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Stalinas Padaręs Pervartą!
Sovietų Valdžioje

Komisarų pirmininkas Rykov, kominter- 
no galva Bucharin, profsojuzų pirmi
ninkas Tomsky ir Maskvos sovietų pir
mininkas Uglanov esą pašalinti iš vietų

žydų darbininkų | valdžioje: tas pat esą išdary
ta su Rykov u ir Toniški u,
dviem kitais aukščiausio sovie
tų valdžios organo. Politinio 
Biuro, nariais. Kai dėl Uglano- 
vo, vyriausiojo Maskvos sovie
to vado, tai jis dėl savo “de- 

esąs išsiunčiamas į

dienraštis Forverts vakar įdė
jo šitokią kablegramą, gautą 
iš savo korespondento Berlyne, 
Jakobo Leščinskio:

Stalinas padarė naują per
vartą sovietų valdžioje. Jis pa
šalino iš vietų sovietų premje- šinunio”, 
rą Bykovą, komunistų interna- Turkestaną, 
cicnalo pirmininką Buchariną, 
visos Rusijos profesinių sąjun
gų pirmininką Tomskį ir Mas
kvos sovieto pirmininką l gla- 
novą.

Tokį pranešimą gavo iš Mas
kvos Rusų Socialdemokratų 
Partijos užsienio delegacija 
Berlyne, ir vyriausieji los de
legacijos vadai, Fiodoras l)an 
ir Rafailas Abramovič, tvirti
na, kad žinibs esą gautos iš vi
sai tikrų ir ištikimų šaltinių ir 
kad abejoti dėl jų teisingumo 
nesą nė mažiausios priežas
ties.

Maskvos korespondentas sa
vo pranešime sako, kad visus 
minėtus sovietų valdžios vadus 
Stalinas su savo draugais pa
šalinęs dėl jų nukrypimo deši
nėn, vadinas, dėl to, kad j k' 
neri, idant sovietų valdžia da
rytų didesnių nusileidimų ūki
ninkams ir eitų į tolesnius kom
promisus su gyvenimu iš viso. 
Nikalojus Bucharin, sako ko
respondentas, tapęs pašalintas 
iš visų savo postų partijoje ir

Be abejo, sako maskviškis 
korespondentas, komunistai iš 
karto bandys šitas žinias nu-. 
ginti, kaip kad prieš metus lai
ko jie iš karto stengėsi nugin
ti pranešimus apie Trockio li
kimą. Vėliau tačiau jie patys 
tatai patvirtins.

Stalinas, sako toliau kores
pondentas, stengiasi dabar vi
suose atsakinguose postuose pa
sodinti ištikimus savo šalinin
kus. Tomskio vietoje^ jis jau 
pastatęs kiusniausį savo adju
tantą Lepše [?], kuris aklai 
larąs viską, ką tik Stalinas
liepiąs.
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Obrepfono nužudymo są
mokslininkų bylu

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
31
[šiandie] prasidės Meksikos iš
rinkto prezidento Obregono už
mušėjo, Jose de Eeon Toral’o, 
byla. Kartu su juo bus* teisia
me ir seserų vienuolių virši
ninkė, motina Concepcija, kal
tinama kaip tos galvažudybės 
dalininkė.

Praneša, kad

Schlesinger išrinktas 
International L. G. 
Workers prezidentu

NEW YOBKAS, spal. 31.
•Vietoj rezignavusio ‘Sigmano, 
International Ladies Garment 
Work'crs unijos prezidentu ge
neralinis vykdomasis komite
tas kaip vienu balsu išrinko 
Ben jam i na Schlesingerį.

Zeppelino dirižablis 
perskrido Atlantą
Milžiniškas vokiečių dirižab

lis “Graf Zeppelin”, kuris pir
madieni 2 valanda rvto išlėkė 
iš Lakehursto, N. J., kelionėn 
atgal į Vokietiją, vakar 8:20 
vakaro [2:30 po pietų Chica- 
gos laikrodžiu] praskrido pro
Tours miestą, Franci j oje. šian- 

-----  I die apie 3 valandą ryto jis tu- 
Prie tos žinios Forverts re- rėjo jau pasiekti Friėdrichsha- 

dakcija padarė pastabą ir sa- feną, tai yra savo namus*, 
ko, kad ji įdėjus savo kores
pondento kablcgramą taip, kaip 
jis ją atsiuntęs, tačiau dėl ži
nios teisingumo ji dar statan
ti klausimą. Ji vis tik nenorin
ti tikėti, kad Stalinas butų tu- 
•ėjęs tiek drąsos 

ryti.

Kai Zeppelinas išlėkė iš Ame- 
' rnlrnc i'.ima liiix’<* i f i Lt a c ir

«!|iO 437 Ni. 259
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Dr. Hugo Eckener, dirižablio “Graf Zeppelino” komendan
tas, kuris išskrido atgal j Vokietiją.
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252 politikieriai in- Sovietai gelbėsią pir 
kriminuoti dėl kyšių miausiai badaujan 

ėmimo čius vaikus
MASKVA, spal. 31. — So

vietai daro pastangų pirmiau-PITTSBURGĮI, Pa., spal. 31.
AHegheny kauntės grand šiai gelbsti 350,000 badaujan- 

pasislėpęs j ory, per penkias savaites ve-jčių vaikų bado paliestose pio- 
.ęs kvotą, pagaliau inkrimina- tų Ukrainos ir Kriino srityse, 

v<> 252 asmenis kaip politinius kur dėl sausmečio ir kaitrų 
graf teri lis ir kyšių lupikus. j šiemet niekas neužderėjo.

Husų Raudonasis Kryžius pa- 
yrė pradžiai 200 tūkstančių

rikes, jame buvo ištiktas ir 
vienas “zuikis” — į 
“pasažierius” amerikietis Clar- 
ence Terhune, 17 metų ber
niukas. Sako, kad jaunas sla-

taip pada- pūkas nebusiąs- už tai nubau- j Tarp inkriminuotųjų yra du i

nas 
jau

L<> tarybos nariai ii 
policijos leitenantas, 
trys moterys.

Lietuv o s

Sulaikytas “plečkai- 
tininkas”

KAUNAS. Spalių mėn. 7 
d. Vilkaviškio apskr. ties Viš
tyčių, pereinant demarkliniją, 
policija sulaikė “plečkaitinin- 
ką” — Praną Paulauską.

Sulaikytasis perduotas kri
minalinei policijai.

Lietuva Vokie t i j a 
pasirašė prekybos 

ir k. sutartis
BERLYNAS, spal. 31. —- Va

kar Berlyne buvo Lietuvos ir 
Vokietijos pasirašyta prekybos , 
ir navigacijos sutartis, konsu- 
’arinė konvencija ir sutartis 
teisminiais klausimais tarp abie
jų valstybių.

Žinios

“Pyragai” krikščionis- 
ko banko nariams

KAUNAS. [LŽ], — Rokiškio 
Ūkininkų Sąjungos Draugija 
išsiuntinėja tokio turinio laiš
kus:

“Remiantis Rokiškio Ūkinin
kų Smulkaus Kredito Banko vi
suotino narių susirinkimo nu
tarimu 15-V1I ir 9-IX š. m. ir 
£§103—194 įstato. Tamstos pri
valote įnešti padengimui nuo
stolių 40% savo atsakomybės 
kas sudarys Lt. 800. Neįnešus 
iki 1-X š. m. iš Tamstos bus 
ieškoma priverstinu bildu vi- 

l sa atsakomybė sumoje Lt. 
2000”.

Tai taip tas kleboniškas ban
kas renka pinigus nuostoliams 
padengti.

Parlamentui nebus pasiūlyta 
ratifikuoti. Tarp Poincare ir 
Briando įvykę nesutarimų

WASH1NGTONAS, spal. 31.
Prekybos departamento gau- 

*o.’s pranešimais, sovietų val- 
laiku pirkus

Komunistų vadų 
ėmimas Lenkijoje

Kaune 3 komunistai 
nuteisti kalėti

' KAUNAS, spal., 31. - Kr.- 
riuomenės teismas Kaune nu
teisė tris darbininkus — Elka- 
ną, Cviką ir Rilį ketverieni 
metams kalėjimo.

Jie buvo kaltinami dėl pri
klausymo komunistų partijai.

Trys maži vaikai žuvo 
namų gaisre

LOGAN, Ohio, spal. 31. — 
Mound Crossinge, keturias my
lias nuo Logano, gaisre, kuris 
sunaikino piliečio Johno Big- 
hamo madinius namus, žuvo ir 
trys jo maži vaikai, vyriausias 
jų ketverių metų. Tėvas tuo 
metu buvo darl>e, o namų šei
mininkė 'buvo kažin kur išėjus. 
Manoma, kad vaikučiai, yieni 
namie palikti, padegė namus 
bežaisdami degtukais.

Danijoj pabrangs ciga- 
retai ir tabakai

KOPENIIA~GA, Danija, spal. 
31. — Danijos finansų minis
teris įnešė parlamente įstaty
mo projektą padidinti taksas 
cigaretams ir tabakui. Tuo tak
sų padidinimu valdžia, kaip 
apskaičiuoja, turėsianti atei
nančiais metais .$2,128,000 pa
jamų daugiau.

Banko kasierius dingo 
su tūkstančiais pinigų

LEESBURG, Fla., spal. 31. 
— Grovelando bankas pasigen
da savo kasieriaus, J. High- 
towero, kuris ntio praeito šeš
tadienio kažin kur dingo. Su 
kasierium dingę, sako, ir “daug 
tūkstančių” dolerių banko pi
nigų.

MOTINA IR KŪDIKIS SUDE
GĖ NAMŲ GAISRE

MACOMB, UI., spal. 31. — 
Mrs. Elzie Watson ir jos 8 
menesių kūdikis žuvo liepsno
se, sunaikinusiose jų falrmos 
gyvenamus namus netoli nuo 
Colchestero.

Sniegas Wyominge
GHEYENNE, Wyo., spal. 31. 

—- Centralinėj Wyomingo daly 
šiandie gerokai pasnigo.

' Tramvajų susidūrimas

KANSAS CITY, spal. 31. — 
Dviem tramvajam susidūrus 
čia buvo sužeisti 11 asmenų.

Graikų tramvajų streikas

ATĖNAI, Graikija, spal. 31. 
•nrr- Alenuos© ir Pirėjuje kilo 
tramvajų tarnautojų streikas.

Lietuvos su Austrija 
prekybos sutartis

KAUNAS. — Spalių mėn. 5 
1 Vienoj pasirašyta lietuvių 
austrų prekybos sutartis, suda
ryta vieneriems metams. Ji ga- 
’ios ir toliau, jei apie jos nu- 
raukimą nebus pranešta trys 
nėnesiai iš anksto.

Sutartį pasirašant buvo pa
sikeista notomis, kuriose pa
reikšta, kad aukščiausio palan- 
kumb muitai bus tuoj pritai
komi ir todėl lietuvių įveža- 
nų muitų padidinimas toms 
valstybėms, kurios nėra suda
liusios su Lietuva prekybos su
tarties, nebus taikomas ir Aus
trijai net ir pereinamu laiku 

iki tos sutarties ratifikavi
mo.vie-

taip- rublių baduoliams šelpti.
Komisarų pirmininkas Ry

kov, kuris atlankė badaujan
čias sritis, grįžęs iš kelionės 

I praneša, kad šelpimo darbas 
turįs būt urnai pradėtas, 
kitaip tūkstančiai žmonių 
mirsią badu.

Kadangi visi 1 milionai 
ventojų bado paliestuose 
triktuose negali būt ūmai
rūpinti, tai valdžia nutarė pir- 
mių pirmiausiai šelpti mažus 
vaikus ir kūdikių motinas.

SU nes
• y1S-

Kaune sulaikyti manu- 
faktūros vagys

KAUNAS. — Prieš kurį lai
tą senoje turgavietėj krimina- 
nė policija sulaikė tūlą Zig- 

ną Lavrinavičių pardavinėjant 
mapufakturos medžiagą. Sulai
kytas Lavrinavičius aiškino 
ledžiagą gavęs kontrobandos 

keliu iš Lenkijos. Kriminalinė 
policija aiškindama šį dalyką 
nustatė, kad ši medžiaga pa- 
/ogta iš kančių ūkio banko 
ranzitinio sandėlio, kuriame 
o darbininkai, Lavrinavičius 

>r Paulauskas, sistematiškai 
zogdavo iš sandėlio manufak- 
urą — šilką ir šokoladą (vi- 
,o pavogė 5500 lt. sumai). 
Vogtą manufaktūrą slėpdavo 
pas savo pažįstamus ir vėliau 
pardavinėdavo senoje turga
vietėj.

Francuos vyriausv-1 Raitoti policija pat- sovietų Rusija imnor- 
. _ . . ... ' I »• •!•' i tuoja daug kviečiųbe skolų sutartis pa- > rohuojanti gatves 
deda ant lentynos Rusijos miestuose

Esą valdžia bijanti, kad alka- džia pastaruoju 
nesurengtu 'vairiuose Europos uostuose apie 

200,000 tonų kviečių savo ne
ori tekliams padengti. Tarp tų 
200 tūkstančių tonų, 50,000 to
nų rusai gavę Rotterdamo san
dėliuose. Kiti buvę pirkti Jung
tinėse Valstybėse, Kanadoje ir 
Argentinoje ir dabar esą kely 
į Europos porins.

[Keista. Čia telegramos skel
bia, kad sovietai, nežiūrėdami, 
kad kraštui gresiąs badas, de
šimtimis tūkstančių tonų eks
portuoją javus į užsienį, čia 
tuo pačiu kartu praneša, kad 
jie, gintis 
tūkstančių 
užsieniuose, 
sovietuose
nische wirtschaft”, ar užsienio 
spaudos korespondentai savo 
pranešimuose apie Rusiją me
lais verčiasi.]

ni darbininkai 
protesto demonstracijų

«y- 
dis-
ap-

PARYŽIUS, spab 31. — Gir-1 RYGA» sPal- 31; [Clucago 
(Tribūne Press Service.] — At- 

kabineto posėdy buvę nutarta mykusieji iš Maskvos pirkliai 
nesiūlyti parlamentui ratifikuo-!Pasak°ja- kad Maskv°Je> Lenin' 

tgrade’ir Ukrainos miestuose 
raitoji policija neleidžianti nie
kur žmonėms burtis gatvėse. 
Kiekviena susiburusi kuopelė 
tuojau išvaikoma. Raiteliai, po 
keturis ir po penkis daikte, 
patroliuoją darbininkų gyvena
mus distriktus, kad alkani žmo
nės nepadarytų protesto de
monstracijų. Gyventojai esą be 
galo įtūžę, kam sovietų vald
žia eksportuojanti maistą, 
tarpu kai namie gresiąs

PARYŽIL’S, spab 31. — Gir
dėt, kad slaptame ministerių1 
kabineto posėdy buvę nutarta ,

ir Di-

kalba- 
Poin- 

minis-

ti Franci jos skolų sutarčių su 
Jungtinėmis Valstybėmis 
džiaja Britanija.

