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25.000.000 gralio į dieną 
iš prohibicijos

Klaipėdos seimelio sudėtis
Anglijos komunistų partijos su 

mažėjo visu trečdaliu
$25,000,000 gralio j die-i Klaipėdos Seimelio

na iš orohibiciios sudėtisną iš prohibicijos
NEW YORKAS, rūgs. 30. — 

J. M. Gibbons, generalinis ad
vokatas New York, New Haven 
and Hartford geležinkelio kal
bėdamas grupei advokatų pa
reiškė, kad geležinkelių virši
ninkai pirmiau pritarę prohibl- 
cijai, bet dabar jai priešingi, 
nes įvedus prohibiciją skai
čius nelaimių ant geležinkelių 
padidėjo 40 nuoš. Girtavimas 
dabar nesąs padidėjęs, tik ger
dami nuodingą munšainą žmo
nės netenka sąvokos ir todėl 
įvyksta daugiau nelaimių.

Kitas kalbėtojas, 
\Vise. Jr., pareiškė, 
tankiai girtaująs 
niais teisėjais, 
teisia žmones už
prohibicijos įstatymų, 
jo, metinis g-raftas iš prohibi- 
cijos esąs keturms sykius di
desnis, negu nacionalinės val
džios išlaidos. Esą prohibici
jos graftas j dieną siekia net 
$25,000,000.

John S. 
kad jis 

su federali- 
kurie paskui 

peržengimą 
Pasak

Kalėjimas visam amžiui 
už paintę degtinės

KLAIPĖDA. IX. 9. (Elta). 
—Papildomais galutinais davi
niais, per rinkimus į II-jį Klai- 
l>ėdos Seimelį balsavo 54.919 
žmonės, tuo tarpu kai 1925 m. 
balsuotojų skaičius siekė 63.- 
327. Lietuviškąjam Borcherto 
sąrašui teko 2934 balsai, Lekšo
— 2563, Trukano — 1681. Tuo 
budu lietuvių tautinis blokas 
gavo 7178 balsus. Lietuviai so
cialistai surinko 133 balsus, e- 
konominis Kombrinko sąrašas

1467 balsus, Volkspartei — 
17.636, Landwirtschaftspartei
— 18.776, socialdemokratai — 
5712, darbininkai — 3.844.

Per 1925 metų rinkimus lie
tuviškų sąrašų blokas buvo 
gavęs — 2501 balsą, autonomi
nė sąjunga — 536, darbo feee- 
ravija — 539. vokiečiu vieny
bės frontas (Volkspartei, Land- 
uirtschaftspartei ir socialde
mokratai)— 58.067, vad. dar
bininkai (komunistai) — 1389 
ir kiti sąrašai — 295.

Personalinė Seimelio sudėtis 
yra tokia:

Lietuviu tautinis blokas*

buv.
krašto prezidentas. 2) J. Bra
zaitis — ūkininkas. 3) Kr. Lek- 
šas — ūkininkas. 4) Dr. Truka- 
nas — mokytojas.

Volkspartei:
1) Dr. Brindlingeris — advo

katas. 2) J. Krausas — pramo
nininkas: 3) R. Meyeris — mo
kytojas. 4) K. Hilpertas —tep
liorius. 5) Fr. Suhras — Klai
pėdos miesto tarybos narys. 6) 
R. Richertas — autonominė? 
policijos komisaras. 7) Vor- 
beckas — dvarininkas. 8) R 
Spangehlis — restorano savi
ninkas. 9) E. Mulleris — malū
nininkas. 10) E. Liutkus —žve
jys.

I4indwirtschaftspartei:
1) J. Gubba — dvarininkas.

2) M. Rugutis 
H.
4) A. Baldžius 
Kr. Pagalys - 
M. Baltramiejus — ūkininkas. 
7) Joniškys ūkininkas. 8) 
Pr. Habedankas — dvarininkas.
9) J. Kravolickis — ūkininkas.
10) Dressleris — dvarininkas.

Soc ialdemok ratai

Borchertas

30. 
na- 
ra- 
tei-

LANSING, Mich., rūgs.
Fred M. Palm, 29 metų, 

muose prohibicijos agentai 
do paintę munšaino. Už tą
sėjas L. W. Carr pasiuntė jį 
visam amžiui kalėjiman. Palm 
tuojaus tapo išgabentas Jack- 
son kalėjiman.

Palm liko nuteistas sulig šie
met legislaturos priimtais apie 
nepataisomus kriminalistus įs
tatymais. Teisėjai jau keletą 
sykių pasinaudojo tais įstaty
mais, bet dar pirmą kartą juos 
panaudota prieš nusikaltusius 
prieš prohibiciją. Mat Palm 
jau kelis kartus yra sėdėjęs 
kalėjime, bet tankiausiai už 
menkniekius ar menkus prasi
žengimus prieš prohibiciją. Pa
vojingu kriminalistu jo niekas 
ir nebandė skaityti. Jis yra ve
dęs.

Anglijos komunistę par
tija sumažėjo visu 

trečdaliu
LONDONAS, rūgs. 30. — 

Anglijos komunistų partija pe
reitais metais neteko trečdalio 
savo narių. Metai atgal ji turė
jo 10,800 narių, bet dabar tetu
ri tik 7,377 narius.

