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A D F. Reikalauja Didesnio 
Imigracijos Susiaurinimo

Neperšaujama liemenė 
Meksikos kandidatui

Federacija prašys kongresą dabartines 
imigrantų iš Europos kvotas perpus 
sumažinti, taipjau Įvesti kvotas imi
gracijai iš Meksikos ‘

Kana-f Grande?’ ir kad dabartinės imi- 
Amerikos Dar- gracijos kvotos “iš rytų pusru- 

bo Federacijos konvencija šian- tūlio kraštų” [iš Europos] bu- 
dykščioj savo sesijoj pasisakė tų per pusę sumažintos, 
už dar griežtesnį imigracijos 
susiaurinimą. ,

TORONTO, Ontario, 
da, spalių 17. -

Amerikos Darbo Federacijos 
nacionaliniais viršininkais tapo 

Konvencija kaip vienu balsu be opozicijos išrinkti visi se- 
priėmė rezoliuciją prašyli kon- nieji: pirmininku — VVilliam 
grasą, kad tam tikru įstatymu ijG^een; sekretorium — Frank 
butų nustatyta kvota imigraci- Morrison; vicepirmininkais — 
jai iš Meksikos ir iš visų kitų Mattbevv Woll, T. A. Rickert, 
kraštų ‘‘į pietus nuo Riodabudu chicagicčiai, etc.

Rusijoje vėl atgyja Anglijoje darbo va- 
nelegalinės studentų! landos kasyklose bus 

organizacijos į sutrumpintosi:

Tik dabar jos stengias prieš 
“proletarijato diktatūrą”, už 
buižuazinę laisvę

Angliakasių algos tačiau nebus 
dėl to sumažintos, sako dar- 
biečių valdžia

RYGA, spalių 17. - Mask
vos Pravda, komunistų parti
jos organas,, praneša, kad vi
suose Rusijos universitetuose 
atgyjančios prįešvaldiškos stu
dentų organizacijas, kurios ca
rų laikais gyvavo slaptai per 
keletą dešimtmečių. Deja, atgi
jusios studentų organizacijos 
dabar studijuojančios jau nehe 
komunizmą ir socializmą’, bet 
kapitalistinę literatūrą ir visuo
menės organizaciją svetimuo
se kraštuose.

Sovietų “čeką”., susekė,, kad 
tarp rusų studentų dabar yra
paplitus rusų kalbon išversta | atidėta iki 
prezidento Hooverio knyga, pa
vardyta “Asmens iniciatyva ir 
jos vaidumo Amerikos raidoj.” 
Knyga spausdinta užsieny, bet 
jos gausiai įšmugeliuota į so- 
vietiją, kur “čeką” laiko ją la
bai pavojinga kontrrevoliucine 
literatūra.

Sovietų žvalgyba susekė dvi 
dideles nelegaliuos studentų or
ganizacijas universitetuose ir 
politechnikumuose. Jų vadai 
tuojau buvo suimti.

LONDONAS, spalių 17. — 
[Darbiečių valdžia painformavo 
1 angliakasių unijų atstovus, kad 
nuo ateinančių metų pradžios 
visose anglies kasyklose darbo 
valandos bus sutrumpintos nuo 

dabartinių 8 iki 7?/į vai., be 
jokio algų sumažinimo anglia
kasiams.

Vakar įvyko ilgos konferen
cijos tarp angliakasių ir ka
syklų savininkų atstovų ir ka
bineto anglies komisijos. Ang
liakasiai reikalavo dar mini- 
mum algos ir nacionalinės su
tarties. Tolesnė konferencija 

ateinančios
lės.

8 asmens žuvo vieš-i 
bučio gaisre

Sako Staliną rimtai 
susirgus

RYGz\, spalių 17. — Gauto
mis Čia iš ištikimų versmių ži
niomis, sovietų diktatorius Sta
linas susirgęs visišku nervų 
suirimu’. Jis dabar guljs Gor- i 
kų sanitorijoje, kuri yra apie | 
trisdešimt mylių nuo Maskvos.

Senutė nužudė savo vyrą
SVMMIT, N. J., spalių 17.

Mrs. Laura Titus, 70 metų 
amžiaus senutė, kirviu nužudė 
čia savo vyrą, Jamesą Titu- 
są, 78 metų amžiaus.

ORAS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, su 
temperatūra; lengvi ir 
niai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūros 
tarp 52° ir 57° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 5:06. Mėnuo leidžiasi 
6:06 ryto.

kylančia
viduti-

buvo

M EKS1K OS MI ES' l'AS, spa
lių 17. — Tam tikros politinės 
partijos kandidatui j krašto 
prezidentus, Josei Vasconcelo- 
sui, jo šalininkai, padarę mez
liavą, nupirko neperšaujamą 
liemenę, kuri turėtų apsaugo
ti j j nuo priešininkų kulipkų. 
VascoiiC'jlos betgi atsisakė do
vaną priimti.

Bolševikai nukovė 
203 kinų ir baltų ru

sų Mandžurijoje
DARBINAS, Mandžurija, spa

lių 17. i— Gauti čia šiandie 
pranešimai sako, kad sovietų 
kareivių būrys puolė Urovos- 
ko miestelį Arguno upėj, Man- 
džurijos žiemių vakaruose, ir 
nukovė 200 baltųjų rusų ir ki
nų gyventojų.

Bolševikų jėgos pasi
traukusios iš Man- 

džurijos
'1 ORIO, Japonija, spalių 17. 

— Atrodo, kad sovietų rusų 
jėgos, kurios buvo įsibriovu- 
sios toli į cen tralinę Mandžu- 
riją, buvo priverstos trauktis

Ręngo agentūros pranešimas 
š Harbino sako, kad sovietų 

kareivių bary los, kurios išilgai 
šungari upės buvo nusibriovu- 
sics daugiau kaip 100 mylių 
gilyn į Mandžurjją, beveik iki 
Dano (Sansingo) ir Fugdino, 
buvo kinų kariuomenės vado 
šen Hunglie jėgų atmuštos ir 
priverstos pasitraukti atgal į 
Sibiro sieną.

Suėmė butlegeriu 
sindikato arsenala 

» i.savai-,
Taip pat suimta jų slapta ra- 

dio stotis; 32 sindikato na
riai areštuoti

SEA'ITLE, Wasb., spalių 17.
Anksti šį rytą vietos Port- 

land viešbuty kilo gaisras, ku
riame aštuoni asmens neteko 
gyvybių, b penkiolika kitų bu
vo sužaloti, kai kurie jų taip 
skaudžiai, kad veikiausia ne- 
beišliks gyvi.

Ugnis, tariamai nuo padegi
mo, kilo antrame viešbučio 
aukšte, kai visi žmonės mie
gojo. Kada viršutiniame auk
šte miegojusieji pajuto ugnį, 
jau buvo per vėlu pabėgti, ka
dangi visi laiptai žemyn buvo 

į liepsnoj. Kai kurie žuvo ugny, 
kiti šokdami pro langus lau- 

I kan užsimušė arba susižalojo.
Viešbutį, kuris buvo senas 

trijų aukštų trobesys, laikė ja- 
ponietis.

geri-

Ne\v 
buvo

NEW YOiRKAS, spalių 17.— 
Federaliniai prohibicijos agen
tai. susekė Highlandse, N. J., 
’r paėmė $1,000,000 degtinės 
kontrabandininkų sin d i k a t o 
tvirtovę, kurioje rado visą ar
senalą kulkosvaidžių ir kitokių 
šatijamų ginklų, taipjau nema
žą importuotų svaigiųjų 
mų sandėlį.

Kartu visu pajūrių nuo 
Yorko iki Atlantic Citv
padarytos įvairiose.vielose tris
dešimt dvi kratos ir areštuoti 
trisdešimt du asmens, tariami 
to butlegeriu sindikato nariai. 
Jų būstinėse taip pat suimta 
gausus svaigiųjų gėrimų san
dėliai.

Apie mylią nuo ginkluotos 
tvirtovės Highlandse tapo dar 
suimta slapta butlegeriu sindi
kato rądio stotis, iš kurios bu
vo siuntinėjami įsakymai sin
dikato operuojamam juroj svai
galų kontrabandos laivynui, suKautskis šventė 75 me

tų gimimo sukaktuves didelių
_______ ___ laivų ir dešimties greitųjų val- 

BERLYNAS, spalių 17. _  6ių, kurios gabendavo svaiga-
Karlas Kautskis, garsus sočia- i^Us laivų į krantą, 

llizmo teorininkas, vakar šventė 1 ——
savo 75 metų gimimo sukak- Rado ŽUVUSIO Vandeny- 
t u ves. Jis gavo daugybę svei
kinamų telegramų iš visų pa
saulio dalių. | KINKlAWLAGE, Airija, spa-

--------- *-------  * lių 17. — Pakraštėj ties Done- 
RADO MOTERIŠKES KŪNĄ galu vakar rado surūdijusią 

skardinėlę su šitokiu pieštuvė- 
i liu rašytu laiškeliu: “Priver
stas leistis žemyn Atlanto vi
dury. Motoras sugedo.” Mano
ma, kad raštelį rašė lakūnas 
H. C. MacDonald, žuvęs prieš 
metus laiko, bandydamas per
skristi Atlanto vandenyną iš 
Hąrbor Grace, Ne\vfoundlande, 
į Londoną.

ne lakūno rašteli

SU NUKIRSTA GALVA

YONKERS, N. Y., spalių 17. 
— Miškely, netoli nuo Green- 
burgho, rado nežinomos jau
nos moteriškės kurią su nukir
sta galva.- Galvos nesurasta. 
Policija stengias susekti, kad 
ta moteriške buvo ir kas ją 
nužudė.

&

Vargas ir nesve i k a t a 
privertė nusižudyti

MEMPHIS, Tenn., spalių 17. 
— Šokęs pro langą iš septin
to viešbučio aukšto, užsimušė 
čia W. D. Hogan, 45, batų par
davinėtojas iš St. Louis. Jis 
paliko raštelį, kuriame sako, 
kad dėl neturto ir nesveikatos 
jam nebelikę nieko daugiau, 
kaip pasidaryt galą.

Sovietų diplomatas, 
bijodamas kankini

mų, pasipiovė
VARŠUVA, spalių 17.—Be

velydamas geriau mirti, ne
kaip kentėti kankinimus, kurie 
jo laukė Maskvoj, Banko aik
štėj Varšuvoje vakar pasipio
vė Paulas Sambov, soviteų pa
siuntinybės Paryžiuje attache.

Specialinė tardomoji sovlatų 
komisija, esanti dabar Pary
žiuje, buvo įsakius ISambovui 
grįžti į Maskvą.

[Atlantic and Pacific Photo] 

Ishbel MacDonald, Anglijos premjero duktė, kuri dabar kartu 
su savo tėvu randasi Kanadoj

Arabų šeiko byla dėl 
žydų skerdynių 

Palestinoj
JERUZOLIMAS, spalių 17.— 

Vakar čia prasidėjo byla arabų 
šeiko Talebo Markos, kaltina
mo dėl sukurstymo riaušių prieš 
žydus Hebrone, per kurias dau
giau kaip keturiasdešimt žydų 
buvo paskersti.

Teismo rūmai apsiausti stip
rios kareivių sargybos. Ties rū
mais buvo susirinkę apie 200 
arabų, kurie čia bandė pada
ryti demonstraciją, bet tuojau 
buvo kareivių išsklaidyti.

Patvirtina žinias apie 
afganų Basos Sakao 

išgujimą
LONDONAS, spalių 17. — 

šiandie Londone gautas pir
mas oficialis patirtinimas ži
nių, kad Afganistano sosto uz
urpatorius Basa Sakao, pasiva- 
linęs karalium Habibula, tapo 
nuverstas. Nadir Chanas pa
ėmė Kabulą spalių 10 dieną. 
Patsai Basa Sakao paspruko, 
bet daugelis asmenų, kurie tu
rėjo užėmę svarbias vietas jo 
valdžioje, pasidavė.

Moteriškė sulaikė 29- 
niy kalinių pabėgimą

Vieną kalinį pašovė, kitus su
varė atgal kameron

III., spalių 
— Vakar iš Coles kaun- 
kalėjimo čia bandė ištruk-

jiems kelią pastojo mote-

CHARLESTON, 
17. 
t Ss 
ti dvidešimt devyni kaliniai, 
bet
riškė.

Kaliniai, nuveikę du kalėji
mo sargus, jau buvo atsiraki
nę duris bėgti, įet tuo tarpu 
šerifo Moore žmona, išgirdusi 
įtariamą triukšmą, pastvėrė 
revolverį ir bėgo žiūrėti. Ka
liniai bandė ją pulti, ir ji šo
vė. Vienas kalinių, Ralph Cook, 
krito pašautas. Kitus ji priver
tė grįžti atgal į kamerą ir 
kė juos ten, kol atvyko jai 
galba.

lai- 
pa-

Vilniaus banke susekta dide
lė afera, kurią padare paties 
banko prokuristas Romanov- 
skis. Iki šiol apskaičiuota, kad 
stinga apie 400,000 zlotų. Ro- 
manovskis suimtas.

LIETUVOS ŽINIOS
Vėl didelis gaisras Klai 

pėdoje; degė cigaretų 
fabrikas

KLAIPĖDA. IX. 21. (Elta). 
Vakar apie 12 vai. Verblovskio 
jigaretų fabrike Klaipėdoj kilo 
didelis gaisras. Atvykus gais
rininkams, ugnis jšu buvo ap
ėmus visą viršutinį aukštą, ku
riam buvo daug popierio ir 
kartono. Esant dideliam vėjui, 
vienu laiku gręsė pavojus vi
sam fabrikui, bet ačiū geram 
ir greitam gaisrininkų darbui 
pasisekė ugnis lokalizuoti ir ne
duoti jai išsiplėsti. Kiti fabriko 
aukštai, kuriuos 
ir yra tabakas, 
nuo vandens.

Paviršutiniu

stovi mašinos
nukentėjo tik

Anglijos premjeras 
MacDonald pas Ka

nados premjerą

Belgijos anglies kasyk
lų darbininkų streikas

BRIUSELIS, Belgija, spalių 
17. — Mons distrikte sustrei
kavo anglies kasyklų darbinin
kai dėl 
nebuvo 
dytojai 
3 iki 5
gliakasiai reikalauja nuo 5 
10 puoš, priedo.

Jei streikas kiek ilgiau 
sitęs, Belgija pristigs kuro, 
pagamintos anglies dabar san
dėliuose yra mažiau kaip 300 
tūkstančių tonų.

to, kad jų reikalavimai 
pilnai patenkinti. Sam- 
sutiko pridėti algos nuo 
duos., tuo tarpu kai a įt

iki

0TTAWĄ, Kanada, spalių 
17. — Ramsay MacDonald, An
glijos premjeras, iš Toronto 
šiandie atvyko į OttavVą, kame 
jis per kelias dienas bus Ka
nados premjero Mackenzie 
Kingo svečias.

Ateinančios savaitės 
žioj MacDonald su savo 
dovais iškeliaus atgal į 
liją.

pa- 
nes

paly- 
Ang-

Anglų kunigas steigia, 
saliuną darbininkams

Pats bus “saliunkyperis”; 
eiga bus pavyzdingą

už

LONDONAS, spalių 17. — 
Anglų bažnyčios kunigas Bąsil 
Jellico gavo leidimą atidaryti 
Londone sa liūnų (smuklę) dar
bininkams.

Kunigas Jellico, kuris yra 
netikras admirolo Jellico bro
lis, sako, kad paprastos smuk
lės darbininkams Londone esą 
šlykščiausi kiaulininkai. Jis no
rįs įsteigti pavyzdingą, švarią 
darbininkų užeigą, kur jie ga
lėsią padoriose apystovose žmo
niškai ir pasikalbėti, ir išsi
gerti.

Italijoje sušaudytas ser
bų Sakalų vadas

POLA, Italija, spalių 17. — 
Fašistų teismo pasmerktas 
mirties bausmei, šiandie čia la
po sušaudytas Vladimiras Gor- 
tan, Jugoslavų z Sakalų draugi
jos vadas. Jis buvo kaltinamas 
vadovavimu serbų jaunuolių 
kuopelei, kuri per rinkimus 
Pisine šaudžius į rinkėjų eiles. 
Keturi kiti jaunuoliai, Gortano 
draugai, buvo nuteisti kalėti 
nuo ketverių iki trijų dešim
čių metų.

KAUNAS.
terinarijos skyrių prie musų 
universiteto pasiųsta j užsie
nius: Prancuzijon, Čekoslovaki- 
jon ir kit. 30 studentų stipen
dininkų. šiais metais, kaip te
ko patirti, bus pasiųsta į Ber
lyną studijuoti veterinariją 8 
studentai.

Leųkų seimas susirinks 
spalių 31 dienų

VARŠUVA, spalių 17.—Len
kų telegrafo agentūra sakosi 
esanti įgaliota pranešti, 
Lenkų seimas ir senatas 
siąs prezidento Moscickio 
šauktas susirinkti spalių 31 
ną biudžetui ateinantiems 
tams svarstyti.

kad 
bu- 
su- 

die- 
me-

Imigracijos valdininkas 
nuteistas kalėti

DETRO1T, Mieli., spalių 17. 
— Richard Harms, Jungtinių 
Valstybių imigracijos valdinin
kas, šiandie tapo federalinio 
teismo nubaustas $1,000 ir vie
nais metais ir viena 
Įėjimo už imigrantų 
vimą.