Pelitiniuose rateliuose 
ma, kad tarp premjero 
care ir užsienio reikalų
etrio Briando įvykę nesutari
mų skolų klausimu. Kad tarp 
jųdviejų turėjo įvykti nesusi
pratimų, sprendžiama dar ir iš 
to, kad šį kartą ir Poincare 
ir Briandas kabineto posėdį 
apleido ne kartu, kaip kad pa
prastai būdavo, l>et skyrium, 
katras sau. ,

Be to, premjeras, reporterių 
pasitiktas ir klausiamas dėl po
sėdžio rezultatų, piktai atšovė: 
“Aš neturiu papročio infor
muoti žmones apie pertrakta- 
cijų su svetimomis valstybė
mis eigą.”

Užsienio ministeris Briand, 
lygiai ir visi kiti ministeriai, 
taipjau atsisakė bet kurių 
nių suteikti.

tuo 
ba-

nuo bado, šimtus
tonų javų perkasi

Viena dvejų, ar
viešpatauja “pol-

ži-

Bomba automobily

BUFFALO, N. Y., spal.
— Nežinia kieno paslėpta 
automobily bomba, sprogda
ma, užmušė Franką Mirollą, 
komercinį piešėją. Automobilis 
buvo sudraskytas.

31. 
jo

Spalių mėnesj sovietai 
portavo per I^atviją į Vokieti
ją 15,<XM) [tas pats Tribūne 
korespondentes andai sakė 12,- 
500] tonų rugių. Kai žinia apie 
tai pasiekė Maskvos darbinin
kus, jie tuojau priėmė rezo
liuciją, reikalaudami, kad val
džia ant tų pėdų atšauktu iš 
užsienio savo prekybos delega
cijas ir paliautų išvežimą duo
nos į svetimus kraštus.

Pasak keleivių iš Rusijos, 
rusų žmonės įdūkę dėl to, kad 
valdžia eksportuoja cukrų, ke- 
rosiną, sviestą ir kiaušinius, 
tuo tarpu kai namie darbinin
kai priversti valandų valandas 
laukti ties krautuvėmis, kad 
galėtų gauti mažą porciją 
maisto. • . ' r

eks-

Neapykanta voki 
čiams jam vis ne

išgaruoja

■■I

spat.

at-

jis
ve-

BRIUSELIS, Belgija, 
31. Amerikos architektas 
Whitney Warren, kuris vedė 
Louvaino Knygyno rūmų 
steigimo darbą, telegrafavo sa
vo atstovui Belgijoj, kad 
nieku bildu nenusileisiąs ir
siąs toliau, bylą prieš Louvai
no Universiteto prezidentą La- 
deuze dėl “sudarkymo” naujo 
knygyno trobesio pašalinimu 
nuo jo inskripcijos: “Vokiečių 
siutimo sugriautas, Amerikie
čių dosnumu atsteigtas.”

- Po- 
suėmė

jvcve suimti 45 komunistų 
partijos centralinio komiteto 
nariai ir Ge-Pe-U agentas 

\ ___________

VARŠAVA, spal. 31 
'Įtinę policija vakar
•ve ve keturiasdešimt penkis 

žymius vakarų Ukrainos ko- 
nmistų partijos centralinio 

vykdomojo komiteto narius. Ji 
taipjau konfiskavo gerai įtai
sytą komunistų spaustuvę ir 
suėmė dokumentus.

Be to buvo areštuotas vie
nas Erdman, sovietų politinės 
policijos, Gc-Pe-U, valdininkas, 
pas kur}, pasak policijos, ras
ta dirbtinių pasportų įvairiais 
vardais, didelės sumos pinigų 
svetima valiuta ir dokumen- 
*ai, parodų, kad jam buvus 
oavesta kontrolė komunistų ju
dėjimui Lenkijoje.

A

K

Chicagai ir apielinkei fede- 
•alinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus lietaus’; ne
didelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai pietų vakarų ir pie
tų rytų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 51° F.

šiandie saulė, teka 6:22, lei
džiasi 4:46. Mėnuo teka 7:32 
vakaro.

v

BADAS KINUOSE
Tėvai pardavinėją savo vaikus 

už trupinius: žudą kūdikius

ba-

sa-
žu-

ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 
31. — Tarptautinis Kinų šal
pos komitetas gauna daugybę 
atsišaukimų dėl pagalbos* iš 
do paliestų sričių.

Atsišaukimuose iš šansi 
koma, kad tėvai priversti
dyti kūdikius, kadangi neturi 
kuo juos penėti, o vaikus par
davinėja už trupinius. Tūkstan
čiai žmonių maitinasi medžių 
žieve ir lapais.

Badas siaučia ne tik šansi, 
bet taipjau Kuangsi, Suijano, 
Hupeh, Hunano ir Honano pro
vincijose.

2 studentai užmušti, 11 
sužeistų automobilių

kolizijoje

LUBBOCK, Tex., spal. 31. 
— Dviem automobiliam susi
dūrus netoli nuo čia, du West 
Texas Technologijos kolegijos 
studentai buvo užmušti, o vie
nuolika kitų studentų, jų tar
pe penkios merginos, buvo su
žeisti, kai kurie pavojingai.

Anglų žurnalistas atvy
ko į Kauną

KAUNAS. — Spalių 10 d. 
per Vievį, gavęs leidimą per
eiti demarkacijos liniją, atvy
ko nepriklausomon Lietuvon iš 
Vilniaus didelio anglų dienraš
čio “Daily Tekgraph” kores- 
oondentas H. C. Woods, ku
rio pasitikti prie demarkacijos 
’inijos automobiliu iš Kauno 
išvažiavo “Eltos” anglų sky
riaus redaktorius p. Karosas. 
P. H. C. Woods išbus kelias 
dienas Lietuvoj, norėdamas ar
čiau susipažinti su musų poli
tiniu, ekonominiu ir kultūri
nių gyvenimu. Jis ypač inte
resuojasi musų byla su lenkais 
dėl Vilniaus.
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| KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis. Gary, Ind

 NAUJIENOS, Chicago, HL

Laikė gaisrb p; J. J.' Bachų? bus tikra pažibu kaipo siųųįki- 
nas, Tabor Farm savininkas, 
buvo Chicagoj. Mat, p. Hachu- 
nas dabar praleidžia tik “week 
ends” Tabor Farmoj. šiaip ki- 

ir 
of

Pranešimai

SLA 100 kuopos susirinkimas 
bus 4 d. lapkričio, 2 vai. po 
piet, Union Hali. Prašau visus 
narius laiku sueiti, nes dauge-| 
lis mano po susirinkimo va
žiuoti į Kenoshą 212 kuopos 
Dailės Ratelio vakarą, pažiūrėti 
įdomaus veikalo “Netikėtas Su- 
gryžimas”.

Amerikos Lietuvių Politiškas 
Kliubas turės balių ir ristynes 
ateinantį nedėldienį. 4 lapkri
čio, Šv. Kazimiero parap. sve
tainėj. Vienas iš ristikų bus čia 
vietinis lietuvis, kuris šioj apic- 
linkej yra gerai žinomas. Jim 
Tamašauskas. Taipgi kalbės vie
tinis miesto mayoras L „ 
Williams ir šio valsčiaus krimi- 
nališko teismo sudžia, Martin 
J. Smith.

tą laiką jis gyvena Chicagoj
i dirba The National Bank 
Republic.—K.

Pittsburgh, Pa
SLA. 3-čio Apskričio lenkiamas 

vakaras

ninkas. Turime ir (Uuiginu JftU‘ 
puolių smuikininkų ir smuiki
ninkių, kurip šiame vakare pa
rodys ką jie gali. Jais yra Ka
zimieras Savickas, Vytautas 
Virbickas, Edvardas Baltrušai
tis, Stasys Paseckiutis, Bertha 
Martinoniutė ir panelė Rająus- 
kaitė.

Turime gabių pianisčių, ku
rios irgi parodys savo talentus. 
Jomis yra Milda Virbickai te, 
Marijona česniutė, Minerva žel-

Yluts; Mulvyna • RukjutC, Ona 
LelionutS ir panelė Rąjąųskaitė.

Bet tąj d» nevisus programas. 
Pa turimo ir šokikių, kurios 
palinksmins šio vakaro publiką 
klasiškais šokiais, šokikės bus 
p-lės Pliukiutė ir J. Povilioniu- 
tė.

Lapkričio 11 d., 2 vai. po piet, 
yra ruošiama SLA 10-to apskr. 
muzikalis programas ir šokiai 
Turners Hali. Apie jį plačiau 
pranešiu kitą sykį.

Lapkričio 25 d. SLA 100 kp. 
ruošiasi minėti 15 metų sukak
tuves. Programą pildyti užpra
šė iš Waukegan, III., 
Chorą, po vadovyste 
ro. Koncertas bus 
Hali.

Liuosybės 
p. Kveda- 
12th

Negirdėtas įvykis
Yonušas, atsiėmęs divorsą 

puo savo žmonos, matyt, liko 
labai nepatenkintas ir ryžosi 
atkeršyti. Turbut ant keršto, 
ne kitaip, atėjęs į jos namus už
degė lovą. Už tokį pasielgimą 
liko nubaustas ir patalpintas į 
kalėjimą. ,

Darbai pas mus juda gerai.
Kai kada 
kitur atvykusius 
džiaugiasi gavę
gerai ir mano apsibūti Racine.

—M. Kasparaitis

pasitaiko suseiti iš 
lietuvius

darbą. Dirba
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ką jos pildys, tai sužinosime) 
tik pačiame vakare, laike pro- 
gramo.

Suminėjus programa daly
vius, bus ne pro šalį priminti, 
kad šis vakaras bus tikrai dai
nų, muzikos ir margumynų va
karas, susidedantis iš dainų, 
muzikos, šokių ir kitokių įvairių 
margumynų.

Tad manome, kad Pittsburg- 
ho ir apielinkės lietuviai atsi
lankę į šį vakarą bus pilnai pa
tenkinti.—Vienas iš Rėmėjų*

Vaikų kosulys!
Turi būti Himtabdytaa pirm 
pasidaryt pavuŪnKU. 
tabdykil tą (Jukinanti ku
tenimą su Suvera'H Coufh 
Balsam, patinkanti vai- 
kutiis ir auaūffusiems 
per 49 metus. Mulo- 
i||i». naudus. ve|ks- 
infiiKiiH. Jūsų ap
tieki įlinkus turi jų. 

25o ir 60c.

_$£VERA’S 
COIJGH BALSAM

Ir tai dar neviskas. Rengimo 
Komisijai yra pranešta, kad iš 
Ambridge, Pa., dvi jaunuo’ės 
apsiėmė dalyvauti programe, 
būtent panelės Rožė Grambiu- 
tė ir Ona Var.šavičiutė. Bet 1 Garsinkitės NaujienoseSLA. 3čias Apskritis rengiasi 

Flo\ d šaunaus vakaro lapkričio
11 d., LMD. svetainėje, 142 Orr 
St. Rengimo komisija kartu 
su Apskričio valdyba dirba iš
sijuosę, kad šis vakaras butų 
tikrai puikus dailės atžvilgi.i, 
kokių pittsburghiečiams vakarų 
lankytojams retai tenka matyti. 
Ir tai sakau ne taip sau, kad 
pasigyrus, bet pasiremdamas 
Rengimo Komisijos darbu.

T | Rengimo komisija praneša,'
13.DO1 r <111119 iVllCn. |ęad šiame vakare apsiėmė da-1 
Gaisras sunaikino keturių kam- |yvauti visi geriausi Pittsburg- 

harių vasarnamį; nuostolių |w įr apielinkės menininkai ir 
padaryta apie $2,000. menininkės ir tikrai bus ko pa

siklausyti ir pasigerėti.
š|ai kas apsiėmė . dalyvauti 

SLA. 3-čio Apskričio vakare 11 
d. lapkričio: Dainininkas Alek
sandra Sadauskas, kuris moki- 

į nosi dainavimo Italijoj. Tikrai 
bus įdomu ir malonu girdėti 
gerb. Sadauską dainuojant grį
žusį iš Italijos, bo dauguma mu- 
sų nesam girdėję, šiame vaka
re ir bus proga jį užgirsti. 
Nors ir pirm važiavimo į Ita
liją gerb. Sadauskas jau buvo 
žinomas pittsburghiečiams kai
po geriausias dainininkas Pitts- 
burghe, bet dabar esu tikras, 
kad jis tikrai mus sužavės.

Antra dalyvė— tai panelė 
Elena Lelioniutė. Apie ją tur- 

i būt nereikia nė aiškinti, ba tai 
yra pittsburghiečių mėgiamoji 
dainininkė, nes kada tik p-lė 
Lelioniutė pasirodo prieš Pitts- 
burgho publiką, tai jai yra ne
lengva skirtis, nes .publika ne
nori ją paleisti nuo seenos. Po 
p-lės Lelioniutės ,TBps turime 
p-ią Marcelę Grinienę, kuri irgi 
yra pittsburghiečiams žinoma 
jau ne nuo šiandien kaipo dai
nininkė ir yra pittsburghiečių 
mėgiama.

Da turime dvi jaunuoles dai
nininkes. Tai Milda Liepiate ir 
p-lė Pliukiutė. Apie šių jau- 

■ nuolių dainininkių talentus šį 
kartą nieko nesakysiu—lai pati 
publika persitikrins šiame 
kare ir tars savo žodį.

Dabar eikimp prie kitos 
lies programo dalyvių—tai 
prie smuikininkų. Turbut pitts
burghiečiams-mažai yra žino
mas jaunas smuikininkas, Pet
ras Ramanauskas iš North Si
ejęs, kadangi šis jaunuolis vis 
užimtas muzikoje ir neperdau- 
giausia yra dalyvavęs lietuvių 
rengiamuose vakaruose, bet 

į svetimtaučių muzikos padangė
je jau turi užėmęs- tinkamą vie
tą kaipo smuikininkas ir ne 
kartą yra linksminęs Pittsburg- 
ho plačiąją publiką per radio. 
Aš esu tikras, kad šiame va
kare Petras Ramanauskutis

Nors čia lietuvių kolonija yra 
nelabai didelė, vienok Garės 
lietuviai yra gana darbštus, 
ypač politikoj rinkinių laiku.

N. Valasinas

Spalių 23 d. Tabor Karmoj 
įvyko gaisras, kuris sunaikino 
keturių kambarių vasarnamį, 
padarydamas apie $2,000 nuo
tolių.

'Tame vasarnamyj nakvojo 
vynuogių rinkėjai, bet kuomet 
gaisras buvo pastebėtas apie 
Ki vai. ryto, jame nieko ne
buvo. Gaisrą pastebėjo darbi
ninkas Charles Sobol.

Kaimynai ir farmos darbinin
kai tuoj stvėrėsi gesyti gaisrą. 
Iš Benton Harboro pribuvo ir 
ugniagesiai, tačiau išgelbėti va
sarnamį jau nebebuvo galima. 
Todėl buvo daromos pastangos 
apsaugoti kitus trobesius nuo

| gaisro.
_J

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

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

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo viena iš geriausių vajstų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo * 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jusų’aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti SL Louii Avė.