Komunistę vargai 
Anglijoje 

k
Partija neteko trečdalio narių, 

pasidarė neveikli ir gyvena 
vien išmaldomis iš Maskvos

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Anglijos komunistų partijos 
centralinio komiteto raportas 
atvirai prisipažysta, kad komu
nistai visiškai neteko savo įta
kos ir svarbos Anglijoje. Ra
portas yra prirengtas partijos 
konvencijai sekamą mėnesį. 
Bet nė laikas, nė vieta nėra 
paskirti, nes ar įvyks konven
cija priklausys nuo budrumo 
policijos ir svarbiausia, ar bus 
gauta iš Maskvos daugiau pi
nigų.
Skaudžiausias smūgis yra na

rių sumažėjimas. Metai atgal, 
kada ji skelbė, jog greitai nu
vergianti dabartinę Anglijos 
valdžią ir paskelbsianti sov-v- 
tus, komunistų partija turėjo 
10,800 narių, bet dabar tėra 
tik 7,377. Bet ir tų daugelis 
yra neužsirvpkčję savo duoklių. 
Partija gi taĮX> išvyta iš Dar
bo partijos ir Unijų kongreso. 
Keletas geriausių darbuotojų 
jau visus metus sėdi kalėjime, 
o kiti esą policijos sekiojami. 
Agitacijos ir propagandos ko
mitetas į metus laiko išleidęs 
1,500,000 lapelių, 45,000 ploka- 
tų, 26 periodinius leidinius, 
kurių cirkuliacija siekianti 
200,000 ir 8,000 kalbėtojams 
pamokų. Bet nariai buvę tingi
niai ir nieko nepardavę. Komi
tetas taipjau nusiskundžia, 
kad kur nariai buvo veiklesni 
ir pardavę kiek literatūros, tai 
vistiek pinigų negrąžinę, bet 
juos sunaudoję kitiems reika
lams, taip kad komitetas nebe
turi lėšų.

% 1 ' •

Gary statys negrams 
atskirą mokyklą

Miesto taryba nusileido strei
kuojantiems mokiniams.

ukininkas. 3)
Konradas dvarininkas.

- ūkininkas. 5) 
ūkininkas. 6)

Areštuoja Pittsburgho bal 
.savimo viršininkus♦

P1TTSBURGH, Pa., rūgs. 30.
Distrikto prokuroras Gard* 

nėr išėmė va rantus prieš 30 
balsavimų viršininkų, kaltinda* 
mas juos už suokalbį padaryti 
suktybių skaitant balsus pri- 
mary balsavimuose.

Manoma, kad suktybių bus 
galima rasti visuose distriktuo- 
se, todėl viso galbūt bus areš
tuota net apie 50 valdininkų.

1) A. Kislaitis — prof. są
jungų sekretorius. 2) M. See- 
tvaklas — prof. sąjungų sekre
torius. 3) M. Berčius — rašti
nės tarnautojas.

Vad. darbininkai: *
1) Suhrau

ninkas. 2) A. Monien — meta
lo

miško darbi-

darbininkas.
t

Tautinė bažnyčia.
Yra žinių, kad rokiškėnuose

Moteris užlipo 19,000 pėdų 
kalną.

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Moteris pirmą kartą užlipo au-
gščiausįjį Afrikos kalną Kili- yra tveriamas propagandos ko- 
manjaro, daugiau kaip 19,000 mitetas steigti Lietuvių Kata- 
pėdų augščio. Jąja yra p-lė likų tautinei bažnyčiai. ĮComi- 
Sheila MacDonald, rašytoja. tetas knygas dalija veltui.

iruciiic t*nu Aiianiic rnouj
Farmerys Charles Gundlach 

iš Leonardtown, Md., kurį nu
šovė keturi prohibicijos agen
tai, atėję kratyti jo namą be 
jokio varanto.

Reikalauja algų 
pakėlimo

CHICAGO. ^~šiandie fede- 
ralinė geležinkelių .taryba 
svarstys garvežių (pečkurių ir 
inžinierių unijos reikalavimą 
pakelti algas pečkuriams ir in
žinieriams vakarinėse valstijo
se po $1 į dieną.

Pirmiau pakėlimo algų rei
kalavo trainmenų ir kondukto
rių brolijos, bet jų reikalavi
mai liko atmesti.

Meksikos indėnai pasi- 
. duoda valdžiai

NOGALES, Ariz., rūgs. 30.
Yaqui indėnų vadas ir 600 

kareivių pasidavė Meksikos 
valdžiai be jokių sąlygų. Kitas 
vadas, Matuz, yra Yaqui tvir
tovėj, kalnuose, kur renka sa
vo šalininkus, kad irgi pasiduo
ti valdžiai.

Yaqui indėnų genties skai
čius siekia 2,500, įskaitant mo
teris ir vaikus. Karių yra apie 
1,200. Jie niekad nepripažino 
Meksikos valdžios, gyveno sa- 
vystoviai kalnuose ir su kiek
viena Meksikos valdžia vedė 
griežtą karą, jei tik toji ban
dydavo juos pavergti. Tečiaus 
Calles valdžiai jie nutarė pasi
duoti geruoju, matydami, kad 
ji nesisiekia pavergti, bet vi
siems piliečiams teikia pilniau
sią laisvę.

