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Iš Lietuvos išvijo Vokiečiu “į“ Bs*
korespondentus
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Amerikos lakūnai žuvo 
Atlanto vandenyne

Maskviškis trečias internacio
nalas rengęs revoliuciją 

Bolivijoje

Bolivijoj vyriausybė gavus iš 
Paryžiaus slaptų dokumentų, 
pu rodančių sąmokslą

Išvijo iš Lietuvos tris Vo
kiečių korespondentus

Buvę nusistatę prieš Lietu
vą ir kurstę gyventojus 

vienus prieš kitus

KAUNAS, rūgs. 7. —Lie
tuvos vyriausybė išvijo iš 
savo krašto tris dviejų Vo
kiečių laikraščių korespon
dentus. Prieš tai jie buvo 
paprašyti, kad patys pasiša
lintų iš Lietuvos, bet jie atsi
sakė.

Ištremti jie ’buvo dėl to, 
kad buvę be galę nevidonin- 
gai nusistatę prieš Lietuvą 
ir kurstę vieną * gyventojų 
dalj prieš kitą.

Nori stipriau paveržti imi
gracijos viržius

VVASHINGTONAS, rūgs. 7. 
— Darbo sekretorius James J. 
Davis, kuris dabar darė dides
niųjų imigracijos stočių inspek
ciją, sugrįžęs iš keliones pla
nuoja stipriau priveržti imigra
cijos viržius. Jis žada reika
lauti, kad kongresas paskirtų 
daugiau pinigų, idant butų ga
lima žymiai sustiprinti imigra
cijos tarnybą uostuose ir vi
suose sienų punktuose, o t>e to 
įvesti aštrų protinį ir fizinį 
imigrantų tyrimą užsienio uos
tuose, pirmiau ne kad jiems 
bus leista sėsti į laivus ir iš
plaukti į Ameriką.

Automobilių kompanijų 
susiliejimas

TOLEDO, Ohio, rūgs. 7. — 
Auburn Automobile kompani
jos prezidentas E. L. Cord pa
skelbė, kad trys stambios auto
mobilių ir motorų kompanijos, 
kurių bendras kapitalas prašo
ka $14,000,000, susilieja daik
tam Jos yra: Lycoming Manu- 
facturing kompanija Willlams- 
port, Pa.; Duesenberg, Ine , 
Indianapolis, Ind., ir Limousi- 
ne Body kompanija Kalamazoo, 
Mich.

Old Glory aeroplanas pra
puolė vandenyne

Bevieliniu šaukėsi pagalbos; 
garlaiviai Atlanto vandenyne 
ieško jo

NEW YORKAS, rūgs. 7. — 
Monoplanas Old Glory, kurs 
vakar su trimis įgulos žmonė
mis išskrido iš Old Orchard, 
Maine, per Atlantą į Homą, 
kaip kelionės tikslą, prapuolė 
vandenyne, šiandie 3:10 valam' 
dą ryto kai Kurie garlaiviai 
Atlanto vandenyne gavo bevie- 

Įliniu telegrafu lakūnų pagal
bos šauksmą, S O S. Bevieliniu 
lakūnai davė žinot tik tiek, 
kad Old Glory esąs vandenyne, 
per penkių valandų skridimą 
nuo Newfoundlando, J rytus.

Gavę tokią žinią, garlaiviai 
Capulin ir TransyivAnia pasu
ko j vietas, kur, jų spėjimu, 
Old Glory galėjo nukristi į 
vandenį, tečiau ieškojimai iki 
šiol nedavė jokių vaisių.

Monoplanu Old Glory skrido 
aviatoriai Lloyd Bertaud, Ja
mes I)ewitt H iii ir vienas
Hearsto laikraščio New York t 
redaktorių, Philip Paine. Iš 
Old Orchard jie buvo išskridę 
vakar kaip 12:23 vai. po pietų.

Aeroplanas Carling iš
skrido per Atlantą

IIARBOR GRACE, New- 
foundland, rūgs. 7. — Aeropla
nas Si r .John Carling, skren
dąs iš Londono, Ontario, Ka
nadoj, į Londoną, Anglijoje, 
šiandie kaip 7:25 vai. ryto iš
lėkė iš čia kelionėn per Atlan
to vandenyną. Aeroplanu 
skrenda pilotas kapt Terry 
Tully ir navigatorius Įeit. Ja
mes Medcalf.

Aukšti Kinų svečiai at
vyko i Maskvą

MASKVA, rūgs. 7. — Iš 
Vladivostoko šiandie atvyko į 
Maskvą Eugene Chen, buvęs 
Pietų Kinų (Kantono) užsie
nio reikalų ministeris, ir D-ro 
Sun Jat-Seno našlė. Sovietai 
pasitiko juos su muzika ir 
Kuomintango [Kinų nacionalis
tų partijos] bei raudonomis vė
liavomis.

Kinai apšaudę Jungt.
Valstybių laivų

VVASHIINGTONAS, rūgs. 7. 
— Admirolas WilJiams, Ame
rikos laivyne Azijos vandenyse 
komanduotojas, pranešė laivy
no departamentui, kad Kinų 
kareiviai apšaudę Jungt. Valst. 
minininką Pigeon. Laivas bu
vęs daug kartų šovinių kliudy
tas, bet įgulos žmonių niekas 
nenukentėjęs. Ugnim iš mini
ninko kinų šaudymas buvęs 
nutildytas.

J. V. laivyno oficieras nusižudė 
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs.

7. — Vakar čia nušovė Jung
tinių Valstybių laivyno pulki
ninkas Charles S. Hill, 60 me
tų amžiaus. Nusižudymo pfia- 
žastis, manoma, buvo Jo pairu
si sveikata.

HALBERSTADT, Vokietija,* 
rūgs. 7. — Pan-vokietininkų 
sąjungos suvažiavimas čia pri
ėmė rezoliuciją, kurta •reika
laujama, kad valdžia likviduo
tų komunistų partiją ir pa
tremptų jos laikraščius.

LA PAZ, Bolivija, rūgs. 7.— 
Bolivijos užsienio reikalų mi
nisteris perskaitė parlamente 
keletą tariamai maskviškio ko
munistų internacionalo slaptų 
dokumentų, parodančių, kad 
tas internacionalas bandęs'or
ganizuoti revoliuciją Bolivijoje 
ir įsteigti komunistų režimą.

Dokumentai, kurie, buk buvę 
gauti iš slaptų sovietų amba
sados Paryžiuje archivų ir pasi
rašyti kominterno pirminįiko 
Bucharino ir sekretoriaus Zal- 
kindo, yra instrukcijos ir įga
liojimai “draugui Martlnez’ui”. 
Tasai “draugas Martinez”, ko
minterno aprūpintas 1,000,000 
frankų pinigų, buvo pasiųstas į 
Boliviją revoliucijai organizuo
ti. Vienas laiškas Martinez’uj, 
pažymėtas “Labai slapta,” ir 
datuotas “Maskva, vasario 13, 
1927,” skamba šiaip:

“Draugui Martlnez’ui, Lati- 
nų-Amerikos sekcijos nartui: 
“Gavę šitą komunikatą, drau

go 'Bucharino įsakymu ir ko
munistų internacionalo mažojo 
plenumo [prezidiumo] nutari
mu, jus turite tuojau vykti į 
Boliviją. Prieš tai prisistatykite 
musų įgaliotiniam atstovui Pa
ryžiuje ir, gavę iš jo instrukci
jų ir aprūpinti reikiamais pini-' 
^ais, tuojau sėskite į pirmutinį 
garlaivį, plaukiantį į Antofa- 
gastą (Čilėj), o iš ten į Ixi Pa
žą.

“Nuvykę ten, tuojau pradė
kite komunizmo organizacijos 
darbą, pašvęsdami visas savo 
jėgas ir energiją komunistinei 
revoliucijai, kuri prives prie 
darbininkų ir valstiečių val
džios įsteigimo.

“Savo revoliucinei darbuotei 
paslėpti, atidarykite biznio įs
taigą, kuri bus generalinis val
džios štabas ir priemonė susi
siekti su musų agentais Pietų 
Amerikos kraštuose.

“(Pasirašęs) Generalinis sek
retorius Zalkind.”

Užsienio reikalų ministoriui 
pristačius tuos tarimus komin
terno dokumentus, parlamentas 
pareiškė valdžiai pasitikėjimą.

Tuo pačiu laiku buvo praneš
ta, kad Bolivijos vyriausybė 
susekus kitą komunistų sąmok
slą, ir kad jo vadai buvę areš
tuoti.

(lU^njc*
vilkai

DIXON, III., rūgs. 7. — šioje 
apielinkėje farmas apniko vil
kai. Per pastaras dvi savaites 
jie surijo daugiau kaip šimtą 
farmerių gyvulių. Vieną naktį 
jie papiovė farmerio Oscaro 
Cosso dvidešimt vieną avį.

Greitojo traukinio 
susikulimas

SAN FRANCISCO, Cal., 
rūgs. 7. — Netoli nuo Zamora, 
Cal., vakar ištrukęs iš bėgių 
susikūlė greitasis Southern Pa
cific linijos Shasta traukinys, 
ėjęs iš San Francisco į Port- 
landą, Ore. Daug pasažierių 
buvo daugiau . ar mažiau su
žeistų, bet pavojingai sužeistų 
rasta tik trys.

VAIKŲ PARALIŽIO EPIDE
MIJA

HUNTINGTON, W. Va., rug
sėjo 7. — Vaikų paraližio epi
demija nesiliauja, Ir dėl to 
mokyklų atidarymas atidėta 
iki ateinančiam pirmadieniui.

Pacific and Atlantic Photo]
Litą Grey Chaplin, buvusi krutamu jų paveikslų aktorė, ku- 

nesenai gavo perskiras nuo savo vyro, garsaus komiko Charlieri
Chaplin. Jos globoj pasiliko jų du vaikai ir taip jau ji gavo 
dar $825,000. ‘

Workers’ party centras 
kraustysis j New Yorką

Komunistų orakulas Foster su
muštas Lovestone vadovau
jamos fakcijos

NEW YORKAS, rūgs. 7. — 
Workers’ [komunistų] partijos 
laikomoji čia konvencija 49 bal
sais prieš 20 nutarė savo nacio
nalinį headąuarters 
perkelti iš Chicagos į 
ką. •

Renkant naują ’ 
vykdomąjį komitetą,
Z. Fosterio vadovaujamoji gru 
pė buvo sumušta. Rinkimus lai 
mėjo komunistų fakcija, kuriai | 
vadovauja Jhy . Lovestone.

(centrą)
New Yor-

centrai i nį
VViiilamo

Gen. Čian Kaišek vyks
tąs j Jungt. Valstybes

Kautynės dėl $500 komi 
so; trys užmušti

NEW YORKAS, rūgs. 7. — 
Advokatų Bijur, 
S te i n be r g, ofise, 
vintame aukšte 
rio” . West 44th
nuo 5th Avė., vakar įvyko kau
tynės, per kurias trys asmenys 
žuvo.

Ilertz and 
kurs yra de- 
“skaiskrėipe- 

gatvėj, netpli

TOKIO, Japonija, rūgs. 7. — 
Gautos iš oficialinių sferų ži
nios sako, kad generolas Čian ją ir pasidavė; 
Kaišekas, buvęs vyriausias Ki
nų nacionalistų Nankino vai-! 
džios karo • vadas, iškeliaująs į 
Jungtines Valstybes.

Generolo Kaišeko žmona ir 
duktė jau pirmiau yra išplau
kusios laivu į Jungtines Vals-' 
tybes ir apie šios savaites pa
baigą atvyks j Sftn Francisco.

Ginčai kilo darant reai estate 
transakciją, vyriausiai dc’ $500 
komiso agentui Bernsteinui. 
Įtūžęs Bernstein išsitraukė re
volverį ir ėmė šaudyti. Charles 
Herskovvitz, real estate broke
ris, ir advokatas Henry Coheri 
krito negyvi. Advokatas Stein- 
berg besigelbėdamas nuo šovi
nių, šoko pro langą gatvėn ir 
užsimušė. Krisdamas jis nupuo
lė ant dviejų praeivių galvų ir 
pavojingai juos sužeidė.

šovikas po to buvo pabėgęs, 
bet paskui pats atvyko į polici-

22 užmušti religinėse 
riaušėse Indijoje

NAGPUB, Britų Indija, rug- 
sėjo 7 — Tikybinėse riaušėse, 
kurių čia įvyko praeitą sekma
dienį ir pirmadienį tarp indu- 
sų ir musulmonų, dvidešimt du 
žmonės buvo užmušti ir dau
giau kaip šimtas sužeisti. Riau
šėms malšinti be policijos teko 
dar pavartoti kariuomenė.

Kiek fašistų Italijoje
ROMA, rūgs. 7. — Oficiali- 

niu pranešimu, fašistų partijos 
narių šiandie yra: 1,000,000 
vyrų, 75,(X)0 moterų, 145,170 
mergaičių ir 8,850 universitetų 
studentų; bendrai 1,229,150 as- Mjrg Anti-SalOOn LygOS 
menų‘ viršila Wheleermenų.

INDIANAPOLIS, Ind., rūgs, i _ ____
7. — Viename vietos viešbuty' BATTLE CREEK, Mich., 
iš kambario, kurį buvo pasiė- ru#s- 6. ~ Vietos sanatorijoj 
mę turtingi kaliforniečiai, Ray- vakar mlrg Wayne B. Whoeler, 
mond D. Morris su savo žmona, I’er daug metų buvęs paskilbu- 
vagys išsinešė $10,000 vertės sįos Anti-Saloon^ Lygos vyriau- 
briliantų. Iš kito kambario pa
vogta $400 pinigais.

Ctycagai ir apielinkei federa-

sias vadas. Profesija jis buvo 
advokatas. Mirė širdies liga.

| Prieš tris savaites helaimin- 
ga mirtim mirė jo žmona: nuo 
aliejinės krosnies užsidegė jos 
'rūbai ir ji žuvo liepsnoj. Jos 
tėvas, buvęs nelaimės liudinin
kas, iš išgąsties pats krito ne- 

1 gyvas.

linis oro biuras šiai dienai pra-' stiprus žemės drebėji- 
našauja: T> .mas Japonijoje

Didumoj debesiuota ir kar- —----- —
tais gali būt lietaus; šilta; vi- TOKIO, Japonija, rūgs. 7.— 
dutinis, daugiausiai pietų vėjas, šiandie vakarą centralinėj Ja-

Vakar temperatūros buvo 
tarp 70° ir 86° F.

Šiandie saulė teka 6:J22, lei
džiasi 7:14. 
2:30 ryto.

Mėnuo leidžiasi

ponijoje buvo jaustas stiprus 
žemės drebėjimas. Supurtymai 
traukėsi keletą minučių. Ar bu
vo padaryta kur pragaišties, ži

linų dar nėra.

Proponuoja atgaivinti Ge • 
navos protokolą

Barbariškumas Amerikos 
kalėjimuose

Be saugumo garantijų, 
bių nusiginklavimas 
galimas

valsty-
nesą j

rūgs.
seime

valsty-

GENEVA, Šveicarija, 
7. — Tautų Sąjungos 
vakar vėl buvo pakeltas 
vių nusiginklavimo klausimas. 
Jį pakėlė Beelaerts Van Blok- 
lands, Rolandų užsienio reika
lų ministeris, kuris netikėtai 
pasiūlė rezoliuciją atgaivinti 
1924 metų nepuolimo protoko
lą.

Van Bloklands pareiškė, kad 
buvusių praeitais metais nusi
ginklavimo konferencijų nepa
sisekimai parodą, 
nusiginklavimas 
esąs negalimas, o 
mas turįs būt 
daug plačiau.

Belgai, Francuzai, Vokiečiai 
ir Rolandai pasiūlymą sveikino 
su dideliu entuziazmu, šaltas 
buvo tik Austen Chamberlain, 
Anglijos užsienio reikalų minis
teris.

[Genevos 1924 metų proto
kolas buvo vyriausiai čcchoslo- 
vakų užsienio ministerio Bene- 
šo darbas. Jį rėmė 
das, buvęs tuomet 
darbiečių premjeras, 
Francijos liberalų
Potokolas buvo betgi atmestas, 
kai Anglijoj darbiečių valdžia 
turėjo pasitraukti, ir jos vietą 
užėmė konservatoriai. Tuo pro
tokolu buvo numatyta prfven- 
tina visų kylančių tarp valsty; 
bių ginčų arbitracija, Kurį tu
rėjo užkirsti kelią karams. Ei
nant protokolu, Tautų Sąjun
gos taryba ir tarptautinis teis
mas butų turėję didesnės ga
lios ginčams spręsti, ir jų 
sprendimus turėjo 
savo bendra akcija vykinti.]

Šios dienos posėdy mažesnių-

TALLAHASSEE, Fla., rūgs. 
7. — Kalinių, vartojamų vals
tybės kelių darbams, stovyklo
je vakar rado “sweatbox’e” 
nebegyvą kalinį Henry Ridley, 
negrą, nuteistą ketveriems 
metams sunkiųjų darbų.

Vedant kvotą, stovyklos ka
pitonas Foster prisipažino, kad 
kalinys sirgęs ir buvęs reika
lingas daktaro- pagalbos, bei 
dėl tcų kad jis atsisakęs eit* 
dirbti [sirgdamas!], jis buvę* 
uždarytas “sweatbox’e,” kame 
vėliau ir buvęs rastas negyvas;

“Sweatbox
ras, iš tvirtų lentų 
narvas, kuriame 
žmogus negali nė 
kitaip pasikrutinti, 
si tempęs stačias
“Sweatbox”, kaip kalinių bau
džiamoji priemonė, buvo išras
tas po to, kai kalinių plakimas 
buvo užginta.

jog aktualus 
šį momentą 
todėl klausi- 
išnagrinėtas

MacDonal-
Anglijos 

ir Herriot. 
premjera.:

gi yra tam tik- 
sukaltas, 

uždarytas 
atsisėsti, nė 
tik turi iš

stovėti.