CHICAGO, ILK
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Bandymas Užrištomis Akimis
įtikino mane, AarfOLiD GOjLDnefuri net mažuma prilygstančio

sako MILTON SILLS
“Tai kaip sprendimas gražumo 
kontesto tamsoje”, tariau aš, kai 
jie papasakojo man apie bandy
mą cigaretų užrištomis Akimis. 
Bet eksperimentas pertikrino ma
ne. Visas cigarete grožis yra vi
duje ir man nereikėjo pamatyti 
leibelį, kad sužinojus jog OLD 
GOLD neturi
prilygstančio. Aš lengvai 
kau jį iš kitų rųšių, kaipo 
niaųsį ir geriausį cigaretą. 
bar OLD GOLD visuomet 
sų manim”.

net mažumą sau 
išrin-
švel-

Da-
buna

© P. UrflltfdCo., E«t. 1760

Padaryti iš ŠIRDINIŲ LA
PŲ tabako augmens

Qr

ŠVELNESNI IR

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas išeg' 
zaminavimas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiausiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanuna- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W, Jackson B j v., netoli State St. 

Kambariui 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

fe DUOKIT 
PATAISYT

"•y------------ . - ~ .

. ............ 'i, - " ... ' i—

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

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

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Kiown tąip pigiai kaip $4.50 už 
dantj t

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo 
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jupis rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gus X-Ray

Kogen - System 
Dentists

1105 West Chicago Avė, 
Kampas Milvvaukeo Avenue 

Antras aukštas 
Tęl. Monroe 4484

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

po pietų

MILTON SILLS, 
populiarusi First 
National žvaigždė, 
kurio paskiausi vei
kalai yra “Burning 
Daylight”, “Vallej 
of the Giants” ir 
“The Hawk’s Nešt”

rųšių cigaretuš ir tuojaus išrinko

P-AS SILLS padarė bandymą užrištomis akimis tuoj po sun
kaus darbo First National studijoj,. Hollywoųd’e. Jis surukę 
keturius žymiausių rųšių cigaretes ir tuojaus išrinko 
OLD GOLD. >

....yra širdis medžiagos!
OLD 
mc-

“ne-

Širdiniai lapai
ŠIRDINIAI LAPAI yra paslaptis 
GOLD viršenybes, priežastis jų 
dalis švelnumo ir to fakto, kad
sukosėsi ir visą vežimų išnikęs”. Tik 
pilnai prinokę širdiniai tabako aug
mens lapai yra naudojami šiuose ge-

resniuose cigaretuose. Kieti, šiurkštus 
viršutiniai lapai, kurie erzina 
pageltę apatiniai lapai, kurie 
tina skonį, niekados nebūna 
mi.
OLD GOLD net ir tamsoje.

Štai kodėl jus galite

gerklę, 
šiurkš- 

vartoja- 
išririlcti

NESUKOSĖSI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS
va-

da-

pa-
pa-

ood

kraft-phenix 
CHEESE COMPANY

PAINEXPELLER
u . S p at a r f

Apsisaugokite Peršalimų
PERŠALIMAI gali privesti prie influcnzos ir net prie 

vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo 
sisąugoti, jau čionąi! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Rcuma-

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio pcrscrgėjipio.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELŲERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien, jai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juopii. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

Kam kęntėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitcmpimų, Nusi- 
mušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EKPĘLLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus Milijonas
Nusipirkite bonkų šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 

butų ant pakelio, kuri perkate!
35 ir 70 centų už bonkų 

PAĘSIDUOpĄ VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus.

Bi<ng! uvo turiniu knygutč pridedama su kiekviena bonka 
PAIN-ĘXPELLERIO.

Bonkų Parduota.

HKRRYA.ND SOUTH Fl FTH STS

BROOKLYN, N.

klicious

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

KHAFT CHEESE
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Nuga-Tone prašalino jos 
skilvio t rūbelius

i raportas ponio*' J M 
Fla . kurt kiekv ena* 
Punia Blair yra H4 metų ant

pile* vartojimų Nuga-Tone, j.
i buvo *iiirę* kų tik ji ueval- 

jai kenkdavo. Dabar ji gali vai* 
kų ir skilvy* visai lengvai su- 
Tai yra puiki žinia bnonėms 

prastų *kilv|, prastų npelilų. 
i gyduole* pabandyti.

taipgi pagelb** nusilptinmia 
pūslei, neveikiančioms kepenims 

svarbiem* organan*. patai 
užkietiejimų. galvos skali 
silpnu* nervu*, nkiiuda

• panašiu* n< malonumus, 
sveikatų arba yra 

organai, tikrai var
gavo 
die- 

kur gy- 
isin vi r- 
kalauhi*.

Blair. 
turėtų

jo*

: Betarpiškas Sužinojimas
(Prof. L. Vasiljev)

Oklaw»ha. 
p< nkailyli. 
iiuu ir 
skilvy* ’ 
gydavo. 
gyti bile 
virškina
kurie turi 
jie turėtų Ala* 

Nuga-Tone 
inkštame, 
arba kitiem* 
m> prastų muga, 
dėjimų. *vaigul| 
mus raumenis 
Jei jų* turite prastų 
•u ged e kokie svarbų* . 
loklt Nuga-Tone ir paatebėkit puikų 
pasitaisymų kuri* apsireikš J Keletu 
tių. Ju» galit gauti Nuga-Tono 
tiiiolė* yra pardavinėjamo*. Jei 
t«-l»a neturi jų savo sandėly, r 
kad ji* užsakytų jum* ii ol’ello vaistinė*.

Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro 

Stipresnės
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnė 

ir būna tvirtesniu nervu• »
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

gusios, inažakraujės moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai surtiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktume!, bet tuo
jaus nueitumėt pas savo aptiekinin- 
ką ir įsigytumėt didelę l>onką šių ne
paprastų vaisty.

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu
vau silpna, nepaprastai nervuota ir 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupiną 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.”

Tanlac neturi jokių kenksmingų 
vaistų, kaip vanduo, kuri jus geriate 
— tik pačios gamtos medikalės žolės. 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja ji vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojy ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasiliki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai.

Tanlac
52 MILU O N BOTTLES USED

Jau nuo senai yra manoma, 
kad aukštesnieji žmogaus ner
vų procesai, psichinių būsenų 
bei pergyvenimų lydimi, kar
tais gali būti kito žmogaus jau
čiami,* kitaip tariant, jie gali 
erdve kitam “persiduoti”, kito 
žmogaus smegenyse susižadinti; 
be to, toks tų procesų “perda
vimas” arba tų žmonių susižino
jimas vykstąs betarpiškai nuo 
smegenų smegenims be kokio 
pojūčių ar kokių kitų organų 
dalyvavimo. Visų amžių ir tau
tų mokslo ir meno veikaluose 
yra nemaža tokių “perdavimų” 
bei susižinojimų aprašymų. Bet 
šie aprašymai, ypač tokių atsi
tikimų aiškinami dažniausiai 
būdavo įvelkami į mistišką for
mą, ir iki paskutiniųjų laikų ne
buvo, antra vertus, ir negalėjo 
būti nors šiek tiek moksliškai 
pamatuojami bei aiškinami. Ne
tenka todėl stebėtis, kad moks
las šį klausimą iki šiol atkakliai 
ignoravo, net iš viso neigdamas 
šios rųšies reiškinius.

Bet laikai keičiasi. Dideli ir 
nuostabus paskutiniųjų dešimt
mečių įgijimai bei įveikimai fi
zikos ir fiziologijos srity pama
žu, bet ryžtai ir rimtai verčia 
mokslininkus keisti savo pažiū
ras bei nuomones ir šiuo klau
simu. Naują šiuo klausimo 
krypti suteikė Herco elektro-!

Brugmanso tyrinėjimai, kuriuos 
jis kartu su prof. Heimansu at
liko Groningeno (Niderlnndai) 
universiteto psichologinėj labo
ratorijoj.

Bandymais buvo pritaikyta 
du kambariu, kurie buvo vienas 
ant antro. Apytamsio viršuti-smegenų bangos ganėtinai stip

rios, kad jos galėtų įveikti sme- nio kambario grindyse buvo lan
gelių padangos pasipriešinimą, gelis su dvigubais stiklais. Tie 
erdvės tarpą tarp dviejų galvų 
ir dar, pajėgios būdamos, įsi
skverbti j kito žmogaus sme
genis.

Husų akad. P. Lazarevas nu- Eksperimentoriai, būdami viršu
tiniam kambary, pro langelį ga
lėjo stebėti, kas dedasi apati
niam 
bary, 
muo. 
mojo
nes jis bandymų metu buvo tam 
tikroj panašioj į spintą kameroj. 
Prieš tą kamerą, kaip tik po 
langeliu lubose, stovėjo stalas, 
ant kurio buvo padėtas storas 
kartonas ar lentelė su 48 išra
šytais’ langeliais, kurių kiekvie-

stiklai buvo taip stori, jog net 
ir labai skardus ir trankus gar
sai negalėjo prasiskverbti iš vir
šutinio kambario į žemutinį.

rodo, kad šių reiškinių, kaip 
galimo daikto pripažinimas, es
mėje esąs neišvengiamas išda- 
vinys, išeinąs iš dabartinių pa
žiūrų j nervų jaudinimo bei su
žadinimo prigimtį.

Kad ir netiesioginį, tačiau 
svarbų tokių galimumų įrody
mą galima matyti nuostabiuose 
prof. A. Gurvičiaus išradimuose. 
Visa eile sąmoningų bandymų 
šis mokslininkas įrodė, kad iš 
tikrųjų, dėka tam tikrų savotiš
kų fiziškų spinduliavimų, g^.i 
ląstelių skaidymosi procesas i n- (f 
dueiruojasi, kitaip tariant “per
siduoda” nuo vieno organizmo 
kitam (žiur. to paties str. “Bio
loginiai spinduliai”. Vert.). Bet 
jeigu taip yra, jei iš tikrųjų 
yra tokio elementarinio gyvy
bės proceso — ląstelių skaidy
mosi — indukcija, tai kode! ne
galėtų būti erdve siunčiami bei 
sužadinami ir aukštesni gyvybės 
reiškiniai 
psichiški 
gaus ar 
Bet vien

skaidriai apšviestam kam- 
kur buvo bandomasai as- 
Eksperimentoriui bando- 

asmens negalėjo matyti,

lengvai 
ranka

galėjo matyti 
ir sekti jo 

Bandymai buvo
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nas buvo pažymėtas įprastais 
šachmatų lentelėms ženklais ir 
tvarka. Tyriamasai, iškišęs 
ranką pro tam tikrą nedidelį 
plyšelį priekinėje sienelėje, lai
ko ją ant šio kartono. Jis nega
li matyti kartono, o eksperimen
tatoriai, nematydami bandomo
jo, 
jo
judesius.
daromi šitaip: eksperimentato
riai žiūrėdami iš viršaus į kar
toną ir j to bandomojo ranką, 
savo mintimis įteigdavo jam 
patraukti ranką nuo vieno lan
gelio ant kito, pav., nuo langelio 
A ant langelio Gi. Tuos langelius 
ant kurių bandomasai turėdavo 
perkelti savo ranką, kiekvieną 
karta išrinkdavo burtais. Esant 
tokioms sąlygoms, kada, matyt, 
buvo išvengta bet koks galimas 
bandomojo ir eksperimentatorių 
bendradarbiavimas jutimo orga
nams padedant, iš 187 įteigimų 
bandomasai 60 kartų visai tei
singai ir tiksliai nurodydavo su-

— nervų ir nervų 
procesai, vyksta Smo
gy vulių smegenyse? 
tik teoretiškas pripa-

: magnetinių spindulių išradimas žinimas, jog tokie paradoksaliŠ- 
ir jų technikos uždaviniams pri- ki reiškiniai yra galimas daik

tas, mažai mus patenkina. Ky
la įvairus klausimai. Ar iš tik-

manytą langelį, vadinas, vyku- mui, teisingų jo rankos judesių 
siu šios rųšies įtaigos atsitiki- skaičius pakildavo net iki 75 
mų buvo 31 nuoš. šie rezultatai 
daug kartų praneša tą skaičių, 
kuris tenka atsitiktiniems su
puolimams pagal galimumų te
oriją. Tenka pažymėti įdomus 
dalykas, jog, esant kad ir ne
dideliam bandomojo neblaivu-

nuošimčių.

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

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Bed. Leidėjas ART. A. \ANAGAITIS.

“MARGUTIS”
.3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Chicago, III.

ir jų technikos uždaviniams pri
taikymas. Toms idėjoms ir 
faktams, iš kurių išaugo ir iš

siplėtojo naujoji fiziką, matyti, rųjų tokie reiškiniai yra? Ar 
i buvo lemta suvaidinti tokį pat. tenka juos stebėti, kai tyrinė- 
t revoliucinį veidmenį ir biologi-1 jimai bei stebėjimai vyksta 
i jos srity. Dabar jau daug kas į griežčiausiose laboratorinėse są- 
Į iš labiausiai žinomų įvairių ša-j lygose, kur išvengiama bet ko
jių mokslininkų, remdamiesi Į kių klaidų bei apgaulės?
(naujosios fizikos ir elektro-Į Pavyzdžiu dabartinių bandy- 
, fiziologijos išvadomis, 
! pažįsta, jog, sprendžiant

teoretiškai, 
daiktas, kad

nervų procesai gali 
smegenų betarpiškai

I sužadinti kitose, o kiti moksli
ninkai dar toliau eina skelbda
mi, jog šis reiškinys esąs jau 

' eksperimentų konstatuotas fak
tas.

' klausimą
; galimas
! chiški
i ti vienų

pri-j mų, kur tyrinėjama ir stebima 
letarpiškas smegenų procesų 
perdavimas”, gali būti daktaroyra

psi-
bu-

MakesLįfe 
Siveeter

Sekamą kartą, kada padengtas 
žuvis, dvokiąs kvapas, ar aitri 
parodys rugštumą viduriuose — 
bandykite Phillips Milk of Magnesia!

Susipažinkite su šiuo tobulu prieš-1 
rūgštiniu vaistu, kuris pagelbsti si- procesų bei reiškinių sužadini- 
stemai būti sveikai ir saldžiai. Ju , . . ,. . , ( uper_ 

juos kada tik dideli davimas”) yra galimas daiktas, 
sprendžiama iš šių sumetimų.

Senai jau yra žinoma, jog 
jaudinimas arba sužadinimas — 
tas psichinių būsenų (pergyve
nimų) pagrindas, — bėgąs ner
vų skaidulais ir ląstelėmis, yra 
periodiškas bangų pavidalo pro
cesas, virpančios elektros sro
vės lydimas. Bet kiekvieha vir
panti elektros srovė — nesvar
bu kokia ji butų ir kur butų —« 
apsupančio) ją aplinkoj būtinai 
sukelia elektromagnetines ban
gas, kurios plinta į visas šalis 
šviesos greitumu. Vadinas, ir 
žmogaus smegenys, kai jos vei
kia, negali neskleisti aplink sa
ve elektromagnetinių bangų, 
šios bangos, pasiekusios kito 
žmogaus smegenis, 
dinti jam tokį pat 
chinį procesą, kuris 
žmogaus smegenyse.
bu tik tas, ar bus tos spėjamos

Pas Budriką
lie- 
oda 
pa-

Kad smegenų
iiiviiicii uuvi nvcinui ii i. u u » • • > • __ > *
reikalauja retkarčiais kiekvieni vidų- mas bei Siuntimas (arba 
riai. Imkite 
pietus suteikia kokį nors nesmagu
mą. t .

