
katalikų fanatikais, kurie sto
jo jį ginti. Iš to kilo riaušės.

Katalikai labai nekentė Emi
lio Combes, nektnčia nei jo 
atminimo, nes, mat, kai Combes 
buvo premjeras, Franci joj bu
vo likviduoti katalikų vienuo
lynai ir kitokios įstaigos.

KOPENHAGA, Danija, spal. 
28. — Nobelio dovaną už nuo
pelnus medicinos srity šiemet 
tapo paskirta prof. Charles Ni
colle, Pasteuro Instituto Tunise 
direktoriui.

Prof. Nicolle, be kita, sura 
do, kad dėmėtąją šiltinę pla 
tina utelės.

Lais ve

Airija dar labiau suma
žins kariuomenę

♦ , -
DUBLINAS, laisvoji Airių 

Valstybė, spal. 28. —
sios Airių Valstybės kariuome
nė, kuri prieš penkerius mė- 
tus turėjo .50,000 vyrų, šian
die beturi 9,000 kareivių. Ap
saugos 
ji bus 
vyrų.

RENAVAS. — Renavo ir 
bendrai Mažeikių, Kretingos, 
Tauragės apskrityse,- ūkinin
kams sunki buitis. Lietus pilte 
pila kas dieną. Daugybe ūki
ninkų rugių nesuvežė, javai nu
plauti lyja, kai kurių jau dyg
sta avižos, o vietomis dabar 
teplauksta. Rugiai sėjami, o 
sėkla — lauke tebėra; sėjami 
šlapi — nežinia kada bepriseis 
pasėti. Derlius šių metų — ne
blogas, ypač rugiai, avižos, vi
kiai 
yra. 
Visi 
kia

ir sausose vietose bulvių 
Bet sudoroti jie sunku, 
ūkininkai skundžiasi sun- 

padėtimi.

Vokiškos proklamacijos 
Klaipėdos krašte

KLAIPĖDA. — Naktį Juod
krantėj ir kitur Klaipėdos kra
šte rasta išmėtyta daug laik
raščių “Das Memelland”, kuris 
yra atgabentas iš Vokietijos.

ministerio pranešimu,, Tame laikrašty puolama Lietu- 
dar sumažinta iki 5,000'vos vyriausybė, protestuojama

prieš karo stovį ir kita.



NAUJIENOS, Chicago, IU. Pirmadienis, spalių 29, 1928

Tam Chicagos
Lietuvių

West Side
Sėkmingos socialistų prakalbos

Spalių 21 d., M Meldažio sve
tainėj, LSS 22 kp. buvo suren
gusi prakalbas delei besiartinan
čių prezidentinių rinkimų. Nors 
dabartiniu laiku žmonės 
lankosi j prakalbas,

džioje. AmėYikoje teik visą lai
ką buvo dviejų partijų sistema. 
Pastaruoju laiku ilgus metus 
valdo Ameriką republikonai. 
Demokratai paskutiniais rinki
mais gavo mažai balsų. Jiems 
todėl gręsia pakrikimas. Jie 
šiandie kovoja, stengdamies iš
gelbėti savo partiją nuo pražū
ties. Demokratams pakrikus, 
turėtų susidaryti kita stipri 
partija, galbūt Socialistų, ar 
šiaip pažangi darbininkų parti
ja, kuri butų pavojinga kapita
listams ir politikieriams. Kad 
tokio pavojaus neprileisti ir pa
likti ant toliau dviejų kapitalis
tinių partijų sistemą, tai ir 
stambieji kapitalistai šiuose rin
kimuose remia demokratų kan-

I didatą.
Darbininkams nėra mažiausio

tiulų gerui, kad ir dąuglau 
panašių prakalbų butų siireng
ta. Po karo užėjusi apatijos 
banga pviidecfn. ntsluprti iv vertu 
socialistams atgaivinti veikimą 
visu platumu. Kaip matyt, pri- 
tarinimo tam netruks.

Klausytojas.

rojo dovanais, Tariame širdingai 
ačiū.

Mums yrA malonu ir link- 
kn«l Ic'as ii lietuvių mua 

dienius aplanko ar sutei- 
ką nors.

Jcseph Lapinskas, 
Insti hition VVard 39.

Oak Forest,

kia

III.

Jau užmezgė neat 
mezgamą mazgą Padėka

mažai 
o ypač

West Sidėj, kur visokis veiki
mas dabar yra apmiręs, tečiaus 
į šias prakalbas susirinko gana’ 
apstus būrys žmonių, kurie su; 
didele atida sekė kalbėtojų iš
vadžiojimus. Tai yra geras išrokavimo remti demokratus, 
ženklas — atgimstančio domėji- Kuo greičiau ši visų savo pir- 
mosi visuomeniniais reikalais.

Kalbėjo
mesnių principų atsižadėjusi 

Naujienų” Redakto-' partija pakriks, tuo bus geriau: 
rius P. Grigaitis, Socialistų kanojos vieton galės kurtis geresnės 
didatas į gubernatorius George 
Koop ir kandidatas į vice-gu
bernatorius Wm. Snow. Pasta
rieji du kalbėjo angliškai. Pir
mininkavo d. A. Kondrotas.

P. Grigaitis ilgoj ir labai tu- 
rinisįoj prakalboj nurodė, kad saą* už 
darbininkų judėjimas dabar A- 
merikoje yra nuslūgęs ir darbi
ninkai dabar veik visai neįdo
mauja savystovia politika. Te
čiaus delei to socialistai nenu
simena. Jie žino, kad tai 
kurtėmis atsitinka. Taip 
Europoj, taip yra ir čia. 
tais darbininkų judėjimas 
daro .stiprus, paskui susilpnėja, 
paskui vėl sustiprėja. Dabar 
Europoj darbininkų judėjimas 
yra jau tiek stiprus, kad kai 
guriose valstybėse darbininkai 
yra ant slenksčio perėmimo val
džios j savo rankas. Amerikoj 
darbininkai savystoviai 
dalyvauja politikoje ir 
savo politinių partijų 
Čia eina kova tik tarp 
stambių politinių partijų 
mok ratų ir republikonų, 
nė viena, nė kita nėra darbinin
kiškos. f k

partijos. Bet darbininkai ir re- 
publikonus negali rinkti. Todėl 
lieka viena išeitis — bajsuoti 
už Socialistų partiją. 'Socialistai 
nėra tokie naivus ir nesitiki 
greito laimėjimo. Teciaus bal- 

socialistų kandidatus 
reiškia balsą prieš dabartinę pa
dėtį, išreiškimas nepasitenkini
mo dabartine tvarka, pionieriaus 
balsas kovoj už darbininkų pa- 
siliuosavima.

Po d. Grigaičio trumpai kal- 
uuvv.bSjo Cook pavieto Socialistų 
Kar-’ partijos sekretorius, kandidatas 
pasi-jį vice-gubernatorius Wm. 

|Snow. Jis taipjau ragino visus 
balsuoti už socialistų kandida
tus ir priminė, kad ateinantį 
sekmadienį Chicagoje lankysis 
socialistų kandidatas į vice-pre- 
zidentus James Maurer, Penn- 
sylvanijos 
prezidentas, 
prakalbas:

iDouglas Park Auditorijoj, prie 
Ogden ir Kedzie gatvių ir 8 v. 
vaR. Carpenter Hali, 6414 So. 
Halsted St. Kvietė ir lietuvius 
darbininkus atsilankyti bent į 
vieną, šių dviejų prakalbų.

Paskiausis kalbėjo senas so
cialistų veikėjas George Koop, 
kandidatas į gubernatorius. Jis

kart- 
buvo

mažai 
stiprių 
neturi, 
dviejų 
— de- 
kurių

Darbo Federacijos 
kuris pasakys dvi 
2:30 vai. po piet

Kokis yra skirtumas tarp tų 
dviejų partijų? Jokio skirtumo 
nėra, sako d. Giigaitis. Jei bu-|pasa|<g gera agjtacinę prakalba 
vo kokie skirtumai pirmiau, tai 
jie dabar visai išnyko ir nė vie
name svarbesnių klausimų ma
žiausio skirtumo nėra. Net pro- 
hibicijos klausime, apie kurį da
bar daugiausia I 
abiejų kandidatų nėra mažiau
sio skirtumo. Abi partijos turi 
“sausas” platformas. Smithas 
kalba apie pakeitimą konstitu
cijos, bet tai yra tuščia svajo
nė, prie dabartinių aplinkybių' 
visai neįvykinama, nes netik 
kongrese reikia gauti du treč
dalius balsų, bet pakeitimą dar 
turi patvirtinti 36 valstijos. O 
iki konstitucija bus pakeista 
(ko visai negalima tikėtis), tai 
prohibiciją prisižada visu griež-1 
tumu vykinti, kaip Hooveris,' 
taip ir Smithas. Hooveris vy-' 
kins prohibiciją kaipo “prakilnų 
eksperimentą”, o Smithas —1 
vardan “augščiausio dangaus” į 
(Smithas savo prakalboj 
goj pasakė: “Prisiekiu 
Augščiausio J)angaus, 
vykinsiu prohibicijos 
mus”).

Varžytinės tarp šių

t apie darbininkų vargus ir rei- 
I kalingumą darbininkams savys- 
toviai dalyvauti politikoje.

j Tuo prakalbos ir užsibaigė. 
Dauguma klausytojų prisisags- 

kalbama, taiprau(jonus “Thoitaa and Mau
rer” ženklelius, taipjau nors ir 
neraginai, sumetė socialistų 
kampanijos reikalams daugiau 
$4.

įgaus 
Chica- ’
varde 

kad aš 
įstaty- j

f 
dviejų 

partijų eina ne dėl principinių 
skirtumų, ne dėl skirtingo nu
sistatymo, bet tai yra dviejų 
grupių varžytinės dėl vietų val-

“Neveski, vaikine, neveski 
|1ačios, neteksi, vaikine, liuosy- 
bės saldžios”.