Kareivių riaušės Frau- 
ciioj

PARYŽIUS, rūgs. 30. —Va
kar ištiko dvejetas riaušių. 
Vienos jų buvo armijos kazar- 
mėse Casablanca, o kitos — 
laivyno kalėjime Toulon.

Apie 50 Morokko ir Alžiro 
kareivių pradėjo akmenimis 
svaidyti j Casablanca štabo' 
buveinę, kada seržantams įsa- 
kė jiems gryžti į kazarmes. 
Sargyba pastvėrė vadą ir jį už
darė. Tečiaus kareiviai įsilau
žė ir jį paliuosavo. Tada pa
šaukta visus miestelio f karei
vius ir policininkus, kurie šau
tuvų pagclba riaušininkus su
varė į kazarmes. Keli liko su
žeisti. . ;

Antrą kartą į tris mėnesius 
aivyno kalėjime Toulon, kuria

me daugiausia sėdi nuteistieji 
už kiirstimą jurininkų prie 
sukilimų, kilo riaušės. Visi 
miestelio kareiviai liko pašauk
ti malšinti riaušes.

Kaliniai, apsiginklavę kir
viais, bandė sudaužyti kameras. 
Tada jie išbėgo į kalėjimo kie
mą šaukdami: “šalin kariuo
menė. Te gyvuoja Marty.” 
(Marty gi yra bolševikų atsto
vas kuris užvakar liko nuteis
tas 10 metų kalėjiman už 
straipsnį prieš maršalą Foch). 
Kalinius kieme užklupo karei
viai, kurie juos suvarė į arti- 
miausį namą. Tuo tarpu atvy
ko iš arsenalo 250 darbininkų, 
kurie užgirdo apie riaušes, pa
sveikinti kalinius. Jie atėję 
prie kalėjimo vartų sudainavo 
“Internacionalą” ir išsiskirstė.

Pašovė federalinį teisėją
SALT LAKE CITY, Utah, 

rūgs. 30. — Mrs. Eliza Sim- 
mons pašovė federalinį teisėją 
Tiltman D. Johnson, pastarą- 
jam lipant savo suolan teis
me.'' Spėjama, kad ji tai pada
rė keršydama teisėjui, už ne
prielankų jo nuosprendį jos 
byloje su viena kompanija dėl 
jos vyro mirties.

GARY, Ind., rūgs. 30.—-Mies
to taryba nutarė nusilenkti 
streikuojantiems Emmerson 
High School mokiniams, kurie 
sustreikavo protestuodami 
prieš priėmimą į tą mokyklą 24 
negrų mokinių ir nutarė pasta
tyti negrams atskirą mokyklą. 
Mokinių streikas tęsėsi ketu
rias dienas. Mokyklos viršinin
kai atsisakė nusileisti ir net 
prigrūmojo mokiniams pašali
nimu iš mokyklos visam semes
trui. Tečiaus miesto taryba, 
kurioj yra keli ku kluxai, o ku 
khixai, sakoma, rėmę ir moki
nių streiką, nutarė nusileisti. 
Pasiūlymą pastatyti atskirą 
mokyklą negrams pasiūlė pats 
mayoras Williams, kuris pa
siūlė, kad butų paskirta $15,- 
000 pastatyti laikinę mokyklą 
negrams laukuose, geležinke
lių distrikte, kur nėra nė gat
vių, nė vandens, nė srutų nuo
vadų.

Trys negrai aldermanai grie
žtai tokiam pasiūlymui pasi
priešino, nurodydami, kad visai 
nėra reikalo statyti naują mo
kyklą, kuomet yra užtektinai 
vietos kitose mokyklose. Be to 
projektuojamą mokyklą statyti 
visai nepatogioj vietoj — lau
kuose, kur net nė gatvių nėra. 
Bet aldermanai tokio tikrini
mo nepaisė. Bet kadangi jie ne
galėjo gauti pakankamo akai- 
čiav.s balsų skubiam priėmimui, 
tai pasiūlymą priėmė dviem 
skaitymais ir galutiną priėmi
mą paliko pirmadieniui.

Mayoro pasiulymu, dabar pa
statyti tik laikinę mokyklą už 
$15,000, o kitais metais pasta
tyti reguliarę rūgštesnę mo
kyklą už $60,000.

Laimėję savo streiką, strei- 
kieriai šiandie sugrįžo į mo
kyklą.

Duvall atsjsako rezignuoti
INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 

30.— Šio miesto mayoras 
John Duvall, kuris už politinę 
korupciją yra nuteistas 30 die 
nų kalėjiman, griežtai atsisako 
rezignuoti, nors to reikalauja 
daugelis įtakingų ir didelių or
ganizacijų. Jis sakosi padavęs 
apeliaciją aųgščiąusiam teismui 
ir manąs pasilikti mayoru iki 
tas teismas išspręs jo by
lą. Reikalaujama, kad rezig
nuotų ir jo žmona, kuri yra pa
skirta miesto kontrolierium, 
taip kad ji užimtų mayoro vie
tą, jei Duvall turėtų pasitrauk
ti.