Brity darbo unijos neįsileis 
komunistų *

EDINBURGU, Škotija, rūgs. 
7. — Anglijos komunistai ga
vo dar vieną stiprų smūgį dar
bo unijų kongrese. Milžiniška 
balsų dauguma kongresas parė
mė generalinės tarybos rapor
tą neįsileisti komunistų į dar
bo unijų judėjimą.

^0.

Sacco-Vanzetti aikštė 
liertine

BERLINAS, Vokietija, 
7. — Komunistai pasiūlė 
to taryboje sumanymą 
helmplatzą perkrikštyti Sacco- 

Toj aikštėj 
ir kai 
trobe-

”19 11 J 1 *
valstybė j Vanzetti aikšte. 
-izi.it; i lyra Amerikos ayra Amerikos ambasada 

kurie Vokiečių valdžios
jų valstybių kovą dėl nusigink- ’s,aL
lavimo vedė Erich Loefgrer., 
švedų užsienio reikalų minis
teris, taipjau Feliks Cielens, 
Latvių užsienio reikalų minis
teris. Pastarasis» nurodė, kad 
šiandie Europa išleidžianti 1,- 
500 milionų dolerių tokiem* 
ginklams, kokius kad ji varto
jus prieš didįjį karą, ir tokios 
valstybių ginklavimos rungty
nės nešančios vėl karo pavojų.

Rado nušautą moteriškę
BALTIMORE, Md., rūgs. 7. 

— Netoli nuo Lochravcn rado 
šalikėly pamestą automobilį, o 
jame negyvą moteriškę, Made- 
leine Soerbach, 26 metų am
žiaus. Ji buvo nušauta. Veda
ma kvota.

SKRIDIKAI APLINK
ŠAULĮ RANGOONE

rūgs, 
mies-
Wil-

PA-

RANGOON, Burma,. rugsė
jo 7. Amerikos aviatoriai 
Brock ir Schlee, kurie aeropla
nu Pride of Detroit skrenda 
apilnk pasaulį, šiandie iš Kalku 
tos atskrido į Rangooną.

Iš Amerikos jie išskrido 
rugpiučio 27 dieną, ir jau yra 
nuskridę bendrai daugiau kaip 
8,500 mylių.

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
7. — Prohibicijos agentai su
ėmė, netoli nuo Port Clinton 
didelę valtį, gabenusią svaigių
jų gėrimų vertės 25,000 dole-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitą priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją ui siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteikM 
jufns patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



BRIGGJ irmano.

L.S.S. Pildomasifl Komitetas

Matuliauskas

AISKUS DALYKAS

ANDRIAU,

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos Ieškokite to

Your
Happmess

JŪSŲ

Visuomet ApsimoKa
Skaityk Naujienų Classified Ads Kasdieną.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau-

s-ga 
nuo

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Kodėl laukti ilgiau? Laikas bėga gręitai ir rytojus ateis 
nepastebėtas.

tokį nusista- 
o dabar tik

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius Hollins St. Balt i mere

ANDRIAU, 
KYS», NPP 

R^I.TU Tl

S.-D. KONFERENCIJA

“Arba imkime kad ir Tilmau- 
so salės taip garbingą mitingą 
Tą sekmadienį Socialdemokra
tų Partijos buvo surengtas ne

ĄR GAMMAS’DAIKTAS 
KAD TU JAU RŪKAI

OLD GOLDS

Atsiversk sau Naujienų “Classified Ads.” puslapi ir žiu 
rėk “Real Estate For Sale” — Namas, kurio ieškai, už tą kai 
ną, kurią norėtumėt mokėti, randasi tenais paskelbtus.

Produktu P. Lorillard Co.. I»L

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Viliu, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jui gelionienė, 1789 S. Saistei! St.
P. Grigaitis, 1789 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidaa, 1579 Milvvauke Av
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

Namai yra pamatas musų gyvenimo laimės. Yra daug len
gviau kovoti už buvj, kuomet žmogus turi savo tvirtovę — 
savo namą. Nė vienas žmogus negali turėti pilno patogumo, 
negali jausti visapusiško užsiganėdinimd, kolei jis neturi 
SAVO namo, nes jo gyvenimui stokuoja pamato.

Tai 
apsauga prieš menkesni 

rkliai visur.

AS VERČIAU PRIS ILAIKV&IU 
SAVO RU5IES. AŠ JUOS QA~ 

UU RŪKYTI NUO PAT RYTO 
IKI NAKTIES BE JOKIO GER 
KLĖS SUERZINIMO.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

AS TAI PAT | IR BENT 
KARTĄ „MUDU SUSITAIKtME 

DUOK RANKĄ? r-^

NORS IR VS-.•.•1HĄ.SURU1

-IKRAI TU R t W! N 7 
JUOS IS BANDYK J

“Žiūrint partijų istorijų, ma
tome, kad kiekviena partija te
gali rastis tik tam tikrose są
lygose. Komunistai, pavyz
džiui, yra tvirtesni mažiau de
mokratiškose šalyse, kur žmo
nės tamsesni. Savaime aišku, 
kad despotijose kaip tik komu
nistiškiems metodams psicholo
ginės sąlygos pa (ogesnės.

“Jei po krikščionių režimo 
komunistai ir butų buvę tvir
tesni, tai nieko stebėtina. Pa
buvus ilgiau demokratinei tvar
kai jie butų išnykę”.

PA 
fytk 

JS, KAIP KAD J SENAS ŠTOFASj 
KURI NES KADAISE1 
GAUDAVOM t

ANDRIAU, AS NORIU TAU 
DĖTI PAS l RINKTI STEBUKLIN

GĄCIOARCTA“" JIE Y

Įėjimas į Mick-a-Jack urvą, ties Sfiellmound, Tenn. Tame 
urve buvęs uždarytas geologas Lawrence C. Ashley, bet po 5 die
nų pats išsikasė.

Lietuvos socialdemokratų 
partija šaukia rugsėjo mėn. 25- 
26 d.d. savo konferenciją. Val
džia, norėdama pasirodyti “de
mokratiška” užsienio akyse, jos 
nedraudžiu. Bet konferencijo
je, žinoma, bus “valstybingumo” 
sargai ir susirinkusieji partijos 
atstovai negalės atvirai išsi
reikšti.

Naujienos
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

cor|ho 
prieš 
narių dauguma buvo tųom ne
patenkinti: įvykus pirmam su
sivažiavimui butų buvę nutaria 
dėtis j C. Biurą. Bent tųkio 
nusistatymo buvo spaustuvių 
laii/ininkai, Spaudos Darb. 

Prof. S-gos nariai. Net ir trum
pos demokr. vyriausybės gyve
nimo bėgis panašius pavyz
džius parodė. Taip Maisto 
Darb. Prof. S-gos Kauno sky
rius didžiausioji sekcija, kepėjų, 
nesutiko su savo sąjungos Cen
tro Valdyba ir kaip lik nutarė 
dėtis prie C. Biuro. Tą pat nu
tarė >r visos tos s-gos Šiaulių 
skyrius.

Jūsų akys tai jusu didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą* Jei nesveiko* 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
ilgienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted St.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton J ūsas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, 111.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

ir pirma, dar prie krikščionių 
valdžios buvo nusistatę su socd. 
partija neiti išvien. Beiškia, 
kaip tik ne demokratinės vy
riausybės bukais 
tymą buvo įgiję, 
jį pasilaikė.

“Centro Biuras 
tik pernai vasarą.

į jį prisidėjo, tai parėjo 
s-gos centro valdybos. Ir 

kurių prof. sąiuųgu 
valdyboms veikiant 
Centro Biurą, juSocialdemokratai ir komu 

nislai Lietuvoje

tas vienas 
riose yiotosp mitingų. Q kodui 
buržuazine spauda kaip tįk su 
ypatingu malonumų inįųi Til- 
manso salės mitingą? Todėl, 
kad kiti mitingai l>nv<> rnmųs, 
vieningi, o čia buvo triukšmo. 

0 ar ta triukšmų tekėle tik taip 
vadinami komunistai? Ne vien 
jie. Jiems padėjo ir daugelis 
tame mitinge buvusių buržua
zijos agentų, federąntų ir dar 
kai ko. Kas stdbąjo, tas mate.

“Jei šiuo peri jodu butų irusi 
Socd. Partija ir mažėjusi nors 
narių skaičium, tai gal ir butų 
pagrindas kalbėti apie socialde
mokratijos įtakos tuo laiku silp
nėjimą. Dabar gi atvirkščiai: 
Socdkr. Partija plėtės, jos na
riai sąmonėjo. j926 m. Lietu
vos socialdemoratijos bujojimą 
tegalima sulyginti su 1905 m. 
jos jėgų išsireiškimų.

“Kiek socialdemokratijos įtą- 
ka liaudy tvirta ir dabar, ma
tyt kad ir iš dažnai spaudoj 
kartojamų motyvų, kodėl neda
romi nauji Seiimo rinkimai: 
girdi, renkant ta pačia tvarka 
Vėl Seime butų socialdemokratų 
ir liaudininkų dauguma.

“Kai dėl komunistu, tai nieks 
negąlčs pasakyti tikrai, ar <Įa- 
bar jie Lietuvoj tvirtesni, ar 
silpnesni, kaip prieš gruodžio 
17 d. Sprendžiant iš išmėtomų 
naktimis lapelių, reiktų many
ti, kad dabar jie tvirtesni.

OLD GOLD
7«i švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

ant veido.

INGBRSOtL laikrodėliai 
mėgiaiaud ir žinomiausi 

pasauly.
Ingersoll vardas reiškia pasi

tikėjimą ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas bus laiko
mas.

Apsimokės jums visados paie
škoti to vardo ant veido. Tai 
jūsų 
laikrodėli

Ingersoll Watch Co. inc.
Wcw York • Chkbgo San Francisco 

. j/i rjiiaiiniii imi ■

.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuviu Socialistu Sąjungos Skyriui, 

eina kart* savaitėje, K®tvirt-aa«iieniais

Smetonininkai nuolatos kar
toja tą pasaką, kad gruodžio 
mėn. 17 d. jierversmas išgel
bėjęs Lietuvą nuo bolševizmo. 
Prieš perversmą, girdi, Lietu
voje komunistai buvę taip įsi
galėję, kad jau baigę stumti 
socialdemokratus iš profesnių 
sąjungų ir l>cndrai ėmę pa
veržti socialdemokratams vado
vybę darbininkų judėjime.

šilą pasaką aiškiais faktais 
sumuša savo 32-am numery j 
Kauna “Socialdemokratas”, ku
ris rašo:

“Jei mes paimsime 1927 m. 
“Darbininkų Kalendorių” ir pa
žiūrėsime, kiek buvo organr-1' 
zuotų į prof. s-gos darbininkų 
ir kokiai krypčiai, tai rasime, 
kad didžiausioji prof. s-gų na
rių didžiuma priklausė Prof. 
S-gų Centro Biurui, kurs social
demokratinės krypties laikos. 
Sąjungos, priklausančios Centro 
Biurui, kaip tik buvo geriausia 
organizuotos, skaitlingiausios ir 
savo profesija vienos iš svar
biausių: čia ir gelžkeliai, čia ir 
paštininkai, čia ir laukų darbi
ninkai, čia Bendroji Darb. prof. 
s-ga, kuri jungė Lietuvos fab
rikų ir dirbtuvių darbininkus, 
čia ir kitos.

“Tos prof. s-gos, kurios ne
priklausė Centro Biurui, tai jos

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, A 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na- /I 
muose ir biznio kur- JA 
se. Reikalaukit dy- 
kai knygutes. v/ 'JHlVffl H 
Master Dressmaking SĮin 1 .IV j

College ('iM’JlLj
J. F. KASNICKA
190 N. State SU HMUT 

kamp. I^ake St. 10 fl.HMHPK

“Ir prieš gruodžio 17 d. kp- 
munistų partija buvo nelegali. 
Nei mitinguose, nei susirinki* 
muose ji ir nebūdavo, kaipo to
kia, peršama, žmones, pas»va- 
dindavusieji save kairiaisiais 
ne visi buvo komunistai. Ir dar
bininkai, plačioji darbininki. 
masė, jų net neatskirdavo nuc 
socialdemokratų, jiems pritarda
vo kaip socialdemokratams. Jei 
jie butų mėginę piršti komunis
tus, daugumoj atvejų jie butų 
buvę išgujami. Daugiausia dar
bininkuose pritarimo turėdavo 
žmonės su socialdemokratiš- 
kais ūbaisiais.

—H-----------------------------
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korespondencijosĮ
iiitliana Harbor, Ind.

Perdirbtų Siuvamų Mašinų
Singer, White, Wheeler 
ir Wilson, New Home ir 
kitų populiarių išdirby- 
sčių.

ir daugiau

si2<>o

SLA. 185 kp. ir L. P. D. 
Kliubo “tėvas” Baltrus R. Ya- 
sulis susirgo. Hugs. 1 d., I)r. 
Shlikeriui patarus, B. B. Ya- 

< sulis išvyko. į Mercy ligoninę. 
Gary, Ind., kur jam bus pada
ryta operacija. Pastaruoju lai
ku Yasulis gan sunkiai sir
guliavo, bet dar tikisi pasveik
ti ir gryžti prie savo užsiėmi
mo — real estate biznio. Tuo 
tarpu vietos lietuviai pasigenda 
Yasulio, kadangi tik jis vienas, 
iš lietuvių, atlikdavo visokius 
reikalus lietuviams, o ypač ne
judinamo turto reikaluose. Lin
kime greit pasveikti.

— Tiesą RaSąs.

šnje kabo septyni muzikalingai 
suderinti varpai.

Palyginus viršūnę su pama
tais, pakrypimas siekia 4 ir 
trečdalį metro. Tačiau, dėl 
tam tikrų apskaičiavimų sta
tant bokštas jau ištisus šimt
mečius stovi neblogiau už tiesi il
sius“. Vis dėlto, atsargumo dė- 
liai j jo viršų vienu metu dau
giau, kaip 3 žmonėms nelei
džiama.—K. B.

Motery rinkimų teisė 
(vairiose šalyse

Įvairenybės

Visos mašinos serai pertaisytos. Stebėti
ni bargenai šiame išpardavime. Lengvais iš
mokėjimais, be nuošimčių. 3 fl.

Kiek Lenkija turi 
valdininkų

Hc 1 sted~14^Liberty
COME QUT OF THF BEA1F NPĄTH

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa
dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

M
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Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Planais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokiems namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje d rbtuvėje.

Ir yra autorizuoti p: r kivinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

y1"™

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamų patarnavimų 
ir tvarking i šios pirklybos vedimų, Jus <la- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų ie>>unenis labiausiai* atsakančiose 
(Most Reiiable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Fumiture Co. Krautu
ves, nes jų.i čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimų už mažesni atlyginimų.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
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4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta -..................... -............... $2.50
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IK VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ........ SIUS O
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............     50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuoae ...---------------- $7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................  -......................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .... ..................      55e
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Garšinkites “NAUJIENOSE”

Turbul nė viena šalis pasau
ly neturi, pi*oporcionaliai jos 
gyventojų skaičiui, tiek valdi 
ninku, kiek jų. turi Lenkija

Paskelbtomis oficialinėmis 
skaitlinėmis, sausio 1 d., 192C 
m., “urzędninkų” (valdininkų) 
Buvo viso 387,069, neskaitau4 
kariuomenės. Mažesnė pusė, bu 
ten! 183,260, tarnavo adminis 
tratyvėse įstaigose. Didesnioj 

dalis, būtent 203,809, tarna 
•vo valstybinėse aptarnavime 
įstaigose: prie geležinkelių, pa 

lituose, mokyklose, teismuose i: 
|tt. Tarp augštesnlų valdininku 
I administratyvėse įstaigose yra 
jdaug moterų, bet žemesnių vai 
j (liniukų motetų mažai tėra. Di 
Įdesnė puse mokytojų yra mo 
terys.

Administratyvėse įstaigose 
'aukštesnių valdininkų buv( 
[120,705 (moterų 46,680), že
mesniu — 62,555 (moterų 3,- 

*159).
Valstybės aptarnavimo įstai-

Igose dirbo:
prie geležinkelių ........ 89,80f
mokytose .............. 74,252
policijoj ..............   40,294
pašte ...................... %... £7,71/
iždinėj ... ....... .......... 22,27^
teismuose ...........  16,762

Kadangi kiekvienas valdi
ninkas, vidutiniškai, užlaiko

:dar du žmones iš savo šeimy
nos, tai rasime, kad Lenkija 
savo lėšomis turi užlaikyti 
daugiau miliono žmonių, arba 
vieną iš 10 jos gyventojų. J r 
tai dar neskaitant kariuome- 
,nės, kurios Lenkija turi dau
giau pusės miliono. Jei priskai- 
tyti ir kariuomenę, apginkla
vimą, tai rasime, kad Lenkijoj 
vienas iš šešių žmonių yra mai
tinamas valstybės lėšomis, ar
ba — penki žmonės savo dar
bu, savo mokestimis turi už
laikyti vieną valdininką ar jo 
šeimynos narį. *

Taip buvo 1923 m. Bet nuo 
to laiko valdininkų skaičius nė
ra sumažėjęs, gal dar padidė
jęs; nėra sumažinta ir Lenki
jos kariuomenė. — K. B.