Taip musų dailininkas M. J. 
Šileikis susirišo amžinais pan
čiais su p-le Paulina Jatulevi- 
čiute.

Šileikiai šeštadienio va- 
išvažiavo ant “Iloney 
j rytines valstijas. Kai 
tai apsigyvens Northsi-

Teisėjo įsakymu, jiedu turi 
gyvesti kartu “amžinai”.

P-ai 
kare 
Moon” 
sugrįž,
dėje, netoli Humboldt Parko.

Apie “reikalą” apsivesti, nė
ra reikalo nė kalbėti. Draugų 
gali rastis daug, bet tikru drau
gu galima vadinti tik savo “šir*

Naujieniečiai linki pp. šilei- 
kiams geriausios kloties.

Kol kas ne.

Iš Oak Forest
Pereita nedėldieni 

lietuvių dvi šeimos 
p r ieg la u d o j e esą n c i u s, 
senelius ir paliegėlius 
Bartkienę,

Cbicagos 
aplankė 

ligonius, 
— Ona

Tamuliuną, J. 
s. Nek tiri uos 

apdovanojo jie .patys ir prie J. 
Lapinsko paliko padalinti sen- 
vičių, pypkių ir tabako. Išda
lino, kiek išteko. Kurie aptu-

direk-
Draugysčių atstovai

Auditorijos Bendroves 
toriai ir
taria širdingą ačiū visiems; biz
nieriams už 
Auditorijos

gausias dovanas 
vakarienei, kuri 

22 dieną. Ačiū 
taipgi dainininkams, geri/. Sa
boniui, p-niai Krašauski-enei ir 
p. Čepui už puikų palinksmini
mą. Ačiū kalbėtojams. Ačiū 
gaspadinėms už skaniai paga
mintus valgius ir visoms pa
nelėms, kurios valgius į stalus 
nešė, ačiū visiems, kurie tik 
pagelbėjo dirbti tą vakarą. 
Ačiū publikai už atsilankymą 
ir paremia šios įstaigos, Lietu
vių Auditorijos.

Vakarienė pelno davė dau
giau kaip $200.

Ačiū visiems musų dienraŠ- 
šianis už atjautimą Bendrovės. 
Dar kartą ačiū visiems.

Vakarienei Rengti Komitetas.

$n?si vėtyti politikoje su grie
žtu nusistatymu būti demokra
tais, o ne repuhlfcorials. šio- 
mis dienomis jie suorįatiizuvo 
pirmą West Sid&’.fe lietuvių de- 
mokratŲ kliubų. Ketverge, spa
lių 18 d., šis kliubas turėjo su- 
vo pirmą agitacijinj mitingą 
Meldažio saloje, ir į tą vieną 
vakarą prie kliubo prisirašė 
120 naujų narių, sumokėdami 
savo įstojimo mokesčius.

Įsteigimui lietuvių demokra
tų kliubo iŠ jaunoulių daugiau
sia pasidarbavo Petras Jauks- 
tis, o iš senųjų demokratų Wm. 
Sakevičius. x

Naujasis lietuvių demokratų 
kliubas- West Sidė’je rengia 
mližinišką lietuvių Al. Smitho

mitingą lapkričio 1 d. Melda
žio salčjfc.

Politikos Rep.
litjįuanian repubucan
CLUB OF BRIGHTON VARK

Masinis 12tos wardos, lietu
vių republikonų susirinkimas 
bus laikytas antradienio vaka
re, spalių 30, 8-tą valandą va
kare K. (iramonto svetainėj, 
4535 S. Rockwell Street.

Turiu garbės pakviesti vi
sus lietuves ir lietuvius, kad 
atsilankytumėt j šį susirinki
mą, nes bus gerų lietuvių ir 
amerikonų kalbėtojų, kurie pa
aiškins mums apie ateinančius 
rinkimus. Bus taipgi ir užkan-

Iš politikos lauko
Naujas lietuvių demokratų 

kliubas West Sidė’je

West Sidė’s lietuviai šian
dien yra jau kitaip pakrypę 
politikoje, negu buvo iki šiol. 
Pirmiaus čia kuone visi buvo 
rephblikonai, šiandien jau kuo 
ne visi bus demokratai. Mat, 
\Vest Sidė’s liteuvių jaunimas

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

Iš visų pnomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
malsion turi dar. kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irHtaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotai pasiekia skilvį jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos'po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
SUTAUPYK PUSĘ 

DABAR!
Laike gegužio menesio tiktai 

Skyrių ofisuose tiktai!
Visas darbas užakytas »i*mi it o mėne

syj bus atliktas piyion?ts kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų aplolink'.ų Dental Ofisų.

926
916
910

musų aplolink'.ų Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS

1800 S'. Halsted SL
Dantų Setas až %

setas_________________ ’___  >12.60
setas 9’7.60
setas___ 96

VEIDAS 
^^SSSB'S^į PRIPILr

DOMAS—
{rpfiHjHnj7 jie turiT V*r tikti
Geriausia auksinis darbas oi 
Geriausios Auksinės Crovns 
Gertausi Auksiniai Fiillnrs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fillings___________
Sidabrinai Vilingu

96
95 
96
92fS_____ _ _.
Išvalymai dantų

W.5O
12.60 
12.60 
. 91

60c
_________________ 60c

Šių kalnų nevaliai te uiuiu dldžiatnjain 
ofise. DIDYSIS OFISAS Ištektas 28 me
lai atcal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Pres. • 

320 South State St.
l*hune Harrieon 0761

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Bašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Bed. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
" Chicago, Iii.

■jinįsr Rs^. ■ . ■ ■ ■■ —.......  .

džių ir gražifs pasilinksmini
mas, taip, jei atsimenat, kaip 
praeity turėjote.

Kviečia I-ietu-viy Ilepublikonų 
Kliubo 12-tos wardos Komite
tas.

Antanas Naugzemis, bcc.

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

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

OmGElNE

Gana švelnūs Bile kam u * 
• . o vis dėlto jie patenkina*

ščiausios rūšies tabakų; kadangi jie yra 
maišyti ir vėl permaišyti tokiu budu, 
kurio negalima pamėgdžioti... ir tas 
jungimas pagamina patenkinantį skonį 
ir kvapsnį.
Jie yra “Jengtus cigaretei, kurie paten* 
kinai*

ŠVELNUMAS dar nepasako visos isto

rijos pulkaus cigarete.
Chesterfield yra tikrai švelnus ir leng
vino, bet dar jie yra ir kuo daugiau. Jie 
pasižymi kaipo cigaretei, kurie paien- 
kiną, kadangi jie yra padaryti iš aug-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
MORGIČIAMS j

Mortgage Organization
C. J. Dankowski, ižd.

—J J

18-ta Gatvė

Eighteenth Bond &
I. F. Dankowski, pres.

1618 West

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

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

DR. J. Z . / “/
20 W. Jackson Blv., netoli Statę St. 

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

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Keilzie 8902

3514-16 Roobevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Blogi Metai Lietuvoj
' Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 
kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiųsti jiems pinigus — tada at-. 
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.
mhhimibi L. . jb, iriniJTTiiroarrTnaTn'T^fTMT-^^“*^"—-mii w^i i mn—Manytu j_ii



Pirmadienis, spalių 29, 192$
•• . «i i.J ii..

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė- ■ ■ ........

VIŠTIENOS KEPALAS

1 šaukštas sukapotų svogūnų
1 šaukštas sukapotų žalių pi

pirų
L puodukas sriubos nuo vištos
2 puodukai virtos vištienos, 

sukapok
1V2 puoduko baltos duonęs ne 

labai sausų trupinių 
kiaušiniu 
šaukštukas druskos 
šaukštas petruškų 

šaukštukas baking pauderio’ 
1/2 puoduko pistachio riešutų. 
Virk svogūnus ir pipirus 3 

šaukštuose sriubos 5 minutes.' 
Sumaišyk kartu vištieną, duo< 
nos trupinius, kiaušinio trynius,' 
daržoves, druską ir petruškas 
su likusia vištienos sriuba. Iš
plak kiaušinio baltymus, pridėk 
baking pauderį ir vėl gerai iš
plak; ir kartu su sukapotais

riešutais pridėk prie mišinio. 
Sudėk išsviestuotan bliudan ir 
kepk pečiuje 45 minutes, arba 
padaryk kepalą ir kepk ant 
skaurados.

MAKARONAI EN 
CASSEROLE

o te*

9

2

MADOS

lengvai pa-3381 Labai graži ir 
shivama suknelė. Galima siūdinti iš 
byle materijos. Gražiai išrodys, jei
gu paaiudinsi iš šviesios 'materijos 
ir dėvėsi raudoną, blizgantį diržą. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 mefų, 
taipgi 36, 
krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
^Ulsted St., Chicago, 111.

sutarkuotų svo-

su kapotų petruškų 
sukapotų, šviežių 

pipirų

puodukas virtų makaronų 
tomates, nevirtos 
šaukštai
gunų
šaukštai
šaukštai
raudonų
puodukas maišytų riešutų, 
sukapotų smulkia’ 
kiaušiniai
puoduku pieno
šaukštukas druskos

14 šaukštuko pipirų
1 šauktuškas baking- pauderio 

šaukštai “American” sūrio 
šaukštai baltos duonos tru-

kiaušj-

: 6
pinių, apipiltų tarpytu sviestu.

Virk makaronus drumstame 
I vandeny 35—40 rninutų Nupli
kyk tomates, nulupk ir smul
kiai sukapok. Atskirk
nius. Prie makaronų sudėk 
viską, išskiriant baking paude
rį ir kiaušinių baltymus. Bal
tymus skyrium gerai išplak, 
pridėk baking' pauderį ir vėl 
plak. Sudėk prie mišinio. Mi
šinį sudėk išsviestuotan indan. 
Apdėk su duonos trupiniais. 
Kepk nekarštame pečiuje 40 
rninutų.