Indianą jau nuo kelių metų 
valdo ku kluxai, bet ten susek
ta tiek politinių suktybių, kad 
netik Duvall, bet net guberna
torius, abu senatoriai ir daugy
bė žymiausių valstijos politikie
rių liko apkaltinti už politinę 
korupciją. Pirmesnis Indiana 
gubernatorius jau atsėdėjo fe- 
deraliniame kalėjime virš trijų 
metų. Bet kalėjimas gręsia ii 
dabartiniam gubernatoriui, se
natoriams ir kitiems politikie
riams.

Chicagai ir apielinkei federa- 
linh bi. ~as šiai dienai pra
našai.;

Apsiniaukę, galbūt lietaus *, 
maža permaina temperatūroj.

šiandie saulė teka 5.46, lei
džiasi 5:34. Mėnuo leidžiasi 
8:07 vakaro.

Sukilimo Ukmergės 
įgulos nebuvę

(Telegrama Naujienoms)

WASHJNGTON, rūgs. 30. — 
žinios apie Ukmergės įgulos 
riaušes yra neteisingos. Nieko 
panašaus neįvyko. —Lietuvos 
Pasiuntinybė Amerikai.

St. Louis žuvo 98 žmonės 1000 
sužeistų

Kovos už 5 dienų darbo savaitę
« . • ____ - *

St. Louis vėtroj žuvo 98 Kovos už 5 dienų darbo 
žmonės savaitę

Daugiau 1,000 žmonių sužeista;
400 guli ligoninėse. 5,000 na
mų nukentėjo. Nuostoliai 
siekia $75,000,000.

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 30.— 
Vakarykštėj labai smarkioj 
vėtroj, kuri perėjo vakarinį 
pakraštį St. Louis ir užkliudė 
niekurias apielinkes, viso šešių 
ketvirtainių mylių plote, žuvo 
mažiausia 98 žmonės. Skaičius 
sužeistų žmonių yra pasibaisė
tinas. Yra virš 1,000 sunkiau 
ar lengviau sužeistų. Iš sužeis
tųjų, 400 guli ligoninėse, bet 
700 lengviau sužeistų pasitenki
no tik aprišimu žaizdų. Skai
čius žuvusiųjų gal dar padidės. 
Dar ne visi griuvėsiai yra at
kasti, be to 20 žmonių pasigen
dama. Iš sužeistųjų irgi gal ne 
vienas mirs.

Vėtra palietė apie 5,000 na
mų, kurių didelė dalis visai su
griauti. Labiausia nukentėjo 
mediniai namai. Geriausia vėt
rą atlaikė cementiniai ir ak
meniniai; mūriniai (plytų) ne 
taip gerai prieš v&trą atsilaikė. 
Nuostoliai, kaip apskaitoma, 
sieks apie $75,000,000.

Tūkstančiai žmonių liko te 
pastogės. Be to reikės nuken
tėjusią dalį miesto, o taipjau 
ir apielinkes miestelius atstaty
ti, tad reikalinga yra greita ir 
didelė pagelba. Tad mayoras 
Miller atsišaukė į visus gyven
tojus, kad kiekvienas kiek kas 
gali aukotų Raudonajam Kry
žiui, kuris rūpinsis šelpimu nu
kentėjusių ir atbudavojimu. 
Mieste liko pastatyta milicija 
ir taipjau 1,000 federalinių ka
reivių, kad neprileidus plėšimų 
ir sumišimų. Gatvės yra valo
mos, išgriauti stulpai ir išrau
ti medžiai kraunami į pašalius, 
kad nors gatvekariai galėtų 
vaigščioti. Kasinėjama taipjau 
griuvėsius* ieškant daug'p.u 
lavonų.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
30. — Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas William 
Green kalbėdamas prisirengia
mam prie 47-tos metinės Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencijos susirinkime pareiškė, 
kad artimiausias Amerikos 
darbininkų uždavinys yra įve
dimas penkių dienų darbo sa
vaitės. Jo’ nuomone, penkių 
dienų darbo savaitė pirmiausia 
busianti įvesta prie namų sta
tybos.

Anglijos Darbo partija rei
kalaus konfiskuoti žemes

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Ateinantį pirmadienį Black- 
pool prasidės Darbo partijos 
konvencija. Konvencijoje, kaip 
numatoma, bus pareikalauta 
panaikinti mūšių paliaubos 
šventę, taipjau konfiskavimą 
be jokio atlyginimo savinin
kams, privatiškai valdomos že
mės (dvarų), kasyklų, minera
lų ir visų industrijų. Taipjau 
galbūt bus nutarta, kad pir
miausias žingsnis busiančios 
Darbo partijos valdžios bus į- 
vedimas $20 minimum algos f 
savaitę visiems suaugusiems 
darbininkams.

43 prigėrė tifone 
Philipinuose

MANILA, rūgs. 30. — 23 
žmonės prigėrė ir 20 pasigenda
ma dviejuose miesteliuose Nu- 
eva Ecija provincijoj, kur rug
sėjo 17 ir 18 d. d. siautė tifo
nas.

Iš Central Luzon pranešama, 
kad ir ten žuvo 7 žmonės.

Nužudė elektros kėdėj.
Katė nutroškino tris 

žmones
OSSINING, N. Y., rūgs. 30. 1 

— Charles P. Albrecht, 36 m., 
motormanas, liko nužudytas 
elektros kėdėj Sing Sing kalėji
me už nužudymą jo namuose 
Veronica Dempsey, 7 m.