Harms prisipažino
vęs imigrantus iš Kanados Į 
Jungtines Valstybes, imdamas 
už tai iš kiekvieno po $20 ir 
$40 kyšio.

diena ka- 
šmugelia-

įsileisda-

apskaičiavimu 
fabrikas turi apie vieną milio- 
ną litų nuostolių. Manoma, kad 
po poros dienu darbas fabrike 
vėl prasidės. Fabrike dirbs ar
ti 200 žmonių.

Priežastis, dėl kurios kilo 
gaisras, sunku nustatyti, nes 
visas viršutinis aukštas sudegė. 
Spėjama, kad ugnis prasidėjo 
dėl motoro defektu ir užside
gus elektros vieloms.

Pakliuvo dolerių iš laiš 
ky kraustytojas

PANEVĖŽYS.* ■ Panevėžio 
kriminalinė policija sužinojo, 
kad kaikurie Panevėžio vals
čiaus gyventojai gaudavo iš 
Velžio pašto agentūros ameri
koniškus laiškus su padaryto
mis /žymėmis. Laiškai, visuo
met buvo atplėšti ir vėl užkli
juoti ieškant dolerių, be to, 
keletą kartų buvo išimti siun
čiami doleriai.

Kriminalinė policija kvotos 
daviniais nustatė, kad ameri
koniškus laiškus kontroliavo . 1 L
ir išiminėjo dolerius Pana vė
žio valsčiaus valdybos sekreto
rius Urbanavičius Balys, kuris 
kartu buvo ir Velžio* pašto 
genturos vedėjas. Urbanavi- 

Vuc, už panašius nusikaltimus 
jau vieną kartą buvo teismo 
baustas l’/k metų kalėti. Urba
navičius patrauktas teismo at
sakomybėn.

PANEVĖŽYS. — Rūgs. mėn. 
j pradžioj Panevėžio sanitarinė 

Uždarius ve- j komisija apžiurėjo Segelio Z. 
odų dirbtuvę ir nustatė, kad 
dirbtuvė neatati-nka odų dirb
tuvių laikymo taiskylėms.

Sveikatos departamentas, pa
vedė komisijai pil. Segelį Z. 
traukti teismo atsakomybėn, o 
odų dirbtuvę iki teismo spren
dimo uždarė.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, spalių 18, '29 ..

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich.i',ninty nep™stesnis už taip va- 

r 1 dinamą 100 procentų ameriko
nų. žinom, ^kad jis yra pilnas 
drąsos ir būdamas majoru tin
kamai eis savo pareigas. Gal 

Dumčių "rado pusgyvi, ' gulinti <ielto ir šil) 'aikų žmonCs « taiP 
pas savo gyvenamo namo taip- g,a_ualal„. aĮ^oyanojo nctjkėtu 
tus. Pašaukta policija nuvežė 
A. Dumčių į stotį ir uždarė, bet

Užmuštas Antanas Dumčius

Penktadienį, spalių 11 d.. A. 
Dumčių rado pusgyvį, i

skaičium balsų.
Dabar imkime ją priešą, Chas.

vėliau 'pamatė, kad su Dum-| ^ow^es; Visi žino, kad jis ma- 
čium blogai; vežė Jį į ligoninę, į miestelyj yra augęs ir to- 
ale bevežant mirė.

Tai toks policijos pranešimas. 
Vėliau, kuomet Dumčius tapo 
apžiūrėtas, pasirodė, kad jo 
galva suskaldyta taip, kad net 
smegenys buvo matyti. Ar A. 
Dumčius patsai užsimušė, ar 
kas jį užmušė, — kol kas ne
žinia. Dabar eina visokių kal
bų ir tik gal vėliau paaiškės, 
kaip tikrai buvo. Bet keista 
kaip policija nematė tų žaizdų 
vežant į kalėjimą. Tada butų 
galėjus suteikti pagelbą. Dum
čius visą savo gyvenimą mylėjo 
išsigerti, o su girtu žmogumi 
galėjo visaip atsitikti.

Velionis pirmiau gyveno su 
savo šeima šiame mieste, bet 
kadangi jam gyvenimas nela
bai sekėsi, tai jo brolis kun. J. 
Dumčius, kuris klebonavo, rodos, 
Shenadorio Lietuvių parapi

joj, sumanė velionį ir jo šeimą 
siųsti į Lietuvą. Taip ir pa
darė. Keli metai atgal pasiun
tė savo brolį Antaną su visa jo 
šeima ir apgyvendino Kušlių 
kaime, Sintautų valsčiuj, Šakių 
apskričio, dideliame ūkyje, ro
dos, savo tėviškėj. Vienok ve
lionis, pagyvenęs nepilnai me
tus, paliko savo moterį ir vai
kus vėl sugrįžo į šią šalį ir sto
jo prie savo seno amato tol, kol 
užbaigė savo dienas. Velionis 
paliko, du brolius kunigus, se
serį, moterį su keturiais vai-

• kais Lietuvoje, ir švogerį K. 
Kazlauską Chicago, III. Pasta
rasis nei į pagrabą nepribuvo, 
nes negalima buvo duoti žinios 
delei neturėjimo tikro adreso.

— S. Naudžius.

i dėl negali taip gerai ateivius 
pažinti ir būti jiems artimas. 
Jis jau du kartu buvo kandi
datu ir pralošė prieš tą patį 
Smith. Visi, rodos, da atmena, 
kaip abu kartu jis turėjo at
virą paramą Klu Klux Klano 
organizacijos. Taipgi yra ma
noma, kad jis pats priklausė 
prie tos organizacijos. Tiesa, 
jis ginasi, darodyt, žinoma, ne
lengva. Kad jis buvo jų kandi
datas, 
jonus, 
ma.

Kad 
neapkenčia ateivių, — jau ne- 
reik nė sakyt. Taipgi yra ma
toma, kuris jų mums lietuviams 
yra tinkamesnis. Todėl, rodos, 
mums visiems priseina remti 
John W. Smi'th. Bet kaip bal- 
suosim, taip balsuosim, ale būti
nai

niekas negali turėt abe- 
nes tas viešai yra žino-

minima organizacija

turime balštioti.
—Joseph P. Uvick.

Seattle, Wąsh
Kaip praneša “The Industrial 

Worker”, tai Steuffel ir Carl- 
son kompanija stato dėl Fisher 
Flour Mills 50 elevatorių. Visi 
tie elevatoriai bus pastatyti 
Ramiajame vandenyne. Iš Seat
tle miesto yra samdomi darbi
ninkai. Mokama jiems $5.60 
už astuonių valandų darbo die
ną. Pasaulio Vergas.

Spokane, Wash.

Detroit, Mich
Laimėtojai rinkimuose

kandidatų dėl mies-|tuonių valandų 
jau beveik nurodo, 
Detroitą per a«tei- 
metu. Gal daugu- 
iš angliškų la ikras-

Rinkimas 
to valdybos 
kas valdys 
nančius du 
ma lietuvių
čių ir nuo draugų žino rezulta
tus. •

Taigi, jau žinom, kad John 
W. Smith laimėjo pirmą vietą, 
o jo konkurentu liko Charles 
Bowles. Dabar esantis miesto 
majoras John C. Lodge pralai
mėjo, gaudamas mažiausia bal
sų. John W. Smith gavo virš 
18,000 balsų daugiau, negu 
Bovvless. Nors buvo manoma, 
kad Smith laimės, bet niekas 
nesitikėjo, kad bus galima jam 
pirmą vietą laimėti ir net 18,- 
000 balsų gauti daugiau, negu 
reikėjo, idant būti naminuotu. 
Taipgi visiškas susmukimas 
dabartinio majoro Lodge visus 
nustebino, nes jį rėmė Henry 
Fordas' ir beveik visi Detroito 
vidurmiesčio žemės ir didžiųjų 
krautuvių savininkai.

Kokiu budu mus lietuvius šie 
rinkimai liečia? Tas klausi-

Pranešama, kad Dunningans 
Construction kompanija turi 
dvi kempes: viena randasi Sun- 
set Lodge, o kita Ketchles. Tie
siama per kalnus nauji keliai. 
Darbininkams mokama nuo 
penkių iki šešių dolerių už aš- 

‘ į darbo dieną. 
Nuo dienos uždarbio pragyveni
mui atrokuojama pusantro do
lerio. Dauguma darbininkų 
yra neorganizuoti; tik mažas 
nuošimtis priklauso aidoblistų 
unijai. —Pasaulio Vergas.

Daggett, Cal. *
Šioj apielinkėj, kaip praneša 

“The Industrial Worker”, deda 
naują šaftą vario kasyklai. 
Da’rbas eina trimis permaino
mis. Darbininkams moka nuo 
penkių iki šešių dolerių ir duo
da bonus. Dirbama aštuoniaš 
valandos per dieną. Dieną pra
gyventi kainuoja pusantro do
lerio. Tiek skaito kompanija. 
Darbininkai daugumoj yra ne
organizuoti. Bet yra nedidelis 
skaičius ir tokių, kurie priklau
so aidoblistų unijai.

—saulio Vergias.

Manistee, Mich

Lietuviu valanda. —Padėka.

Manistee yra gana 
miestelis. Jis randasi 
chigan ežero kranto.

gražus 
ant Mi- 

(1 atvės

mas vietoj, nes mes turim pa-j Miestas. — Mineralinės vonios, 
prastas piliečia atsakomybes ir 
priegtam esam priversti rūpin
tis, kad nebūtų prieš mus da
roma jokių diskriminacijų, kad 
mes nebūtume žeminami arba
stumdomi užtai, kad mes esam yra paskendusios žalumyne. Va- 

Dabar sąrą tai tikras gojus. Gyvcn- 
Smith ir tojų priskaitoma iki devynių 

kaip tik ir priverčia I tūkstančių. Gyvena gana pusė- 
I tinas būrys lenkų. Lietuvių tur
būt visai 
juos kol 
girdėti.

Darbai 
nai sumažėjo. Kadangi darbi
ninkai nėra organizuoti, tai jų 
uždarbiai yra labai 
Šiaip žmones tarp savęs sugy
vena gana gražiai. Apie plėši
mus visai nieko nesigirdi. Apie- 
linkės farmeriai džiaugiasi, kad

lietuviai arba ateiviai, 
išrinkti kandidatai, 
Bovvles, 1 
apie tai pagalvoti.

Visi žino, kad John W. Smith 
yra augęs Detroite ir visą savo 
amžių praleido tarp ateivių — 
vyriausiai tarp vokiečių ir len
kų. Laikui bėgant jis susipa
žino ir su lietuviais ir turi 
tarp jų daug gerų draugų. Ku
rie ypatiškai pažįstam, tai ži
nom, kad jis prieinamas ir nuo
širdus žmogus, ir kad su atei
viais jaučiasi lygus. Lietuvis jo

nėra. Bent man apie 
kas dar nieko neteko

šiuo tarpu čia pusėti-

menki.

šiais metais viskas labai gra
žiai užderėjo.

Be kitų įstaigų čia randasi 
Mercy Hospital and Sanitarium. 
Ta ligonine pasižymi minerališ- 
komis voniomis. Minerališkas 
vanduo bėga iš 2000 pūdų že
mės gilumo. Gydytis čia suva
žiuoja pusėtinai daug žmonių. 
Kaip girdėtis daugelis jų pa
sveiksta. Aš taip pat atvykau 
čia gydytis. Ir turiu pasakyti, 
kad jaučiuosi daug geriau.

Labai daug čia atvyksta gy
dytis visokių tautų profesiona
lai. Jų suvažiuoja iš įvairių 
Amerikos dalių.

Būdamas lietuvis, aš pakvie
čiau visus prie radio pasiklau
syti lietuviško programo, kurį 
rengia “Naujienos” kartu su p. 
Budriku. Programas visiems 
labai patiko. Tie svetimtaučiai 
apie lietuvius beveik nieko ne
žinojo. Bet’ po programo jie 
tuoj pradėjo manęs teirautis 
apie Lietuvą ir jos žmones. Ma
no paaiškinimų jie klausėsi su 
didžiausiu susidomėjimu.

Tai didelis
lietuviai įstengė per 
koncertus surengti, 
smagu dar dažniau 
koncertus per radio

Prie progos noriu tarti ačiū
visiems geros širdies lietuviams 
ir jų organizacijoms už manęs 
šelpimą ligoj esant. Jų aukos 
vyriausiai ir davė man galimy
bės atvykti į šią ligoninę. Nuo 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bo per ponias M. Elias ir W. 
J. Stankūnas gavau $10. šir
dingai ačiū.

Tikiuosi, kad ir ateityj mano 
brangus tautiečiai neužmirš 
manęs. —Joseph Lapinskas.

ninkai galėjo linksmintis be jo
kio rupesnio.

Tai tik kelionės pradžia. Ka
bei ir Sharka yra pasiryžę ke
liauti iki Meksikos užlajos, o 
paskui Ątlantiko pakraščiu iki 
New Yorko. Kaip jičmdmiem 
ta kelionė seksis,—apie tai bus 
pranešta vėliau.—X.

Arizonos Valstija

nuopelnas, kad 
radio savo 
Tuo budu 

lietuviškus 
girdėti.

Rhinelander, Wis
Kelfiiuninkams sekasi

Pirmieji Arizonos valstijos 
baltaodžiai gyventojai buvo is
panai. Marco de Niža 1539 m. 
tą teritoriją prijungė prie Is
panijos. Vėliau Arizona pate
ko Meksikos globon. Ir, ant 
galo, 1848 m. ją paveržė , iš 
Meksikos Jungtinės Valstijos.

Valstija užima 113,956 ket- 
virtainiškas mylias. Jos lyg- 
mala palyginus su jura siekia 
nuo 500 iki sOO pėdų aukštu
mos. Aukščiausias kalnas yra 
San Francisco. — siekiąs 12,- 
794 pėdų.

Arizonos valstija yra nepa
prastai įdomi. Ten, kaip yra 
sakoma, randasi nemažai stebu
klingų vietų. Pirmiausiai rei
kia pažymėti Grand Canyon. 
Tai iš tiesų gamtos keistenybe. 
Kanjonas randasi šiaudinėj val
stijos dalyj. Jis yrą 200zmylių 
ilgio, 12 mylių pločio ir 1 my
lios gilumo. Kanjono sienas 
beveik perdėm sudaro uolos. Ir 
kas keisčiausia, kad ant tų uolų 
auga medžiai.

Apie šimtą mylių į pietus 
nuo kanjono, Apache paviete, 
randasi kita stebuklinga viela. 
Tai suakmenėję medžiai, kurie 
angliškai vadinasi “silicifięd 
trees”. Tie medžiai yra pavirtę 
į akmenis. Kai kurie jų yra 
pusėtinai stori, žiūrint į juos 
taip ir skverbiasi mintis į gal
vą, kad turėjo praeiti daug mi- 
lionų metų, kol tie medžiai su
akmenėjo.

Kita mintis, kuri ateina į 
galvą yra ta, jog šventas raštas 
ir Šių dienų dvariškių pasako
jimai apie pasai)! i6 sutvėrimą 
yra grynas nonsensas. Tie su-

akmenėję medžiai kalba patys 
už save.

Valstijos patvarkymas drau
džia medžius naikinti. Galima 
tik tų medžių nedidelius gaba
liukus muziejuose matyti.

Arizonos valstijoj daugiausiai 
yra išsivysčiusi metalo gamy
ba. Ten randasi gana daug 
žalvario, švino, sidabro, aukso 
ir cinko .kasyklų. Vietomis yra 
ir ūkininkų, kurie augina gy
vulius.

1920 m. visoj valstijoj buvo 
53,721 meldžiama karvė ir 
768,197 kiti raguočiai. Kiaulių 
priskaitoma buvo 49,599, avių 
881.9^4. Vilnų tais pat metais 
gauta 3,130,795 svarų.

Farmeriai augina visokių ja
vų. Tačiau medvilnė yra svar
biausias produktas. 1920 m. 
medvilne buvo užsėta du šim
tai tūkstančių žemės akerių. Iš 
to ploto surinkta 42,600,000 
svarų bovelnos (medvilnės). 
Jos vertė siekė $20,000,000.

Arizonos valstijoj vietomis 
yra pusėtinai kalnų ir miškų. 
Miško yra net 11,154,925 ake
rių. Gyventojų 1920 buvo pri
skaitoma 
miestas ir 
Phoenix. 
gyventojų 
33,699.

— Pasaulio Vergas.

333,273. Didžiausias 
valstijos sostinė yra 
Prieš dešimtį metų 
.tame miėste buvo

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

P* r

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economicat 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Garsinkitės Naujienose

K ORO/
J

Žiūrėkite vardo VICTOR 
Jis yra jūsų GARANTIJA

IŠ REKORDŲ!
Naujas Visa-Elektrinis

ictor Radio
▼ SU ELECTROLA RE-45

Listo Kaina $275—be lempučių
Suteikia jums geriausią lietuvišką muziką. Įkiškite j bile 
elektros jungę (saketą) savo namuose. NEREIKIA JOKIO 
UŽSUKIMO. Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia 
gauna tikrą savo gimtosios šalies muziką iš Victor Ortho- 
phonic Rekordų, o jaunus amerikiečius linksmina ameri
koniškomis melodijomis iš oro. ’

Užeikite pas artimiausią Victor’o krautuvininką.
IŠGIRSKITE ŠĮ ĮDOMIAUSIĄ MUZIKALI STEBUKLĄ ‘

IŠGIRSKITE NAUJAUSIUS LIETUVIŠKUS 
VICTOR REKORDUS

Dvi tikros scenos iš gyvenimo
Lietuvių ateivių Jungtinėse Valstijose

V-14015

V-14016

pasiekę 
padarė 
kelionę

Prieš kiek laSko “Naujieno
se” jau buvo rašyta, kad du 
Rhinelanderio jaunuoliai suma
nė, kaip yra sakoma, po svietą 
pavendravoti. Vien'as tų jau
nuolių yra AIex Sharka, 'vietos 
lietuvio biznierio sūnūs. Jis 
keliauja kartu su Eugene Ka
bei. Juodu keliauja motoriniu 
laivuku, kuris buvo padarytas 
Rhinelanderyj. Spalių 12 d. 
keliauninkai jau buvo 
Nauvoo, III. Vadinasi, 
apie 5C mylių. Savo 
pradėjo iš St. Paul.

