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Du Britų lakūnai skrenda i 
Ameriką

Illinois Darbo Fedaracijos 
konvencija

Reikalauja uždaryti duris imi
gracijai iš kaimynių vals
tybių

Sovietijoj nebloga, sako 
Amerikos darbininkų 

vadas *

III. Darbo Federacija reikalau
ja suvaržyti imigraciją

Britu lakūnai skrenda 
į New Yorką

DUBLINAS, Airija, rūgs. 16. 
— Du Britų lakūnai, kapitonas 
Robert H. Macintosh ir koman
domis James C. Fitzmaunce, 
šiandie aeroplanu ‘Princess 
XeniA” išskrido per Atlantą į 
New Yorką, Jie pakilo čia kaip 
1:34 po pietų (7:34 pagal Chi- 
cagos laikrodį), tikėdamies pa
siekti New Yorką per 30 vA- 
landų.

Abudu lakūnai, savo drąsa 
pasižymėję per didįjį karą, yra 
pilni vilties, kad jiems pavyks 
nugalėti Atlantas, kurio auko
mis krito kiti iš Europos į A- 
meriką skridę drąsuoliai -x- 
francuzų lakūnai Nungesser Ir 
Coli su savo aeroplanu “Balta
sis Paukštis”, ir anglų lakūnai 
llamilton ir Minchin su savo' 
aeroplanu “St. Haphael”, kurio 
pasažierium buvo dar princesė 
Iz>wenstein-\Vertheim.

Amerikos legioninkai su 
Pershingu Paryžiuje

■■■ I

PARYŽIUS, rūgs. 16. — A- 
merikos legioninkų pulkai, su 
generolais Pershingu ir Savage 
prieky, Leviathan garlaiviu at
plaukę į šerburgą, šiandie 
traukiniais atvyko į Paryžių. 
Legioninkai buvo paryžiečių pa
sitikti su didelėmis ovacijomis.

Iš kiekvienos dešimties 
žmonių vienas mirš

tąs vėžiu
ASIIEVILLE, N. C., rūgs. 

16. — Metinėje Amerikos gy
dytojų ir chirurgų asociacijos 
konvencijoje D-ras William P. 
Healy, nevvyorkietis, savo re
ferate pasakė, kad iš kiekvie
nos dešimties žmonių vienas 
mirštąs vėžio liga. Moterų, 
amžy tarp 45 ir 65 metų, vė
žiu mirštanti viena iš kiekvie
nų penkių. Pasak to gydytojo, 
vėžio liga vis labiau plintanti.

Penki kariai žuvo aerop- 
planui nukritus

VIENNA, Austrija, rūgs. 16.
Iš Castelnuovo praneša, kad 

ties Cattaro, Dalmatljoje, nu
krito žemėn hidroplanas, Ku
riuo skrido penki kariai. Visi 
jie užsimušę.

NUSIŽUDĖ ŠOKUS Į NIAGA
ROS KROKLĄ

i NIAGARA FALLS, N. Y., 
rūgs. 16. — šį rytą viena ne
pažystama moteriškė šoko nuo 
C.oat salos tilto į srautą ir žu
vo bes i verčiančiame žemyn 
Niagaros krokle.

Amerikos darbininky va
das giria Sovietijy

Penna Darbo Federacijos pir
mininkas sako, kad dalykai 
Rusijoj via gėrėją

VARŠUVA, rūgs. 16. —Pra
leidę visą mėnesį sovietų Rusi
joje, įminėdami ten dalykų 
padėtį, į Varšuvą dabar atvyko 
šešiolika Amerikos darbo unijų 
atstovų, kurių prieky yra Ja
mes II. Maurer, Pennsyivanljos 
Darbo Federacijos pirmininkas.

Dauguma delegatų pareiškė, 
kad esą buvę sutartą nepasa
koti niekam savo individuali
nių įspūdžių, ligi bus paskelb
tas oficiali nis delegacijos ra- 
ports, tečiau Maurer išsipasa
kojo.

“Man padarė neblogo įspū
džio, — sakė jis, — nors turė
jome skaudžių patyrimų Ir su- 
purtymų. Rusija vis tik ima 
atsigriebti, sovietų valdžiai į- 
vedant naujų metodų, kurie pa
keičia begalo atsilikusią seno
jo režimo sistemą.

“Visos statistikos ir skait
menys rodo, kad nuveikta mil
žiniškų darbų, ir dalykų padė
tis nuolatos gerėja. Darbininkai 
niekados neturėjo tokių sąlygų, 
kokias jie dabar turi. Darbo 
sąjungos valdo kraštą ,ir dar
bininkams viskas yra atdara.

“Kiekviename fabrike yra 
knygynai, ir profsojuzų nariai 
turi kas vakaras nemokamą 
bilietą į teatrą, šiaip žmonėms 
nemokami teatrai du kartu sa
vaitėje.

“Bendrai, darbininkai turi 
pramogų ir pasilinksminimų, 
apie kokius pirmiau jie nieka
dos nė nesapnavo. Doringesnio 
krašto aš dar niekados nesu 
matęs.

“Dieną prieš išvažiavimą iš 
Maskvos aš mačiau kalėjimą. 
Kalinių kalėjime buvo visai ne
daug. Sąlygų kalėjimuose tol- 
ševikai negerina, nes jie netiki 
į kalėjimus ir nenori aikvoii 
pinigų įstaigoms, kurtos ateity 
vis tiek bus panaikintos.

“Maistas Rusijoje yra pi
gus, tik drapanos labai bran
gios. Bet palengva fr jos pin
ga.”

Tai-p delegacijos narių yra 
Albert F. Coyle, Brotherhood 
of Locomotive Engineers’ Jour
nal redaktorius iš Clevelando; 
John A. Brophy, United Mine 
VVorkers distrikto No. Z pirmi
ninkas; Frank Palmer, Colora- 
do Labor Advocate redaktorius, 
ir James Fitzpatrick, Aotors’ 
unijos pirmininkas.

Aktorius nusižudė
NEW YORKAS, rūgs. 16. — 

Savo bute gazu nusitroškino 
Bertram Forsyth, žinomas ak
torius ir draminių veikalų ra
šytojas. Sirgo nervų liga.

EAST ST. LOUIS, 111., rūgs. 
16. — Vakarykštė Illinois Dar- 

jbo Federacijos konvencijos se- 
|sija buvo pašvęsta daugiausiai 
organizacijos valdybos prane
šimams. Komisija savo praneši
me pataria, kad 1 Illinois Darbo 
Federacijos valdininkai atkrei
ptų dėmesio j didelį plaukimą 
pigi i darbininkų iš kaimyninių 
kraštų į Jungtines Valstybes. 
Amerikos darbininkų gyvenimo 
sąlygos ir normos turinčios 
būt išlaikytos, o todėl būtinai 
reikią, kad negeidžiamos imi-
gracijos dalykas butų tuojau 
sureguliuotas.

Chicagos pašto darbininkai 
savo rezoliucijoje reikalauja 
darbo sąlygų pagerinimo.

Konvencija pareiškė pilno pri
tarimo gazolino taksams, ku
rie skiriami valstybės keliams 
'taisyti ir naujiems steigti. Ke
lių statyba ir gaminimas Jiems 
reikiamos medžiagos teikia 
darbininkams darbo, o Žmo
nėms iš viso — lengvesnę ir 
pigesnę kelionę.

Harry Fishwick, Illinois ang
liakasių unijos pirmininkas, pa
reiškė, kad tikroji Illinois ang
liakasių kova už teisybę tik 
dabar prasidėjus. “Del ateities 
mes nesibijome: musų žmonės 
išlaikys iki galo,’’ pasakė 
Fishwick. “Mes manėme, kad 
derybose Chicagoj galėsime su
sitaikyti su samdytojais, bet 
apsirikome. Rnsyklų savininkai 
bando angliakasjuis badu stip- 
dyti!” >■

Illinois Darbo Federacijos 
konvencija ateinančiais metais 
nutarta laikyti Herrine, UI.

Žvėrys turi geresnę
• muzikos skoni

Tai parodė dramblys, Kurs 
džiazininkams davė gerą pirtį

PIIILADELPIIIA, Pa., rūgs. 
16. — Philadelphijos zoologi
niame darže žvėrys vakar aiš
kiai parodė, ką jie mano apie 
džiazo muziką.

Dalykas buvo toks. Zoologi
jos daržo direktorius O. Emer
son Brown, norėdamas pavirti, 
kaip žvėrys reaguoja į muzi
ką, pakvietė vieną ‘orkestrą 
jiems pagriežti. Orkestrai grie
žiant ties dramblių laikoma, 
vieta, klasikinės muzikos tie 
žvėrys klausės su matomu pa
sitenkinimui Bet kai orkestras' 
pradėjo griežti džiazą, vienas 
12-os metų Azijos dramblys*, 
‘“Poetre” vardu, prisisiurbęs 
savo didžiulę trubą vancens, 
kad gi paleis visą srautą J mu
zikantus, kad tie visą džiazą 
pamiršo ir, savo kėdės varty
dami, dūmė šalin nuo nelauktos 
maudyklos.

Du Meksikos sąmoksli
ninkai sugauti

Meksikos" miestas, rūgs. 
16. — Du buvę kariuomnės ofi- 
cierai, Jenaro Bustos ir pulk. 
Juan Borallo, buvo vyriausybės 
sugauti kaip vadai sąmokslo 
prieš esamąją valdžią. Sąmok
slas buvo policijoj susektas.

Aviacijos išsirutulojimas
VVASHINGTONAS, rūgs. 16. 

— Prekybos departamento su
rinkti skaitmenys rodo, kad per 
pirmus šių metų šešis mėnesius 
Jungtinėse Valstybėse aeropla
nai suskraidžiojo bendrai 12,- 
377,930 mylių ir gabeno viso t o
395,646 pasažierius.

■ Pacific and Atlantic Photo)
Aviatoriai W. S. Brock ir Edward R, Schlee, kurie skri

do aplink visą pasaulį. Jie buvo perskridę Atlantiką, visą Eu
ropą ir Aziją ir jau buvo Japonijoj, čia, dei didelių publikos, 
aviatorių ir valdžių maldavimo, kelionę užbaigė, nes skristi iš 
Japonijos per Pacifiko vandenyną, visų aviatorių nuomone, bu
tų reiškę tikrą mirti, — saužudyystę, kaip sako aviatoriai.

Mergina prisirengus skri- Dvylika žmoniy prigėrė 
sti per vandenyną laivui paskendus

Nebodama atkalbinėjimų, ji ža
da ryto .skristi iš New Yorko 
į Paryžių

NEW YORKAS, rūgs. 1G. — 
Nežiūrint atkalbinėjimų, drąsi 
aviatorė, Miss Ruth, Elder, pu- 
siryžus skristi iš New Yorko 
per Atlanto vandenyną į Pary
žių.

Jos aeroiplanas “American 
Giri“ pilnai priruoštas ir, jei 
tik oras bus palankus, ji pasi
rengus Išskristi sekmadienio 
rytą.

Jos draugu-jpilotu bus Kapt. 
George Haldeman. Miss Elder 
yra jauna, 23 metų amžiaus, 
mergina [nors, sako, ji nebe 
mergina, o tekėjusi moteriškė. 
Bet, koks čia skirtumas?]

AVIATORIUS PRIGĖRĖ
SAN DIEGO, Gal., rūgs. 16. 

— Jo aeroplanui nukritus į San 
Diego įlanką, prigėrė laivyno 
avif<:;02 ‘akunas J. K. Kruiger.

MIRTIES RAUSMi ĮVYK- ;
DYTA

EDDYV1LLE, Ky., rūgs. 16. 
— Vietos baudžiamajame Ka
lėjime šį rytą buvo nužudytas 
Raymond Davis, 28 metų, mir
ties (bausmei pasmerktas už už
mušimą Lexingtone, Ky., vieno 
(turtingo verslininko, Wm. 
Fanto.

JACKSONV1LLE. I1L, rūgs. 
16. — Smarkiai lekiančio auto
mobilio buvo uvgauta ir vietoj 
užmušta Virginia Smarringlm, 
12-os metų mergaitė.

Chicagai ir apielinkei federą- 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: x

Bendrai gražu, nors kiek cie- 
besiuota; vidutiniškai šilta; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Sekmadieni rodos bus gražu 
ir šilta.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 72° ir 80° F.

šiandie saulė teka 6:31, lei
džiasi 6:53. Mėnuo teka 10:49 
vakaro.

TAMPICO, Meksika, rūgs. 
1,6. — Jūrėse ties Tampico pa
skendo nedidelis laivas Pingui- 
no. Laive buvo dvidešimt įgu
los žmonių, kurių aštuoni iš
gelbėta. Kiti dvylika, Jų tar|>e 
ir laivo kapitonas, prigėrė.

Nebijokit, žemė nepliš, 
tikrina kiti moksli- 

ninkai
Chicagos mokslininkai vadi

na tuščiomis pasakomis prana
šavimus Britų mokslininko, Sir 
Charles Gregory, kuris sako 
[žr. vakarykščias .Naujienas], 
kad neilgiau kaip per metus lai
ko atsitiksiąs baisus žemės 
drebėjimas, kuris padarysiąs 
milžinišką plyšį aplink visą že
mės kamuolį.

“Sir Charles Gregory tiesiai 
sapnuoja nemiegodamas”, pa

lakė Chicagos Universiteto ge- 
įologas Rollin T. Chamberiam. 
“Tokiam pranašavimui nėra nė 
menkiausio pamato. Drebėjimai 
pasireiškia tik tam tikrose zo
nose, o ne per visą žemę.”

Prof. William H, Haas, 
Northvvestern Universiteto ge
ologas, sako, kad Britų moK.sli- 
ninkas veikiausiai ką kitą pa
sakęs, bet laikraščių reporte- 
riai, nesupratę, paselbę nė šį, 
nė tą.

Mirė darydamas eksperimentus
MANCHESTER, Anglija, 

rūgs. 16. — Laboratorijoje ra
do negyvą žinomą ne tik Ang
lijoj, bet ir Amerikoje chirur
gą, D-rą Sidney Rawson Wil- 
soną. Pasirodė, kad jis nutroš- 
ko anestetiniais gazais, dary
damas mokslinius eksperimen
tus.

LONDONDERRY, Airija, 
rūgs. 16. — Praeitą naktį ki
lęs vidurmiesty gaisras sunai
kino vieną manufaktūros pre
kių sankrovą, kurios viršuj gy
veno viena šeimyna. Visi sep
tyni tos šeimos nariai žuvo ug- 
ny.

CALLO, Peruvija, rūgs. 16. 
— Gauta pranešimas, kad Ma- 
gellano sąsiaury kilęs garsras 
sunaikino Peruvijos prekybos 
laivą Birkdale, ir kad keletas 
laivo įgulos žmonių žuvo. Ka
pitonas ir keli kiti jurininkai 
išgelbėti.

Francijos-Amerikos gin
čai dėl tarifo

PARYŽIUS, rūgs. 16. —Fran
ci jos vyriausybė atmetė Jungti
nių Valstybių pasiūlymą derė
tis dėl prekybos sutarties, ku
ria Jungtinėms Valstybėms 
butų teikiamas labiausiai favo- 
rizuojamos valstybės traktavi
mas. Francija siūlo daryti pre
kybos sutartį bendrų koncesijų 
pamatu: jus atpiginkite muitą 
musų eksporto prekėms, mes 
atpiginsime muitą jūsų ekspor
to prekėms.

VVASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— Valstybės departamentas 
pareiškia, kad vyriausybe ne- 
priim^ianti Francijos pasiūly
mo derėtis dėl prekybos sutar
ties bendrų koncesijų pamatu.

18 asmenų inkriminuota 
už plakimų

BIKMINGHA.M, Ala., rūgs. 
16. — Jefferson kauntės grand 
jiury inkriminavo aštuoniolika 
asmenų, kaltinamų už puolimą 
ir plakimą kitų piliečių. Tarp 
inkriminuotų yra ir advokatas 
Louis Albright, kuris, kadangi 
jis negalėjo užsistatyti $25,000 
kaucijos, įkištas į kalėjimą. Al- 
bright kaltinamas ryšy su nu
plakimu negro Arlhuro Hitto 
kuris po to tuojau savo šešioli
kos akrų farmą beveik už pus
dykę pardavė vienam tV. J. 
Worthingtonui. Paskui pasiro
dė, kad Albright buvo asmenį 
nis Worthingtpno advokatas.

14 gaisrininkų sužeista
gaisrą gesinant

SACRAMENTO, Cal., nigs. 
16. — Kilęs čia praeitą na.kb 
gaisras sunaikino Zellerbach 
Paper kompanijos ir Ward 
Seed kompanijos įstaigas, pa
daręs bendrai apie 325,000 do
lerių nuostolių.

Gaisrą gesinant, vienai sienai 
sugriuvus buvo sužeisti ketu
riolika gaisrininkų, du jų mirti
nai • *

Neramus rinkimai Lais
voj Airių Valstybėj

DUBLINAS, Airija, rūgs. 16. 
— Per įvykusius vakar parla
mento rinkimus Laisvojoj Ai
rių Valstybėj, kai kur įvyko 
riaušių ir susikirtimų tarp įvai
rių partijų sekėjų. Per riaušes 
Kildare kauntėj vienas .asmuo 
buvo užmuštas ir keli kili su
žeisti. Rinkimų rezultatai kcl 
kas dar nežinomi.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

** * * . . -
yra trys iš daugelio kitų 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 į patarnavimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL

V-......... ............. 1 -------- -

Lietuvos žinios,
f Į _ _______ — - - -

Vidaus Reikalų Ministerija 
uždraudė įvežti ir platinti Ry
goj leidžiamą lietuvių kalba 
dvisavaitinį laikraštį “Liaudies 
Balsą/’

Kauno Karo Komendantas 
nubaudė “Liet, žinias“ 250 li
tų ar 14 parų arešto.

Rugp. 27 ir 28 d. Kaune bu
vo atsilankęs .Tarptautinio 
Darbo Biuro direktorius Aib. 
Thomas. Rugpiučio 27 d. jis 
turėjo pasikalbėjimą su prof. 
s-gų tastovais. Profesinių Są
jungų Centro Biuras įteikė jam 
tam tikrą memorandumą. Me
morandume nušviesta, kokioj 
būklėj dabar gyvena Lietuvos 
darbininkų profesinės sąjungos.

Karo teismas prie 8 p. pulko 
Šiauliuose rugpiučio 20 d. G. 
kaberblatą, Z. Kirkelį ir L. VI- 
lenčikytę nuteisė po 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo Ir B. 
Biskaitę 9 met. Nubaustiesiems 
atimtos visos teisės. Kadangi 
visi nuteistieji nepilnamečiai, 
jiems baumė trečdaliu suma
žinta. Visi buvo kaltinami kaip 
komunistai.

Palangoj nusišovė nuovados 
viršininkas Leonas Piktinas. 
Jis, tarp kitko, vedė tardymą 
p. Romano. Nusižudymo pr:e- 
žastis, spėjama, tarnybiniai da
lykai.

Naktį iš rugpiučio 21 į 22 d. 
Alytuj kti.trv lų pa
galba padaryta krata pas visus 
Alytaus gyventojus. Tikrinta 
dokumentai ir suimta apie i->O 
asmenų, kurie, regis, vėliau pa
leisti

Vandentiekio darbai 
Kaune

KAUNAS. — Artimiausiu 
laiku miesto savivaldybė tikisi 
pradėti vandentiekio įrengimo 
darbus Kaune. Jiems pradėti 
reikalinga 300,000 litų, kuriuos 
savivaldybė mano gauti iš vals
tybės kompensacijos už nusavi
ntus valstybės naudai savival
dybės nekilnojamus turtus.

Vandentiekio įrengimo išlai
dų sąmata nustatyta arti sep
tynių milijonų litų sumos, bet 
nežiūrint į tai, galima tikėtis, 
kad prisilaikant ekonomijas 
principo ir vedant darbus kur 
galima ūkiškuoju būdu, visas 
įrengimas apseis žymiai pigiau 
ir galės ne perviršyti 50 ar 60 
procentų numatytos sąmatoje 
sumos.
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SUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVE' 
CHICAGOJE

Nauja Radio, 1928 modelis, 6 tūbų, 1 kontrolius, 
tiktai vienu pasukimu pagausi ką tiktai nori, nerei
kia ne baterijų, prijungiamos prie lampos, saketu, 
grynai elektrikinis.

Six tubes *0ne Control

FJM
Kaina su viskuo, nieko daugiaus nereikia pirkti 
$129.00. Galima pirkti mokant po $3.00 j savaitę.

Tą patį setą, 
elektros pritai- 
symo už $54.50

Tobulas balsas, aiškus ir 
visada vienodas, garsus 
baldas, galima gauti visokių 
stytių kabinetų.

Išgirsk šią stebėt imi i ge
ni naują Kadio pas Budri
ki!. Krautuvė atdara kok 
na vakarą, nedaliomis iki 
1 valandos po pietų.

os. F. Sudrik
KRAUTUVE PIANU, RADIOS, RAKANDU

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulcvard 4705

_________ - x

Garsinkities Naujienose

Nuo Pražudymo Svarumo 
Arba Abelnos Jėgos

Niekiu, taip jferai nepaff«tbati nuo praitidy- 
mo svarumo, stiprumo Ir nusilpnėjimo, kaip 
Nuga-Ton*. šios gyduolės padaro turtinu*, 
raudoną kraują, stiprius nervus, sustiprina 
raumenų Jėgą, taipgi stimuliuoja kitus svar
bius kūno organus Iki pastebėtinai 'gero lai
psnio.

Šita Sustiprinta jėga suteiks jums geresni 
apetitą. ir jūsų skilvys galės lengvai vlrė- 
kjinti bile koki nuristą. Taipgi miteiks jums 
aUvieiinantl ir ramų miegą, sustiprins kiek
vieno kūno organo veikimą, padarys ant kū
no labai gražią odą, pražalins tankų besl- 
J tani n imą naktyj, praialins raumenų skaus
mus ir padarys jumis kaip naują žinogų. Visi 
vaistininkai parduoda Nuga-Tone. Nusipir
kite buteli ir persitikrinkite jūsų paČitj ėVol- 
katoa suirimuose.

| Jei plaukai slenka? J
| Naudok |

Jįuffles^
— --------------- • —    ---------- 1—T-“—

Garsinkites Naujienose1 X '

i, ui- m.........................* < ■«

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—ŠASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
V jki 8 vn.1. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų Ofisas Independent Bldg.
& Loan Associatioti

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugckite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
Jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau ag
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems,

Dr. C. Michėl
METUVYS OPTOM1ŽTRISTAS

3401 So. Halsted St.

šeštadienis, Rūgs. 17, 1927

S. E. BASINSKI
Advokatas

SPECIAL
Atneškite/ savo velti neg skry

bėlės dėl išvalymo i tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susirrudimaa. 
LFTTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS I
Rengia draugystė Atgimdęs Lietuvių 

Tautos Vyrų ir Moterų

Nedėlioj, September 18, 
; 1927 m.

: KUČINSKO DARŽE
JUflTCE PARK. ILL.

Prieš Tautiškas Kapines 
Pradžia 12 vai. ryto

Gerbiami Lietuviai:
Šiuo kviečiame tsenVis ir jaunus 

m i 1 an U y t. i į fij išvažiavimų, kur
Šiltų gėrimų ir gardžių užkandžių, o 
saldainiai užganMini visos, Prie to 
bus gera muzika, bus galima links
mai laiką praleisti. Norint važiuoti 
su treku, malonėkite susirinkti 3500 
S. Union Avė., trokas išeis 10:30 ryto. į

Kviečia visus KOMITETAS.

a t-

POTEMKIN
Dabar perstatomas

PLAYHOUSE
410 So. Michigan Avė.

Lošia nariai Maskvos Dailės Te
atro ir Prolet Kult. Kava ir ciga- 
relai duodami dykai pasilsio kam
bary. Kainos — 50c. ir 75c. Su^ 
batoj ir nedėlioj — 75c. ir $1.00.

Piknikas
DEŠIMTIES METU SUKAKTUVES

Roseland Bottling 
Kompanijos

S. SUDENTAS, prez. J. KACZYNSKI, vice-prez.

Calumet Grove Darže
BLUE ISLAND, ILL. \

Sekmadieny, Rugsėjo 18’27
Šokiai — prizai — vaišės — Tikietai tik 50 centų.

Bušai nuveš j daržą ir parveš iš daržo veltui.

Stotys: 119 ir Halsted gatvės, taipgi iš Roseland Bottling 
kompanijos ofiso, 253 East 115-ta gatvė.

PIRMAS LINKSMAS IŠKILMINGAS.

Rudeninis BALIUS
— rengia— 

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ POLITIŠKAS 
IR PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 18-tą dieną
Naujai papuoštoj

DIDŽIOJOJ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So, Halsted St.

Pradžia 7-tą vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Širdingai kviečiame visus, kaip Kliubo narius tpip ir plačiąją vi
suomenę, senos ir jaunus skaitlingai atslankyt j šitą musų iškilmin
gą ir linksmą balių. Nes prie trenksmingos ir geros muzikos, kuri 
grieš kaip lietuviškus taip ir amerikoniškus šokius, šioj erdvioj ir 
naujai išpuoštoj svetainėj, linksma* laiko praleidimas ir svečių vai
šinimus, nuo komiteto yra užtikrintas. Profeslonolai ir biznieriai;

• amatninkai ir prasti darbininkai, dydi dr maži, ura visi j šj linksmą 
bulių, susieisite ir pasijnksmiusite. ,

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS.

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Speciuliuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St.
Tel. Prospect 6694
Hemlock 2100-2101

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Coffee Mills.
4

H
SwallowCHJCAGO. ILLINOIS.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

Paskutinis Piknikas šio Sezono
PRIE L, VYČIŲ 36 KUOPOS ORKESTROS PO VADOVYSTE P. SIMUČIO 

Rengia Marųuette Park Lietuvių Politikos Kliubas 
Sekmadienyj, September 18, 1927

Chernausko Darže, 79 ir Arcelir Road
Programas, Koncertas, Šokiai, Kalbėtojai

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI KOMISIJA 
llįli'

GanaJauGertiDumus,SmarvqirKestiTrenksmus
Arti prie gelžkelių, dirbtuvių, pasenusiam, surukusiam vidurmiestyj, kur gresia pavojus sveikatai ir trum
pina gyvastį jūsų pačių ir mažų vaikelių augančių.
Ar žinai? kad sveikata ir gyvastis yra brangesnė už pasaulio turtus, persikelk iš seno surukusio vidur? 
iniesčio j naują gamtos surėdytą Lietuvių Koloniją Spring Forest, pirmiau vadinta Willow Springs.

Šiandien ir rytoj Subatoj ir Nedėlioj, Rugsėjo (SeptJ 17 ir 18 d., 1927
Užbaigimo Subdivizijos išpardavimas didelių lotų % ir ’/į akro didžio. Su dideliu mišku ant aukštų kalnų 
su revais ir šaltiniais bėgančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirtina ir nepaprasta vieta gamtos surė
dyta, gyvas ir tyras oras ilgam gyvenimui taip kaip tik Lietuvoj.