NEW YORK, rūgs. 30. — 
Katė virtuvėje bežaizdama at
sukę gasą ir nutroškino tris 
žmones — John Knight, 14 m. 
ir jo tėvus.

PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys i* daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
Hi.ititčjams, ir JNAUJIENŲ 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 paltą ii kitą 
miestų

• 3. 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 suteiki 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,
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MA NASA-EMI
(Tarkų tautos pasakojimai)

Ir kartą, kai Nasr—Eddin 
sėdėjo savo kambary, kažkas 
pasibeldė į duris.

—Kas beldžiasi? — paklausė
LINKSMAS BALIUS

NEW LITHUANIAN VICTOR RECORDS 
(ORTHOPHONIC RECORDING)

H)-inch, 75c lis t prica
VrehnJ^PolkaPoUtM Jeronimo® Raktnis and Hie Orchestra

,tt4OJTu Arelka Tu Pilkoia
794®‘*1 Augina Matula Van Turtą Dukrali

__/Barbora —Valcaa
B0037! Mariutas—Polka

«>A7<»<JDream of Autumn207B9Įwhan You’ra in Lova
a Littte Spanish Town—WaH»

Z08l8lRuMian Lullaby—Waltz
12-inch, $125 Uat prica

A. Venckevicz
A. Vencksvicz-J. Zuka

A. Labucki Orchestra

Jos. Szigeti Orchestra

Partipilos Mtndolin 
Orchestra

Rotai Band

[“T.”] Kadaise gyveno Tur
kijoj nepaprastas MuUa (tuękų 
kunigas), mėgęs kartais pa
juokauti.

Kurioje provincijoje jis gy
veno, daliai* nežinoma. Kalba
ma, kad jo kapas esąs nuoša
lioje vietoje, iš trijų pusių ge
ležinėmis sienomis apsuptas, 
turinčiomis vartus, didžiais už
raktais užrakintus. Iš ketvirto
sios pusės nesą jokios sienos 
todėl, kad nebūtų užkirstas ke
liąs įeiti ir išeiti.

Šis keistas žmogus buvo Ho
dža, t. y. mokytojas, apie kurį 
rytų žmonės pasakoja daugybę 
pasakų ir legendų. Jo įvairus 
išsireiškimai vartojami kaip 
priežodžiai, nes jis buvo gilus 
ir originalus mintytojas.

Už (turų stovėjo elgeta. Jis 
atsake:

—Išeik, meldžiamasis.
O kai Hodža išėjo, išgirdo 

tariant:
—Pasigailėk pavargėlio.
Tuomet Hodža paprašė eiti jį 

drauge j kambarį 
pasakė elgetai:

—Tegu laimina 
Aš neturiu nieko, 
tave galėčiau.

ir įėjus jis

tave Dievas, 
kuo sušelpti

Elgeta supyko ir ištarė kar
tų žodį:

—Kode! tu to nepasakei ties 
durimis...

Hodža gi atsakė:
—Ir kodėl liepei išeiti 

pas tave, nepasakęs, kad 
ta esi...

man 
elge- M'< lliH

Sukatoj, Spalio (Oct.) 1 d., 1927
PARENGTAS LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 

PARAPIJOS
Pradžia 7 vai. vakare.

Savoj svetainėj, 3501 S. Union Avė.
Pasilinksminimui suaugusiems žmonėms, 

šokiams grieš p. Grušos Orchestra. •;J
Skanus gėrimai ir saldainiai

GERBIAMIEJI: — Atsilaukykit ir pasišokit linsmų lietuviškų šo- 
kiųx Svetainė graži, tvarka gera, visus užganėdins

. . Kviečia KOMITETAS.

10-inch, 75c liet price
<JThe Broke n Violin Belą (Piroska) Schaffar-Ftri S&rkozi

2 J 49Į oi d Gypay Malin and Cymbal

_A,_nJSalut d’Amour
2O7M\The Magic Song
^.-„JFaun Waltz
-O75“tAutumn Thoughta—Waltz

Marek Wober and His Orchestra

Nepraleiskit progos neišgirdę augščiau paminėtų 
rekordų pas savo Victor vertelgų 
Reikalaujantiems katalogas dykai

Records

Pasakojama. — Sykį Hodža 
Nasr—Eddin pasiskolino iš kai
mynų katilą. Grąžindamas jį, 
jis įdėjo į jo vidų mažą katiliu
ką. Kai kaimynai paklausė: 
“Hodža, ką tai reiškia?” jis rim
tai atsakė:

—.Jūsų katilas pagimdė ka-

duk-

iSPARMVIIttS L8T|I 
MOVNT GREENWOOO

Arti 111-tos gatvės į vestus už Kedzle Av.
PIRKITE LOTUS pakol <Ur pervėlu. 

Stebėtinas dalykas, 2 lotai po 30 pėdų pločio, 
122 pėdų ilgio parsiduoda už $775, tik $25 įmo
kėti, $10 į mėnesį. Tie pats lotai bus po $1000 
kožnas ar daugiau, pakol išmokai.

¥ • ’ * L* ' . ■♦ . * 1 | I

AR ŽINOTE? Tąd Mount Greenwood su
vienijo su Chicagos miestu.