Apie kelionės pradžią Kabei 
rašo maždaug taip: Naktį prieš 
išplauksiant teko miegoti laivu- 
ke “West Chopaka”. Kai jau 
abu buvo gerokai įmigę, staiga 
pasigirdo koks tai keistas triu
kšmas. Kabei pašokęs ir su 
žibintu rankoj pradėjęs žiūrėti 
kame čia dalykas. Pasirodė, 
kad pluderiavo neseniai žuvusi 
kiaulė. Vilnys ją tai primuš- 
davo tai atmušdavo nuo laivu- 
lp). Ačiu tam ir kilo tas keis
tas triukšmas. Noęs mėsos 
kelionei ir reikėju tačiau nu
gaišusią kiaulę mėsinėti vis^i 
buvo neparanku.

Iš St. Paul išplaukti teko tik 
devintą valandą ryto. Kelione 
perdėm labai įdomi. Nereikia 
vienok manyti, kad viskas ei
na, kaip sviestu patepta. Taip 
nėra. Kartais tenka susidurti 
ir su nemalonumais. Viena, 
Mississippi upe yra gana didelė 
ir audringa. Kai užeina vėjas, 
tai lai v ūką meto, lyg kokią 
skiedrą. Ot, taip ir atrodo, kad 
jis bile valandą apsivers. Antra, 
tenka susidurti su visokios rų- 
šies žmonėmis. Pavyzdžiui, 
mieste Clayton, Iowa, prisikalbi
no trys valkatos ir gana griež
tai pareikalavo, kad jiems butų 
atiduotas maistas. Juokauti s’u 
jais buvo pavojinga, kadangi 
jie grūmojo sudaužyti laivuką. 
Bet kada j juos buvo atkreipti 
revolveriai, tai jie dūmė į krū
mus, kiek tik jų kojos nešu.

žinoma, kas be ko, pasitaiko 
praleisti ir labai smagių valan
dų. Kada per kelias dienas ne
turi jokių patogumų, tai ir ma
žiaus! komfortą labai įvertini. 
Muscatine, Iowa, Boat club su
rengė keliauninkams vakarienę. 
Jų dviejų laivuką kliubas pasi
ėmė savo globon. Tad kėliau-

SPECIALU)

Naujo Komforto Akiniai 
—Populiarus Visur 
IŠPARDAVIMO KAINA H

Vėliausi ir geriausi 
pagerinimai. Nepa
lieka žymės ant no- 
Bies. Garantuoti, kad 

ncHitluž ir nenubluka

Akiniai 100 Dienų Išbandymui.
vėliausio BtyliatiB, Naujo Komforto Akinius su aiš- 

išbamiymui. Gražiausi akiniai sukurti j daugeh
i i; ......T.: —... »»...» . • ..

Leis jums skaityti smulkinusį raštiį.

Nauji
Leiskite mums pasiųsti Aiuos . ....... .............. ....... .....
kaus regėjimo stiklais. 100 dienų išbandymui. Gražiausi akiniai sukurti j dauge# 
metų. Nešiojami daugybes žmonių. Populiarus visur. Prašmatnios išvaizdos. Ne
palieka žymių ant. noBieS. Lengvus. Leis jums skaityti sinnlkianst raštų, įverti 
ploniausia adatų, matysit TOLI ir ARTI. Pridedama graži dčžutė. Patenkinimas 
garantuotas. Jeigu jus nebusite nustebinti ir patenkinti, jeigu jus nemanysite, kad 
musų akiniai tik už $2.t>N nėra geresni, negu tie, kurie kitur yra pardavinėjami 
už $15.00, jus galite juos sugražinti. Jus nerizikuojate nė vienu centų.

NESIŲSKITE PINIGŲ!
NESIŲSKITE PINIGŲ) Pasiųskite tik kuponų. Pasinaudokite šiuo dideliu bargenu, 
Atsiminkite—ne cento iš kalno dabar. Pasilaikykite savo pinigus namie. Pasiųs
kite kuponų šiandie!

DR. S. J. RITHOLZ
1447 Jackson Boulevard, Chicago, Illinois.

1‘aNiiihkit Kuponų
,iI)R. H. J. KITIIOI.Z, liepi. FOR. 53 

1447 Jackumi Blvcl., CIlicaKO, III.
Aš noriu išbandyti jūsų Naujo Komforto akinius per 100 dienų.

Vardas ....... .....................,.................. . ...............-........ ‘ Amžius ..........
St. ir Nr. ...............................................  RFD ........... ... Box ...........
Miestas

RFD 
Valst.

Benjamin Franklin
Sako, kad Geras Investmentas yra Geriaus, 

negu Viso Amžiaus Taupinimas
Musų institutas yra biznyje arti

100 METŲ.
Per tą laiką mes pardavėm daugeliui tūkstančių žmonių ir parodėm 

jiems, kaip atsiekti

Pasisekimą ir Gerovę.
Mes ,paduodame žemiau tik kelis atsitikimus, kur žmonės pasidarė 

pinigu musų pagelba.
M r. C. S. Freeman, 6810 Fullerton Avė., pradėjo su $50,00...

Pasekmės j 1Q metų... $60,000.
Mr. G. Cassim, 2527 Newcastle Avė., pradėjo su $20.00... Pa

sekmės į 10 metų... $4,500
Mrs. Gertrude Gerard, 4354 Newcastle Avė., pradėjo su $80.00...

Pasekmės j 6 metus... $7,000.
M r. M. Frankanbusch, 2419 Newcastle Avė., ant $400 cash in- 

vestmento j metus laiko padarė,.. $4,500.

Darytute bizni hii 
taigų Cliicagoje. 
neprisiiniate ant

viena ii 
Reikalaukit 
savęs jokių

HeniaiiHių ir labiaunia finansiniai atuakoniingų (h. 
eirknlioriaUH ir nemokamų informacijų. Jųa tuo 
pareigų.

pAhivskit kuponą ŠIANDIE

Box 1134, NAUJIENOS 
173U So. Halutod St.

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

Adresas

10 colių, Li«to kaina 75c
Chicagos karčiame] J. žiūronas—J,
Vienas artistas ' * J.

Mišrios choralas dainos garsams 
Šv. Marijos Lietuvių Choro iš 

Šiaurinės Pennsylvanijos
Motule mano
Pirmyn į kovą

Victor

Kemeėi#
Žiūronas

šv. Marijos Lietuvių Chorą#

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio - victor Corporation of America 

CAMDEN, NEW JERSEY

Jos. F. Budrik,
—INCORPORATED—

Autorizuoti Victor Pardavėjai

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Nusipirkite pas mus naujausius 
Lietuviškus Victor Rekordus

Vitak-Elsnik
4639 So. Ashland Avė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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Thanks To EdisonTHE STUDENTS’ CORNER e
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I’ve lošt mygee!

your

yes,

inciease Ihe|^e Symbolic, protėcting, warmsit together .-'Jr

—Joseph Connad.

Static
of characters: Magde— a

mind

coatmy

> ''S/AiltK.l/.-'rf :'.Xi

Dorothy, 
place, and

help 
coat 
you

the 
can 
the 
my

Watch your 
step on 

Halloween

over 
not 
the 

one.
>,

When I want to read in bed, 
1 just reach up o’er head,

An’ pull a chain slightly, 
Settle down ąuietly, 

Thanks to Edison.

platinum wrist 
Oh, what will I

“I can 
book.”

“Using 
eh?”

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

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

1909 South Halsted Street
CIRCULATION MANAGER

trim and cut 
At the touch of a finger, 
Daylight will linger ,

Thanks to Edison.

reads an interesting
i n the “Telegraph | 

for October, “to the | 
of Thomas A. Edison

!of crystal. The Red Ensign— is going to leave. Now we 
irti r chrl r.,Pardon me, exctise me, beg

Cast 
brunette, Dorothy— a blonde. ^ ve a £°°d

Penktadieųia, spalių 18, 129 .hn.u'i ■i.mJ. ’ iii

iuhtnts’ (Lorncr
Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

Volume VII

Published Semi-monthly by the Lithuanian 
Students’ Association of America

In the “good ole days”, I heard, 
‘Cordin’ to the old folks word, 

What lightin’ lamps meant. 
Them days have went

Thanks to Edison.
No smoked chimneys now to dust, 
No charred vficks' to

Edison and Tele 
graphy

From “A Personai 
Record”

Her head swung a little to 
, the west, pointing toward the 
miniature lighthouse of the Jol- 
liette broakwater, far away 
there, hardly distinguishable 
against the land. The dinghy 
danced a squashy, splashy jig 
in the wash of the wake; and, 
turning in my seat, I follovved 
the “James Westoll” with my j 
eyes. Before she had gone in 
a quarter of a mile she hoisted 
her flag, as the harbor regula- 
tions prescribe for arriving and 

, departing ships. I saw it sud- It keeps sliding down.” 
denly flicker and stream out “Madge, have you our pea-

on the flagstaff. The Red En- !nuts in your pocket?” 
sign! In the pellucid, colorless “Yes, I think so. Wait, 1’11

Southern! I?et them. I can’t find the 
‘ ‘ . Here 

There’s yoūrs. Will 
pull thtit collar up again?

“An appreciative nation will 
pay tribute on October tvventy-! 
first,” 
artiele 
World” 
geniouš 
on the occasion of the golden > 
jubilee of the eleetrie light, one> 
of Edison’s many contributions 
to the world’s progress.”

The artiele goes on to statė, 
in addition to other intimate 
facts, that Edison’s early years Į 
were much devoted to traveling, 
for the telegraph operators of j 
that day were in a class by 
themselves and could secure a 
position almos't anywhere that 
they landed. These years of j 
telegraphy had a wide infhience į 
on his luter inventions.

“The famous inventor work- 
ed out many ideas to improve 
telegraphy and he was štili į

• and presently as minute as the(this. 1 can t liguie out whats)
tiny red apark the concentrated going on.” j
refleetion of a great fire kind-! “Quick, Dorothy, come onishe

’ iles in the clear heart of a globė down. Ihis person next to me watch, she dropped it here

When my boy frien’ comes at night 
And he doesn’t likę the light,

He pushes a būtton—
You can’t see nothin’

Thanks to Edison.
We’re all grateful for the light
Click! It turns black to white.

Press, pull, or turn,
Brightly it’ll burn.

Thanks to Edison.

“ atmosphere of that
i land, the livid islets, the sea of Pocket—Oh here it is. 
pale, g-lassy blue under the pale, they are.

' grlassy sky of that cold sunrise,
It was, as far as' the eye could | Thanks.”
reach, the only spot of ardent “I wish we hadn’t come in 

icolor—color flame-like, intense, the middle of the show likę

the duplex and the quadruplex 
system of telegraphy, by which 
one wire can be made to carry I 
two or four messages. No»t only; 
did this system i 
commercial vakie of every wireį 
two or four-fold, būt it also 
corrspondingly reduced 
cost of upkeep and repair.

Just imagine how expensive 
telegraph ic communication 
would be if all the miles and 
miles of telegraph wire hadj 
to be double or ųuadrupled.

Edison’s solution of this prob- 
lem i s i n itself remarkable, būt 
it is even more remarkable 
when one considers that the 
greatest scientific minds of the 
age had already been working 
on it.

Edison i s also rešponsible for 
the development of the uni- 
versal stock ticker which is 
now used in thousands of 
brokerage houses throughout 
the country.

Telegraphy was only one of 
his ventures 
gavę him his

Edison’s
achievements' 
er than any 
list. As we 
customed to have the sun rise 
and sėt everyday, so we have 
grown accustomed to the stu- 
pendous results of the work- 
ings of a single great mind.

Watch your 
step on 

Halkmeen

No. 1«

“See what • time it is npw. 
that the new show is going to 
start so we’ll know next time 
just when the lašt show starts.”

“Oh,
watch!”

“Lošt
W£Vtcll ?”

“Yes,
ever tell Johnny?”

♦

“Well, look around, maybe 
you dropped it somewhere

I around here. Usher! Oh, usher, 
lošt a platinum wrist

fat ones i n that row.
“Miss, you mušt be more 

quiet. The other patrons’ are 
complaining that you are an- 
noying them.”

“Patrons, huh! Ain’t 
good a patron as they are? 
Don’t I come here just about 
every Tuesday, Thursday and 
Friday nights? What dp you 
think? Am I going home with- 
out a hat because some fool 
patron doesn’t want to be 
annoyed? I suppose if I left my 
coat there I’d be expected to 
go home without it because it’s 
too much bother for some fat 
head to stand up. Why that 
line-up there takes up so much 
room. Why don’t they rent the 
aisle and put a fence arround 
it so that no one will get wedg- 
ed in between them? Annoying 
them? They’ve got their 
nerve.”

“Well, Dorothy, we’d better 
be going home. It’s getting late. 
Gee, that was a great show.”

“1’11 say, best I’ve seen for 
a long time. 1 sure enjoyed my- 
self.”
... .Me too.”....................

I as
J.3.S.
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Halloween

T’is almost twelve and on the alley fence 
Two cats will soon commence 
A midnight serenade.

Thrice expanded are their tails,
Tense their forms so black and lean, 
There’s a spooky feeling all around 

Becausei—it’s Halloween. .
And through the ghoulish spooky sky one sees'

Above the whispering trees
The witches flying high.

And near every haunted house
Goblins, ghosts, and spooks are seen
Ali the evil sprites are free and wild

Because—it’s Halloween.

“Now, Pat, 
trate sympathetically 
“old offender”, “what 
you here again?”

“7\vo policemen sor,” 

laconic reply.
“Drunk, I suppose?” 

the magistrate.
“Yes sor,” said Pat 

relaxing a musele, 
them.”

said a magis- 
to an 

brought

was the

queried

vvithout
“both av

can somewhere betwę,en the seats.” 
“Will you stapd up please 

Ibit of bunting flung wide upon “Pardon me, exctise me, begiį^į įhe young lady may see 
the seas, and destined for so your pardon — Why Magde! whether

1 “į many years to be the only roof: What did you let that dame 
i over my head. take the seat for?”

“What? Oh, I didn’t notice 
her, she came from the other 

' side. Pardon, me, madam, būt 
that seat is taken.”

“It certainly is, Miss.’
“The nerve of some people, 

to call an

Upon the yellow moon is^ormed in jet 
An owl’s s’ilhouette.
And with bony wings outspread 

Make shadows in the moonlight green 
Everywhere one feels a cold suspense

Because—it’s Halloween.

Versus

worthy

— the one that 
start in life.
list of worthy 
is no doubt long- 
other individual 
have grown ac-

An Irish cavalryman was 
found by hislofficer dismount- 
ed from the horse.

“Did you have orders from 
headųuarters?”

“No,“ replied the calvalry- 
man, “from hindąuarters.”

“How about the jury in that 
prohibition case?” t

“They’ve been out six hours 
and they just sent word to the 
court to send in some more evi- 
dence.”

Place: any theatre.
Time: any evening.

“Let’s go see this, Dorothy. 
It looks to me likę a real scary 
mystery story.”

“No, Mable’ saw it and she 
didn’t likę it at all. She said 
it was nothing likę the pietures 
outside. Let’s go see what’s up 
there.”

“You have to pay eighty five 
cents to get in that place. I’ve 
simply got to pay another in- 
stalment on this coat. Let’s go 
around here and see what 
they’ve got at the Royal the- 
ater.”

“Oh look, they’ve got Leon 
Loveli in ‘The Passionate 
Lover.’ We’ve simply got to see 
that!”

“Two for the balcony.”
“First door to your right.”
“Say, aren’t those ushers 

dressed f it to kili? Did you 
notice the one downstairs?“

“And the one outside!’’
“I wonder where they hang 

out after vvorking hours.
“There are two seats 

there, Madge, būt thy’re 
together. One’s behind 
other. 1’11 šit in the back
You’ll be right in front of me.

“All right. Maybe we’ll get 
seats next to each other after 
a while.”

“Pardon me, pardon me, šbr- 
ry to disturb you, sorry, par
don me—.”

“Golly, I wish these seats 
were at the edge of the aisle.”

“Well, I never saw so many 
fat people in a single row be
fore.”

“Will you pull my coat col
lar up over the chair, Dorothy?

“Tommy, what do you mean 
— talking to your sister likę 
that?”

“That’s all right, mama, we 
were just playing traffic cop.”

“Yes, doctah, mah wife has 
rumatisem and Ah wants some- 
thin for her to take eternally.”

usher.”
“Oh, never mind 

she’S stuck to that 
besides there will be a lot of
seats when the show changes.”

“Pardon, pardon, — Why — 
Ah, I beg your pardon, būt 
that is’ my seat.”

“I beg your ^pardon, būt the 
usher just led me to it.”

“Can you beat that, Madge? 
Here someone has gone and 
taken my place.”

“Down in front!”
“Those nasty people up 

there! I see a place right 
across. 1’11 šit there untill we 
can get together. Pardon, par
don, excuse—.”

“I’m sorry, sir, I dropped 
my hat. Would you mind get- 
tting it for me? Thank you, 
ever so much. Oh, Madge, Yoo 
hoo! Come on over. There’s 
a seat here for 'you. Honest, 
I’ve got my coat on it.”