Phillips Milk of Magnesia laimėjo 
medikai) indorsavimą. Ir įtikino mi- 
1 tonus vyrų ir moterų, kad jie neturi 
“užkietėjimo”. Nepasninkauk ir ne
sivargink; tik atsimink Phillips. Ma
lonus imti ir visuomet veiksmingas.

Vardas Phillips yra svarbu; tai pa
rodo tikrąjį produktą. “Milk of 
Magnesia” yra registruotas J. Valst., 
kaipo prekybos ženklas Charles H. 
Phillips Chemical Co. ir jos pinnta- 
kuno Charles H. Phillips jau nuo 
1H75 m.

PHILLIPS r Milk .
of Magnesia

Radio Modeliai 1939
R. C. A. Radiolos, Atwater 

Kent, Freshman,* Bosch Zenith, 
Spartan Kolster, Victor, Bruns- 
wick. Jūsų seną Radio Phono- 
graphą ar pianą priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

Herbert Hoover buvo išgelbėtojas Moterų ir Vaikų Suvargusioj Europoj; Herbert 
Hoover buvo, ir yra, Didžiausias visų laikų Humanitaras.

Nė vienas, kuris turi Europoj giminių -ar draugų, ar kuris turi širdį, negali bal
suoti prieš Herbert Hoover.

Kaipo Jungtinių Valstijų prezidentas, jis daugiau reikš jums ir jūsų brangiesiems 
užjury, negu kuris kitas žmogus.

HOOVER E CURTI3

Čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos, CQn
svarui ...................................

98c 
$1.79

49c

gali suža- 
ncrvų psi- 
vyko ano 
čia svar-

FUBBY
U E. L L O, COUS1A) 
PATRICIZX AM'SAH.
I'M GOIAO' THIS 
VuA^ToO, W I 
HUfiRVEO OP

V0ALK VJITH i

RINKTINĖS rųšies 
svarui ......................
Rankoms plėšytos 
svarui ............... ......
Geriausias čekiškas au
dimas jpilams, yardas ...

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

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

Tel. Boulevard 4705.

listem/tubbt, 
VOU'b 8ETTER 

HOME 
PATT? AMD I / 
AQE GOUCGTo c 
THE MOVIES
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Bus Jus vi Draugai
Iš pareiškimo Prof. Michaėl I. Pupin, Columbia universiteto, N. Y.

Sam Slips One Over.
i OH.80Y! THATŠ 
FINE’. I'M n)ot 
DOlO'AlOYTtM/OG 
W BVEAOUOG, 
VLL GO ĄLOA)G!

-THE BIG CHE APSU AT E’
IF l'D HE VAJAS OMU?

GOIOMA GIVE ME A M LAŠA. E V 
NICKELJ BET CHA \ VJDULDJO'TA 

’ To TAG ALOMG >^PROMlSĘD /JOT
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Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S L, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

KUO TAI PAVADINTI?

Viena dora rimta lietuvaitė, išėjusi aukštą mokslą 
(baigė Chicagos Universitetą) ir veikli darbuotoja Čia 
augusio lietuvių jaunimo judėjime, sumanė kartu su sa
vi draugėmis pritraukti prie savo būrio daugiaus jaunų 
mergaičių, ir šituo tikslu davė “Naujienoms” įdėti pra
nešimą. Tame pranešime buvo pasakyta, kad Jaunos 
Lietuvaitės kviečia kitas jaunas lietuvaites atvykti su
sipažinti su savo draugėmis spalių 10 dieną tarp 8 ir 10 
vai. vakaro (p. m.) į knygyno kambarį prie Halsted ir 
30 gg. s

Visi, kas pažįsta Bridgeporto apielinkę Chicagoje, 
žino, kad prie Halsted gatvės ir 30-tos tėra tiktai vie
nas knygynas, būtent, Mark White Sąuare troboje. Šva
resnę ir tinkamesnę vietą padorių mergaičių susirinki
mui sunku butų ir surasti.

Bet žiūrėkite, ką iš to padarė Chicagos kunigų Ma
rijonų laikraštis “Draugas”. Vakarykščioje jo laidoje, 
po antgalviu “Prašau į Mano Kampelį”, pakartota aukš- 
čiaus minėtas pranešimas (“Draugas” sako, kad tai bu
vęs “skelbimas” ir tilpęs “Grigaičio organe”) ir pridėta 
prie jo šitokia pastaba:

“Vadinas pirmas 'susipažinimas* su mergaitė
mis ir pasikalbėjimas kas jas 'priliečia* jau buvo. 
Tėvai, dabokit savo dukreles nuo panašių skelbimų 
ir ‘susipažinimų’, nes didmiesčiuose nestoka visokių 
agentų. Tokie susipažinimai dažnai mergaites nu- 
vylioja net Pietų Amerikon j paleistuvių urvus.”
Tai reiškia, dievobaimingų Marijonų “Draugas” no

ri pasakyt, kad jaunų mergaičių susipažinimas ir pasi
kalbėjimas Mark White Sąuare knygyno kambaryje 
(Library. Room) yra pirmas žinksnis j “paleistuvių ur
vą”! Ir jisai bando prikišti “Naujienoms**, kad jos de
dančios skelbimus, kuriais jaunos lietuvaitės yra į “pa
leistuvių urvus” viliojamos!

Tegu skaitančioji visuomenė sprendžia, kuo pava
dint šituos purvinus “katalikiško” laikraščio prasima
nymus. Mes gi manome, kad jeigu tokias “meditacijas” 
iššaukia “Draugo” redaktoriuose paprasta žinutė apie 
jaunų mergaičių sueigą, tai aišku, kad pas juosius ir 
yra ta “Pietų Amerika”, apie kurią jie kalba!

Gub. Smitho agitacija prieš prohibiciją sužadino 
daugelyje žmonių viltį, kad jeigu jisai butų išrinktas 
prezidentu, tai butų sugrąžinti svaiginantieji gėrimai. 
Bet tai reikštų aštuonioliktojo konstitucijos amendmen- 
to panaikinimą. Kol tas amendmentas neatšauktas, tol 
prezidentui teks jį vykinti, jeigu jisai nenorės laužyti 
savo priesaiką.

Amerikos konstitucijai pakeisti reikia ne tiktai, 
kad taip nutartų kongresas Washingtone, bet ir kad jo 
nutarimą patvirtintų trys ketvirtadaliai valstijų (t. y. 
bent 36 valstijos iš 48). Tuo gi tarpu yra žinoma, kad 
13 pietinių valstijų, kuriose viešpatauja demokratų par
tija, yra “sausos” ir apie prohibicijos panaikinimą ne
nori nė girdėt. Taigi, jeigu ir visos kitos valstijos, iš
imant tas pietines valstijas, stotų už aštuonioliktojo 
amendmento atšaukimą, jisai negalėtų būt atšauktas.

Tokia tvarka, kad trylika valstijų gali sutrukdyt 
jvykinimą kongreso sumanymo, kurį remia 35 valstijos, 
yra, žinoma, labai neteisinga. Ir neteisingumas darosi 
dar aiškesnis, kuomet mes susiduriame su faktu, kad to
se trylikoje valstijų gyvena tik penki nuošimčiai Ame
rikos žmonių. Bet ta pasenusi ir neteisinga tvarka gy
vuoja ir, kol ji nėra pakeista, nieko prieš ją nepadarysi. 
Juk ir pats Smithas nesiūlo kitokios tvarkos, kuri pa
lengvintų konstitucijos keitimą, nors jisai gerai žino, 
kad dabartinė tvarka daro prohibicijos atšaukimą ne

REIKIA VILNIEČIŲ
PRITARIMO

galimu daiktu.
Kam gi tad jisai žada dėti pastangų, kad aštuonio

liktas amendmentas butų atšauktas? Suprantama, kam: 
kad daugiau žmonių už jį balsuotų!

Prohibicijos klausimas šiandie yra puikiausia meš
kerė balsams žvejoti. Ir tai yra antra svarbi priežastis, 
dėl ko negalima nė svajoti, kad ji artimoje ateityje bu
tų panaikinta. Nieku budu ant to nesutiks politikieriai | krašto nabusią įsileidžiama Lie- 
— visviena, ar lai bus respublikonai, ar demokratai. Kur tuvun žmonės (dėl to, mat, kad

AR KONSTITUCIJOS PAKEITIMAS GALIMAS

Užsisakymo kalnai 
Chicagoje — paltu:

Metams $8.00 
Pusei metų ___ _ 4.00
Trims minesiams 2.60 
Dviem mėnesiam -- . 1.50
Vienam minėsiu!________— .75

Chicagoje per iineUotojui:
Viena kopija 3c
Savaitei............ ................................18c
Mineliui - 70c

%

Suvienytose Valstijose, na Chicago- 
Je, paltu:

Metams —.........     07.00
Pusei metų--------------- 8.5C
Trims mėnesiams ..... .. 1.75
Dviem minesiams 1.25
Vienam minėsiu! .... .......- .75

hk
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]:
Metams................ .......  08.00
Pusei metų ...4.00
Trims minesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

..................... ... .............................. .. .........

Apžvalga
SLA. VIRŠININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Kauniškis “L. Aidas”, kal
bėdamas apie “kelią j Vilnių”, 
sako, kad istorinės Lietuvos 
sostinės vadavimas iš lenkų 
okupacijos “tai ilgas, sunkus, 
painus darbas, darbas visos tau
tos sujungtų ir įtemptų pajė
gų”. |

Šitą Lietuvos oficiozo mintį 
galima tik pasveikinti, nes ji 
rodo, kad ir “didvyriškos” tau
tininkų valdžios viršūnės ėmė 
prasiblaivinti. Chicagos lietu
viai gerai žino, kad tą mintį, 
jogei Vilniaus vadavimas yra 
“ilgas, sunkus ir painus dar
bas”, jau seniai skelbia '“Nau
jienos”.

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
surengtuose masiniuose mitin
guose “Naujienų” redaktorius' 
daug kartą įspėjo musų visuo
menę neįsivaizduoti, kad Vil
nius gali būt atgautas kitaip, 
kaip ilgu ir sistematingu visos 
tautos darbu.

Kita mintis, kurią nuolatos 
pabrėždavo “Naujienos” sąry
šyje su Vilniaus klausimu, yra 
ta, kad Vilnius negali būt at
vaduotas be Vilniaus krašto 
gyventojų pritarimo. Tenka pa
žymėti, kad ir šitą tiesą dabar 
jau suprato “aukštosios sferos” 
Kaune. Augščiaus minėtasai 
“L. Aidas” tame pačiame savo 
straipsnyje apie “kelią į Vil
nių” daro šitokį įdomų pareiš
kimą :

“Pagaliau nepamirškime 
dar vieno. Vilnius ir Vilnija 
nėra tai koks negyvas daik
tas. Tai teritorija, kur gy
vena žmonės. Sunku bus; 
mums Vilnių atgauti ir dar 
sunkiau jį išlaikyti, jei mes 
nemokėsime tų žmonių pa
traukti, jei jie musų neno
rės. O patraukti mes juos 
galėsime tik tada, jei pas mus 
bus gera tvarka, aukšta kul
tūra, ekonominis pakilimas ir 
vienybė.”

Po šitais žodžiais gali pasi
rašyti kiekvienas protingas 
žmogus; tik juos reikėtų dar 
kiek sustiprinti. Kauno oficio
zas mano, kad Vilnių atgauti 
be Vilniaus krašto gyventojų 
noro butų “sunku”. O mums 
rodosi, kad ne tiktai sunku, bet 
ir negalimą.

Bet jeigu tas nusistatymas, 
kurį dabar reiškia tautininkų 
valdžios laikraštis, yra teisin
gas, tai visai netikusi buvo tos 
valdžios politika, kurią ji ligšiol 
vedė Vilniaus klausimu. Juk 
visi žino, kad Voldemaras ne 
piršto nepajudino tam, kad pa
kreipti Lietuvos pusėn Vilriaus 
krašto gyventojų simpatijas. 
Su vilniečiais nebuvo mėgina
ma užmegsti jokių ryšių; val
džia net paskelbė tokį negirdė
tą absurdą, kad, kol Vilnius 
bus lenkų rankose, iš Vilriaus

jie tau ims ir atsižadės tokios “aukso kasyklos?!
Prohibicijos klausimas visai neturėtų būt paverčia

mas partinės politikos įrankiu, nes iš tiesų kaip prohi
bicijos priešų, taip ir jos šalininkų yra visose partijose.

jiems pasus duotų Lenkijos 
valdžia). *

Ir dar blogiau reikalas stovi 
su “gera tvarka” Lietuvoje. 
Tokia tvarka, kaip dabar, tai— 
skandalas 1

KĄ SAKO VILNIEČIAI
Paskutiniame savo suvažiavi

me SLA. Pildomoji Taryba nu
tarė sušaukti pastoviųjų komi
sijų pirmininkus, kad butų ga
lima su jais plačiau apsvars-' 
tyti veikimo planus.

Tas bendras Pildomosios Ta
rybos ir komisijų pirmininkų 
suvažiavimas įvyks Ncw Yorke, 
SLA. name, lapkričio 12 d. Iš 
Chicagos į jį turbut keliaus Fi
nansų Komisijos pirmininkas 
adv. K. Gugis, Įstatų Komisijos 
pirmininkas adv. Kl. Jurgelio
nis ir Apšvietos Komisijos pir
mininkas P. Grigaitis.

Vakar rašėme apie žurnalo 
“Vilniaus šviesos” redaktoriaus, 
Dr. D. Alseikos, nuomonę Vil
niaus klausimu. Pravartu bus 
čionai dar parodyti, ką jisai sa
ko apie tą politiką, kurios tuo 
klausimu laikosi dabartinė dik
tatoriška Lietuvos valdžia. Jo 
straipsnyje “Vilniaus klausi
mu” skaitome:

“Jeigu demokratinis nusi
statymas butų vyravęs musų 
tautoje, jeigu daug anksčiau 
butų buvĄs atmestas karas, 
kaipo priemonė tikslui pasiek
ti, ir daugiau dėmesio butų 
buvę kreipiama į Vilniaus 

. krašto gyventojus, tai be abe
jo šiandien lietuviai stovėtų 
arčiau tikslo ir daugiau pri
tarimo butų įgiję kultūrinia
me pasaulyje. Ignoruojant 
Vilniaus krašto gyventojus 
apie atvadavimą taikos keliu 
ir svajoti negalima. Kol N. 
Lietuvoj buvo demokratinė 
tvarka, kol ten buvo vedama 
tolerantinga politika su tau
tinėmis mažumomis, nors ir 
maža dėmesio buvo kreipia
ma į nelietuvius Vilniaus 
krašto gyventojus, tai bent 
jau nebuvo kliudoma vieti
niams lietuviams varyt savo 
politinę liniją, kuri nebuvo 
priešinga visų kitų lietuvių 
aspiracijoms Vilniaus klausi
mu, bet rėmėsi realiu pagrin
du, ėjo į kontaktą su, gudais, 
žydais ir nepriešingai lietu
vių aspiracijoms nusiteiku
siais lenkais, palaikomi buvo 
santykiai**su Lenkijos mažu
momis, bendradarbiauta bu
vo su jais ir Europos politi
nėj arenoj, nes kokio mes nu
sistatymo nesilaikytumem, 
kaipo šio krašto gyventojai, 
vis vien juk de f acto esame 
Lenkijos mažumos padėty.”