PRIKIMŠTOS, NEVIRTOS 
TOMATĖS

6 tomates
Prikimšk sekamu mišiniu:
1 puodukas sušatkavotų ko

pūstų
1 šaukštas sušatkavotų selerų
1 šaukštas sušatkavotų

, pipirų’
šaukštuko druskos 

V« šaukštuko pipirų ir 
Mayonnaise dažalo. 
Nupiauk viršų tomates, išimk 

minkštumą. Prikimšk su miši
niu, viršui uždėk šaukštuką 
mayonnaise dažalo. Prirengiant 
mišinį daryk sekamai:

Sumaišyk selerius ir žalius 
pipirus su minkštumais, kuriuos 
išėmei iš tomačių— paskui 
dėk sušatkavotus kopūstus, 
dedant druską ir pipirus.

Paduok ant salotų lapų
3K, 40 ir 42 colių per nus arpa prje mėsos.

^NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No------------
Mieros -... .................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

TŪBBY

žalių

pri- 
pri-

vie-

Arba prikimšk sekamu miši
niu :

D/2 puoduko žirnių iš kenų
1/2 puoduko valakiškų riešutų.
Sumaišyk kartu su mayonnai

se ir pirkimšk tomates.

ŽALIŲ KOPŪSTŲ SALOTOS
Labai sveiki ir mastingi

sušatkavotų ko-

citrinų sunkos 
cukraus

3 puodukai
pustų

!4 puoduko
2 šaukštukai
14 puoduko alyvos
2 šaukštukai orandžių sunkos
1/2 šaukštuko druskos
2 tomates, supiaustyk labai

smulkiai

.< ''4 '<$

. NAUJIENOS, ChicBgo. DI

vėl gerai ištrink. Dėk nejšplak- 
tus kiaušinius po vieną iškarto 
plakant kiekvieną sykį, kaip 
dėsite kiaušinį. Pripilk vandens, 
siropą ir vaniliją. Išlengvo ir 
atsargiai supilk persijotus sau
sus pridėčkus. Kepk dvejose 
klėtyse, nekarštame pečiuje 25 
iki 30 rninutų. Jeigu kepsi vie
noj blėtoj, tai kepk nuo 45 iki 
50 rninutų.

Caramel siropą padarysi se
kamai: Padėk puoduką cukraus 
ant skaurados. Skauradą padėk 
ant mažos ugnies, virk išlengvo 
pakol cukrus paliks tamsiai 
rusvas . Pripilk 3 šaukštus ver
dančio vandens, išmaišyk gerai 
ir virk dar 3 minutes. Gali var
toti visur, prie kėksų, prie mė
sos, visokių dažalų, ir prie bul
jono. šis siropas priduoda gra
žią spalvą.

GERIAUSIAS 
SKONIS

Per virš penkiasdešimt metų kri
tiškiausioms šeimininkėms labiausia 
patiko Bowman Pienas. Tai yra pienas, 
kuris yra plačiai žinomas dėl jo ge
riausio skonio.

Relieve Goughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Paine 

rr^T, with

, Ali dingti ata—JS* and 65c |ara and tubea.
* Childraa’a Muataroieimildar form)3Sc.

Better than a Mušt ar d Plast er

i Pacific nnd Atlantic Photo)
Betty Heyvvood, kurią mies

te Lorain. O., pašovė prohibici- 
jos agentas. Heywood dabar yra 
vyriausia liudininkė prieš agen
tą.

POP-CORN RITULIAI

Paprikos kiek tinka, arba 
kminų. Išmaišyk viską kartu 
|r paduok prie mėsos.

MAIŠYTOS DARŽOVIŲ
, SALOTOS

1 puoduką smulkiai supiausty
tų kopūstu

1/2 puoduko supiaustytų, žalių 
morkvų

i/G puoduko sukapotų žalių 
pipirų

• 1 puoduką supiaustytų selerų 
’/t puoduko kapoto pimento
2 šaukštuku smulkiai suka

potų pettruškų?
Viską kartu išmaišyk ir už

pilk tiek mayonnaise dažalo 
kiek* tinka. Paduok ant salotų 
lapų.

BUROKŲ SALOTOS SU 
JELLO

6 išvirtus burokus (jeigu no
rite, guli raųgufcus vartoti)

1 pakelį Citrinų jello
Supiaustyk burokus smulkiai. 

Ištarpyk jello karštame vande
nyje, sudčk burokus, truputj 
cukraus ir citrinų sunkos, jei
gu burokai nebus raugyti.

Padek ledaunėn. Paduok ant 
salotų lapų su mayoinaise da
žai u.

1V-2 sv., papkornų
1 puoduką cukraus
3/8 puoduko siropo
1/2 puoduko rusvaus cukraus
1/2 puoduko vandpns
1 šaukštukas citrinų sunkos
Išrink, kad visi komai butų 

sprogę ir padėjus ant torielio 
laikyk šiltame pečiuje.

Išvirk cukrų sumaišius su si- 
ropu, vandeniu ir rusvu cuk
rum taip ilgai, pakol ne suvirs 
ant tiek, kad jlašinus verdanti, 
mišinį vandenyn, lašiukas sukie
tės. Sudėk kornus Į mišinį, iš
maišyk, ir gerai sviestu ištep- 
tom rankom padaryk ritulius. 
Atšaldyk ir valgyk.

Kiekvienas žingsnis, nuo melžimo 
karvių iki pasteurizavimo, pilstymo į 
bonkas ir galutino pristatymo, yra po 
aštriausia priežiūra Bowman — išla
vintų inspektorių. Jie yra sargai jūsų 
pieno — sunkiausia patenkinami žmo
nės visoj pieno industrijoj.

Tai štai kodėl Bowman Pienas pa
siekia jūsų stalų tokis, kokį pati gam
ta nustatė — su pilno riebumo Smeto
na, tyriausias iš tyriausių, šviežias ir 
saldus kiekvienų metų diena.

MilH/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
Mes vartojame puikiausias mašinas skalbimui, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 

rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lėi paprasčiausias būdas išriš jūsų problemą: — Vis
ką suriškit į krūvą — pateiefonuokit musų atstovui — ir jusu skalbimas atliktas!

WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti bevelk sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyžiomis

20 svarų $1.00

DEGINTO CUKRAUS
kėksas

•%. puoduko taukų arba svies
to ' ,

2 puodukai cukraus
4 kiaušiniai
1 puodukas vandens
3 šaukštkai “Caramel” siropo
1 šaukštukas vanillijos
3 puodukai persijotų gerųjų 

keksams miltų
4 šaukštukai baking pauderio
1/2 šaukštukas druskos.
Ištrink sviestą, dėk cukrų ir

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai
gražiai išprašyti ir su-i 
dėti. Nešiojamieji dai- \ 
ktai sugrąžinami drė
gni.

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti) 

Visi “flat” skalbiniai 
išprašyti ir sudėti^ 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet WashLaundry
. ‘ * ■ ■ į • .

3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Visas skalbimo

Visos

Phone 
Boulevard 

6300

Tiktai biskį reiks jums paprašyti
darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai, Kodėl neišban 

dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO
i paklodes išprašytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos 
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

Telefonuokit šiandie ir daleiskit pertikrint tai

LAKE CITY LAUNDRY COMPANY—• ullvvl

That Would Make Anybody Sore.
DEfcfc, VOHA-f 

IS
OH VOCLL, I VJOULDUT 

FOR.-THNT

BOoo

‘THAT F(2E.SH 
OLE 6ISSV 

SMITĄ SOCKED 
ME 0*3 W 

w BVTTOKi .

i'm mot! bot 
HE RMd UOTO TWe 
HOU&E 8E.FOI2E 
I COULD GE.T AT

MIM

Babies Love It
) - - ■

Del skilvio ir vidnrią Ntama- 
CMinu i* priežastie* dantį 
aprimo, nieko n ir a geresnio 
kaip iia uigu Kadikij 
Laša tire.

Mrs. Winslow,s 
Syrup

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą
1 dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25”

MOKYKLOS NUR8S. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU MNOTI ilTA

KALBĖDAMA aukiteania mo
kyklos m«rainom> apie sąmo
ninu higieną, patyruai diatrik- 
to nurU naaakA: a

“Viena pagrindiniu ta’ark
lių dėl merginų ■ velkate*, Tai
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank* 
itinlmas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vieną vakarą. Joa nepadaryt 
nexmagumo.“

Nujol galit vartoti neno
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS 
k I

antisep- 
TIKA8 

Apsaugoja 
Ir Prašali-

mą. Ska«-

čMade by
Lamb«rt Pharmaral C«., Saint Loob, U. S. A.