“Please excuse me, sorry,—
“There, at lašt we‘re settled. 

Isn’t he good looking in that 
outfi't? So tall and. mannish.”

“And how he can loye!”
“Got any peanuts left?”
“A feiv, here they are,

My 
can

yourself. Oh, darn! 
collar is down again. 
pull it up, Dorothy?”

“Pm going įto fix
likę that too. It doesn’t take up 
so much room on your lap that 
way. There goes my hat again 
— thank you. Where did you 
put yoųrs, Madge? In your 
sleeve? There! Now I feel lots 
better.”

/
“Look, Dorothy, look how he 

kisses her. M-m-m, if my boy 
friend could kiss likę that —

her wrist watch is 
somewhere in this’ aisle? Do 
you see it anyone? A wrist 
watch. The young lady lošt her 
wrist watch. Are you sure you 
haven’t it somewhere about 
you, Misa?”

“I’ve looked in all my pockets 
and in my purse, and it is not 
there.”

“Why, Madge! You weren’t 
going to wear it today, remem- 
ber? You cracked the crystal 
lašt night and you were afraid 
it would fall out if you wore j t 
likę that — remember?”

“Well, now, isn’t it funny 
how I forgot all about that? 
Well if that isn’t a good one on 
me!”

“Your collar is going to s'lip 
down in another minute — 
' 1 '

there, now it’s all right. Oh, 
come on Madge, people are go
ing out now. Here’s where 
we’ll get some good seats.”

“Pardon, pardon^ — Madge, 
look out how you carry that 
fur coat, you’re brushing every- 
bodys’ head with it.”

“Oh am I? I didn’t know 
that. I beg your pardon.

“Now we’re right near 
edge of the balcony. We 
see great from here. By 
way where was it I put 
hat?’’

“In your sleeve.”
“Well, it isn’t there now.”
“It isn’t?’’
“No.”
“Then, where can it be?”
“It mušt have slipped out 

through the other end of the 
sleeve when I was carrying my 
coat.”

“Then it mušt be back where 
we came from. Go back and get 
it before everybody steps on 
it.”

“Pardon me, please.”
“Dorothy! That’s not where 

we sat, you’re in the wrong 
aisle. It’s the next aisle up. 
Have you got it now?”

“Yes, and I never saw such 
iii mannered people as those

“I hear you have a lęading 
part in the movies. Is it true?”

“Yes.”
“What? Kero?”
“No. Usher.”

1’11 sing in any flat if J have 
he right key.

Jane; “What is the 
costume to wear when one goes 
skating?”

June; “’An old-fashioned 
bustle.”

An Englishman and an Irish- 
man were riding in a carriage 
and chanced to pass by a gal- 
lows.

“Where would you be,” said 
the Englishman, “if everybody 
had his dUe?”

“Alone in the carriage,” was 
the response.

proper

“Who spends-the summer in 
a fur coat and the winter in a 
bathing suit?”

“A moth.”

Honorable judges, 
opponent, ladies and gentlemen. 
The ąuestion before us this 
evening is, resolved; that it is 
more dangerous to walk under 
a ladder than to have a black 
cat cross one?s path.

You will at once agreę that 
this is a very one-sided ques- 
tion, for undoubtedly, it is 
tremely more dangerous 
walk under a ladder than 
meet with a black cat.

In the first place, you may, 
while walking under a ladder 
accidently knock it down with 
your head, elbow, or foot and 
perhaps cause serious injury to 
yourself or to whoever might 
be upon the ladder at the time. 
You might eyen break the lad
der itself.

In the second place, a ladder 
can not be easily avoided. 
Whether one i s superstitious 
or not he mušt walk either 
around it or under it. On the 
other hand, a black cat Cross
ing one’s path is gone before 
one has time to see whether 
it was‘ really a black cat or one 
partly black.

In the third place, walking 
under. a ladder is dangerous be
cause of the ladder’s environe- 
ment. Ladders are usually 
placed where there is painting 
or building going on. Walking 
under a ladder so placed, and

CK- 
to 
to

conseijuent ly walking in 

mediate vicinity, one is likely 
to meet, or rather feel the 
splashy thump of a can of blue 
point or the forceful impact of 

red brick. And furthermore— 
Tap; tap, tap! •
Honorable judges, worthy 

būt misguided opponemt, 
patient ladies and gentlemen. I 
shall endeavor to prove con- 
clusively that it is more dange- 
rous to have a black cat cross 
one’s path than to walk under 
a ladder.

Firstly, if a person is very 
superstitious, he need not walk 
under a ladder. In most cases 
he may walk around it, or if 
not, he may make a detour. At 
any rate, a ladder need not be 
consciously walked under, while 
one can never telk from what 
ridiculous place a black cat 
may spring out and scamper 
across the path.

Secondly, I shall leave this 
point to your imagination — 
merely stating that a black 
cat, intent upon crošsing your 
path, might miscalculate his 
time and jump a little late.

Thirdly, if a person is suf- 
ficiently superstitious, the 
sight of a black cat (whether 
wholly or partly black) will 
make him so nervous, expect- 
ant, and doleful, that his very 
expression invites trouble. Be- 
sides,—.

Tap, tap, tap!

a

“Do you know why the Eng- 
lish drink tea?”

“No.”
“Well, taste their coffee.

Now man iš
a sausage,

Very s'mooth
Būt you can

exactly,
How much hog there is 

within.

something likę

upon the skin, 
never tell

read women likę a

the braille system,

“If I married the count I’d 
be a countess.’

“And if you married Jack—

“When the water boils away, 
it will be mist,” said the tea- 
kettle sadly.
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Kai Amerikos Darbo Federacijos suvažiavime To
ronto mieste pereitą savaitę laikė kalbas du Anglijos 
darbininkų delegatai ir pasakojo klausytojams, kaip 
daug jų krašto darbininkams padėjo kovoje už geresnį 
būvį politinis veikimas, — tai suvažiavimas tik-tik ne
žiovavo. Bet užvakar į tuos pačius žmones prabilo prem
jeras MacDonaldas — ir jam buvo iškeltos milžiniškos 
ovacijos.

MacDonaldas kalbėjo taip pat apie darbininkų po
litinio veikimo svarbą: apie tai, kaip Anglijos darbinin
kai, susiorganizavę į politinę partiją, stengiasi balsavi
mu ir dalyvavimu parlamente bei valdžioje pakeisti 
krašto santvarką ir pagerinti savo gyvenimo sąlygas. 
Ir jo žodžiai iššaukė didelį entuziazmą Amerikos unijų 
atstovuose, — kuomet tuos pačius anų dviejų anglų de
legatų žodžius suvažiavimas vos-nevos išklausė.

Amerikos Darbo Federacijos kongresas gal butų 
žiovavęs, ir MacDonaldui kalbant, jeigu jisai butų at
vykęs ne kaip ministeris pirmininkas, bet kaip papras
tas asmuo. Tai, mat, ką reiškia autoritetas.

ORIGINALIŠKA, BET VARGIAI IŠMINTINGA

Garsus anglų rašytojas George 'Bernard Shaw daž
nai pasako tokių dalykų, su kuriais negali sutikti ne tik 
dauguma žmonių, bet ir artimesnieji jo vienminčiai. Ji
sai, be abejonės, yra labai protingas ir gabus asmuo, 
bet, sako, jisai turįs didelį palinkimą būti “kitoks, negu 
kiti žmonės“. Gal tuo galima išaiškinti ir jo šiomis die
nomis padarytus pareiškimus apie du seniausiuoju Ang
lijos universitetu, Oxfordo ir Cambridge’aus.

Bernard Shaw, būtent, p(asakė, kad “geriausia, kas 
reikėtų padaryti su tom dviem garbingom įstaigom, tai 
— sugriauti jas ir jų pamatus užberti druska”. O jei 
tai atlikti butų perdaug darbo, tai, girdi, tuodu univer
sitetu reikėtų paversti “prieglaudomis silpnapročiams”, 
nes juodu griaują civilizaciją, naikindami originali pro
tavimą studentuose.

Gal šitie Bernard’o Shaw žodžiai yra labai “origi
nališki”, bet vargiai jie yra išmintingi. Universitetų 
gerumas, kaip ir kiekvienos kitos įstaigos, priklauso 
nuo to, kaip jie yra vedami — kas ir kaip juose yra mo
kinama. Netikusiu vartojimu galima juk ir naudingiau
sią daiktą paversti kenksmingu; bet iš to neišeina, kad 
jį reikia naikinti. Jį reikia tik kitaip varto t.

ARGENTINIEČIAI SUKRUTO

Argentinos lietuvius reikia pasveikinti. Prieš kele
tą mėnesių pas juos susiorganizavo lietuvių socialistų 
sąjunga, ir dabar pasirodė tos sąjungos laikraštis, “Ar
gentinos Naujienos”.

Pirmiaus, beje, tarpe jų bandė žvejoti visoki “mi
sionieriai” — fašizmo agentai, kunigai ir bolševikai. 
Bet ką galėjo jie lietuviams darbininkams duoti? Fa
šizmui ir klerikalizmui dirva Argentinoje nekokia. Nuo 
jų žmonės greit nusisuko. O bolševizmo veidas taip pat 
pradėjo aiškėti, kuomet jo apaštalai susipešė tarp savęs 
ir ėmė vieni antrus visuomenės akyse drapstyti purvais.

Prakilnesnieji žmonės tarpe Lietuvos išeivių Ar
gentinoje suprato, kad masėms reikia organizacijos, 
kuri sugebėtų jungti jas j daiktą ir šviesti. Iš to supra
timo ir gimė Argentinos Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Visai teisingai jos uždavinius nupiešia tik-ką pasiro
džiusios “Argentinos Naujienos”, kurios sako:

“Musų priešai, šalininkai visokių diktatūrų, 
žinoma, stengsis mus ‘kritikuoti’, tačiaus šiandie 
jau ir analfabetai politinės santvarkos supratime, 
mato, kad kapitalistinė sistema ne viena diena pa
keičiama, ne vien valdžios užgrobimu ir įvedimu 
kruvinos diktatūros. Virš dešimties metų prakti
kuojama komisarų diktatūra Sovietuose nieko ne
siskiria nuo fašistinių diktatorių ir netik neįvedė 
socializmo, bet jo švarią idėją pavertė išbiaurota 
karikatūra...

“Socialistinė ateitis įmanoma tik prie kvalifi
kuoto ir sąmoningo kadro darbininkų, prie aukštai 
išvystytų organizacijų, prie aukšto ekonomikos ir 
kultūros laipsnio. Socializmo kūrėjai privalo būt 
dori, apsišvietę, teisingi ir socialiai išsivystę žmo
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“ARGENTINOS 
NAUJIENOS“

nės, privalo giliai suprasti socialistų problemų įgy
vendinimo reikalavimus, nes tik tokie gali pakeisti 
neteisingą sistemą tiesos, žmonškumo, žmogaus as
mens ir jo teisių gerbimo būtinumais.

“Argentinos Lietuvių Socialistų Sąjunga neno
ri meluoti ir dėlto nežada aukso kalnų bei greito 
politinės santvarkos pakeitimo. To siekiant reikia 
būti pasiruošusiais, todėl vyriausias musų uždavi
nys bus šviesa, mokslas, gvildenimas socialistinės 
demokratijos idėjos, jos populerizavimas plačiųjų 
masių tarpe, darymas paskaitų, kursų ir pagaliaus 
leidimas rimto bei kultūringo lietuviams laikraš
čio.”
Mes tikimės, kad draugai argentiniečiai, šitaip aiš

kiai suprasdami savo veikimo tikslus, netrukus sugebės 
pakreipti savo pusėn minių simpatijas. Trumpu laiku 
jie jau atliko didelį dalyką, išleisdami Švarų, gyvą ir 
rimtą laikraštį — “Argentinos Naujienas”, ir tuo paro
dydami, kad Lietuvos išeiviai Argentinoje turi pajėgų 
dirbti gražų kultūringą darbą.

Šiaurinės Amerikos lietuviai socialistai turėtų tą 
jų darbą paremti, užsiprenumeruodami argentiniečių 
laikraštį, kurio kaina yra tik 5 pesai metams (apie pus
trečio dolerio) ir adresas toks: “Argentinos Naujienos”, 
Av. Montes de Oca 1683, Buenos Aires, Argentina. Kas 
nori tą laikraštį pamatyt, gali gauti pirmą jo numerį 
“Naujienų” raštinėje, Chicagoje.

Tik-ką gavome pirmą naujo 
argentiniečių laikraščio numerį 
— “Argentinos Naujienos”. Jį 
leidžia neseniai susiorganizavu
si Argentinos Lietuvių Socialis
tų Sąjunga.

Pirmas, parodomasis, “Ar
gentinos Naujienų” numeris da
ro labai gerą įspūdį.' Nors jisai 
neperdidelis*—4 puslapių, vidu
tiniško Amerikos laikraščių 
formato—bet gražiai atspaus
dintas ir pripildyitas gyvai pa
rašytais ir rimtais straipsniais 
bei žiniomis; be to, papuoštas 
gražiais paveikslais. Mums ten
ka matyti dar pirmą tokį šva
rų ir įdomų Argentinos lietuvių 
laikraštį.

“ARG. NAUJ.” REDAKCIJOS
ŽODIS

Apie savo uždavinius nauja
sis Argentinos' lietuvių socia
listų laikraštis pasisako redak
cijos straipsnyje “Pirmąjį Ba
rą Varant“, kuris skamba taip:

Išleidžiam šį “Argentinos 
Naujienų” numerį, kaipo pa
vyzdį musų busimo savait- 
račio. Leisdami jį, mes ir 
patys jaučiam kai kuriuos 
trukumus, kurių daugelis 
sunkumų, tuo tarpu neleido 
prašalinti, vienok esame įsi
tikinę, kad ir tas'neilgai tę
sis. “Argentinos Naujienos” 
pasidarys gyvos, įdomios, tu
riningos ir pilnai tobulos tuo
met, kai paitys lietuviai dar
bininkai bei šiaip tautiečiai 
imsis gausingiau jose bendra
darbiauti, rašyti savo pagei
davimus link matomų tru
kumų, ką redakcija visuomet 
su atsidėjimu stengsis įver
tinti.

Varydami pirmąjį savo 
darbo barą, mes iš anksto 
pranešam savo gerbiamiems 
skaitytojams ir bendradar
biams, kad “Argentinos Nau
jienos” nemano ir nesileis į 
nekulturingus šmeižtus, į be
reikalingus ginčus, o stengsis 
būti gyvu atspindžiu, kaip vi
sos Pietų Amerikos musų iš
eivių politinio ir kultūrinio 
gyvenimo, taip ir gimtojo 
mutų krašto Lietuvos.

Pirmoj eilėj mums rūpės 
darbo žmonių gyvenimas, jų 
kova už dienos reikalus ir ga
lutinasis idealas— socialisti
nes tvarkos' siekimas, todėl 
šiuo reikalu “Argentinos 
Nauijenos“ stengsis nemažai 
užleisti vietos savo skiltyse. 
Apart žinių, mokslinių strai
psnių ir kitokių raštų, musų 
laikraštis bus gausiai ilius
truojamas paveikslais ir puo

šiamas dailiosios literatūros 
kuriniais.

Būdami giliai įsitikinusiais, 
kad visokios diktatūros yra 
kaipo kraštutiniausi žiaurios 
reakcijos apsireiškimai todėl 
musų laikrašty bus plačiai 
leidžiama pasireikšti sveikai 
kritikai, kaip dėl fašizmo, 
taip ir dėl komunizmo žalin
gumo, netik darbininkų kla
ses gerovei, bet visam žmo
nijos progresui ir kultūrai. 
“Argentinos Naujienos” nėra 
kokios nors grupeles arba 
sektos laikraštis, todėl jos 
nebus siauru dogmatiku, bi
jančiu naujanybių, bet tar- 

' naus ir neš šviesą plačiai lie
tuvių išeivijai, kur tik ji be- 
sirastų.

Taigi kam artimos šios 
idėjos, kas laukė švarios ir 
kultūringoj lietuvių spaudos 
Argentinoj r mes visus rim
tus, sąžiningus ir kulturin- 
gus lietuvius kviečiam į ši 
prakilnų ir gražų kultūros 
darbą. Mes tikim, kad nė 
vienas lietuvis darbininkas’, 
nė vienas gerų norų žmogus 
nepaliks neprisidėjęs prie šio 
būtino darbo.

J. 4 H J

Vyrai pajudinkim žemę!
Lietuviai viską gali. Tik 

sujuskim, imkimės darbo ir 
bendromis pajėgomis nuga
lėsime visas kliūtis. Tenebai- 
s’ųs būna mums įvairių išsi
gimusių demagogų šmeižtai. 
Iki šiol demoralizavę ir vi
saip niekinę rimtesnius lietu
vius bei skaldę darbo žmonių 
vienybę vien tik savo biznio 
reikalams, jie dabar bijo 
rimtos ir kultūringos spau
dos ir tik dėlto pamiršę vi
sokią spaudos etiką, purvais 
drabsto nekaltus žmones, ši
tą nešvarų darbą mes pa
liksim ir toliau jiems* vary
ti, o mes imkimės rimto, 
naudingo ir kultūringo veiki
mo. Jei jie mus gintų, tai 
tas rodytų, kad mes esam ne 
sau žmonės ir gyvenam bei 
veikiam neteisingoj krypty, 
kaip kad jie yra. Palikę juos 
nuošaliai, imkimės visi išvie- 
no laikraščio tobulinimu įr 
didinimu, žinokit rimtesni ir 
susipratę lietuviai, kad nuo 
jūsų priklauso “Argentinos 
Naujienų” gyvavimas. Neuž
tenka laikraštį užsisakyti ar
ba kitą prikalbėti, bet reikia 
rašyti jam žinios, rašyti 
kiekvienam savo nuomonę, 
kas matoma trukumų ir ne
gerumų, o tik tuomet susi
lauksim visų mylimo ir kul
tūringo laikraščio, kokio iki 
šiol neturėjom. Buvę iki šiol 
laikraščiai ne švietė mus, ne 
naudingus raštus teikė, bot 
vien žmonių dergimu ir juo
dinimu užsiėmė. Gana šito. 
Parodykim, kad esam ne ko
kie Afrikos kafrai, o kultū
ringi ir susipratę žmones. 
Taigi, vyrai, pajudinkim že
mę!