NEGIRDĖTAS PIGUMAS
Daržovėms jinokčt, li-

Lotu kainos kasius $10 j
tik mėnesj

Su visais paarnkumais kaipo; gat- 
vekariai, gelžkelio stotis, oimenti- 
niai bulvarai, mokyklos ir storai.
50x160 pėdų % akro /tą
100x200 pėdu ’/j akro I
Didžio lotai tik po
Lengvais išmokėjimais per 5 me
tus, kurių kainos be paliovos už
augs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt, taip kaip Beverly Hills da
bar jau moka po $5000 ir $10,000, 
už tokio pat didžio lotus su miškais 
Atmesk viską, atvažiuok pamatyt 
Kur jau keletas šimtų šeimynų lie
tuvių laimingai gyvena po lapotais 
medžiais miško, turi didelius 

. daržus, prisiauginę visokių savo 
daržovių, vištų, šviežių kiaušinių 
ir visokių f rūktų, kurių jiems pirkt 
nereikia.

CMICAGO

6Ttoin»
CkiM/p J 
in MMi>

> SPRING 
FOREST. ILL

S.P.JKaxwe/l &• Ca. .

Taip ir Tamsta gali pasidaryt sau laimingą gyvenimą nusipirkęs keletą lotų šitoj linksmoj kolionijoj, kolei 
dabar pigiai parsiduoda baigiant Subdiviziją; o kada užsibaigs, tada turėsi mokėt 2 ir 3 kartus daugiau už 

šituos pačius lotus perkant iš antrų rankų.

S. P. K AZWELL
(S. P. Kazlawski žemės savininkas)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III.

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102

I
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Prisirašykit Dabar
Dabar yra organizuojamas lietuviams biznie

riams ir profesijonalams ir jų šeimynoms kliubas.
Jau yra nupirkta 140 akrų labai gražios žemės, 

prie Archer Avė. ir 135 St.
$150,000 bus išleista, kad padarius puikiausi 

golfo ir Country Kliubą šioje apielinkėje dėl lietu
vių biznierių, profesionalų ir jų šeimynų.

čia bus golfo laukas, tennis, archey, croųuet, jodinėjimas ark
liais, vaikams žaidimui vieta, kortavimui kambariai, biliardinė, bowl- 
ing ir daugelis, kitų dalykų.

Čia bus pastatytas gražus Kliubo namas, kuris kainuos tuksian
čius dolerių su visais valgomo kambario parankamais. 'I aipgi bus 
uždaromi kambariukai dėl kiekvienu to kliubo nario.

Tas viskas bus gatava dėl narių sekamą pavasarį. Kliubo na
mas bus gatavas ši rudenį, čia bus rengiami šokiai kas savaitę dėl 
kliubo narių, jų šeimynų ir draugų. .

Tas kliubas yra statomas dėl jūsų. • Jus turėsite tuojau prisi
dėti ir paremti tą darbų. / . .

Pirmutiniai 109 žmonių galės prisidėti už $150 kiekvienas. Po 
to prisidėjimas bus daug brangesnis. Prisirašykit tuojau.

Atsiųskit savo aplikaciją dabar. Neatidėliokit. Kai kurie 
žinomi žmonės jau yra užsirašę sau vietas. Visi bus skaitomi iš eilės 
taip kaip jie prisirašo.

" Phone Ceentral 5999 
Res. Lawndale 6707

Richard .1. Zavertink 
ADVOKATAS 
121 N. Dearborn St.

Room 805 * Chicago.’>

PADIDINTA

NAUJIENOS, Chicago, UI

PRAŠALINKIT SAVO I
NESMAGUMĄ! 1

Nesenėkite vis nuolat ir; 
nuolat. Nesiskųskite atsi
sėdę prie valgių stalo, nes 
tikra priežastis silpnų vidu
rių. Jei jūsų nervai nevei
kia gerai, vartokit Trinerio

SAPNINYKAS
Nauja laida

Yard. 4951
Mrs. Anielia JarusZ'KaaahiUaa A. VIDIKAS-LULEVICH

AKUAKKKA _______
32.r>2 So. Halsted St

Silver Creek Golf & Country Club
4650 So. Westem Avė.

Ijifayette 2321-22.
Aš noriu pastoti nariu Silver Creek Golf A Country Club. Šia rasite 
mano čekį sumoj $150.

Vienintelė Lietuvių Muzi
kos Konservatorija 

Amerikoje.
12 įžymių mokytojų moki

na: piano, dainavimo, smui
kavimo, vargonų, teorijos, 
ilan.jo, mandalin, gitam, ukn- 
1e!e, mokinių orkestrą, ope
ros klcsą, komp. ST. ŠIM
KUS ves kompozicijos, orkest- 
racijos, dirigavimo chorų ir 
orkestro skyrius rengs dai
nininkus.

Koncertai. pasižymėjimai 
perėjusiems kvotimus išduo
dami diplomai.

Dabar laikas įsirašyti.
THE BEETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSIC

Vardas

Adresas

3259—3261 S. Halsted
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 9844
CICERO PRANCH

4847 W. 14th St.
CICERO, ILL.

st

SITAI JIS YRA!

šilumašiluma

dėldėl

miegamofrontinio

kambariokambario

šiluma

dėl

maudynėsvalgomo

kambario

kuris išvalys jūsų skilvį ir 
išmes lauk bereikalingas at
matas ir pagelbės užlaikyti 
gryną kraują. Prašalins 
galvos skaudėjimą, nevirš
kinimą, . raugėjimą ir pana
šius nesmagumus kurie pa-l 
eina iš skilvio suirimų. “Mil- j 
waukee, Wis., kovo 28, —1 
Trinerio Kartusis Vynas iš-i 
tikrųjų pagelbėjo man labai 
daug. Aš dabar jaučiuosi! 

!daug geriau, ir mano vyrės-; 
jnysis sūnūs taipgi jas var
toja, kuomet jis nesijaučia' 
gerai. Tikrai jos yra pui
kios gyduolės. Mrs. C. Jen-' 
šen.” Naudingas kuponas 
(nėra geras Colo., Kan., 
Mont., Wash. ir Wisc. vals
tijose) randasi kiekviename 
pakelyj Trinerio Karčiojo! 
Vyno; už 6 kuponus gausite 
25c vertės tavorų.

Čia telpa:
Virš 800 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės
— nelaimės apsakymai.

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

Apsaugok Kūdikio Odą 
nuo Sutrukime

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der veikia kai mostis trinant 
paviršių pašalina niežėjimą.

Vartok Johnson’s Baby Soup 
kūdikio maudyklėj — John- 
son’s Baby Cream pašalini
mui odos netvarkos.

o

dėl

kamborio

wia

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicągo, III.

Tel. Boulevard 3669

Tik-ką išėjo iš spaudos
Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuj l.’niversal
Stale Bank

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
R. BLUMENTHAL
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 K. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės i seną ir gerai 
žinoma c

MOORE’S Seventeen
CIRKULIUOJA DRĖGNA, ŠILTA ORĄ 

taip kaip FURNACE 
žiema, su savo( sniegu ir pusnimis, jau greitai bus čionai. Ncgi- 
venkite kitos žiemos su senos mados pečiumi, kuris šildo tiktai 
jūsų veidą, o nugara turi šalti. Turėkit drėgną, šiltą orą 
KELIUOSE kambariuose! Moore’s Seventeen atliks darbą už 
du arba tris paprastus pečius.

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenunierata metams
Pusei metų
Kopija ........................

$2
$1

20c

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJ
Galbūt jau jus girdėjot apie šitą puikų pečių. Dabar 
turite ji pamatyti ir nuaipirkti j savo nainua. Atsimin
kite, kad Moorea išdirbinėja jauj tuos pečius per 40 metų, 
jie daromi dvejopi, gražus porcelininiai ir vienodos spal
vos.

Mes duosime šia
me 
gražias 
kas tik 
musų 
pečių.

išpardavime 
dovanas 

pirks nuo 
Moore’s

Peter Barški: Furnitūra House

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
- Petternų Skyrius

» ■■■■■—■ "■■■II I !■

1748-50 W. 47th St
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

AKUŠERKA 
3101 So. Halsted Street

* Kampas 31-mos gatvės 
i Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penney 1- 
vanijos ligon- 
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 7
9 vaL vakare.

*
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

atsakančią įstaigą.

75 centai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Skelbimai Naujienose 
> duoda naudą dėlto, 
i kad pačios Naujienos 
yra naudihffOM

t.

(vairus Gydytojai

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimu šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes. ..-V' .4, ~ - • •

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHH
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis auo 19 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plast 82H

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 »>*• .»»•»••• > v 1. . • • JMrf

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loufa Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, 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 1G—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Lietuviai Advokatai
4

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. VVashington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

♦ V ■ • k

Namų Tel.: Hyde Park 8395

BLDG. 
St.

Clark

K.JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3835 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto IM 12 
TeL Yards 6141 ’

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgifiams.

John Minskas ir 
Bailys F. Maslauskas

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. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St. nno 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repnblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visu teisių 

Namų Tel. Puliman 6877

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, III..
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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvray 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 310?. So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, 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 6353

lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas h 
elektros jiegą j nau 
jv.s ir senus namus ii 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Gnkilūs Naujienom

■: v
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Published Daily Except Sunday
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Eilitor P. GRIGAITIS
1739 South Haisted Street 

Chicago, III.
Tale phone Roosevelt 85M

Subacription Ratas i
$3.90 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. t'
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, DL, under the act of 
March 8rd 1879. ’

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Haisted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8509.

Užsimokėjimo kainai
Ch i c ag oje — paltu:

Metama ------------- _.....-----
Pusei metų________ ____
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui -______

Chicagoje per neėiotojusi
Viena kopija _--- -------------
Savaitei ------- --- -------—
Mėnesiui --------- ---------*—

1 i.

Šeštadienis, Rūgs. 17, 1921i

1928

“Liųuor Rheumatica” tai nėra patentuotos gy
duolės. Tai yra etiškas sumaišymas genai 
žinomų prieš reumatiškų gyduolių... jose nėra 
salicylates, narkotikų arba opiates... nėra 
aeetanilid compounds arba kitokių kenkiančių 
gyduolių.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tol. Boulevard 2160 
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

Nu<
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Bes. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St. 
Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. MARGERIS
3421 So. Haisted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30

Dykai 24 puslapių knygute bus 
atsiųsta jums pareikalavus per 
Norwood Pharmaceutical Co.. 190 
N. State St., Chicago. Atsiųskit 
m u m h hiivo vaistininko adresą.' Šitoj 
knygutėj a>rammia dangeiih reuma
tizmo formų ir atspaudinta daugelis 
paliudijimų, kaip augščiau tilpęs.

A. L. Davidonis, M. D.
Ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:] nuo 9 Jį P v,al- 7to;
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

ij Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tol. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultraviolėtinč šviesa ir diathermia

mas rinkimų'kampanijoj loštų labai svarbią rolę.
Kitų žymesnių kandidatų demokratai beveik kaip ir 

Tiesa, yra minimi Ritchie ir Donahey, bet jiedu

i-11 1 1 1 ............. 1,1 ■ 1 ■
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Hahted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Street

Rekomenduojamos nuo Reumatizmo, 
Arthritis Lumbago, Neuritis, 
Sciatica, Gout 
ir panašių reumatiškų ligų. Pagelbsti 
skilviui ir sustiprina sistemą.

Visi, pmgroyvi vaistininkai Nmv 
Verkė ir Cbicagoj yra musų gyduolių 
pardavinėtojui. Kaip tik jęreit me.- 
paspėsim išdirbinėti ir išsiuntinėti 
tas gyduoles, mes apimsime visą šalį.

18.00 . . ,4.o$ neturi.
I populiarus tėra tik savo valstijose.

;?5 *Taip dalykams esant galima beveik pasakyti, jog ką 
republikonai nominuos į prezidentus, tas ir bus išrinktas.

18^1 Kalbant apie republikonus, sako Bliven, reikia neuž- 
76c miršti t6 dalyko, kad jų kandidatas priklauso nuo stam- 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, biųjų bankininkų.
paltui

Metama ....... ......
Pusei metų .......... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams__
Vienam mėnesiui___

Lietuvon ir kitur uisieniuosei
(Atpiginta)

Metams ___  $8.90
Pusei metų _________ 4.00
Trims mėnesiams XS0
Pinigui! reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

KANDIDATAI J PREZIDENTUS
Prezidentas Coolidge “pasirinko” sekamais metais 

savo kandidatūros nebestatyti. Tatai politikierių tarpe 
sukėlė didžiausį sąjūdį. Prasidėjo spėliojimai, — kas 
bus republikonų kandidatas į prezidentus? Išrodo, kad 
kandidatuoti gali kiekvienas stambesnis republikonas. 
Tačiau yra penki žmonės, kurie turi daugiau ar mažiau 
šansų kandidatūrą laimėti. Vardai tų žmonių kiekvie
nam yra žinomi: Lowden, Hughes, Hoover, Davves ir 
Longvvorth. Iš tų penkių tik Lowden atvirai prisipažįs
ta, kad jis yra kandidatas. Kiti keturLtvirtina, jog jie 
savo kandidatūros nestatys. ’ Vienok tikrenybėj tik vie
nas Hughes kalba tai, ką mano. Hughes iš tiesų nenori 
kandidatuoti. Po ilgų maldavimų gal jis ir sutiktų, bet 
tai butų sunkus darbas. Jis vis dar negali užmiršti 1916 
m., kai prezidento rinkimuose demokratų Wilsonas su
mušė jį. Hughes sako, jog kandidatuoti jis nenori todėl, 
kad jau “perdaug senas.”. Jis yra 65 metų amžiaus — 
vienais metais jaunesnis, negu Lovvden.

Hoover, Davves ir Longvvorth rengiasi kandidatuoti. 
Žinoma, etiketas reikalauja kiek galima ilgiau preten
duoti, kad kandidatavimas jiems yra svetimas dalykas. 
Tačiau iš visko matyti, kad jie jau kandidatavimų liga 
apsirgo. Jie bijosi atvirai išreikšti savo nuomones. Apie 
viską kalba miglotai, kad nei vieną neužgauti.

Iš keturių, sako Bruce Bliven (The N e w Re
public savaitraščio redaktorius), Longvvorth turi ma
žiausiai šansų. Jis turi žmoną, kuri yra viena gabiausių 
strategų politikoj. Pats jis yra turtingas ir kultūringas 
žmogus. Bet kas svarbiausia — jis turi savo nusistaty
mą. Gi tokios rųšies žmonės politikieriams nėra pagei
daujami. \ 4 r

Lowdeno padėtis yra keista. Tas milionierius (tur
tus jis sukrovė iš Pullmano kompanijos) dedasi dideliu 
farmerių prieteliu. Farmerių juostoj jis yra gan popu
liarus. Bet tai ir visa. Jo šansai nėra geriausi.

Jeigu Lovvden’ui nepasiseks savo kandidatūrą pra
vesti, tai, sakoma, jo balsai teks dabartiniam vice-prezi- 

’dentui Davves. Visi sutinka, kad Chicagos bankininkas, 
kuris pagarsėjo savo “Davves planu” (tą planą, sako 
Bliven, tikrenybėj parašė anglas, o Davves gal dar ir 
šiandien jo tinkamai nesupranta), yra rimtas konkuren
tas. Tas faktas, kad jam nepasisekė senato taisykles re
formuoti, matomai, nei kiek nepakenkė “Helen-Maria” 
politikieriui. Jis yra vienas aršiausių “šimtprocentinių” 
patriotų; tos priežasties dėliai jį labai mėgsta visi tie, 
kurie negali ramiai į visokio plauko radikalus žiūrėti. Jis 
yra turtingas ir gerai supranta bankininkų reikalus. Vi
sa tai, suprantama, yra didelis pliusas.

Dabar pravartu bus sustoti ties Hoovero kandidatū
ra. Kuomet Davves ir Longvvorth linksmai laiką leidžia, 
tai Hoover visuomet yra užimtas vykdinimu kokių nors 
planų. Šiandien jis yra labiau populiarus, negu buvo 
1920 m. Cooledge remia Hoovero kandidatūrą. Iš kitos 
pusės, stambieji republikonų politikieriai yra jam prie
šingi. Jie bijosi, kad Hoover, tapęs prezidentu, skirs į 
valdžios vietas kompententiškus žmones, o ne pasidarba
vusius politikierius. Be to, Hoover yra gana atkaklus 
žmogus, kuris nelabai temėgsta, kad kas jam instrukci
jas davinėtų. Jeigu republikonai bijotų 1928 m. rinki
mus pralaimėti, tai kandidatu, be abejojimo, jie statytų 
Hooverj, kurio populiariškumas užtikrintų laimėjimą. 
Tačiau šiandien jie yra įsitikinę, kad rinkimus jie gali 
lengvai laimėti, nežiūrint į tai, kas bus kandidatu pas
tatytas.

Tas įsitikinimas nėra be pagrindo. Jungtinėse Val
stijose šiandien vyrauja republikonai. Nėra jokio pa
mato manyti, kad jie eina silpnyn. Valdžia į demokratų 
rankas galėtų patekti tik kokiam nepaprastam atsitiki
mui įvykus. Reikia žinoti, jog nuo pilietinio karo laikų 
demokratai tik du kartu rinkimus laimėjo. Ir laimėjo 
tik ačiū tam, kad republikomj partijoj įvyko skylimas. 
Šiuo momentu tokio pavojaus bent nesimato. Net jeigu 
Lowdeno šalininkai atsimestų, tai ir tada republikonai 
lengvai rinkimus laimėtų. j , >

Niekas rimtai negalvoja, kad demokratai galėtų rin
kimus laimėti. Žymiausias demokratų kandidatas, be 
abejojimo, yra Al. Smith. Kadangi jis yra katalikas, 
tai jam nėra mažiausios vilties rinkimus laimėti. Gali
ma kalbėti šiaip, galima kalbėti taip, bet religinis klausi-

Republikonų partija valdo šalį; par
tija priklauso nuo stambiosios pramonės, o stambioji 
pramonė randasi stambiųjų bankininkų ir jų draugų 
įtakoj,

Bet tie bankininkai nėra visi vienokios nuomonės. 
Viena grupė yra susidomėjusi šalies pramone ir stoja už 
tai, kad butų uždėtas didelis muitas užsienio dirbiniams. 
Tai grupei Coolidge buvo naudingiausias įrankis. Kita 
grupė yra užinteresuota pinigų skolinimu svetimoms 
valstybėms. Ta grupė pradeda suprasti, kad iš svetimų 
valstybių skolas atgauti bus galima tik tada, kai tos val
stybės galės į Ameriką savo dirbinius eksportuoti. O kad 
tas eksportas butų galimas, tai reikalinga, kad Ameri
kos muitas butų žemas. .

Jeigu tarp tų dviejų bankininkų grupių įvyktų nesu
tikimai, tai kuri jų dviejų laimėtų? Tai sunkus klausi
mas. Kol kas antroji grupė nelabai tesispiria, kad mui
tai butų numažinti. Bet ateityj jie to pareikalaus. Ta
da tarp bankininkų prasidės rimta kova.

Dabar viskas ramu. Prezidentas Coolidge gali 
remti Hoovero kandidatūrą, tačiau jis negali bankinin
kams diktuoti. Tie ponai pasirinko Coolidge’ą todėl, kad 
jis buvo jiems naudingas. Dabar jie taipgi savo kandi
datą pasirinks. Labai galima, kad tuo kandidatu bus 
Dawes.

Davves pats yra bankininkas. Jis yra atžagareivis 
ir didelis patriotas, žodžiu, turi visas kvalifikacijas, 
kad būti bankininkų prezidentu.

Taip samprotauja apie republikonų partiją ir jų 
kandidantus p. Bliven. Nors, sako jis, Coolidge neturi 
jokių gabumų aukštesnei vietai užimti, bet visgi butų 
šimtą kartų geriau, kad prezidento vieta tektų jam, o ne 
Dawes’ui. Coolidge nieko nedaro, kol jis nėra priverčia
mas daryti, j Kas kita su Davves. Tas ponas bile valandą 
gali padaryti ką nors, ir padaryti tai, kas yra klaidinga.

Vienintelė išeitis, sarkastiškai baigia Bliven, yra pa
naikinimas prezidento urėdo. Šalį valdyti galėtų banki
ninkų išrinktas komitetas. Tikrenybėj Ameriką ir dabar 
bankininkai valdo; tad kodėl jiems neatiduoti kreditas.

Naujas
PEERLESS

Closed Coupled 
SIX-80 SEDAN

9595
Re jokių iŠMiNukinejiniu pamatykit gitų 

naują 1928 PEERLESS pirm negu 
PIRKSIT

Ir netik pamatykit ji — netik pasi- 
džiaugkit jo žemumų, gražumu spalvų... 
bet pasivažinekit jame... ir pasilsėkit jo 
patogiose ir minkštose sėdynėse.
Jus pamatysite, kad važiavimas su 1928 
Six 80 yra atšviežinantis... pasilsinantis. 
Jo Ross (’am ir Lever gear, padaro leng- 
viu valdyti, pasukti, sustabdyti. Naktį 
važiavimas yra lengvas, todėl, kad yra 
Tilt šviesa kuri yra kontroliuojama nuo 
valdymo ratuko.

Ais naudas karas l.uosas nuo kratymo, 
nustebins jumis. Jis turi didelį 7-biering 
erankshaft, bet taipgi Nelson Bohnalite 
Pristons, dėl didesnio vienodumo, dides
nes jėgos ir didesnio smarkumo.
Jums patiks jo gražus užbaigimas. Ne
žiūrint jo pigios kainos, Six-80 sedanas 
turi gerus bumperius iš fronto ir nau
dingą skrynutę iš užpakalio.
Tai yra toks karas j kurį visuomet ver
ta investuoti pinigus. Reikalaukit mu
sų, kad atveštumėm jį pas jūsų duris 
dėl išbandymo. Tik pašaukit mus te
lefonu.

Mes užlaikome daug vartotų automobilių už lahai prienamas kainas.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Haisted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo. Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dręssmaking

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St„ 

kamp. Lake St. 10 fl.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidente 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

Bridgeport Auto Sales
3222 South Haisted St.

DRjRIPPS

Jsiąuor 
rheumatica

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A p tiek oi 

CHICAGO, ILL.

LIGONIAI RAŠO:

Taipgi Prašalinomas Skepticizmas.

“Aš negaliu pasakyti kokios rųšies 
Reumatizmą turiu, bet jis visuomet 
atsiranda mano pečiuose, rankose ir 
baigiasi mano kojose. Paskutiniu 
sykiu taip mano kojos skaudėjo, kad 
aš negalėjau apsiauti čeverykų, nes 
mano kojos buvo suputusios.

Iš profesijos esu aktorius ir man 
priseina daug šokti ir tas labai mane 
apsunkina. Orkestros vedėjas primi
nė man apie Liųuor Rheumatica. Jis 
sako, kad jo tėvas buvo invalidas per 
metų metus ir dabar lengvai gali 
vaikščioti, kuomet pradėjo vartoti 
licjuor Rheumatica. Aš nemaniau, 
kad jos man pagelbėtų, bet aš paban
džiau ir aš nusistebėjau po vartojimo 
tiktai vieną dieną. Kasdien aš ge
riau ir paskiau suvartodavau tiktai 
pusę butelio j dieną kol visai pasvei
kau.” —• W. Burge, care National 
Vaudeville Artists, 56 W. Ran 
St., Chicago, UI.

LIGONIAI RAŠO: 
Pametė Krukius

“Aš visuomet vaikščiojau su kru- 
kiais. Aš telefonavau j aptieką, kad 
atsiųstų man buteli panedėlyj. Aš 
pradėjau jas vartoti tą pačią dieną. 
Seredoj aš jacr* galėjau vaikščioti be 
krukių ir niekuomet jų daugiau ne
vartojau iki šiol. Man dabar nieks 
neskauda.

“Aš kentėjau nuo didelio kraujo 
spaudimo, bet po vartojimo Liųuor 
Rheumatica, aš esu sveikas. Ašį pa
sakiau visiems šabo draugams, kad 
jos yra puikiausios gyduoles kokias 
aš esu iki šiol vartojęs. Aš visuomet 
girsiu Dr. Tripp’s Liųuor Rheumati
ca.” — Mrs. Bertha Young, 4803 St. 
Lawrence Avė., Chicago, III...............

Negalėjo Vaikščioti Per 8 
Mėnesius

“Aš išvartojau du butelius jūsų 
Liųuor Rheumatica pereitą pavasarį, 
kuomet aš negalėjau vaikščioti per 
8 mėnesius. Aš dabar esu pilnai svąj- 
kas ir jaučiuosi gerai. Ačiū jums už 
gyduoles.” — Charles Opitz, 6212 
Wenworth Avė., Chicago, III.

Of f. Yurds 3557 Res. Hemlock 18Š5

DR. JONAS MOCKUS 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

3401 SOUTH- HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.
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TAS

Girdykite Savo Namuose ATWATERKENT

Musų Krautuvėse yra labai platus ir

BRIGHTON
COAL AND BUILDING MATERIAL Co

Atwater Kent Radio Model 2500
mą jums į dvidešimts

keturias valandas po

gavimui jūsų orderioSOLCLL/J

Parduodam arit lengvų mėnesinių išmokėjimų

dykai

SOL ELLIS

dienos 
buk pp.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
N au j įeinu kablegramą

853 W. 63rd St. 
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St.

South Chicago, III. Nelaukit žiemos ir sniego 
PIRKIT DABAR IR SUTAUPYKI!

4177-83 Archer Avernie
M. KEŽAS, Vedėjas

Malu Offices and Stirnoms
2110-20-22 S. State St.
Phone Victory 2454
Chicago, Illinois

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

reit materiolo. Todėl

Dabar yra atdaras dėl jūsų. Pri
sidėkite prie jo ir iki kitų vaka
ri jų sezono jus galėsite išvažiuo
ti iš miesto ir džiaugtis, kaip 
daugelis kitų daro.
Ponai Macikas, Sedemka, Jag
minas, Rymkiewicz ir Mickie- 
wich visuomet pasirengę jums 
patarnaut.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Geisdami ką nors įsigyti naujo ir gero tikėkite, kad visuomet rasite šiose 
džiausiose lietuvių Krautuvėse Chic agoje.

Prisirengkit Patys
šaltas oras greit ateis ir jus tu esu L t J
veikit tuojau.
Jei norite patys įsivesti namų apšildymą, mes suteiksime kainas už materio 
lą, paipas ir 1.1.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų, naujų ir ant 
rarankių. Mes atkertame paipas kokios tiktai norite mieros.

Mes jums parduosi
me ir įvesime į jūsų 
namus apšildymą tik
tai biskį įmokėjus, o 
kitus lengvais išmo
kėjimais per du me-

MUSŲ ?
VAKACIJŲ 

KL1UBAS

skoni ir kišenių.
Kaina nuo $50 iki $895

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murina Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

JŪSŲ PASKUTINE PROGA GAUTI PIGIOMIS KANOMIS NAMŲ 
APŠILDYMO REIKMENIS!!!