T
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus,
Bljikes, Muses Ir

Kitus Vabalus
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“VALSTYBINIS

Užsisakymo kaina!
Chicago je — paltu:

.Metams .......—................ ....
Pusei metų .—...........____
Trims mfinesiama  
Dviem mėnesiam — - 
Vienam mėnesiui

Chicago je per ižnežiotojui: 
Viena kopija ____ ...___
Savaitei ---------
Mėnesiui____

Suvienytose Valstijose, ae Chioaco- 
Je. paltu: 

Matams__—__
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta] X 

Metanu_____________
Pusei metų ...._____ __
Trims mėneaiama
Pinigus reilda siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SOCIALIZMAS”

<7.00
8.50
1.75

.76

18.00 
4.00 
2.50

je”, rašo Laurinaitienė, “bu
vo Užpuolę manę, kodėl aš, 
girdi, nepoteriauju. Aš sa
kiau, kad mes Amerikoje tu
rime mašinas, kurios pote
riauja dienų ir naktį, tai tuo- 
jaus gavau didelius užsaky
mus, kad parsiųsčiau keletu 
poteriaujančių mašinų Lietu
von. O ten jos yra gana rei
kalingos. Aš pati mačiau, 
kaip vargšas tėvukas lovoj 
atsiklaupęs, kuprelę pasta
tęs, poterėlius kalbėjo. Pa
klausiau, kodėl ant Žemės ne- 
klaupi. Atsakė, kad blusos la-' 
bai kapoja ir neduoda ramiai

poteriauti. Aš pažadėjau ir’ 
jam prisiųsti iš Amerikos 
‘poteriaujančių mašinų’. Tė
vukas nusijuokė iš džiaugs
mo, sakydamas, ‘ar tamsta, 
dukrele, tikrai galėtum man 
tokių didelę dovanų atsiųsti?’ 
Esu, duok, Dieve, kad taip 
padarytum, nes jau žandai 
pradeda sustirti ir nebegaliu 
greitai judinti. Tik prašė, kad 
butų mašina su ‘atpuskais’ ir 
pažymėtų, kiek šimtų atlaidų 
duoda. Vargšai tie Lietuvos 
vargdieniai žmonės, bažnyti
niais prietarais per amžius 
užnuodinti.”

Hooveris, kalbėdamas New Yorke, prikišo Smithui 
“valstybinį socializmą”. Pastaramjam tas priekaištas 
nepatiko ir jisai savo prakalboje Bostone smarkiai išpy
lė kailį republikonų kandidatui.

Tas susikirtimas įrodė, kad New Yorko guberna
torius yra nepalyginamai gabesnis ginčuose už buvusįjį 
prekybos sekretorių. Hooveris, matyt, yra visai netikęs 
kalbėtojas. Ne gana, kad jisai visuomet savo prakalbas 
skaito iš popieros, bet jisai nemoka nė pasirašyti gerą 
prakalbą. Jo priekaištas Smithui dėl “valstybinio socia
lizmo” buvo toks pat gramozdiškas išsišokimas, kaip ir 
jo prieš dvejetą ar trejetą mėnesių padarytas pareiški
mas spaudai, kad prohibicija tai — “kilnus* bandymas” 
(noble experiment). Kilnumas, po šimto pypkių, kuomet 
to “eksperimento” vykdymui prohibicijos agentai turi 
areštuot ir šaudyt žmones!

Prikišdamas demokratų kandidatui “valstybinį so
cializmą”, Hooveris nepasijuto pastatęs ant juoko visą 
eilę stambiausiųjų savo partijos žmonių — senatorių 
Johnsoną iš Californijos, senatorių Borah iš Idaho val
stijos, ir kitus. Nes elektrikos jėgos klausime šitie re
publikonų šulai stoja už tai, kad tam tikruose atsitiki
muose šia pramone užsiimtų valstybė, o ne privatinės 
kompanijos.

Prie “valstybinio socializmo”, toliaus, Hooveris pri
skyrė ir tą farmerių pagalbos planą (McNary-Haugen 
bill), kurį du kartu buvo priėmęs Jungtinių Valstijų 
kongresas, bet kurį prezidentas Coolidge vetavo. Sulig 
šita Hooverio mintini išeina, kad “valstybinis socializ
mas” tai kone viskas, ką tik valdžia daro žmonių mate- 
rialės gerovės kėlimui arba apsaugojimui. Jeigu taip, 
tai tuomet Amerikos Jungtinės Valstijos jau seniai yra 
įklimpusios į “valstybinį socializmą”.

Paimkime tiktai Amerikos muitų politiką. Ji yra 
paremta protekcionizmo idėja. Amerika yra apsitverusi 
aukšta muitų siena nuo viso pasaulio. Kam tie mujtai? 
Tam, kad iš kitų'šalių negalėtų būt įgabenama pigios 
prekės, t. y. kad butų apsaugota šio krašto pramonė nuo 
užsienių konkurencijos. Žmonės norėtų pigių prekių, 
bet kapitalistai reikalauja, kad jos nebūtų įleidžiamos, 
nes kitaip tai ir jie butu priversti savo prekes pigiai 
pardavinėti. Ir Amerikos valdžia šitą kapitalistų reika-

Degtukų trustas
Paskola Francijos valdžiai. — 

Walkero išradimas. — Legen- 
diškas* asmuo. — A ir B še
rti. — New Yorko korporaci
ja. — Kruegero karjera. — 
—Švedijos padėtis pramonės 
atžvilgiu. — Degtukų pramo
nė. — Degtukų pramonės 
amalgamacija. — švedų deg
tukų t rusto įsigalėjimas.

resursų.
ne visuo-

kadangi

yra surištos 
Švedijoj dar- 

aukštesnės,

Aukšti muitai reiškia aukštas prekes, gyvenimo 
brangumą. Protekcinė muitų politika verčia Amerikos 
žmones mokėti brangias kainas už kiekvieną daiktą, 
visviena ar šioje šalyje pagamintą, ar atgabentą iš ki
tur. Jeigu kainų kėlimas farmų produktams yra “val
stybinis socializmas”, tai šitas pramonininkų rėmimas 
protekciniais muitais yra taip pat “valstybinis socializ
mas”. Tečiaus aukštų muitų republikonų kandidatas nė 
nemano atsižadėti. Tiek pas jį nuosakumo.

Valstybės kišimąsi į ekonominį gyvenimą šioje ga
dynėje yra neišvengiamas dalykas, ir klausimas šiandie 
eina tiktai apie tai, kieno naudai tai privalo būt daro
ma: tam tikrų grupių naudai, ar visuomenės. Iki šiol 
Amerikos valdžia kišdavosi j biznio reikalus daugiau 
tikslu padėti kaip tik tiems elementams, kurie ir be pa- 
gelbos yra galingi. Su socializmu tai, žinoma, neturi 
nieko bendra.

Apžvalga
KOMUNISTU. REPUBLIKONŲ 

IR DEMOKRATU PRA
KALBOS

nistai, prisidengę bepartyvišku 
“darbininkų piliečių komiteto” 
vardu, rengia bendras prakal
bas su republikonais ir demo
kratais. Kitokiu budu jau jie, 
matyt, nepritraukia publikos.

NORI POTERIAUJANČIŲ 
MASINU

“Laisvė” ilgai garsino pra
kalbas, kurias surengė komu
nistų sutvertas “Brooklyno dar
bininkų piliečių komitetas”. Jos 
užvardintos taip: “įvairių par
tijų bendros prakalbos”. Kalbė
tojais j jas pakviesta Anthony 
DePiano- — nuo Republikonų 
Partijos, Jacob P. Nathanson— 
nuo Demokratų Partijos, ir An
thony Bimba — nuo ^Darbinin
kų (Komunistų) Partijos.

Taigi, pasirodo, kad komu-

Amerikietė Amelia Laurinai
tienė iš Perkasie, Pa., šią vasa
rų lankėsi Lietuvoje ir, pagrį
žus, aprašė savo įspūdžius “Ke
leivyje” (spalių 17 d. laidoje). 
Ji pasakoja juokingų dalykų, 
kaip Lietuvoje davatkos ir se
ni žmonės tiki į poterių galybę. 
Kai kurie prašė jų net parsiųs
ti iš Amerikos “poteriaujančių 
mašinų”.

“Kelios davatkos Lietuvo-

Prieš kiek laiko švedų degtu
kų kompanija paskolino Franci- 
jos valdžiai $75,000,000 stabi
lizavimui franko. Tas faktas at
kreipė pasaulio dėmesį. Juo la
biau, kad ta kompanija (pasku- 

! tiniais keliais metais pradėjo 
skolinti Europos valstybėms 
pusėtinai dideles sumas pinigų 
už įsigijimų monopolio degtukų 
pramonėj.

Degtukų trustą suorganizavo 
švedų inžinierius, Ivar Krueger, 
kuris tuo laiku turėjo vos 35 
metus amžiaus, šiandien tas 
trustas kontroliuoja apie pusę 
pasaulio degtukų produkcijos. 
O prieš šimtų metų John Wal- 
ker, anglų aptiekorius, kuris 
išrado degtukus, nematė reika
lo savo išradimų net užpaten
tuoti. Jis buvo tos nuomonės, 
kad degtukai yra per daug 
smulkus dalykai, kad su jais bu
tų galima kokį nors biznį pa
daryti.

Stockholme, sako Clair Price, 
Ivar Crueger yra tiesiog legen- 
dariškas asmuo. Jo vardas kiek
vienam yra žinomas. Jis yra vi
sur žinomas, bet niekur nema
tomas. Krueger pasižymi ne tik 
savo nepaprastais organizato
riaus gabunlais, bet ir žinojimu 
technikos dalykų. Apie jį sako
ma, kad kų jis paliečia, tas tam
pa auksu.

Reikia stebėtis, kad degtukų 
trusto kontrolę švedai nepaleido 
iŠ savo rankų. Nepaleido jie tos 
kontrolės ačiū Kruegero suma
numui. Mat, trustas turi dve
jopos rųšies šėrus—A ir B. Še
rai A duoda teisės balsuoti, bet 
jie nėra išleidžiami iš Švedijos. 
Kapitalo padidinimui B šėrai 
yra pardavinėjami užsienyj. 
1,000 tos rųšies šėrų duoda vie
nų balsų.

Apie du trečdaliu pinigų, ku
rie buvo paskolinti Francijai, 
sudėjo Internacionale Degtukų 
Korporacija. Ta Amerikos kor
poracija yra švedų trusto sky
rius. Į koi*poracijų daugiausia 
pinigų yra investavę amerikie
čiai, bet jos kontrolė pasilieka 
švedų rankose, nes jie turi A 
šėrus. Faktinai trusto finan
sinį nugarkaulį sudaro New 
Yorkas, tačiau vadovybė pasi
lieka Stockholme.