Kokius drabužius 
dėvi milioneriai?

Milionieriams skiriamos krau
tuvės. — Apatinių drabužių 
brangumas. — Pančiakos, ku
rios kainuoja $500. — Kak
laryšio istorija. —Skrybėlai
tės ir apsiaustai. — Vyro iš
laidos drabužiams.

Genys margas, o pasaulis dar 
margesnis, —sako lietuvių prie
žodis. Taip iš tiesų ir yra. 
Šiandien butų galima surasti 
milionus žmonių, kurie dėl duo
nos kąsnio turi labai sunkiai 
kovoti. Už kiekvieną, centą jie 
turi lieti prakaitą. Ir tų centų 
jie uždirba tiek mažai, kad pri
versti yra valgyti prastą mais
tą ir dėvėti prastus drabužius. 
Iš kitos puses, randasi nedidelis 
skaičius dykaduonių, kurie ne
žino kaip pinigus praleisti. Pi
nigų aikvojimu ypač pasižymi 
milionierių turčių moterys. Ne
turėdamos. ką veikti, jos tik ir 
galvoja apie tai, kur įsigyti 
naujausios mados skrybėlaitę ir 
iš Paryžiaus importuotus dra
bužius.

Krautuvės, kurios daro bizni 
su milionieriais, visai nesigarsi- 
na. Joms nėra jokio išrokavi- 
mo pritraukti daug žmonių. Ru
pi joms ne kiekybe, ale kokybė. 
Tiksliau sakant, tik tie žmonės, 
kurie turi daug, daug pinigų. 
O einant į tas krautuves, pini
gų iš tiesų reikia turėti labai 
daug. Kaip daug, galite spręs
ti iš įto, jog kainos moterų pan- 
čiakoms siekia iki penkių šimtų 
dolerių. Tiek reikia mokėti už 
vieną porą. z

Moterys, sako Zeta Roths- 
child, visuomet mėgdavo gra
žius drabužius, o dabartiniu lai
ku tai ypač. Eile apatinių dra
bužių, susidedanti (iš trijų da
lių, kainuoja nuo $85 iki pen
kių šimtų- dolerių. Naktiniai 
marškiniai parsiduoda po $250. 
Net už tam tikros rųšies korse- 

. tus reikia mokėti iki šimto do
lerių.

Pančiakoms turčių moterys 
išleidžia pusetihai daug pinigų. 
Viena labiausiai pasižymėjusi 
New Yorko krautuvė laiko 
brangiausias pančiakas visoj 
Amerikoj. Pančiakų porai rei
kia mokėti $18. Tos pančiakos' 
primena voratinklį ir yra labai 
netvirtos. Jokios garantijos 
neduodama, kad jos išlaikys 
vieną vakarą. Todėl moterys, 
važiuodamos į balių, paprastai 
vežasi vieną ekstra pančiakų 
porą. Toj krautuvėj ir med
vilnių pančiakų pora kainuoja 
aštuonis dolerius.

Bet tai tik menkniekis. Krau
tuvė turi ir tokių pančiakų, už 
kurių porą reikia mokėti ne 
daugiau ir ne mažiau, kaip 
penks šimtus dolerių. Tos pan
čiakos yra specialiai daromos 
jaunavedėms, kurios mėgsta iš
kilmingus šliubus. Tačiau ka
dangi tokių jaunųjų, kurios ga
lėtų po penkis šimtus dolerių už 
pančiakas mokėti, nėra daug, 
tai tas pančiakas perka ir' šiaip 
moterys.

Prie gražių pančiakų, žinoma, 
reikia ir gražių batukų. Tiesą, 
pasakius, ne tiek gražių, kiek 
brangių. Jei neklystu, tai apie 
enciklopėdistą Diderot yra pa
sakojama toki istorija: Kartą 
viens draugas jam padovanojo 
labia gražų kaklaryšį. Diderot 
dėliai to labai apsidžiaugė. Bet 
džiaugsmas tęsėsi neilgai. Kak
laryšis beveik jį neprivedė prie 
bankruto. Gražus kaklaryšis 
prie apdriskusio kambarinio ap
siausto netinka. . Reikėjo tad 
naujas t apsiaustas įsigyti. Su 
nauju apsiaustu sėdėti ant aplū
žusio krėslo taip pat netinka. 
Prisiėjo pirkti naujas krėslas. 
Po to pasirodė netikusiais kiti 
rakandai ir, ant galo, skurdus 
kambarys pradėjo rodytis dar 
skurdesnių. Vienok čia Dide
rot susigriebė ir padarė visam 

tam galą: jis išmetė kaklaryšį 
lauk ir nusiramino.

Bet juk Diderot buvo filoso
fas ir priegtam neturtingas fi
losofas. Jį gražus kaklaryšis 
galėjo prie bankruto privesti. 
Vienok kitoks reikalas yra su 
milionierių moterimis. Brangios 
pančiakos jų prie bankruto ne
priveda, no*rs ir priverčia dar 
daug tūkstančių dolerių ant ki
tokių papuošalų išleisti. Taigi 
prie brangių pančiakų reikia ir 
brangių batukų. Na, dabar 
spėkite, kiek gali batukai kai
nuoti? žinoma, kaip kokie. Ba
tukų porą galima gauti ir už 
kelis dolerius. Ir jie visai ne
blogai atrodo. Bet butų juk 
naivu manyti, kad moterys pen
kių dolerių batukus mautų ant 
penkių šimtų dolerių vertės 
pančiakų. Todėl kiekvienam 
svarbesniam parengimui batu
kus ji specialiai užsisako. Ir 
pora batukų jai kainuoja nuo 
šimto iki pusantro šimto (tale
rių. Per metus moteris sunau
doja iki dvidešimt penkių porų 
batukų. Vadinasi, išleidžia apie 
tris tūkstančius dolerių.

Pažiūrėkime dabar, kaip da
lykai stovi su skrybėlaitėmis ir 
kitais moterų drabužiais. Kiek
viena moteris būtinai turi turė
ti bent keletą skrybėlių. Jų 
kainos įvairuoja. Sportiškos 
skrybėlaites kainuoja apie $60, 
o išeiginės iki $175. Už gražiai 
išsiuvinėtą nosinę reikia mo
kėti penkiaš dešimts ir net šim
tą dolerių. Suknios kainuoja 
penkis ar šešis šimtus dolerių, 
o žieminiai apsiaustai iki $40,- 
000.

Bet moterims svarbu yra ne 
tik gražius drabužius dėvėti, 
ale ir pačioms gražiai atrodyti. 
O gražinimo ištaigų yra pakan
kamai. Vienok įstaiga įstaigai 
nelygi. Turtingos moteryse ei
na ten, kur už vieną pagražini
mą reikia mokėti $25. Norint 
atsikratyti nuo raukšlių veide, 
reikia mokėti $1,000.

Butų tačiau klaida manyti, 
kad išlaidumu pasižymi tik mo
terys. Vyrai taip pat mėgsta 
pirkti labai brangius drabužius, 
žinoma, čia kalba eina apie mi- 
lionierius, kuriems pinigai nie
ko nereiškia. Už apatinius 
marškinius jie moka iki $25, o 
naktinius (pajamas) nuo $37.50 
iki $75. Viršutiniai marškiniai 
kainuoja iki $50, o kiekvienas 
kalnierius nuo pusantro iki pus
trečio dolerio.
/ Drabužių eilė kainuoja daug

maž $200, geras apsiaustas 
.$300, pusbačiai $75, skrybėlė 
$50, pirštinės $12, pančiakų po
ra nuo šešių iki keturiolikos 
dolerių, ir t.t.

Taip tai gyvena Amerikos mi- 
’ionieriai ir turčiai, kuriems dėl 
dolerio nereikia nuo kaktos pra
kaitą šluostyti. Paprastas dar
bininkas per metus tiek neuž* 
dirba, kiek per tą laiką milio- 
nierč išleidžia vien tik ant pan
čiakų.—K. A.

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcher's Castoria. šios pa
prastos taisyklės f padaro leng
vu dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do —- o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

Skaitytojų Balsai
h ■ I —<

Kryžiai
• ——————————

Knygyne “Lietuva” neseniai 
nusipirkau žurnaliuką “Naujas 
žodis“. Bevartydamas j j, radau 
visokių paveikslų. Mano akį 
ypač patraukė vienas paveiks
liukas, kur vaizduojama Lietu
vos’ kryžkelė. Keliai purvu pa- 
sriuvę, o kryžkelėj stovi kry
žius.

Tikrai kultūringoj šalyj to
kio vaizdo nepamatysi. Turėda
mas “proletariškas“ vakacijas, 
aš esu pėsčias apvažiavęs net 
38 Amerikos valstijas. Bet nie
kur man nepasitaikė kryžkelėj 
pastebėti kryžių? Amerikoj 
kryžkelėj paprastai yra lente
lės, ant kurių pažymėta, kur 
koks' kelias veda arba nurodo
ma tolumas iki to ar kito mies
to. Tai daroma dėl piliečių pa
togumo. Jiems nereikia eiti 
pas žmones ir klaustis kelio.

Lietuvoj žmogus ne tik leng
vai gali pasiklysti, ale žiemos 
metu bekeldamas kepurę prieš 
kryžius jis gali nušalti ir au
sis.

Well, bet Lietuvą juk valdo 
kunigams artimi žmonės', todėl 
sunku ko nors geresnio ir 'ti
kėtis.—Pasaulio Vergas.

Dr. J. Šliupas
Prieš kiek laiko apsivedė Dr. 

Šliupas. Apsivedė tai apsivedė 
—didėlis čia daiktas. 'Tiesą pa
sakius, apsivedimas žmonių gy
venime yra labai paprastas da
lykas.

Bet šliupo apsivedimu kai 
kurie musų laikraščiai labai už
siinteresavo. Deliai to įvykio 
jie prirašė visą eibę nesąmonių. 
Mat, taip vadinamas laisvama
nių tėvas bažnyčioj šliubą ėmė. 
Jį sužiedavo kunigas.

Tačiau raudonieji ir juodieji 
krankliai pamiršo paminėti vie
ną faktą. Būtent tą, kad Lie
tuvoj tik bažnytinis' šliubas ir 
tėra pripažįstamas. Taigi nori 
ar nenori, o šliubą bažnyčioj 
turi imti.

Tad ir Šliupas į bažnyčią nu
ėjo ne dėl to, kad jis butų at
sivertęs, o tik todėl, kad buvo 
priverstas tatai daryti.

Antra vertus, bolševikėliai, 
kurie tiek daug šūkauja apie 
šliupo atsivertimą, turėtų pra
verti bažnytinių mokyklų du
ris; daugelis jų’ ten pamatys 
savo vaikus.

—Pasaulio Vergas.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pčtnyčioj ir subatoj 
spalio 18 ir 19

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Fast Company”
dalyvaujant

Evelyn Brent, Jack Oakie, 
Richard “Skeets“ Gallagher

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
“Men O’War”

Kalbančios žinios.
» <.......... I ■ I I .11 ■■■.................................. ...

4 Namų Apšildymo
IR

I PLUMBINGO
I MATER1OLAS

RETAIL Už OLSELIO 
KAINĄ.

24 MĖNESIAI DEL 
IŠMOKĖJIMO

■ L LAZAR & BROS.
16 E. 63rd Street

■ Normai 1130 __netoli State
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Tarp Chicagos

“Birutės” koncertas

mo. Veikalų sutaisė p-nia M. 
Dundulienė. Jos trupė ir lo
šia ta veikalą. Visi patyrę vai
dilos. Bus malonu visiem pa
matyti.

Platinkit tikėtus. Tai para
ma draugijai, o draugija juk 
visiems priklauso.

Draug, rašt.

šiame “Birutes” koncerte da
lyvaus p-lė Paškevičiūtė, sopra
nas, M. Yozavitas, pianistas, ir 
orkestras. Tikrai bus pavyzdin
gas šis “Birutės’* vakaras.

Busiu.

Cicero

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis šių žiemų turės du didelius 
parengimus. Vienas vakaras 
yra rengiamas sykiu su rusais. 
Jis įvyks sausio 19 d. Strumilos 
svetainėj. Ratelis rengias ta
me vakare sulošti komedijų 
“Daktaras viskų žinąs”.

Šį vakarų rateliečiai turės 
pirmų repeticijų Strumilos sve
tainėje. Lošėjai, kurie turite 
pasiėmę roles, dalyvaukite visi 
repeticijoj.—Ratelieti*.

Lietuvių Improvement kliu- 
bas nešauks masmitingo, ku
ris buvo nutarta šaukti reika
le taksų. Komisija kreipėsi tuo 
reikalu į miesto valdininkus ir 
gavo patarimą apie taksus. Pa
sirodė, kad nėra reikalo dabar 
triukšmauti, o reikia laukti pro
gos ir jai atėjus pakelti ga
lingų balsą prieš Chicagos 
skriaudikus. Tad tėmykite pra
nešimus laikraščiuose. Komisi
ja juos padarys. Praneš ir pa
sikalbėjimų su miestelio kolek
toriumi T. J. Buckley.

Vienas iš Komisijos.

estatiįlinkas, turįs ofisą Brid- 
geporte, ir automobilių dyte- 
ris.

Galima iš anksto sakyti, kad 
vestuvės bus vienos šauniau
sių, kokias Chicagos lietuviai 
yra matę. Taip p. Suromskis, 
kaip p-16 Vaitekunaitė ir jos 
tėvai,' yra plačiai žinomi chi- 
cagiečiams ir turi daug drau
gų, ir nėra abejonės, kad dau
guma jų dalyvaus vestuvėse, 
idant pasilinksminti kartu ir 
palinkėti jaunavedžiams daug 
laimės. Report.

P-nas Bačiunas 
sanatorijoj

P-nas J. J. Bačiunas, Tabor 
Farm (Sodus, Mich.) resorto 
savininkas, susirgo. Išvyko sa- 
natorijon į Battle Creek, Mich. 
Čia mano pasilsėti porą savai
čių. R.

Cicero
Kareivių Draugijos susi

rinkimas

Sekmadienį po pietų, 1 va
landa, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, įvyksta Draugystės Lie
tuvių Kareivių nepaprastas su
sirinkimas. Bukite visi nariai
ir atsiveskite naujų narių į 
draugiją įrašyti. Įstojimas la
bai pigus.

šis susirinkimas yra svar
bus tuo, kad turėsime išrink
ti darbininkus busimam vaka
rui, kuris įvyks lapkričio 3 die
ną. Tai bus gražus perstaty
mas — komedija “Netikėtas 
sugrįžimas”.

Vaizdelis iš ženočių gyveni-

Bridgeport-J ustice 
Park

P-lės Vaitekiinaitės ir p. 
Suromskio vestuvės.

Spalių mėnesio 27 dieną chi- 
cagiečiai ruošiasi šaunioms iš
kilmėms. Ta dieną įvyks ves
tuvės p-no Suromskio su p-le 
Bernice Tillie Vaitekunaite.

šliubų jaunieji ims šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, Brid- 
geporte. Vestuvių puota bus iš-

o •

(icero
Vaikučių draugijėlė — Aušrelė 

(Tęsinya)

Tinkamas kūdikių auklėjimas 
turi didelės svarbos jų busi
mam gyvenimui. Tų. auklėjimų 
pirmon galvon atlieka šeimyna 
ir mokykla. Vienok to negana.

Mokykloj vaikučiai esti ne vi
sa laika. Mokyklos* programas 
pritaikytas, sakysiu, visai vai

kučių miniai—visų tautų, šei
mynoj gi, ypač darbininkų šei
mynoj, ne visuomet vaikučiai 
prižiūrimi tinkamai. Pasėkoje- * 
į daugelį vaikučių įtakos daro 
gatvė. 0 tokios Chicagos gat
vė, tai ne Lietuvos sodžiaus gat
vė.

Ot, kad atimti vaikus ir mer
gaites iš gatvės, kad pamokinti 
juos tėvų kalbos, tėvų dainų, 
vaikų draugijėlės, kurių šiandie 
Chicagoje yra keletas, turi di
delės’ svarbos.

Vakare, nors vienų kartų sa
vaitėje, vaikučiai susirenka. Po 
priežiūra suaugusių jie paslin- 
ksmina, kartais pasimokina lie
tuvių kalbos, kartais išgirsta 
pasakojimų iš Lietuvos praei
ties if lavinasi dainuoti,—savo 
tėvų ir protėvių dainų.

Nė viena lietuvių šeimyna 
Amerikoje nesiskundžia, jog 
netekusi vaikų, jog vaikai einą 
“savais keliais”, dagi saramti- 
jąsi kartu su tėvais važiuoti 
gatvekariu. šitokios lietuvių 
jaunuolių mokyklėlės, kaip Ci
cero Aušrelė, yra viena iš 
priemonių palaikyti vaikus prie 
tėvų, kartas nuo karto paren
giant šeimyniškus susirinkimė
lius vaikų su tėvais' ir moky
tojais, mokinant vaikus lietu
vių žaismių, pasakojant apie 
tėvų šalies praeitį ir duodant 
vaikučiams progos pasirodyti 
scenoje. Visa tai daro įtakos, 
kad vaikučiai išaugtų sveiki, 
švarus, sukalbami ir ambytiški 
jaunuoliai ir jaunuolės.