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa- 
vo stiprumu ir geru patar
navimu. 1

Brandi Offices and Showrooms
■ 4606-08 W. 22nd St. 

Phone Cicero 130 
Cicero, Illinois

Peoples Restaurant
Nauji savininkai

Mes pagaminanti skanius lietuvi
škus valgius, nes turim naują pa
tyrusią virėją. Todėl kviečiame 
visus atsilankyt, o mes stengsimas 
kuogeriausiai patarnaut, nes turim 
jauną panelę Francis Bogdonaitę.

J. DEDINSKAS
734 West 35th Street

& Emerald Avė.

3701-27 So. Maplewood Avė. Tel. Virginia 1050
“No order too laigė for our eouipment: Nonc too small 

for our appreciation.’’

Visiems yra žinoma, kad 
“Naujienų” turnamentas Įvyks
ta rugsėjų 22, pirmą vai. po

1922-32 So. Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas

pietų Cog Ilills, 111 g. ir Ar
cher avė. Mes visi golfo lošė
jai, turime dalyvauti paskirtu 
laiku ir pažymėtoj vietoj, ir pa
raginti kitus, kad sutraukus 
didelį būrį žmonių, šis turna
mentas pasižymi tuo, kad yra 
pirmas toks didžiulis lietuvių 
sportsmenų išvažiavimas. Nau
jienos nusiųs fotografą, nu
trauks paveikslus atminčiai. 
Registruokitės Naujienose, 
Aušros knygyne arba Lietuvių 
Golfo Kliube. —J. M.

Solvay Coke Ig
Ir visokios rųšies kietų ir minkštų anglių 

Telefnouokit mums tuojau.
Dastatysim tą pačią dieną.

JAN SMETAN A, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastehėkit mano iškabas

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedalioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canal 0623.

R. C. A. yra didžiai aristokratiškas radio, 
kuris turi naujausius pagerinimus ir pa
tentuotas dalis, ir kaipo vienintelis radio, 
kuris galima vartoti be beterių, be elimena- 

toriu, be išlaukinių dratų ir žemes sujungi
mo. R. C. A. Radiolo išdirbėjai yra di
džiausias radio išdirbėjai Amerikoje 
Peoples Furniture Co. Krautuvėse rasite

tarimas
ir Europos gydymo metodus. Geriau 
šiai ir greičiausiai išgydo

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin- 

tfSL kas, visokius
laikrodžius ir 
Deimantus už- 
laiko ir par- 

'■'■■ ■-A iym duoda prieina- 
irtomis išlygo- 

.Vv J mis. S pečiai i- 
s*as taisyme 
v*s°kios iŠdir- 

'"v * Z bystės laikro-
d žiu.

949 W. 59th St., Chicago 
Telefonas Englewoo<l 4279

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl viliokių akių

Mes taipgi esame dastatytojai šioje 
. apielinkėje

CHICAGO

Dek tilpusias vakar 
“Naujienose” žinios, . 
Menas ir Mileris loŠ golfą už 
lietuvių čempionatą pirmadienį, 
rugsėjo 19-tą dieną, p. Menas 
pareiškė, kad visai nesi tarta 
lošti golfą tą dieną už čempio
natą. Tai bus paprastas loši
mas. Policijos kapitonas irgi 
neapsiėmęs būti “referee”, tik 
išreiškęs noro pamatyti gerą 
golfo lošį. Lošimas įvyksiąs ne 
Evergreen golfo • aikštėje, bot 
Oak Ilills. Kai dėl buvusio lo
šimo, tai p. Menas skaito j| tei
sėtu.

tourtvej
Murina Co., Dp<. H. S.,9B.OhioS<..Chicago

Atvvater Kent Radios. Nauji Mode
liai su naujais pagerinimais, didelis 
pasirinkimas, dailiausiuose kabine
tuose rasite šiose Krautuvėse. Atwa- 
ter Kent radio yra populeriškiausis 
radio sviete. Jų garsus ir priiimnas 
balsas labiausiai patenKina kiekvie
ną savininką ir žema kaina yra da- 
leistina kiekvienam įsigyti—Peoples 
Furniture Co. Krautuves yra autori
zuotos ir užlaiko pilną eilę Atwater 
Kent Radio pilnai įrengtų setų.

Nuo $90 iki $500

Daleiskit jums išrišti namų apšildymo klausimą
Pašaukit mumis arba parašykit atvirutę, o musų inžinierius atsilankys pas 
jus ir pasakys tikrą kainą už namų apšildymo reikmenis, visai dykai ir be 
jokios atsakomybės.

SERGANTI ŽMONES 
Del geriausio Ir greičiausio išsigydymo 

DaHitarkit si»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 

’puslgs, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sukomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

Ofisas
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vy
rų priėmimo kanibarya 506, — Moterų 508. 
Oflao valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 'ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 Valandai vakure.

Dempsey-Tunney Kumštynes
a *

Ant Naujos R. C. A. Radiolas arba Antwatėr Kėni Radio!
Ateikite į Peoples Furniture Co. Krautuves šiandieną, ir pasiskirk sau viena iš 
minėtų Radių geriausias ant svieto. — Musų Krautuvėse yra labai platus ir 
pilnas pasirinkimas madų ir baigimų Už PRIEINAMESNE KAINA, ANT 
lengvų išmokėjimų.

Kuomet sniegas jau iškritęs ant žemės ir ter
mometras rodo apie zero, kiekvienam tuomet 
reikia anglių arba coke. Tuomet sunku yra iš
pildyti užsakymus. Daug protingiau yra prisi
pirkti žiemai anglių dabar. Ir jus tuomet busite 
saugus. IR DAR NEUŽMIRŠKITE, KAD JUS 
SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ PIRKDAMI 
ANGLIS DABAR. Anglių kainos nebus taip 
pigios kaip dabar.

Mes parduodam ir rekomenduojam 
Franklin County anglis

TAUPYK PINKU S TAUPYK LAIKA
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, furnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nor& toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMMNY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjo vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveskit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupyki! pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boileri vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Chicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co. 
654-66 W. Roosevelt Road 

176 W. Lake Street 
Between I.aSalle A Wells St. 
2355 Milwaukee Avė.
Betvveen California & Fullerton Avės.

J. V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS

J
. Pasekmingai

t ra ūki a m e 
grupes ir pa- 

? y vienius. Rei-

/(L kalui esant ei-

yd nam j namus.

LA kainos
yT\ priein a m o s.JA),.,,, Darbo geru-

tas — kviečiame atsilankyt. 
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

BUY1T
BURNIT 

Lyou'll.
LIKĘ k

ORIENT 
COAL



Announcements
Pranešimai

Liet. Tvatr. Dr-joa šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, rugsėjo 17 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio parapijos svet., 32 
PI. ir Auburn avė. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randa
si svarbių reikalų aptarti.

P. K

Norlh Side.— A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą septintadienio rytą, rugsėjo 

1 18 d. Pradžia 10 vai. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti.

Kuopos sekr.

Valdytos važiuoja į girias nedė
lioję, rugsėjo 18 <1., tarp 11—12 
vai. iš ryto. Del kokios naudos ir 
kur? Tai amžiais patirtom gudry. 

nut. rašt. i bėm galima dasižinoti ir surasti.
Valdyba.

NAUJIENOS, Chicago, DL

10727 So.

Šeštadienis, Rūgs. 17, 1927

PETRAS GENTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 15 dieną, 4 valandą po pietų, 

1927 m., sulaukęs 39 metus amžiaus, gimęs Lėni bart Ii Akių kaime, 
Kelmės vai., Raseinių ap., paliko dideliame nubudime 2 pusbrolių, 
Tony Jakubauskį, Stanislovą Klimą, Jievą Musneckienę, pusseserę 
Michaliną Aleksienę, tetą ir gimines, Lietuvoj brolį Bronislovą ir 
Motiną Barborą. Kūnas pašarvotas, randasi 722 W. 1H St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, RtfRsėjo 19 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Genterio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. ,

STANISLOVAS PETREI KIS
PersbkyrC su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 14 dienų, G valandą va
kare 1927 m., sulaukęs 40 me
tų amžiai s, gimęs Sudcnų* kai
me, Darbėnų vai., Kietingos ap. 
paliko dideliame nubudime duk
terį Josephiną, brolius Kazimie
ra ir Vincenta Amerikoj, o Lie
tuvoj brolį Vladislovą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 
Michigan Avė.

laidotuvės įvyks 
dienų, 9 vul. ryto iš 
sų šventų parapijos 
kurioje atsibus gėdul’ngos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miera kapines.

Visi A. A. Stanislovo Petrei- 
kos g’mlnės, diaugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, broliai ir giminės.

Rugsėjo 17 
namų i Vi- 

bažnyčių,

Sears-Roebuck atidaro 
nauji; krautuvę

Nubudę liekame,
PUSBROLIAI. PUSSESERE. TETA IR DftDB.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus Jt Co., Tel. fanai 31 GI.

šiandie Marųuette Parko apie- 
linkėje blis didelė iškilmė; 
Sears-Roebuck Co. atidaro nau
jų departamentinę krautuvę, 
ant Western avė. ir 62 St. Ofi- 
rialis atidarymas bus 9:30 vai. 
ryte ir po to krautuvė bus at
dara per visą dieną iki 9 vai. 
vakaro. •

ši krautuvė bus didžiausia 
šioj apielinkėj. Budnikas yra 
trijų aukštų, apie 125 pėdų plo
čio ir ilgio. Visi trys aukštai ir 
skiepas bus pilni j vairių pre
kių jr atidari dėl publikos, ši

krautuvė, kaip jau daugelis vie
tos žmonių yra išsireiškę, bus 
patogi vieta pirktis sau reika
lingas prekes kaip Marųuette 
Park apielinkėj, taip ir Brigli- 
ton Park gyventojams, kurie 
iki šiol stambių krautuvių ne
turėjo ir turėdavo keliauti į 
kitas kolonijas, Sears-HoeDuck 
pastatydamas čia tokią stam
bią krautuvę padarė šių apie- 
linkių lietuviams daug gero, ir, 
nėra abejonės, lietuviai suda
rys žymią dalį jų kostumerių, 
gal būt žymiausią iš visų tau
tų, kaipo vienatų.

Atidaryme iškilmėse daly
vaus visi kompanijos viršinin
kai ir departamentų vedėjai.

Ne Atidėliokite Ilgiau
įsiveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras. ,

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j. musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0614-0645
' Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

LUDV1KAS SADAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 15 dieną, 1 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 20 m. 
amžiaus, gimęs Bradville, III., 
narys Golden Star Lietuvių Pa
silinksminimo ir Pašėltos Kliu- 
bo Roseland,’ III., paliko dide
liame nubudime motiną Oną, 
tėvą Adomą, 3 brolius, Juoza
pą, Vincentą ir Joną ir giminės. 
Kūnas pašalvėtas, randasi 
Cherry, 111.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 19 
dienų, 8 vai. ryte iš namų j šv. 
Onos parapijos bažnyčių, 
Spring Valley, III., kurioje at
sibus gedulingos pamaldso už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas Šv. Onos kapines.

tbsi A. A. Ludviko Sadausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, broliai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Baladinskas, Spring Val
ley, III.

Roseland
Rytoj bus Roseland Bottling 

Co. piknikas, ši kompanija yra 
lietuvių kompanija. Pikniką gi 
ji rengia Calumet Grove darže, 
Blue Island, III.

Piknikas prasidės kaip 11 
vai. ryto. Tie, kurie važiuos au
tomobiliais piknikan, suras plk- 
nio vietą lengvai. Tie gi, Kurie

manys važiuoti gatvekariais, 
turėtų imti tuos .State gatvės 
karus, kurių priešakyj yra už
rašyta: 119 Street—Morgan. Iš 
lipti reikia ant 119 gat. Ir Hal
sted st.

Čia važiuojančius paims Du
sai, kurie nuveš žmones pikni
ko vieton ir parveš iš pikifil^o 
atgal — veltui. Jei kam bus pa
ranku, tai galės 
busais iš sekamos
East 1,15 st. Tokiu adresu ran-

nuvažiuoti 
vietos: 253

FRANCIŠKUS MOCKUS

daai Roseland Bottling kompa
nijos ofisas, čia lauks busal ir 
iš čia jie nuveš piknikan žmo
nes.

Piknike bus dalinimas laimė
jimų. Laimėjęs pirmą dovaną 
gaus $20, laimėjęs antrą, gaus 
$10, o laimėjęs trečią gaus $5. 
Bus įvairių žaismių, lenktynių 
ir šiaip smagių pramogų. Bus 
skanių užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Pikniko rengėjai 
kia didelės minios žmonių 
plaukiant. — Sk.

CIASSIFiEO mUS. ]
Situation Wanted

Darbo Ieško
PA IEŠKAU darbo už draiverį, 

nežiūrint kokios rųšies darbas bu
tų. Turiu patyrimą dešimties melų 
ir galiu kalbėti kelias kalbas.

Šaukit:
Tel. Blvd. 3780.

lau-
su- Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

Town of Lake
Didelis sujudimas apielinkėj

'MOTERYS, MOTERYS, MOTERYS

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

Ketvirtadienyj, rugsėjo 15 d., 
pasklido žaibo greitumu apie- 
linkę žinia, buk vienas labai 
artimas bažnyčiai vyras trečia
dienio pavakaryj. išžaginęs de- 
vynjų metų mergaitę.

Sakoma, tėvai buvo nuvedę 
mergaitę pas daktarą, tasai iš
davęs paliudijimą, o paskiau 
tėvai išėmę warantą prieš kal
tinamąjį.

Kaltinamasai asmuo yra ve
dęs žmogus, turi vaikučių, gna- 
žią žmoną ir buvo skaitomas 
iki šiol padoriu vyru.

Tuo reikalu “Naujienų” re
porteris telefonavo Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonui, kunigui 
Skripkai. Reporteris užklausė:

—-Ar teisybė, kad X... už
puolė jauną, devynių metų, mer
gaitę?

Kunigas Skripka atsake, kad 
yra kaltfnimas, bet ar pama
tuotas tas kaltinimas, tai jis 
nežinąs. Busiąs teismas, kuris 
ir išspręs. Jisai, kunigas Skrip- 
ka, tečiaus abejoja ar galėtų 
jis patvirtinti arba užginčyti 
kaltinimą pirm teismo. Daly
kas toks, kad kaltinamasai as
muo iki šiol skaityta švariu ir 
padoriu žmogų, turinčiu gražią 
šeimyną. Dabar betgi metama 
taip staigiai sunkus kaltinimas. 
Ve kodėl žmogus negali ką nors 
tikro pasakyti.

Teismas veikiausia bus mu- 
nicipaliame trobėsyj, prie Hals
ted st. ir 47-to place. Sužinoję 
ką nors tikresnio, pranešime.

Reporteris.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Gera 
mokestis. Atsišaukit, 1445 South 
Peoria st.

PATYRUSIŲ operatorkų, ran
kom siuvėjų ir beisterkų. Atsišau- 
kit. Lewis Dress Co., 325 West 
Adams st.

REIKALINGA senyva moteris pa
daboti vieną 4 mėnesių kūdikį už 
valgi ir guolį. 4200 S. Maplewood 
avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mes jumis išmokinsime ir kol 
mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi
matykit su manim Šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Boom 1514 134 N. La Šalie St.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 16 d., 1 vai. ryte, 
1927 m., sulaukęs apie 60 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj. Pa
liko dideliame nubudime 3 
dukteris: 
Amilią ir 
Boleslovą

Kūnas 
3321 S.-Halsted st.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugsėjo 19 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsiims ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. 'Kazimiero kapi
nes. .

Visi a. a. Franciškaus Moc
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Sunai ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis Tel. Blvd. 
4139.

Simpatiškas — 
Mandagus —- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
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
Z

Tel. Roosevelt 7532'

PARLOR FURNACE
Dabar yra parodymui

100% Padaugins Šilumą

Čia

___

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamvotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. x

Tel. CanaI 1271 
ir 2199

Naujas

ALLEN’S
Malonėkit atsilankyt i musų krautuvę ir 
apžiūrėti šiuos puikius ir pagerintus 

naujus Allen’

Naujas Allen’s yra padarytas su “Heat Radia
ting Fins’’ kuris padaugina šilumą 100 nuošim
čių. Jis taipgi sustiprina castingus, ilgiau už
laiko šilumą, sutaupina kurą. Tai didižausiia 
pažanga paskutinių metų apšildymo sistemoj.

Oras nėra apšildomas karščio srove, bet apšy 
la susijungiant su pečiaus paviršium. Naujame 
Allen’s su Heat Radiating Fins, pečiaus pavir
šius yra dvigubai apšildomas. Todėl šiluma pa
sidaugina. šilumos cirkuliacija pasigreitina, 
mažiau reikia kuro.

Kad supratus tą puikų namų apšildymą su 
Allen’s pečiumi, turit atsilankyt ir apžiūrėt.

Kuomet viršutinės durys yra atdaros 
šio cahinet, jus turėsit užtektinai 
malonios šilumos.

parodomas IIEĄT RADIATING 
FINS

Allen’s Parlor Furnace yra dvigu
bos šilumos sistema. Nereikia skie
po, nei paipų, radiatorių ir kitų Su
jungimų. Apšildo visą namą. Jis 
yra gražus ir lengvas nuvalyti.

Z. PIETKIEWICZ
FURNITURE STORE

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
rinusį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas , 
laidotuvėse ir kokia- t 
me reikale, visuomet 
esti sanžinjngas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubnrn Avė
CHICAGO. 1LL.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams.’ Pa
šaukus naktį 
greit sutei
kiam patar

navimą.
2205 Lake St.

Melrose 
.. Park, UI. .. 
Phone Melroea

Park 797

nubudime
Antaniną Anicetą ir 

3 simus: Juozapą, 
ir Heterą.
pašarvotas randasi

CLASSIFIED ADS

REIKIA keletą lietuvių vyrų, jie 
gali lengvai uždirbti po $65 į sa
vaitę dirbdami su manim. PATY
RIMAS nereikalingas, nes aš išmo
kinsiu jus. Jums apsimokės apŽiu- 

mano pasiūlymą. Pasimatykit 
manim asmeniškai Šiandie.

MR. SUTHERLAND 
Room 1002

100 W. Monroe st.

rėti 
su

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neriš

lioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet]]
• REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Announcements
Pranešimai

Paskutinis piknikas šio sezono 
L. Vyčių 36 kuopos orkestro po 
vadovyste P. šimučio. Rengia Mar- 
ųiiette Park Lietuvių Politikos, Kl. 
sekmadieny, rugsėjo 18 d., Cher- 
nausko darže, 79 ir Archer Road. 
Programa: koncertas, šokiai, kal
bėtojai; įžanga visiems veltui.

Komisija.

Tautiškos Draugystės Lietuvo| 
Dukterų susirinkimas įvyks rugsi® 
jo 18 d., Mark White Sq. svet., 1 
vai. po pietų. Draugės, malonėkite 
atsilankyti. —Valdyba.

Gojaus mė- 
įvyks nedė- 
vai. po pie- 

18 gt. ir

Draugystės Lietuvos 
nesinis susirinkimas 
lioj, rugsėjo 18 d., 1:30 
tų, Antano Bagdono svet 
Union avė. Visi nariai bukite laiku, 
nes daug svarbių reikalų turim ap
tarti. —Valdyba.

Lietuviai vyrai, 
kurie ištikrųjų nori 
dirbti, pas mus 
suras tokią vietą* 
kurios jau senai 
ieško.
Mes suteiksim 
tikrą koperaciją * 
ir prižiūrėsime, kad 
jus tiek pat uždirbtumėte 
kaip musų kiti vyrai. 
Taipgi pagelbėsim prie 
užbaigimo jūsų “deals”. 
Tai tik dalis paminėta 
tos pagelbos, kokią 
mes teikiame nariams 
musų organizacijos. 
Pasimatykit su manim 
asmeniškai šiandie.

MR.* WILLIAMS
Saite 501 6 No. Clark St.

Personai
Asmenų Ieško

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frąpk L. 
Nathanson, 8846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

REIKALINGAS virėjas arba vi
rėja į restoraną. Turi būti paty
ręs savo darbe. 2507 S. Halsted st.

ATYDA
KARŲ SAVININKAMS

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že- 

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi | mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su koptrak- 
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 8355

naujoj vietoj
DR. VAITUS!!

OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ b 
I Palengvina akli įtempimą, kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
1 mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nerišlioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Tei. Bonlevard 7589

Mums reikia trijų West Side 
gyvenančių vyrų su karais dėl 
subatos ir nedėlios. Gera mo
kestis. Atsišaukite tiktai asme
niškai. Netelefonuokit,
Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro

RAIESKAU Mike Kavaliausko. 
Jis yra su motore atsiskyręs. Jis 
pats ar kas apie jį žinot malonė
kit pranešti. Už pranešimą gerą 
atlyginimą duosiu.

K. P. Micall,
3116 S. Wallace St., Chicago, III.

Boom
F. A. SUNEGA, 
348 29 S. La Šalie St.

PAIEŠKAU draugo John Rou- 
nian. Jeigu kas žinot, praneškit ar
ba pats atvažiuokit. Mano adresas: 
Miss Anna Butg, 5311 So Camp
bell avė., Chicago, III. .

IEŠKAU savo sesers sunaus Juo
zo Marcinkaičio? Pirmiau buvo iš
važiavęs į Lietuvą, o dabar girdė- 
jrtu, kad . sugrįžo į Ameriką, tik 
nežinau kur gyvena. Meldžiu atsi
šaukti. Karolina žalinskienė, 3601 
S. Emerald avė., Cicago, III.

AK JUS norit uždirbti nuo 
$50 iki $150 j savaitę. Reikia 
jaunų vyrų į seną biznio įstai
gą. Čia ne pardavinėjimas real 
estate arba bonų.

Yra tiesioginis geras biznis.
Atsišaukite pas

S. and W.
TAILORING CO.

4727-29 Lincoln Avė.
(Continued on page 7)

IMPERFECT IN ORIGINAL



Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

(Continucd from page 6)

alga ir komisas
Mums reikia keletu vyrų ir mo

terų dirbti kaipo ^agentai. Kurie 
neturi patyrimo, išmokinsime. Mes 
mokame algų ir komisų. Atsišau- 
kit nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

The Eederal Reserve Life 
Insurance Co., 

1530 N. Robey st.

REIKIA salesmenų ir sales- 
ladies, mokėsiu $30 ir 10% komiso. 
Aplikantai atsišaukit visą dienų 
šiandie ir panedėlyj. Mr. Kosmovv- 
ski arba Mr. Sleger, 4602 S. Paulina 
st.

For Rent
RENDON 4 kamb. apšildomas 

flatas. Kambariai ant antrų lubų, 
naujai ištaisyti, šviesus, švarus, gra
žioj ir švarioj apielinkėj; karštas 
vanduo kasdien. Renda prieinama. 
Yra ir garažas, jei to reikalinga.

6116 S. Carpenter St. 
Phone Normai 2426.

RENDAI pigiai 4 po 4 kamba
rius flatas, mūriniam name, gesas 
elektra. 928 W. 35th Plaee.

RENDON saliunas ir flatas še
šių ruimų, su visais įtaisymais. 
1711 N. Ashland avė. Savininkas 
Willow Springs, Telefonas Willow 
Springs 34 J. Wm. Dovidaitis, Box 
No. 148, Willow Springs, III.

PABENDAVOJ1MUI vieta krau
tuvei naujame name, tinkanti , bu- 
černei arba kitokiam bizniui. Taip
gi ir fialai po 4 ir 5 kambarius 
Garu šildoma. 2640 W. 69th St. Sa
vininkas 2452 W. 69th st. Tel. Re
public 6396.

Furnished Rooms
ANT rendos kambarys vienai 

ypatai be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 lubos.

RENDAI IšFORNIšIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
l»e valgio; su valgiu $8.00 Į savaitę. 
Geriausia transportacija prie street 
karių linijos.

1606 So. Halsted St.

RENDAI ruimas dėl vieno ar 
dviejų vaikinų ar merginų prie 
mažos šeimynos, karštu vandeniu 
apšildomas, 3 fl. 3231 S. Emerald 
avė. Yards 1046.

RENDAI kambarys vienam ar
ba dviem vyram. Geroj vietoj. Su 
visais patogumais. 3227 S. Emerald 
avė.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui, karštu vandeniu apšildomas, 
prie mažos šeimynos. 3437 Eme
rald avė.

NAUJAM name frontinis ruimas, 
vaikinams, merginoms ar vedusiai 
porai, su visais parankumais, prie 
mažos šeimynos. 2553 W. 43 St. 2 
II. Tel. Virgiriia 1495.

MODERNIŠKAS kambarys ren- 
dai vienai ar dviem ypatom su 
valgiu ar be valgio. 9628 Prairie 
avė.

RENDAI kambaris vaikinams ar 
merginoms, su valgiu ar be valgio. 
Šiltu vandeniu apšildomas. 7030 S. 
Campbell avė. Tel. Hemlock 0612. 
I). Arlauskis.

KAMBARIS rendon vienam ar 
dviem vaikinam, be valgio. Pigiai. 
Naujas namas, I fl. 4012 Brighton 
Plaee.

RENDON kambaris, šviesus ir 
švarus, vaikinui ar merginai, su 
valgiu ar be valgio, prie mažos 
šeimynos. 6948 S. Aliosimi avė.

RENDAI šviesus kambarys vienam 
arba dviem laisvos pažiūros vyrams 
su valgiu arba be valgio. 817 W. 51st 
PI. 2 floor front.

RENDON du kambariai vienam ar 
dviem vyram, merginai arba ženotai 
porai, su visais parankumais. 3002 S 
Emerald Avė. 2nd floor, Yards 6231

Automobiles
CADILLAC sport sodan, V 63, 

1926, 5 pasažienų, Landau DeLux, 
$1.150 arba pasiūlymas, kainavo 
$4800, vertas $1500, puikiausio Duco 
užbaigimo, mohair dengtas, 4 ratų 
brekiai, nauji tajerai, bumperiai, 
heateriai ir t. t. Mainysiu į kų nors 
iš reai estate. Atsišaukit j real 
estate ofisų.

5858 W. Lake St. 
Tel. Austin 2042.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

ANT GREITŲJŲ pardavimui 5 
kambarių rakandų (furniture) komp
lektas visai pigiai.

Adresas:
7759 So. Sangamon, 3rd Apl.

Tel. Vincennes 7954

JIEšKAU nupirkti Saliuno barus, 
kas turite praneškite 7815 S. Bennett 
Avė. Tel. Sagina^v 3285.

Furniture & Fixtures
K a kanda i - |t aha i

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 Šmotų 
parloro actas, 7 Šmotų riešutinis val
domo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrosas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

PARDAVIMUI dvi siuvamos ma
šinos — Singer ir White. Parduo
siu pigiai. 2 lubos. 822 W. 37 PI.

PIGIAI parsiduoda frontiniai ra
kandai, 3 šimtų mohair setas, 4 
leni|x>s, viktrola, karpetas 9X12, 
stalas, rūkymo stalas, veidrodis, 
paveikslai ir Eureka. Galima ma
tyti vakarais, 2 lubos. 2437 North 
Station st.