Buvo laikai, kada švedų deg
tukų pramonė skurdo. Dauge* 
lis pranašavo jai žlugimų. Bet 
Krueger sugebėjo pastatyti jų 
ant kojų; jis sugebėjo sukurti 
vienų tvirčiausių trustų pasau
lyj.

Krueger, kuris neturi dar 50 
metų amžiaus, pradėjo savo 
karjerų kaipo inžinierius. Jiš 
dirbo Jungtinėse Valstijose, 
Meksikoj ir Pietų Amerikoj. 
Sugrįžęs į Švediją, jis pradėjo 
organizuoti dųgtukų trustų, 
Apie jį žinoma tik tiek, kad jis

yra didelis mėgėjas muzikos ir 
literatūros.

* Pramonės atžvilgiu Švedijos 
padėtis nėra geriausi. Ji neturi 
pakankamai anglies 
Vandens jėga ji irgi 
met tegali naudotis,
upes ir ežerai žiemos metu už
šąlą. šaltas žiemos reikalauja 
tinkamų fabrikams trobesių, su 
kurių apšildymu 
didelės išlaidos, 
bininkų algos yra
negu kitose Europos valstybė
se. Geografinė padėtis taip pat 
nėra patogi, nes Švedija randa
si toli nuo pasaulio rinkų. Prie 
tų neparankumų reikia dar pri
dėti muitų. Dauguma valsty
bių, kaip žinia, stengiasi 
pramonę apsaugoti aukštų 
tų pagalba.

Vienok nežiūrint į visus
neparankumus, švedų pramonė 
įstengė atsilaikyti. Kad užka
riauti pasaulio rinkas, švedai 
pradėjo įvairiose šalyse steigti 
savo fabrikus ir korporacijas. 
Vadovaujamų rolę toj kryptyj, 
žinoma ,sulošė degtukų pramo
nė.

savo 
mui-

tuos

—*
Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija

draugijines ligas,

Pavelykit D-rui C. C. Singlcy 
patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą,
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis .vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevard 
Saite 1615, 

Phune Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:80 po pietų, nedalioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

(Atlantic and Pacific Photo]

Charles Walz ir Anthony Grecco teisėjo Miller’o kambaryj. 
Jiemdviem tapo paskirta miities bausmė dėl nužudymo po- 
licmono Ešan. Walz yra 18 metų, o Grecčo 19.

miško, potažo fabrikus ir t.t.
Kiekvienas naujai įgytas fab

rikas buvo nuodugniai išagza- 
minuojamas. Jeigu jis pasirody
davo netinkamas, tai ant tų pa
čių pėdų jis buvo uždaromas. 
Tokiu budu pasilikdavo tik ge
riausi technika atžvilgiu įreng
ti fabrikai.

Karo pabaigoj Švedų Degtukų 
Ko. buvo savo rųšies eksporto 
trustas. Bet tarifų sienos pri
vertė kompanijų pasirinkti kita 
kelių. Iš eksporto trusto ji 
persiorganizavo i gamybos trus-

Marguminai

REIKALINGA
1,000 senų Badio ir Phonogra- 
fų. Nėra skirtumo kaip seni, 
nors ir crystal setas, mes nu- 
leisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Badio.

Didžiausias laivas. White 
Star linija oficialiai paskelbė, 
kad trumpu laiku ji baigs sta
tyti laivų, kurio tonažas sieks 
60,600 tonų. Tai bus didžiau
sias pasaulyj laivas, šiandien 
didžiausi pasaulio laivai yra 
Majestic su 56,621 tonu įtalpa 
ir Leviathan su 54,282 tonų

Greičiausiu pasažieriniu lai
vu skaitosi Mauretania. • Tačiau 
manoma, jog naujasis laivas- 
milžinas ir savo greitumu už
ims pirmų vietų.

• ♦ # *
Portugalijos sardinų industri

ja. Sardinų industrija. Portuga
lijoj juo tolyn, tuo labiau smun
ka. Visai dar neseniai Setabul, 
Faro ir kiti miestai vien tik iš 
sardinų pasilaikė, šiandien tie 
miestai labai nubiednėjo. Senais 
gerais laikais sardines juroj 
knibždėte knibždėjo, o dabar 
jų visai mažai bėra. Manoma, 
jog vyriausia to priežastis yra 
ta, kad žymiai sumažėjo jurų 
augmenys (planktonai), kuriais 
maitinasi 
maistui, 
sumažėjo

Švedija nėra labai turtinga 
šalis. Todėl degtukų trustas tu
rėjo ieškoti kapitalo užsienyj. 
1923 m. jis suorganizavo Inter
national Match korporaciją New 
Yorke. Tuo pačiu laiku iš Eu
ropos tapo perkelti kai kurie 
degtukų fabrikai. Nuo to laiko 
trustas pradėjo smarkiai bujo
ti. Su Vokietija jis padarė su
tartį, kuria einant per-20 metų 
Vokietija perka iš trusto 65% 
visų suvartojamų degtukų. 
Francijai $75,000,000 buvo pa- 

! skolinti su ta išlyga, kad bėgiu 
20 metų trustas turės francu- 
zų degtukų rinkos monopolį. 
Trustas kontroliuoja 30% Britų 
Degtukų korporacijos kapitalo. 
Ta korporacija aprūpina degtu
kais visas britų imperijos ko
lonijas, išėmus Indiją, kur šve
dų trustas turi užkariavęs deg
tukų rinką.

Trustas baigia paveržei iš ja- vienai pasiliuosavusiai mokyto-' 
ponų kiniečių rinką. Net pačioj jaus vietai randasi 27 kandida- 
Japonijoj trustas kontroliuoja tai. Apie 75% jų niekuomet ne- 
tarp 60 ir 70% degtukų produk- galės gauti mokytojaus vietą.

. . ; cijos. Jis turi monopolį Lenki- Todėl jie yra priversti uždar
iu. keli švedų degtukų fabrikai joj, Peru, Ecuadore, Estonijoj biauti sau pragyvenimą kito

kiais budais.
♦ ♦

degtukų fabrikų 38 trijose vals-j Kokius automobilius žmonės 
tybėse. Per metus trustas pa- labiausia perka. American Mo- 
gamina 20,000,000,000 dėžučių torists asociacija sako, jog už- 
degtukų. Kol kas trustas dar'daryti automobiliai vis labiau ir 
nėra įkėlęs kojos į Rusiją. Bet ■ labiau įeina į madą. 1921 m.

' uždaryti automobiliai sudarė tik 
apie 22%, o 1927 m. pašoko iki Q

Degtukų gamyba yra viena 
seniausių Švedijos pramonių. 
Lundroem firma pradėjo veikti 
1846 m. Londone ir Hamburge 
ji turėjo savo agentus, kurie 
rūpinosi degtukų eksportu į 
Azijų. 1868 m. Tidaholme at
sidarė “Vulcan” degtukų fabri
kai, kurie taip pat stengėsi įsi
galėti Azijos rinkose. Tarp dvie
jų korporacijų prasidėjo kompe
ticija.

Kadangi konkurentų Azijoj 
korporacijos neturėjo, tai jos 
galėjo varyti tarpusavinę kom- 
peticijų. Bet kuriam laikui pra
ėjus, atsirado Indijos rinkoj 
rimtas konkurentas. Tai buvo 
japonų degtukų kompanija. Kad 
atsilaikyti prieš japonus, 1903

susiliejo į daiktą. Kiti fabrikai įr Graikijoj. Sakoma, kad trus- 
veikė nepriklausomai. Tačiau jas kontroliuoja 160 su viršum 
1913 m. Ivar Krueger’ui pasi-....................... — .
sekė sukurti degtukų korpora
ciją. prie kurios prisidėjo vie
nuolika fabrikų.

Krueger tuo laiku buvo susi
rišęs su Krueger ir Toli inži- 
nerių firma, kuri užsiėmė staty
bos darbu Švedijoj, Vokietijoj 
ir kitose šalyse. Jis yra kilęs iš 
vokiečių, bet jo protėviai prieš 
200 metų apsigyveno Švedijoj. 
Jo tėvas turėjo Kalmare deg
tukų fabriką. Tačiau jaunasis 
Krueger, baigęs Stockholmo po- 
litechnikinę inžinierystės moks
lą, išvyko į užsienį, kad' gauti 
daugiau patyrimo.

Kai jis prisidėjo prie degtu
kų pramonės, tai tuoj pasireiš
kė jo įtaka. Pirmoj vietoj jis 
pasirūpino pritraukti inžinierių 
ir chemikų fjrmas. Tatai iš
ėjo ant naudos taip degtukų 
pramonei, kaip ir prisidėju
sioms firmoms. Po to jis pra
dėjo rūpintis amalgamacija vi
sos degtukų pramonės.

Karo metu degtukų eksportas 
žymiai sumažėjo. Kai kurie 
fabrikai atsidūrė keblioj padė- 
tdj. Ta proga pasinaudodamas,' 
Krueger 1917 m. sukure švedų 
Degtukų Kompaniją, kuri su
vienijo bevęik visus degtukų 
fabrikus. Tuo pačiu laiku kom
panija įsigijo tuksiančius akrų

konkurencijos iš rusų puses jis 
nesibijo.

Finansinius trusto reikalus 
veda New Yorko Internacionale 
Degtukų korporacija. Pradžioj 
tos korporacijos kapitalas siekė 
$28,000,000. Dabar jis padidėjo 
keletu kartų. Kaip jau buvo 
minėta, korporacija randasi šve
dų kontrolėj, kurie turi A se
rus. Daugiausia tų Šerų turi 
Krueger ir Toli firma. O kadan
gi firmų faktinai kontroliuoja 
Ivar Krueger, tai jis ir ya deg
tukų pramonės tikras “bo
sas”,—K. A.

sardinos. Sumažėjus 
suprantamas daiktas, 
ir sardinų skaičius. 

‘ « ♦
Mokytojų perviršis Prūsijoj. 