Tie Amerikos gyventojų sluo
ksniai, kurie apsigyveno šioje 
šalyje seniau ir kurie yra labiau 
prasisiekę, įturi savo draugijas, 
kliubus. Jie turi pakankamai 
mokytojų ir vadovų jaunuome
nei. Šių sluoksnių jaunuomenė, 
paaugusi, įsimaišo į savo rate
lius, pradeda gyventi savu 
draugijiniu gyvenimu.

Lietuviai iki šiol tokių rate
lių kaip ir neturėjo. Lietuviai 
jaunuoliai—gal dauguma —pa
augs, ir neturi kur pasidėti. Į 
amerikonų tarpą jie nepatenka, 
o savųjų niekas nepadėjo jiems 
išauginti; dagi nemokino. Na, ir 
tenka jiems' stipčioti ant gatvių 
kampų, lankytis abejotinos ver
tės pulruimiuose arba lankyti 
dar prastesnes vietas ir susi
draugauti su prastais draugais.

Jaunuomenės mokyklėlės ir 
šią ydą šalina: jos tarnauja 
kaip koks ryšis, jungiąs lietu
vių jaunuomenę tvarkesniam 
socialiam gyvenimui. Ir pa
kartoju: sykiu su kitomis lie

tuvių jaunuolių mokyklėlėmis 
Ciceros Aušrelė dirba šiam sie
kiui. (ii jos darbuotės reikš
mė bus tuo didesnė ar rųažes-

nė, kuo daugiau ar mažiau pa
ramos ji susilauks iš tėvų ir 
rimtesnių lietuvių.

(Pabaiga bus) —Reporteris.

CHICAGO LAIMI 
\ // 

PILNIAUSIĄ PERGALĘ!

kelta Justiee Park Gardens, 
prie Archer ir Keane avenues, 
Justiee Park, III.

šliubas bus duotas 1 valan
dą po pietų. Priėmimas jauna
vedžių ruošiama 3 valandą po 
pietų.

P-lė Vaitekunaitė yra čia gi
musi, daili lietuvaitė. P-nas 
Charles P. Suromskis, savinin
kas Justiee Park sodno, real-

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

D m
I

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje \

IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesni patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems « pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

oAfaųeMc
S / R A D I O S

Jbl RADIOLAS AhvaterKeMt

4177-83 Archer Avė. . 2536-40 West 63rd Street
Telephone Lafayette 8171 ‘ Tekphone Hemlock 8400

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

atskirai.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

$107.00
.191.00 
129.50 
216.00 
147.50

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentą 
arba

Trečia klasė ............:............................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistine trečia klasė į ten ir atgal tik
Cabin ................................. ....................

S. S. “ESTONIA” .... Oct. 26
S. S. “POLONIA” Nov. 16

Žemiausios Kainos Tiesiai j

KLAIPĖDĄ IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

suččdysite sau pinigų.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
S. S. “ESTONIA” Nov. 30
S. S. “LITUANIA” Dec. 7

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 1$ — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

... Amerikos
Elektrikiniais 
Užmiesčio 
Traukiniais

greičiausiais
I EMt

■ 50uthnsehor[
' ( North

West

—CHICAGO1^
RORA %į). f I (> I N •

----- hRAILROAD/,

Electric Internrhana 
Motor Coach Koutcs

tumo Trofeją. Pridurmui sekė North Shore 
Line, laimėjusi antrą vietą, su Chicago Auro
ra and Elgin (The Sunset Lines) trečioj vie
toji
Reikia pažymėti, kad prizai buvo duodami ne

piLNIAUSIA pergalė dėl Chicagos elektriki
nių užmiesčio traukinių! Pirmas, antras ir 

trečias prizas nacionaliame greitumo konteste.
Tvarkraščių kompeticijoj su greičiausiais Jung
tinių Valstijų ir Kanados elektrikiniais užmies
čio traukiniais, South Shore Line Amerikos 
Elektrikinių Geležinkelių Asociacijos konvenci
joje Atlantic City, spalio 1 d., 1929, laimėjo 
visų trokštamąją Etektrikinių Traukinių Grei-

už vienkart} greitumą, bet už greitumą pa
laikomą nuolatinėse dieninėse kelionėse — už 
greitumą, kokiuo jus būnate vežami kiekvieną 
diena kai keliaujate tais geležinkeliais. Taip-
jau yra įdomu žinoti tai, kad visi šie geležin
keliai yra po viena vadovybe ir kad metai 
iš metų laikomąsi to paties progresyvio nusi
statymo, tokio, kuris duoda Chicagai geriausį 
elektrikinės užmiesčio transportacijos aptarna
vimą.

Del tvarkraščių, kainų ir kitų žinių ant visų trijų geležinkelių telc- 
fonuokite Consolidated Office: Outing and Recreation Bureau, 

72 West Adams Street, Randolph 8200.

Jus galite greičiau nuvažiuoti su elektrikinių!

I

LLI5TERINE

AfdJc by
Gembert Ph*cmarai Co., Satnt Louis* O. S. A.

TUBBY Thert’s Many a Slip-

Garsinkites Naujienose

OVslCH

l|iKiW

SAY Novai G 
yootL have no ee a 
HTTLE MORE CAREFVL 
VjHERE You put your 
.HAT - I ĄLMOST 
VSAT O/O IT ’

OH,eoY! she's a X 
GOKJNER FOR sure, \ 
POP'S SMASHED it flatter’ 
THAN A PANCAKE- ‘ , 
GVESS VLL GO IN NO** AM. 
\ ACT AS IF I DlbA)T / 
X RN0W IT WAS THERE/
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DYKAI-ŠIS RADIO
mie

GOLFININKĖS

Nubaudė $20, o davė $40

Teatruose

Divorsai sumažėję

Carrollio teismas

ELEKTRINIAI RADIO
Menas,Dawes atvyko Chicagon

Vardas

Adresas

Bea Van1 580-5th Avenue, New York

Hurricane

Garsinkitės NAUJIENOSE

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

išmokėjimus.
gramafoną priimame

Laikinai uždaryta 
šlapios įstaigos

Paskutinis epizodas serijos 
“King of the Kongo”

Du banditai paskambino var
pelį namų 5002 North Monti- 
cello, kur gyvena p. Tillie Sei- 
dell. Jie pasisakė esantys de-

Pėtnyčioj ir subatoj 
spalio 18 ir 19

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Modelis 181, Radio ir Fonotfra 
fas sykiu, garsus ir stiprus bal 
sas.

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

RAMOVA
THEATRE

35th and Hatsted Streets

Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum- 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas

Girtas vedęs, prašo 
perskirųCHICAOOS 

JOS

Pavogė graznų vertės 
$30,000.

Banditai policininkų 
rolėj

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

Atvyko Chicagon Emill 
Cooper

Kviečia automobilistus 
apsižiūrėti

Nepamirškite lietuvių programo iš WLS Radio Stoties, 
utarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dalį programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė.

IR DAUG KITŲ 
DOVANŲ

Iš namų Albert E. C ross 
336 Sheridan road, vagiliai iš
nešė šeimininkės graznas (je\v- 
elry), kurių vertė siekusi $30,- 
000.

Areštuotas valdininkas 
kaltinamas džiabų 

pardavinėjimu

PABAIGTUVIŲ IŠKILMĖ BAIGIASI SUBATOJ, SPALIO 19 
ATEIKITE ŠIANDIE!

pagalios tapo išrinkta 12 
Jie eis džiurės pareigas 

bandito teismo.

Automobilis užmušė 
turtingą chicagietį

TRUSTINE KOMPANIJA
1110 West 35th Street

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Išrinkta džiurė bandi 
tui Doody teisti

b“”’8137.50
^d!"!...72..z: $167.50

Brangiai kainuoja tak 
savimo darbas

LAIKAS nusipirkti nau- x
ją PORTIS SKRYBĖLĘ. Įį 
Madingos, jos yra v i s o - 
kių spalvų, visokio 
dirbimo ir visokiais bry- /
liais — dėl kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno am- 
žiaus. Kiekviena garan- 
tuota išdirbėjų. $4.95 
iki $6.59. Atdara ncdė- — " 
lioj iki 12:30 vai
BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings 

4171 Archer Avė. Arti Richmond St

Areštuotas James Colin 
slo samdomas inžinierius 
tinamas ryšyje su kolektavimu 
pinigų už vadinamus civil Ser
vice džiabus.

Chicagon atvyko Emil Coop
er, kur jis vadovaus, tarpe ki
tų, Chicago (avie Operai. Coop
er esąs vadovavęs Kauno val
stybinės operos orkestrui.

Autas užmušė Julius Thomp
son Benedcitę, 5490 So. Shore 
Drive, turtingą chicagietį. Be- 
nediet ėjo per gatvę su p-nia 
Wava Rex, diversine, ties 68- 
ta gatve ir Cottage Grove avė. 
Moteris sužeista. Automobilius 
gi nušvilpė tolyn ir dingo. Už
mušta dar šeši žmonės ta die-

Sausųjų darbuotės 
vaisiai

dalyvaujant
Hobart Bosworth, ' Johrmy 
Mack Brovvn, Leila Hyams

Fred Stecker, 48 metų, gyv. 
1933 Howe street,’ kreipėsi į 
teismą prašydamas perskirų. 
Girdi, jisai apsivedęs būdamas 
pakvaišęs nuo ilgo girtavimo 
ir nežinojęs ką darąs. Gavo 
persk i ras.

Policijos leitenanto ir jo 
skvado teismas paskirta 7 die
nai lapkričio. Policininkai bus 
teisiami ryšyje su nužudymu 
negro advokato 20-toj valdoj 
primary balsavimuose 1928 m. 
Tas advokatas, Granady, statė 
savo kandidatūrą 20 \vardos 
komitimano vietai.

tektyvai ir ieškantys neteiso- 
tai įvežtų į šią šalį gražnų. 
Moteriškė atidarė duris. Ban
ditai atėmė tris deimantinius 
žiedus vertės $2,500 ir $200 
pinigais.

bar Amerikos ambasadorius 
Anglijai, parvyko Amerikon pa
siekė Chicagą. Chicagoj jisai 
tarsis Pasaulinės Parodos rei
kalais. Dawes vėl grįžta 
lijon spalių mėn. 30 d.

Policija suėmė Virginią Del- 
crose, 20 metų, gyv. 1756 Tay- 
lor st., ir jos vyrą. Policija 
nužiūri, kad moteris gelbėju
si savo vyrui holdapus dary
ti. Manoma, kad prašydavus 
automobilistus pavežti ją ir nu- 
rodydavusi vietą ten, kur jos 
vyras laukdavęs. Čia juodu 
atimdavę iš automobilisto pi
nigus. Automobilistai, kurie 
buvo paskutiniuoju laiku pana
šiu būdu apiplėšti, yra kvie
čiami atsilankyti ir pamatyti 
suimtuosius.

Northsidiečių dėmesiui 
lix-Balban & Katz kompanija 
atidarys Crystal teatrą penkta
dienį, lapkričio 1 dieną. Kom
panija, atidariusi šį teatrą, lai
kysis obalsio — The Whole 
Show Ori The living Screen.

Kitaip sakant, ji įtaisys nau
jausius įrengimus balsui pa
duoti, rodys tik geruosius pa
veikslus, padarytus’ žymiausių
jų kompanijų, kaip Paramaunt, 
Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, U- 
niversal, First National ir War- 
ner Bros.

Programai bus duodami įvai
rus. Pirm atidarysiant teatrą, 
kalbamoji korporacija jį per
taisys, išdekoruos, papuoš. Pir
madienį, spalių 28 d., rengiama 
paradas, kuriame dalyvaus ve
dėjai šio teatrų retežio.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Po keleto dienų, perleidę ke
letą šimtų piliečių, sušauktų 
Luti džiure bandito Doody tei
sme,- 
vyrų 
laike

Lefftis Bankloukis, 30 me
tų, gyv. 713 So. Halsted St., 
buvo areštuotas už pokeriavi- 
mą. Teisme j j nubaudė teisė
jas $20. Bet Bankloukis gavo 
$40, kuriuos 'policininkas sa 
kė paėmęs nuo stalo, 
loukis tvirtino, kad iš 
niaus.

Kiek yra žinoma, lietuvaičių 
golfininkių randasi gana daug 

| ir gerai lošiančių golfą, bet 
nedaug dar dalyvauja turna- 
mentuose. Mat, vienos turi 
aukštų pretenzijų, kitos ne
drįsta pasirodyti publikai; tre
čios tiesiog tingi. Joms trūks
ta sportiškumo. Kalbėt tai jos 
drįsta—aš galiu “subytint” 
čempionę. Pabandykite, gerbia
mosios, ir persitikrinsite, kad 
netaip jau lengva išlošti čem
pionatas.

.šiemet jau ketvirtą syk mo
terys lošia savo čempionatą. 
P-n i Zimontienė, pereitų metų 
čempionė, p-nia Giraitienė, se
kama “runner-up”. Sekmadie
ny įvyko kvalifikacija.,; Apart 
kitų, lošė jaunutė mergaitė p-lė 
Josie Milleriutė/ —ji nekvalifi
kavo, bet galima pripažinti, 
kad ji gerai lošia golfą ir se
kančiais metais daug baimės i- 
varys musų čempionėms. Jos 
ir tėvai yra geri golfininkai.z

Trečiadienį lošta “semi-final” 
ir ‘ p-nia V. Olienė eliminavo 
p-nią J. Zimontienę, 1928 m. 
čempionę,—6-4 perviršiu skylių, 
p-lė žilvičiutė eliminavo p-nią 
V. Jurgelionienę —6-5. Jos vi
sos lošė gražiai ir sportiškai— 
pavyzdingas golfavimas.

Šiandie kaip 1 vai. po pietų 
Laramie Golfo Kliubo aikštėje 
įvyks’ finalis lošimas už liet, 
moterų go|fo čempionės titulą 
šių metų. Į finalį lošimą Įeina 
p-ni Olienė ir p-lė žilvičiutė, 
pirmutinė čerųpionė. Atvažiuo
kite pasižiūrėti jų gražaus gol
fo lošimo

PINTOA! MANUFACTURING Ut.N I BĮ AL DISTRIGT

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.971

Thls is a Famous Vivani Sėt and in- 
cludeH face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Faclal Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
liantine 75c, Skin Whitener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlco, $1.97 for all 
ten pfcces to introduco thls line.

Federalis teisėjas išdavė 25 
laikinus ind(žionkšenus, kurios 
yra kaltinamos nusižengusios 
prohibicijps įstatymams. Jų 
tarpe indžionkšenai išduoti prieš 
užeigą 214 East 31st St., ku
rios savininkas yra Harry 
Ballas, ir 1148 East 43rd St., 
kurios savininkas yra James 
Balis. i

Mes padarėm 10 dienų didelį bargeną: per pusę pi
giau nupirksit pas mus, negu kitur. Mes dirbtuvės 
kainomis parduodam, nes mes patys juos išdirbam, 
tai mažai išlaidų turim, galim pigiai parduoti.

Dabar mes turim savo dirbtuvėj parodą 
Kaip tvirtai musų sėtai yra padaryti, pamatysit 
patys koks skirtumas yra. Katrie mylit pamatyti, 
kaip setus išdirbam, tai visus lietuvius kviečiam at
silankyti ir pažiūrėt musų setų dirbtuvės ir krau
tuvės. Atsilankykit visi.

Archer Furniture Co. 
M

4140 Archer Avė.
Tarp Francisco ir Richmond St.

Telefonas Lafayette 9733 ,

Joe Kazikaitis, Savininkas

Per paskutiniuosius metus, 
kur baigėsi birželio 30 dieną, 
Chicagoj uždaryta, vieniems 
metams, 719 įstaigos, kaltintos 
nusikaltimais prohibicijos Įsta
tymui.

Uždarytų Įstaigų tarpe bu
vo :
512 saliunų, 63 aptiekos, 45 
vadinamos “spykizės”, 6 nak
tiniai kliubai, 39 cigarų krau
tuvės, 27 valgyklos, 12 mink
štų gėrimų užeigų ir 12 tro
besių, kuriuose užtikta bravo
rai buzei.

Nužiūrima, kad uždarytų tro
besių vertė siekianti $5,000,- 
000. Tasai turtas stovi nenau- 

| dojamas.

Didelis Išpardavimas
Kainos uno $59 ir aukščiau 

Lietuviai Setų Išdirbėjai

Iki spalių mėnesio 12 die
nos dalbas savasčiai aptaksuo- 
ti jau kainavęs $3,072,185.25. 
Tai yra suma keturis kartus 
didesnė, negu manyta, jog dar
bas kaštuos.

M. S. Szymczako, Superioi 
teismo klerko pranešimu, šie 
met skaičius divorsų už rug 
sėjį mėnesį sumažėjęs visu treč
daliu, jei palyginti su praėju
sių metų tuo patim menesiu 
Kalbamą mėnesi šiemet Supę 
rior teisinas davė tik 123 per
skyras, o pernai 202.

VYRAI!
' Pasitarkite su Dr. Ross, dykai, apie bile ligą ar 
silpnumą.

Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var- 
I tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in-
V pūslės, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia-
\ J^^^Wlls gydymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo lytinio 

x silpnumo atgaivina stiprumą ir jėgą silpnų organų.