AR ŽINOTE? Kad pradės platint 111-tą 
gatvę taipgi taisys visus pagerinimus, kas tik 
reikalinga dėl tos apielinkės.

AR ŽINOTE? Kad praves gatvekarius 
ant 111-tos gatvės iki Karimierinių Kapinių.

AR ŽINOTE? Kad daugel lietuvių čionai 
apsigyvenę ir dauginas kas dieną.

Nepasivėluok, pamatyk greitai.

ROZENSKI LEMONT & CO.
6312 So. Westcrn Av.

-1

Kaimynai tylėjo.
Praslinkus kuriam lallcvri <ii- 

Jtls Hodža vėliai buvo reikalin- 
I
gas katilo, kurį pasiskolinęs už- 

. laikė pas save gana ilgai.
O kai kaimynai paprašė grą

žinti jį, Hodža jiems pasakė:
—Jūsų katilas mirė.
—Mirė? — st(ri>ėjosi kaimy

nai. O kai jie netikėjo, tai Hod
ža ištiesė ranką ir iškilmingai 
tarė:

—O, trumparegiai! Kai ka
tilas pagimdė katiliuką, jus ti
kėjote ir tylėjote, o kai jis mirė, 
tai prieštaraujate. Ar gi tas, 
kuris gimsta ir gimdo nemiršta 
niekados? Eikite tad ramybėje 

! — katilas miręs ir jūsų akys 
• jo daugiau neberegės.

Nasr—Eddin turėjo dvi 
teris, kurios džiaugėsi šeimynos 
laime ir kurios atėjo aplankyti 
seno savo tėvo.

Ir paklausė Hodža jas:
—Kaip gyvenate, mano duk

ros?
Jų viena, ūkininko žmona, 

atsake jam:
-Mano vyras pasėjo kvie

čius. Jei netrukus lis, jie vei- 

kiai sužaliuos ir gausų vaisių 
atneš. Tuomet aš galėsiu 
ji utis naujus drabužius.

Antroji gi tarė:
Mano vyras pridirbo 

gybę plytų, kurios džiūsta
lės atakaitoje. Jeigu greit ne
lis, plytos bus gerai parduotos 
ir aš galėsiu džiaugtis nauju 
apdaru.

Ir senasai Hodža nusišypso
jo:

—Jus abidvi išsirinkote ge
rus vyrus — jis tarė. — Jūsų 
kiekviena išsirinkote geresnį 
vyrą, negu kita, bet kuri... bet 
kuri...— aš nežinau.

Iš esperanto kalbos —K. M.

(Pacific and Atlantic Photo]
Ispanė šokikė Juanita Mon- 

tanya, kuri traukia teisman 
“mūviu” aktorių Wallace Ber- 
ry, reikalaudama iš jo $1,000,- 
000 atlyginimo, nes jis buk ją 
išgėdinęs ir esąs jos dar negi
musio kūdikio tėvas. Bet ji jau 
ne kartą buvo areštuota už se
kiojimą paskui aktorius ir ki
tus nusidėjimus, taipjau buvo 
tiriamas jos protas dėl šaudi- 
mos į policiją.

Jos. F. Sudrik, Ine
Gražiausiai įrengta pianų krautuve Chicagoj

mes

siu

dau- 
sau-

ijųntų 
ojsiįuB snidiąi) MHJM 
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Del greitu piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kaina, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

tu rė jo

pradesime didelį IšpardavimąRytoj 8:30 ryte
naujų ir biskj vartotų Grojiktių Pianų, Grand Pianų, Hepro- 
ducerių. Jeigu jus manote turėti kada nors Pianą, tai da
bar yra jums didžiausia proga šiame IŠPARDAVIME 
pasirūpinti.

Iš 50 Pianų Vėliausios Mados ir biskj, vartotų. Kaiaos 
Grojiklių Pianų $175.00 ir augščiau.

Radio Vėliausi 1928 Modeliai. Kainos 
augščiaus.

$78.00 ir

•Jos. F. Sudrik, Ine
* 3417-21 So. Halsted Street, Chicago, IIS Tel. Boulevard 4705

Aš atlieku visus reikalingus dalykus

dėl savo tautiečių, kaip tai: notaro paliudi

jimus ir kitus legališkus popierius arba

BERNARO V. MHASZEWICZ
4600 So. Wood SI.

Estate pardavime, mainyme yra geriausiu
• , x a I

Neužmirškite atlankyti musų naują dfisą

Šiuomi pranešu visiems, kad savo 
ofisą perkėliau i naują vietą,

Garsinkites “NAUJIENOSE

dokumentus. Musų patarnavimas Real

Hodža Nasr—Eddin 
juodą aviną, kurį jo draugai 
užsimanė suvalgyti. Jie atėjo 
pas jį ir tarė:

—dtodža, prisiartino pasau
lio palmiga. Tavo avinas nėra 
tau reikalingas — imkime ir 
su valgykime jį.

Išmintingasai Hodža nenorė
damas nustoti gyvulio ir neno
rėjo atsakydamas užrūstinti 
savo draugų, jis prašė juos ei
ti kartu į tolimą mišką, aviną 
suvalgyti.