Pakrypę bokštai
Italijoj, tarp kitų nepapras- 

įybių, j save dėmesį kreipia 
keletas bažnyčių su pakrypu
siais bokštais. Vieni tų bokš
tų yra pakrypę dėl to, kad sta
tant nepakankamai tiksliai bu
vo ištirta statymo vieta ir -že
mės atsparumas, o kiti, tai ty
čia buvo taip kreivai pastaty
ti, kad atkreiptų dėmesį savo 
nepaprastumu, kaip štai Bolo
nijos mieste.

Bet garsiausia šiuo atveju, tai 
Pizos miesto bokštas. Jis 
trauktų į save visų akį jau tik 
savo nepaprastu gražumu, jei 
ir nepakrypęs buitį. Tai yra 
aštuonių aukštų, apvalainas, į- 
vairausiais pagražinimais par 
puoštas, 54 metrų aukščio bo- 

i kštas. Jis pakrypo bestatant, 
'kai buvo padaryti jau trys au
kštai; tuo bud u statytojas buvo 
priverstas ir toliau tą pačių 
linkmę palaikyti. Bokšto vir-

Amžius, kuriame moterims 
duodama teisė balsuoti, išrodo 
taip:

Vokietijoje ir Austrijoje mo
ters balsuoja ne jaunesnės, kaip 
20 metų; Belgijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
— 21 metų; Švedijoje, Norve
gijoje — 23 metų; Suomijoje— 
24 metų; Olandijoje ir Danijo
je — 25 metų ir Čekoslovaki
joje - 26 metų. Visose minėto
je valstybėse moterų amžius, 
kurio sulaukę jos gali rinkti, 
Zra lygus vyrų rinkimų am- 
'iui, tik Čekoslovakijoje vy- 
ams suteikiama teise dalyvau- 
i rinkimuose sulaukus 21 me- 
ų.

Moterims dar nesuteikta bal
savimo teisė Argentinoje, kur 
vyrai renka jau 18 metų sulau
kę, Prancūzijoje, Graikijoje, 
Italijoje, Japonijoje, Portuga- 
ijoję, Rumunijoje, Šveicarijo
je.

Mrs. Augustina Musei—• BtAvmon, 
North Dakota, rašo: "Aš vien tik 
giriu Severa’s Regulator h reko
menduoju j j visoms moterims kai
po gerų arniką. M”sų namuose Je- 
vera’s gyduolės tuP būtinai rastu” 
W. F. 'Severą Co.. Ofdar Rnold*. Iowa

.......... ........................ ................. dU,

AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magaesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabftr pra- 
lėkit vartoti po biskj “Phillips 
4ilk of Magnesia” su vandeniu 
•ile kada nuo nevirškinimo arba 
•ugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
as “Phillips Milk of Magnesia” 
/ra užrašomas gydytojų, nes jie 
irašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
jolution of bicarbonate of soda 
r palieka skilvį liuosą nuo viso* 
tių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša- 
ina visokius rugštumus iš vidu
jų labai lengvai. Be to dąr, jis 
laug malonesnis vartoti negu
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
ips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
>ile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
r jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187E.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedilioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

s . L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St.

(Halsted A 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam lai vak or- 
tC8.

Žemos kainos — atsakantis 
patarnavimas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina SU Chicago, III. <

Del greito piniginių 
eik alų atlikimo su 
dėtu va, už pigią 
ainą, naudokitės 

n lipinu ^"hlpirranaą

Viršuj Univnrsa) 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal nutartį.

A. VIDIKAS-LULEVICH
aku.erka

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Jei abejoji Apie savo akis, cik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

SERGANTI ŽMONĖS
Del Keriaužio ir <rclčiaunio tini ory d y mo 

pasitarki! su

dykai.

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkre
čiamu lirų, kraujo 
pūsles, nrivatiškų ii 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikostanmas 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chlcago, 

Crilly Building
Imkit- elevator’ų iki penkto 

rų priėmimo knnumrya 506, — 
Ofiso valandom kaadien nuo 10

ankAto. Vy- 
Moterų 508.

____ _______ ___ ryto iki
vakare. Nedėiiomia nuo 10 ryto iki 1 
piet. l’onedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

s 
po

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

e. Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted SL 
Te!. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 Iki 8 vai. kiekvie
na vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

. Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

KJURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
1M No. State St., Room 11112 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8885 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:80 vai. vak. 
Nedilfomis nuo 10 ryto Iki 12 

TeL Yards 8141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojfrnai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgifiams.

■ - ------------------------------ ---------------------

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telepbone Randolpb 5857

Vakaraie 2151 W. 22 St nso 7 Iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS ’

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

Valcarnis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyžios

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį
v ....... -

Telephone Yards 09M

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 di« 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Ud C 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plasa 3218

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
tnetų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Aven 2 lebos

Chicago, I1L.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriške, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. lAtomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358 

. n ..........- ,i

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą J nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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Pamoka iš Viennos Riaušių
Rašo Kari Kautsky.

K. A.

Kunigaikščio Windisch- 
Graetz Avantiūros

(Tęsinys)

Vienos laikraštyje “Arbeiterzeitung” didis soci
alizmo teoretikas, Kari Kaustky, paskelbė įdomų 
straipsnį apie žiaurią darbininkų skerdynę, nesenai 
įvykusią Austrijos sostinėje. Straijjsnio pradžioje1 

.autorius mini reakcininkų surengtą skerdynę Maršoj 
Lauke, šalę Paryžiaus, didžiosios franeuzų revoliu-' 
ei jojos pradžioje, 1791 m. liepos 17 d. Tolinus auto
rius rašo:
Savo “Franeuzų Revoliucijos Istorijoje” Louis Blanc 

(septintojo perskyrimo Įjale šeštoje knygoje) sako:
“Skerdynė paliko liaudies sieloje neišdildomą neapy

kantos ir keršto jausmą. Ji iš anksto davė birželio 20-ai 
ir rugpiučio 10-ai dienoms (1792 m.) revanšo (atmoniji- 
mbd pobūdį. Nes šitos rųšies įvykiai nepraeina visuome
nei? nepalikę savo pėdsakų. Tos kruvinosios pirties reikš
mė buvo neapskaičiuojama, buvo pasibaisėtina.”

Nėra abejonės, kad šitos rųšies įvykiai palieka pėd
sakus, pasibaisėtinus pėdsakus sąmonėje žmonių, ku
riuos jie yra palietę. Vis dėlto kruvinosios 1927 m. pir-| 
ties pasėkos neprivalo būt tokios pat, kokias turėjo 1791' 
m. skerdynė. Tuomet po liepos 17 d. rugsėjo mėn. 1792 
m. žudynės, atliktos kaip tik tų, kuriuos daugiausia buvo 
palietusi kruvinoji pirtis Marso Lauke. Tais laikais po 
buržuazinio 1791 m. teroro įvyko smulkiai buržuazinis ir 
proletarinis teroras 1792 ir 1793 m. Šį kartą, musų lai
mei, nėra reikalo, kad pasikartotų tas pats.

Neužmirškite, kad nuo to laiko yra praėję trylika 
dešimtmečių, trylika dešimtmečių demokratinės kovos, 
bet taip pat ir demokratinių laimėjimų. 1791 m. masės 
buvo visiškai neorganizuotos, be jokio nusimanymo poli
tikoje, palinkusios tikėti kiekvienu paskalų, pasiduodan
čius kiekvienam įsivaizdavimui ir upui. Jos galėjo vie
ną dieną džiaugsmingai sveikinti karalių, kąipo geriau
sią žmonių tėvą, o kitą dieną, nusivilę juo, tempti jį ant 
ešafoto (kur nusidėjėliams nukertama gafvos). Šiandie 
jos jausdavosi krašto valdovais, bet pakakdavo keleto 
šautuvų, kad demokratinis judėjimas tarytum visiškai iš
nyktų ir kiltų tokia panika, kuriainėr drąsiausieji ne
įstengdavo pasipriešinti. Už ktdių mėnesių tečiaus pa
nika praeidavo ir masių pagieža reikšdavosi ruščiaus, ne
gu kada nors. Be to, teroras buvo tikrasis politikos 
įrankis abiem pusėm, tai dešinei, tai kairei, tai vėl deši
nei.

Vėlesniuose dešimtmečiuose tatai pasikeitė, ir pasi
keitė juo labinus, juo dirbančiosios masės turėjo dau
giaus progos susiorganizuoti, įsigyti savo spaudą ir ap
sišviesti — ne tik mokyklose, bet taip pat ir ypačiai po
litinio ir profesinio judėjimo praktikoje, rinkimų kovose, 
streikuose, parlamentiniam veikime, savivaldybėse ir t.t. 
Juo šituo budu masės daugiaus lavinosi, juo darosi sun- 
kiaus nugąsdinti jas smurto žygiais, bet taip pat ir daro
si sunkiau sukurstyti jas prie smurto žygių, kurie visuo
meninei pažangai naudos neneša.

Todėl ir nesenai įvykusios skerdynės pasėkos yra 
visai kitokios, negu to žmonių galabijimo, kuris įvyko 
Paryžiaus Marso Lauke 1791 m. Čia nebuvo jokios pa
nikos, nebuvo socialdemokratų judėjimo susmukimo, ne
buvo vadų bėgimo. Grynai žmoniškumo atžvilgiu, pro
letariatui padaryta pasibaisėtinų nuostolių žmonių gy
vybėmis, nuostolių, kuriuos giliausia jaučia musų parti
ja. Nes mums žmogus tai ne įrankis tikslui, kaip išnau
dotojams, bet tikslas pats sau, todėl žmogaus gyvybė 
mums šventa.

Tečiaus, kad ir mes giliausiai apverkiame kritusias 
aukas, musų judėjimas nėra paklupdytas. Musų orga
nizacijos nepakriko ir jų dvasia tebėra taip tvirta, kaip 
buvo pirma.

O jeigu taip, tai mes galime tikutis, kad ir neapykan
tos bei keršto pasėlis, kurį neišvengiamai pasėja kiekvie
na skerdynė, neatneš tokių pasibaisėtinų vaisių, kuomet 
ju’oletaridtas paims valdžią į savo rankas, kaip tai bu
vo didžiosios buržuazinės revoliucijos dienose.

Tai yra musų priešams dar svarbiau, negu mums.
Proletariato progresas yra nesustabdomas — taip 

pat nesustabdomas, kaip stambiosios pramonės progre
sas. Dar nė viena, kad ir kruviniausią, skerdynė negalė-

Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paltu:
Metams _______________ ___... >8.00
Pusei meti ______ _______ .— 4.01
Trims mėnesiams 2.60 1
Dviem mėnesiams.........................1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per neiiotojuii 
Viena kopija............. ............ — 8c
Savaitei _________ _______________ 18c
Mėnesiui................... 75c

Suvienytose Valstijose, ae Chieagoje, 
paltui

Metama __ ______ __________ w |7.00
Pusei metų   _____________  8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiams_ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ....._________________ $8.10
Pusei metų--------- --------- ____ 4JO
Trims mėnesiams .........................2.50
Pinigus rųikia siųsti palto Monųy 

orderiu kartu su užsakymu.

Šias abi tendencija mes pastebime veikiant dabarti
nėje visuomenėje. Kartais ima viršų ta dvasia, kuriai 
atstovauja išnaudotojai ir kuri veda prie masių žiaurė- 
jimo. Bet ji niekur nesugeba įsigalėti pastoviai. Ank
sčiau ar vėliau prasimuša priekyn prolėtariatas ir jisai 
išplečia žmoniškumo tvarką visuose visuomenės sluoks
niuose.

Prieš karą daugelis iš musų rodydavo į šį reiškinį, 
kaip į klasinių priešingumų švelnėjimo ženklą. Tai bu
vo klaida. Klasių priešingumai tolyn darosi vis aštres
ni. Todėl ir formose, kuriose eina klasių kova, tolyn da
rosi vis žiauresnės, jeigu šitą žiaurumą nesugeba sulai
kyt augančioji proletariato pajėga.

Karas ir daugelyje vietų sekęs paskui jį pilietinis 
karas blogos įtakos padarė į darbininkų sąmonę, siekian
čią prie žmoniškumo, ir padidino žiaurumą visose klasė
se. Bet tenai, kur proletariatas išlaikė arba naujai iš
kovojo savarankiškumą ir laisvę, tenai jisai greitai nu
gali prie žiaurumo vedančias karo pasėkas, tenai ji
sai yra stipriausias veiksnys dabartinėje visuomenėje, 
kovojantis už žmoniškumą. Pagaliau, šitą kovą jisai lai
mes. \

jo jį sulaikyt ilgesniam laikui. Nesulaiko jo nė tūkstan
čiai proletariškų lavonų, kuriuos paliko birželio mėn. ko
va 1848 m. ir gegužės mėn. savaitė 1871 m. Veltui po 
kiekvienos šitų baisių tragedijų pergalėtojai triumfuoda
vo, įsivaizduodami, kad proletariato hydrai jau esančios 
sutrintos galvos, šių dienų visuomenė be tos hydros gy
venti negali, ji turi nuolatos pati ją auginti ir stiprinti,
nes kitaip jos gyvavimas bųtų neįmanomas.

Proletariato pergale yra neabejotina, tik mes neži
nome, kuriuo budu ji įvyks. Niekam nėra didesnio inte
reso, kaip valdančiosioms klasėms, kad ta pergalė butų 
pasiekta kaip galint švelnesniu budu, kad ji įvyktų tokio
se sąlygose, kuriose demokratijos metodai yra tvirtai įsi
gyvenę visose visuomenės klasėse.

Žemesniųjų klasių sielos stovis priklauso žymiam 
laipsnyje nuo to, kaip su jomis elgiasi aukštesniųjų kla
sių valdymo mašinerija. Policijos ir teisėjų taip pat ir 
fabriko direktorių kietumas ir žiaurumas turi tendenci
ją išauklėti kietumą ir žiaurumą taipgi ir proletariate. 

•Jie veikia i proletariato sielą juo stipriau, kuomet kar
tu su žiaurumu link darbininkų eina švelnumas link tų, 
kurie nusideda darbo žmonėms. Kokia beprotystė per
galėtojų, kurie ryto bus nugalėti, kad jie šiandie lyg ty
čia tokius jausmus žadina savo darbais!

Patyrimas, deja, rodo, kad šitokie sumetimai niekuo
met nedaro įtakos į viešpataujančiasias klases. Jos yra 
aklos taip savo valdžios godume, kaip ir savo pelno go
dume ; jos taip pat negalvodamos auklėja žiaurumą liau
dyje, kaip ir plėšikiškai eikvoja svarbiausias gamybos jė
gas — darbininko sveikatą.

Tečiaus mes vis tiek neprivalome nusiminti. Prole
tariatas sugebėjo per keturias kartas demokratinio ju
dėjimo Europos kontinente (Anglijoje jisai prasidėjo 
ankščiau), nežiūrint visų kliūčių ir visų viešpataujančių
jų klasių šlykštybių, ne tik tolyn vis dauigtUis apsišviesti 
ir sustiprėti, bet taip pat ir vis labiau privesti savo iš
naudotojus, kad jie elgtųsi su juo žmoniškiau ir kad tuo 
budu butų galima išvengti) bereikalingų aštrumų kovoje.

Butų tuščia svajonė laukti, kad išnaudojančios kla
sės auklės išnaudojamasias klases tolyn vis didesniam 
žmoniškumui. Jų reikalai stumia jas priešingon pusėn. 
Bet už tai proletariato reikalai verčia jį ne tik save auk
lėti žmoniškumo dvasioje, bet ir spirti savo išnaudotojus, 
kad jie tolyn vis daugiaus vadovautųsi žmoniškumu.

IV. Kaip kunigaikštis 
pardavinėj paveikslus, 
platino netikrus pinigus 
ir, ant galo, pakliuvo Į 
kalėjimą.

1924 m. žinomą princo W'ind- 
isch-Grąetz draugai Budapešte 
pradėjo skleisti keistas ir fan
tastiškas i>asakus apie “Frichi”. 
(taip princą vadino artimieji 
draugai) privatišką gyvenimą.

Fęįęlii buvo tarsi keliavimo 
manijos apsėstas. .Jis misteriš
kai dingdavo iš Budapešto ir 
atsidurdavo Paryžiuj, Monte 
Carlo ar kur kitur. .Jis niekuo
met niekapi nesakydavo apie 
tai, kur važiuojąs/

Vienok atrodė, kad princo ke
liones nebuvo be tikslo. .Jo iš
tikimas sekretorius, Dėsi re Ka
ba, gan tankiai iš princo namų 
veždavo dideles skrynias į gelž- 
kelio stotį. Baba keletą kartų 
aplankė Beinlandą. Princas vį-l 

suomet nekantriai laukdavo jo 
sugrįžimo. Princo draugams 
atrodė keista,^ kad po sekreto 
riaus sugrįžimo Win(lisch-G;ra- 
etz vėl pradėdavo pinigus be 
atodairos mėtyti.

Kunigaikštis W>ndisch-Gra- 
etz į draugų klausinius apie 
sekretoriaus keliones misteriš
kai atsakydavo, jog tos kelionės 
yra surištos su paveikslais. Glo
di, Vokietijos magnatai perką 
iš jo garsiųjų piešėjų paveiks
lus.

Tik po netikrų pinigų dirbi
nio skandalo paaiškėję 
rųšies paveikslu^ kiiaigąikštis 
pardavinėjo Voketijos * magna
tams. Pats kunigaikštis Win- 
disch-Graętz aplankė turtinguo
sius vokiečių pramonininkus bei 
magnatus ir pardavė jiems ne
va garsiųjų artistų pieštus pa
veikslus. Baba veždavo pavei
kslus į Vokietiją ir grįždavo 
atgal su pinigais. Kai Windisch- 
Graetz pakliuvo už netikrų pi

nigų dirbimų, Vokietijos mag
natai pradėjo irgi abejoti apie 
nupirktų paveikslų tikrumą. 
Tapo pakviesti ekspertai. Eks
pertai surado, jog dauguma pa
veikslų buvo falsifikacijos. Tai 
nebuvo Bembrandto ir Ruben
so kuriniai. Tikruosius gi pa- 
vciikslus kunigaikštis pardavė 
už daug aukštesnę kainą, negu 
jie iš tiesų buvo verti.