Švietimo ministerija paskelbė, 
jog Prūsija samdo 108,813 mo
kytojų, tuo tarpu kandidatų į 
mokytojus yra 290,587. Kiek-:

1927 m. viso automobilių ir 
trokų Amerikoj buvo pagamin
ta 3,335,805. žemiau telpanti 
lentelė parodo kiek kokios kai
nos automobilių buvo 
ta daugiausia.

Kaina
Nuo

$500
501

pagamin-

Skaičius
iki

$750
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

ir daugiau

732,430. 
1,035,20(1 

406,774
418,116
165,501
32,752 
13,721 
12,812

šitas gražus Atwater Kent 
elektrikinis setas su viskuo,: 
su 7-mios tūbomis ir Dyna- 
mic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik-!
tai.................... S138

Majestic, 7 tūbų, Modelis
71 už $137.50

Spartan 8 tūbų, qu tūbo
mis, už ....  $147

Radiola 18 už $95
Bosch už .... $132.50

Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minesinia turnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metami <1.50 
Pusei metų 
Kopija

1,001
1,501
2,001
2,501
3.001
Čia paduodama olselio kaina.

Iš lentelės galima spręsti, jog /TX 
/l q ii ft'in 11 ui ii iAlriiiUižmonės perka daugiausia tokius i 

automobilius, kurių kaina nėra! 
didesnė, kaip $1,000.—K. A.

10c

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

Phone Virjįinia 2054
P Eli B. Naujienų skaityto- JOSEPH VILIMAS"I jos ir skaitytojai prašomi
pirkinių reikalais eiti į tas ly 'p tat y m o
krautuves, kurios skelbiasi .>■rRAK. 1 UKIUo »
N a u j i e n o s e. 4^8 vyMJ*1 nw Avė. Chicago, III.

v /
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Atidarė koplyčią
Vakar buvo atidaryta Chica

gos universiteto koplyčia, ku
rios pastatymui fondus skyrė 
John D. Bockeferrel. Chicagos 
reporterių užklaustas, už ką jis* 
balsuos, Rockefelleris (sūnūs) 
atsakė, kad už Hooverj.

Banditai šienauja
Penki banditai įėjo Frankio 

Lacovelli ofisan, 1122 W. Erie 
St. Ofiso vedėjas Lacovelli su
sikabino §u banditų vadu. La
covelli tapo pašautas. Bet su
judime banditai nieko nepešę 
pabėgo. Kiek vėliau taip jau 
penki banditai (manoma, kad 
tie patys, kurie buvo pas La
covelli) padarė holdapą Finner- 
man ir Bubin ofisuose, čia pa- 
sišlavė jie $2,535.

Dainuos rusų kvartetas
Pirmadienyje, Spalio 29 die

ną, Orchestra salėje dainuos 
kvartetas paskubusių rusų dai
nininkų, žinomas kaip Kedrvo 
kvartetas. Praeityje šie daini
ninkai turėjo ryšių su impera
toriškąja Petrogrado opera.

Nuteistas kalėti

8,500,000 balotų 
balsavimui

Sugavo San Pranciško
je chicagiečius

Sulyg aprašymais, kuriuos 
pasiuntė Chicagos policija, San 
Pranciškoje, Kalifornijoje, ta
po suimti George Barker ir 
VVilliam Clifford, kurie yra kal
tinami pašovimu Chicagos po
licininko W. Hoder ir nušovi
mu garažo prižiūrėtojo Alber
to Pratt. Jie bus atgabenti 
Chicagon teismui.

Nušautas banditas

Daug maž apie pusdevinto 
milionė balotų bus atspausdin
ta balsavimams Chicagos ajis- 
kričiui, kurie įvyks lapkričio 6 
diena, c

Dar vienas “vadas” 
“pašalintas”

Tapo nušautas Peter Rizzio, 
italas gengsteris, kuris, sako
ma, mėginęs užimti gengsterių 
tarpe nušauto pirmiaus Anta- 
nio Lombardo vietą, ty. vado
vybę gengsteriais. Rizzito bu
vo prezidentas Benito Musso- 
linio fašistų 13-tos kuopos.

Charles Ferdinand Kubasak, 
gyv. 80 East 101 PI., nuteistas 
kalėti šešis mėnesius pavieto 
kalėjime už tai, kad jisai mela
gingai dėjosi esąs Suvienytų 
Valstijų pilietis ir panaudojo 
savo brolio popieras įrodymui, 
buk jisai esąs pilietis.

tarėjų mokyklų superintenden
tui William J. Bogan’ui.

Pasak mokyklų superinten
dento Bogano, yra manoma lai
kyti keturi ar penki susirin
kimai patarėjų mokyklų supe
rintendentui per sezoną. Tų su
sirinkimų tikslas bus pagerinti 
Chicagos mokyklų mokinių 
sveikatą. Pagerinimo gi tiki
masi atsieiti šitokiomis prie
monėmis: pašalinimas ydų, ku
rias turi kūdikiai, daktarų pa- 
gelba, teikimas apšvietos klau
simais, kurie liečia sveikatos 
užlaikymą, ir ugdymas sporto 
ir abelnai fiziško mankštinimo- 
si mokyklose.

PRANEŠIMAI
... Draugyste ftv. Mateuto Apaštado 
laikys mėnesini susirinkimą Spalio 
2f- d., 1928 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3’33 So. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Malonėkit ątsilankit visi nariai, nes 
yni labai svarbių nutarimų.

Valdyba.
“Pamišėlių Namas” komišką ope

retę stato Pirmyn Mišrus choras, 
Nedėboj, Lapkričio 4 d., Danų sve
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street

Operoje

Suki vienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą Antradienyje, 
Spalio 30 dieną, ŠĮų metų, 8 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svet., 3133 S. Halsted St. Drau
gijų valdybos ir atstovai malonėkit 
būtinai atsilankit, nes yra naujų 
reikalų svarstymui kaslink baliaus 
rengimo Lapkričio 29 d. P. K. rašt.

Lietuviai Daktarai

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

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
s aptas 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 pief 

TELEFONAS CANAL 1464

Detektyvų biuro |x>licininkas 
Thomas Curtin nušovė minkš
tų gėrimų užeigoje, 7338 So. 
Bucine Avė., banditą, kuris 
mėgino nušauti jį, policininką. 
Detektyvų , būrys pastebėjo 
prie saliuno automobilį. Jo mo- 
taras veikė. Automobilyje bu
vo šoferis. Taigi Curtin įėjo 
'karčiamon pažiūrėti. čia jis 
užtiko banditą šautuvu prisis
pyrus) savininką ir klausiant 
jį: “Ar tu imi Spike O’Donnell 
alų?’’ Curtin peršovė banditą 
trimis kulkomis, bet pastara
sis mėgino bėgti. Banditas iš
bėgo iš saliuno. Policininkas pa
sileido vytis. Ties Bucine ir 73 
St. banditas krito negyvas.

Difterija Chicagoje
Pasak Dr. Arnoldo Kegelio, 

sveikatos departamento komi- 
sionteriaus. Chicagoje pereitą 
savaitę mirė difterija 11 kūdi
kių. Daktaras pataria tėvams 
būti sargyboje, jei jų kūdikiai 
pradeda negalioti gerklės, gal
vos skaudėjimu, karščiavimu, 
ir šaukti tuojaus daktarą.

Ir teisėjui grūmoja 
bombos

Bvmbos spiegimus nunešė 

stogą garažo, kuris randasi 
kieme namų 6BIS Bhodes Avė. 
Tuose namuose gyvena teisėjas 
Miliams Lindsay, demokratų 
partijos kandidatas į valstybės 
gynėjus. Sprogimu apdaužytas 
brangus automobilis, buvęs ga
raže.

Policininkas kaltina
mas plėšimu

Leo Hartranft, suspenduotas 
policininkas, atiduotas Grand 
dŽiurės teismui. Jis yra kalti
namas vagystėmis ir plėšimu.

Mirė Bernard Berlyn
šeštadienyje mirė vienas se

niausių šios šalies socialistų, 
Bernard Berlyn po ilgos ligos 
savo namuose 957 East 61 St. 
Bernard BeUyn mirė susilaukęs 
85 m. amžiaus.

Keleis atvejais socialistų par
tija statė jo kandidatūrą val
diškoms vietoms ir 1913 m. 
Su v. Valstijų senatoriaus vie
tai.

Po mirties atsirado
g-iminių

John ir Edward Flynn’ai gy
veno vienu du. Niekas jų ne
lankė, niekas jais nesirūpino. 
Mirė jiedu susilaukę vienas 72, 
o kitas — 70 metų. Jiems mi
rus, pasirodė betgi, kad jie 
paliko turto sumoje $250,000. 
Dabar 17 ypatų reikalauja šio 
turto sakydamos, kad jie yra 
giminės mirusiųjų.

Chicagos sveikata
Chicagos Sveikatos departa

mento komisionierius, Dr. Ke- 
gel, paskutinės savaitės biule- 
tene aiškina:

Aštuonios dešimtys penki 
nuošimčiai mokinių, lankančių 
pradines Chicagos mokyklas, 
turi tokių ar kitokių kūno ydų, 
o kuone septynios dešimtys 
trys nuošimčiai visų Chicagos 
mokyklų lankytojų reikalauja 
pagalbos. Taip pareiškė komi
sionierius Dr. Arnold Kegel su
sirinkimui, susidariusiam iš pa-

I . ?
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Chicagos opeęos sezono ati
darymas bus trečiadienyj, spa
lių 31 d., vakare 8 vai. Stato
ma “Carmen”.

La Boheme, — 1 d. lapkričio, 
ketvirtadienio vakarą, 8 v. Ai
da — šeštadienio popietį, lap
kričio 3, 2 valandą. Bigoletto 
— šeštadienio vakarą, 8 vai. 
Lohengrin «— sekmadienyje po 
pietų, pradžia 2 vai. Romeo ir 
Juliet — pirmadienio vakarą, 
8 valandą.