Musical Instruments
Muzikos7 Instrumentai

16 VARTOTU uprighl pianų $19 
ir daugiau, įskaitant suoliuką ir 
dastatymų. 6136 S. Halsted st.

PARDUOSIU savo mahogany 
Steger grojiklį pianų atsakantiems 
žmonėms už $75. cash $30, kitus 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 rvto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

PARDUOSIU savo grojiklį pia
nų ir radio už $100. Atsišaukit su- 
batoj ir nedėlioj iki 6 vai. vakaro. 
Storage llouse, 2216 Madison st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_________

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3, kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 68rd St.

BESTAURANTAS, bargenas, ge
roj vietoj West Side, prie transfe- 
rinio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 So. Kirkland Avė. Ist floor, 5 
blokai j vakarus nuo Cravvford Avė.

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, 
mokyklos reikmenų krautuvė, pigi 
renda, 4 gyvenimui kambariai, il
gas Ivsas, didelis bargenas, 2815 
W. 38 St.

PARDAVIMUI lunch room; se-. 
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
i lotų arba automobilį. 5340 So. 
Wentvvorth. Tel. VVentvvorth 2870.

•

NEPAPRASTAS BARGĘNAS.
Pardavimui bučernė ir grosernė 

ant didžiausios biznio gatvės Brid- 
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš
dirbtas gerai. Parduosiu ant leng
vų išmokėjimų. Biznis daromas 
cash. Parduosiu arba mainysiu į 
lotų. Del pragyvenimo yra puikus 
flatas viršuj krautuvės. Pardavimo 
priežastis — pavargimas biznyje.

Aušros Knygynas,
3210 S. Halsted st. Box 245

PARDAVIMUI puikiai įrengta bu- 
černė ir grosernė arti Marauette 
Parko su namu arba vieną biznį. 
Priimsiu lotus .arba namelį už tei
singų vertę. Matykit savininku bu- 
černėj. '

2553 W. 69 St.

PARDAVIMUI saliunas. Gera 
vieta, senas gerai išdirbtas biznis. 
3526 N. Lincoln avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ki
tokių smulkmenų krautuvė, geroj 
vietoj, senas išdirbtas biznis; par
duosiu pigiai. 3232 S. Canal st.

PĄDSILUODA kriaučių šapa South 
Side, ant biznio gatvės, 3 metų lysas. 
Priežastis pardavimo —• nesveikata. 
Atsišaukit tuojau s. Prospect 6453.

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, Naujienos, Box 971.

PARDAVIMUI ice ervam parlor, 
cigarų, cigaretų, mokyklos įrankių 
ir kitokių mažmožių krautuvė. Pi
giai. Skersai gatvės lietuviška mo
kykla, 1437 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas su fikče- 
riais, geroj vietoj tarp svetimtau
čių — airišių, švedų ir lietuvių, 5 
metams lysas. Turiu du bizniu, 
todėl vienų priverstas parduoti. 
5260 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Mainysiu į tuštį lotų arba į ka
rų. Pigi renda. Atidaryta nedėlioj 
iki pirmai vai. 6530 S. Robey st.

PARDAVIMUI pigiai shoe shop, 
kandis mašinos. Turiu išvažiuoti iš 
Chicagos. Aušros knygynas. 3210 S. 
Halsted st. Box 246.

PARDAVIMUI soft drink krau
tuvė. Cash arba mainysiu į karų. 
Nepraleiskit progų. Turi būti grei
tai parduota. 444 W. 29 St.

Neišvengtinas pardavimas
Pigiai parsiduoda sena kriaučįų 

šapa su bizniavu nauju. SvgrbiOs 
priežastys priverčia tų daryti.1 Ge
ra proga dėl kriaučlaus įgyti savo 
biznį ir namų. Su mažu įnešimu. 
Atsišaukit pas savininką.

3104 W. Harrison st.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir 
minkštų gėrimų krautuvė. Labai 
geroj vietoj. Naujienos. Box 974.

Business Chances
Partiayiinui Bizniai_______

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
bučernė, darbo yra dėl 2 vyrų.2753 
\V. 55th St. v

GROSERNE pardavimui. 4447 
Wentworth avė.

I PARSIDUODA saldinas ir res
toranas, 2 duris įėjimui, duris į 
restoranų 1818 Canalport avė., o į 
saliunų 549 W. 18th st. Atsišaukite 
po bile vienu adresu.

PARSIDUODA Wholesale 
biznis. Pardavimo priežastis, 
turiu kitą biznį kitam mieste. 
Parduosiu pigiai. Biznis vertas 
daugiau negu aš prašau. Atsi
šaukite greit, nes už tą kalną 
bus greitai parduotas.

3202 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Gerai įrengta piekarnė, našlė mo

teris parduoda labai pigiai už cash 
arba mainys.

JOHN P. STANKO, 
5097 Archer Avė. 
lafayette 6036

Exchange—Mainai
AS noriu gauti eųuity, Wcst ar

ba North Side Apt. mainysiu į 120 
akrų, farmų, išrenduota, yra 8 kam
bariu namas, didelė barnė ir t. t. 
netoli Sterling, III., kaina $200 už 
akrą. Yra $6000 morgičius, 6%, ku
ris užsibaigs birželio mėn. 1931. 
Mr. Green, 201 Harrison st. Oak 
Park, III. Austin 3074.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinų.

Tuoj teiraukitės pas
S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINYSIU bungalovv į lotų, 6 
kambarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotų.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300. 4

ANT išmainymo aukštos klesos 
mūrinis namas, 2 po 6 kamb., 2 
karų garažas, gražioj apielinkėj, 
skersai gatvės gražus Portage par
kas, ilga paskola, cash nereikalin
ga. Mainysiu ant bizniavu lotų. At
sišaukit nedėlioj ar panedėly. W. 
Waishwell, 5436 Bertau avė. Tel. 
Pensekola 4212.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS. 3801 S. Halsted si., 
saliunas, nėra lyso, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas. Saukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

MAINAI

6 KAMB. mūrinė bungalow, 
karštu vandeniu apšildoma, nėra 
morgičių. Mainysime į 6 iki 12 fla- 
tų namų. Kų turite?

ISSIMAINO garažas, ant 100 pė
dų žemės, geroj vietoj, geri mor- 
gičiai, parendavotas ant 5 metų, ge
ra ateitis, mainysime į 6 iki 12 
flatų namą.

SALIUNAS, Storas ir 5 flatai, 
geroj vietoj ant biznio gatvės, biz
nis geras, namas neša geras ren- 
das, morgičių tik $25>,0OO. Mainy
sime į 12 flatų namų.

8 FLATŲ namas, geroj vietoj, ne
ša geras rendas, mažas morgičius. 
Mainysime į bizniavu namų geroj 
vietoj.

2 AUKŠTŲ muro namas, krautu
vė, 4 kamb. iš užpakalio ir 6 kamb. 
viršuj, ant biznio gatvės, geroj vie
toj, išsimaino į 2 arba 4 fialų na
mų. Tik savininkas lai atsiliepia.

JEIGU nori greitai parduoti ar 
išmainyti savo namų, lotų arba biz
nį, be skirtumo kokioj dalyj mies
to, kreipkis laišku arba telefonuok. 
Lietuvis pas lietuvį.

VVAITCHES BROS. CORP.
10756 S. Michigan avė.

Tel. Pull. 5950.

PARDAVIMUI prie 7642 Cornell 
avė. naujas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
sun parlor, miegojimui porčiai, 2 
karų mūrinis garažas, karšto van
denio šildytuvas, paipds apdeng
tos, langai su stripsaię, turiu par
duoti žemiau kainos, kaina $19,000, 
geriausis 'cash pasiūlymas, savinin
kas ROBERTS, South Shore 6399.

PARDAVIMUI medinis 2 apt. 
6—6 kambarių, yra skiepas, prie 
bulvaro, naujai dekoruotas, kieto 
medžio grindys, furnas šildoma 1 
fl., netoli gatvekarių, bargenas 
$8500, įmokėti $2500. 9 Savininkus 
apleidžia mieštų. 1919 N. Kedzje 
avė. \ .

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
91134.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI dvi po 5 kamba
rius apinaujoH bungalows, gražiau, 
šioj lietuvių apielinkėj, Marųuette 
Parke, visai netoli šv. Kaz. Klioš- 
toriaus. Parduosiu labai pigiai, ir 
labai mažu jmokėjimu arba paim
siu automobilį į mainus. Suintere
suotiems apsimoka pažiūrėti, nes 
tai yra tikras bargenas.

7002 So. RockweH st. 
2-os lubos.

PARDAVIMUI S. W. kampas 
66 st. ir VVestern avė., 22 apart- 
mentai ir 3 štorai. Kaina $150,000. 
Reikia įmokėti tik $60,000.

KITAS namas ant Marauette Rd. 
netoli Western avė. 16 flatų po 4 
kambarius baigiamas budavoti. Kai
na $100,000. Mainysiu ant farmos 
ne toliau 150 mylių nou Chicagos.

REZIDENCIJA 6634 So. Maple
vvood avė. Kaina $26,000.

MEDINIS 4 flatų, 715 W. 47 st. 
Rendos $80. Kaina $7,500. Mainy
siu į grosernės biznį.

NAMUKAS 3222 S. Auburn avė. 
Rendos $45. Kaina $2,500, visus 
cash.

MŪRINIS 5 kambarių flatas, 6024 
So. Lafayette avė. Kaina $4,500. 
Labai gerų juodukų apgyventa 
ta. Reikale atsišaukit:

J. WELICKA
6634 So. Maplevvood avė.

• Phone Republic 3769.

vie-

GREITAM pardavimui 4 lotai po 
$350. Parduosiu vienų, du arba ke
turis. Yra vanduo, elektra ir tik 
pusė bloko nuo Archer avė ir Gar- 
field bulvaro, ir du biznio lotai,field 
labai pigiai. Kreipkitės:

4607 S, California avė 
2 lubos.

PARSIDUODA labai pigiai 30 
pėdų lotas ant 70th ir Washtenaw 
avė. 6955 S. Tahnan avė. Republic 
6724.

3 FLAT muro namas, parsiduo
da už kainą 2 flatų. Atsišaukit tuo
jau ir laimėsit.

JOHN P. STANKO
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

KAS norit uždirbti pinigų, atsi
šaukit greitai, nes turiu porą gerų 
bizniavu lotų ant Archer Avė. už pi
gią kainą.

JOHN P. STANKO 
5097 Archer Avė.

Lafgyette 6036

DIDELIS ATPIGIMAS 
ANT T0WN OF LAKE 

Grosernė su mariniu namu, 5 kamba
riai užpakalyj krautuvės, mainysiu į 
2-4 kambarių' mędinį arba murini 
namą.

Mums reikia keletą medinių narpų 3 F^ATŲ mūrinis namas. G e- 
— turime pirkėjų kurie mokės cash. riausis liargenas Northwest side.

9

Kas turi tokias namus lai greitai 
atsišaukia, patarnausim greit ir man
dagiai. Ofisas atdaras nedėlioj nuo 
iki 3 po pietų. Real Estate Ofisas.

OSTROVVSKI IR PAWLOWSKI 
1614 W. 50th St. 

(Prie Ashland Avė.) 
Tel. Prospect 0413

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, lotas 30x125, kaina 
$14,800, kitus kaip reądų. Atsišau
kit T. R. Bruce, 745 N. Hamlin av. 
Kedzie 7891.

savininkas, 3015 W. Madi- 
Matykit šian-

BUNGALOW — lotas 120x125, 
$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 
pėdai, 
son st. 9—11 a. m. 
dien.

5616 GREEN SI. 2 flatų, 6—7 
kambarių, labai geras namas, kurį 
galit 
mais,

nupirkti lengvais išmokėji- 
arba mainysiu į kų nors.

. P. J. Bassett & Co.
215 E. 75 St.

’Tel. Radclif 0300.

PARSIDUODA namas greitai ir 
pigiai, gražioj vietoj ant Western 
avė. ir 72nd. Pašaukit per telefo
nų P. Stonis, Republic 5667.

PARDAVIMUI 2 aukštų namas 
ir krautuvė iš fronto. 322 W. 47 st.

PARDAVIM.UI 2 flatų medinis, 
5—5 kambarių, 50 pėdų lotas, ga
ražas, 5349 S." Campbell avė., 2 fl.

BULVARO biznio kampas, 75 
pėdų, labai gera vieta dėl gasoli- 
no stoties.

2256 W. Division St.

KAS norit greitai parduot, mai- 
nyt ar pirkt mimų, biznį, automo
bilį, farmų.

ATSILIEPKIT PAS MUS
Gerus bargenus greit per 

sąrangų išleidžiant.
MUSŲ kostumeriai laukia 

turit dėl musų turgaus, 
rašykit, arba telefonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

pa-

kų 
Ateikit,

PARDAVIMUI Ciceroj, parduo
siu greitam pirkėjui moderniškų 
bungalovv, 6 kambarių, porčiai su 
sieteliais, . furnas šildopias, netoli

Euclid "JOM—J.

NEBRANGI biznio prapertč, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas. _ .

4316 Milvvaiikee avė. 
Kiįdare 7491.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI graži cottage. 5 
kambarių ir vana, savininkas aplei
džia miestą, parduos už $4500, 831 S. 
Cumbcrland Avc., Park Ridge, III., 
Phone 3231.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

PAĘDAV1MUI 6 kambarių mūrinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, lotas 62%xl25. Barge
nas $10,500, 7137 Ingleside Avė. 
Midvvay 2886.

2 FLAT mūrinis, 6-6 kambarių, 
garu šildomas, aržuolo trimas, 2 karų 
garažas, kaina $15,900, — $5000 įmo
kėti, 3311 Wilson Avė. Del pasimaty
mo šaukit Irving 1477.

BUDAVOTOJŲ ATYDON
Savininkas parduoda 60 pėdų 

kampų, Carmen ir Major avc. Yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, $6000. 
E. GOSSVILLER, 2632 Touhy. Briar- 
gate 2022.

PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
mond St., 6 kambarių mūrinis bunga
lovv, special pirkinys, Priimsiu 
Chicagos lotą kaipo dalį įmokėjimo, 
biskj cash. šaukit Hemlock 1'800.

3 NAUJI mūriniai bungalovv, ber
žo trimas, ugnavietės, knygynai, stik
liniai porčiai, 2 vandens šildomi pe
čiai (plants), geležinkelio ir gatve- 
kario linijos, galit tuojau kraustytis. 
8830 So. Racine Avė.

U2 $3250 nupirksitp 2 flatų me
dinį namų, 6—6 kambarių, ,' yra 
vanos, elektra, gasas, pečium Šil
domas, užpakaliniai porčiai, ce
mentuota elė, netoli 42 St. ir Prince
ton avė. Lotas 25x125, rendų $45 
į mėnesį, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Commodore 1184,

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalovv, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo*, 
ma, savininkas priims $2000 cash,' 
kitus kaip rendų. Nevada 7814.

3 FLATŲ, mūrinis, naujas, ang
liškas aklepas, 3, 5—5 kambarių, 
garu šildomas, lotas 30x125. Atsi
šaukit 6131 Kolmar avė.

GRAŽUS 6 kambarių namas, lo
tas 50X^25, 2 karų garažas, nau
jai dekoruotas, geležinkelių ir gat
vekarių transportacija, kaina $8900, 
arba geriausis cash pasiūlymas. 
4932 Pcnsacola avė. Palisade 2276.

3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 
field Parko, Tcaina $8,500, cash 
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745 
N. Han.lin avė. Kedzie 7891.

GRAŽUS 2 FLATŲ
$13,500, tiktai $1500 cash, garu 

šildomas, visi moderniški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi
ninkas. 5444 S. California avė.

GERIAUSIA VERTE MIESTE
Mūrinis bungalow, 5 dideli kam

bariai, stikliniai porčiai, grįsti viš- 
kai, karštu vandeniu šildomas, 
pečiai, ledaunės, patiestas linoleum, 
garažas, iš šono įvažiuojamas, ge
roj apielinkėj, gera transportacija, 
kaina $8900, $750 įmokėti, kitus 
kaip rendų. 7927 Princeton avė. 
Vincennes 6112.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Hernnann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Mcrrimac 4162

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD, 
101^X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

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 galit veikti, kaina $53,000, 
Eriimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 8801 

f, Cravvford Avė. Irving 2684.

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių mdderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko į 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, % cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radciiffe 0825.

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

; PARDAVIMUI kampinis člotas, 
prie 65 SI.; ir S. ,Wdshtimaw \aVeįi 
Gatv6 jr elė išmokėti, lotąs 74 pė
dų pločio 125 pėdų ilgio. Savinin
kas, Tel. Prospect 9551.

KAS norit uždirbti pinigų, atsi
šaukit greitai, nes turiu porų ge
rų bizniavu lotų ant Archer avė. 
už pigią kainų. John P. Slanko, 
5097 Archer avė. Lafayette 6036.

Real Estate For Sale
Namod-žeme Pardavimui

EKSTRA! EKSTRA!
Pastaba namų 

pirkėjams

Tik biskį įmokėti, o kitus 
kaip rendų, nupirksite 2 
augštų mūrinį namų, 4-4 ar
ba 5-5 kambarių. Tie na
mai yra puikiai užbaigti. 
Aržuoliniai trimingai, * nau
jos mados plumbingas ir 
elektros fikčeriai, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, 1 
blokas iki 2 karų linijų. Mo
kykla ir bažnyčia čia pat. 
Atsilankykit šiandie. Žema 
kaina, kokios reikalaujame, 
nustebins jumis. , u , ---M- i''''/’.'

JOSEPH F.- TOM ALA
2650 W. 51st Street

< •

f.

7 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS
2 metų senumo, naujai deko; 

motas iš vidaus ir lauko, nauji 
elektros fikčeriai, ekstra lavatory, 
bargenas, $11,000, cash $2000, kitus 
kaip patiks, gatvė cementuota, 8819 
S. Throop St. Atdara kasdie.

C. P. ZACIIER, 
1842 East 79th St.
South Shore 5050

NAMAS — $100 ĮMOKĖTI
2 aukštų Dutcti coloniąl rezi

dencija į Mount Greenwood, už 
$5500, ir po $50 į mėnesį.

UNIVERSAL HOME CORP. 
2600 W. lltth St.

Beverly 4253

KAINA nužeminta $2000, kų tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Avė., % bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas .šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland, avė. 
Canal 1272. /

GRAŽUS bungalovv, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garažas, plieno 
konstrukcija, kieto medžio trimas, 
miegojimui porčiai, 1 metų senumo, 
kaina teisinga. 5752 So. Maplevvood 
Avė. Tel. Prospect 4271.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravenswood 1592.

PINIGAI KALBA

Mums reikia pinigų, par 
duosime gražų kampinį 6 
apartmentų namų už $33, 
000, vertas $38,000. Nau 
jas namas, kieto medžio tri
mas, gerai finansuotas, ge
ros įplaukos už investmen- 
tus, nebrangios rendos. Vi 
skas išrenduota. Reikia 
$9600, kad pradėjus. Pasi- 
matykit su murpis šian 
die.

CRANE AND 
MORELAND 

5600 W. 63rd St.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

foraia avė., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių flatai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš •užpakąlio, gdlit .piityti su bįzhitj 
arba be biznio. ; Kaina $13’,000 
$3,00(1 cash reikia, šaukit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flata.s ren
don. PITTAS1, 2812 W. Van Buren Į 
St. West 0749.

Real Estate For Sale
Namai-Žemę Pardavimui

BARGENAS

4 flatų naujas kampinis mu
ro namas; visi flatai po 4 kam
barius. Garu šildomas ir 2 kari^ 
mūrinis garažas. 1 blokas nuo 
gatvekarių, nauja apygarda. 
Svarbi priežastis pardavimui. 
$22,000, cash apie $4,000.

S. PASZKEWI€Z
6345 S. California avė. 

Hemlock 4555.

BABGENAS MARQUETTE MANOR
2 flatų namas, mūrinis, garu 

šildomas, 5—5 kambarių flatai, sie
noj lovos, miegojimui porčiai. 2 
karų garažas. Kaina $16,200. 6217 
S. Albany avė.

PARDAVIMUI prie 52 St. ir 
Sawyer avė. 30X125, yra visi įtai
symai ir apmokėti. Kaina $1850, 
cash $1000.

MARQUETTE MANOR
72 St. ir Mozart, lotas 25x125, 

tiktai 
cash.

už $1000, turi būt viskas
A. Kamenjarin & Co.
3042 Wentworth avė

S. M. Girlich 
Calumet 4663.

DIDELIS BARGENAS
5—5 kamb. medinis namas, 2 ka

ru garažas, pleisteriotas beismen- 
tas, lotas 36X125. Pirmos klesos, 
geroj vietoj, Brighton Park. Kaina 
tik $8500, įmokėt tik $2000. f 11

(5—6 kamb. medinis namas, 2 
karų garažas, cement block beis- 

į mentas. Kaina pigi, įmokėt tik 
$2000. , , .

5—5 kamb. naujas muro namas. 
Vandeniu*-šildoma, South Side, su 
trimis bedruimiais. Kaina labai pi
gi, įniokėt tik $3000. Jeigu norite 
laimėti 17)00 dolerių, atsišaukite 
greitai pas savininkų.

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield avė.

Phone lafayette 5948 .

MARQUETTE MANOR

PARDAVIMUI 2 po 6 kambarius 
naujas mūrinis namas, platus loras, 
moderniškai ištaisytas, arti parko 
ir karų linijas, arba mainysiu ant 
bučernės ar grosernės bile kurioje 
vietoje.

5 KAMBARIŲ bungalovv, plytų 
garažas, apšildomas, platus lotas 
aržuolo užbaigimas, parduosime už 
$6,500, įmokėti $2,000, likusius kaip 
retidų.

2 PO 5 KAMB. naujas muro na
mas, platus lotas, moderniškai 
baigtas, karštu vandeniu apšildo
mas, arti mokyklos, parko ir baž
nyčios; įmokėti $3,500, kaina $13,000

3 PO 5 KAMB. ir štoras, nau
jas niuro namas, ant bizniavos gat
vės, 2 karų garažas, aržuolo už
baigtas, mainysime ant bile ko ma
žesnio.

11 FLATŲ, 2 po 3 kamb., 9 po 
4 kamb., 1 metų senumo. Rendos 
per metus neša $7,000. Parduosime 
ar aniinysime ant bizniavo namo 
su arba be biznio. Bile kur.

CICERO, ILL.
4 IR 5 KAMB. muro namas, ge

roj vietoj, viskas moderniška. Mai
nysime ant bučernės ar grosernės 
bile kur.

BRIGHTON PABK
5 IR 6 KAMB. medinis namas, 

geram stovyje, arti gatvekarių. Mai
nysime ant 2 po 4 kamb. mūrinio 
namo.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69tb St.

Tel. Hemlock 8099
Nedaliomis atdara nuo 10 iki 3.

ROSELAND. — Pardavimui nau
jas namas. Du po 5 ruimus. 9616 
Calumet avė. Turi būti parduotas 
arba išmainytas į trumpą laikų. Sa
vininkas 3116 S. Halsted st.

PARDAVIMUI namas, 4 flatai, 2 
Įh) 4 ir 2 po 3 kamb. Apačia muro, 
o viršus medžio, elektra ir gasas. 
Gerame stovyje, didelis garažas; 
įnešti $1000, kitus morgičiais. 1913 
S. Morgan st.

TIKRAS bargenas ant Bridgepor- 
to. 6 ruimų cottage ir 3 karų ga
ražas mūrinis. Parduosiu pigiai su 
mažai pinigų arba mainysiu anį 
bučernės, lotų, didesnio namo. 
Kreipkitės pas savininką. 3257 So. 
Iwe avc. Pone Blvd. 7931,

PARDAVIMUI pigiai kampinis 
muro namas, 2 štorai, 2 ofisai, 2 
flatai ir dėl dviejų karų garažas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio 
namo arba loto.arba loto.

K. WEDZES 
3255 S. Halsted st.

Yards .6062.

CICĖNO BARGENAS
Parsiduoda 2 flatų medinis na

mus, 6 ir 6 kambarių, geroj vietoj. 
Nmęys. viešų metų senumo, gara
žas ‘ 18x20, 3 mėnesių senumo. Tų 
namų statė pats savininkas dėl sa
vęs gyventi, o ne dėl pardavimo, 
bet turėdamas biznį sumaniau par
duoti. Rendos neša j metus $1104, 
o p<‘r 10 metų $11040. Savininką 
galimu matyti visada. 1343 S. 48th 
Ct.. Cicero, III.

(Continued on page 8)
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MUSU RINKOJ 
tik 

PINIGAI KALBA 
SKAITYKIT:

Brighton Parke
Geras namas po 5 kamb., 3 flatų
Cash reikia tik ... ..... iftž.oOo

$6,500

BARGENAS
PARDUODU 2 flatų medinį na-į 

muką, kuris randasi arti dviejų 
karų ir mokyklų. Namukas yra gr- ! 
rinusiame padėjime, yra elektra, 
vanos ir kiti reikalingi įrengimai. ' 
Tai yra 4—4 kamb. Vienai maši
nai garažas. Parduosiu labai pigiai 
arba priimsiu į mainus mažą gro- i 
sėmę, rezidencijos lotą, automobilį 
arba matą troką. .Šis bargenas yra 
Brighton Parke.

Matykit John Pakalni (Pake!) 
6949 S. Rockwell st.

Hemlock 0367

Kam klajoti 
Kitur?
Štai 

Bargenų 
Rodyklė

Nuosavas namas 
pelnu

su •

Kaina steb. žema

Už $500 cash nuperki Bridgc-! 
porto širdy 3 flatų po 5 kamba
rius medinį namą.

Labai pigus ir geras.
Kuinu tik ........   $6000

Namai kurie randasi prie 
Homan Avė., tarpe 46 ir 47 
St., netoli Archer ir Kedzie 
Avė.

MES turime keletą gerų nau
jų apartmentinių namų parda
vimui Brighton Parke ir Mar- 
quette Manor.

TAIPGI daugelį namų po 2 
flatus, kurių kainos 
$10.000 iki $14.200.

yra

2.
$3000.00 Cach

Perka 6 flatų namą. Rendos ne
ša $1,920 į met, Žiurėkit-galvo- 
kit-teiraukitės, jog tai duonos 
kąsnis ant viso amžiaus.

SUSTOK! SKAITYK! 
apie šį 

mopeL namą
colonlal typo, 
SU 
ir

2.

Nuperka 2 fl., 
mą. Kaina tik 
field Bulvaro. 
Matykit.

$1500.00
2 po 4 kamb. na- 
$3,300. Prie Gar- 
Stebėtinai pigiai.

Mokėk
Rendą

Savo
Kišenėn

Dulch 
kambariai 
įrengimais 
Iš lauko yra presuot 
cialiai subudavotų. 
kas kas tik reikalinga įmūryta,1 
šildomas gasu, elektrine ledaunė. 
Kristaliniai elektros fikčeriai. Gra- Į 
ži tile vana su 
išmarginimais.