1925 m. vasaros pradžioj 
Windiscli-Graetz grįžo iš Vie
nos j Budapeštą. .Jo finansai 
buvo .galutinai suirę. .Jis pra
silošė, taip sakant, iki paskuti
niųjų. Prie tos bėdos prisidėjo 
dar įtempti santykiai su žmo
na. Kunigaikštienė \Vindisch- 
Graetz, kuri buvo kilusi iš 
grafų Szcchenyi šeimos, griež
tai pareikalavo iš savo vyro, 
kad jis mestų gembleriaviiną 
ir avantiūras. Ji gavo pasiža
dėjimą iš visų savo draugų, kad 
neskolintų jam nei skatiko.

Kunigaikščiui vienok pasise
kė pasiskolinti nemažą sumą pi
nigų iš amerikiečio, kuris tuo 
laiku lankėsi Vengrijoj. Tas 
amerikietis buvo pulkininkas 
Emery iš New Yorko, vengrų 
kilmės niilionietrius. Gavęs už
tikrinimą iš dviejų stambiausių 
Vengrijos bankų, Emery pasko
lino kunigaikščiui $200,(XX). Su 
tais pinigais kunigaikštis atmo
kėjo svarbiausias skolas ir tu
rėjo galimybės finansiškai vėl 
ant tvirtų kojų atsistoti. liet 
padaryti tai, žinoma, buvo ne 
jo naturui. Jis vėl įsitraukė 
į gemhleriavimą ir pinigų aik- 
vojimą. Kada reikėjo ameri
kiečiui Emery paskolą grąžinti, 
kunigaikštis vėl turėjo pasisko
linti pinigų. Tai buvo paskuti
nė sėkminga paskola. Windisch- 
Graetz priėjo liepto galą. Jis 
turėjo tik du pasirinkimu — 
atsižadėti nuo savo stiprių' į- 
spudžių ir avantiūrų pilno gy
venimo arba nusibankrutyti. 
Bet kunigaikštis pasirinok kito
kį kelią, kuris nuvedė jį į ka
lėjimą.

Kaip kriminalisliškos apysa
kos gerojus, princas-avantiu- 
ristas pradėjo' savo darbą dirb
ti labai sumaniai ir atsargiai. 
Piijniausia jis gavo pritarimą 
iš Budapešto policijos viršinin
ko, Emery von Nadosy, kuris 
prieš porą metų dalyvavo poli
cijos ekspertų konferencijoj 
Ncav Yorko. Po to jis pradėjo 
vesti slaptas derybas su Veng
rijos fašistų lyderiais. Fašistų 
“pučų fondui” jis siūle 60% 
pelno, o pats žadėjo pasiten
kinti 40%. Toks pasiūlymas fa
šistams, žinoma, buvo priimti
nas. Kuriam laikui praėjus 
buvo sukeltas reikalingas '-“biz
nio” varymui kapitalas.

Sekretorius Baba užsakė 
Leipzige pinigams spausdinti 
mašinas. Kunigaikštis Ludwig 
nusamdė ekspertus graviruoto- 
jus ir spaustuvninkus. Tuo pa
čiu laiku tapo suorganizuota 
slapta organizacija netikrų 
franeuziškų pinigų platinimui. 
Kunigaikštis savo sumanymui 
gavo pritarimą iš karo ministe- 
rio iScaky ir kai kurių fašistuo- 
jančios valdžios kabineto na
rių.

Kunigaikščio puošnus auto
mobilius naktimis važinėjo po 
Budapešto gatves, sustodamas 
prie žymesniųjų valdininkų na
mų. Jo palociai pasidarė mi
tingų yieta, kur susirinkdavo 
politiški sąmokslininkai ir ne
tikrų pinigų dirbėjai.

W>ndisch-Graetz dirbo su už
sidegimu. Jis labiausiai buvo 
užimtas išdirbimu planų, kaip 
sėkmingiau netikrus pinigus iš
platinti. Jis buvo y et pasiūlęs 
austrų valdžiai šimtą milionų 
frankų paskolą.

Del Austrijos atsisakymo pri
imti tą paskolą kuuigaikstis 
nei kiek nenusiminė. Netikrų 
pinigų dirbimą sąmokslas pasi
darė nebe pri va (iškas dalykas. 
Prie jo prįsidėjo Vengrijos fa
šistai, kuviu organizavo “pu
čus”, kad grąžinti kakalių. Ypač 
iie norėjo patųndyti ant sos
to kunigaikštį Albreęhtą. Jie į- 
stęigū yyšiųs sų 
simpatizatoriais Buęham^e ir 
Muniche. Bet vymaųsias to 
kriniinaUstiško sąmokslo buvo 

knigaiikštis Windisch-Graetz.
Naujoji jo rolė jam neįmano 

mai patiko. Jis tiek j sąmoksk 
įsitraukė, kad nustojo net gem 
bleriavęs. Jis nieku daugiau 
nesidomėjo, kaip t’k sąmokslu 
Sąmokslo pasisekimas reiškė 
jam politišką M^liQ ir neišse
miamus turto šaltinius.

Pirmieji banknotai buvo at
spausdinti. Trys pasiuntiniai 
su “diplomatiškomis” valizomis, 
kurios tūkstantinių banknotų 
buvo pripildytos, tapo pasiųsti 
į Hagą. Įvyko ekspliozija ir 
visas sąmokslas supliuško. Ne
tikras franeuziškų pinigų bank
notas pateko į detektyvų ran
kas. Po trumpo tyrinėjimo ta 
po sutekta, kad netikri pinigai 
yra fabrikuojami Budapešte. 
Du franeuzų slaptosios polici
jos agentai atvyko į Budapeštą 
įr išvilko aikštėn, kad kunigaikš 
tis W>ndisch-Graeitz ir policijos 
viršininkas ICmery von Nadosy 
yra vyriausi kaltininkai. Fran- 

Įcijos valdžia atšaukė savo pa- 
siutinį ir pareikalavo, kad kal
tininkai butų tuoj nubausti.

Noroms nenorom s vengrų 
valdžia buvo priversta areštuo
ti kunigaikštį ir jo padėjėjus. 
Maža to, ji buvo priversta 
avantiūristą pasiųsti į kalėjimą 
keturiems metams. •

Galingasis imperatoriaus 
Karolio artimiausias draugas 
pasirodė esąs aršiausios rųšies 
krimanalistas. Bet kaip jo dar
buotę įvertino Vengrijos reak
cionieriai? • Baltojo teroro vyk 
dytojas, grafas Apponyi, vie 
šai spaudoj pareiškė, kad bai
siausi katastrofa buvo Jie netik
rų pinigų darymo sąmokslas, bet 
to sąmokslo aikštėn iškėlimas. 
Kiti reakcijos apaštalai kuni
gaikštį vadino “dideliu patrio
tu” Pasirodo, kad tuolaikinis 
ir dabartinis vengrų premjeras 
irgi ne be gricko. Grafas Mtcl> 
ael Karolyj tiesiog įtaria visą 
diktatoriaus Horthy valdžią.

Savo dienyne, sako grafas 
Karolyj, Windisch-Graetz štai 
kokią pastabą yra padaręs:

“—Vienas dalykas yra tik
ras: jeigu didžiosios reformos 
[jis turi galvoj reakcijos refor
mas] bus įvykdytos, tai po ka
ro bus daug žmonių pakarta^ 
Man smagu tik tai, kad aš ne
busiu tarp kariamų, bet busiu 
tarp tų, kurie kars”.

Tai labai reikšmingas pareiš
kimas. įteikia žinoti, kad veng
rų fašistai visą laiką galvojo
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įpie karaliaus grąžinimą ir į- 
yedirną dar aršesnės diktatūros, 
negu ta, kurią palaiko Horthy 
režimas, štai k.dėl fašistu 
ir susidėjo su VVindūieh-GraeU. 
Tiesą pasakius, jie butų susidė
ję ir su pačiu velniu bile tik 
gauti “pučų” rengimui pinigų.

Kaip jau buvo minėta, ne
tikrą pinigų skandalas įvyko 
pereitą metą. Kunigaikštis 
Windisch-Graetz atsidūrė kalė
jime. Bet štai dar visai nese
nai laikraščiai paskelbė žinią, 
kad dėliai “nesveikatos” Wind- 
isch-Graetz iš kalėjimo tapo per
keltas į ligoninę. Tokia pat 
malonė buvo siūloma ir Emery 
von Nadosy, bet pastarasis at
sisakė.

Iš tos žinios galima spręsti, 
jog jau rengiama dirva “skais- 
čiausį” kunigaikštį iš kalėjimo 
paleisti. O tai reiškia, kad kri- 
minališka “bulvių kunigaikščio” 
kariera dar ncužlraigta. Ko ge
ro, ateityj jis dar gali į vengrų 
reakcinę valdžią įsigauti, kad 
ten vėl kokį nors šmugelį va- 
ryti.

(Galas)

Kaip auga naujagimis?
Naujagimis kūdikis paprastai 

būna apie pusės metro ilgio ir 
sveria vidutiniškai 4 kilogra
mus. Normaliai ir gerai maiti
namo kūdikio svoris kasdien 
turi padidėti maž daug 25 gra
nais. ' Normaliai išaugytas kū
dikis-vienerių metų turi sverti 
9 10 kilogramus ir ūgis padi
dėti iki 70 -80 centimertų.

Garsinkitės Naujienose
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Chicago, III.
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GYVENIMAS 
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Pusei metų $1
Kopija ................................. w.... 20c----------------------------------- 7
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activities.

BŪT WILL 1?

the
school year is begun; g(x>d re- 
solutions are numerous; again 
and again are repeated tho 
words “This year I MUŠT get 
something accomplished, I mušt 
get some good g radęs in iuy 
studięs.“

’Tis “I mušt!” No doubtjlo 
all intentions and purpuses, the 
words are
felt. With 
also arises 
intention
wish, tl»e accomplished deed.

Oftcn this duty has been 
brought to mind, this hope of 
fulfilling it has been aroused 
and just as often nothing more 
has been done than that. 
Štili, foreviT, I mušt, 1 MUŠI*.

article in the

rightly meant and 
the utterance therę 
the hope that tlu? 
lead to a realized

different languages on one 
article.“
(Tliis was with reference to 
the “Et tu,— ?” 
previous issue.)

Granted: there were five 
languages in all in that article. 
Is that then to its discredit? 
May oue not express opeself in 
whatever languages oue pleases? 
AND is uot The Stiukui* Cor- 
ner a place \vherą students may 
express their opinious freely, 
with whatever \vords that 
nwst ably defiiw their feeliugs?

VVliat more, this is The Stu-

does not fall far short of a 
hundred thousand.

In these circumstances Mr. 
V. K. Račkauskas in London, 
in collasoration with Mr. E. J. 
Harrison proposes to conipile 
a new Lithuanian-Eįiglish and 
English-Lithuanian dietionary
more in accordance with later- 
day reąuiremcnts. Mr. Račkaus
kas is well ųualified for such 
an undertaking by virtue of 
his thorough knowledge of both 
languages and his great ex- 
perience as 'translator of 
English classics into Lithuanian. 
In his turu M r. Harrison is 
oue of fery few Englishmen 
yersed in Lithuanian as used 
today in books and nevvspapers, 
aiul is also widėly 
in translating from 
iuto English.

Lithuanians in the Argentine

experienced
Lithuanian

Lithuanian 
<Jenis’~ Coruer, sūrely students Į dietionary will be an invahiable 
kiiosv more than just English, Įasset to both the philologist 
or if they do not they 0UU1T wer, for pūrely scholastic 
to know and here the unknown Purposes, to study tins most 
phrase might weU be made[ancient of European tongues 
familiar. “VVebster” has a 
trustsvorthy “Forcign Words 
and Phi-ases“.

A really good

scholastic

Meditation—

and to trace its affinity to 
Sauscrit, Greek and I^atin. and 
thę praęlical linguist yvhose 
objA'ct is rather to mastei* Lith
uanian for Business purposes.

I have often thought aąd 
svondered and \vas surprised, 
as if I had really made some 
discovery, at the truth of my 
conclusion concernjng the print- 
ed matter of today.

The newspa|x*rs delight in 
«?xatęjęc*rtitiiisr tlve iiorrid events 
of eurrent times, and not a 

few trustinrf readers beheve 
and are troly imprtssed by 
everything they read. All the 
divorces, inurders, riots, “tly- 
ing fools”, all oceupy the simplę 
minds of hoiiest folk. These 
šame folk, in turu, just a 
truthfully, exaggerate the 
world-known “news“ until it 
becomes “the scandal’’- and 
“common gossip”.

It may be that tliat is Ihc 
right way to undersland priut. 
However, as far as I knu\v,

C bange in Meaning

lt usęd to be, and maybe ai 
times štili is 
prąyęr

Ą Mystęyy Flay of Lithuania’s 
Poetic Past

The mystery play composed 
by the Lithuanian ]>oet, Dr. 

, under the 
tille of “Nevainikuotoji Vaidi
lutė” (“The Uncrowned Vestai 
Virarin”), a piece which deals 

** L wit.li wle-l»r»t<?cl episode in

dress covering and ahnost en- 
tirely concealing the small lorm 
of innocent maiden 1 ruth.

—a student.

You Knew That That —?

The cow has no upper front 
teeth.

Tlie boms of birds are hol- 
low.

There are two hundred bones 
in the human body.

A snake has no cyelids.
The gorilla is the largest of 

all monkeys.
Each person

aliout four cubic feot of 
per mįmibe.

likę a fervent 
prąyer “God damn it!” This 
prayer, liotvever. in the fast | Mykolaitis-Putinas, 
modern times is shortcned to 
just “Damn!“ and is considered 
as a eurse, or a j>Weai’-WOrd, or. somv, mervly as 
“sniart Ukv\\ise h įymanian historjr, the abdue-
“Golly!” and “Gosli!” are ab-Lįon of yle beautiful 
breviations and contractious ot Įvirgin, Birute, from Perkūnas 
what \vcre formully appeals tol temple near present-day Palan- 
God, just as “Gee!“ is thcĮg^ by the Grand Duke, Keistu- 
“cussiug“ cįerivative irom theĮtis> was performed during July 
Jivn and even present-day re- 
vcrtntly-utlcixd-in-prayed “Jc- 
sus!”

Outburst^ us “By Jovę!” and 
“Thunderin* Juppiter!“ no 
longer arouse the criticism or 
the reprimaud of older and 
“better“ persons. Yet these 
too wcrc once religious calls to 
the ancient god, Juppiter (or 
lovis, who is the šame god) to 
be witness to the attending 
circumstance. In likę man- 
nėr “Heli!“ and “Hades!“ are 
cxclamations summoning the 
infernal regions to take notice 
of certain actions and vvords.

Siinilarly i n the B. C. period 
“Bv mv father’s beard!“ and 
“By your knees!“ were com
mon ejaculations. At these we 
now smile, būt then they špoke 
them with sincerity and re- 
spect and reverence.

“modest” we), the ręst of the 
readers and myself, will try 
ansAVer thcm as truthfully 
we*ll know hoiw.

Today I have for you an

to
as

article written by Red Pepper v
—this time B. P. does not būru, 
however.

—Eff Ess).

vestai

at Palanga on the very spot 
\vhere, according to tradition, 
tlu? Temple of Perkūnas stood 
and this 
euacted.

romantic incident was

stage-manager \vas 
xvell-'known poet, Liu-

dis- 
for 

Mr. 
the

The 
another 
das Gira, fonnerly Director of 
the State Theatre, and 
tinotive incidentai music 
tho chorus was written by 
Dambrauskas, a pupil of
Warsaw Conservatoire and con- 
duetor of the Lithuanian choir 1 
“Gaboja”. There were more • 
than fifty performers, besides 
a large 
fashion 
tragedy, 
crowd.

chorus which, 
of an
filled

ancient 
the role

in the 
Greek 

of the

oi the mystcry.

should have 
air

APPLICATIONS

mem-

NEWS AND NONSENSE

lifie depieted by the poem is 
seen at once:

“We did our nightly chores,—
Brdught i n the \vood

out of doors,
Littered the stalls and

the niows,
Raked down the herd’s

for tlie cows.”

from

from

grass

Pistance makes the Heart 
grow Fonder

So some say, ąud truly wheu 
I yvas fąv away from the honie 
of this kolyum, Chicago, honest- 
ly, I got lonespme and won- 
dered if my readers over gavę 
me a thought. Upon returning 
I HEARD COMPLAINTS! 
Imagine, complaints! oh! no, 
not because I had returned, 
bųt complaints of

RED PEPPER BURNS.
Congratulations, Red Pepper, 

you-ve got real snap!

Yet,—«ome ho!w,—oo-, no. 
nobody ever writes me any- 
thing. Maybe mebbee, I ought 
to tell who I am, a Nize Baby 
or a 
who

Menly Broot,7—? būt aw— 
cares?

One or the Otheę
>’s siek of Women, Winc,Al

and Song, so hc’s goin’ bark to 
school.

Girls, Maybe She’ll TelI 
. Too!

There is nothing likę knowing 
the Ten Modem Commahd- 
.ments, is there, Alice?

You,

cultivation and at first 
not the necesasary cro 
Yet agriculture węuld

Lithuanian immigrants 
When the harvest is

The atmosphepc of home and 
content we find in the passage 
where the author describes the 
room and the inmatės who are 

“Shut in from the yvorld 
without.”