Bet dabar, įsigalėjus Lietu
voje diktatūrai, visa tai sugriu
vo. Kas gi daroma šiolaikinių 
Kauno valdovų? Dr. Alseika sa
ko:

“Giliau įsižiūrėję į oficia- 
les derybas, kurios dabar ve
damos tarp N. Lietuvos ir 
Lenkijos, iš tikrųjų matome 
ne patriotinį nusistatymą, 
kuris reklamuojamas vidaus 
politikos sumetimais, bet tik 
nusileidimus, kurie de facto 
veda prie Vilniaus klausimo 
likvidavimo. Po to, kai dek
reto keliu išleistoj konstitu
cijoj agitacijos sumetimais 
Vilnius paskelbtas. Lietuvos 
sostine, notoj Lenkijai Vil
niaus kraštas pripažintas gin
čijama teritorija. Su ta te
ritorija nenorima turėti jo
kių santykių, su Varšuva gi 
ir visa Lenkija kulturinius ir 
ekonominius santykius sutin
kama užmegsti. Jeigu taip 
derybos baigsis, tai kyla 

i klausimas, ar tai bus žingsnis 
pirmyn, ar atgal. Kiekvienas 
gi turi pripažinti, kad dery
bose bus daugiau laimėję 
lenkai, o ne lietuviai. Lenkai 
nedavę jokių kompensacijų 
bus jau įkėlę koją į N. Lie
ju vą, lietuviai gi nuo Vil
niaus krašto bus dar labiau 
atsitolinę, jei jo, kol jį lenkai 
valdo, žjnoti nenori, tegul 
lenkąi ką tik nori su juom 
daro, tegul lenkina lietuvius, 
tegul uždaro mokyklas ir ne
atidaro.,...”

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

Del Lietuvos ūkininkų kredilavimoiSsSS
“Naujienų” šių metų rugsė

jo mėn. 4 d. numeiro straips
ny “Girioje gimęs, į girią žiu
ri”, paliestas labai svarbus Lie
tuvos ūkininkams klausimas, 
būtent ūkininkų kreditavimo 
klausimas. Į tą straipsnį tenka 
atkreipti ypatingo dėmesio, nes 
jame pareikšta agronomo p. D. 
Protopo, t. y. asmens nusima
nančio šiame reikale, nuomo
nė. Visiškai pritardamas jo 
tvirtinimui, kad ūkininkų tin
kamas kreditavimas pakels 
Lietuvos žemės ūkį, aš galiu 
tik pridėti, kad tuo pačiu bus 
sustiprinta ir visos Lietuvos 
ekonominė būklė. Neliesdamas 
klausimo, kaip gali amerikie
čiai prisidėti prie to klausimo 
išsprendimo, aš noriu painfor
muoti “Naujienų” skaitytojus, 
kas dabar Lietuvoje daroma, 
kad bent šiek tiek pakreipti 
ūkininkų kreditavimą į tinka
mesnes vėžes.

Lietuvoje iki šiam laikui yra 
įsteigta daugiau kaip 300 smul
kaus kredito draugijų. Jos vei
kia bendrais bruožais tokiais 
pat pamatais, kaip ir panašios 
draugijos Vokietijoje, Danijo
je ir Olandijoje. Skirtumas y- 
ra tas, kad tos draugijos mi
nėtose valstybėse duoda ūki
ninkams paskolas iš 4—6 nuoš. 
palukanų metams, o Lietuvoje 
ūkininkams dažnai tenka mo
kėti, kaip teisingai yra p. 
Pratapo pastebėta, iki 24 nuoš. 
palukanų. Toks aukštas nuo
šimtis žemės ukiui yra visiškai 
pražūtingas ir jei ūkininkai iki 
šiolei dar nesubankrutavo, tai 
tik dėka tam, jog jie mažai tų 
paskolų yra gavę. Tokių aukš
tų nuošimčių priežastim reikia 
laikyti laisvo kapitalo truku
mas: jei jo butų daugiau, tai ir 
nuošimtis be jokios abejonės pul
tų. Tačiau kapitalo trukumas 
negalima laikyti vienintele prie
žastim. Jei laisvo kapitalo ša
lyje yra mažai, tai tas dar ne
reiškia; kad jig be jokios rimtos 
priežasties galėtų pamėgti vieną 
vietą daugiau kaip kitą. Pasitei
ravę truputį, mes pamatysime, 
jog nuošimtis yra nelygus įvai
riose vietose: vienoje draugijo
je paskolos duodamos iš 12 nuo
šimčių, o kitoje, greta,veikian
čioje, iš 24 nuoš. Iš antros pu
sės matome, kad pastaruoju lai
ku laisvo kapitalo atsirado dau
giau (indėlių bankuose padidė
jo) , bet nuošimtis vis vien netu
ri didelės tendencijos mažėti. 
Kokios gi priežastys tam truk
do? Priežasčių reikia ieškoti ki
toje plotmėje.

Visos tos smulkaus kredito 
draugijos yra pačių . ūkininkų 
įsteigtos, jų valdybose ir tary
bose dalyvauja daugumoje ūki
ninkai; rodos, keista, jog patys 
ūkininkai nesirūpina, kad nuo
šimtis butų mažesnis. Bet daly
kas yra tas, kad pirmų pirmiau
sia tų draugijų tam tikrose vie
tose yra pristeigta daugiau, ne
gu jų yra reikalinga, o antra—- 
jos yra patekusios tam tikrų 
grupių bei partijų įtakon. Vis
kas šitas nebūtų taip bloga, jei 
toms grupėms bei partijoms rū
pėtų ūkininkų reikalai, bet joms 
pirmų pirmiausia yra svarbu 
laikyti ūkininkus savo politinėje 
įtakoje, o antra, turėti apmoka
mą draugijos pinigais savo par
tijos žmogų, kuris galėtų poli
tinį darbą dirbti, nes jam atlie
ka nemažai laiko nuo darbo 
draugijoje. Tur būt ir ameri
kiečiams teko girdėti, kaip krik- 
šičoniškos partijos kovojo už 
įtaką į ekonomines organizaci
jas.

Iki 1922 ir 1923 m. Lietuvoje 
steigėsi neutraliai koperatyvai, 
kurie turėjo ūkininkų tarpe di
delį pasisekimą. Politinės pažiū
ros čia nevaidino jokio’ vaid
mens: kiekvienas galėjo į tuos 
koperatyvus įstoti, kiekvienas 
galėjo ten aktingai darbuotis. 
Tik staigu, rodos 1923 m., krik- 
šičoniškos srovės žmonės iškėlė 
obalsį, kad koperatyvinės orga
nizacijos turi būti krikščionių 
rankose. Prasidėjo tose organi
zacijose politinė kova, į jų or

ganus spraudėsi politikos veikė
jai, mažai nusimanantieji eko
nominiuose reikaluose. Įsistei
gusieji iki to laiko koperatyvai 
daugumoje atlaikė krikščioniš
kų politikų antplūdį, bet tas ne
pasiliko be pasekmių: kai kurie 
tų koperatyvų pakliuvo į kitų 
partijų įtaką.

Nieko čia nelaimėjus, krikščio
niškosios srovės žmonės nutarė 
steigti savo krikščioniškus kope
ratyvus. Prasidėjo akcija už 
krikščioniškas silkes, zuperį, 
bulius ir tt. Išdygo daug lygia
grečių organizacijų. Tarpe pir
mųjų ir antrųjų koperatyvų pra
sidėjo žut-butinė kova: vienas 
kitą šmeižė ir niekino, o ūkinin
kų reikalai visai buvo užmiršti. 
Įsisteigus vienam miestely dvie- 
joms smulkaus kredito draugi
joms, prasidėjo tarpe jų varžy
masis, kaip čia didesnius kapi
talus .surinkti, prasidėjo nuošim
čių už indėlius kėlimas. Iškėlus 
labai aukštai nuošimčius už in
dėlius, teko taip pat iškelti 
nuošimčius ir už paskolas. Su
sibūrę į tam tikras organizacijas 
vienos pakraipos žmonės, bijojo 
kelti aikštėn savo įstaigų valdo
mųjų organų ydas, savo organi
zacijų silpnumas, kad tas nepa- 
kenktų tų partijų vardui. Kasis 
tokio užsidarymo išėjo? Pasė
kos buvo šios: nuošimčiai už pa
skolas buvo iškelti iki ūkininkui 
kenksmingo aukščio, organizaci
jų ekonominiai reikalai pašlijo 
dėl šmeižtų ir vedėjų-politiku*- 
rių nesugebėjimo, pasirodė kai 
kur nuostoliai, kai kur net išeik
vojimai.

Tokiai koperatyvų būklei 
esant, teko galvoti, kaip čia tuos 
dalykus sutvarkius. Pirmų pir
miausia buvo iškeltas revizavi
mo reikalingumas. Iki šių metų 
pradžios valdiško revizavimo, 
kaip ir visiškai nebuvo: per de
šimtį Lietuvos nepriklausomy
bės metų gal tik keletas dešim
čių valdiškų revizijų tebuvo, o 
įvairių koperatyvų skaičius pra
šoko tūkstantį. Amerikiečiai 
savo kišene šį dalyką taip pat 
patyrė: jie gerai žino, kas at
sitiko su Amerikos bankais 1920 
ir 1921 m. ir su įsteigtomis Lie
tuvoje įvairiomis korporacijo
mis, taip pat jie gerai žino, kas 
daroma dabar Amerikoje, kad 
tokių bankrotų daugiau nebebū
tų. Tas pats dabar daroma ir 
pas mus: valdiškos revizijos at
rado daugybę netobulumų, nesą
žiningumų ir net kriminalinių 
prasižengimų: šio pasėka buvo 
ta, kad svetimo turto mėgėjai 
dabar yra traukiami atsakomy
bėn. Kaip tik šiomis dienomis 
vienas toks svetimo turto mė
gėjas už smulkaus kredito drau
gijos Lt. 9,000 išeikvojimą gavo 
4 metus sunkaus darbo kalėjimo. 
Manoma, kad ir dtiugiau tokių 
paukščių bus sugauta. Tokios 
valdiškos revizijos be jokios abe
jonės gerai atsilieps į smulkaus 
kredito draugijų reikalus.

Bet vieno revizavimo yra per- 
maža. Reikia atsižvelgti ir į ki
tas smulkaus kredito draugijų 
silpnas puses, būtent į draugijų 
paralelizmą ir į imamą aukštą 
nuošimtį už paskolas.

Kaip jau buvo minėta, dažnai 
viename miestely veikia po dvi 
arba keletą smulkaus kredito 
draugijų (tokių vietų yra apie 
80). Ten be aukščiau minėtų 
trukumų prisideda dar kita ne
laimė, būtent, kad dviejose drau
gijose ir jų administracijos iš
laidos yru dvigubos: du pirmi
ninkai, du sąskaitininkai, išmo
kamos dvi buto nuomos ir tt., o 
kam tenka tas dvigubas išlaidas 
sumokėti, jei ne ūkininkams? 
Jei turėti galvoje, kad musų li
tukai visiems ūkininkams vieno
dai reikalingi, kad nėra litukų, 
kaip silkių bei zuperio, nei “kri- 
kšičoniškų”, nei “cicilistiškų”, 
tai ir dviejų įstaigų tiems litu
kams rinkti bei skirstyti—nėra 
reikalo steigti. Ten, kur yra to
kios draugijos įsisteigusios, nu
sistatyta jas sujungti. Tam rei
kalui vedama propaganda žodžiu 
ir raštu, o tos draugijos, ku
rios susijungia, gauna atatinka-

ti, kas, tur būt, bus ir p. Pra-
tapui įdomu, kad Ei*žvilko vals
čiuje, apie kurį jis užsiminė 
“Naujienų” reporteriui, iki šio
lei veikė dvi kredito draugijos: 
Eržvilko Smulkaus Kredito 
Draugija ir Eržvilko Ūkininkų 
Sąjungos Smulkaus Kredito 
Draugija. Dabar tos draugijos 
jau susijungė ir nuo tos dienos 
nenori skirstyti litukus į deši
niuosius ir kairiuosius.

Antrai bėdai sutvarkyti ,t. y. 
nuošimčiams už paskolas suma
žinti, taip pat yra šis tas da
roma. Yra asignuotas vienas 
milionas litų susitvarkiusioms 
draugijoms pagrindiniam kapi
talui sudaryti. Dalykas tas, 
kad tos draugijos, kurios taip 
susitvarkė, kad pradeda imti už 
paskolas ne daugiau kaip 12%, 
sumažina savo išlaidas, atsisa
ko nuo veikimo dideliame ra
jone ir priima nariais tik vie
no valsčiaus ūkininkus, neatsi
žvelgiant į tai, kokio jie yra 
partinio nusistatymo ir t.t, 
trumpai sakant, tokios draugi
jos, kurios žmoniškiau susi
tvarko, gauna paskolą 13 metų 
iš 3%. Pasirodo, kad šiuo klau
simu neblogai sekasi, nors tie 
pinigai paskirti tik prieš 4 mė
nesius. Tokiomis paskalomis 
pasinaudojo jau 23 draugijos, o 

! kitoms 34 draugijoms panašios 
: paskolos jau yra paskirtos, tik 
|laukiama iki. jos išpildys visus 
I reikalaujamus formalumus, čia 
tenka pridėti, kad tos paskolos 
išduodamos tik vienai gerai su- 

i sitvarkiusiai valsčiuje draugi
jai, o silpnesnioms siūloma su

sijungti. Tuose valsčiuose, kur 
nėra kredito draugijos, steigia
mos naujos. Ateityje žadama 
tam reikalui ir daugiau lėšų pa
skirti ir be to, nusistatyta 
draugijas taip tvarkyti, kad 
nuošimčiai už paskolas nupultų 
iki normalių ribų. •

Taip, trumpai pasakius, da
bai*. yra tvarkomas Lietuvoje 
ūkininkų kreditavimas per 
smulkaus kredito draugijas. Be 
to, ir Žemės Bankas šįmet žy
miau praplėtė savo veikimą, čia 
ūkininkai, užstatę savo nejado
mąjį turtą, gauna keliems me
tams paskolas iš 6%. Pakeltas 
p. Pratapo klausimas, dėl ame
rikiečių prisidėjimo prie ūkinin
kų kreditavimas yra sveikinti
nas ir dabar jau svarstyti iras. 
Kai. kurios smulkaus kredito 
draugijos jau yra taip susitvar- 

I kiusios, kad per jas galima bu- 
| tų ūkininkus gana plačiai kre
dituoti. Amerikiečių lietuvių 
kapitalai čia butų labai pagei
daujami, nes jie prisidėtų prie 
tolimesnio nuošimčių sumažini
mo.—Raseinių Antanas.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

J 739 So. Halsted M.
Tel. Roosevelt 8500

GG 

GYVENIMAS 
Minėtini* Burnai a* 

900 W. 52nd Street 
chicago

Prenumerata metam* 01.50 
Pusei metų -- ------------ $1

Kopija .............. ........... — 10c

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

11



I

PuiKiausis

NAUJIENOS

Šiame puikiausiame' ir didžiausiame “Naujienų” Maskaradų- 
Kaukių baliuje bus išdalinta daug brangių dovanų gru
pėms, poroms ir pavieniams. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites į šį gražiausi * didžiausį Naujienų Maskaradą.