NEDĖLIOJ, 
šią namas bus 

nuo 9 ryto dėl 
kviečiame apžiūrėti šį namą kol 
jus kur nors pirkaite arba staty
site, nes čia randasi daug naujų 
įrengimų ir jus norėtumėt, kad ir 
jūsų namas toks butų. Planai ir 
npskaitliavimas maloniai bus paro
domas kiekvienam.

4943 KENTUCKY AVĖ. 
(arti Elston ir Lavvrence)

GEO.’L. tompkins 
BUILDER

y™ 7 visais moderniškais 
naujais išradimais.1 

lotų plytų ir spe-l 
. Iš vidaus vis- l

naujausios mados
RUGSĖJO 18 
atidarytas kasdie f 
apžiūrėjimo. Mes

Pirk šį namą už $1000. Nupirk
si 4 fl. po 4 kamb. muro namą, 

Visai
IŠ

reikalingiausi įrengimai, 
nejausi kaip rendos likusius 
mokės.
Pasiteirauk t

Park Manor
Prie bulvaro

Geras :..vro 2 fl. po 
kamb. su fu mace apšildomas, 
karų garažas.

o 
9

Mainosi
j bučernę ar grosernę arba 
tokį biznį. Pasiteiraukit.

ki

Už $1000 cash
Nupurki 4 fintų mūrinį namą 

po 4 kambarius. Visi įrengimai.!
Kaina tik ..................... $5800

$1500 cash
Parsiduoda 4 flatų muro 

mas, geram padėjime, geroj vie
toj, gera transportacija.

Kaina tik ................

na-

Bridgeporte 
$3000 cash • •

_________________________ Parsiduoda 2 po 6 kambarius,
PARDAVIMUI 2 akrai iemčs, j mūrinis namas su elektra, va- 

!20yl80, aptverta ir garažas, prie nou eti., 2 karų garažas.
Coufitry linijos, $3350 cash, gasas,; -- - --- ------
elektra, telefonas, taipgi akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargenąft Ų. A. Kirk 1 
wood, 39iJ9 W. North Avė., Belmo'A 1 
2407.

no

Parsiduoda 
. Del ligos 

Brighton Parke
Naujas 2 fl. muro namas
kamb. yra viskas, kas šeiminio
kiai reikia.
Cash reikia tik
Kaina tik .......
Namas vertas

$3000
$9800

$11000

Pinigai kalba
tik šiendie.

Brighton Parke 
Apžiūrėkite šiuos pui
kius .2 apartmentų na
mus, paskui nusipirkite 

sau vieną i

Kaina $11,950 ir.
daugiau

GRAŽUS medinis 2
mas, kurį mainysime

Miscellaneous
____ Įvairus

KANDYS 
BLAKES

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TJ NUO BEREIKALINGO RUPES- 

I Č1O APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 

PTRKIT DARAI? TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR-riivi\ii i/noniv BORN ST. PHONE DERBORN 4941.
tikėkitės uždirbti pinigų už  

savo irivestmemą 
Atvažiuokit nedėlioj į 
MIDLOTHIA’N PARK

Kcal Estate For Sale 
Nninai-Žemė Pardavimui

( E$U priverstas parduoti naują 1 
muro namą ant kampo Archer avė. 
Duosiu morgičių, kaina $13,500. 
Kreipkitės 4607 S. California avė., 
2 lubos.

nuo i

fialų na- 
j farmą.

6 FLATŲ namas ir 
mainysime į apartmentinį 

arba bungalow.
HENRY A. METE 
4363 Archer Avė.

Tel. Lafayette 1366

saliunas, 
na-

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 
*2,, . ‘ ____ '___ 2_
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

unijoR clarl.ininkai Ramaomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-lfl Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114
----------- T------------------------------------
RėlKIA prie presų darbo, namų,

pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanyfhų. Groetchen Tool and Mfg.

Dideli, GO pėdų rezidencijų lotai: jSicag_°_Lir
Tiktai $125 įmokėti 

Kaina $495, kitus po $5 į 
m€nosį.

Bizniavi lotai, 25 pėdų, $875.
KAIP TEN NUVAŽIUOTI:

Imkit Western Avė. į pietus iki 
127 St, į vakarus iki Cicero

mą

i Avė. į pietus iki 144 St. iki prie dažų, jrankių ir mašinerijos, eks- 
musų ofiso ir žemės. j;

Tiktai 43 minutės važiavimo 721 Fulton, Haymarket 6961. 
iki vidurmiesčio, Jlock Island---------------------------------------
geležinkeliu.

j Wm, II. Novick Realty 
1558 W. 79th St.

■v Triangle 7615

Co

Reikia tiktai įmokėti ----
$6(xio $2000 cash, o kitus leng- —

vais mėnesiniais išmo- .
kėjimais, kaip rendą--------------------------------
4-5 kamabrią flatai, dide- NEDALIOJ

lė virtuvė, svečių kambarys 
j ir du miegruimiai, visi kam-

TIKTAI GAUSITE ŠITĄ 
BARGENĄ

Farms For Sale

Farmų Bargenai

SUTAUPYK1T PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis phimbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. Southern Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 

[0611. Specialistai visokios rųšies na- 
i mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
1 mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

PARDUOSIU arba mainysiu 200 
akerių geros žemės prie didelės 
upės, 13 karvių, 3 arkliai, su vi
soms mašinoms. Kaina $7,500.
BIZNIERIAMS spekuliantams pro

ga! 35 akerių forma prie pat Le- 
Parduosiu už pusę 

kainos. Kurie pasiskubins, tie lai
mės.

bariai dideli, kai kurie fla- .NAM-^S- ant4\nl2n
tai dar turi ir valgomus 
kambarius.

Avė., 3 pagyvenimai po 4 kam
barius, elektra, maudynės, ėlė 
cementuota, pasinaudokite šita 

Tų namų frontas iš pre- proga. Kaina tiktaį $6500.
suotų plytų, akmeniniai pa- 
dabinimai, plieno konstruk- batoj iki 9 vai. vakaro, Nedė- 
cija skiepe, plieniniai langų lioj iki 3 vai. po pietų.
rėmai, sun parlor, kieto me- CHAS. J. BAGDZIUNAS & Co. 
džio grindys, aržuolo tri
nias, garu šildomi, tile grin
dys vanoj ir prieangyj.^ Gra-'
^Sh .elektriniai fikčeriai,!nnll.jnC cottage, aržuolo trinias, kie- 
skalbimui lovys, Įmūrytos to medžio grindys,įkarštu vandeniu 
vanos, įbudavoti virtuvėj in- '

Uždarbis, gyvenimas ir turtas dams stalčiai, dideli, Švięsųs, 
laukia pirkėjo;. Našlė moteris1 su grindimis viškai, porčia? 
neįstengia, sena vieta. Renda iŠ fronto.
l)lgle i Puiki transportacija —

g karų linijos, Archer Avė., 47
St. ir Kedzie Avė. Arti pu-

Prie 63-čios gatvės (bliškų ir katalikiškų moky- 
4 fl. mur. budingas, 2 po 41 klų, netoli rmo bažnyčių.

kambarius ir 2 po 5 kamb, Va-' Suros, vanduo, gasas įves-

Kaina tik $8000

Musų ofisas bus atdaras Su-

mont miesto.

Brighton Park 
$3000 cash

Perka 3 po 5 kamb. muro na- 
SU mažu jmokėjimu galite mą, su visais įrengimais, netoli 

nupirkti naują 6 kambarių mu- lietuviškos bažnyčios, 
ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar-, 
(juette Park apielmkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų, Pirkė- j 
jas gaus lengviausias išmokėji-! 
mo sąlygas. K /eipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

736 W. 35th Street, 
Boulevard 0012.

2 FLAT, mūrinis namas,

Kaina tik $11,500

Pigi grosernė

PARDAVIMUI graži 5 kambarių

šildomas, moderniškas, gristi viš
kai, iš vidaus laiptais, nebrangiai.

J. Sefich,
3315 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI — Arcadia Torrace, 
o 2 flatų mūrinis namas, po 6 kam- 
° barius kiekvienas, 2 karų garažas, 

elė ir gatvė cementuota ir apmo
kėta, kaina $18,300 žemiau kainos, 
įmokėti $5,(MM). Ardmore 4290.

kambarių, 4341 Drummond Place,: Kamoanus ų z po o Karnų, va- bUrOS, VttnųUO, gasas pes- 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, nOs, elektra ir kiti parankamai. įas ir viskas apmokėta. Elės 
JS'Mr “r^uu»2loo: P^iu apšildomas. Platus lotas * brukavotos, gatvių cemen- 
G. Earl Grindler, 495G N. Kcntucky Į 50x125. 
avė. Tel. Palisade 0029.

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422 
Lake Avė., O. kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesmerttai iš. 
mokėti, $13/>00, — $5,000 <

bloko r ’ "■
G. Earl Grinder, 4956 N. Kcntucky 1 
avė. Palisade 0029.

i tavimas jau yra patvirtin- 
Cash reikia tik ........... $35°° i tas miesto valdžios ir dar-
Kaina ...................... $13,000 £as bus pradėtas greit.

Čionai nepaminėtų bar- .Title garantuota per Chi-
cash, genų informacijas gau- eago Title & Trust Compa

.d£lh4»MeNe Kenmcky I site pas mus ofise. 
Kreipkitės pas

S. J. DARGUŽIS, 
807 West 18th St. 

Canal4960

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kije, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo-: 
Geras niuro namas, karštu van-! Rujotą ir pastatysiu 5 kambarių mu-1
, . _ p. . „ . _ rinj bungalovv. aržuolo tnmas, furnas i

deniu apšildomas, 2 flatų 6 ir 6 Šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip;
kamb. Visi parankumat. 2 ka- rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 i . ______

ru muro garažas N' Major Ave’ TeL Kildare M90' c“h- kaina »7500-
Geras lotas sekamas nuo kampo 

i 11C pai KO prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125,
. ... z.z.»z.z. lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul,

Uz $3000 cash. Kaina tik $9700. Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2. 
Tuojaus šaukit įgaliotinį. -------------------------------- ——-

ŽIŪRĖKIT VISI BARGENAI

2 AUKŠTŲ medinis namas ant 
postų* 4—4 kambarių flatai, $500

8.
Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 

dvigubas, sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% jmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
flatai po 4 kambarius. Viskas įreng
ta naujausios mados; aukštas ce
mentuotas skiepas. Parduosiu pi
giai. Savininkas, 3634 S. Lowc avė. 

Tolinus gyvenantiems žmonėms 1 fl. front.
Čikagos priemiesčiuose, visados----------------------------------------
greitai ir teisingai. Su visais 
reikalais paliečiančius “real es-i blokas 
tate” namų, lotų, farmų, arba'į/ . . • « • j ?ir,uvu v«.mi «r puaiuiynbiznių, pirkime, pardavime ar- Savininkas 4857 Concord Place. 
ba mainyme, dėl greito darbo,!-------- ----------------------------
šaukite arba rašykite mums.

Mes tik bargenus garsiname.
TAIPGI PATARNAUJAME:

NAUJAS 2 flatų namas prie 
Concord Place, netoli Cicero, 1 

i I vakarus nuo North avė. 
i gerinusį pasiūlymą. Kaina 

$17,500, $9,000 cash ar pasiūlymas.

ny dėl kiekvieno namo.

PIRKIT TIESIAI NUO 
STATYTOJO

LOEB & HAMMEL

FRANK N0WAK randa
si ant.vietos kasdie ir nedė- 
lioj iki 8 vaL vakaro.

Telefonuokit 
Lafayette 4168

A. Grigas
3114 S. Halsted St. 

Pone Boulevard 4899

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 
šj skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

Finansai-Paskolos
Financial

2-ms MORGICIUS
Padarome i porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

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

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal4960

SPECIALIU bargenas. 3 augštų 
mūrinis namas, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas, pirmos kle- 
sos stovyj. Savininkas, 1542 Oakley 
Boulevard, 2 fl.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, jmuryta va
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milvvaukee Avė. Kil- 
dare 6405.

AUKŠTOS rųšies, 6-6 kamba
rių apt. namas, 2 vanos, moder
niškas, prie l^iyola Avė. 1 apt. 
tuščias, U bloko į pietus nuo “L”, 
savininkas, 1454 Wamer avė. 2 apt. 
Wellington 1826.

2- RI- MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS. Pro*.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalow, aržuolo trinias, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosetas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- 
čiai, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hemlock 6592.

A. OLSZEWSKI
3211 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias i* lietuvių, kur duoda 

užganSdinimą.. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, t&isom elektros reik

menys, fikčerius ir L t.
W. P. Stephan Electric Co., (nor (ne.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

f’hone Victory 7452

PARDAVIMUI smarkiai augančioj 
vietoj naujas vieno aukšto biznia
vus namas; štoras ir 5 kambariai. 
Karšto vandenio šiluma. Gera vie
ta minkštų gėrimų ar kitokiam biz
niui. Reikia apie $3,000 įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas priims mainais bungalow ar 
lota kaipo dalį {mokėjimo. Atsi
lankykite dieną ar vakarais pas

J. YUSHKEWITZ, 
3647 Archer avenue, 

prie Oakley avė.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendą. 5942 S. 'Kaiman avė. 
Tel. Prospect 5765.

IX)TAS parsiduoda pigiai ant 
Turner avė. tarpe 53 ir 54 gatvių. 
Tarpe 2 gražių bungalows. Visi im- 
provementai sudėti ir išmokėti. 
Matykit savininką sekančiai:

J. YUSHKEWITZ, 
3647 Archer avenue, 

prie Oakley avė.

2 AUKŠTŲ mūrinis, 4—4 kam
barių. Brighton Parke, yra skleisis 
ir viškai, $2500 cash, kaina $9409.

2 AUKŠTŲ mūrinis, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas 
pirmas aukštas, lotas 33 y 125, cash 
$4000, kaina $14800.

GRAŽI 8 kambarių mūrinė re-, 
zidencija, trijų karų garažas, lo
tas 50yl25, C.hicago Lawn, kaina, •* navų nauju.-) iuumu.-> 
nebrangi. kų $220 į mėnesį, kaina $4500 cash,

6 KAMBARIŲ medinė enttAcm.'$2000 žemiau kainos, reikia pinigų, 
prie Archer avė. Lotas 
bargeno kaina $10,000.

.10 AKRŲ su road house, dide-1 
lis sodnas, apie vienas blokas nuo 
valstijos kelio, turi turėti $20,(MM) 
cash, ne * 
parduoti dėl ligos, kaina $50,000.

Ką jus turite į mainus dėl gero 
bizniavo namo prie 
bloke 4000. Gera vieta bile kokiam 
bizniui, galite tuojau gyventi.

2 AUKŠTŲ mūrinis, 4—4 kamba
rių, su skiepu ir viškais, mainysiu 
į mažą cottage.

4 KAMBARIŲ medinė cottage,
ant užpakalio loto, $1000 cash, kai- Spauldinį Avė? o‘fisa*sr*4486 S.’Spauid- 
na $3800. —

NAUJAS 10 flatų namas, geroj 
vietoj, tikras pargenąs.

Namas 7 flatų, po 3 kambarius, 
$2000 - - -

KAINA $7,7(M), tiktai $900 Įmo
kėti, 5 kambarių, f urnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšiĮdomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

ANTRIEJI morgičiai byle Vokia su- Į 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite: 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

4 flatų naujas mūrinis namas, įplau-

coltatte ?2000 žemiau kainos, reikia pinigų 
5Qy j25,’ 2448 W. Marųuette Road.2448 W. Marųuette Road.

j mainus, savininkas turi

Archer avė,

cash, kaina $-7000.
HENRY KOPLEWSKI 

4003 Archer avė. 
Lafayette 9305

Didžiausi Bargenai

$500 ĮMOKĖTI
$70 j mėnesj, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki

ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4858 South 
Spaulding Avė.

NAUJAS geros rųšies bungalovv, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertes, $10,500, 

Į cash $3000, savininkas, 3680 North 
Mozart St. Tel. Irving 5540.

JEI JUS NORITE ATSIKRATYTI
NUO SAVO EQUITY 1 

kuri randasi bite kur, mainyti į 
geroj vietoj pastatytą Chicago] na
mą, mes galėsime lengvai tą rei
kalą atlikti. Rašykit mums Šiandie, 
tik praneškite ką jus turite. Musų 
atstovas atsilankys pas jus. Už tai 
jums nebus jokios atsakomybės.

Naujienos, Box 973

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas per savininką, furnas šildo
mas, 
cija, 
cash 
avė.

5—6 kamb., gera trnnsporta- 
parduosiu greit už $12,560.
reikia $4500. 6807 Calumėt 

Triangle 2142.

PARDAVIMUI arba mainymui 
muro namas, 2 Storai ir 4 flatai po 
6 kambarius, gražioj apielinkėj, 
gera transportacija.

BRIGHTON Park naujas muro 
namas, 2 po 5 kambarius ^su dviem 
lotais. Bargenas.

COTTAGE 4 kambarių su dviem 
lotais. Kaina $3,000, cash $500, 
kusią sumą ant išmokėjimų.

A. Grigas
3114 S. Halsted St.

sPone Boulevard 4899* • • t ’ ,——   " 11 ■ ■■— ■
. 1 /

li-

SKOLINAME PINIGUS
Žemos kainos

Geros sąlygos
Greitas patarnavimas 

$1,000 iki $50,000
Už gerus Chicagos namils 

JULIUS MOLI. & SON 
1319 Milwaukee Avė.

Įsteigta 1901 m.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas ’ 
5019 So. Western Avė.

Chicago

Educational
Mokyklos

Miscellaneous 
_____ Įvairus _____  
HELICOPTER

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
1 3106 S. Halsted St.. Chicago. I1L

Kas nori įsigyti aeroplaną —
foot power, pakelia 300 svarų, $3800. LIETUVIAI

TURIU šį mėnesį parduoti 
rezidenciją numeriai 7228 So. 
Morgan st. Labai pigiai par
duosiu, nes turiu išvažiuoti. 
Mrs. MARGARET NORMAN 

7228 So. Morgan Str. 
Tel. Stewart 3213

PARDAVIMUI 6—4 kambarių 
mūrinis namas, gerame stovyje, 
yra geri rendauninkai, nebrangi 
kaina. Atsišaukit 2023 W. 47 St.

[, bukit pasekmingi, 
lankyki! Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 
kursas. TrumprašČio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va- 

GARAŽUS, porčius, cementinius i karais. 218 S. \Vabash, Room 824. 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus Wab. 2082. 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4684 W. Erie St. Austin 4204.

PARDAVIMUI du visai nauji 
bungalow po 6 kambarius. Naujos 
mados įrengimai. Namai randasi 
ant*66-tos ir So. California avė. 
Tel. Prospect 4640.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame Šį matcriolą labai 
pigiomis kainomis. Mes galimo su
teikti visus reikalingus' planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo įvedimo 

Abbot Wrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1321

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

I SCHOOL
1507 W, Madison StrMt
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jo j gyvenimą kaipo į rimti) ir 
(Elza pliekšan—Rozenbergaitė). sunkių uždavinių eilę, kuri tie

sia linija veda prie aiškaus ti
kslo. Ir nebuvo jam jokių abe
jonių, nei bergždžių galvojimų, 
gi tuom tikslu buvo—po dienos 
darbų jaukus, ramus vakaras, 
kuomet jau galėtų sunerti ran
kas. atsižvelgti j visą praeitą 
gyvenimą ir ištarti: “Esu savo 
darbą padaręs, aš galiu sau ra
miai ilsėtis!”

Tą patį tvirtą pareigų sam- 
protį jis norėjo įkvėpti ir savo 
mokiniams. Jis norėjo juos 
vesti tuo pačiu tiesiu, ramiu, 
lygiu keliu, kurs neturėję nei 
augštumų, nei slėnių, nei jaus
mingumo viršūnių, nei aistros 
lakumo, nei nuodėmių tamsios 
bedugnės—visi jie turėjo tapti 
padoriais darbščiais žmonėmis.

Ir tikrai padorus buvo tie 
žmonės, kurie, lygi kokio išdir
biniai, išėjo iš senojo mokyto
jaus dirbtuvės. Tai buvo dau
giausia ūkininkai, kuriems di
delių mokslų nereikėjo. Jei jie 
Lutų ir daugiau ko žinoję, vis- 
liek kvepiančiose lankose nie- 
<0 kito nebūtų matę, kaip gerą 
šieną, banguojančius laukus ja
vų, o saulė ir audros su debe
sų žaismu tiek reikšmes tetu
rėtų jiems, kiek tai liečia šieno 
ar javų nuvokimą.

'Kaipgi ir tie, kurie nuėjo 
nrestan, tęsti mokslą augštes- 
nėse mokyklose, statė toliau

1 ant senojo mokytojaus padėto 
pirmojo pamato. Jie buvo iš 
tų, kurie mokinasi labai uo
liai. tvarkingai išlaiko kvoti
mus. Kadangi jie išeina daug 
mokomosios medžiagos, iš de
šimties dalykų jie pagamina 
vienuoliktąjį, kurį vadina savo 
kuriniu ir kurio niekas jiems 
neužginčys. Nieko gimto, ypa
tingo, jie neturi ir nereikalau
ja. Tikras gi geniališkumas 
gamtišku instinktu priešinasi 
daugelio medžiagos pasisavini
mui iš išorės; jis yra tylus, kil
nus ir vienišas. Tos rųšies 
mokiniai mokyklos pamokose 
esti 
gus 
met 
niai
jie ir išsiurbia didelios energi-' 
jos pagelba iki pat galui, už
ima pelningas vietas, ir virsta 
tais minios vadais ir stulpais, į 
kuriuos 
ir kurių 
tautinių 
Padorus 
džiai!

ASP AZIJA.

Aspazija gimė kovo 4 d., 186S 
m. Zaleniekų Daukšų viensėdijoje, 
Kuržemėj. Jos tėvas pasiturįs u- 
kininkas Rozenbergas. Mokslų ėjo 
augštesniojoj mergaičių mokyklo
je. Kelerius metus buvo narni i 
mokytoja. Pirmieji eilių bandy
mai rašyti vokiečių kalba, kadan
gi jos mokslas ėjo vokiškai. Vė
liau ėmė rašyti latviškai. 189 . 
m. parašė dramą, “Saulės dukra”, 
bet žurnalai atsisakė spauzdinti, 
nepripažindami Aspazijai jokio po
etinio talento. Bet vėlesnieji dar
bai ne tik įrodė Aspazijos talentą, 
betsuteikė jai vieną pirmųjų vie
tų latvių literatūroje.

Aspazija yra parašiusi šias dra
mas: “Prarastosios teisės”, “Vai
dilutė” ((iš senovės lietuvių, Al
girdo laikų gyvenimo), “Ragana”, 
“Keršytojas’*, “Nepasiektas tiks
las”, “Zeltite”, “Sidabro Sidras”, 
“Aspazija”. Dramose Aspazija 
kovoja už motenj ir už bendrą gy
venimo progresą. Dramos turi pa
sisekimo latvių scenoje.

Lyrikoje Aspazija ir gi yra vie
na pirmųjų latvių literatūroje. Jos 
lyrikos rinkiniai šie: “Raudonosios 
gėlės”, “Sielos patamsė”, “Saulė
tas kampelis’*, “Žiedų glėbis”, ‘‘Iš
skėsti sparnai”.

Nemažai taipgi Aspazijos pro
zos kurinių, kurių žymiausi: “Ko
va už ateitį”, “žvilgsnis stebuklą 
pasaulin”, “Atena”, rinkinys “Avie- , 
sus sapnai”.

Poetė kuria ir dabar. Jos ei
lėraščių nuolat pasirodo visuose li
teratūros žurnaluose.

Dar tenka pažymėti, kad Aspa- 
zija yra žmona garsiojo latvių po- ■ 
eto Rainio-Pliekšano, už kurio iš
tekėjo persiskyrusi su pirmuoju 
vvru. Kartu su Rainiu Aspazija 
ilgus metus, nuo 1905-6 m. revo- I 
Iii.rijos, praleido ištrėmime. Švei
carijoje. Jjitvijon grįžo 1920 m. 
jausmingai latv’ų tautos sutikti. 
Abu dalyvauja Latvijos valstybi
niame ir politiniame gyvenime.

ne- 
nė

gė-

Jau antrą kartą mokytojas 
kreipėsi į jį. šį kartą jo lųdsas 
skambėjo garsiau, pikčiau ir 
grasingiau. Aplink pasigirdo 
šnabždesys, judesys, mokyklos 
draugai traukė Andrių už mar
ginis, jis krūptelėjo, ir, pusiau 
atsistojęs, susikumpinęs, su di- 
dtlicmis, baimės pilnomis aki
mis, lyg sustingo savo vietoje.

Mokytojas nulipo nuo kated
ros ir, sunkiais, lėnais žings
niais prisiartinęs, sustojo prieš 
berniuką.

“Andriau Svetniekai, ar tu 
tikrai klasėje sėdi tiktai tam 
kad snausti? Ar gi tikrai 
turi nei gėdos, nei baimės, 
trupučio?“

Oi ne, didelę, labai didelę
dą turėjo Andrius, ir jo ilga
sis, peranksti išsitiesęs stov- 
muo dar labiau nukumpo pir
myn. O baimė?—jei kas tik 
žinotų koks jis taukštus! Jis 
visko bijojo begalo; bijojo jis 
tamsia nesuprantama baime ir 
mokytojaus, ir draugų, ir—žo
džiu visų ir viso.

“Ilgiau taip jau nebepaken
čiama“, tęsė mokytojas su ne- 
at vangi u pasiryžimu, “semest
ras jau baigiasi, o kokį, tavo 
nuomone, liudymą aš galiu tau 
duoti? Pažvelk laipsnių žur- 
nalan: nei vieno gero laipsnio, 
tik dar stebuklas, kad tu šiek 
tiek istorijoj nuovokos turi, ki
taip manyčiau tave visai idiotu 
esant. Betgi tu gali mokintis, 
tai aš matau, tiktai tu nenori!“

“Kaip Dievas mato“, tarė mo
kytojas, kreipdamasis į kitus 
berniukus, “aš savo triūso dėl 
jūsų nesigailėjau. Esu jus ba
ręs ir mokinęs, ir geru ir piR- 
tu, dešimtimis kartų kartojęs, 
jei kas ko nesuprato. Aš sėjau 
gerąją sėklą, jei jinai neišdygo, 
ar piktžolės ją nuniokė, tai ne 
mano kaltė.“

Mokytojas kalbėjo tuos žo
džius daugiausia sau pateisinti, 
būdamas pilnai įsitikinęs 
kęs savo pareigą tinkamai, 
trisdešimts metų kaip jis 
kimai ėjo kaimo mokytojo
eigas ir davė savo auklėtiniams 
visą, kiek tik turėjo pats, dva
siškąjį turtų, ir mokino juos 
daugiau, negu buvo mokyklos 
programoje rašyta. > Jis žiurė

atli- 
Jau 
išti- 
par-

labai pratnųs, liet jie tin- 
mokinimuisi namie, kuo- 
ankščiau minėtieji moki- 

yra tikrais “urbikais”. Taip

atkreiptos visos akys, 
galva apvainikuojama 
nuopelnų spindesiu, 
vyrai! Tikri pavyz- 

Tegu kiekvienas juos
paseka, juk tai lengva.