Ali desiring to become 
ber of the L. S. A. A. will plea
se send their applications to 
the chairman of the Msmber- 
ship Committee, Mr. William 
Mack, Jr., 4150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III.

The staging 
showing the ancient altar to 
Perkūnas, the g(xl of thunder, 
with flickering torche^ in lieu 
of eleetric lights, the players 
clad in faithfully reproduced 
costumes of the time, and the 
whole scene bathed in the mid- 
summer twilight, in the midst 
of a beautiful pine-glade, was 
extraordinary ini presai ve. 

I

One of the most effcctive 
was the abduetion of

ALL OUT

L. S. A. A. merbers! meeting 
Sunday, Sept. 11, 1927, at 2:30 
P. M., at Mc Kinley Park Hali!

What About That Slang 
or Jargon?

Just recently I overheard a 
remark somavvhat likę this:

“Some of the Studentą \vould 
likę to be so ‘highfaluten’ that 
they’ve gone ‘kerflooey’ from 
trying to ‘string’ three or four

A NEW REVISED 
DICTIONARY

Economic and General Bul- 
latin,—Lith. ..“Elta“ ..Ag’cy. 
Service No. 14 (Excerpts) — 
The need for an up-to-date 
Lithuanian-English and English- 
Lithuanian dietionary is acutely 
felt. At .present the only work
of the kind worthy of mention [scenes 
is that of Antanas Lalis, pre-Į Birutė by her royal lover, Keis- 
pared about thirty years ago tutis, who in armour and mount- 
and published in Chicago. Stu-Įed upon a splendid charges 
dents of the language 
grateful for this highly praise- 
vvorthy and indispensable 
pioneer ateni>pt, būt at the 
šame time realize that in viersv 
of the ra<)id development of the 
language in the direction alikc 
of the revival of old words and 
the cojitrivauce of ne\v terms 
to meet the exigencies of mo- 
dern lite, the Lalis dietionary 
is defective and calls for fun
damentai revision. lt contains 
perhaps not more than thirty 
thousand Lithuanian words, 
wheras motiem Lithuanian

areĮappeared before the sacred fire 
from the direction of the sea 
and gal lope d off with his fair 
captive along the forest path 
which local tradition asserls 
was actually traversed by 
Keistutis when hc carried off 
the fotu re mother of Vytautas 
the Great to distant Trakai. 
A powerful irttpression \vas 
also made by the concluding 
scene wbich was played to the 
inspiring accompaniment of a 
hymn entltled “Twentieth 
Century” which commemorated 
the renascence of Lithuania.

According to an approximate 
estimate there are in thė 
Argentine at the present time 
about 20,00 Lithuauians. The 
Lithuanian consulate at Buenos 
Aires is making efforts to re- 
gister all Lithuanians and for 
that purpose has sent to the 
eentres inhabited by Lith
uanians special »forms, būt so 
far only a small proportion of 
the Lithuanians has beon re- 
gistered. Not all Lithuanians 
arriving in the country are 
ąware that 'tlicre is a Litb- 
uanian consulate at Buenos 
Aires and not all ęf tliem iv- 
gistev, ąlthough some alrea^y 
appreciate the possible vąlue 
and usefulncss of tl>c consulate 
to them.

Very Rav Lithuanians work 
on the fanus. The majority 
try to find work in the mills 
and factories. When asked the 
reason why they reply that 
they could work on the land 
in Lithuaiya; būt lately Lith
uanians Jiave begun1 to pay more 
attention to agriculture, having 
assertained that on the fanus 
ti i s possible to make an easier 
Hving.

The Lithuanians ąlso avoid 
agriculture because they do not 
know the local conditions of 
land 
have 
dits. 
pay 
best.
good, a man here should lay 
in suppli^es f»»x- -two or tlirco 
years ahead, l>ecause it some- 
times happens that the uext 
year’s harvest is a failure. 
Jthuanians take more readily 
;o stock-raising, especially 
sheep.

The Lithuanians of the 
Argentine do not yet have large 
organiaztions, būt there are 
several small ones. One of the 
oldest is “Aušros žvaigždė“ 
(“Star of Dawn“) whosc opera- 
tions embrace Bosario and its 
suburbs Saladillo and Vilią 
Diego. In Buenos Aires is an 
association 
Lithuanians 
one sclf-aid 
asosciation 
cently founded on nationalistic 
principles and is non-party, 
operating in the cultural and 
economic spheres.
Lithuianian Dėbt to America

In accordance with the fund- 
ing agreement concluded be- 
tween the United States and 
Lithunian Goverments in 1924, 
there fell due on June 15th lašt 
payment of $124,206.63 to the 
former Government, represent- 
ing the eurrent instalment of 
the Lithuanian dėbt together 
with interest. The Lithuanian 
Legation in Washington op 
that day pa»d into the United 
States Treasury the amount 
i n ųuestion, of which $79,431.- 
63 was in cash and $44,775 in 
interestJyearing bonds. More- 
over, the Lithuanian Legation 
in Wasbington has rcceived the 
n<<įessary amount to pay off 
the Lithuanian Liberty Loan 
eoupo.is in the United States.

for the unity of 
in America and 

organization. The 
“Lietuva“ was re-

AUTHORS AND OTHER 
IDEAS

(Ali readers are invited to 
contribute to this column, writ- 
ing about their favorite author 
or 'comenting on boks Any 
hook, any author, whether a 
real author or onc<who has the 
įdea that one is an author, are 
possible subjeets.

Or, readers may send in 
ųuestions and we (not the

Yes, and then right away 
quiek I was put to work, and 
my! such “darbas”. Būt just 
let mie give you a SMALL 
dose:—

1. Ask Alex K. what kind 
of a soda is “some 
more of that.“

Ask Frances 
at the Bunco

of this and

an’ Ian* now I’m done, 
didna’ burn ya’ either, did I?

Gentie
NEW SENSE.

John Greenleaf Whittier

won
27.

3.

what 
Party,

she

Get Norbert to introduce 
me to the mademoiselle with 
tlie roadster.

Find out:
4. Who is Stanlcy’s “uošvė“?

5. Who calls Aldomia up more 
tluin once in one day?

6. Who keeps Betty so busy?
7. Wliom does Helcn.

for, so prettily ?
3. Who is the “gentlpnian” 

whom the anonymous contribu- 
tor’s cap fits? (v. the lašt 
išsue).

9. Which birthday did Lucy 
celebrate oą.the 5th of Septein- 
ber and how?

Who’s ęualified for this job? 
I’m not. I guess I better go 
back whre I spent my vacation. 
I didn’t have to work there, 
not likę this, at any rate.

Būt did you hear that
Ting-a-ling, ting-a-ling

was the “shout” from our 
cooing doves. Herc’s tlie sbout 
from us:— '
Congratulations. Julius Rakštis J

Best Wishes, Miss Mockus, 
9*, excuse pleasę, Mrs. Rakštis S

Heroes! Būt in Whose Eyes?
Some “flying Undies” Bill 

and Tony would make! They 
start motoreycling to Yellow- 
stone, get as far as South Da- 
kota. and from there, no 
further! And just because oif 
Cupid!

Did you Ever?

“Love is blind”, they say? 
I agreel Just read:—

Hmn! Dat Rad Papper 
is soch a cold eritehure! mak
ing fuu from pipple which has 
luff in der buzzoms. Cud you 
blame dom, Stanley, widBillie, 
und Tony T. und A.A.D.? Soch 
switt boyes! Nu, efen I cud 
sink alreaddy,

“Oh I know mine baby hiffs 
me,

I’m quide surę mine baby 
luffs me

By mine baby iss no maybę 
hin de hize.”
Und dat filasofur? Soęh a 

menly bnx)t! Soch a caveman! 
It makes mino hott full wid 
sediment. Hqw pirreing iss 
de fleshing hUę; mitt soch a 
understandings iss der bren! 
I cud luff from all de hott 
soch a women hater.................
Sush a menly man.............  Sę
wirril........... ah... lufff...........

—Nizę Baby.

Ąlthough the lifte of a farm 
boy mušt ha ve been trying on 
the surface, Whittier portrayed 
its finer features in some of 
his best poems. Of the group 
of New England writiers, MMrit- 
tier is said to be also the most 
typical representative of New 
England.

“Snovvbound” pietures Whit- 
tier’s own boyhood and it is 
in tlli s poem, his masterpioce, 
that lie wanntli and si H-

nificance to the homely details 
of the New England farm Ii fe 
of the early nineteenth ccntury. 
The insight into the common

The group siting about the 
hearth. not paying any atten- 
tion to the raging storm out- 
side, the house-dog, laying h»s 
drowsy head to the fire, the 
cat, the picturesąue shadows 
On the wall, the cider-mug, the 
apples, the basket of nuts, and 
the story-telling that’s going 
on—all shows content and 
comfort. '

Another poem in which is 
found an element of personai 
rėminiscence is “Barefoot Boy”. 
Here too, it is evident that 
Whittier had spent much of 
his time in the xvoods and 
learned many of Nature’s sec- 
rets.

He also mentions his fcasts 
of

“milk and bread,— 
IV'Nvter spoon and bpwl of 
wood
On tlie door stone gray and 

wide!”
Finally comes the wish that 

the barefoot boy would
“Live and laugh as boyhood 

can!”
for all too soon -will lx>yliood 
pas Ji away, and

“Ah! that thou couldst know 
thy joy

Ere it passes, barefoot boy!”

Translations by Nuisance

REMEMBRANCE
(Nekaltinkit Manęs — Vaidilos Ainis)

Not a brief, a long-pressed hand-clasp, 
First true sense of love, its real grasp, 
And a night of dreams, dreamy —

Heretofore-untasted gladness,
Eyes, a flame of sparkling brightness, 
Heart, beating feverishly —<

So it was; būt it has passed — 
Warmth and joy, ah! nought did lašt — 
Nought! only a memory —

ACCUSE ME NOT
(Nekaltinkit Manęs — Vaidilos Ainis)

L

Accuse me not for accomplishing such a little bit, 
For meekly yielding, failinę, ųuickly giving in, 
For not holding my head erect, nor, weak within, 
Yet boldly stepping forward as one who’s strong and fit;
Accuse me not for acting a,nd being cowardly
For fearmg death, from a bullet running far away, 
Because it’s hard enough for me, even now the day 
Is lošt when beams of lightį, of peace may come to me.

Į* S. A. A. MEMBERS

Sundąy, Septęmber 11, 1927, at 2:30 P. M., at 
Hali, will be held the BIGGEST meetingMcKydey P

of the yeąr. Ati mcinhers are asked to come especially to 
THIS meeting, as there are several matters that mušt be 
settled nąw, immedįately. There are also two important 
messąges fę.y the L .S. Ą. A. meiubers. Please be prompt 
as the messąges will be delivered at 2.39 P. M. on the dot.

— Secretary, L. A. SADOWSKAS.

|<uriq*ę4., $pt. H, 9Ę1OMp ęh*j=««<

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Grąžios Ąkys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Vajo, Gydo, Atžvicži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš “Birutės” Darbuotės

:mi ir rašė šį didelį kurinį, vie
ną garsiausių Rimkaus kurinių.

Vienas Šimkaus vaikučių sir
go plaučių uždegimu. Motina 
sėdėjo greta ir ašaros žybėjo 
akyse. Glostė vaikelį. Tai regi
nys, kuris sujudins kiekvieną 
širdį. Ir štai tėvas rašė lietu
viams nemirtiną Veikalą.

Atsilyginkim Šimkui
Šimkus musų ChHagoj

Kiekvienas šių dienų birutie- 
tis, taip pat Birutės rėmėjai ir 
visa muzikališkoji Birutės 
skaitlinga publika, patėmiję šį 
antgalvį, be abejo, šiandien 
skubinsią į Mark White Sąuare 
parko svetainę pasimatyti su 
savo mylimu vedėju; kiti gi 
kurie nedainuoja, lauks ir tė- 
mys “Naujienose” pranešimus, 
apie tai, kas yra Birutės vei
kiama.

Pasiilgę Šimkaus.
Du šimtu su viršum chica- 

giečių turėjo laimės sutikti p. 
Šimkų pereito šeštadienio vaka
rą Lietuvių Auditorijoj, kur 
Birutė savo vedėjui surengė 
pričmimo vakarėlį. Reikia pasa
kyti, kad vakarėlis buvo su
rengtas labai visiems nepatogiu 
laiku. Didžiuma turėjo pienus . 
pasidarę išvažiuoti iš Chicagos, 
nes mat pasitaikė trys dienos 
švenčių. Žmonės rengėsi pa
kvėpuoti tyru oru, pasitraukti 
dienai kitai iš didmiesčio. Aš 
irgi skubėjau pagrįšti, tečiaus 
nesuspėjau. Vienok Birutės 
valdyba darė kaip geriausia iš
manydama, nes reikia sezonas 
atidaryti.

Šimkus ir Birutė.
Visa Birutės šeimyna nuo tų 

metų, kada Šimkus jai vado
vavo, didžiai jį gerbė ir visa 
širdimi pamylo jį, kaip muziką 
nepaprasto talento; kaip žmo
gų, kuris netik yra pasižymė
jęs muzikoje, chorų vadovavi
me, bet ir kaip oratorius. Jo 
kalbos klausai ir nori, kad jis 
ir toliau kalbėtų.

Šimkų pamylo Birutė, o Šim
kus visuomet arti Birutės sto
vėjo ir teikė jai tėviškų pata
rimų. Birutė prašė jį, kai jis 
važiavo Lietuvon, atsiųsti jai 
vedėją. Jis tą padarė. Mes ga
vome kompozitorių A. Vanagai
tį. Gėrėjomės jo dainomis, jo 
kuriniais, jo vaidinimu, pilnai 
įvertindami jo darbą prie Bi
rutės. Vanagaičiui apleidus Bi
rutę, ir vėl Birutei teko kreip
tis į savo St. Šimkų su klausi
mu, r.r pats atvažiuos, ar duos 
mums vedėją. Atsakymas Puvo, 
kad pats atvažiuos.

Žodis chicagiečiams.
Aš noriu tarti keletą žodžių 

į Birutės rėmėjus ir, abelnai, į 
chicagiečius, primindamas tą 
faktą, kad kai Birutė kreipsis 
į jus, gerbiamos ir gerbiamieji 
ar su patarimu ar kviesdami 
tapti rėmėjais. a!*'liepkite vei
kiai. pag • ėk Birutei.

Noriu tečiaus priminti geri). 
Šimkui, kad šiandie virto kito
kia gadynė. Drąsiai galiu p 
Šimkų tikrinti, kad musų lietu
viškoje Chicagoje, prie kurios 
lietuvybės palaikymo jis prisi
dėjo, šiandien atsiras labai 

įdaug tokių žmonių, kurie ne
duos jam to vargo vargti. Chi- 
cagiečiai įstengs suteikti komp. 
Šimkui žmonišką, gražų pragy
venimą, idant jo siela butų lin
ksma ir teiktų mums savo ku
rinių. Tai yra musų priedermė, 

■ ir mes tą padarysime. Jei vien 
'busime rėmėjais, tai kiti eikime 
prie Birutės ir su Šimkumi už
dainuokime, kaip anais metais, 
“Vienas vyras ne šneka, vienas 
vyras ne talka.” Taigi visi j 
talką! —— Dailės Mylėtojas.

viesulą perbėgo publiką.- Kas 
atsitiko? Tikrai nežinau, betgi 
manau, kad publika pajuto 
Vanagaičio jasmenybę, pajuto 
gadynės dvasią, įsikūnijusią 
jame.

Tą dvasią vėliau teko paste
bėti įsikūnijusią į kitus. Tik 
Vanagaičio dainos tedainuota, 
tik Vanagaičio pritaikytos me- 
lodijos' tekartota. Ir tai ne vie
nu atveju, ne tų pačių žmonių 
tarpe.

Girdėjau kai kuriuos žmones 
išreiškiant pageidavimą vadina
mų klasiškų melodijų, kaip kad 
tenka išgirsti nuomones mėgė
jų klasiškos literatūros. Bet 
*eikia pasakyti, kad šiandien 
Sinclair’o Lewiso veikalai vra 
skaitomi daug skaitlingesnių 
minių, negu šekspiro. Kodėl? 
Todėl, kad Lcnvis yra šių die
nų klausimų gvildentojas. Va
nagaitis gi yra šių dienų lietu
viu ūpo ir jausmų reiškėjas.

Ir ve, prie šių dviejų, sudary
mui “šv. trejybos”, prisideda 
pianistas Jozavitas. Na. ar įs
tengs šiandien kas nors iš Ame-

Vaizdelis iš išvažiavimo
Vienas lietuvių kliubas, ne

įvardinsiu jo. turėjo surengęs 
išvažiavimą Darbo dienoj, tai 
yra, 5 dieną rugsėjo. Sumaniau 
ir aš važiuoti pažiūrėti gražių 
medelių, paklausyti čiulbančių 
paukštelių, pasigerėti dailia vie
tele.

Nespėjau įeiti į svetainę, 
kaip ėmė žmonės bėgti krūvon. 
Ir aš pasileidau dar smarkiau 
bėgti, negu kiti. Ir nors deba
tus žemais užkulniais turėjau, 
visgi vienas užkulnis paliko. 
Bet aš to nebojau. Kaip dabar 
yra visokių žaismių gadynė, 
tai maniau, kad kokios lenkty
nės ar kitokios imtynės prasi
dėjo ir todėl nenorėjau pavė
luoti.