Vaistas 914, pagerintas 606 už $5
I)R*B M ROSS S’s £arsus Eurępos vaistas, bendrai su Dr. Ross 

Snecialistas " specialiu gydymu, išgydo sifilį, skaudulius ir krau- 
k p jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš

mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie
nam.

Dr. Ross sėkminga 30 metų praktika ir jo tūkstančiai išgydytų 
pacientų, yra užtikrinimas ligoniui, kad jis bus gydomas sėkmingai.

Pasitarimas yra dykai ir griežtai konfidencialia. Tas neuždeda ant 
paciento jokių pareigų. Neatidėiiokit, ateikit šiandie!

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

______ __________9 Crilly Btiilclinfę- Imkite elevatorių iki penkto 
‘aukšto, kambarys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl moterų.25 METAI SIAME NAME.

Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nediliomis 10 iki 1. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 v. ryto iki 8 v. vakaro.

' litrai Nelaukite iki paskutinės minutės, kad dalyvauti
B|| Pjutės Pabaigtuvių Iškilmėje!

1 Šimtai žmonių apsilankė šiame banke per pasku-
tines dvi savaites, kad pamatyti gražias pjutės 

dekoracijas ir gauti pinigines dovanas.
8 jr i Kiekvienas atsidarantis sąskaitą gauna piniginę 

a t* ) dovaną nuo 25 c. iki $10.00. Be to dar yra Didžio-

Zenith Radio, kurio čia matote paveikslą, bus išduotas Subatoj. Ateikite ir 
gaukite dykai laimikio biletą. Jus gal būt busite laimingasis laimėtojas
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Kai kas iš Čikagos praeities ir 
dabarties

Strtiipsnclyje apie kanalą, 
idant sujungti didžiuosius eže
rus su Meksikos įlanka, buvo 
pasakyta, kad kanalas kašta
vęs 
tavo 
ėmė 
kūjo

$15,000,000. Kanalas kaš- 
$7,000,000, o iškasti jis 

15 metų. Kanalas apsimo- 
per penkis metus.

Pramonės sulošusios svarbių 
rolę Čikagos augimui.

kur jo piovėjas turi pasiseki
mo turėti.

Bet kaip uždėti dirbtuvę, jei
gu yra ir energijos ir mašinos 
planas, o nėra pinigų?

McCormick kreipėsi j turtin
giausių tuolaikinės Čikagos 
žmogų, Ogdenų, prašydamas 
paskolos. Ogden, kaip jau mi
nėta pirmiau šiuose straipsne
liuose, buvo pirmas Čikagos me
ras. Jisai padarė pinigų spe
kuliuodamas 
juos jKinikoj 
jai praėjus.

Ir Ogden
mickui $25,000, o už tai gavo 
pusę, kaip sakoma, intereso 
McCormicko sumanytam biz
nyje.

“lauko dienas” — Field Days.
Tai pasidarė, laikui bėgant, 

kaip ir kokios farmerių šven
tės. Susirinkdavo minios far
merių. O prieš jų akis įvairių 
išdirbimų piovėjai darydavo 
demonstracijas. McCormicko 
pjovėjai veik visuomet laimė
davo. Kitaip jis ir nebūtų tų 
parodų

Per

SLA. 178 pk. pirmininkas Walanti- 
nas užprašo visus narius spalio (Oc- 
tober) 20 d. ant pietų ir vakarienės. 
Musų gera rėmėja ir narė ponia 
Pukienė pagamins, skanius pietus, pa- 
valgyclis ir paskui važiuosime į Oak 
Forest. Kuopa paaukavo pinigų dėl 
biednųjų tos įstaigos lietuvių. Kaip 
sugryšime bus vakarienė ir lietuviš
ka muzika. Prašome susirinkti 9 vai. 
ryto prie p. Pūko salės, 11402 Throop 
St., Morgan Park, III.

Viskas dykai.

--- -------------------------------— — 1 - -■-< I L - - -L

Akhj Gydytojai
Pastaba: Mažo ofisas dabar randasi

lotais. Prakišo 
ir vėl atsigriebė

paskolino McCor-

rengęs.
40 metų šios parodos 

kol pagalios jos pa- 
jomarkus ir girtavimo

lnotais didysis Čikagos 
sunaikino senę j ą Mc

GraboriaI
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

D

Pramonės sulošusios ypatin
gai svarbią rolę jaunos Čikagos 
augimui, rodosi, bus šios: Mc 
(’.ormicko dirbtuvė, skerdyklos 
ir pirmieji geležinkeliai; kre
ditas duodama taipgi George 
Pullmanui.
McCormicko mašina javams 

piauti
Virginijoj gyveno kalvis, ku

lis daug laiko pašvęsdavo 
“monkey bizniui”, kaip kaimy
nai sakydavo. Jis, matote, sten
gėsi padirbti mašiną javams 
kiisti. Ir padirbo.

Bet mašina, toli gražu ne
dirbo, kaip jos meistras norė
jo. Be to, ūkininkai kreiva 
akim žiurėjo į McCormicko 
“pjovėją”. Sakoma, - jie dagi 
bijoję, kad geležis neužnuody
tų žemės.

McCormicko sunūs Cyrus 
paveldėjęs tėvo mašiną, pato
bulino ją, bet negalėjo nė įpir
šti jos Virginijos farmeriams, 
nė pinigų sukelti, kad maši
nos gamybą išvystyti.
McCormick atvyksta

Didžiausias Čikagoje fabrikas.
Paskubomis buvo pastatytas 

didžiausiais anais laikais Čika
goje fabrikas. McCormick su
prato garsinimosi svarbą, bet 
neturėjo kuo garsintis. Taigi 
jis nusitarė, kad farmeriai 
jį garsinti.

Prie kiekvieno piovėjo 
duodamo taimeriams, jis 
dėdavo garantiją, kad jo 
si na nupiaus tiek ir tiek, 
ji atliks tokį ir tokį darbo 
kį. Ir atlikdavo,

virto į 
dienas.

1871 
gaisras
Cormicko dirbtuvę. McCormick 
nupirko 24 akrų plotą žemės 
ir pastate pirmus trobesius 
naujo fabriko toje vietoje, ku
rioje ir šiandie randasi Mc
Cormick VVorks.

čikagietis.

PRANEŠIMAI
turi

par
psi
ma- 
kad 
kic-

o farmeriai 
pasakojo vieni kitiems ir tvir
tino teisingumą garantijos.

Nauja biznio metodą.

dar
nc-

pio-

Čikagon

McCor-
Iš toli-

Staiga 1844 melais 
mick gavo užsakymą, 
mos North West apygardos pa
reikalauta atsiųsti septynius 
McCormicko pjovėjus (reap
ers). Piovėjai pasiųsta į Ne\v 
Orleans, iš čia Mississippi upe, 
į St. I.ouis ir toliau, kol jie 
pasiekė farmerius. Septyni 
North \Vest tėriteįrijos ūkinin
kai nusitarė paimti, kaip sa
koma, “čenčių”, ažuol 
javams išbirėli.

Kol mašinos pasiekė 
kus, tai pinties laikas
ir tik trys ūkininkai tepasinau
dojo jomis.

Mc(’ormick nusitarė, kad ne 
Virginijoj ateitis laukia jo plo
vėjų. 1815 metais jis atvyko 
apžiūrėti šiaur-vakarių terito
riją. O 1817 metais, su bagažu 
ir manta, tik be cento kišenin
io, McCormick pasirodė čika-

, o 
pra-

juo- 
pats 

o dar skolina 
si rodė tečiaus,

leidus

ukinin- 
praėjo,

piovūjams (reapers) dirbti.
McCormick gauna paskolos
Vien Illinois valstija tuo lai

ku jau išaugindavo daugiau, 
kaip 5 milionus bušelių kvie
čių. McCormick matė, kad mo
terys ir vaikai, nekalbant apie 

lirlx|avo iki tamsios 
idant nedavus javamsnakties

išl.irėti. Jis mate, kad kiaulės 
ir galvijai buvo leidžiami ga
nytis neplautam derliuje, ba 
nesuspėta jis suimti. Čikaga 
McCormickui pasirodė vieta,

Naujienų Spulkos ' nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Draugyste L. E. L. rengia dideli 
teatrą ir baliij, kuris atsibus spalio 
20, M. Meldažio svetainėj, durys at
sidarys 5:30 vai. vak. Programas 
prasidės 6:30 vai vak., o po grogra- 
mui šokiai iki vėlumos, griežiant 
Grušo orkestrai Kviečia visus

Rengimo Komisija.

“Naujas Hnuigumas Teatro“.

AMERICAN
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE 

------- Dainuojamos AngliAkal -------  
galite suprasti ir pasigėrėti kiekvifc/iu 

jų žodžiu.
Jus

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS ŠIĄ SAVAITĘ
Šį vakar — “Figaro”; 

subatoj dieną — “Yolanda of Cyp- 
rus”; subatos vakare — “Carmen”. 
Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL. 

-—O-----------

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo- 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balaamuotojaa

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, Ilk
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

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

3265 So. Halsted St.

McCormick įvedė biznin 
ir kitą iki tol negirdėtą ir 
naudotą biznio metodą. Jo 
vėjo kaina buvo $120, bet jis 
reikalavo tik $30 “down 
$90 šešiems mėnesiams 
ėjus.

Kiti Čikagos biznieriai 
kėši iš McCormicko: girdi, 
neturi pinigų, 
farmeriams. 1
kad McCormicko planas veikė 
gerai. Labai retas farmeris ne
išmokėdavo skolos McCormic
kui. Šis gi, bent pradžioje, nie
kuomet netraukė farmerių tei
sman už skolas, ba žinojo, kaip 
jie bijo bylinėtis. Tokia Mc
Cormicko taktika kėlė jį far
merių akyse, kaip geradarį.

Agentūros

1819 metais užėjo vadinamo
ji “aukso karštligė”. Tūkstan
čiai ir tuksiančiai pasileido Ka- 
’ifornijos linkui — aukso kas
ti. Farmeriai pajuto' darbinin
ku stoka. McCormicko mašinos 
ėjo, kaip “hol cakes”. O jis, 
kad pasiekti marketą arčiau, 
atidarė įvairiose vietose vadina
mus “assenibling plants” — 
idant jo piovėjas butų “ready”, 
kai tik farmeriui reikia.

Field Days
Kaip gerai McCormickui 

kėši, galima numanyti iš 
kad jis atidavė Ogdcnui 
skolintus $25,000 ir dar 
nuošimčių pelno jau 1849 
tais. Ogdenas, mat,
statyti pirma geležinkelį Čika
gai ir jam reikėjo pinigų.

McCormick nesnaudė. Jis 
bulino savo piovėją. Ir kad 
sėkmingiau konkuruoti su

. STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLES
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn. III.
Tel. Renvyn 1201

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 28rd PI. 
Chicago, UI.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. .Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
—o-O------------

Specialistas gydyme chronlAkų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikri) liga ir jei aA apni- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išcgzamiuavlmo—kas jums yra.

Dr> J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto ki 1 do Dietų.

Telefonas Yards 1188 >

Stanley P. Mažeika
Grabbrius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius 'visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Canal 0084

Dr. K. INU KRAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku akinius 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:80 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

PO 1646

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

A. MONTVTD, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 20S 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak

Tel. Brunswick 4983 1
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

se
to, 

pa- 
100
m te

pradėjo

20

Ofiso 
pietų, 

lioj

S't.

po

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

W. 46tji St.
Telefonas 

Boulevard 5203

Phono Canal 6222

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

’ Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
to

pą- 
ki

jis pradėjo rengti vadinamas

Jonas Viksns

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški vilgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89 

4424 So. RockweB St. 
Virginia 1290

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, spalio 16 dieną, 4:30 
valandą po piet, 1929 m., su
laukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Slavikų kaime, 
Slavikų vals., šakių apskr. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną Stikliutę-Vikšrienę ir 
Lietuvoje 3 brolius ir gimines. 
Kūnas pagarvotas randasi.2903
S. Wallace St. \

Laidotuvės įvyks subatoj, 
spalio 19 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A Jono Vikšrio gimi
nės, draugai ir pažįstami esatę 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris ir Giminės.

AUGUSTAS KANAPICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 15 dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1929 m., sulaukęs 44 
m. amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Semiliškių 
parap., Stančikių kaime. Ame
rikoj išgyveno 24 m. Paliko di
deliame nubudime moterį Vin- 
cusę po tėvais Piliunaitę, sūnų 
Joną 13 m., dukterį Heleną 11 
m., broli Kazimierą, brolienę 
Valeriją ir dvi seseris Emiliją 
ir Prancišką Lietuvoje ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
162 E. 116 St., Kensington, III.

Laidotuvės įvyks subatoj 
spalio 19 dieną, 8 vai ryte iš 
namų j Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Augusto Kanapic- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 

Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Lietuvės Akušerės

u

MRS. ANELIA K. JARUSH 
I’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS f j etų vis 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau, negu kiti to* 

ei, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SU 
Tel. Victory 4688

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
. CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, BĮ
------- O-------

------- o-------
Res. tel. Van Buren 5858 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 2S6, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai no pietą ------- o-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. 
, ----------- ■ -r - - __

A. K. Rutkauskas, AJ.D. 
4442 South Weetern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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.
Nedčlioj ųuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
TeJ. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

R. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avelius 

Ofiso valandos:
to 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piet,
iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephono Plaza 8201

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800

Nuo 2
Nedalioj

25

So. Ashland Avė,
VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefoną* Canal 1464

Offao Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Runas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
Ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tol. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dcarborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos, 9 ryto iki 8 vakare 
x Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephono Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

SiiroES
Night and Morning to keep 
thetn Clean, Clear and 1 leahhy 

Write f ar Free “Eye Care” 
or “Fyc B*xiuty” Book

Murinę Co.. Dept. H. S., 9 B. Ohio Su Chk -i«o

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: G—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias 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 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpK 6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phono Boulevard 8097
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL TeJephone Central 6926

Rezidencija:
4193 Archer Avė.
Valandos: 2- 1 po piet
Phone Lafayette 0098

Praktikuoja 29 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų liga 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Union Avė.

Tel. Roosnvelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

, vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai Ix>cal Office: 1900 S. 
vakaio. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną n'z'1

Phone Midway 288(1
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

. ... .—1 ‘ ‘■'"TT'riY1................... .........
Joseph Comitz, Sugar Notch, 

Penn.
M r. A. 1. Reed, Monroe, La.
Chas. C. Allison, Shreveport,

NAUJIENOS, Chicago, I1L
w

Gerbiamoji N-nų Redakcija:
Lietuvių Valanda iš WLS 

radio stoties antradienių vaka
rais yra tai vienas iš didžiausių 
nuopelnų iš rengėjų puses. Ir 
aš manau, kad lietuvių visuo
mene, laikui bėgant, vienokiu 
ar kitokiu budu jums atlygins.

Svarbu mums Lietuvoj augu- 
siems’ klausytis lietuviškų me- 
liodijų. Bet yra dar svarbiau 
čia augusiems, ir jiems labai 
tinka, štai mano mažoji dukre
lė Birute dar tik 5 metų, o ji 
irgi labai džiaugiasi lietuvišku 
programų. Jai ypatingai Įdomu 
girdėti vardas Birutė iš radio. 
Ji klausia: “Mama, kas tai yra 
Birutė? Tai mano vardas. Kam 
jie taip daug šneka apie Biru-; 
tę?”

E. D. Nosbitt. Nevv Castle, 
Pa.

Milton Zinn, Blair, Ont., Ca^ 
nada

B. F. De Long. Borger, Texas
Mrs. Earnest A: Klimpel, Mi- 

not, No. Dakota
Helen Farrell, Kansas Ci'ty, 

! Kans.
Roy 1. Schaefer, Garner, la.
Miss Sarah Meredith & Mrs.

Ray White, Glouster, Ohio
P. S. Monroe, Cuyahoga Pails, 

Ohio ' '
Mrs. L. C. Morey, Oelvvein, 

la.
Mr. Charles H. Dix, Council

Hill, Okla.
W. O. Mosey, Cleveland, Ohio 
Clinton O. Smith, Tiffin, O. 
Betty Howell, Lansing, Mich. 
Mrs. E. H. Coslit, Moberly,

Mo.
Martha Carlson, Fence, Wis,
W. H. Calahan, Evansville, 

Ind.
Dr. Geo. W. Egleston, Shorts- 

ville, N. Y.
Mrs. S. J. Hern, Kansas City, 

Mo.
W. M. Barbee, Chanute, Kans.

Pereitą savaitę lankiausi 
Springfielde, III., ant Illinois 
valstijos Skolinimo ir Budavo- 
jimo Bendrovių Seimo. Tenai 
turėjau progos sueiti su vietos 
lietuviais ir kalbėtis’ ypatiškai 
apie lietuvių radio koncertus, 
žmonės labai džiaugiasi. Viena 
senutė pasakojo, kad negirdė
jusi lietuvių dainos dainuojant 
jau per 20 metų taip gražiai, 
kaip kad antradienio vakare, 
spalių men. 8 d. Tik ji negali 
suprasti, kodėl, iš radio vis tik 
kalba apie “Naujienas”, o nie
ko nesako apie “Draugą”. Aš 
jai aiškinau, kad tokie progra
mai lėšuoja daug pinigų, ir 
“Naujienos” pinigų tam tikslui 
nesigaili, o “Draugas” gal ne
nori prisidėti.

Senutė sako netikėjusi, kad' 
“Naujienos”, kaip “bedieviška 
gazieta”, j 
tuviams daryti, 
labai džiaugiasi, 
nūs” nors ir 
ta”, ale daugiau daranti gero'Jurgin, Divernon, III 
lietuviams, nekad kunigų lei- * * *
džiamasis laikraštis.