Viršuj Universal 
Stato Bank

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

STANISLOVAS GOGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 27 dieną, 8 vai. ryte, 
1928 m., sulaukės 58 metų 
amžiaus, gimęs Jurginių kai
me, Ukmergės apskr., Doltos 
parapijoj, Amerikoje išgyveno 
20 metą. Paliko dideliame nu
liūdime Lietuvoje moterį Ka
roliną, sūnų Povilą 19 m.etu, 
Amerikoje 2 pusbroliu Baltrą* 
mieju ir Juozapa Gogius ir 
švogerj Povilą Ambrazą. Kū
nas pašarvotas, randasi grabo- 
riaus Lachavičiaus koplyčioje, 
2311’ W. 23rd Place.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Spalio <30 dieną, 9 vai. ryte 
iš Lachavičiaus koplyčios į 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedu- 
lincros pamaldas už velionio 
niela, o iŠ ten nuly dėtas j
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Stanislovo Gogio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, pusbroliui 

ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. D. Lachavičia, Phone 
Roosevelt 2515.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMB1NGAS, APŠILDYMAS, 
APBOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroc 0155
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame lik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl ius.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sts.

j* Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.

C TX Lengvi išmokėjimai, jei 
iSįįm norima.
lūLv PEOPLES PLIJMBING
Kįgf & HEATING SUPPLY 

j COMPANY 
490 Milvvaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Haymarket 0075 ir 0076
...4

GrAhoriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale viškiomet 
esti sąžiningas IV ne
brangus todėl, kacf ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

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

Tol. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Ofiso ir Bes. Tel. 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
Res. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
* Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

■ Į .................. U —-H

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj 'pagal sutartį

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

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drevei 9191

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

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

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

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
minorai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

z

STANISLOVAS BAN1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 26 d., 3 vai. ryte, 1928 
metu,, sulaukęs 36 metų am
žiaus, gimęs Chicagoj, žinomas 
chicagiečiams advokatas. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Doris, sūnų Marshal, 6 
m., brolį Antaną ir dvi sese
ris Birutę ir Zofiją ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Padžiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 30 d., 1:30 vai. po 
pietų, iš Padžiaus koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Banio 
giminės, draugai ir pažįstami 

I esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.I

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, brolis, 
seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Kadžius, Phone Victo- 
ry 4088.

3307 Auburn A ve. 
CHICAGO, ILL. a

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

B«l»amuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

4. PRABISH
Lietuvis Graborius

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

ir seserį 
s Antra- 

vėlionio 
Kryžiaus

METINIS PAMINĖJIMAS MIRTIES 
TAMOŠIAUS VABOLO

Mirė Spalio 29 <1., 1927 m. palikdamas litidėsyj moterį Eranciš 
kn, dukterį Bronislavą, sūnų Tamošių. brolį Jeronimą 
Marcelę, taipgi •"» švogerius. Mišios už velionio sielą bu 
dienyj, Spalio 30 dieną, 8 vai. ryte. Gimines ir draugai 
Tamošiaus pažymėtu laiku malonėkite atsilankyti į Šv. 
bažnyčią bendram liūdnam atsiduksėjiinui už jo siela.

v ^įrd'i'ipii kviečia v A HOLU ŠEIMYNA

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k11 i Visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melroso 

Purk 797

J. F. RADZUJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau in pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by .st ės.

O F I S A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6171 
SKYRIUS:

3238 S- Halsted $t. 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai_____

ŽMOGAUS
akis

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža daliai žmanių supranta apie jos 
\zciki111u.- Diclel <3 daugybė žikiij auga- 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedlcriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. ’l. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard G487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiokos 
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.

25 Metų Patyrimo
Pritaikymo akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D

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.

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebčkit mano iškabas 
Valandos nuox 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų, Room. 8.
Canal 0523

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avc.
Phone Boulevard 75K9

Tel. Victory C27II ‘
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 . *

_______ Advokatai________
K. GUGI8

ADVOKATAS
Miešto Ofisas

127 N. Dcarborn 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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
. .....     tsc

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 dienoa.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Rfepublic 7868
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 10314 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 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 Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chięago, III.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Rotom 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Tel. Brunsvvick 0624

• DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

Valandos; 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sokniadienia-ia pairai susitarimų.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydo Park 3395

____ Įvairus Gydytojai____
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. Telephbue Plaza 3200

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullnian 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshiua Peters) 

ADVOKATAS 
Rooin 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo \ icl« 8156 S. VVhipple SI.
Hemlock 4080



Tarp Ghicagos
Lietuvių -

Bridgeportas
Politinės prakalbos; kalbės drg.

P. (irigaitiM ir kiti

dieną, Mildos svetainėje, 3140 
So. Halsted Street, rengiamos 
prakalbom. Tema bus: Kas lai
mės rinkimus ir kokie yra dar
bininkų uždaviniai.

Kalbės “N-nų“ redaktorius 
drg. P. Grigaitis ir kandida
tai į valdvietes, statomi Socia
listų partijos.

Jau keleis atvejais šioje ayie- 
linkėje laikė mitingus republi- 
konai ir demokratai. Dalaar 
Bridgeporlo lietuviai turės pro
gos išgirsti, ką pasakys so
cialistai. O ir kalbų tema “Kas 
laimės rinkimus ir kokie yra 
darbininkų uždaviniai’’ yra la
bai Įdomi dabar, 
mai artinasi.

rinki-

Bridgeportas
Dr-jos šv. Petronėlės 

rinkimas atsibuvo spalių
susi-
7 d.,

Protokolas vienbalsiai priim
tas. Priimtos trys naujos nh- 
rės, o perstatytos tik dvi na
rės.

Bendroves direktorka neatsi
lankė į susirinkimą, tai rapor
tas likosi neišduotas.

Dr-ja nutarė, dalyvauti Šv. 
Kryžiaus ligoninės pašventini
mo iškilmėse. Visos narės turi 
būtinai susirinkti tarp 67 ir 
68-tos ir California gatvių.

Yra rengiama Armistice 
Dance (šokis) sekmadienyje, 
lapkričio 11-tą d., 7 vai. va
kare, šv. Jurgio parap. salėj, 
32nd place ir Auburn Avė.

Kviečiame visus atsilankyti 
Į balių. Bus puiki muzika, prie 
kurios galėsite smagiai pasi
šokti ir laiką linksmai pralei
sti. »

Visus kviečia Petronėlė.

SPORTAS
“Invitation” golfo 

turniras
suNebuvo galimybių šiemet 

rengti viešas ir amatorių liet, 
golfo čempionatai, kuriuose im
tų dalyvumą tisi liet, golfinin- 
kai ir tnoini butų išspręsta ir 
apvainikuota golfo čempionai, 
lodei seni čempionai laiko ti
tulą iki sekančių metų. Teisy
bė, šiemet buvo surengta ke
letas privačių golfo tumirų, 
bet tie toli gražu neatsako čem
pionatams. Priežastis to aiški; 
mat, liet, golfininkai dar ne
pratę bendrai ir sportiškai 
veikti, jie dalinasi į kategori
jas ir pavydas dar egzistuoja.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

104 Buktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta!
Folio
solo, su Orkestrus

Katalogas

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

No. 2 dėl
Lietuviška 

Koncertinos 
Baktu. 
Dykai

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

Matydamas tų spragą musų 
golfininkuose, nusitariau užpil
dyti ją surengiant invitacijos 
turnirų visiems lietuviams, 
idant luomi sukurti žydin 
draugingumo ir sportiškumo. 
Turėjau omenėj Įvairų turni- 
rą, kad visi kontestantai turė
tų progų lošti kartu ir butų 
kompeticija. Ir štai Įspūdis da
lyviuose pasiliko kuopuikiau- 
sias. Tai buvo gražus, įvairus 
ir •iMtvyzdingas golfo turniras. 
Turniras įvyko spalių 21 d. 
Pipe O’Peace kliube. 
duobės; moterys 18

Rezultatas “Menas 
fo t įmuro: “Low
Holes“ kur reikia padaryt ma 
žiausia kirčių išeina, 
Naikelis laimėtojais su 
186 k., J. Mackevičius 
su 95-100-195 kirčiu, 
somes Match” kur reikėjo eli 
minuot savo 
laimėtojais: 
Mackevičius, V 

Ixxšta 36

Cup” gol- 
grass 36

Dr. S. 
93-93- 
antras 
“Four-

oponentus išėjo
Dr. Naikelis, J.

. Jurgelionis, J. 
šlikns. Antrinin-

Belskis, Dr. S.
J. Karalius, 

tarpas dėl ban

kais liko: Dr 
Majauskas, A 
Biežis, Dr. 
“Blind Bogey 
dicap buvo 71-81, slaptas nu
meris 77. Čia reikė i o Įspėti kir
čius dėl handieap. J. Macke- 
vičia išlošė. su 100-23-77 kir
čių, J. S. Vitkus antras su 117- 
11-76 kirčių. Buvo ir daugiau 
artimų “skorų”, kuriuos pada
rė Dr. 
kys, Dr. 
kevičius, 
Kliauga, 
anus.

M. Žilvitis, (i. A. šu-
A. Zimonlas, E. Mac-

J. (iiraitis, Dr. C.

Moterys lošė savo metinį 
golfo čempionatą tą pačią die
ną. Gaila, kad oras pasitaikė 
vėsus ir vėjas putė, o prie to 
ir links dėl jų buvo persunkios 
lošti; todėl moterų skoras pa
augo kirčių skaičium. P-nia Zi- 
montitnė liko čempionė, p-nia 
Giraitienė runner-up ir p-nia 
Zalatoriene trečia. Taipgi pa
sižymėjo lošime: p-nia Šukie
nė, p-nia Karalienė- p-nia Mac
kevičienė ir p-lė Zaulevičiutė.