Pribėgau. Gi matau, kad du 
ženteliu, kaip du gaideliu, dėl 
Onytės (kuri gyvena netoli 
Halsted gatvės ir 14-tos) su
sikibo vienas su kitu. Vienas 
sako: “Onytė mano žaidėjo bū
ti”. Kitas gi tvirtina: “Onytė

įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

/

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Birutė su St. Šimkumi daug
jums gražių valandų suteiks. 
Tapkite kiekvienas Birutės na
riu rėmėju. Ar nors vienas 
galite pasakyti, kad užsimokė
dami narines mokestis 10 dole
rių metuose ir gaudami už tai 
po du tikietii kiekvienam Biru
tės parengimui, jus jausitės 
nuskriausti? Birutė nori gauti 
200 narių rėmėjų, idant užtik
rinus vedėjui žmonišką pragy
venimą. Joks kompozitorius ne
galės suteikti jums jokių kuri
nių, jei jis turės rūpintis savo 
pragyvenimu.

Mes esame Šimkui skolingi
Nesmagu man priminti jums, 

gerbiamieji, o ypatingai komp. 
Šimkui, tas nemalonias valan
dos ir aplinkybes, kuriose St. 
Šimkus turėjo su mumis vargti. 
St. Šimkui mes turėjome butą 
adresu 3229 So. Auburn avė., 
kur jis tarp kitų kurinių para
še “Atsisveikinimą su Tėvyne.”

Aš pats radau Šimkų tą ku
rinį tveriant štai kokiose ap
linkybėse: butas buvo neapšil
domas, pečius stovėjo virtuvė
je, tai turėjo apšildyti visą bu
tą, o lauke šaltis pasiekė, kaip 
mes sakome, “zero”. Prie piano 
sėdėjo Šimkus apsivyniojęs ko
jas kaldra, apsivilkęs ploščiu-

18-tos gatvės apielin kė
A. a. Ona Kučihskienė, gy

venusi 1622 So. Halsted st.,
i persiskyrė su šiuo pasauliu. Pa
šai vota namuose, kur gyveno. 
Paliko nubudime vyrą Kazi
mierą ir seną motiną. Chicagoj 
gyvena velionės du broliu.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 10 d. iš namų į Tau
tiškas kapines. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius Kadžius.

Velionė paėjo iš Maslauciškių 
kaimo, Merislavo parapijos, Su
valkų gubernijos.

Giminės, draugai ir'pažįstami 
kviečiami atsilankyti ir ati
duoti paskutinį patarnavimą.

Babravičiaus, Vanagaičio 
■r Jozavitn koncertai

Birutė parsikvietė iš Lietu
vos p. Šimkų. Nėra abejonės, 
kad ji šiemet duos Chicagos 
ietuviams, keletą gerų parengi
mų, kaip duodavo ir kitais me
tais.

Bet apsčiai Chicagos lietuvių, 
jų tarpe ir Reporteris, daug 
daugiau tikisi iš p. Babravi
čiaus, Vanagaičio ir Jozavito 
koncertų. Kodėl?

Reporteris išreikš šiuo klau
simu vien savo — tik asmeniš
ką nuomonę. Jam. rodosi, kad 
joks choras, jokia orkestrą ne
gali “subytinti” solistų daini
ninkų, solistų muzikantų. Su
prantama, kad tie solistai turi 
būti genesni, negu, muzikantai 
arba dainininkai, kurių mes 
esame girdėję Lietuvoj kaimie
čių vestuvėse.

Choras arba orkestrą, be
abejonės, gali padaryti daugiau 
tienksmo, negu vienas asmuo 
arba pora. Jis gali lengviau pa
sitikti tikslo, kur reikalingas 
sujaudinimas minių, pavyzdžiui, 
kareivius vedant mušiu. Bet 
choras arba orkestrą niekuo
met neparodys tokio lankstu
mo, tokio nuoširdumo, tokio 
gilumo, kaip solistas, šiurkš
čiai kalbant, choras arba or
kestrą skverbiasi į minias, į 
masę, o solistas skverbiasi į 
kiekvieno asmens sielą atski
rai. Ęalgauna ją, džiugina, 
kelia j padanges arba suspau
džia lig replėmis, kamuoja šir
dį, spaudžia ašaras, gi žmogus, 
tartum opijų apsvaigęs, trokš
ta, kad tas malonus skausmas 
tęstųsi ilgiau ir ilgiau.

Ir dar yra vienas svarbiau
sias dalykas. Kalbėsime mes 
šiaip, kalbėsime taip, bet Bab
ravičius Amerikos lietuvių tar
pe pasilieka Babravičių. Kito 
Babravičiaus šiandien neturi
me.

Neturimei mes čia nei antro 
Vanagaičio. Teko kartą Repor
teriui pamatyti Vanagaitį iš
einant scenon ir atsisėdant 
prie piano. Nieko ypatingo jis 
neskambino. , Jokių monologų 
nesakė. Vienok sakytum kokia

rikos lietuvių subyti šį “ly
ną’’ scenoj? Turiu drąsos tvir- 
':nti, kad ne.

Tai ši “trejyba” netolimoj 
'teityj rengiasi duoti porą ar 
tris koncertus Chicagoj pirm 
išvyksiant į kitas kolonijas.

Babravičiaus krūtinė po va- 
kacijų daug apvalesnė, negu ji 
buvo tuomet, kai jis dainavo 
uoj po operacijos. Dagi iš kal

bos galima jausti, kad jis šian
dien yra drūtesnis, nekad bu
vo pavasarį. Be to, vasaros lai
ku jis prisirengė pasirodyti mu- 
>ų publikai su naujomis daino
mis. Vienok galime būti užtik
rinti, kad jis neužmirš sudai- 
nioti ir “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka”, “Stasys”, “Kur ba
kūžė samanota” ir kitas. Turė
dami visą tai domėj, galime ti
kėtis, jog busimi koncertai pa
sirodys geriausi visų pirmiaus 
įvykusių koncertų.

Kaip sekretą, kurį Babravi
čius vienam naujieniečių kon- 
iidenčialiai pasakė, galiu pra
nešti, jog Vanagaitis yra pa
rašęs naują, nepaprastai gra
ną dainą Mamytė Mano. Kai 
Babravičius kalba apie politi
ką. Reporteris daug domės ne
kreipia j jo kalbą. Bet kai Bab- 
avičius pradeda kalbėti apie 

dainas, o ypač jei dar pagiria 
kokią dainą, tai jau jis sten
giasi įsidėti pakaušiu p. Bab- 
avič'aus nuomonę. Viena. dai-
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nos yra jo karalija, o antra — 
jis ne bile dainą giria. O šią 
dainą giria, ir dar kaip giria! 
Ir štai Babravičius jau mokina
si “ftĮamytė mano”, kad sudai
navus ją busimuose koncertuo
se.

Well, kas kas, bet Reporteris 
laukia pp. Babravičiaus, Vana
gaičio ir Jozavito koncertų.

Reporteris.

/-- ' -----M

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo *

> 8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po pieta

jau senai myli mane.” O mamy
tė kumščia Onytei grąsina: “Ar 
aš tau nesakiau, kad mylėk 
senus kavalierius, nes senieji 
daugiau pinigų turi? () tu su 
tais vaikpalaikiais — kas iš tų 
gaidukų? Cento neturi, o nori 
Luti

Tai taip tūlos motir.os mo
kina dukteris ir namie ir vie
šose vietose. Tai bent Rūpestin
gos motinos! Buvęs ir matęs.

KORNAI

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pads prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai minute nutildyti bile 
kokį komą. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryita. Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino-pad prašalina jį 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojanti. Visose aptiekose 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

DZScholls 
Xino-pads
UJdčkit vieną ir skausmas pranyks

Skaityk šitą —.
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mos žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, III.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių
Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

» . »

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

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

f
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Kaip raudoni biznieriai 

139-tą kuopą.
tvarko

Bet juokai juokais. Chavrole- 
las skaudžiai nukentėjo. Jis 
kuone dvilinkas susilenkė, per
sikreipė kaip šimtametis die
das. Jau to Chevroleto pataisy
ti veikiausiai nebus galima.

Dar sunkiau nukentėjo žmo
gus, kuris važiavo Chevroletu. 
Jis skubiai tapo nugabentas li
goninėn, bet taip sunkiai sužei
stas, kad tur būt ir jam jokia 
pagelba nepailgins gyvenimo 
dienų. — Reporteris.

Prastai sekasi

SLA. 139-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko rugsėjo 1 
dieną Strumilo svetainėj. Na
rių atsilankė mažai. Protoko
las iš pereito susirinkimo ir įvai
rių komisijų raportai likosi pri
imti, nes nieko svarbaus nebuvo.

Prieita prie laiško skaitymo. 
Laiškas buvo Pildomosios Tary
bos perspėjau, kad pašalpa nebu
sianti išmokėta ligoniui, nes jis 
jau buvo suspenduotas, kai su
sirgo. Čia nėra niekas kitas kal
tas, kaip tik pats kuopos narys, 
kad laiku nesumokėjo duoklių. 
Juk žmogus nežinai, kada tapsi 
sužeistas arba kada susirgsi. 
Kai žmogus priklauso pašaipi nei 
draugijai, jis visuomet turi su
mokėti duokles laiku, tai susir
gus, jam visuomet bus išmokėta

Pirm 30 mėty
Chicagos “Lietuvos” laida 3 die

ną rugsėjo, 1987 m.

Iš St. Louis, Mo., praneša
ma, kad ten 
Temperatūra 
laipsnį sulig 
mometru.

*

didžiausi karščiai.
pasiekusi 

Fahrenheito
101 
ter-

Toledo, Ohio, ištikusi nelai
mė orlaivininką Walter Steele, 
kuris buvo iškilęs oran 2000 
pėdų ir nukrito. Kaip matote, 
orlaivininkai ir tuomet taipjau 
virsdavo žemyn ir užsimušda- 
vo, kaip kad šiandien, tik jie 
mėgindavo lekioti oru balio
nais, o ne šių dienų aeropla
nais.

Pagal prikazo kominterno, 
sekmadieny.), rugsėjo 4 dienų. 
North Sidės taip vadinamos la
bai čystos progresistės buvo 
surengusios “pasaulinį“ išvažia
vimą į Jeffersono girias.

Kadangi buvo taip daug gar
sinta, tai ir “publikos“ priva
žiavo “milijonais”. Būtent, iš
skyrus keletą North Sidės kas
dieninių Jeffersono kostumerių, 
suvažiavo penkios čystos pro- 
gresistės: viena su raudona 
rubaška, bent trejetas nečystų 
ir kunigas, kuris sukinėjosi 
apie čystas. Tai ir visa publika. 
Komisaras Andriulis buvo at
vykęs išjudinti Jeffersono gi
rias iš šaknų, bet pamatęs, kad 
nėra ko judinti, užkandęs 
agurką, spruko į namus. Tai 
nabagą kelintą sykį Jefferso- 
nas taip “pafiksina”. Apšvietus 
nepaskleidus, reikėjo dumti na
mo.

* » *
garbingas svečias 
lydint J. Katiliui,

Dabar pažiūrėkime kaip elgia
si kuojios valdyba kalbamu rei
kalu. Jeigu narys nėra pilnai 
užsimokėjęs ir susergą, tąi kuo
pos valdyba turėtų tokiam na
riui pranešti, kad esi suspenduo
tas ir pašalins negausi.- Betgi 
musų kuopos valdyba išpildo vi
sas reikalingas popieras ir pasi
rašo įk> blankomis. Pasirašo 
pirmininkas ir sekretorius, kad 
narys esąs geram stovyj ir pildė 
visas pareigas, kurios reikalinga 
pildyti. Ir paliudija savo para
šais, kad centras išmokėtų ligo
niui pašalpą.

Vienok Centras praneša, jog 
narys yra susi>enduotas ir pašal
pa nebusianti išmokėta. Čia ir 
pasirodo, kad kuopos pirminin
kas Petronis ir sekretorius P. 

*l>abelis tiek yra žiopli, jog ne
mato ir nežino ką pasirašo. Na
rys yra suspenduotas, o jie rei
kalauja. kad jam pašalpa butų 
išmokėta.

Ar tai, sakysite, ne puiki yra 
valdyba? Ar, sakysite, kad troi- 
ka ne gerai tvarko kuopą? Bet
gi dar yra vienas juokingas da
lykas: Bacevičius duoda įnešimą 
prašyti Centrą idant pašalpa bu
tų išmokėta (šeši nariai balsavo 
už įnešimą). Ar ne puikus įne
šimas? Prašo, kad Centras lau
žytų konstituciją, o paskui tu
rės priekabių per “Vilnį” šmeiž
ti Centrą, buk nepildąs Susivie
nijimo konstitucijos.

O gal čia buvo sugalvotas trik- * 
sas? Gal mano, kad Centras iš
mokės suspenduotam nariui pa
šalpą, o paskui jau bus proga 
pulti Centrą.

Tur būt butų sunku surasti 
tokį Susivienijimo kuopos pirmi
ninką, kaip Petronis, Jcuris dėtų 
savo parašą, nežinodamas ką pa
sirašo. Na, kaip Centras žiuri į 
tokią kuojjos valdybą?

Naujas Narys.

• ♦ ♦

Iždo ministerija iš VVashing- 
tono praneša, kad Alaskoj at
sidūrę dideliame varge aukso 
ieškotojai, kurie negali pasiekti 
dėl stokos pinigų, nei aukso 
'aukų, nei sugrįžti atgal į Cali- 
"’orniją, kadangi neturį kuo su
grįžti.

’ * J * ♦ . ♦ *
u Lietuvį Višinskį, kuris važia
vo į Marųuette, Ilk, užpuolė 
plėšikai kelyj. Atėmė 40 dole
rių pinigų ir gerokai apkūlė, 
nes jis mėgino pasipriešinti.

♦ * ♦

Shenandoah, Pa., įvyko smal
kios peštynės lietuvių su len
kais. Prasidėjo jos viename 
kieme, o pasibaigė kitame. Lie
tuvis Juozas Sarpalius buvęs 
taip skaudžiai sumuštas, 
nežinia ar pasveiks. 

* ♦ *

Georgeovvn, Pa., saliune
kusios muštynės tarp lietuvių 
ir lenkų. Mušėsi patamsėj. Ant 
rytojaus saliuno kampe rasta 
tūlas Kardokas, kuris buvo 
taip sumuštas, kad negalėjo nei 
pasijudinti.

Aplankė
Andai,

North Sidę aplankė garbingas 
svečias su storu bosu, būtent 
Stonis. Tavorščius Stonis buvo 
labai\veiklus. Bet vieną sykį 
kaip teifatsitiko, kad toks gar
bės narys turėjo pasikavoti, o 
paskui buvo dingęs iš 
gos.

Chica-

♦ ♦ »

Pardavė valgyklą
Juozas Salgaitis, kuris 

kė lietuvišką valgyklą, 
jau pardavė ją lenkui, 
northsid iečiai nusiminę: 
ko lietuviškos valgyklos. 

♦ ♦ ♦

Pasveiko
J. Mitlskus, kuris andai

vo sužeistas mašinos, o taipgi 
buvo sudaužytas jo trokas, da
bar jau pasveiko ir troką sutai
sė ir vėl tarnauja North Sidės 
lietuviams.

užlai-
dabar

nete-

bu-

kad

jvy-

“Dėdė” Šernas rašo straips
nį, kuriame įrodinėja reikalą 
turėti gerą lietuvišką mokyklą. 
Girdi, ji reikalinga tam, kad 
pakėlus musų brolių, lietuvių 
protą ir įkvėpus vaikams lie
tuvišką dvasią. Jis ragina Su
sivienijimą apsvarstyti tą klau
simą sekamame seime.

♦ ♦ *

“Lietuvos” skaitytojų domč 
atkreipiama į išleistą lietuvių 
kalboj knygą
Veikalas parašytas 
Youngo, o 
Ivinskis.

Sudna diena.”
Edvvardo

vertė jį Laurinas

» » ♦
Lietuvos kunigaikš-Didžiojo

čio Vytauto Draugystė prane
ša, kad 26-tą ji turės antrą me
tinį balių, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.

Brighton Park North Šitie

išdirba

• ♦ ♦

Pagrįžo
V. Makovičius, kuris 

Morning Star Club cigarus, jau
pagrįžo iš atostogų ir sakosi 
gerai sveikatą atitaisęs. Jis tik
rina, 
pins 
rms.

kad visus lietuvius 
Morning Star Club

apru- 
ciga-

♦

Ką tik
Valuckis,

♦' ♦

nesudegė
kuris turi savo 

namus 1521 N, Irving avė., pri
sipirko dažų (pento) ir kitokių 
reikmenų, kad apipentijus na
mus. Jis viską sudėjo į skiepą. 
Ret panedėlyj, rugsėjo 5 d., ka
da jisai išėjo darbuotis apie 
namus, jo šešių metų sūnūs su 
savo draugu įėjo į skiepą ir 
kokiu tai būdu uždegė skardi
nę, kurioje buvo sudėti šepe
čiai apipilti benzinu. Benzinas 
pradėjo smarkiai liepsnoti. Gre- 
tymais buvo aliejus ir dažai. 
Buvo pavojaus sudegti namui ir 
vaikučiams. Ant laimės, tai pa
matė šeimininke ir dar spėjo 
užgesinti. O vaikučiams moli
nos už tokį darbą užkure gerą

SPORTAS
KAIP RISTIKŲ. KARALIUS 

BUVO NUVAINIKUOTAS

Morning Star Kliudąs rengia 
išvažiavimą

sekmadienį Clevelan- 
ristynės tarp Požėlos

Ristynes laimėjo

smarkiai traukia

Talman avenue

Nedėlioj, rugsėjo 11 d., Morn
ing Star Kliubas vengia smagų 
išvažiavimą į Jefferson girias. 
Šis išvažiavimas rengiamas už
baigimui vasarinio sezono, to
dėl ir patartina visiems skait
lingai atsilankyti į šį šaunų iš
važiavimą.