Ar gyventi taip lengva?

Pulk. Charles S. Hill, 60 m., 
komanduotojas 4-to Jungt. Val
stijų jūreivių pulko’ Chinijoj, 
kuris nusižudė Šanghajuj.

___________  ___________

Chlcago, IU., šeštadienis, Rugsėjo-September 17 d., 1927

Kun, Charles Bailey iš Enid, Okla., kurnanti .vjiam.s dėl mirties jo žmonos ir dukters, 
kairės į dešinę: Helen, Bailey, kuri susirgo; kun Bailey; jo žmona, kuri mirė rugp. 18 d. ir dūk 
tė Mary Jane Baily, 19 m., kuri pasimirė rūgs. 8 dieną.

Ar ir tas nerangusis berniu
kas su didžiosiomis, baimės pil
nomis akimis, kurs sukumpęs 
ten stovi prieš mokytojų, ir gi 
priklauso prie tos rųšies vaikų? 
Kas tai žino?

“Kad bent žinočiau, kų su ta
vimi daryti?“ kall>ėjo mokyto
jas, dabar daugiausia pats su 
įsavini i, sutraukęs veidų rukš- 
lėmis ir dideliais žingsniais ma
tuodamas klasę. Pirma jis bu
vo surengęs imtis stropių prie
monių prieš berniukų, bet, ma
tydamas ji taip išsigandusį, jis 
suprato, kad šį kartą taip pat 
nieko nepasieks, kaip ir visuo
met. Net jei jis, einant senąją 
auklėjimo metode, jam butų ge
rokai įkirtęs, berniukas vistiek 
butų tylėjęs, lyg aukos avinė
lis. Senajam mokytojui, kaipo 
senam praktikui tuo reikalu, 
kartą ranka taip netyčia pasprū
do, ir jis taip stipriai papešė 
berniuką, 
geltonųjų 
b minkąs 
poi veido

kad jo pirštuose liko 
plaukų pluoštelis, bet 
net nesustenėjo ir 

nesuvie'bė. Tokia tyla 
padarė j mokytoją labai nema
lonų, beveik šiurpulingą įspū
dį, kurio mokytojas pats sau 
negalėjo išaiškinti. Nuo to lai
ko jis nei pirštu jo nebelietė 
ir ėmė Įvarti jį žodžiais, kurių 
sujudinantis įspūdis taip gyvai 
pasireikšdavo pas kitus moki
nius. Tiktai šiuo atveju jie 
pasiliko l>e pasekmių.

“Nebylia, lyg smuikas be sty
gų, kvaišas, lyg išblėsęs veid
rodis!“ dažnai mokytojas atsi
dusdavo, nes jis norėjo ištirti' 
kiekvieno savo mokinio vidujį 
žmogų, jis norėjo būti auklė
toju, kurs kiekvienų lenkia ton 
pusėn, kur linksta jo protas.

“Kas žemdirbio—tas žemdir- 
bis, kas—amatninkas -amatnin- 
kas, o kas nori būti mokytas, 
tas vėl kitaip tai viską reikia 
žinoti ir numatyti“, mokytojas 
f n ego aiškinti tėvams, kurie 
šeštadieniais įvažiuodavo vai
kų parsivežti, ir su kuriais jis 
darydavo pasikalbėjimų apie 
vaikų ateitį, nes visi mokiniai 
buvo artimi jo širdžiai, ir jam 
rūpėjo, kad jų nei vienas nenu
klystų nuų gyvenimo kelio, vis
tiek, ar tai turtingo ūkininko, 
ar vargšo kampininko vaikas.

Mokiniams, kurie norėjo kai
mo mokyklą užbaigę pastoti į 
augštesnes mokslo įstaigas 
mieste, mokytojas dėstė pamo
kas iš kitų knygų, su painiais 
uždaviniais, kurias mokiniai, 
dėl jų storumo, laikė dideliame 
respekte.

Ypatingos reikšmės mokyto
jas pridavė matematikai.

Pamokas mokykloje užbaigęs, 
popiečiais, jis mėgo daug- pa
sakoti iš geografijos ir istori
jos, apie tolimus stebėtinus 
kraštus, senovės galionus ir jų 
darbus, savo pasakojimus pa
aiškindamas paveikslais iš ko
kios tai storos knygos.

Tas popietines pamokas mėgo 
lankyti tiktai vyresnieji ir ga-

IŠ

besnicji mokiniai. Jaunesnieji 
berniokai, tuo tarpu, tauškalio- 
dami skraidė po aikštę priešais 
mokyklą ir apmėtė vienas kitą 
sniego gniužliais.

ii/ ‘
Ir Andrius Svetnieks dalyva

vo tose popietinėse pamokose.

tai galėjo 
nejudrumu ir 
Dažniausia, po

trukdė jį 
daugiausia

mo, bet paprastai 
išaiškinti jo 
mieguistumu.
priešpietinių pamokų jis turė
davo palikti klasėje, nes nesu
gebėdavo mokytojui atsakyti, o 
jau pasilikęs, jis išbūdavo iki 
popietinės pamokos. Joje gi ga
lėjo klausytis kas norėdamas, 
čia mokytojas davė laisvą va
lią kiekvienam.

Džiaugsmas perimdavo jį, 
matant, kaip berniukai mirgan
čiomis akimis klausėsi jo pasa
kojimų ir dažnai 
klausimais, kurie
’uvo nayvųs ir nesąmoningi. 
Bet tai niekai, svarbu, kad yra 
susidomėjimas dalyku.

Tiktai Andrius, kaip atrodė, 
sėdėjo išblėsusiomis akimis, 
kurios žiurėjo ir nieko nema
tė, jis sėdėjo įsįrausęs pats sa
vyje, lyg straige kiaukutoje.

Tiktai vienintelį kartą mo
kytojas buvo pastebėjęs akyse 
suliepsnavusią kokią tai kibirkš
tį. Tą dieną jis plačiai pasa
kojo apie senovės graikų me
ną ir “aukso laikotarpį“ Grai
kijoje, kuomet menas ir dva
sios gyvenimas buvo pasiekęs 
augščiausio laipsnio, ir kuomet 
prasidėjo jos lėnas nykimas: 
Sokratas turėjo išgerti nuodų 
♦mirę, Anaksagoras, nors žilai 
pasenęs, liko nubaustas sun
kiai kalėti, o Fidijus, kurs 
rraikams padovanojo Atenos 
stovylą ir kitų nemirtingų me
no kurinių, buvo apkaltintas 
kaip paprastas vagis, vien tik 
'tarimu, buk jis paslėpęs sau 
dalį aukso ir brangumynų, kū
nuos naudojo Atenos stovylai 

išpuošti.
“Fidijus ne vagis!“ staiga 

oasigirdo šūksnis, ir kai visi pa
suko galvas ton vieton, iš kur 
šūksnis pasigirdo, jie pamatė 
ten Andrių išbalusį, kietai su
čiauptomis lupomis ir didelio- 
mis žėrinčiomis akimis, kurios 
dabar, vieton pradingusios bai
mės, mirgėjo jautrumu, pykčiu 
ir skausmu, kuris 
ištryško.

“Ką tu sakei?“ 
toias, berniuko 
nustebintas.

“Fidius ne vagis“, dabar 
šnabždėjo Andrius vėl susigė
do, nors išblyškis nenuėjo nuo 
jo veido.

“Kaip gi tu manai? Paaiš
kink tiksliau!“, ragino moky
tojas, nudžiugęs, kad galop ra
do angą to berniuko sielos la
birintam

Bet atsakymo 
kaip ir visuomet,
praėjus, mokytojas dar kartą 
atkartojo savo klausimą, bet

net ašaromis

klausė moky- 
šuksnio labai

nesulaukė, 
Mirksniui

ir liko nebyliu,

pasakojo toliau, 
visgi, gudriu bu- 
savo nekaltumą.

Andrius taip 
negirdžiu.

Mokytojas 
kaip Fidijus, 
du priparodė
Jis jau išanksto numatęs atė
niečių nedėkingumą ir pažinęs 
jų dorišką pakrikimą. Tat sto- 
vyla jo padaryta taip, kad kiek
vieną dalį galėtų išimti, paskui 
vėl sustatyti. Stovylą išar
džius ir auksą nusvėrus, pasiro
dė netruksiant nei mažiausios 
dalelytės, ir, nūn, apkaltintojai 
turėjo grįžti iš teismo giliai 
sugėdinti.

Tiktai dabar išblyškis nuėjo 
nuo Andriaus veido ir grįžo jo 
paprasta varsa. ’

Tai buvo vienintelė proga, 
kur mokytojas pastebėjo pas jį 
gyvenusį susidomėjimą, ir ga
vo numatyti, kad berniuko, 
nors ir atrodė lyg nieko negir
dinčiu, jo istorijos pamokų sek
ta. Bet daugiau tokios progos 
nepasitaikė, ir berniukas 
to laiko lyg dar labiau 
bukštauti ir labiau savin 
rausė.

“Kai šeštadienį, tavu ievas 
atvažiuos tavęs parsivežti, aš 
patarsiu, kad jis daugiau tavęs 
po Kalėdų mokyklon- nebegrą- 
žintų“, galutinai pareiškė savo 
nutarimą, kurs jam pačiam, 
kaip čia matyti nepigiai kai
navo.

“Visas mano vargas, padėtas 
tau pataisyti, buvo bergždžias, 
tegu 
nori, 
kad

“Ar tu nematai, kad net patys 
mažiausieji berniukai išjuokia 
tave. Tu, juk, visoj klasėj di
džiausias, ir vis nemeti vaiko 
žaislų. Gėdikis gi!“

Tikrai Andrius jautėsi, lyg 
ant kaistų žarijų bestovįs, o 
baimė jam išspaudė ant kak
tos prakaito lašus. Jo paslaptis 
buvo susekta, lyg iš krutinės 
išrauta. Jie pajuokė jį, tyčio
josi ir nesuprato jo. Jaunoji jo 
siela jautėsi lyg ankstyvas ža
lias pumpuras, kuriam atplė
šiami lapai, 
matyt kokį 
vyje.

“Jei tavo 
ta į tokią lipdybą 
kiek pagalvojęs, tarė 
geriausia 
amato, nors dailydės, ar sta
liaus. Gaila, kad to anksčiau 
nepamaniau, nebūtų reikėję 
tiek vargo aikvoti. Bet rytoj, 
kai atvažiuos tavo tėvas, aš 
jam tai patarsiu. Jis žmogus 
protingas ir pilnai sutiks su 
manimi. Tuoj po švenčių tu ga
lėsi pradėti mokintis amato.“

Mokytojas atsiduso lengviau. 
Kiekvienam augalui ir kirmi- 
hėliui, kuriuos rinko vasarą, jis 
žinojo jo rubriką, taip ir kiek
vienam mokiniui jis žinojo jo 
busimą gyvenimo užduotį. Tai
gi ir tam nesuprantamam tva
riniui, dėl kurio senasis moky- 

galvosukio turėjo, 
rasta atatinkama

nors dar iš jų ne- 
žicdą jis slepia sa-

protas tikrai links- 
”, mokytojas.

tai
tau butų mokintis Andriui 

vieninteliu motinos vaiku, 
begalo jį lepino, žiemos 
tik retai teišleisdavo 
gi kur nors su j.uomi iš-

nuo 
ėmė 
įsi-

tavo tėvas

tave ima tėvas ir daro ką 
nors ir jis man skundėsi, 
tu namie atostogų metu 
pat tinginiaująs, kaip ir 

čia mokykloje, ir niekur nei 
rankos nenorįs pridėti ir jam 
pagelbėti ūkyje.

“Bet gi, pasakyk man tikrą 
tiesą“, tęsė mokytojas, — “ne
bijok, už tai aš nebausiu — 
kalbėk drąsiai, sakyk, kur gi 
’avo protas linksta, kas tau la
biau patinka dirbti?“

Andrius, kaip ir visuomet, 
tylėjo.

“Atsakyk gi tu man, tikrai 
jau man įgrįso kalbėtis- su ta
vim, lyg su kokiu nebyliu! Juk 
gali gi ką nors atsakyti!“

“Aš nežinau“, atsiduso And
rius, žiūrėdamas į mokytoją 
savo dideliomis bugiomis aki
mis.

“Ką tu skaitai liuosuomis 
valandomis?“

“Aš neskaitau-“
“Ką gi tu veiki? Bene bėgio

ji su mažiukais ripką mušda
mas?“

Berniukai aplink sužnabždo 
ir prajuko.

“Aš žinau,
mažesnių- 
lipdo die-

ir parau-

ką Andrius vei
kiai“ sušuko vienas 
jų, — “jis už klėties 
dus—snieguočius.“ 

Andrius krūptelėjo 
do.

“Jis visuomet lipdo snieguo
čius“, berniokas .atkartojo sa
vo posakį, kai kiti dar juokėsi.

“Ak tu nenaudėli toks!” pik
tai tarė mokytojas į Andrių.

ir, kartu, visas šio 
mokslas, užsibaigė.

tojas tiek 
jo pagaliau 
vieta.

Pamokos, 
pusmečio
Rytoj dar liko mokiniams atsi
imti savo mokyklos liudymus, 
’r prasidės Kalėdų • atostogos.

III.
Mokytojas išėjo iš klasės.
Mokiniai triukšmaudami su

kilo nuo suolų ir sukraustė 
savo mokslo pabūklus, plepė
dami, viens kitą stumdydami, 
įvairiai besikirkindami.

“•Miegaliau tu miegaliau, kur 
gi tu eisi, miegaliau!“ rėkavo 
berniukai, tampydami Andrių 
už marginės.

“Eik vėl dirbti sniegucčių 
vistiek mes juos tau sugriau
simi Ar atsimeni dar, kaip aną 
kartą? Cha-cha-cha!“

Andrius nustūmė juos alkū
nėmis, skubiai surinko save 
knygas ir dūmė laukan pro ber
niukų minią, lyg įbaugintas 
žvėriukas. Jis greitai užbėgt 
laiptais augštyn, į mokinių 
bendrabučio guliamąjį kamba
rį, kur kiekvienas turėjo prie 
sienos savo lovą ir šalę jos dė
žutę su valgiu. Kambary buvo 
tiktai sena, apykurtė mokyk 
los tarnaitė, kuri baigė plauti 
grindis. Andrius atsisėdo savo 
lovelės kojugalin, įtraukęs lo
von ir kojas.

Galų gale gi vienas! Toli nuo 
jų žvilgesių, kuriuos jis jautė 
įsmeigtus į save, lyg1 spindulius 
per deginamąjį stiklą. Bet kas 
gi dabar? Berniukas buvo it 
tų, kurie daugiau galvoja ii

mano, negu gyvena. Praeitais 
ir ateities šešėliai jo vaizduo
tėje įgijo tokios tikrenybės, 
kad pats gyvenimas jam ro
dėsi blyškiu, bekrauju šešėliu. 
Jis jautė įvyksiant ką tai le
miamo jo gyvenime; jį parve
šiu iš mokyklos namon; bet nei 
čia, nei ten jis namų neturėjo. 
Niekuomet jis to nejausdavo 
taip aiškiai kaip dabar. Nors 
bent motina butų besanti ko
kia pirmaiu buvo! Jo tikrasis 
tėvas jau senai mirė, Andrius 
nei minte jo nebeatmena, ir 
žmonės pasakoja jį buvus to
kiu lengvapročiu žmogeliu, ku
riam ne vieta gyvenime. Savo 
namų gyvenimą ir ūkį jis ga
lutinai apleidęs, ir pats pasi
baigęs girtuoklystėje.
likus 
jinai 
metu 
oran,
važiuodavo, virš žiuponuko ap
vilkdavo jam dar kailiniukus, 
ir apvyniodavo kaklą trilinku 
kakloaučiu. Taigi Andriaus ir 
išaugta tokio opaus, mažiau
sio vėjo dvelkimo buštaujan- 
čio berniuko. Savo ilguoju, 
nesantykingu stovmeniu, bals
vąja, nesveikąja veido varsa, 
jis prilygo šiltame drėgname 
rusfje išdaigintam daigui. Ypač 
i o priprasta prie storai apie 
kaklą apvynioto kakloaučio. Gi 
motinai ištekėjus už antro Vy- 
ro, kakloautis buvo vynioja- 
nas vis rečiau ir rečiau, paga- 
iau ir visai nebevyniotas. Mo- 
ina jau turėjo kitus vaikus, 

reikalingus lepinimo, gi And
riaus jau paūgėta lig tiek, kad 
galėtų jau pats rūpintis neper- 
sišaldymu. Patėvio butą pado
raus žmogaus, kurs atgdivino 
nuleistą namų ūki, ir Andriui 
nebuvo jis blogas. Mokyklon 
jis Andrių, leido geru noru, 
kad tik šiam butų sekęsis mo
kslas. Bet gi tai visa nebuvo 
tųcmi, ko reikėjo to vaiko sie
lai, kurios esmybė ir ypatumas 
galėjo išsivystyti tiktai savy- 
tais keliais, bet ne paprastu 
bildu. Gi, tų kelių neradusi, 
jinai nusigręžė nuo gyvenimo 
saulėspindžio vienumos 

tyli irnin, ir pasidarė 
narna.

nepriei-

srytį,

<<> <.

t

Naujasis Amerikos ambasa
dorius Argentinoje, Robert 
Woods Jlliss.

Ir jis surado 
’ėjo pasislėpti, 
gyvenimo: tat buvo menas.

Išpradžių jis vaiko smalsu- 
nu žiūrėdavo į senobinių sta
tulų atvaizdus knygose. Su nu
sistebėjimu ir susijaudinimu 
vėliau jis klausėsi, kad žmonių 
•aukomis tai iškalta iš akmens, 
(i tie žmonės vadinami meni
ninkais. Iš senojo mokytojo 
oasakojimų jis tiktai tą pasi
savino, kas buvo reikalinga jo 
vaizduotei įjudinti, (ii kitų 
jaaiškinimų ir prikergtos mo
ralės jis negirdėjo, nes savo 
svajonėse buvo toli, kitame pa
sauly, ir jo žvilgsnys buvo nu
kreiptas vidujin. Turtas, kurs 
brendo jo krutinėję, skveri>čsi 
laukan, kūrė ir ieškojo kokio 
nors išsireiškimo ir atvaizdavi
mo budo.

Jo dievinamuoju pavyzdžiu 
buvo vaizdakalys, garsusis grai
kų menininkas Fidijus, ir ber
niukas norėjo jam prilygti.

Bet kur gi gauti marmuro, 
kur gauti reikalingų rykų? (ii 
kas jam galėjo padėti ir pamo
kyti? Kam galėjo drįsti pasisa
kyti nebūdamas pajuoktu ir iš
bartu dėl savo menkaprotišku- 
mo? Nepasiekiama grožė, ne
mirtingoji dailė, didžiosiose 
kultūros tautos augščiausias 
tobulybės pasisekimo laipsnis, 
visa tat buvo neprieinamais da
lykais vargšui berniukui, ko
kiame tai pasaulio kampe, tarp 
žmonių, kurie tai laiko pasaka, 
bet negali įsivaizdinti esant 
šalę jų pačių. Genijaus spindu
lys, kurs tenai pažadino kru
tinę prie kilnių meno darbų, 
lyg dieviškoji liepsna, čia bu
vo naikinančia žarija, kuri, ne-

kur ga- 
bėgdamas nuo

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Vaistai ir persišaldimas
Rašo Dr. A. Montvidas

Siauro proto žmogui pasau
lis išrodo keistas. Paimkime 
kad ir šeimynos klausimą: vie
ni aukautų viską, kad tik su
silaukus kūdikio, kiti daro vis
ką, kad tik neturėjus, treti 
stengiasi turėti tik aprybotą 
skaitlių. Norint suprasti šituos 
įvairius palinkimus, reikia stu
dijuoti palinkimus, neikia stu
dijuoti kiekvienos šeimynos 
ekonominę ri socialę padėtį, 
šeimyninius santykius, religiją 
ir psichologiją. Vienok kokios 
priežastys nebūtų, yra faktas, 
kad šiandieninė šeimyna nenori 
visai turėti kūdikių arba pagei
daujami yra tik du, trys. Gam
ta tečiaus eina savo kursą, ir, 
nemokant Apsisaugoti, susilau
kiama daugiau kūdikių, negu 
jų buvo geista, šitokiuose at
sitikimuose ateityj moteris 
ieško pagelbos persileidime. Tą 
patj daro ir merginos. Aš ne 
dvasiškis ir ne mano reikalas 
kalbėti apie moralę pusę šito 
klausimo. Man svarbu duoti

kokių vaistų, turi apsiruliežiuo- 
ti darbe, apsirėdyme ir pasi
linksminime. Kaip sakiau, per
sileidimas galį įvykti nuo šio 
ar to, bet nėra vaistų jd tikram 
padarymui.

Vienok moters • tiki, tad ir 
geria įvairiausius nuodus ir pa
vojingus vaistus. Geria fos
forą, ima nežmoniškas dožas 
kinino, strichinino, skalsos grū
do, įvairių aliejų ir kitko. Ima, 
kol tik apsvaigsta, apalpsta, 
pradeda vemti, kol tik virsta 
ligoniu. Tiesa, kartais dėl UŽ- 
sinuodijimo arba sugedimo in
kstų bei širdies nuo vaistų į- 
vyksta persileidimas. Kartais, 
lx t ne visuomet. Ne todęl, kad 
vaistai geri, o todėl kad jie 
užnuodijo kūną arba padarė li
gą, įvyko persileidimas.

Vienas mažiau nuodingų, bet 
labai pavojingų vaistų, kuriuos 
didelė moterų dalis vartoja, yra 
skalsos grūdas. Perkamas jis 
skysto ekstrakto pavidale ir 
geriamas didelėm dozom. Jis į- 
tempia raumenis, ypač valios 
nekontroliuojamus—gimdą, šir
dį, gyslas, žarnas ir kt.; krau-

Naujas vaistai ' 
na žarnų įdegimą, inkstų įde
gimą, kepenų ir širdies sugedi
mus ir ką tik ne. Jeigu jos 
žinotų, kokie pavojai gręsia jų 
sveikatai ir gyvybei, nė viena 
moteris neimtu vaistų persilei
dimui. Geriau pasiteirauti pas 
gydytojus , kaip apsisaugoti 
nuo nėštumo, negu rizikuoti 
sveikatą ir gyvybę.

Pk>r 5,(MM) metų chiniečiai 
vartoja žolę Ma Iluang kaipo 
vaistą, bet kitų kraštų gydyto
jai nerasdavo joje tos veikmės, 
kurią chiniečiai skelbė, todėl 
Ma Iluang arba apbedra vulga
ria nesiskaitė pripažintu vais
tu.

Pastaraisiais metais padaryta 
platesnių tyrinėjimų. Iš žolėdi 
išskirta veikiančioji medžiaga ir 
daryta bandymai. Pasirodė, 
kad efedroj yra medžiaga pa
naši senai vartojamai epinefri- 
nai—viršinkstinių liaukų eks- 

’traktui. Gal atsimenate apie 
porą metų atgal buvo laikraš
čiuose paskelbta, kad apsine- 
rfina galima atgaivinti mirtišį 
žmogų. Tai nėra melas, nes 
kuomet visas kūnas sveikas, o 
širdis sustojo plakusi dėl išgąs

čio, susižedimo ar panašaus' 
nuotikio, epinefrina Įšvirkšta į. 
širdį, kartais ir vėl sujudina 
ją plakti. Bet epsinefrina senai 
jau vartojama viršutinėms ope
racijoms, kad stabdžius krau
jo bėgimą, kad sutrukus ^pur
pusias plėves; ji plačiai varto
jama astmoj arba, dusuly, krau
jo spaudimo sukėlimui ir t.t. 
Pasirodė, kad efedra gali užim
ti epinefrinos vietą daugelyj 
atsitikimų. Pastarasis veiki
mą trumpesnis, pirmosios il
gesnis. Pasirenkama tą, kokis 
veikimas norimas padaryti.

Nebūčiau užmiršęs apie šį 
vaistą, jei jis nežadėtų šiokios- 
tokios pagelbos tiems, kas ken
čia nuo dusulio ir šieno slogų. 
Efedra šitų ligų išgydyta nega
lima, bet ji teikia daug paleng
vinimo. Parankamas tame, 
kad vaistas vartojamas tik kas 
5, (i ar 8 valandas ir ligonis- 
jaučiasi tuoj geriau? Kas šito-; 
mis ligomis serga, lai kreipiasi' 
j savo gydytoją, o jis pritaikys 
vaisto stiprumą ir pasakys, ar 
jums geriau jį gerti, ar nosis 
ištepti, ar įkvėpuoti ar kitaip 
vartoti. Bo gydytojo visokis 
vaistas vartoti j>avojinga.

—Dr. A. Montvidas.

ATEN A

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Rosa Raiša---
Žymi Chicagos Civic Operos Žvaigždė, rašo:

“daug žinan-
Bobutės ir tūli 

ar- 
tie 
to-

sveikatos patarimų.
Mbai maža moterų dalis ži

no, kad nėštumo sunaiknimui 
vaistų nėra, ’l'os, kurios žino, 
yra patyrusios ant savęs. Neto
li visos, kaip ir netoli visi vy
rai, vis da mano, kad yra vais
tų šitam tikslui. Jos maldauja 
jų pas gydytojus, aptiekorius, 
akušeres ir šiaip 
čias” bobutes.
aptiekoriai neretai parduoda 
ha bent pataria. Vienok 
vaistai neatlieka darbo. Mat 
kiu vaistu nėra.

Tūlos moters, kurios yra 
vaistais persileidusios, juoksis 
iš mano pasakymo. Bet lai jos 
visos padaro mitingą ir pasi
sako, kokius vaistus kuri var
tojo. Pasirodys, kad vienai 
gelbėjo ricina, kitai Epsomo 
druska, trečiai kininas ir taip 
be galo. Visa litanija aptiekoj 
perkamų vaistų ir įvairių kitų 
žolių ir daiktų vartojama vie
nam tikslui persileidimui. Kiek
viena giria ir garantuoja savą
jį. Bet tikrenybėj nė vienas 
jų nėra geras |X‘rsileidimui. 
Pasitaiko, kad nėščia moteris 
išgeria ricinos ar ko kito vi
durių pasiliuosavimui, iš ko se
ka persileidimas. Jis gali įvyk
ti nuo bile kokios ligos, nuo 
susijudinimo, gali įvykti nuo 
daugelio vaistų. Todėl nėščia 
moteris turi būti atsargi, kad 
neapsirgus, kad nepaėmus bile

jo spaudimas gyslose pasidaro 
‘didelis. Jei sienos silpnos, ar
terija plyšta, ypač smegenyse. 
Jei neplyšta, neretai seka aneu
rizmas, arterijos išsipūtimas. 
Gali pasidaryti ir širdies išsi
pūtimas. Imti šitą vaistą, tu
rint apykietes arterijas, ir ma
žomis dozėmis pavojinga, dide
lės dozos ir da per ilgą laiką 
imamos pavojingos kiekvienam.

liga butų istorija aiškinti, ką 
padaro fosforas, kininas, stric- 
hininas h<kiti vaistai perviršijan
čiose dozose. Besistengdamos 
persileisti vaistais, moters gan-

(Seka nuo I pusi.) 
rasdama sau išeigos, sugraužė 
siela.