WICKER PARK SVET.
2040 West North A venų e

Rengia 

NAUJIENOS

NAUJIENOS, Chicago, m.

ŪMMMūluiJiilinf imflTOiiMan IT j
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6_ , NAUJIENOS, Chfcago, III. ' , Ketvirtacįtenįi, lap. 1, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Į _ ■ —     i

Art. Babravičius 
sugryžo

Musų dainininkas, J. Babra
vičius, vakar sugryžo iš New 
Yorko ir apsigyveno savo nuo
latiniame bute, 4639 Dre.vel 
Rlvd. Dabar mano pagyventi 
Chicagoje ilgesni laiką ir gal 

t būt, pasitaikius progai, sutiks 
palinksminti mus savo gražiu 
dainavimu.

p-as Babravičius po Birutės 
koncerto buvo išvažiavęs į New 
Yorką dalyvauti “Vienybes” 
koncerte. “Vienybei“ koncertas, 
sako, gerai pasisekęs visais at
žvilgiais. —Reporteris.

.^1/

Town of Lake
Pranešimas

Lietuvių politinis kliubas — 
13th \Vard Booslers turės 
svarbų speciali susirinkimą ket
virtadienio vakare, lapkričio 1 
dieną, J. J. EŽerskio svetainė
je, 16-ta ir Paulina g-vės.

Visi kviečiami atsilankyti, 
nes bus apkalbėti klausimai, 
liečiantys ateinančius rinkimus.

A. .1. Kareiva, pirm.

SMULKIOS ŽINIOS

.John Milovich, 6035 South 
Union avenue, tapo sužeistas. 
Jis tarnauja konduktorių gat- 
vekarių kompanijai. Ties 
mais 5356 Archer avenue

na- 
ji«, 

išlipęs iš gatvekario, laikė ran- 
kieną gatvekario pasukimui j 
kitus bėgius. Fordas tuo tar
pu užvažiavo ant jo. Milovich 
nugabentas ligoninėn.

Šuva įkando Robertą VVilk’ą, 
6 m.. 5315 So. Washtena\v avė., 
alėjoje ties namais 5330 South 
Talman avė.

Marija Soltis, 28 metų, na
mų šeimininkė, gyv. 5034 So. 
('alifornia avenue, išgėrė nuo
dų. Nugabenta pavieto ligoni
nėn. Mirė.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

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

Tik išspaudinta!
Folio No. 2 dėl
solo, su Orkestros Raktu. .

Katalogas Dykai

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Lietuviška
Koncertinos

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
• trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL 
190 N. State St. (lOth Ftoor) 

Tel. Randolph 2718
IOS. F. KASNICKA principalas 

v __________- ■ 'i,

[Atlantic and Pacific Piloto]

Po kairei stovi Knute Eckener I)r. Hųgo Ec^enero sūnūs. Kuomet dirižablis 
sugedo, tai jis. rizikavo savo gyvastį, kad pataisyti sugedusią dirižablio dalį.

Antanas Jurkštas; gyv. 1750 
So. Union -avenue, 38 metų, 
rastas negyvas namuose 1843 
So. Halsted Street.

Virbickio aulas užgavo

31 st. Nelaimė pasitaikė 
Union avenue ir 31-mos 
vės. Nubruožta moteriškės 
re ausis ir koja.

prie 
gat- 
kai-

ff. I.anzio autas užgavo 
iną Hunt, ,gyv. 1412 Sangamon 
st. Nelaimė pasitaikė prie Ash
land avenue ir 22-ros gatvės. 
Moteriškė nugabenta Šv. An
tano ligoninėn. Lanzis gyvena 
adresu 2546 So. Western avė.

Em-

Išgabentas pavieto ligoninėn 
Peter Gailus, 58 metų, gyv. 
1627 Ruble st. Nn.

Iš politikos lauko
Manųuette Park Lietuvių 

Am. Politikos kliubas susirin
kime, laikytame 25 spalių, po 
trumpų diskusijų pričhiė seka
mą rezoliuciją:

Kadangi gubernatorius Smi- 
thas aiškiai ir drąsiai stoja už 
darbo žmonių reikalus, jų lais
vę ir gerovę;

Kadangi Al. Smitbas ketina 
pakeisti prohibicijos įstatymus, 
duoti greitą x pagalbą farme- 
riams, pakelti algas darbinin
kams, palengvinti imigracijos 
įstatymus lietuviams ir vėl vy
kinti Amerikoje gerus laikus*, 
ir

Kadangi, pagalios mes lik iš 
Al. Smitho galime laukti už
tarimo ir paramos musų sena
jai tėvynei Lietuvai, —

'lodei vienu balsu tariame, 
kad ęlemokratų partijos kandi
datas, Alfred E. Smiltį, yra 
tinkamiausias kandidatas į Su
vienytų Valstijų prezidentus ir 
kad tik už jį turi būti paduo- 

visi lietuvių balsai lapkričio 
d.
Pasirašo: J. A. Mickeliunas, 
pirm., ir A. J. Malinskas^ 
sek r.

(i 
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Skelbimai Naujienose 
įduoda naudą dėlto, 
i kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

B E P R O
Komiška Operetė

Stato Pirmyn Mišrus Choras

Nedėlioj, Lapkr.-Nobember 4,1928

SPORTAS
Bowling

Spalių 25, O’Bertas Boošt 
riai laimėjo tris 
Artic Fruit Ale 
riausis bowleris 
dieki su 595; ji 
r| už “high

žaidimus nuo 
bovvlerių 
buvo S.
laimėjo dole-

game
O’Bertas Boosterių
dėl trijų žaidimų

S. Rudicki-
F. Kaminski
F. Lawrence
C. Mack

IJ. Sloger 
Totai

Artic

J. Szykowny
Lyduch.
Brėži na
Moziarka

SPORTAS
DEL UNIVERSAL KLIUBO 

IŠŠAUKIMO

171
212
186
180
180
9291017

REIKALINGA
Senų Radio setų, Phonografų ir kitų muzikalių instrumentų 
be skirtumo kaip seni jie yra; mes už juos mokame geras kai
nas perkant naują ZENITH Radio.

50.000, 
ha/ been| 

by theUniversal Health kliubas pa
darė roselandiečiams iššauki- 
mą. Girdi, Požėlos vadovauja- 

vU" mas kliubas bijosi Universal 
kliubo ristikų.

Roselando kliubui priklauso 
ir Bancevicius. Tad dėl to iš
aukime jis štai ką sako: “Te-

226su 
average 

buvo 953.

198
196
224
209
190

226 
183 
170 
178
171 
928

Totai
595:
591 |
580;
567
541

2874

_įgul Universal kliubo visi ris- 
; likai susirenka kokį nors va- 
j karą ir. duoda man žinoti. A.Y 
I sutinku lą vakarą atvažiuoti ir 
juos visus paguldvti”.

— N.

Aš

Automatiškas tunijimas,
Dynamiškas speakeris,
Puikus Balsas-tikra Radio sensacija šiuose metuose

Krautuvė atdara vakarais. Lengvais išmokėjimais

Fruit Ale

Totai
168
196
153
169

( W. Szykovvny 212 
Totai 898

188'193
178
174
166
159
865

—Frltzie.

178
197
167
182
917

552
524
502

2680

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

T N

“Greitai pašalino 
mano slogas!”

“Per daugel), meti) mano vargino kataras 
(Mokom), bet Turini nuteikA man greita pa-' 
gcltia, kiniu niekaH neliegeltiTjo.” sako Pitta- 
imrgho plieno .''abrikagtaa.

Kaip nedaug žmonių numano, kaip ga
lima greitai ir lengvai pašalinti slogas I 
Net Hunkiausi uorom atnitikimuoMe tuoJaiiN 
suteikiu pugelbų, — o lenKveaniuoae atai- 
tikimuoHe visai nugali — panaudojirnaa 
Inakiičio Tnrno. Tik plėk su magiuoju nir
štu lašiukų | kiekvienų nosį — uždek bis- 
kiltl ir ištrink notų iš lauko. — veik 
tiKi.laiiH HUHilaukHite palengvinimo. Jus da
bar galite gauti šj raminanti ointmontą kiek
vienoje aptiekoje — kainuoja tik 3flc.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

THE GLESSNER COMPANY PYKAI 
Findlay, Ohlo (1 >

IABANDYMVI 
PrisiijHkit man dykai su apmokytų per
siuntimu užtektinai TURPO, kad parody
ti tikras pasekmes.

Vardas

Adresas

P H o n e V i r g i n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u 5 tatymo 

KONTRAK TORIUS
1558 S. Wa»htenav» Avė. ('hienų o, III

* Dania Society Hali
1651-53 N. Kedzie Avė.

Pradžia 8 vai. vakare Jžanga $1.00
širdingai visus kviečia Rengimo Komitetas

Tel. Boulevard 4705 3417-21 S. Halsted St

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 pasiusti 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.

lv■
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Ketvirtadienis, lup. 1, 1928

Chicagos liaudies 
VllSvriyVv simfonijos orkestras

ŽINIOS
Žuvo trys trokui susi 

kutus su autu
Gaisras miesto salėje

Jau tretį sezoną pradėjo Chi
cago Peopje’s Symphony Or
chestras Eighth Street teatro, 
741 S. Wabash avė.

Tuberkuliozio institutas_______  , Orkestras susidaro iš dau- 
Chicagos Tuberkuliozio insti- tf*au’ muzikantų. Be to,

tūtas kviečia mėgėjus stoti kon- kpneertuose duodami numeriai 
žymių solistų.

Biletai, kaip dėl simfonijos 
orkestro, yra labai prieinami. O 
programai ir išpildymas jų yra 
aukšti. Biletų kainos nuo 50 
centų iki $1.50 ypatai. Gi kai 
dėl programų, tai ve programas 
ateinančio sekmadienio popie
čiui — overtura iš “Sevilės kir-

— Rossini, ‘‘Sudiev gi- 
— Čaikovskio, “Centrali-

testan padirbime laivelių. Tąsai 
kontestas rengiamas tikslu su
kelti fondus ryšyje su vadina
momis Christmas Seals. Pini
gai eis kovai su tuberkulioziu 
Chicagoje. Laiveliai, kuriuos 
norima statyti kontestui, turi 
būti įteikti kontesto rengėjams 
ne vėliau 3-čios dienos gruodžio 
mėnesio š. m. Apšvietos Tary
bos buveinėje, 460 So. State st.

LeRoy T. Goble, 2985 East- 
wood avė., trekas susikūlė prie 
Lavvrence avė.' ir Cumberland 
road su John Martyka (2324 
Colvįjį st.) autu, Pats Martyka 
ir važiavusia su juo Frank Kly- 
ber užmušti ant vietos, gi Mar- 
tykos sūnūs Edvardas mirė li
goninėje.

Sudegė kai kurie seni rekor
dai miesto salės 1002 kambary- 
je. Nuostolių ugnis padarė apie 
$500. Sudegusieji rekordai buvo 
seni ir nebeturėjo svarbos.

Vaidylos renkasi ketvirtadieny, 
lapkričio 1 d. Krivių-Krivaitis.

Roseland.—SLA. 139 kp. susirin
kimas įvyks lapkričio 1 <1., 7:30 y. 
vt k., Strumilo svet. Visi nariai ir 
narės datyvaukit susirinkime, nes 
turėsime svarbių dalykų aptarti.

J. Slančauskas, sekrt.

Vaidylos

i

Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai

Rado dinamitą
14

Kiek žmonių naudoja 
gasą Illinois valstijoj |

* * pejo 
rios’
nes Azijos Stepuose” — Borodi- 
no, “Peer Gynt 
kompozicijos 
ir Elgaro.

Grieg’o,
Dvorako, Liszt’o

P-ia Eliza Oven, 1533 W.
St., rado skrynių tuščiame lote 
prie savo namų. Ji pakėlė skry
nių. Pastaroji pasirodė p-iai 
Chven truputį persunki. Ale po
niai šakaliai buvo reikalingi už
kurti pečių. Taigi ji parsinešė 
skrynių namo ir padėjo ant gon- 
ko.

Tuo tarpu pro šalį ėjo ponios 
kaimynas, krautuvės savininkas. 
Pasitaikė, ir anglies išvežiotojas 
čia pat. Abu vyru pastebėjo už- 

000. Iš to skaičiaus, nužiūrima,! sausio 13 ir 27, vasario 10 ir rašą: “Dupont”.
Juodveidis anglies išvežioto

jas nubalo. Jis skubiai nubėgo 
toliu, paaiškindamas, kad jo 
arklys reikalingas “priežiūros”.

Suskaitoma, kad Illinois vai-j Koncertai bus duodami: lap- 
stija turi gyventojų apie 7,000,- ,-kričio 4 ir 18, gruodžio 2 ir 16, . _ • •< o •_ _ __ • 1_

kad yra tokių, į kurių namus 24, kovo 10 ir 24, balandžio 7 
pravestos gasui dūdos, apie' ir 21, gegužės 5. Biletus galima 
4,500,000. | Pi^ti ir iš anksto.

Viena solisčių sekmadienio 
koncerte bus p-lė Johanna Si- 

kuri yra davusi kon-Jūsų saugumui , ragusa,
r pėstininkai, cer*us Orchestra salėje ir kito- 

keliauja vėlai vakarais, 1vietose. Ji dar jauną piunis- 
► būti atsargus. Tamsa' ^t jau pasižymėjusi, ji lai-

Motorininkai ir 
kurie 1 
privalo būti atsargus. _____
yra tylusis holdaperio bendras.

Apsisaugokite vengdami nia-
mėjo tarpe kita ko Herald-Ex- 
aminer kontestą ir gavo $1,000

žai apšviestų gatvių kaip gale- i <lovan4 laimėjimą, 
darni. Nesinešiokite su savimi;

Remia Dr. Bundese 
no kandidatūrą

Tapo pąšąukta policija, kuri 
užtiko skrynioje 50 lazdelių di- 
nanamito. Policija mano, kad 
dinamitas buvo pavogtas, ir 
kadangi vagis nežinojo kų dary
ti su juo, tai paliko tuščiame 
lote.

old Gold
- f ■ —

JUOKAI
tikra,Negraži Dėdienė: “Aš esu 

atspėti, ku- 
ir aš apsi-

betinu, kad

Negraži Deuiene: a 
kad tu, vaikeli, neguli 
riars metais tavo dėdė 
vedėm.”