Kaip žinoma, Morning Star

Antradieny j, rugsėjo 6, daug
maž apie 6 vai. vakare, ties 43 
gatve ir So. Talman avė., susi
kūlė Chevrolet ir Paige auto
mobiliai.

Chevroletas
43-čia gatve 
Paige dūmė
šiaurės link. Paige, kaip pasa
koja mačiusieji įvykį, turėjęs 
kelio pirmenybę.

Bet kaip ten nebūtų buvę.
laigė taip smalkiai kilto Chev- Į^|įuLas visados moka manda-

Svečius. Taigi 
r.iožė 1 gH|įnia tikėtis, kad ir šį sykį 

bus visi užganėdinti.

Teko girdėti, kad komitetas 
rengiasi pagaimnti skanių už
kandžių, taipgi busią kvepian
čių Morning St.U‘ Kliubo ciga
rų; busią dainų, žaismių ir šo
kių. Taigi vienu žodžiu bus 
smagiausias išvažiavimas. Tik 
visi bukime I

užšoko ant šalygatvio, < 
sieną trobesio, kuriame buvo' 
“soft drinks parlor”, įlenkė da
lį sienos, išlaužė sieną arčiau 
lango, iškūlė langus ir atsidūrė 
krautuvėj prie pat “kaunierio.”

Galite sau įsivaizduoti klerko 
nusistebėjimą, kad automobi
lius, ažuot ieškojęs gasolino 
stoties, sumanė troškulį nura
minti “soda” ir aiskrimu!

sekmadionį nuvyksta 
Bancevičius į čleve- 

pikniką. Požėla ristis

Praeitą 
de įvyko 
ir Komaro. 
Požėla.

Santykiai tarp Požėlos ir Ko
maro jau nuo senai buvo įtem
pti. Komaras prieš porą' metų 
pravardžiuoja Požėlą žvirbliu ir 
kitokiais vardais. Visai dar ne
senai Clevelando “Dirvoj” jis 
pasigyrė, kad galįs Požėlą į 20 
minučių du kartu paguldyti.

Puiku.
Praeitą 

Požėla ir 
landiečių
su Komaru, o Bancevičius — 
su bile vienu lietuvių ristikų.

Viskas tvarkoj. Tik štai šeri
fas rodo “skundą” ant Požėlos. 
Skundas parašytas mašinėle. 
Požėla esąs ir šiokis ir tokia. 
Šerifas perskaitė skundą ir pa
reiškė: kai pamatysiu ristynes, 
tai galėsiu spręsti, ar tiesa 
skunde? rašoma, ar ne.

Kas tą skundą galėjo parašy
ti? Well, kitą kartą gal teks 
ir apie tai pakalbėti.

Dabar apie ristynes. Apie 
ristynes, žinoma, geriausiai gali 

s spręsti tas, kuris pats ritasi. 
Tad aš bandysiu atpasakoti tai, 
ką girdėjau iš Bancevičiaus.

Kai tik susikibo Požėla su 
Komaru, tuoj buvo matoma, 
kad Komaras neturi mažiausios 
vilties ristynes laimėti. Požėla 
nutrenkė Komarą ant matraso. 
Po to Komaras nebe ritosi, ale 
mušėsi. Jis mušė Požėlą kumš
timis į smakrą, veidą, — kur 
pakliuvo. Daug, sako Bancevi
čius, esu matęs žiaurių risty- 
nių, bet tokių niekuomet nete
ko matyti. Visas Požėlos veidas 
buvo sukruvintas. Du kartu 
ristynes buvo pertrauktos ir 
padaryta Komarui įspėjimas ne
simušti. Bet Komaras jautė, 
kad be kumščių pagalbos jis 
neilgai begalės atsilaikyti. Pa
tyrusiam risti k ui buvo aišku, 
kad Komaras baigia išaikvoti 
paskutinį savo “štimą” ir bus 
nugalėtas. Tad kad nuo tos ne
laimės apsisaugoti, Komaras, 
nežiūrint į visus įspėjimus, vėl 
paleido savo kumštis į darbą. 
To užteko. Susirinkusioji publi
ka tiek jduko, jog šoko mušti 
Komarą. Jeigu ne šerifas, tai 
kažin kas butų atstitikę su Ko
maru. Ristynių jury (teisėjai), 
kurių buvo septyni, diskvalifi
kavo Komarą ir paskelbė Požė
lą ristynių laimėtoju. Ristynes 
tęsėsi 44 minutes. Visa publika 
siiužė ir pasigavusi Požėlą ant 
rankų po visą daržą nešiojo. O 
publikos buvo pusėtinai daug— 
du tūkstančiai suviršum.

Taip užsibaigė tos istoriškos 
ristynes tarp “žvirblio” ir lietu
vių ristikų karaliaus. Ristikų 
karalius, kurį “Dirva” apšaukė 
lietuvių čempionu, pralaimėjo 
savo karūną. Ir kas blogiausia 
— pralaimėjo savo karūną Po
žėlai, kurį jis vadindavo “žvir
bliu.” — Rep.

P. S. Prieš porą' dienų tilpo 
“Naujienose” ,'į neatatinkantis 
tikrenybei ristypių aprašymas. 
Tatai įvyko dėl' to, kad gautoj 
telegramoj nebuvo tikrai pasa
kyta, kaip tos , ristynes užsi
baigė. —R.

DAINOS
Del keturių balsy 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
s dviejų dalių: mišriems cho

rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais,

įsigyk sau vieny šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik' 
rą ir geriausią savo draugę. SI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
mušalas namams. Kaina su pri 
;iu ritimu $1.50.

1739 So. Halšted St 
Chicago, HL

LISTERINEi 
THROAT 
TABLETE

antisep
tikas’

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi- 
iria. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą. .

čMade by
Lamb^rt Piurtnac.l Co., Saint LouU.U. S. A.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typgwjjtexį

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

Už Ki-

_ mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 Sb. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
,3201 Auburn Avė., Tel. ,Blvd. 3201

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iėdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
■ .ii -nu....................

ONA MASLAUSKIENĖ
Po tvais Rikašaitė

' Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 d., 2; 10 vai. ryte, 
1927 m., sulaukus 29 m. am
žiaus. Gimus Telšių apskr., 
Žalienų parap;, Plulenų kai
mo.- Paliko dideliame nuliu
dime vyrą Dominiką, dukte
rį Marijoną, 2 sūnūs: Adolfą- 
ir Pranciškų, tėvą Ignacą, 
brolį Klemensą ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Magdeleną. 
Kūnas pašarvotas randasi 942 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 9 d., 1:30 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Onos Maslauskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
VyraH, vaikai, tėvas, 

brolis ir giminės.

I.aidotuvėso patarnauju gni* 
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Metinė:

Atmintis

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ii- moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Or, J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė/

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir ^uo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po piętn
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CKAWFOKP 1480 

TELEFONAS CANAL M64

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

OR. VAITUSH 
OPTOMFTnTSTAB

IS AKIŲ SPE LISTAb

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS —

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO. ILL.

WILLIAMAS MICKUS
Mirė rugsėjo 5 d., 12 vai. 

dieną, 1927 m., sulaukęs 31 
metą amžiaus. Gimęs Kiužių 
parap., sodžiaus Joniškio, Ra
seinių apskričio. Paliko di
deliame, nuliudime savo myli
muosius it- mylinčius moterį 
Lillian,.‘dukterį Jul.ią,' tėvą 
Antaną, motinų Rozaliją, bro
li Pranciškų, dvi ’seseri: Oną 
(»arbausl|ifc^ę,, iFIzbietą Žič- 
kienę fr svogerį, o Lietuvoj 
dėdės, pusbrolį ir dvi pusse- 
seri. Kūnas dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę 
namuose 3316 VVallace st.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 9 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa,, 
maldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Williamo Mickaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu- 
iludime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, duktė, tėvai, brolis, 

seserys ir švogeriai.
LaidotuvČsb patarnauja gra

borius S. P, Mažeika Tel. 
Yards 1138.

ŠaučiuHo

m. kaip atsisky-Jau suėjo motai 8 dieną rugp., 1927 
rei nuo musų amžinu miegu, jau melai laiko kaip ilsies 
šaltoj žemelėj, palikęs mus senatvėj. Nebejauname nuo 
jūsų lauktos paramos musų senatvėj, mes seni tėveliai Jo
nas ir Ona šančiuliai, seserys Uršulė Bružienė, Ona Ke- 
selienė ir Anelė ir brolis Alfonsas Lietuvoj, Amerikoj čio- 
čė Donfiicelėy dėdė Juozapas Šimkus, pusbrolis Antanas. Juo
zapas ir Povilas Šimkus ir giminės.

Liekame visi nuliūdę seni tėveliai ir giminės Ameri
koje. x

Konstantas Sklidutis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo- 3 dieną, 11 vai. 

nakties. 1927 m., sulaukęs 36 metų amžiaus. Paeina iš 
SiavJhj apskr., Sakimų parapijos, Zarenėlių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime savo mylimdosius ir myiisčius moterį 
Prancišką, po tėvais Levinaitė, 3 sūnūs: Antaną 10 m., 
Vincą 4 m. ir Vladislovą 14 mėnesių, tėvą Kazimierą, mo
tiną Oną, seserį Zuzaną ir gipiines.

Kūnas pašaraotas randasi 4843 W. 14th St., Cicero, 
UI. Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, rugsėjo 8 d., 9 vai. 
ryto iš namų į Tautiškas kapines. ,

Visi a. a .Kostanto Skridulio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nmširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Telefonas 
Yards 1741.

LIirTUVIS AKIU SPECIALISTAS 
PeJengvina akli įtempimu, kuria 

esti prieiaatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tet. Boalevard 7582

LACHAYIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale me’d&u at- 
siiaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

FRANCIŠKUS ŠAPUTIS

Persiskyrė su 
rugsėjo 5 <1 
kęs 46 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliudime A. Pc- 
čiukailt- rūpinasi laidotu
vėmis. Kūnas pašarvotas ran- 
(Ijlsi '710 W. 18 St.

šiuo pašąidiu
1927 r ih., sulau-

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 8 d., 1 vai. po pietų 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Franciškaus Še
pučio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
A. Pečiukaitis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.s Butkus & Co. Tel. Ga
nai 3161.

ANTANAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rūgs. 4 dienų, 6 valandų ryte, 
1927 m., 32 m. amžiaus, gimęs 
Raseinių apsk., Batakių parap., 
Šveisčių kaime, paliko didelia
me nuliudime brolį Jonų ir gi
minus, o Lietuvoj tėvų Pranciš
kų, du brolius Petrų ir Boleslo
vą, seserį Petronėlę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 340 
E. 14 St., Chicago Heįghts, III. 
Rūgs. 9 dieną, 9 vai. ryto iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Antano»Stankaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Zinny, Telephone Chicago 
Heights 1471.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi- 
žiurtjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 

| mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

i Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu- 
| mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks-, 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
limo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir ku
bo atbūdavote jas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 

| parduota.

TANLAC
1 DEL JŪSŲ EVEIKATOS

f
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ketvirtad., Rūgs. 8. 1927

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

Personai
Aamonų Ieško

rinančiai 
F nansai-PaskolosHelp Wanted—Mak 

Darbininkų Reikia

NAUJIENOS, Chicago, ūl.
__________  ■-«... —  —

Real Estate For Sale
Namabžeml Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai*2emš Pardavimui

Daktaro Dovidonio 
prakalbos

PAIESKAU męteries prisidėti į 
gerai pelningą rooming house biz
nį. Ai esu pavienis, dcl to vienam 
yra persunku rooming house biz
nį valdyti. Norėčiau susipažinti su 
laisva moterį, kuri pagelbėtų šį 
pelningą biznį vesti. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku. Antanas 
Krist. 24 N. May St., Chicago.

REIKALINGAS vaikinas dirbti 
lietuvio aptiekoj, turintis truputį 
patvrimo. Trumpos valandos. 4847 
W. llth St.

PARDAVIMUI minkštų gšrimų įs
taiga. 8827 Archer Avė.

Help VVantcd—Female
Darbininkių Reikia

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

2 IX)TAI, 30X125, prie Natchez 
avė., į išaurę nuo Belmont avė., 
vakarinis frpntas. yra visi įrengi
mai ir apmokėti, įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

PARDAVIMUI 7 kambariu medinis 
namas su garažium. Puikioj apieMn- i 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

šiandien daktaras Davidonis 
laikys prakalbų apie Lietuvą.

Bet nežinau ar galima bus; 
jo kalbų pavadinti “prakalba”. 
Jei imsime kaip “prakalbos” 
pavyzdį “draugų komisarų” ' 
šokinėjimų ir tuįxviojimą ant 
pagrindų,- vartymų akių, šau
kimą trevogos, Ivg namai butų 

, . , A • J„l.\__ ________ i

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restaurantą. 4102 Archer avė.

PAJ1EŠKOME CHORO VEDĖJO

Kuris gali gerai chorą mokinti, te- 
o | eretiškai ir praktiškai, ir geistina jei __ ___ ______

galėtų ir stygų (mandalinų) orkestrą j restaurantą, dienomis, vienodos 
vadovauti. * * “ ‘

Pageidaujame, kad butų blaivus ir 
išmintingas, savo stovyje, mylintis 
muziką, ir bepartyvis, su paliudiji
mais.

.   ...... - • -T....... ............. ..  ' "  
REIKALINGA mergaitė už veiter-

PARDAVIMUI saliuno elektrikiniai 
pianai. 3352 So. Morgan St. 2nd M. 
rear po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacljos, moderniškas, yra ug-1 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Hcrrmann, 1747 N. ' 
Mayfield avė. Tel. Merriinac 4102

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 5oth St. Apt. 2.

2-ms MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

valandos. Gera mokestis. Atsišau
kit tuojau. Universal Restaurant, A. 
Norkus, Sav., 750 W. 31 st St. Tel. 
Yards 5377.

užsidegę, tai daktaro kalba ne
bus “prakalba”.

Daktaras Davidonis turės 
•‘Teičiau pasikalbėjimą, pasida
linimą mintimis ir patyrimais 
apie Lietuvą — patyrimais, 
įgytais šią vasarą, kurią jis 
praleido atostogas Lietuvoj.
Tai bus paskaita apie šių die- ‘ 14th Avė. 
nų Lietuvą.

Visi, kas galite, bukite* Mil
dos svetainėj. Kalbos pradžia 
8 vai. vakare. Mildos svetaines 
adresas: 3142 S. Halsted 
įžanga 25 centai y pa tai.

Tegul nealsišaukia tokie, katrie tik 
tegali su vienu piištu pianą skambin
ti, tokių apščiai turime vietoje.

Kreipkitės laišku, aprašydami apie 
save; aš suteiksiu dauginus informa
cijų smulkmeniškai apie musų chorą 
ir vietos padėjimų, mokytojo užlaiky-į 
mą.

Rašykite
JUOZAS MACNORJUS,

Kenosha, Wiss.

REIKALINGA moteris arba mergi
na, prie namų darbo, 5234 S. Seeley 
Avė. Tel. Heemlock 0653.

PARDAVIMUI SALIUNAS
Labai geroj vietoj, tarp 9 šapu. Ne 

jokio biznio daugiau nėra. Nedeldie- 
’iin's atdaras iki 1 vai. po pietų. Sa
vininkas 3364 So. Halsted St.

Valiūnas randasi
1248 W. Carroll Avė.

GERA PROGA parsiduoda Hard- 
ware biznis, geroje vietoj,e lietuviais 
apgyventoj. Biznis > išdirbtas per 
daug metų ir eina gerai. Galima pirk
ti su namu ar be namo.

1421 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Phone Cicero 2725-R.

VAIČKAUS TEATRAS

lAist and Found
Rasta Pamesta

PAIEŠKAI’ šuniuko. Turi nu- 
> linkusia^ ausis. Raišas ant pirmos 

SL kairės kojos. Ausys juodos. Ker- 
i šas su Juodom. Viena akis juodu. I 
Visada kinkuoja. Už .sugrąžinimą 
atlyginsiu. 162 E. llGth St.

Dabar turime daug gerų darbų
Indų plovėjų, $15 iki $18 į savaitę.

Prie baltinių merginų $70 j mėnesį.
1 Seamstress, $55, kambarys ir valgis, i 
Counter merginų, $15 iki $25 į savai
tę. prie plovimo iki $60 j mėnesį. Lo- J 
vų taisytojų, $60 iki 65 į mėnesį. Ma-j 
žų virėjų, $20 j savaitę. Virėjų, $25 -
iki $35 į savaitę. Merginų prie namų bungalovv, karštu vandeniu 
darbo $18 į savaitę, kambarys ir vai- mas,^ kampas, 2 karų 8aražas,_ cc- 
gis.

South Purk Employment Agoncy 
4191 So. Halsted St. 2ndfl.

Corner 42nd St.

Real Estate For Sale
N a m ai-Žemė Pardavimai

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis
* “ *i šildo-

montuota gatvė, gražio! apielinkėj, 
geriausis bargenns North West 

) Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa- 
i vininkas 3458 Natchez Str.. Tel.
Palisade 5690.

Geriausias pirkinys North Sidt. 
Biznio namas, gerai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas 
Morse ave., 7 krautuvės, 1(1 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, eųuity $45,000, 
dalį priimsiu į mainus. Mr. KRU- 
LAN, 11 S. La Šalie St., Rm. 738. 
Tel. Randolph 0884.

MODELINIS NAMAS 
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE ĮMOKĖJIMO

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriausis pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.
------- ,-----------—■•

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,’ 
dvigubas, Vi sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% jmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui per savininką, 4 flatų 
modemiškas namas, kampinis lotas, Į 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,-! 
000, cash $10,000, turiu parduoti tuo
jau. Tel. Pensacola 0211.