Kurti! Kurti! Jei ir nebuvo 
nei vieno, kuris galėtų Andrių 
ko nors pamokinti, tai pats pa
tylomis norėjo išmėginti. Bet 
svarbiausia—kur rasti medžia- 
gi s? Jis mane ir manė, ir jo 
svajingieji žvilgsniai žvelgė pro 
langą tolyn, 
gas, baltas 
klausioji ir 
džiaga visų, 
ant žehiės.
digtelėjo mintis, 
marmuro, 
savo 
ujo 
seks 
tyto,
pasirodyti ir tuomet, gal, atsi
darytų jam kelias toliau. Gi 
kas bus toliau, Andriui nerū
pėjo; jis norėjo tik kurti, iš
lieti savo karštuosius jausmus, jierėmė šiurpulys ir nusistebė

jimas. z
i Ten jinai kyli prieš jį, di
dinga, 

!kas tai neišpasakytai 
nors ir butą tai jo rankų dar-1 
bo, bet dabar išaugta augščiau

šalčio! Andrius 
apsivilko milinę, 
galvą atsiminimai, 
jį mažą šiltai ap

lankau,

CUNARD
(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

I Kauną ir atgal ant
Berengarią ir
Aųuitania ......................  $215
Mauretania ................... $211

Į Liepoją ir atgal šiais 
laivais ...................... $186

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai )- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipk.lės prie vietos 
agentų ar j

CUNARl) LINE 
i 10 N. Dear- 
•«>r Stw 

Chicago.

Lauke gulėjo snie- 
ir giedrus, eteriš- 
skaisčiausioji me- 
kurios gali būti 
Andriaus galvon 

Neturėdamas
jis panorėjo kurti 

vaizdus iš sniego. Jis no- 
bandyti tol, kol jam pasi- 
padirbti ką nors nema- 
pilno, kad drįsti tuomi

viskius nutilo; girdėjosi tik gi
lus, lygus alsavimas.

Andrius išlindo iš savo lovos. 
Kad šiąnakt 
kio žiauraus 
drebėdamas 
Jam atėjo į 
kaip motina
rengdavo išleisdama 
nors ten pat prienamėn. O, kad 
ir dabar matutė apvyniotų kak
lą trilinku kaklaaučiu, butų 
taip gera, šilta. Be to jau ne
besulauksi, ir jis lyg motinos 
vietoje, paėmė ir pats sau ap
vyniojo kaklaautį lygiai/ kaip 
tai darydavo motina. Paskui 
tykiai išslinko iš kambario 
ir greitais žingsniais vyko miš
kan. Buvo šviesi mėnesiena ir 
baltąją žemę lyg kretinas šyd- 
ras, dengė spinduliai.

Kai Andrius pasiekė savo 
mažojo miško šventnamio ir ) šiuo liūdi jam, jog mes 

žemiaus pasirašę egzame- 
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo- 

‘ tojo pasakymo.
• Lybrand, Ross Bros

ir Montgomery 
Atskaitų vedėjai ir 

Auditoriai
New York, July 22, 192'i

“Mano vyras, Giacomo Rimini, 
visuomet ruko Luckies, nes jie 
užlaiko jo gerklę švarią ir liuosą 
nuo visokių įritacijų. Jis taipgi 
privertė ir mane juos vartoti ir aš 
suradau, kad ką jis sakė, yra tie
sa. Dabar mes abudu rūkome 
Lucky Strikes. Ne vięn tik kad 
jie nekenkia musų gerklei, bet 
todėl, kad jie turi gardų skonį

Pirmuosius bandymus jis 
pradėjo ten pat, netoli mokyk-: 
los, bet kiti vaikai jį ištrukdė , 
ir jo snieguočius nuvertė.

Nuo to laiko Andrius įrengė 
sau dirbtuvę miške, du ar trysl 
varstai atstu nuo mokyklos. 
Eglių tankumyne, kurio viduje 
buvo nedidelis skynimas; jaunas 
dailininkas galėjo netrukdomas 
darbuotis, 'lai jis ir išnaudojo

trukti. Naktimis, kai kiti mie
gojo ir mėnulis aiškiai spin
dėjo, jis keldavosi iš lovos ir 
keliaudavo miškan, į savo ste
buklingą mirgantį meno 
šaulį ir dirbdavo ten tol,
nusiliesdavo mėnulis. Jei kas 
butą užklydęs ton slaptavietėn, 
butų ūmai pasijutęs lyg paša- I » t z . i 4 \ <1 1 I z i ri a z\n

pa
ko

koje, ir tos 'baltosios statulos, 
didolios ir mažos, išdirbtos vi
sose smulkmenose panašiomis 
žmogui, taip gyvos ir natūra
lus, pakeltomis rankomis, lyg 
kalbančiais veido bruožais, pa
lu sėtų jam į žiemos dvasias, ar 
’ciųjų žmonių nemirtingas sie- 
• s, kilusias iš kapo.

Prvkutiniuoju Andriaus dar
bu buvo dt'ive Atena, kurią jis 
nerijo padaryti pilnai lygia sa
vo dižiojo meistro nemirtinai 
stovylai. Stovyla buvo jau 
veik visai užbaigta, liko 
kiek nudailinti. Jis turėjo 
tinai šiąnakt užbaigti, nes 
patėvis atvažiuos jo parsivežti, 
ir jam teks apleisti savo mišką 
ir dirbtuvę.

Andriaus siela degte degė ir 
jis negalėjo sulaukti berniukų 
užmigsiant pirmuoju miegu.

Po pamokų, kurios jam pri
lygo amžinybei, pakalbėjus va
karinę maldą, berniukai* suėjo 
į guliamąjį kambarį. Dar mir
ksnis juokų ir tauškaliojimų, ir 

r

be- 
dar 
bū
ry t

kilni ir neaptveriama, 
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It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

artinti ir paliesti jos, nebuvo Ju^° Jam augant sparnus; jo 
'ir reikalo ką nors pridėti, ji-1 kylama, lekiamą... Atena nū
nai gyveno lyg kokia esybė, nu
sileidusi iš amžių aukštybių.

Mėnulio šviesa apgaubė jos

. Atena nu
tvėrė jį už rankos, ir jiedu abu 
lėkė vis augščiau, kol berniukui 
geso sąmonė ir jis jaute sutam- 

Laltąjj grynąjį stovmenį, lygill>ant jį su rusvąja migla ir ne
tekantis sidabras, ir kerėtinu išmntuojamu toliu...
spindesiu stovėjo ant jos gal- Berniu ^~.ado nušaiu. 
vos. l o spindesio nušviestas sayo baltogios sk(
jos veidas žiurėjo rūsčiai, lyg L*.
norėdamas pasakyti:

“ I u varu pašaukei mane gy- latvių literatūros” rinkinėlio, 
veniman, aš tau pasirodžiau. 
kaip savo išrinktiesiems, bet yei Yards 6423
ar lu nežinai, kad už tai aš rei- Mockus & Lieberman' 
kalauju tavo sielos l _ LIETUVIAI ADVOKATAI

Andrių apėmė baime, jis no- 75fi w 35 st
įėjo bėgti Šalin, bet jo kojos, Kampas Halsted St.
lyg prikaltos prie žemės, nelei- Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 
do nei pajudėti. Ir Atena jo* lr 2 lki 9 vakare 
akyvaizdoje augo ir augo, jam 
vaidenosi, kad viso baltojo 
sniego lauko esama tiktai dei
vės baltojo apsiausto, kurį jinai 
•eidama paskui savęs vilko. Žiū
rėdama į jį, jinai ištiesė jam 
savo baltąsias rankas ir visa 
rūstybė ir baimingas kilnumas 
išnyko nuo jos veido; jinai 
meiliai jam sušypsojo ir trau
kė jį prie savo ledinės širdies. 
Berniukui išsyk pasidarė taip 
gera šilta, kad pirmą kart pa
juto motinos jam nebereikiant. 
Jinai paguldė Andrių ant minkš-i 
to patalo, apklojo mirgančiu 
šydru. Jam rodėsi visų stoVy- 
lų ’iesama įatgįjuįių ir šokama 
aplink jį. Viena stovėjo kojū
galy ir barstė ant jo baltus 
žiedus, antra laikė aukso indą, 
š kurio plūdo rausva, kvepian

ti migla ir rengė jį. Tat buvo 
amžinas gyvenimas. Berniukas]

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara diteną ir naktį
Phone Boulevard 4552

A a s ihim . a ■■ ■■■ - ■ ■■■-■ .. .i ■! i........................... .......................................i.

Ar turite vargo su akimis? Ar esate užganėdintas savo akiniais?
Jei taip yra1, tai kodėl nepasitarti su specialistu su repu
tacija, patyrusių, išsilavinusiu, kuris turi tinkamus įran
kius apžiūrėjimui ir kuris pritaikins jums tinkamus aki
nius, jei bus jums reikalingi. Kainuos jums mažiau, o už- 
ganėdinimas garantuotas. Akiniai $2.50 ir daugiau. Spe-

cialis pasiūlymas per 30 dienų. Atsineškit šj skelbimą bus $2 pigiau.
DR. WL. PAS, Pirmutinis Specialistas Regėjimo

Ofisas ir Lietuviška Aptieks 8480 Coftimercial Avė. Chicago, III.

Fi..... " 1 1 "... ' !

Ollėtte Laboratorijoj
3138 So. Halsted St.» Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutCal akins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosed poros (75c), 4. VVrinkle lotion (75c.), 5. Phnples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special vvhitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle’ remover ($1.00), 13. Liųuid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 

'tion. cream ($1.00), 3. FAT REDUClNG ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), G. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
<($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellovv and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50). •
LIP ROUGE: French and Spanish stile U oz jar ......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLJjETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigtheneąr (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) differeht odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (66% — 70% alcohol garanty) 2,oz, — ' 

. 75 4 oz — $|.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Creain, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokj dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 

Prisiųskit Money Orderį.
.....> ,.,.,>,^.1 , .......................... -IĮ - r'
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Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois
J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago
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TAUTA “SUSPLITINO”

| das butų reikalauti imti visuo
menės nuosavybėn amatninko 
įrankius, bet galima, praktiška 

I ir reikalinga imti visuomenės 
nuosavybėn dideles čeverykų 

neišvengiamai turi .. " .. .šis išvadžiojimas gali būti 
'taikomas visokioms industrijos 
formoms. Tuo atsakoma į klau- 
simų, ‘kodėl mes turime turėti 
kapitalizmų, idant pasiekus tam 
tikrą išsivystymo laipsnį’ Šios 

i šalies industrijos socializacijai 
yra labiau subrendusios, negu 
bet kurios kitos šalies, 1x4 in
telektualia išsivystymas yra pa
silikęs užpakaly m atari alio ir 
ekonominio išsivystymo. Socia
lizmas yra istorinio išsivysty
mo filosofija ir todėl, suprask, 
jis tinka toms tautoms, kurios 

pasiekusios aukštų industri- 
organizacijos fazę.”

Ar reikalingas 
kapitalizmas?

Kiekviena valstybė, pirma 
negu jinai gali žengti į socializ- * 
mo tvarkų, i 
pergyventi kapitalizmo tvarkų.' 
Tokios nuomonės laikosi socia
listai. Tačiau kaip lietuvių tar
pe, taip ir kitose tautose* atsi-. 
randa pusgalvių, kurie už tei
singų pasargų socialistus pra
keikia. Jie sako, kad socialisti
nei tvaikai pasiekti kapitaliz-l 
mo nereikia, kad kapitalizmas 
esąs istorinė klaida.

“The New Leader” tuo klau
simu rašo taip:

“Skaitytojas klausia musų, 
‘kodėl mes turime turėti kapi
talizmų, idant pasiekus tam 
tikrų išsivysimo laipsnį?’ Mes 
manome, kad sakydamas ‘išsi
vystymo laipsnį’ musų skaity
tojas turi omeny idealų kolek- 
tyvio industrijos valdymo visų 
žmonitj naudai, t. y. socializmo i

yra 
nes

Apie tautiškumą
Tautos žymės

“Mes atsakome, kad kolek- 
tyvis arba visuomenės valdy
mas yra galimas tik tada, ka
da industrija pasidaro visuo-' 
meniška arba kolektyvė savo 
charaktery. Mes raginame imti 
visuomenės nuosavybėn gele
žinkelius, kurie yra modeminis 
transportacijos metodas. L_. 
absurdas butų reikalauti vi
suomenės nuosavybėn tokių 
transportacijų. kuri atliekama 
jaučių bei arklių pagalba. Imti 
visuomenės nuosavybėn trans- 
ix>rtaciją yra galima ir reika
linga, kuomet jaučių bei arklių

Tauta, tai pačios prigimties 
sukurta žmonių draugija. Ji 

į yra savotiška draugija palygi
nus su kitomis draugijomis, 
savotiški ir ryšiai jos narius 

i riša.
Bendroji . tautos idėja nuo

lautų atsiradimo yra tautos ap-

tos yra skirtingas. Vienos tau
tos, vidutiniai imant, turi sun
kesnius, kitos lengvesnius sma- 
genis, vienos tautos žmonių 
galvos turi kiek daugiau ar ma
žiau pailgų, kitos apvalių for
mų.

Sakoma, kad atskirų tautų 
kraujas, taip pat yra skirtin
gas ir gal būt kiekvienoje žmo
gaus kūno palelėje rasis savo
tiškos kiekvienai tautai žymes.

Su kūno savybėmis yra su
rišta ir žmonių siela. Todėl ir 
dvasinis atskirų tautų turtas 
skiriasi. Skirtumo įpročiai, me
nas ir kita.

liai, kurie savo tiksle pasidaro 
tautiniais.

“Kas |>asakyta apie transpor
tacijų, tų patį galima pasakyti 
apie produkciją. Kolonijų laikų 
darbininkas su yla, plaktuku, 
vinutėmis, vašku, 
siūlu, kurs bastėsi 
butą dirbdamas ant užsakymo 
čeverykus, vartojo čeverykams 
dirbti įrankius, kurių nebuvo 
galima visuomeniškai valdyti. 
Bet anų laikų amatninka dabar 
pavadavo algos darbininkas ir 
kolektyve mašinerija tapo įdė
ta į dideles įstaigas* su garo ir 
elektros varomaja jėga. Absur-

gynimo, išsilaikymo idėja. To
limoje praeityje, kuomet tarp 
atskirų žmonių grupių nuolat 
kildavo barniai, užpuolimai, 
mūšiai, apsigynimo reikalas su
artino žmones vienus su kitais 
tarytum į vienų šeimynų. Susi
būrę .žmonės galėjo apsisaugoti 
ne lik nuo kitų žmonių 

limo, 1*4 ir nuo pačios prigimt 
ties pastatytų žmogaus priešų, 
kaip žvėrių, bado ir kit.

Iš atskirų šeimynų išaugo da-

Su mažomis išimtimis kiek
viena tauta turi savo atskirų 
kalbų. Kada atskiros dabarti
nės tautos gyveno dar kartu, 
jos kalbėjo viena kalba. Kaip 
ir visa kita, taip ir kalbos lai
kui bėgant keitėsi ir iš vienos 
kall/os pasidarė keletu, rodos, 
visai nepanašių kalbų, šis kal
bų keitimasis yra surištas su 
pačia žmogaus prigimčia. Ka
da žmogus taria .žodžius, gar
sus, jo burnos liežuvio ir gerk
lės raumenys esti vienokiam 
ar kitokiam įtempime. Kai žmo
gus taria garsų a, jo burnos 
tuštuma turi j pryšakj išsiplė- 
tusio piltuvėlio formų, lupos 
plačiai atidarytos, minkštasis 
gonutrys pakeltas. O tariant u, 
lupos pasiduoda priekin, beveik 
susičiaupia, burnos anga turi 
bonkos su trumpu kaklu for
mų. *

Vienos tautos žmonėms, atsi
žvelgiant į jų kūno sudėtį, yra 
lengviau ištarti vieni garsai, 
kitiems kiti, ir todėl vieny tau
tų yra dažniau vartojami savo 
kalboje vienoki garsai, kitų ki
loki ir todėl susidaro skirtin
gos, pritaikintos tik vienai ku
riai tautai, kalbos.

patys negali turėti tos tautos, 
kurioj jie gyvena, žymių. Jie 
ir kalbų dažniausiai vartoja 
svetimą. Bušų didžiūnai mėgo 
prancūzų kalbų, Lietuvos ku- 

į nigaikščiai ir bajorai vartojo 
{pradžioj gudų, paskiau lenkų 
kalba. Jei monarchijai ar dik
tatūrai gresia pavojus, ji kvie
čiasi pagalbon iš kitų -valstybių, 
kad prispaustų savo tautiečių 
laisvę, todėl kiekvienam aišku, 
kad monarchija, diktatūra ar 
bet kuri kita ne pačių žmonių 
pastatyta vyriausybė negali 
ti tautinė vyriausybė.

Tautinę vyriausybę turi 
tautos, kurių vyriausybė 
pastatyta visos tautos per
mų, renkant jį slaptu- balsavi
mu.

Tik demokratiniu keliu pasta
tyta vyriausybė visuomet bus 
tautinė vyriausybė, nors ji save 
taip ir nevadintų, nes jos dar
bai atatiks visos tautos nusi
statymui, ataliks tautos sielai.

Tėvynės meilė
Daug kas sakosi mylį savo 

tėvynę, bet ne visų meilė yra 
vienoda. Vieni mylėdami tėvy
nę, myli jos gamtų, kiti myli 
jos praeitį, žuvusius didvyrius, 
didžiuojasi jų įgyta garbe, kiti 
vėl myli tėvynę, kaipo sau ge
ra pasipelnijimo šaltinį.

šiaip gi žmonės, gyvendami 
savo tautoj, jokio ypatingo tė
vynės meilės jausmo nejaučia. 
Kam tenka palikus savo kraš
tų apsigyventi svetimoj šaly, 
tas tik pajunta savo gimtojo 
krašto pasiilgimų, bet jei ten
ka sugrįžti atgal į savo kraštų, 
vėl tėvynės meilės jausmas ap
tyla, pasislepia sielos gelmėse.

Čia matyti, kad tėvynės mei
lė gali įvairiais pasireikšti, bet 
ne apie tokių tėvynės meilę aš 
noriu kalbėti. Savo tėvynės ne
galima taip mylėti, kaip vaikas 
myli motiną, kuris tik ant jos 
kelių sėdėdamas džiaugtųsi, o 

meilė turi pasi- 
darfjais. 
tėvynės 
turime

tėvynės meilę

Rimtai žiūrint- į dalykų 
Net pakaušy daros plika, 
Kad tauta jau ištautėjo 
ir į Maskvų nudardėjo.

Kad “susplitino” mutų tau
ta, tai visiems aišku, bet gal 
no visi žipo, kiek lietuvių tau
ta turi partijų ir kam tos par
tijos tarnauja. Amerikoj lie
tuviai turi 4 politines partijas: 
kom., soc., sand. ir fašistų, o 
penkta frakcijėlė Baltrušaičio 
ekstra-kairioji uodegėlė. Kaip 
dešinieji Stalino sekėjai, taip 
ekstra kairieji Baltrušaičio se
kėjai, lietuvių tautos atsižadė
jo. Jie tarnauja tiktai Maskvai, 
kaip katalikai Romai. Bolševi
kai savo vaikus mokina mask- 
vinių teorijų, jbolševikiškų te
zių ir “piesenkų”, bet savo tau
tos kultūra jie nesirūpina. Jie 
rūpinasi tiktai rusų tautos kul
tūra ir savo vaikus iš mažens 
mokina Maskvos ]K)terių. Ge
rai dar, kad jie mokina savo 
vaikus lietuvių kalbų ir patys 
kalba lietuviškai, kitaip “revo
liucija” butų įvykus ir polic- 
monai jau kalbėtų rusiškai ‘ ir 
butų visas parėdkas vedamas 
kaip Maskvoj.

Bet lietuvių kalba musų bol-

ševikams irgi yra “buržuažiš- 
kas išmislas”. Kartais jie kal
ba rusiškai. Bengia piknikus, 
atvažiuoja raudonomis rubaško- 
mis pasirėdę, , taip kaip ant 
“Petrovkos”. Spaceravoja po 
krūmus, šneką apie Maskvos 
komisarus, apie Rusijos rojų 
ir tt.

Taip sakant, bolševikų kū
nas gyvena Amerikoj, ir kalba 
lietuviškai, o siela maitinasi iš 
Maskvos aruodų. Todėl bolše
vikai ir kovoja prieš lietuvių 
tautų. O kas kovoja prieš tau
tų, tas kovoja ir prieš tautos 
kultūrų. Bolševikai kovoja prieš 
socialistus, sandariečius, niurna 
ir ant katalikų, o jau Baltru
šaičio “partija“ su jo pakali
kais gatavi ant šakių pasmeig
ti.

Reiškia, lietuvių tauta nete
ko gero skaičiaus lietuvių. Vie
ni jų surusėjo, o kiti suameri- 
konėjo. Tauta “susplitino“ ir 
dar “splitina“ ir nyksta. Lie
tuvos smetoninė valdžia daro 
gerų biznį Brazilijos kapitalis
tams iš gyvojo tavoro ekspor
to, tai taip musų tauta ir nu
eis ant “bom“.

O jeigu dar politines parti
jas atskirsime nuo visuomenės 
kultūrinimo darbo, tai rasime, 
kad bolševikai nieko nedaro 
dėl kultūros. Jie apaštališkai 
skleidžia šv. Maskvos tezius, ir 
tiktai tezius daugiau nieko. 
Katalikai labiau rūpinasi Ro
mos teziais ir fašizmu, bet nė 
savo tauta.

Žioplių pcckelis nepavydi, 
kad tavorščiai savo vaikus mo
kina rusiškų “piesenkų” ir pa
tys jas gieda, bet dalykas eina 
apie tai, kur musų partijos ei
na: Maskvon, Romon ar savo 
tautos reikalais rūpinasi. Tau
tos reikalais rūpinasi, rodos, 
sandariečiai. Dieve padėk jiems.

Beraugindami munšainų kai

kurie musų tautos tautiečiai 
iki ausų įrugo polilikon, net it 
jų vaikai geria politišką rau
gą. Apie mokslą, meną, inžinie- 
rijų, statybą musų tauta ma
žai tek va rŠ i na galvas, nes tai 
jau perdaug butų sunkus daly
kas, taip sakant, surprais parių 
gadynėje.

Kuomet socialistai neatsiža
da savo tėvynės ir tautos kul
tūros, tai bolševikai vadina 
juos sandariečių bičiuliais, ku
nigų šalmiukais ir buržujų 
uodegomis.

Well, bolševikai šunis karia 
ant socialistų todėl, kad jie pa
tys nebuvo gerais socialistais 
ir jie neturi mažiausios nuovo
kos apie socializmą. Bolševikai 
nemoka taikintis prie gyveni
mo aplinkybių ir tingi. Jie 
netiki į valdžios rinkimus bal
savimu. Jie nori i-šsyk apžioti 
neapžiojamą kąsnį. Jie tiki į 
smurtų ir banditišku būdu ke
lia triukšmą organizuotų dar
bininkų tarpe, ardo jų susirin
kimus ir patys savo skaičiumi 
smunka ir netenka visuomenėje 
vardo.

Musų tauta eina “ant bom”.
, Mažaragna. ę

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlintu, arba MMlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę Ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėka- 
vones .pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS“, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.’1rxxxxizxxxxixxxxxxixixxzx:

kurpaliu ir narjus įar jr šiandien vienija 
iš buto į vjena bendra išsilaikymo ir ap-

Amelia Bingluim, 58 m., vie
na žymiausių Amerikos aktorių 
ir pirmutinė iš moterų sėk
minga teatrų vedėja, kuri pa
simirė New Yorke pradžioj šio 
mėnesio.

sigynimo idėja, tik ši idėja įga
vo kiek kitokį turinį, šiandien 
daugiausia tenka padėti pastan
gų, kad tauta galėtų išlaikyti 
ir apginti savo dvasinį turtų — 
savo kultūrų, nors dar nesiliau
ja ir gana žvėriški vienos tau
tos užpuldinėjimai kitos karo 
metu. Tautos idealas nėra at
gyventas dalykas. Jeigu, paga
liau, ir liausis žmogus žmogų 
užpuldinėjęs ir plėšęs, tai tau
tos apsigynimo ir kovos dėl jos 
išsilaikymo idėja nepranyks. 
Tautoms tenka ir toliau teks 
kovoti su pačios gamtos sta
tomomis jų gyvenimui kliūti
mis.

Skirtingos J’ra tautų gyveni
mo sąlygos, skirtingas dėl to 
susidaro ir jų gyvenimo būdas, 
skirtinga ir kultūra, todėl tau
tos savystovumo išlaikymas nuo
lat yra reikalingas.

Kiekviena didesnė draugija 
turi savo ženklus, emblemas. 
Turi panašius ženklus ir tau
ta, kaip draugija, tik tautos 
žymės yra prigimties sukrau
tos pačiame žmogaus

Mus visų pastebėta, 
vienos tautos žmonių 
raiška yra savotiška, 
veido galime daugiau ar ma
žiau įspėti kokios .tautos tasai: 
žmogus yra. Bet tautinės žy
mės sutinkama pas žmogų ne 
vien jo veido išraiškoje, 
visame kūne.

Galvos dalys, jos forma, 
genų svarumas kiekvienos

Kalboje atspindi ir kitos tau
tos ypatybės, kaip būdas ir ki

Tuo budu tauta turi visus 
būtinus draugijos privalumus, 
ji turi bendrų visiems jos na
riams idėjų, 
nenykstančių, 
tautos narius 
žymių.

Tautinė

turi ir daugiau 
jungiančių visus 
į vienų šeimynų,

vyriausybė
išaiškinti vienasDar tenka 

kiekvienai draugijai privalomas 
dalykas tai draugijos vado-

viduje.
kad kiek-
veido iš-

Mes iš

o ir

sma-
tau-

turi savo 
tautos tu- 
Jei tauta 

pavergta, ji savo tautinės 
riausybės neturi, o valdžia 
yra primesta iš kitur.