Bobbie: “Ne, bet aš 
tai buvo “įeap year.”

Garsus artistas kartą susilaukė 
nepasisekimo Australijoje ir nuėjo 
dirbti už patarnautoją į pigų resto- 
raą. Kartą užėjo ten pietauti jo pa
žystamas, kuris net jpasišlykštėjo 
užtikęs ten artistą.

“My God”, tarė jis. “Rasti jus 
tokioj, kaip ši, vietoj!”

Artistas nusišypsojo ir atsakė:
“Taip, bet, matote, aš čia ne val

gau.”

Nedėldieninės mokyklos mokyto
jas egzaminavo savo klesą.

“Kas padarė pasaulį?” paklausė

Niekas nežino. Jis piktokai pa
kartojo savo klausimą. Bet ir tada 
vaikai tylėjo. Pagalius jis visai pik 
tai paklausė: “Vaikai, aš turiu ži
noti kak padarė pasaulį”

Tada pasistoja nusigandęs mažas 
vaikas ir sako mokytojui:

‘‘Ponas mokytojau, tai ne 
dariau!”

Beje — Rūkykite Old Gold . 
garėtus. NesuRosėsi ir vežimą išrū
kęs. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Gold cigąretų* garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold cigaretus. Pa
matyk tyos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikripk, kad “nesukosčsi 
ir visą vežimą išrūkęs”.

aš pa

či-

Lietuviu Rytinės žvaigždės Pąš. ir 
Pas. kljunas laikys mėnesinį susi
rinkimą Ketverge, Lapkričio 1 d., 
1928 m., 8 vai. vak. Malonėkit visi 
susirinkti ant šio susirinkimo, nes 
yra daug svarbių reikalų. Itašt.

Bfighton Park—SLA. 176 kp. su
sirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Lapkri
čio (Nov.) 2 d., 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Jokantų svet., 4138 Archer 
Avė. Gerbiamieji: Visi malonėkite 
dalyvauti susirinkime, nes yra daug 
dalykų, kurie būtinai reikia atlikt. 
Taipgi atsiveskit ir pažįstamus nri- 
sirašyt prie SLA. A. Trejonis, sekrt.

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

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

Jaunų Liet. Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikis mėnesinį susirinkimą 
Penktadieny, Lapkričio 2 dieną, 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkit laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti.

S. Kunevičius, nut. rašt.

Pamišėlių Namo paskutinės gene- 
ralės repeticijos įvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio 2 d., Danų svet., 1651 N. 
Kedzie Avė., 7:30 vai. vakare. Visi 
lošėjai ir choristai būtinai susirin
kit laiku. Valdyba.

Lietuves Akušeres
• Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
■HHĮį&KiBiHKSil Viršuj Univcrsal

' Stalo Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

12 
Ki-

datlgiau pinigų, negu būtinai 
reikalinga jums.

Labai pavojinga tamsoje eiti 
skersai tuščius lotus ar kito
kiais takeliais tuštumose. No
ras sutaupyti keletą sekundų 
gali kaštuoti jums jūsų brang- 
menes, o kartais ir gyvastį.

Tėvai privalo perspėti savo 
kūdikius apie, pavojų žaisti tuš
tumose kai jau sutemsta.

Savo pačių saugumui koope
ruokite su policija laikydamiesi 

• aukščiau nurodytų • patarimų. 
Viena uncija apsisaugojimo yra 
verta viso svaro gydymosi.

Tokius patarimus duoda po
licijos komisionierius, Williaiji 
F. Russel, šios savaitės biulete- 
ne.

Būrys biznierių ir profesiona
lų suskato agituoti, kad Cook 
pavieto koroneriu taptų išrink
tas buvęs Sveikatos Departa
mento komisionierius, Dr. Her
mai) Bundesen. Jie, sakosi, re
miantys Dro Bundeseno kandi
datūrų todėl, kad jisai pasižy
mėjo nepaprastu gabumu, ener
gingumu ir rupestingumu vado
vaudamas sveikatos departa
mentui per septynerius metus. 
Bundeseno kandidatūrų stato 
demokratai. Jų betgi remia ir 
kai kurie žymus republikonai.

Rado nušautą italą
Ekspertai kaštuoja ne
mažai pinigų Chicagai

Kontrolierius Schmidt patiekė 
miesto tarybai sąrašą išlaidų, 
iš kurio matyti, kad specialiams 
advokatams, ekspertams real 
estate, inžinierystės, statybos 
ir kitose miesto gyvenimo sri
tyse per pirmuosius aštuonis 
mėnesius šiemet išmokėta $811,- 
143.

Peršauta galva, automobilyje, 
prie namų 1421 Elgin avė., ras
ta Pietro Signorino, savininkas 
grosernės 3850 W. Chicago avė. 
Policija užtiko kišeniuje popie- 
ros, iš kurių sprendžia, kad nu
šautas italas dalyvavęs bizny 
su butlegeriais.

Chicagai grūmoja 
deficitas

Banditai apiplėšė 
viešbuti

PRANEŠIMAI

reikalais nuo 
iki 8 vakaro.
tu laiku pagal 
tartį.

SU-

Mergina kankino save 
ugnimi, kad “apvalyti1 

meilę
Lake Bluff mostelyje, 

jos stoties boilepruimy 
mergina Elfried Knaak, 
gusiomis rankomis ir kojomis. 
Klausinėjama, kas ją 'įmetė po
licijos stoties sklepan ir kas 
kankino ugnimi, mergina pa
reiškė, kad ji pati deginusi sa-( 
va, idant darodžius savo įsitiki
nimą ir “dvasinę meilę”. O ji 
buvusi įsimylėjusi į Charles W. 
Hitchcoką, vedusį policininką. 
Policininkai abejoja, ar mergi
na sako teisybę. Kiti vėl mano, 
kad ji esanti nenormaliska.

Nužiūrima, kad iki pieVų ga- 
> lo Chicagos miestas gali pra- 

m siskolinti ant $3,000,000, kitaip 
sakant, kad miestui sudurti 

i biudžeto galus su galais štokuos 
.. . $3,000,000.pplici-: . ______________

rasta1
apde- i

Banditai atėmė iš p-ios 
,Warshawsky graznas

Banditas įsibriovė j Israel 
VVarshavvyky namus, 777 Michi- 
gan avė., Wilmette, paliepė na
rnų savininkui ir jo žmonai su
gulti lovon Rniupščįa, Po to, 
banditas iškraustė komodas ir 
šėpas ir pasisiuvęs p-ios War- 
shavvskienės graznas vertės 
$25,000 pabėgo. Warshawskyl 
yra supirkėjas geležies laužo I 
(junk). • E,

JONAS KR1SČ1OKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 30 dieną, 8:48 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Zubriu kaime, 
Šakių apskr., Slavikų valsč., 
Suvalkų rėd. Paliko dideliame 
nuliudime bęolj Juozą, ' seserį 
Francišką Pikčiunienę, o Lie
tuvoj motiną, brolj Antaną ir 
seseris Marcelę ir Oną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 621 W. 16th St.

Laįdotuvęs jyyks Subatvje, 
Lapkričio 8 d., 8 vai. ryte iš 
naujų į Dievo A»veiz<|os pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pamąldos už 
velionio sielą, o įš ten bus nu? 
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi ą. a. Jono Krisčioko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečįumi da
lyvauti laidotuvėse ir' suteigti 
jam paskatinį patarnavimą ir 
alsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Bruliu ir seąuu.

Laidotuvėse patarnauja gpt- 
borįus Butkųš, Tel. Canal 3161

prastai pasirėdžiusių ban- 
surišo du South Shore 
viešbučio tarnautoju ir 

saugiosios šėpos 
Viešbutis ran- 

Shore

Du 
d i tu 
View 
pasiėmę
$1,000 pabėgo, 
dasi adresu 7100 South 
Drive.

ANTANAS' JURKŠTAS
•Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 6 valandą, 
1928 metu, sulaukęs 11 m am
žiaus, gimęs JurkŠtų kaime, 
Šimonių par,. Panevėžio apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
4 pusbrolius ir vieną pussese- 
rį, o Lietuvoj motiną ir brolį. 
Kūnas pašarvotas, randas; gra- 
horiaus Butkaus koplyčioj, 710 
West 18th Street.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny, Lapkričio 5 dieną, 9 vai. 
ryto iš koplyčios j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Jurkšto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jas paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
’ . Giminės.

Laidotuvėse patąrnąuja gra- 
borius Butkus Co. Tel. Ga
nai 3161.

i ,
A. KEISTUTIS KARALIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 30 dieną, 6:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 18 me
tų amžiaus, A. Keistutis gimė 
Liepos 2, 1915 m., Cicero, III. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Sophią, po tėvais Rama
nauskaitė, tėvą Vincentą,, se
serį Birutę, brolį Mindaugj ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1618 So. 50th Ct.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Lapkričio 3 dįpną, 8 vai. ryįe 
iš namų į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velio
nio sieją, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. A. Keistučio Kara
liaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nupudę liekupie, > 
TčvąĮ, Hosipe, brolis 

ir gįininęs.
Ijuidotuvėse patarnauja grą- 

bprjus ^eifcis, T4

“Pamišėlių Namas” komišką ope
retę stato Pirmyn Mišrus choras, 
Nedėlioj, Lapkričio 4 d.. Danų sve
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI 

l’LUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APHOKAVIMAS DOVANAI 

Pašauk Mouroe 0455
Musų inžinieriui1 ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
134 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sts.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvio Graborius ir 

Balznmuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicugo, III.

Patarnauja laidotu-
’včse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2510

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsumuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

__ Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDCJAI
Didysis Ofįsas: 

4605-07 So. Uermitage Avė. 
w 1742 

41|7 So. Fąirfield Avcnųe 
Tel. Lafayetlc 0727

¥

1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3791SKYRIUS •'

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted1 Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115
Baigusi akuše- _______
rijos kolegiją;
ilgai praktika-
vusi Pennsylva-
nijos ligonini-J 
čiuose. Sąžinin-lj 
gai patarnauja įjĮĮĘAfe 
visokiose ligo-Bz. t\
se prieš gim-!L 
dymą, laike BL 
gimdymo ir po 
gimdymo.
dyką p a t a r 
mas dar ir ki-^^'^%. fflj 
tokiuose
luošo i n o t e r i m s 
ir merginoms 
kreipkitės, 
ra.sito pagalbą.B^lĮJMjMg 
Valandos uuoBj^A^ 
8 ryto iki ?. HHgSy
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak. •

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dintą pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tųKstančių ypatų ir turiu 20 mertj 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. H. BLŲMENTHAL 
OPTOMEFRIST 

Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 

Phone Kenwood 1752

rastai pritaikintais

st.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akįų įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Anhland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
•

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

........ % 
Res. 6660 South Artcsian Avenue

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago, III.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Artiekos 
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.

—T z
Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111,

Tel. Brunkjwick 06^4

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
112| Mil^aukee Avenue

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

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. Telephone Plaza 3200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan 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 Randolph 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi!waukee Avenue
Valandos: 12 ;ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Sereros vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

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. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3211 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
vai. vak. apart Panedėlio ię 

Pėdnyčios
7—9

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

, Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

/ Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoį ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 15.02 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

0or. VVashington and Clark Sis.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Įlydė Park 3305

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas'

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 Ho. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phone Republic 9107 
Valandos: 1 iki d ir miu 7 iki 9 v. v.

Albin A. Peters 
(Albin A. PetroHhiųs Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8Ū22 

Gyunimo vieta 6456 S. \VhippkSU 
Hemluuk



Kas laimės rinkimus Musų

Ir kokie darbininkų uždaviniai Miscellancous
Iš Bridgeporto

Roseland
skaitom

Furnished Rooms

CLASSIFIED ADS For Rent

DIDELI PINIGAI
žmo

Automobiles

TURIU GERŲ BARGENŲ

MOLER SYSTEM
HELBERG BROS

512 North State Street. Room 607

ant

SALES

Vardas 
Adresas 
Telefonas

ant 
nau-

9756 
tikra

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$050. 
$495 
pasi-

bučemė ir 
ant kampo, 
, biznis ge- 
del nesusi- 

Atsišaukit

Business Chances
Pardavimui Bizniai

kito, 
visur

Financial 
FinanaAi-Paakolos

Rea! Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Educational 
Mokyklos

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

lietu
smar

Educational 
Mokyklon

Financial 
FinanaaLPaskoloa

Savininkas 
9528 Calumet Avė.

; peroj vie-
3300 South

REIKALINGA indų plovėja 
nes Yokus, 807 W. 19th St.

Storai 
visai

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

Adv. Banis palaidotas

RENDON Storas ir 3 kambariai 
tinka dėl Soft Drink Parlor, kriau- 
čiaus arba kitokio biznio.

2543 W. 71st St.

REIKALINGA mergaitė dirbt 
lunch ruimy. Pašaukite Yards 2682

Dienomis ar vakarais. Del informa 
cijų šauk arba rašyk INTERNA 
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

patarnaus ir 
namuose.

darbas
turime keletu 
pardavimo la-

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

'era 
Jus mokinsltės pa* tokias 
, kurie uždirbo daug pinigų

EXTRA. Pardavimui 
grosernė geroj vietoj, 
visokių tautų apgyventa 
rai išdirbtas. Parduosiu 
taikymo partnerystėj, 
tuojaus 3935 So. Califomia Avė.

Požėla ir p-lė A. PeČiu- 
Komunistai yra pasiryžę 
Scenos Mylėtojų Batelio

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

4251 Cottage Grove Avė-

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
N. Cicero Avė.

PnL’iade 9600

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
3342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
’ j viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

RENDON 6 kambarių flatas ant 
3 lubų. Karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 
Kimball Avė., 2 lubos janitorius, ar
ba šaukite savininką vakarais.

Dovvner’s Grove 997

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

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
kartu su fixtures, pigiai 
toj, pelningas biznis, 
Halsted Street.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, senas, išdirbtas biznis per 12 
metų, arba mainysiu ant gero troko.

< 2655 West 43rd St.

50 PĖDŲ LOTAS ant Cali- 
fornia avė., arti 69 St., frontu 
j Marcfuette Park, arti mokyk
los ir lietuvių mokyklos. Mažas 
{mokėjimas.

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

Central 3654

Mes 
garan-

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

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

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

TIKRAS bargenas, negu trotyti 
viską, priimsiu teisingą pasiūlymą 
už mano bučernę ir grosemo. Shoe- 
makeriai ir agentai nešaukite. Geru 
vieta dėl poros. Nepatyrus; toj biz
ny, išmokysiu arba priimsiu. partne
ri kad ir vedusią porą! Priežastis 
pardavimo pora skynasi. Vienas ne- 
vąluoju išlaikyti. Šią savaitę turiu 
užbaigt ar uždaryt. 3230 S. Ash
land Avė. Lafayette 0826

PARSIDUODA barbernė labai ge
roj vietoj, pačiame biznio centre. 
Biznis išdirbtas per daug metų, bar- 
bemės fikčeriai yra balti. Parduo
siu pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Atsišaukit sekamu 
adresu: 3704 Deodar St., Indiana 
Harbor, Ind.