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, 3215 Wall St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, įmokėti $500, ki-. 
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar- 
mitage Avė. Humboldt 6719.

Pardavimui 4 Matų mūrinis, moder
niškas, po 5 kambarius kiekvienas, 4 
karų garažas, gerai pastatytas, savi
ninkas, 8313 Elizabeth St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellanecus

Vaičkaus Teatro atidarymas į 
įvyks rugsėjo 11 d. Lietuviui 
Auditorijoj. Tikietai patartina 
iškalno įsigyti Mildos aptiekoj 
Bridgeporte. Daug tikietų jau

REIKALINGA mergina dirbti ma- 
I no ofise.

Taipgi reikalingi 25 agentai, parda
vinėti automoblus ir real estate. C. P. 
Suromskis & Co. 5833 So. Western 
Avė. Hemlock 6151.

Help VVanted—Male-Female
__ Darbininkų Reikia________

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI?

\R JUS GALITE SUVARTOTI
PINIGUS? ! . x .

Ar jus norite dirbti vieną valan- 1 pikčeriais ar be pikčerių.

KRAUTUVE ir flatas, prie pat Be- 
verly Hill, naujoj, greitai augančioj 
vietoj, tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu arba parduosiu. 1710 W. 87th 
St. arba Tel. Vicennes 0339.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101’/jX125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

NIEKO neįmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren.

trukti

Skelbimai Naujienos* 
duoda na’.ds drlb 
kad pučk?

CLASSIFIED ADSi

K.U&, kų, ŠUl. M.1’ 
rengia, veikia Ar kviečia

Announcomonts
Pranešimai

Tautiškas Kliuhis “Lietuva” lai
kys savo mėnesini susirinkimą rug
sėjo 8 d., D.ivis Sųuare Park svet., 
8 vai. vak. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes daug svarbių daly
kų bus aptarti. —Rašt. H. L

Birutės pamokos įvyks ketvirta- 
d’eny, 8 d. Š. m., 8 vai. vakare. 
Mark \Vhite Sųuare svet. Daininin
kai ir> dainininkės bukite laiku. Bi
rutė kviečia naujus dainorius-res 
atsilankyti j pamokas ir prisidėti 
prie Birutės, nes komp. St. Šimkus 
atsivežė naujų veikalų.

Valdyba.

For Rent SU mažu jmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu

Tinkama 
dą nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną va-. vieta dėl visokio biznio. Pigi rondo, 
karą; Iš priežasties pasidauginimo F. Urbelis, 6624 So. I aiman Ave. 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departamentų, nėra skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietų dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo
kėsime jums $40 j savaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS 
; MES PERTIKRINSIM IR JUMIS 
šis darbas netrukdys jūsų dabarti
nio užsiėmimo.. Darbas yra papras- i 
tas, patyrimas nereikalingas ir vi-: 
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite tikti tai vietai, Jei jus turite 
25 metus amžiaus. Jei jus esate, 
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
jūsų užsiėmimus, todėl atsišaukit 
asmeniškai utarninke, rugsėjo 6 d., 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towers. 
Bhlg., 6 N. Michigan ave. Tas tik- I 
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
rori dirbti, kurie nori ko nors at
riekti. Randasi neapribuotų progų 
šiame naujame projekte, bet jus 
turite veikti greit, — VE1KIT TUOJ 
— nes tos vietos bus užimtos la
bai greit. Tai yra didžiausia pro
ga Chicagoj, ir jei Jus esate geras

. darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko, rugsėjo 6 d., 8 vai. ly
giai, 12 aukštas.

TOWER BL’IEDING 
6 N. Michigan ave. 

Room 1201

RENDON krautuvė, kas norės j?u ro bungalow puikiai pabudavo- 
‘ ta ir moderniškai įrengta. Jei 

kas nori, gali pirkti ir už cash. 
r Namas randasi puikioje Mar- 

(fuette Park apielinkčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. 'Kreipkitės:

7114 S, Campbell Avė.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000'ga)it veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo įmokėjimą. 3801 
N.’ Crawford Avė. Irving 2634.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb- (|q Bašykit arba atsišaukit. T. 1). 
tą čeverykų biznj, namą ir ataką. Ix>- ~ — —
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,-

’OOO, kitus išmokėjimais, krautuvė iri
,6 kambarių flatas viršui, 2 karų ga- , t
ražas, Savininkas 1647 W. 63rd St. PLUMBINGO IR AP&ILDYMO 
Tel. Prospect 3394.

Rogers, Construction Co., 189 W. 
Madison st. Tel. State 7622.

MATERIOLAS

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- i|me Suteikti visus reikalingus pla- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren j nus dėl plumbingo ir namų apšil- 
St. West 0749. Įdymo įvedimo.

Mes parduodame šį materiolą 
labai pigiomis kainomis. Mes ga-

Automobiles
PARDAVIMUI dviejų tonų trokas, 

1925 model. Geram padėjime, pigiai. 
1003 W. 32nd St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisni

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 8 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val-

2 l-’LAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place,

gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- vjsj assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir- viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
luvės setas, 2 kaurai 9x12 lempos ir kajnil $13,500. cash . reikia $2500. 
maži kaurai, viskas už $840, dalimis, £ar| Grindler,‘ :4956 N. Kentuckv 
6542 N. Clark St. ave. Tel. Palisade 0029.

—---- -------- —r-- 1 it ( 1? <:•(.

-cash , reikia .$2500

n*nn*vnfTu i • • i i PARK MANOR, 8 fl. mūrinis,PARDAVIMU1 dv.ejųni-.|n(lin iu j bui>H<ilow arba 2 fl. 
kandai pigiai, nes apleidžiu Chicagą. T#lpį|’,oriJ 2 lr 3 fintų i Cllalham

Field, mainysiu L,(j kamb. bunga
lovv į Park Maneš arba So. Shore. 
A. Matushek, Sotrth Chicago 9380.

Galima piikti atskirai po vieną šmo
tą ar visus sykiu. Matyti galima nuo 
6 vai. vakare. 1710 Newberry Avė. 
2nd fl. rear house.

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage. 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, % cash. kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

PARDUODU eųuity už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Palisade 6933.

Abbot Wrecking and 
Lumber Co. 

5201 W. Grand ave.
Tel. Berkshire 1321

%AKRO pardavimui, prie 105 ir 
Turner, S. E. kampas, savininkas, 
10501 S. Turner Avė.

Naujas 2 flatų namas, prie Con- 
cord Street netoli Cicero, 1 blokas 
į vakarus nuo North Avė.
riausį pasiūlysiu. Savininkas Spaul- 
ding 3069.

PARDAVIMUI namas ant Westem 
Avė. tarpe 69 ir 68 St. Parduosiu pi-PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- __ _ ....................................... .....

kamb. naujas moderniškas me- gjaj ar^a mainysiu ant mažo cottage.
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va-. 
na, modemiška konstrukcija, galve I 
cementuota, giera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjihiai.< 2138-40 74tįh Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Ave. Kil
dare 6405.

Atsišaukit 327 E. 115 St. 2 fl. iš už
pakalio.

PRAVERSTAS parduoti savo 6 
kambarių mūrinį bungalovv, naujai 
dekoruotą, gerame stovyje, kaina 
$8250, greitam pirkėjui. 2647 E. Park- 
side Avė. Berkshire 0833.

• STOGDENGYSTP
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
>411-16 Ogden Ave., 

Phm.e Lavmdale 0114

PUIKI VAKARIENĖ |
Rengia Chicagos Liet. Audito

rium Bendrovė. Subatoj, rugsėjo' 
10 d., Chicagos Liet. Auditorium ; 
svet., 3133 S. Halsted st. Pradžia 
7:30 vai. vak. Vakarienė bus di
džiojoj .svetainėj. Mažosiose svetai- į 
nėse bus šokiai. Laike vakarienės 
programe dalyvaus geri 
kai-kės. Gerbiama publika 
me skaitlingai atsilankyti. 
$1. —Komitetas.

REIKALINGA vyrų ir moterų, ga
lima uždirbti $60 ar daugiau į savai
tę. Trumpos valandos. Na'uja pro
pozicija. Atsišaukit tarp 2 ir 5 po 
pietų.

MR. KOSMOWSKL 
4602 So. Paulina St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

daininin- 
meldžia- 
Ti kietas

REIKALINGAS senyvas žmo
gus dirbti už porterį prie groser- 
nės. Turi būti pastovus darbinin- 

1 kas. Valgis, guolis, landrė. Atlygi- 
‘ nimas geras geram žmogui. 1458

Simano Daukanto T. J. Kliubas lai- West 15th St.
kis mėnesinį susirinkimą Rugsėjo 9, ............................................. ...... . — —
1927 m., Pėtnyčioj, 7:30 v. v., Mildos.
svet., 3142 S. Halsted St. Valdyba. 111

Lietuvių Kriaučių 269 skyrius A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks Pėtnyčioj, Rūgs. 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Amalgameitų Unijos svetai
nėj, 1564 N. Robey St. Visi nariai 
ir narės kviečiami skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. K. Navickas, rašt.

Birutės Kūno Draugijos susirinki-1 
nias įvyks Pėtnyčioj, Rūgs. 9 dieną, I 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Auditorijoj, kitę šios progos.

wr« • • • • A X m... I f 1 A t ».Visi nariai malonėkit atsilankyt pa
skirtu laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų. Valdyba. v

Personai
Ašmena Ieško

VYRAI, VYRAI, VYRAI 

Puiki Nauja Proga 
Nuolatinė Apmokama Vieta 

Del pasididinimo musų pasekmin
gos organizacijos, mes turime keletą 
gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Mes jumis išmokinsime ir kol mokin- 
silės jus uždirbsite. Tik nepraleis- 

Gal būt įi nebus 
pasiūlyta kitus sykius. Pasimatykit 
su manim šiandie, tuoj.

M R. ANSELMINI,
Room 1514 134 N. La Šalie St.—------ r

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsiltf. lAimkit juoH «iel 
«avo hpsiHaugoji Or. Erajnk 1^.
Nathanson, 3846 W. Madison Sc. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

REIKALINGAS jaunus vaikas apie 
13 metų sieįiumo iŠ Marųuette apielin- 
kčs nešioti “Naujiena#” anksti iš ry
te kostumeriams. Tėvai turintjs virš 
paminėto amžiaus senumo sūnų arba 
dukterį galit tuoj atsikreipti į “Nau
jienas.” Apielinkė neštoj mui “Nau
jienų” — prie 71-mos ir ''aiman Av. 
Galite atsikreipti telefonu.

“NAUJIENOS,” 
1739 South Halsted St. 

Tel. Roosevelt 8500

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir subatomis. 4500 So. Marshfield Av.

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušai biskį sutepti, par
duodu pigiai. Šaukit Tel. Nevada 3588 Avė,

REIKALINGAS trečiarankis pieko- 
rius. Highvvay Bakery, 7053 Archer 

!. Tel. Hemlock 3771;

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan- PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 
dai už $295. Atsišaukit greit. 327 E. Lake Ave., 6 kambarių reiztlenci- 
115 St. 2 fl. iš užpakalio. Į karštu vandeniu šildoma, kam-

- — ninis lotas, 87Y124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 

i2’/2 bloko North Western Stotis.
G. Earl Grindėr, 4956 N. Kentucky 
ave. Palisade 0029.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS Į 
Pardavimui prie §821 So. Califomia i 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na-i 
inas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su i 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą' ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalow, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKTTE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

115 St, 2 fl. iš užpakalio.

Musica! Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį įmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me
tų senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga
ražas, 2 furnace, $3000 cash. Po 6 v. 
vakare. Pensacola 7296.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

$850 vertės grojiklis pianas už $125. 
Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito. Saukit Normai 9432.

PARDUOSIU $750 vertės grojiklj 
pianų už $130, suolelis, roleliai iii ca
binet, 6136 So. Halsted St.

**' 1 1 ■■■■------ ------—----------- —i

RADIO ir radio cabinętai, išdirbi- 
nėtojai. Sampeliai pardavimui po $10 
ir daugiau. Mr. McGUINNIS, 563 W. 
Randolph St. Tel. Central 5294

Už $150 nupirksite mano beveik 
naują grojiklj pianą, stiklinį cabinet, 
suolelį, 200 rolių. Matykit šiandie, 
man reikia biskį pinigų. Joseph De- 
mick, 2332 W. Madison St. 1 fl. front

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Lietuvių kolonijoj. 1515 So. 
49 Avė., Cicero, III.

GROSERN® ir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, cašh biznis, 
$1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
3»th St. I.afayette 7624

PARDAVIMUI šaitanas. ’ Senas 
geras biznis. 3526 N. Lincoln avė.

PADSILUODA kriaučių šapu South 
Side, ant biznio gatvės, 3 metų lysas. 
Priežastis pardavimo —* nesveikata, 
Atsišaukit tuojaus. Prospect 6453.

PARDAVIMUI rūbų valymo ir siu
vimo krautuvė, labai pigiai, yra už
pakalyj gyvenimui kambariai su va- 
na. 3044 W. 59th St. *

CIGARŲ standa , vidurmiesčio na
me, pigiai parduosiu dėl ligos. 186 N. 
La Šalie St. Franklin 6124.

RėlKlA prie presu darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų. prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120yl80, aptverta Ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi'-' akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek. Augančioj apielinkėj. C. A. 
KIRKWOOD, 3939 W. North avė.

Belmont 2407

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininkų, furnas šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

6 kambarių namas, stikliniai por- 
čiai, furnas šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 
namas 20x24. Savininkas 6039 South 
Keating. Republic 0355.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce
mentu© jam pamatus, įdedam* šidygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

MARQUETTE Manor, 2 flatų na
mas, kaina tik $13750 greitam par
davimai. Sun parlor, garu. šildomas, 
2 karų garažas, telefonuokit savinin
kui Hemlock 6315

Pardavimui gerai pastatytas 2 fla
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo tri
mas, dideli kambariai, angliškas skie
pas iš fronto įeinamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai įmokėti. Savi
ninkas 1526 N. Springfield Avė. Tel. 
Albany 5370.

Naujoj lietuvių kolonijoj

Parsiduoda lotas 35 y 125, neto
li mokyklos, krautuvių, traukinių, 
elevatorių, busų h* boulevardų. Ga
lima statyti stubas, nes žmonės Jau 
ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais; Lotas kainuoju $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsirinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
worth 3669 arba rašykit:

L. NARMONTA 
(Narmontaitė) 

5710 S. ADA ST.
t

NAUJAS geros rijAics bungalovv, 
mūrinis ortagon frontas, ini e Moji
mui porėtai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Mozart st. Tel. Irving 5540.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, .prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fla
tai, įplaukų $6700, gera proga už 
$10,000 įmokėti. Matykit savininką. 
6409 S. Halsted st. Tel. Englewood 
7773.

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkus tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37^4 y parduosiu už 
$16500. Savininkus Lincoln 7043.

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, dideli kambariai, stikliniai por- 
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garažas, lotas 35x125, gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, trauki
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 
Windsor Avė. Kildare 7555. •

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportacija, modemiškas, 
mainysiu j 2 ar 3 flatų namą North- 
west, kaipo dalį įmokėjimo. šaukit 
savininką Brunswick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

PARDAVIMUI 16 kambarių na
mas, ant dviejų lotų. Namas pilnai 
fumišiotas, tinka dėl rooining house. 
Pardavimo priežastis — liga mano 
vyro.

Mrs. M. Doeley.
2922 W. 38th St. 

Phone Lafayette 0849

Pardavimui 10 biznio lotų, įskai
tant kamp4, viskas įrengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgeway Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephonė Sa- 
ginaw 6722.

Reikia
100 karų — GARAŽOS, —- 100 karų 

Geroj vietoj. Kas turi tuoj atsišaukit. 
Duok i u narna ir pinijrų.

Cana! 4 960

MODERNIŠKAS 4 kambariu imi- 
rinis bungąlow. lotas 25V125, taip
gi kampinis lotas 35 Y125, vana, 
sodnelis, turiu parduoti prieš rug
sėjo 10. Tel. savininkui Beverly 
0094.

Pardavimui 7 kambarių medinis, 
cementu apipiltas, naujas namas ant 
dviejų lotų, šandė. Geroj apielinkėj, 
puikiais medžiais apsodintas, didelis 
daržas. Parduosiu arba mainysiu į 
didesnį namą, mortgages savininkas 
galės duoti $8,300. Parduosiu ir ant 
išmokėjimo. 11136 S. Sawyer Av. Mt. 
Greevvood/ III,

KAS 
TURI 
FARMAS 
NUO 
100 
IKI 
250

AKERIŲ, 
MAINYSIU 
ANT 
NAMO 
(CHICAGOJ) ’ 
NE TOLIAU 
KAIP 
100

. MYLIŲ 
NUO 
CHICAGOS. 
TUOJ 
PRANEšKIT.
S. J. DARGUŽIS, 
807 W. 18 ST. 
CANAL 4960.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui 
DIDELE FROG A

Mainau farmas apie Chicagą ir 
Ix)uIr, j namus Chicagoj, 40 akrų 
320 akrų.

Schauer and Sons, 
2527 So. Kedzie Avė.

Tel. Rockwell 4243

Financial
Finanaai-Paakolos

St.
Ik'

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane

Room

pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
820 Central 6260

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bei) Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

Bridgeport Painting 
& Hardware (Jo.

Vfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po p i arą, stiklus ir L t.

' 3149 So. Halsted St
Phone Yards 7283

J. 8. RAMAN6IONIS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuviu, kur duoda 

užįęanftdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 

menyg, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notlnc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted &t., Chicago, III.