Liekasi išaiškinti, kada 
riausybė bus tautinė ir kada ji 
laikys užgrobus ar pavergus 
vienų ar kitų tautų. Bodos, 
klausimas aiškus, bet tuoj su
prasite, kad Čia iš tikro ne 
taip yra, kaip paprastai žmo
nėms atrodo, žmonės mano, 
kad prieš karų Lietuva neturė
jo savo tautinės vyriausybės, o 
dabar jų turi. Bet iš tikro vi
sai ne taip yra. Prieš karų ne 
tik Lietuva, bet ir Busija ne- 
tdrėjo savo tautinės vyriausy
bės, taip lygiai, kaip nėra? tak
tinės vyriausybes visur,‘'kur tik 
viešpatauja karaliai arba fa
šistų ar komunistų diktatoriai. 
Karaliai ir kiti aukštųjų luomų 
žmonės veda sau žmonas kita
tautes ir todėl jų šeimyna ir jie

Įvairios draugijos 
valdybas ar tarybas; 
ri savo vyriausybę.

vy
nai

mylėtojo 
Kudirkų, 
pareiškė

liau-

tikra tėvynės 
reikšti musų 

Kaip tikro 
pavyzdį, mes 
kuris
nenuilstamu darbu savo tautie
čių gerovei. Ir iš tikro, tautų 
sudaro pati visuomenė 
dis. Tėvynės meilė, tai visuo
menės ir liaudies meilė. Ir tų 
mes galėsime vadinti tikru tau
tininku, kuris dirbs savo tau
tiečių labui. Jeigu čia bus par
tija. tai tik tų partijų galėsim 
vadinti tautine partija, kuri 
savo programoje ir darbuose 
pasireikš, kaip tautiečių būvio 
gerintoja, saugotoja jų laisvės 
ir neliečiamybės. —Jz.

Moteris pasidarė vyru
Į Lodzės teismo pilietinį sky

rių atėjo Belą Neviažskaja ir 
>adavė pareiškimų, kuriame 
įrašė pakeisti josios moteriškų 
vardų vyrišku, “Bernardas”. 
Savo prašymų ji motyvavo tuo, 
<ad jaučia save ne moterimi, 
o vyru. Ji pridūrė, kad laike 
paskutinių metų josios orga
nizme įvykę pasikeitimų, kurie 
visiškai pakeitę josios lytį; gir
di, moteriškoji lytis užleido 
vitytą vyriškajai. Teismui rei- 
taJĄujant, padaryta medicinos 
ekspertiza, patvirtinusi Ne- 
viažskos žodžius. Gydytojai pri
pažino, kad ši moteris ne tik
tai pasidarė vyru, bet padarius 
jai nedidelę operaciją — ji ga
lėsianti vesti moterį ir turėti 
vaikų. Pasirenmdamas .eksper- 
izos daviniais, teismas priėmė 

nutarimų pakeisti lytį ir var
dų Neviažskos dokumentuose. 
Neviažska nesenai pabaigė Švei
carijos politechnikos institutų 
ir ligi paskutinių metų nealie- 
ojo, kad yra moteris.

ORKESTRĄ
Geriausių A.M.U. Muzikantų 
Korneto, Klarneto, Saxapho- 
no ir Trombono Lekcijos; 
prieinama kaina.

j ■ ■ V ' ■ ' V** F j

Juozas L. Grušas
3454 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8674 
CHICAGO, ILL.

-viršijantis dadėčkas Nepaprasto 
Gerumo Chevrolet Istorijoj

The COACH ■ •

Th^Toaring t* 
orRoadder
T&, ...,625
S.^.‘695 
Cabriolet • • *715 
^“^.'*745

l-Ton Truck 9495 
(ChosaU Only)

Ali pcice* f.o.b. FUot, 
Michigan

ClM«k Cbavralat 
DU1v*m4 Pri«aa

Thcy Include the lo*r» 
•lt handling and

SOUTH

Orme Bros. & Sheets Motor C 
65t'2 Cottag6 Grove Avenue 

Superior Motor Sale* 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holland. Illinois 

Warme Motors, Ine.
Chicago Heighta, Illinois 

Young & Hoffmftn .
170V-11 W. 95th Street

Argo Motor . Co. 
7410 Archer Avė.

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2839-43 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Co.

asižiokit patys apie puikų veikimą Chevrolet automobi- 
Haus. Atsilankykit — pasivažinėkit su jūsų mėgiamu 
modeliu kur tik jus norit. Važiuokit per susigrudusias 
gatves mieste — ir pastebėkit kaip lengva per jas per
važiuoti. 1‘aspauskit gasą atvirame kelyj ir džiaugki- 
tes greitumu pervažiuotų mylių. Važiuokit į aukščiau- 
sius kalnus — ir pamatysit kaip lengvai Chevrolet mo 
toras užveš jumis į kalnų.
Jo yra toks veikimas apie kurį jus gal ir pemanėt, apart 
tų karų kurie yra daug brangesni — ............. .............
• tokį veikimų tikrai Chevrolet' suteikia už tokia pigią kainą. ‘

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet iųs atsilankysit pas 

mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
Caley Brothers 

10688 S. Michigan Avenue 
F. L. Crawford Motor Sales 

0821 Cottage Grove Avė. 
Ducy Chevrolet Co.

4741 Cottage Grove Avė. 
Spooner Motor Sale*

Harvey, Illinois 
McManus Motor Sale* 

6711 g. We»tern Avė. 
Mįchigan Aye. Chevrolet Co. 
^284 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
•744 Stony Isiand Avenue

A. J. Osterbeek Motor Co. 
7641 S. Halsted Street

NORTH 
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukec Avenue 
Nel*on Chevrolet Sale* 
812 Diversey Parkway

Nickey Auto Sale* 
5010 Irving Park Blvd. 

Ros* Chevrolet Sale*
1832 W. Irving Park Blvd.

v WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Sale* 
8838 Roosevelt Road , 
R. &N. Motor Sales

6827 Ogden Avenue, Berwyp 
We*t Auto Sales

2682 W. Washington1 Blvd. 
George W. Durst Chev/ Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Pivek’s Sale* & Service 
2546 S. Turner Avenue 

Kcenan Motor Sale* 
Cicero, III.

King Motor Sale* 
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales 

8888 Ogden Avenu*
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Surado aukų šaltinį
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Extra! Extra!
ležednevna dar nenumirė. Ta- 

vorščiai 
mus ir

siųskit pasveikini* 
dolerius!

Kaip didelis 
prie didelio draugo kapo 
didelę prakalbą pasakė

tapo išsiuntinėtaslik ką
ukazas į visas puses, kad ježed- 
nevna gazeta sulauks .vienų 
metų; ir jeigu susirpatę tavorš- 
čiai nori prailginti 
turi tupjaus siųsti 
mus doleriais.

Padaužų Pinionzų ministeris 
gavo žinių iš numerio 13-to, 
kad tavorščiai surado naują 
aukų šaltinį ir neužilgo prasi
dės kolektos badaujantiems ta
vorščių vadams. Kolektos bus 
stumiamos Lietuvos revoliucio
nierių vardu, bet visi sukol >k- 

ŽHlOgUS tuoti pinigai eis į tą patį iždą.
Tavorščiai esą labai dėkingi 

p. Voldemarui už sugebėjimą 
išprovokuoti žmonių pepasiten
kinimą Lietuvoje, ir mokėjimą 
šaudyti. Jei ne Voldemaro “su
manumas”, tavorščiams, sako, 
butu buvę riestai. * v

Jeigu tikėti kaimynams, esan-

jis irgi nuėjo pas komunistus, 
jis irgi dabar loja visus, o dau
giausia savo buvusį gaspadorių.

Tai matote, kiek daug bendro 
turi šuo su žmogum.—P.

Tai bent respublika

—Nee, kurio besą terliojis!— 
nusijoukiau. * Ir su abrusu sto
vintom poųaitiou leipiau atnešti 
butelka brongvyna ir du stikla- 
liu. Pagaila mon to paplavas 
gerontioje vokytele. Mizerije! 
Matyt nutur už ko skanesne dak- 
ta nusipirkte. Djyviau ir anam 
keletą bornų išmesto, vo mon pu
tėm tep karšta pasidarė, kad ir 
ausys pradėjo raitytis. Kap 
pradėjo kažkokį mozika paseinie 
grajyte, tap ir aš, anaaa pritar
dama, pilna borna uždainiavau:

jos dienas, 
pas veik i ni-

tavoršiuKad palengvinus 
naštą, Padaužų Pinionzų mi- 
nisteris ateina jiem į pagelbą.

Tavorščiai, tėmykit! Nuo šios 
dienos visus pasveikinimus 
siųskite tiesiai; o dolerius P.P. 
M. sekretoriui, kuris apkvita- 
vęs priduos, kur reikia.

—P. P. M. sekr.

Atstovybių pranešimai 
. iš vietų

valandai,

KAl’NAS, rugsėjo 15.— Di
dieji Lietuvos valdininkai ir 
neapkenčiamieji armijos vadai, 
“Najuos Eros” • palaikytojai, 
gavo smarkų kinkų drebėjimą. 
Priežastimi tų didelių nera
mumu buvo blusa, kuri įlindo 
p. Voldemarui ausin, kada jis 
miegojo.

IVaigiantis

savaitė tam atgal, p. Voldema
ras būdamas stipriai pailsęs, 
atsigulė ir apie 21 vai. pabudo. 
Jojo galvoj jautėsi baisus dun
dėjimas, it nepaliaujami kanuo
lių šūviai. Tuojau duota tri- 
voga visiems dideliems valdinin
kams ir armijos vadams, kurie 
iš didelio persiganimo susirgo 
“Naujos Eros” liga, vadinama 
“Skrupulus Multiplicus”, kuri 
vėliau išsivystė į “Kinkų D re-j

Padėčiai pagerinti tapo su-, 
daryta specialė komisija.

—Padaužų Pasiuntinybė.

Po to, kai įvyko didelė nelai
mė — vienas žmogus neteko gy
vasties — kaip paprastai, jis ta
po nulydėtas į kapines, idant 
žmoniškai palaidoti. Didelis
mirusiojo draugas, turintis gargtiems arti prie numerio 13-to, 
bes būti dideliu inteligentu, bu- tavorščių vadui, gyvenantis iš 
vo taip dideliai susijudinęs ir sanvičių, jau apsirgo žarnų su- 
akivaizdoj visų susirinkusiųjų 
sekamą prakalbą pasakė: 

“Buvo tėvai
čia ir jiems gimė suims — pui
kus, stebėtinas sūnelis! Šis sū
nelis turėjo: dvi akutes, dvi au
gutes, dvi kojytes, dvi rankutes, 
nosytę ir didelę galvą. Tėvai 
tą savo stebėtiną sūnelį pavadi
no, padėki m sau, Jokubu. Kiek 1 
tai džiaugsmo buvo tėvams iš 
tokio sūnelio!

“Ir Jokūbas užaugo į didelį 
vyrą. Jis buvo pavyzdžiu kiek
vienam tautiečiui,' kiekvienam 
žmogui! Jo visur buvo pilna: 
kur koks-susirinkimas — ir Jo
kūbas čia, kur koks parengimas 
— ir Jokūbas čia, kur koks dar
bas ir Jokūbas Čia, kur kokia 
draugystė — ir Jokūbas čia; 
niekas be Jokūbo neapsiėjo ir 
niekas jokio darbo neatliko!

“šiandie mes čia ■ 
me.... Susirinkome didelis 

rys žmonių garbingų žmonių, grįžtu prie monkių. 
bet Jokūbo nesimato! Ei Jokū
bai, Jokūbai! Kur tu esi, Jokū
bai, o Jokūbai!... (graborius ati
dengia grabą) Ak! ir tu čia, 
Jokūbai?! Ak, koks pasipuošęs! 
Eikš, Jokūbai čia į būrį, eikš. 
Ak, tu tyli, Jokūbai! Tu miegi, 
Jokūbai? Tu labai pavargęs, 
pailsęs, Jokūbai! Kodėl tu ne
kalbi? Ko tyli? Matai, čia sa
vieji, čia visi tavo draugai, ei 
Jokūbai!...”

Ir didelis žmogus glostė Joku- mes dabar vadiname kojomis, 
bo veidą, šaukė, kvietė, kol pa- Bet kadangi žmogus pirmiausia 

1 ilso ir dideliame susijaudinime susidraugavo su šunim, tai jis 
į užbaigė didelę prakalbą.

vyras su pa-

minkštėjimu ir pasirodę aiškus 
ligos simptomai. Liga labiausia 
kamuojanti tavorščių Veplonį, 

tas biedniokas nebegalįs vie
nu prisėdimu parašyti Maugiau

Žmogus ir Šuo

M.

Kad žmogus yra gyvulys, tai 
, tą faktą nei ponas Prūseika ne
bandys kritikuoti. Ir- dar koks 
gyvulys—su dviem kojom. Ir 
sulig evoliucijos mokslo, žmo
gus yra išsivystęs iš monkių. 
Tiesa, pralotas Krušas su ta teo
rija nenorės 

. rašto švento, 
gerai, manau, 
pasižiūrėjęs į
sutvėrė ir Adomą. O kad Ado
mui, kaipo žmogui, nebūtų no- 

1 laidu, Jis sutvėrė ir Jievą. Bet 
susirinko- Padaužos linkę laikytis kol-kas 
Lietelis L >n- pirmosios teorijos. Tad aš ir 

, Kad žmo
nės išsivystę iš monkių, gali
ma spręsti ir iš kai kurių žmo
nių 
kad 
kės.

sulikti. Sulig 
apie ką jus visi

žinote, Dievas 
savo paveikslą

elgimosi, kas gali liudyti, 
žmonės pamėgdžioja mon- 
Kai kurie žmonės net mon-' 
biznį daro. Tokiu biznio 

pasižymi ypač musų bolševikai. 
Ne visi ir bolševikai vienaip el
giasi, kas jau liudija, kad ir jie 
ne visi sykiu apleido Afrikos 
riešutynus ir pradėjo vaikščioti 

į ant užpakalinių rankų, kurias

Padaužų respublika yra susi
tvarkiusi geriau už visą svies
tą, todėl ir musų tėvynė Lie
tuva turėtų imti ją pavyzdžiu. 

Pas mus kildavo riaušių, su
iručių, protestų ir kitokių re- ( 
voliucioniško jx>budžio pirmyn ir Kairy, Kairy duolc labokas, 

u ’ u “ L • Jee nadousi, bus tau strokas!
kraštui ir vyriausybei ir Die- 0 Kairiene, douk arielkas. 

Pilk i čerką iš butelkas.

atgal judėjimų, kurie gręsė ir

vui. Beikėdavo didelės armi- PHk j čerką iš butelkas. 
jos, žvalgybos ir cenzūros. I)a- Į)ou]ę užkoste mums biškelį. 
bar padaužų aimiją, artileriją, jųa*Kairutee vaakaa maži, 

Padainioukit geisme graži', 
Mums bus linksma atsigėrus, 
Vesma daugiau kalbas geras. 
Muzikontaa piaun kazoką, — 
Jons su Vone dailee šoka.

ir kavaleriją sudaro vienas 
žmogus, kuris yra apginkluotas 
nuo kojų iki galvos, iš užpaka
lio ir priešakio. Ir reikia pa
sigirti, kad jis keblumų turi tik 
su vienu piliečiu. Žvalgybai ‘vi
sai neliko ką veikti, todėl ji už
imta švietimo reikalais. Cenzo
riai dėl darbo stokos išbėgo į 
Braziliją. žodžiu, Padaužų 
respublikoj viskas tvarkoj ir ra
mu, kaip senovės turkų imperir 
joj. M misteriai su tautos vadu 
priešakyj sėdi rainiai prie kon
stitucijos.

Kaip šitas viskas pasiekta?
Slėpti nėra ko, nes žmonija 

garbins padužas per amžius 
už taip svarbaus sekreto ati
dengimą. i 4

Nuvertus senąją vyriausybę 
padaužų ministerija nutarė at
sikratyti piliečių. Vienus išvijo 
į Argentiną, kitus į Braziliją, 
trečius į Latviją, ketvirtus į 
pipirų žemę, penktus iššaudė ir 
iškorg. Pasiliko tilc vienjj. 
tj, kuris yra kariuomenes val- 
domas, turi mokėti padotkus 
ir nesipriešinti vyriausybei. Bet 
gal ir šitą paskutinį pilietį grei
tai sušaudysime, tuomet nerei
kės

Mozikeė kelis sykius sugraji-t 
jus vokytelis atsikėlė nu stala 
ir monei už borną padėkavojęs,’ 
išėję pro duris. I/aš pamislijau,1 
kad jau reek ont nomų leesteis.

Važioudamas kleigojau:

Pempei, pempei koudoutoji, 
Kame tava kamarėlė longoutoji?
— PeiVelie, kėselie — ten mona 

kamarėlė longoutoji.

Kurmi, kurmi kur būva, 
Kam rausi i kamarą. 
Gėriau, gėriau bornele 
Ir apsuko galvelę,

Iš kur esi? Iš pakalnees.
—Keino esi? Poną kalve. 
Ir aš pats gizelis 
Už jousteles kirvelis.

CHIU&*

Protingi Žmones
Nereikalauja raginimų, kad taupytų 
Taupymas yra paprasčiausias dalykas gy 
venime.

Kur taupyti ir Kaip taupyti?
J tą klausimą yra daug atsakymų
Šis bankas mano, kad jo pirmutinė ir di
džias] užduotis yra kad suteikus Saugumą 
dėl Taupymų.
Su jūsų Saugiais Taupymais,, jūsų pasise
kimas ir progresas yra užtikrintas.
Prie tūkstančių kurie mums pasitikėjo, 
mes norėtumėm dadėti ir jūsų vardą.

CENTRAIS“ BANK
1110 West 35th Street,

A Trust Company
A (karins House BankA State Bank A C learing House Bank.jj

nė kariuomenės.
—Tautos Vadas.

Jizis Burba
Kaip Kulių Žemaitis 

Klaipėdos karše- 
moj ūžė

“Bkirtuman opinijoj) padaro ark* 
lių lenktynes”, tai yra neatme
namų laikų ponakito ir jin buvo 
pritaikytaa prie karalių sporto. 
Bot dėl po karinių žmonių, ku
rie vien tik mato perralf, jau 
ir karaliai ir arklių prižiūrėto
ja! sutinka, kad nėra skirtumo 
opinijose, kuomet žis auper- 
arklys perioko barjerų.

TAURAGĖ, nigs. 16.— Sulig 
jūsų pageidavimu čia prisiunčia 
maž-daug tikrą raportą iš to, 
kas čia įvyko. t

Aną dieną vietos piliečiai, ne
galėdami pakęsti fašistų pasity
čiojimų, davė vienam į snukį 
ir iš to prasidėjo kautynės. 
Fašistams pagelbon šoko poli
cija ir piliečiai tapo nustumti.

Apie pinigus nėra tikrai aiš
ku. Kiek patirta diena 
tai, vienam piliečiui buvo 
keta “Naujienų” perlaida 
litų ir 
mažai 
imant, 
pinigų,
nėra buvę.

— Padaužų

tą vakarą litų čia 
buvo 

Tauragė 
kaip jus

prieš 
išmo- 
3,000 
labai

likę. Abelnai 
tokios sumos 
sakote, niekad

Konsulatas.

LENING BADAS, rūgs. 14.— 
Vakar čia pasibaigė byla 21 
žmogaus. 9 tapo paskirti sušau
dymui, kiti į kalėjimus. Tyrinė
jimas ėjo šit kaip:

KJ.—Tu šnipas?
A.—Ne.

tKl.—Tu šnipinėja! Anglijos
naudai ?

A.—Ne.
Kl.—Tu prisipažįsti prie 

tės?
A.—Ne.
SUD2IA Gerai. Gana, 

šaudyti saulei tekant!
—Padaužų Konsulatas

kal-

*• • • * " ir daug ko galėjo pasimokyti
Susirinkusių žmonių veidai * nuo šunų. Niekam nepaslaptis, 

paraudo; medžių lapai paraudo, J kad “kur šuo laka, tien ir loja . 
gėlės nulenkė savo žiedus ir( Dėt tiek to. Grįžkime maždaug 
stengėsi pasislėpti tarp lapų, žo
lė pradėjo rausti — tik vienas 
Jokūbas ramiai gulėjo ir nerau
do. — Vienas iš Padaužų.

Padaužų Radiogramai
[Suvėlinta]

Dramos Tėvas p. Vaičkaus 
dramos teatre pereitų sekmadie
nį lošė ir vaidino “Du Keliu”. 
Publika turėjo progos pasirink
ti iš tų dviejų kelių vieną, bu
teli, 
eiti 
Kai 
lią,
išėjo namo, o kiti pasirinko ant
rą kelią: dantis sukandę ir 
prakaite}, šaltą ir šiltą braukda
mi nuo kaktų, kankinosi savo 
sėdynėse ir iškentėjo iki pa
baigos lošimo.

lankti lošimo pabaigos, ar 
namo pabaigos nesulaukus, 
kurie pasirinko pirmąjį ke
tai yra nelaukę pabaigos

Musų bolševikėliai pasigedo 
Auditorijos baliuj Grigaičio, 
Jurgelionio ii- kitų. Minima sve
tainė esanti visuomenės įstai
ga, tad minimi asmenys turėję 
ateiti vakarienės pasivalgyti. 
įteikia pasakyti, kad Šv. Jurgio 
bažnčia irgi yra visuomenės į- 
staiga, o betgi Strazdas-Valonis 
ir Andriulis su Kupreliu nela
bai dažnai eina ten poteriauti.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331 .

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Western Avė.

prie temos, tai yra prie žmo
gaus ir šuns, o tuo tarpu aš 
papasakosiu pasaką apie vieną 
šunį. Klausykite.

Kartą gyveno laimingai vie
nas šuo pas vieną gaspadorių, 
gana pasiturintį. Minimas šu
nelis turėjo gerą duoną, pa
stogę ir guolį. Bet vieną kartą 
gaspadorius pastebėjo, kad jo 
šuo jau nVbepažįsta savo gas- 
padoriaus ir kai gaspadorius 
duoda duonos plutą savo šu- 
nui, jis bando gaspadoriui už 
rankos nutverti. Gaspadorius 
ilgą laiką elgėsi su savo šuniu 
gan padoriai, manydamas, kad 
šuo pasveiks, bet niekos neiš
ėjo: šuo atrodė lig pasiutęs. 
Ir gaspadorius paleido šunį nuo 
virvės ir išvarė iš savo namų. 
Po šitokio gaspadoriaus pasiel
gimo, šunelis lig atsipeikėjo 
ir ilgai slankiojo ąpte savo bu-' 
vusio šeimininko namus, norėda
mas sugrįžti, bet čia jo niekas 
jau nenorėjo pažinti, neigi jam 
duonos plutą numesti. Po šito 
atsitikimo špo sugalvojo atker
šyti savo buvusiam gaspadariui. 
Šuo nubėgo pas netolimą kai- 
myną-bolševiką. Bolševikas ne
turėdamas šuns, numetė naują- 
jam šuniui duonos plutą ir šuo 
pasiliko pas ūkininką gyventi. 
Nors jis gyveno pas naujįjį 
ūkininką, liet ąenojo gaspado
riaus irgi neužmiršo. Visuomet, 
kada tik pamatydavo ar prisi
mindavo savo seną šeimininką, 
visuomet jį smarkiai lodavo ir 
dažnai dantis parodydavo, bet 
gaspadorius visuomet iš pa
pratimo nešiodavosi gerą gum
binę dėl šuns.

Panaši istorija atsitko ir su 
Strazdu-Valoniu. Jis savo laiku 
irgi kando ranką savo gaspa
doriui, jis irgi buvo išvarytas,

Kaip injunkau į ton Klaipėdą, 
lyk žyds i cebules, tep ir nabga- 
lu anos, kap pikta pinigą nusi
kratyto. Anon deina sulygau 
linus ir reeks i Klaipėdą prista- 
tyte. i

Atvažiavęs su linaas turėjau 
riktingaa pasaite, kol tei ponaa 
iš kine išsikrapštė. Sakau, kap 
tikt pons, tep tujau ontrep ir 
dirb. Keikveina vakarą trynio- 
sis, trynioses visas pašalees, vo 
nees gulte, kap žmogau kad pri- 
der. Rytą metą, tata, kirmės 
sau lovob lig pat peitų. Vo tu 
žmogus gali ir nušalti dėl anų. 
Kap šita ir moni cielą pusę dei-i 
nos pralaikė pri špikėre. Nee 
arklių kap palikto, nee pasišfldy- 
te, — gali ir galą gaute.

Bet ont galą maldos atdarė 
šnykerį — ir aš, linus iškrovęs, 
galėjau eete sau kur noru. Bet 
kur če kitur sušalęs, su tarškon- 
tees dontims eesi, kap na i kar
čemą. Jau buvau belipos tokio
mis trepelėmis i viršų, bet toks 
posponis su cėka kaktoo užstoję 
mon keli er sušuka: “Alt! Nur 
fir eršapten!” 
čerta, voetaoin etaoin shrdl ET ( 

—Eek sau tu kad nori pri ber
ta, vo monei ir če geraa. Pasi
trauk — sušukau.. Ir kumštį su
gniaužęs jau buvau ant pat trem
piu viršaus užsilipęs... Bet tas 
pusponis pagrobė moni už petių, 
apšoka ir su koje spirdamas že- 
mingalviou moni nu trepių nu- 
tarabanije... t

Pakalnio atsidūręs pradėjau 
somprotaute. Jo! saka, kad vi
sus sviets i goroję posę mainos, 
vo tei vokytee vis ont veitas 
stov: kokei bova par kupaciję, 
tokei ir dabar tebesontis... Kap 
dar sykį šaltis par visą kūną nu
purtina, tep mažne dvilinks i 
apatioo esonte karčemale inė- 
riau. Če vėl kažkoks vokytelis 
per šiaudą iš stikline puodele pa
plavas basiurboos.

I Nėra Skirtumo Opinijose
Kuomet Gerumas Yra Viršijantis
Savo subudavojimu ir geru veikimu, Naujas Hudson Super-Six, 
parodo pirmenybę savo veikime, čia jau jokių skirtingų opinijų 
nei debatų negali būti. »
štai yra nauja jėga motoro — visai skirtinga padirbime ir veiki
me — visai nauja sutvarkyme ir.atlikme darbo — vienodumas ir 
didelė jėga garinio inžino kuris veikia labai lengvai.
Naujo Hudson motoro spark knock yra charakteringas, didelis 
spaudimas motoro yra prašalintas, paprastas gasolinas suteikia 
motorui tokį veikimų kaip ir labai brangus kuras.

Jis įgauna didžiausio publiško pritarimo visoje Hudson istorijo
je, nes jis yra geriausias Hudson Super-Six kokis kada nors bu
vo padarytas. t

HUDSON Super^Six
ui8’inchwh^tba^ Standard Models <1J7/nch“’/’Jee/h7^aB

. Coach $1175 r Sodan $1285 Coach $1285 * Sedan $1385 (
Custom-Built Models (127-inchu>heelba3t)

Brougham $1575 / 7-Paa®. Phaeton $1608 e 7-Pass. Sedan $1858
Ali prieis f, o. b. Ditrolt, plūs war ixdsi toM

d • T f ( ■. ; £ . t ’ ’ , •;! ' •‘■f , '*’. . • r

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio rardavėjo.

Klauskit Mr Montvid

Hudson Motor Company ot Illinois
2220 South Michifrrn Avė.