Ir kai atėjo vieton, gudrusis 
Hodža kreipėsį į juos sakyda
mas :

—Žiūrėkite, Šičia nėra tiek 
malkų, kad aviną iškepti galė
tume. Todėl išvaikščiokime 
mišką skersai ir išilgai, surin
kime šakas, kad paskui nerei- 

I ketų gaišti.
Oras buvo karštas ir tvankus, 

vyrai nusivilko savo rubus, su
dėjo eglės pavėsyje ir išsisklai-

Tuo tarpu Hodža aukure lau
žą ir draugų drabužius sumetė 
į jį, kurių tik pelenai beliko.

, Ir atėjo draugai, malkomis 
nešini ir savo drabužių nema
tydami stebėjosi didžiai ir klau
sė:

— <Hodža, kur nuisų drabu
žiai?
I - Aš juos sumečiau į laužą, 
— atsakė Hodža, — ir sudegi-

j mm, nes prisiartino pasaulio 
! pabaiga ir jie jums nereikalin-

Hodžos kaimynai maloniai 
, naudodavosi asilu, kuriuo džiau
gėsi Hodža ir kurio negailėda
vo jis grros valios žmonėms.

Bet sykj gerasai Hodža užsi
manė asihti leisti poilsiu džiaug
tis. Jis pasakė atėjusiems kai
mynams:

—Ajilo nėra namie.
Bet tuo tarpu pasigirdo iš 

tvarto užkimęs asilo bliovimas, 
o kaimynai ėmė išmetinėti mo
kytojui: — Tu mus apgaudi
nėji.

Tuomet Hodža pažvelgė į 
juos rūsčiai ir atsakė:

—Esate menkos dvasios. Jus 
laidau tikite asilu, negu savo 
mokytoju. 1

Metinis Teatras-Koncertas
Mylinti komedijas turės progos pamatyti vieną 

iš juokingiausių komedijų “Aš Numiriau”. Nors ši 
komedija, yra trumpa ir tik vieno akto, bet galima 
užtikrinti, kad visiems patiks. Vaidinime vadovaus 
musų žymi scenos srytį veikėja gerb. p. M. Dundu
lienė. Koncetiųę dalį programo išpildys vien tik 
pasižymėję artistai-artistės. Kas myli dainas, muzi
ką, šokius, turėtų būtinai j viršminėtą vakarą atsi
lankyti^ . Visus užprašo

Lietuvių Keistučio Pas. Kliuhas.

Rengia
LIETUVIO KEISTUČIO PAS. KLIUBAS 

Nedėlioj, Spalio (October) 2 dieną, 1927 m.
LIETUVIU AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St.
Durys atsidarys 5 vai, vak. Programas pars. 6 v. v. 

po programo šokiai. Tikietas 75 centai

Nuosavas Namas su (Pelnu
Namai kurie randasi prie Homan Avė., tarpe 46 ir 47 St., netoli Archer ir 

Kedzie Avės. Brighton Parke

ii fe

r

- G .

><■^5'B

nusipirkit vienąApžiurėkit šituos puikius 2 apartmentų natnus, ]
Kaina $11,950 ir daugiau

stalčiai, dideli grįsti viškai, atdari priekiniai porČiąi.
PUIKI TRANSPONTACIJA * - 3 karų Unijos. Archer Avė., 

47 St. ir KwUie Avė. Netoli publiškų ir katalikiškų mokyklų, 
netoli bažnyčių.

Suros, vanduo, ga-as įvestas ir apmokėta, Sies cementuo
tos, cebentavinias gatvių jau miesto užtvirtintas ir darbas 
greit bus pradėtas.

T1TL.E garantuotas per Chicago T-tle & Trust Company 
dėl kiekvieno namo.

Pirkit tįesiai nuo statytojų

LOEB & HAMMEL
140 So. Dearborn St.

FKANK N()WAK ant vietos kas dienų ir nedėlioj Iki 8 vai. vakaro
Tel. Lafayette 4168

Imokėti $2000, o kitus lengvais mėnesiniais išmokėjimais 
kaip renda 4 ir 5 kambarių namai, su didelėmis virtuvėmis, 
svečių kambarys ir dėl dviejų lovų miegruimiai. Kambariai 
visi dideli. Kai kurie su valgomais kambariais.

KOKIE TIE NAMAI: Presuotų plytų frontas, akmeniniai 
papuošimai, plieno konstrukcija skiepe, plieniniai langų rėmui, 
su n pariorai. kieto medžio grindys, aržuolo trimas, garu šildo* 
mi, plytukių grindys maudynėj ir prieangyj. Gražus elektros 
fikčeriai, skalbimui lovys, (mūrytos vanos, įmūryti virtuvėj

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
L. Tolstojus

KARAI
------- ------

ūetroit, Mich.

KAM VALSTIJINĖ BANKA?
KAM CLEARING HOUSE BANKA?

Kode! mes visuomet tuos faktus primlnam 
jums?

Todėl, kad jie yra dėl jūsų apsaugojimo. 
Kaipo Valstijinė Banka, mes esame griež
tai surišti su bankiniais įstatymais Illinois 
valstijos.

Kaipo Clearing House Bankas, mes turime 
prisilaikyti aukščiausių papročių bankinės 
praktikos Chicagoj.

VIEN tiktai dėl tų priežasčių jūsų taupy
mas už 3% visuomet yra saugus čionai.