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

gilaus įspūdžio, paskutinis kai 
bėjo p. Valančius.

Įleistas kūnas duobėn. Karei 
viai išreiškė paskuti n j atsisvei 
kinimų šovimu.

Nabašninkas palaidotas 
povai išsiskirstė.

Laidotuvėse dalyvavt 
biznierių ir kai kurie 
sionalų.

visi linkėjo jaunave 
laimingo gyvenimo ir 
ką jie daugiau sakys 
labai paprastas.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
Havimas. Mes atliekame gerinus) 
darbą mieste. Kedzie 5111.

PAAUKAUSIU 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6458

Mes perkame real estate 
kontraktus

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

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

Antradienyje tapo palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse 
adv. Banis. Laidotuvėms patar
navo graborius Badžius. Apie 
pirmą valandą po pietų ties 
laidotuvių įstaiga suvažiavo 
daugyl>ė automobilių. Kaip 1:30 
vai. šeši vyrai kareivių unifor
mose išnešė karstą iš namų, 
ir liūdna procesija pasileido ka
pinių link.

Palydovų buvo daug — gal 
kokis šimtas automobilių. Ka
pinėm, prie duobės, pasakyta 
trys atsisveikinimo kalbos. Vie
ną jų pasakė adv. BraČulis, an
tras kalbėjo adv. K. Jurgelio
nis, jo kalba padarė ypatingai

REIKIA LIETUVIŲ AUTuMOBl 
UŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti 
algą, 
žmonės, 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti 
jus galite tik*4 pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavį 
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami 
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERb 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Tralning 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St.. Chicago. III

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrjcal and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Cnicago, III. Hcmlock 9140^

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas prie juodos duonos ir keksų 

3339 So. Morgan St.

60x125 
mai- 
krei-

PAIEŠKAU darbo už karpenterį 
Moku visokį darbų aplink namus 
Nebrangiai. 3139 W. 37th PI. Tel 
Lafayette 5597.

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

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsime ant naujų šdirbėjų sam- 
palimų, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1^89. ✓

Situation VVanted
Darbo Ieško

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

Mes pastatysim ir finansuosi™ pas
tatymą bur.galovv arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

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 biski 
įmokėti. Užganėdinimns garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand A e.

Berkshire 1321 
M R. PARIS.

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. St. Michael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta 
moderniška barbernė. Geras biznis 
esu priverstas apleisti šią šalį. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, III.

Lincoln Sport Phaeton... 
Buick sedan 5 pas............
Oakland sedan naujas... 
Pontiac sedan naujas:......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas 

perfect

KAMPINIS muro namas, 6 kam
bariai, puikus, visi Šviesus. Karš
tu vandeniu šildomi. Renda $50 su 
garažu. Tel. Cicero 2091 W, 1300 S. 
49th Ct.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2’4 nuošimčio ir lengvais, išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komlšino.

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

Tel. Armitage 1199

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 paša.

Ėssex, Fords, 50 kitokių
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

Pereitą šeštadienį Bridgepor- 
te buvo puikios vestuvės Prano 
Černausko su panele Natalija 
Paužaite, kuri nesenai atvyko 
iš Lietuvos. Dalykas labai pa
prastas: Pranas nuvyko pernai 
į Lietuvą ir tenai pasijuto, kad 
“mano širdelė nerimsta,". Su
grįžęs į Chicagą jis galvojo kaip 
Širdelę nuraminti, ir štai vieną 
gražią dieną sugalvojo, kad be 

I Nataliukės gyventi nėra gali
ma. Kadangi Pranas černaus- 
kas buvo tarnavęs J. V. kariuo
menėje, tai jis surado būdą, 
kaip savo širdužę parsikviesti 
Chicagon.

Svajonė tapo faktu. Pereitą 
savaitę buvo vestuvės Mildos 
svetainėje. P-as černauskas pa
eina iš Paluobių, o p-ni čer- 
nauskienė (Paužaite) iš Pentiš- 
kių, taip sakant netoli Griška
būdžio. Mat, seniau Paluobiai 
priklausė Griškabūdžiui, bet vė
liau jie gavo “autonomiją”. Ne
žiūrint to, kad Paluobiai turi 
savo “autonomiją”, Griškabūdis 
su Paluobiais rado meilės vieš-

Morgičiai pirmi ir antri 
a 6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

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

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį pamatą su pil
nu bėismerrtu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA JMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chicagoje. Pa
jaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos d^kai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILĘK BROS. 

1647 W. 47th St.

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, šitas nepaprastas bargenas yra 
G kambarių burinis bungalow, 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
ai už $9,500, mažas įmokėsimas. Ma- 
tvk manę šiandien. Mr. SORENSON, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

• Vestuvės buvo linksmos. A- 
not Dr. Karaliaus, “vestuvėse 
buvo visi lietuviai”; nebuvo nė 
žemaičių, nė aukštaičių, tik su- 
valskiniai. Mat, čia aš neatsa
kau už tokią mintį, nes tai Dr. 
Karaliaus mintis, žinoma, gal 
tenai buvo vienas kitas žemai
tis ir tt., bet suvalskinių didžiu
ma. Kaip ten nebūtų su žemai
čiais, o vestuves buvo linksmos. 
Laike vakarienes p. Rybokas 
sudainavo tris daineles, būtent: 
“Oi varge, vargeli mano”, “Na
ktis svajonėms papuošta” ir 
“Mamytė1 
tiko — 
Svajonė 
betojus nematau reikalo rašyti 
nes jie 
džiams 
žinoma, 
dalykas

Beje, kad nepamirsčiau, 20-tą 
dieną pereito mėnesio viršminė- 
tiems jaunavedžiams buvo su
rengta “party" pas pp. Balan- 
dus, 6412 S. California avė. ir 
daug dovanų įteikta.

Geriausių linkėjimų Natalijai 
ir Pranui černauskams!

Rygiškių Jono Kaimynas.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

REIKALAUJA darbo bučeria, tą 
darbą dirbu per 20 metų, galiu į 
marketą važiuot lavoro pripirkt, ga
liu dirbt už biznio vedėją. Gal kam 
reikia subatoms padirbt. Kam toks 
darbininkas reikalingas telefonuokit

Prospect 3170

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

PARDAVIMUI Chili Parlor sand
vičių, kendžių ir minkštų gėrimų 
ant karų linijos. Pigi renda.

1726 So. Halsted St.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

RENDON kambarys vyram su 
sais parankamais. 1 lubos 

4550 So. Marshfield Avė.

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

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

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir, tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
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. 
Atsilankyk į^musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP

■ ' 3214 South Halsted Street • ■
Chicago, III. Phone Victory 2477

Furniture & Fixture» 
Rakandai-ltaisai

PA.I IEŠKAU draugo, kuris sup
ranta gerai atlikti darbą duonke- 
pyklos ir mylėtų eiti į partnerius. 
Meldžiu greit atsišaukti. Aš duon
kepio darbo nesuprantu, tik esu be- 
kernūa savininkas ir štoro; taipgi ir 
18 gyvenamų kambarių su 
čiais bekernėj, kurie turi 
didumo. Sutinku parduoti ari 
nyti. Del platesnių informa^/jų 
pkitės laiškais ar ypatišKSb

Rašykite:

JOS. KUPRANIS, 
8579 Lumpkin Avė., 

Detroit, Mich.

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalovv arba lotą kaipo lįa- 
lį įmokėjimo. WALTER J. PArL, 
3236 W. 55th St. Tel. Republic 4170

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai 
taisys jtisų setą jūsų 
einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stevvart 2992

516 E. 71st St

MAINYMUI nauja 5 kambarių 
mūrinė bungalovv. nilnai modeminė 
kiekvienu žvilgsniu. 30 pėdų lotas 
Gatvė ištaisyta ir užmokėta. Noriu 
lotų ar seno namo už $6,000 eųuity. 
Skirtumui priims morgičius. Namas 
v ra naujas ir niekad negyventas. 
Atdaras apžiūrėjimui kiekvieną die-

UŽ pusę kainos — lotas ir ken
džių stand ant Archer Avė. prie 
Summit. šaukit Victory 4952. L. R. 
Jarusz, 3252 So. Halsted St.

Liauti S. M. R., kuriam pri
klauso katalikai Liutkevičiai. 
Komisarų rašytojas liepia ko
munistiškoms davatkoms neda- 
leisti to daryti. ,
Tik įsivaizduokite kokią “nuo

dėmę” komisarai surado: gir
di, komunistų samdomai moky
tojai teks pasirodyti scenoje 
kartu su tikinčiais žmonėmis! 
Gerai dar, kad p-lė Pečiukai- 
tė gyvena ne Rusijoje.

Na, ar ne fanatikai tie mu
sų komisarai? Bet apie tai pa
kalbėsime kitą kartą.

Ratelietis.

dirbdami pilną ar nuliekamą 
laiką? ši įstaiga gali pasiūlyti 
lietuviškai kalbantiems sales- 
manams puikiausią propoziciją, 
kokia buvo pasiūlyta Chicagos 
mieste. Ateikit šiandie, nebus 
jokių pareigų iš jūsų puses. 
Tik keli salesmanai reikalingi. 
Jeigu jus turite kiek su gabu
mo pardavinėjime, pasimatykit 
su manim šiandie.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parduosiu pi
giai dėl svarbios priežasties.

1613 So. Halsted Št.

BARGENAS, Parsiduoda bučemė 
ir puikus fixtures. įrengimas, naik
ios mados. Parduosiu už pirmą tik
rą pasiūlymą. Taipgi turi restau- 

/i-vturoH, graliu narduoti arba 
renduoti, Ruip kas noi*€s. Savininkas 
B SHUKIS, 4181 S. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 5824

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti 
nereikia tepti ‘Sęryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, 
aparė tire ir su parvežimu $1383.00. 
C^omandei- Se<l»n su viskuo

ir Laurain “Spot Light” knfituo 
ja .....................................  $1668.00

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Navininkai 2 po 4 kambarius, medinis namas 

$4500. Randasi 4104 South Maple- 
wod Avė.

2 augščių bizniavas namas, randa
si 4102 Archer Avė. Geras pirkinis, 
kas mano biznį užsidėt.

Bizniavas namas. 2
4887 Archer Avė. Namas 
jas.

BungaloMv*) 4 kambariai
Indiana Avė. Parduosiu 
pasiulijimą. Matvkite Kontraktoriu 

B. SHUKIS, «
4131 So. Fruncisco Avė.

Tel. Lafayette 5824

12 kambarių mūrinis namas su 
rakandais. Pajamų duoda $250 į mė
nesį iš įnamių. Garu šildomas, nau
jas pįumbingas, boileris, 2 karų ga; 
ražas, cementuota ėlė. Leavitt, arti 
Jactksor, Blvd. Knina $12.000. cash $3500. H. E. TUTTLE, 2758 We8t 

Madison St., Room 307.
Tel. West 5080

Farms For Sale
_____ Ūkiai Pardavimui _____

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

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

IŠMOKITE GROŽĖS 
KULTŪROS 

PAS MOLER'S

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

mos; panipiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearborn 3840

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis veikia. Jis rengia vaka
rą lapkričio 10 <1. Strumilo 
salėje. Bus suvaidinta komedi
ja “Byla dėl lynų markos” ir 
dar ką tai tokio parodys Ka
rolis 
kaitė 
šiam 
vakarui kenkti.

Nors jie kiekvienam S. M. R. 
vakarui kenkė, bet vis stengda
vosi daryti tai patylomis. Ale 
prieš šį vakarą, kuris rengia
mas lapkričio 11 dieną, komu
nistai pradėjo svikti viešai. Jie 
aiškina savo elgėsi tuo, kad 
p-lė Pečiukaitė sutiko padėti 
vakaro programą išpildyti.

Viename komisarų “gazie- 
tos” numeryje komunistas klau
sia, ar “galimas daiktas”, kad 
“musų jaunuolių” mokytoja,

Rinkimai čia pat. Kas juos 
laimės? Kokie yra darbininkų 
uždaviniai ryšyje su rinkimais? 
Tuos ir kitus svarbius darbi
ninkams klausimus aiškins šį 
vakarą Mildos svetainėje (3110 
So. Halsted Street) “Naujienų” 
redaktorius, drg. P. Grigaitis, 
ir keletas amerikonų kalbėto
jų, jų t a ląn' George Koop, So% 
cialistų partijos kandidatas j 
llliriois valstijos g uhernato- 
rius. i

Kalbos prasidės K valandą 
vakare. Nesivėluokite ateiti. I’ž 
Įžangą nereikės mokėti.

Rinkimų vajuje šiemet 
vių tarpe viena grupė 
kiai agitavo už Hooverj, 
ta už Smithą. Klausant jų kal
bų, išrodo, kad jie tikrai mato 
milžinišką skirtumą tini) de
mokratų ir republikonų, ir da
gi pavojų šaliai, jei taptų iš
rinktas ne tas kandidatas, už 
kurį jie agituoja. Ret ar jie 
mano, kaip kalba?

Ateikite j šias prakalbas ir 
išgirskite paaiškinimą.

Įsidėmėkite: prakalbos šian
dien Mildos svetainėje, 3140 So. 
Halsted Street; prasidės jos 8 
vai. vakaro; už Įžangą mokėti 
nereikės.

Rengia Lietuvių Socialistų! 
Sąjungos 4 kuopa.

105 W. Monroe St 
State 9783

Didžiausia ir seniausia tos rų- 
šies įstaiga, turinti skyrius po 
visą šalį, nuo vieno krašto iki 

Geresnės Beauty Shops 
indorsuoja Moler siste- 

Pasinaudokite šia repu
tacija. Gaukite Moler Diplomą. 
Dieninės ir vakarinės klesos. 
Ateikite, ar rašykite

Dainos labai gerai
taip sakant: Vargas,! mes darome pirmos klesos kar- 

i ir Mamytė. Apie kai- penterio, plnmberio ir apšildymo dar
bus: 24 menesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. JJuckingham 5087

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

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

B. Pelęchowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai______

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 mietai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile taiku, 
įleiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

Busincss Service
Biznio Patarnavimas 

-—-****-*— - —~ ** ——

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir pępieruojam. Užtai 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANčIONIS, Sav.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel VHery 9634. ._________

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patu mūvi ir.as 

203P W. 18 2u Tel. Canal 126’

Help VVanted—Malė
________ Dar bi ninkų Reikia______

REIKIA lietuvių darbininkų su 
patyrimu prie Parlor Setų visuoti
nam darbui, garas užmokesnls. Brid
geport Fur. Co. 3224 S. Halsted St,

Help VVanted—bemale 
________ DarbininkiųReikia_______

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, kambarys ir valgis. Mrs. Yuš- 
ka 6241 So. State St. Englewood 8193