Ir ištikrųjų, dar nei vienasI Musų priedermė yra 
lietuvių laikraštis Amerikoj to ■ širdingiausį ačiū “Naujienoms

Naujie- už suteiktą smagumą, surengi- 
lietuvių mą gražių programų per radio.

Musų namuose, be iškaščių,

« * *
“Naujienų” Rėdystei, —
Majestic Radio ir “Naujienų” 

valandos per radio buvo malo- 
klaus’ytis. Bet ir šį antradie- 
ar 
vis 
Bet

būtumei klausęs ar ne, 
tas pats — vos girdejo- 
tuojau po Lietuvių pro- 
buvo Utility programas

, Naujienos,
1739 S. Halsted St„ 
Chicago, III.
Dear Širs:

We have been listening to 
your vvonderful programa ovei- 
WLS Radio Station for the lašt 
three Tuesdays and sūrely 
enjoy the Lithuanian music and 
ųuartet singing. Please keep it 
up as’ it vvill give more people 
the opportuniity to hear and to 
get acųuainted vvith Lithuanian 
music and to better enjoy the 
program. It isn’t very^ often 
that vve get the opportunity to 
hear Lithuanian music over the 
radio, būt vve give Naujienos 
the credit for thinking of that 
idea. We are your faithful Lith
uanian listeners,

Mr. & Mrs. Frank Gedmint, 
Chicago, III.

♦ * *

Chas. C. Fray,. Greensburg, 
Pa.
• K. Joseph Gabert, Sayre, Pa.

Mrs. B. O. Schack, Erie, Pa.
Otto Bosse, Fife
Otter Wormiser, 

W. Va.
Mrs. E. Rustad, 

lovva.
Mrs’. Wm. Heavrin, David 

City,' Nebr.
J. Hord, Brantford, Ont., 

Canada
II. J. Hackman, Daytdn, O. 
Fred Finup, Manillon, Ohio 
S. E. Peete, Kansas City/ Mo. 
Mr. Frank Reinhart, Pome- 

roy, Ohio
Olive Vau Brocklin, Mexico,

vvill not only enįoy the pro- 
gram, būt vvill also be i'eady 
to support U s i n the fu t u re. 
Enough said — judge for your- 
self. -when you hear the pro- 
gram vvhich I’m su re none o f 
you vvill miss.

To finish the evening per- 
fectly, there vvill be a dance 
for the young Įniks and' those 
young enough in spiri t to 
dance, and loads of time for 
ęvery one to meet thėir long 
lošt friends and hąve a friend- 
ly cha t vvith them.

In reference to 
signed “prospect i ve 
here is your chance

a letter 
members,” 
to get all 

the information you vvant about
“Birutes”. Too bad your not 
as eurious as the Lindblomites 
vvho come out to see vvhat its 
likę and not waįt to have some- 
body vvtrite about it. See you 
SumĮay — one and all.

Vaunie.

ttMOEI u •**r t "‘i .rr.
Penktadiaius, spaliu 1$, $9

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Flnantiai-PatikolOB

'PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2Yz nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

----- ----------

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- 
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 153 
So. 13 Avė., Maywood, III.

--------O--------

Business Chances
_________ Pardavimui Bizniai

DRESS Shop South Sidfj. Pelnin
gas biznis. $1000 paims jį. šauki
te Prospect 8185.

o

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

A rti Marshfield Avė.
--------O---------

--------O--------
PAIEšKAU apsi vedimui moteries, 

nesenesnės kaip 35 ir ne jaunesnės 
25 metų. Nereikalauju jokio turto, 
tik turi būt dora moteris, kad ir su 
porą vaikų; katra turite divorsą mel
džiu neatsišaukt.

P. A.
“Naujienos,” Box 1132

SENAI įsigyvenusi rusiška ir tur
kiška pirtis. Randasi prie 908-10 
W. 1 Ith St. Tas pats savininkas 
per pereitus 30 metų Pastebėtina 
biznio proga. Atsišaukite aukščiau 
minėtu adresu dėl platesnių Žinių.

14th ST. BATH HOUSE

ir
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kali

Lake, Mich. 
Huntington,

Dės Moines,

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

Joseph Witolds
Tire, and Bąttej y service. Vulcani- 
zing. Naujbs batarės garantuotos ant 

metų $6.95.
3647 So. Halsted St. Chicago, III. 

Lietuvis savininkas.

PAMATYKIT pilną pa
sirinkimą naujų rudeni
ni) PORTIS KEPURIŲ, 
kurios yra visų mėgia
mos dėl gerumo materi
jų, pasiuvimo, gražumo 
ir madingumo. Jaunieji 
ypač pamėgo šias ke- 
puresi $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v.

BARNEY PĘTKA’S 
Men’s Furnishings

4171 Archer Avc. arti Richmond St.

—o——
Paskolos suteikiama 

j vien” dieną
2-RI MORGIČIAI
3 TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui bučernė ir grosernė mo
derniškai įrengta, ledi) mašina, ge
riausias biznis ant 63 Priimsiu pusi
ninką, kuris tiktų dėl biznio. Reika
linga pilnos angliškos kalbos, kad ir 
su mažais pinigais.

2816 West 63rd St.

Energiški 
rasti progą 
pažengi m ui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Micbigan Avė. Turi kai- i 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė. Biznis išdirbtas 
per 10 metų. Vieta lietuvių apgyven
ta, nuošaliai Cbicagos. Norintieji pir
kti kreipkitės į “Naujienas, Box 1133 

-------O-------

iš

PIKNIKŲ daržas arti Cedar Lake 
ir Crown Point, prie valstijos kelio 
No 41. 28 akrai gerai apaugę me
džiais. 7 kambarių moderninis na
mas. Gėrimų standa, gražus valgo
masis kambarys, šokių salė ir tt. 
Taipgi įvažiavimas į base bąli lauką. 
Savininkas mainys ant pelningos 
nuosavybės.

Rašykite ar atsilankykite
W. G. .IARCHOW, 

6314 Dorchester Avė. 
Tel. Dorchester 6304

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
----- o------

PARDAV4MUI grosernė labai grei
tu laiku turiu išvažiuoti j Lietuvą. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą.

4319 So. Paulina St.

nu 
nį, 
tai 
si.
gramo
— garsus ir aiškus. Nežinome 
dėl «ko taip yra. — Joseph Rai- 
bick, Mt. Carmel, Pa.

>S #

Gerb. “Naujienos”, <—
Ačiū už radio lietuviškus pro- 

galčtų tiek gero lie- gramus. Bet mes negalime jų 
jo....*; peį dabar ji'suprasti. Radio labai tauška, o 

kad “Naujie- liš kitų stočių girdėtis labai aiš- 
bedieviška gazie- i kiai, ale ne lietuviški. —Peter

Naujienoms
ištarti

f f

nėra atsiekęs, ką jau 
nos” yra nuveikusios 
išeivijoj.

Lauksime daugiau lietuviškų man teko girdėti Birutes ęhorą
dainų iš radio.* Linkime “Nau- : dainuojant “Lietuva tėvynė mu- 
jienoms” ir p. Budrikui geriau- sų”. Paėmė mane džiaugsmas, 
sios kloties. —Juozas. kad musų tėvynė garsinama vi

soj Amw-ikos padangėje.
Regina Cossette, Frank- -širdir&ai dėkoju visiems dai
li. ; nininkams, kurie musų tautą
F. J. Bantley, Corning, j g-arsina, o mus pačius linksmi

nu.
David M. Smith, McDonald, Labai mums patinka ir graži 

j tėvynės muzika, ypač gi “Klum
pakojis”.

Širdingai ačiū.
S. M. Rupšiai, Chicago, III.
Harold Chese, Cleveland, O. 
Celeste Mazzani, St. Louis, 

Mo. '

* ♦

Miss 
lin, N.

H.F. Carpenter, Canton, Pa.
Mrs. Dora Sieck, Omaha, 

Nebr.
M. A. Bangs, Winfield, Kans.
Miss 'rhelma Davis, VVinfield,

Kans. •

Johanna Richards, Chicago, 
III.

Gab. L. Knit'tle, Forest Park, 
m.

Mildred Jensen, Chicago, III.
J. A. Becker, Chicago, III.
Walter Nergaard, Berwyn,

I1L
• Hali Misner, Cherry 

Ark.
Mrs. E. C. Hencke, 

Rock, Ark.
L. W. Golder, Hiver

III.'
A. W. Volkann, Lybns, Kans.
Mrs. P. J. Ward, Pottsville, 

Pa.
Mrs. E. 

Missouri 
, Geo. R. 
'Ohio

Joseph Ban'ett, Kansas City, 
Mo.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKALINGA salesmanų ir sales 
manager, j Radio Shop, Geras už
mokestis, 6360 So Kedzie Avė., Tel.' 
Hemlock 7437.

------ O

PARDAVIMUI nauja bekemė, pil
nai su pečiu Karšto vandens šilu- 

i ma, 2 karų mūrinis garažas, 7 kam
bariai pagyvenimui, gera vieta. Duo
siu išsimokėjimais. Rašykit ar telefo- 
nuokit Pawlowski, Orbzut & Opalka 
R. E. Imp. Co. Kontraktoriai, 3925 
South Kedzie Avė, tel Lafayette 8747

Vallėy,

Little

Forest,

M# Viley, Roanoke,

Tibbets, Cleveland,
*• > <

The English Cohimn

“Birutės’ Concert”
Iii 3 days 22 minutes and 53 

seconds, from the time I am 
writing this, the gala day, or 
should I say nite October 2()th 
will be here. This is the night 
“Birute” vvill opeli its doors 
to the public and give it mosi 
of our talent for the public to 
decide what we are vvorth. Yes, 
it will 
season 
before, 
P. M.
rium, 3133 So. Halsted St.

It is your chance to see and 
hear how our hours have been 
spent a t rehersals. I am sure, 
i n fact positive, that all of you

be the annual opening 
concert held, as I said 

on October 20, 7:45 
o’clock at the Audito-

KĄ KEPINIMO PROCESAS 
PADARE

Rugpiutis buvo šešioliktas eilinis 
mėnuo, kuriame užrekorduota padidė
jimas cigaretų gamybos palyginant 
su tuo pačiu mėnesiu metai atgal. 
Išėmus balandžio mėn., 1928 m., ci
garetų gamyba rodė reguliarj didėji
mą per daugiau kaip 45 eilinius mė- 
neesius.

Beveik vienuolika bilionų cigaretų 
liko pagaminta rugpiučio mėnesy. 
Tikras skaičius pagamintų rugpiučio 
mėnesy cigaretų siekia 10,930,628,- 
990, palyginus su 10,724,402,990 pa
gamintais liepos mėnesy ir 10,627,- 
344,428 cigaretais pagamintais rug
piučio mėn. metai atgal. Tas nuola
tinis didėjimas ir ši milžijiiška ga
myba parodo susmukimą prietaro 
prieš moterų ir vyrų rukimą cigare
tų. Šis prietaras daugiausia nyksta 
delei pašalinimo erzinančių medžia
gų iš cigaretų kepinimo budu.

Nors kaip valdžios raportai parodo, 
cigaretų gamyba rugpiučio mėn. pa
didėjo 303,000 cigaretų, Lucky Strike 
cigaretų, iš kurių kepimo procesu li
ko išimtos erzinančios medžagos, ga
myba padidėjo- 1,087,000,000, kas. pa- 

| rodo, kad cigaretų, kurie yra gami- 
I narni senuoju budu, gamyba suma
žėjo ant 784,000>000t

visokių ligų, reuma- 
atitaisymo, šalčio ir

Treatmentai 
tizmo, nervų 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

I . * .
Mineralines, sulferinės vanos 

duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų. x 3

J / ’ Į . ' < ’•
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suolelį ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1411 Mihvaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą 

----- 0

PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 įmokėti. Taip
gi kitų išdirbysčių.

Midwest Piano Stores, Ine.
- 6136 South Halsted St. 

Tel. Normai 9431 
Atdara iki 9:30 v. v.

---------- 0---------
REIKALINGAS shoemakeris 

taisymo čeverykų.
4615 Wentworth Avė.

-------0-------

REIKALINGAS pamokintas anglų 
kalboje vyras, kad galėtų užimti raš
tininko vietą.. Atsišaukitte laišku:

“NAUJIENOS,” Box 1135

Farms For bale
Ūkiai Pardavimai 

•***• r_TL~LT- n_r»-— j— j

MES turime didelį pasirinkimą 
geriausių farmų Indiana, Illinois ir 

pne Wisconsin valstijose. Jeigu jus tu
rite kokią nuosavybę, kurią jus no
rėtumėt mainyti ant farmos, mes 
garantuojame jums geriausį patama- 

___ vimą ir patenkinimą.
Rašykite musų farmų skyriaus 

manazeriui
A. J. DVYLIS,

29 Edison Court, 
Waukegan, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 80 akrų ūkis III., nauji budinkai, 

gera žemė. Parsiduoda pigiai. Ma- 
RE1KALINGA patyrusi virė-jtykit savininką nuo 6—iq vak.
....... . ~ , 15553 N. Linder Avė., Chicago, III.ja dirbti dienomis. Geros sąly

gos, darbas ant visados. Tele- 
fonuokite prieš 10 vai. ryto 
Melrose Ėark 4470. Mrs. Šir
mulis, 1103 No. 17th Avenue, 
Melrose Park, III.

[CLASSIFIED ADS. I
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Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažua ir dideliu* 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namu

A. KA1B1S
3230 So. Union Avė.

Phone Vlctorv 2740

J. s. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Paintin^

& Hardvrare Co., 
HARDWARM PAINTS 4 

WALL PAPER 
Painters & Decoratorr

J. S. RAMANCIONIS, aavininka*
8147 So. Halsted St

Tel. Vlctorv 72C1

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTOIUUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Nąmų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

NEREIKIA {MOKĖTI
Pabudavosime ir firtansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
į mokėjimas.

CUMMINGS AND CO.
Matykit Mr. Clerf, ____

Room 800,
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnohės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

. F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

3 8M. 8KURINI8 eoKiyčlos setas $7.60. 
įrašiniai pečiai $5. Dreserlai $6. Lovos $2. 
Daybeds $6. Kaurai $10. Aisbaksiai $5. Vir
tuvas kabinetai, virtuves setai, Valdomojo 
kainb. /setai.

GAUGER,
641 E. 61st St.. prie St. Lawrenco, 
Atdara utarn., ketv. sub. vakarais.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moųuette, Jacciuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu. $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

Automobiles
$800
$275
$500
$250
$400
$400
$550

’28 Buick 5 pas. sedan .
’26 Paige Sedan 0 ratai .
‘29 Essox Sedan ...............
1927 Nash Coach special
’29 Ford coupe ...............
'29 Ford Roadster _____
’28 Auburn Roadster ___ _____

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St.. Triangle 0380

----- o-----

PRANEŠIMAS
širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Help VVanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ
vyru ir moterų po visas dalis Ameri
kos. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas dienomis ar vakarais. lengvai 
parsiduodantis naujas kišeninis daik
tas, 
giau

E Kchange-—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real E s ta te For Sale
Namii-Žemė Pardavimui

Galima uždirbti $10.00 ir dau- 
į dieną. Kreipkitės laiškais j
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

3647 Archer Avė., 
Chicago, III.

McKinley Park Postai Station

Situation VVanted
Darbo Ieško

pas

ESU baigusi bookeeping ir steno
grafiją — ieškau darbo į lietuvišką 
ofisą. Helen Kunevičiutė, 5658 So. 
Indiana Avė. Tel. Englewood 9768

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

For Rent
PASIRENDUOJA Storas, tinka

mas aptiekai. Flatas viršuj dėl 
daktaro ar dentisto ofiso su kamba
riais gyvenimui. 2735 W. 43rd St. 
tel Normai 4776

NAUJAS modemiškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talinan Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą ^mokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

RENDON 4 kambarių flatas. Ge
rai įtaisytas. Galima matyti po G 
vai. vak 5348 So. Halsted St

PASIRENDAVOJA flatas ir ofisas. 
Labai gera vieta dėl lietuvio dakta
ro dentisto arba advokato. Yra lietu
viškas drugštoris prie šono.

2816 W. 63rd St.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modemišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal Rasi
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

Fumished Rooms
BRIGHTON PARKE. Rendon 

kambarys su visais patogumais prie 
mažos bevaikės šeimynos, 4031 So. 
Talman Avė. 2 lubos.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
fornisu šildomas, su visais įtaisy
mais, du garažai, kampinis, parduo
siu už $7800. 153 S. 13th Avenue, 
Mayvv’ood, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 ir 
6 kambarių. Geroj vietoj ir stovyj 
— Hot water heat, pigiai. 6610 S. 
Artesian Avė. Tel. Prospect 0833.

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris ir 

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra trįs ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixtures, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio šiame biz- 
nyj. r - * - ‘ J
dėl nesveikatos.

Atsilankykite arba rašvkite 
TAMOŠIUS SMAGULIS, 

5024 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

REIKALINGAS namas mainyti į 
bizniavą lotą. Namas gali būti bile 
koks nepaisant vietos. Reikale duo
siu priedo pinigais, Namų savininkai 
atsiliepkite sekančiai.

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė., Chicago, III.

BIZNIO namas, 2 flatų ant Hal-
Savininkas turi greit apleisti sted St. pačiame centre biznio, ge

ra vieta dėl kriaučiaus. Del svarbios 
priežasties esmu priverstas parduo
ti labai pigiai. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažo namelio. Klauskite 
P. GALSKIS, 1739 S. Halsted St,