Kad nepakenkus “Birutės“ 
koncertui, kuris įvyko tą patį 
vakarą, golfininkų vakarienė 
tapo atidėta iki sekančio penk
tadienio, lapkr. 2 d. Juciaus 

I Bestoracijoj kaip 6 vai. vaka
re. čia laike vakarienės bus 
Įteikti prizai laimėtojams. Kvie
čiami visi golfininkai-ės ir jų 
draugai atvykti 
vakarienę.

— A. K. Menas.

į golfininkų

Šiandien risis Požėla
šiandien Coliseume risis K. 

Požėla. Coliseumo vyriausioj 
poroj risis Calza su Bomano 
dėl italų čempionato. Vėliau 
“Doc” Krone žada surengti ir 
kitų tautų čempionato risty- 
nes.

Rytoj, t. y. spalių 30 d., Po
žėla bus Detroite, kur jis taip 
pat dalyvaus ristynėse.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

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

672 W. Madison St.

4EIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
<ol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
įmoksite. Mokykla dienomis h 
/akarais. Atsilankykit arba reika- 
aukit aplikacijos.
FEDEPA! AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo' šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių • Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, m.

Educational
M okykloe ______

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted SU 
Phone Vincennee 8932

Miscellaneous 
{vairus

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 atit 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 biskį 
įmokėti. Užganėdinimns garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand A e.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

pa-

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 į 
“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 
IJetuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti 
vieniu kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA” — 
Perka Lietuvos Laisvės 
kolos Bonus ir už bonus 
sumoka 
Lietuvos 
kreipkitės į 
“Lietuva.”

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, 111. 
Ofisas atdaras nuo 8:30 ryte iki 8:30 
vakare. Nedėlioms nuo 11 :$0 iki 3:30

Pas- 
tuoj 

pinigus—jeigu turite 
bonų pardavimui 
musų Knygyną

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting-
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Vlctory 7261

J. S. RAMANC1ONIS, Sav.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtory 9684.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAK HEATING

, Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

208P W. 18 Su Tel. Canal 1269

su-

einame viaur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 

durbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2 
Stewart 2992

516 E. 71st St.

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

MES darome pirmos klesos kar- 
Eenterio, plumberfo ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

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

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

MES vt-'om visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
namo visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

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

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak.
J. V. Mitchael & Co., 8545 Hous- RENDAI kambarys vienai ypatai 

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126 ton Avė., So. Chicago, Regent 2375 be valgio. 1909 So. Halsted St. 2 fl.

••■■M**********
Financial

Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi i 24

Musų
valandas 

išlygos bus jums naudingos 
Kreipkite* pas

M. J. KIRAS, 
2336 So. HaiHted St.

Paskolos suteikiama 
i viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai •
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

________________________________

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 214 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

5i/2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MORpIOlAl
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEW1CZ
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
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond 4 Morgage Co.

1618 West Ipth Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
Čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
ąpsesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

morgi- 
Pasko- 
taksų, 
Greitu
Cent

ral Finance Co., Rm. 614 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

Personai
Asmenų .Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbo ženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

PAIEŠKO Marijona Sederevičiutė 
savo brolių Raulo ir Jokūbo Sedere- 
vičių ar kas juos žino malonėkite 
pranešti man ar* patįs atsišaukit, 

1928 N. 14th 
Springfield, tll.

Help VVanted—Malė

DIDELI PINIGAI 

žmo- 
pri- 
kru-

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus gulite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 198 East 
Ohio St., Chicago, III.

Help VVanted—Fe malė
Darbininkių Reikia

RElKALINGA senyva moteris ap- 
siruoši i apie namus po kelias valan
das j diena. 1848 So. Halsetd St., 
Phone Roosevelt 8577

Darbininku Reikia

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
vyrų ir moterų — patyrimas nerei
kalingas. Dienomis ar vakarais — 
lengvai parsiduodantis naujas daig- 
tas — galima uždirbti $10 iki $15 
į dieną. Pasimatvkit su

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė., Chicago, III.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKA U darbo už karpenterj. 
Moku visokį dalba aplink namus. 
Nebrangiai. 3139 W. 37th PI. Tel. 
Lalayette 5597.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j au 
tomobilių biznį, gera proga geram i 
žmogui turėti darbą ir dalyti gy- į 
venimą be rūpesčio. Turi įnešti biskj 
pinigų. Patyręs amatą mažiau, ne
patyręs daugiau. 3407 S. Morftan St. 
Tel. Boulevard 9421.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Uaisat

PERKAME ir parduodame varto- moten*-. ,
tus rakandus. Mokame augščiausią ^ai centų — dvi poros u 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- ~
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 85c. ir 9o centai. 
State St., Cahimet 1149. ------------

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus Mes oerkam už pini- FRANK SALEMONAVIČIUS, tašusenu i įkandus arba iŠ- 504 W- 83 St- ir Normai Avė. 1 lubos
mainvsime ant naujų ’šdirbėjų sam- unicago, ni.ie ant naujų ’šdirbėjų sam- 
palimų, pigiai. 2438 irving Park I 
Blvd. Tel. Irving 1289.

i Vėliausios mados moterims
PAHDAVIMUI combination baito kepurės, dresės ir kotai 

cnamelio pečius, kūrenamas angli- Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau- 
mis ir gasu. Visai mažai vartotas.!*s 8:ero matenjolo pasiuvam ir 
Parduosiu labai pigiai. 7004 South ........... ..
Fairfiejd Avė.

PARDAVIMUI combination balto

pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti.

1 Atsilankyk j musų krautuvę, pama- 
$1.00 įmokėti $1.00 j savaitę tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 

Visokių išdirbinių vartotos siuyamos Į persitikrinsi.
---------G. & E. Burba

CLOAK shop \ 
3214 South Halsted Street

Chicago, III. Phone Victory 2477

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Seving Machine 
Exchange, 6212 Broa«way. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

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

4251 Cottage Grove Ave-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražinusį grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $26 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. '"ood SL 

Imos lubos

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

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

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 685.1 
_____ •_________ , --

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radlos. 

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

PARDUOSIU savo $K00 
su 75 voleliais, suoluku ir 
tu už $115, tik $25 įmokėt, 
$10 į mėnesį. •

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

1-mas florfts

grojiklį 
kabine- 
likusius

Furnished Rooms

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 „_____ ..

Essox, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. .

McDERMOTT MOTOR SALES
7186 S. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton.... $950 
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $895 
Pontiac sedan naujas .......  $750
Chandler luke nauias ....... $700
Easex sedan, kaip naujas $700 
Pontiac Roadster ..........  $495

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 {rengtas su bumperiais. av 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Ijght” 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.
Help W^ed~Maie-Fen>aie Į MILDA AUT0 SALES 

806-8 W. 31 St.
Victory 1696 

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
J vai rus Parda vi mai

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. 
Teiskite mums padaryti jūsų namą 

i gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga- 
. rantuojame visą musų darb^, ap- 
_ i mainome dykai. Patyrę medžių gy- 
’, dytojai.

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

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKI? SAVO NAMĄ

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

Kainos pora tik- 
iž j)5 cen

tus. Moterims pančiakų pora po 
Vilnonios gijos 

nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

v GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelnoi

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrųpo 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.

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

W. L. HARTNELL,
’ 105 W. Monroe St.

State 9783
MES turime cash pirkėjų jūsų biz

niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKEIŲ^GE CO., 

145 N. Clark St.
/ Dearborn 8840

EXTRA. Parsiduoda Fruit Sto
ras, biznis išdirbtas, norintieji pirk
ti, malonėkite, atsišaukti antrašu, 
10728 Michigan Avė., Telefonas 
Pullman 9577.

PARSIDUODA gi'osernč ir lunch 
room, Gera vieta; arti šapų. Par
duosiu greitai. Priežastis — liga. 
4958 S. Wentworth avė.

PARDAVIMUI Soft Drink parior, 
kartu su fixtures, pigiai: geroj vie
toj, pelningas biznis, 3300 South 
Halsted Street.

vualiu ,29,

Farms For Sale
Ūktai Pardavimui

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės fermoms, kurie turi 
būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Schaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364
Excliange—Mainai

Nepraleiskite šio maino

Mainysiu ant 
ant dviflačio ar kdtur-

2 po 5 medinis namas, karštu van
deniu apšildomas, geroje apielinkėj, 
3 karų garadžius. 
bungalow, 
flačio.

Storas, 
mas ant 
mainysiu 
namo, bile apielinkėj.

2 bizniavi Jotai ant Central Park 
Avė. ir 95th St., mainysiu ant bu- 
Černės, grosemės arba bungtilow, ne- 
paisarft apielinkės.

Kampinis lotas, nętoli Vienuolyno, 
mainysiu ant bungalovv, ant bučer- 
nes, grosernės ar ant bile ką jus 
turite.

Mes turime daugiau mainų kokių 
tik jus norite, mažų ant didelių ar 
didelių ant mažų.

W. H. KELPS 
2419 W. 69th St. 
Tel. Hemlock 8099

4—6 ruimai, mūrinis na- 
Racine Avė. ir 79th St., 
ant loto arba mažesnio

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo- 
mąs, 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 budinką, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

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

Central 3654

sų 
ba

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk^ 

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

RILEY & KRAUSHAAR 
8121 N. Cicero Avė. 

pKl'sade 9600

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

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

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
j Westus nuo Crawfofd Avė. $19500. 
šauk Tel. West 5080.

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Storas, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
8 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Pho— Rerublic 4170.

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į 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 bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
rnliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos djrkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1558 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas ........................A........ ................
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. 48rd St. Oakland 4681

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

MAINYSIU 4 fintų medinį namų 
ant formos arba lotų. l<eon Jarusz, 
3252 So. Halsted Street.