Saugumas Taupymams

CENTRArsrBANK
A Trust Company S

1110 West 35th Street, M
M/t State Bank A Clearing House Bank.!

Nauja Draugija

Sekmadienyj, rugsėjo 25 die
ną, Lietuvių svetainėje įvyko 
susirinkimas, kuris suorganiza
vo Lietuvių Operos Draugiją. 
Šios draugijos choro mokytoju 
yra komp. Mikas Petrauskas. 
Valdyba išrinkta iš sekamų ypa
tų: Dr. .1. Jonikaitis—pirminin
kas, F. Motuzą—vice-pirm., S.

• Budvidienė nut. rašt., J. Pe- 
ikckas fin. rašt., ir J. Am Bra
zaitis—iždininkas.

Kalbama draugija jau turi 
i virš septynių dešimčių narių. 
Į Prie šios draugijos ir komp. 
Petrausko renkasi visos Detroi

to inteligentines jėgos, todėl 
i galima tikėtis iš jos daug gra- 
■iiių darbų meno srityje.

Ypatingai daug vilties sutei
kia draugijai išrinkimas pirmi
ninku didžiausio visuomenės 

! reikalų rėmėjo, Dr. Jonikaičio, 
i kuris Detroito lietuvių tarpe 
| yra vienas jx>puleriausių žmo
nių.

Liaudies operos “Birutės” 
mokinimas! eina visu smarku
mu. Choras turi dvi repetici
jas kas savaitę, o solistai dai
nuoja, kas vakarą pas komp 
Petrauską. “Birutę” vaidinant 
.komponuos simfonijos (Maes

tras, susidedąs iš dvidešimt
; penkių muzikantų.—Plunksna.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
ę iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Naujas

ALLIEN’S

Karai i s Šmitas, 9 metų; Pet
riukas Orlovas, 19 metų: Ma

rytė Orlovaitė, 8 metų

Karolis Šmitas: Todėl, 
kad musų Prūsija neleis, kad 
rusai nuo musų paimtų žemę.

Petriukas Orlovas: 
Bet mes sakome, kad ta žemė 
yra musų, nes mes ją ankščiau 
užkariavę buvome.

Maryte Orlovaitė: 
Kaip tai musų?

P e t r i u k as: Na, ji yra ma
žutė ir todėl nesupranta. Musų 

lai reiškia: musų valstybės: 
Karolis: Visi žmonės taip 

gyvena, kad vieni priklauso vie
nai vailstybei, kiti kitai.

Marytė: Kokiai valstybei 
iš priklausau?

Petriukas: Taip pat, kaip 
visi—Rusijai.

Marytė: Bet jei aš neno
riu?

Petriukas: Na, ar tu no
ri, ar nenori, tu vis tiek esi 
rusė. Kiekviena tauta turi ca- 
rą, karalių... s

Karoli s (prideda): Parla
mentą.

Petriukas: Kikviena tau
ta turi savo kariuomenę, kiek- 
ziena renka tarp savo tautiečių 
mokesnius.

Marytė: Bet kodėl kiekvie- 
la atskirai?
Petriukas: Kaip tai “ko

dėl”? Todėl, kad kiekviena Vals
tybė atskirai.

Marytė: Bet delko atski
rai ?

Karolis: Delko? Del to, 
kad kiekvienas žmogus myli sa
vo tėvynę.

M a r y t ė: Aš nesuprantu, 
kodėl ne iš vieno. Ar nebūtų 
geriau visiems iš vieno?

Petriukas: Žaisti žais- 
ais visiems kartu geriau, bet 

čia juk ne žaislai, tai labai svar
bus dalykai.

Marytė: Aš nesuprantu.
Karolis: Kada užaugsi — 

atprasi.
Marytė: aš nenoriu už

augti.
Petriuką s: Mažutėlė ir 

jau tamsi, kaip jie visi.
Vertė K. Žv

iš “Sennacieco Revuo.”

STEBĖTINA TIESA

. Silpni, Nervuoti Vyrai 
ir Moterys

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, ner
vuoti ir turi menką sveikatą, turėtų pabandyt 
NiiKa-Tone, puikias gyduole*, kurio* padau
gina nervų ir raumenų atiprumų, Ir suteikia 
naują jėgą visiem* svarbesniems kūno or
ganams. Kadangi jos yra sveikatą budavo- 
janfiio* gyduolės, Nuga-Ttone padauginu ovn_ 
rūmą, pataiso prastą apetitą, nevirškinimą, 
chronišką užkietėjimą, sustiprina kepenis, in
kstus. prašalina pu*le* jritaciją, pataiso mie
gą, ir pašalina silpnumą ir panašius *imp- 
tomu«, kurie paeina nuo kūno nilpnumo.

Nuga-Tone yra parduodamos pas vaistinin
kus su garantija. Pabandykit jas savo ligoj. 
Pamatysit, kad jos yra sveikatą budavojan- 
čio*. suteikiančios stiprumą ir energiją. Jū
sų pinigai bus grąžinami, jei negausite už- 
ganMinitną.

......... 1 . ......................................................

Phone Centrui 5999 
Res. Lavvndale 6707

Richard J. Zavertnik 
ADVOKA-TAS 
127 N. Dearborn St.

Room 805 Chicago
■i. i ■ i. ................................................................................

SPECIAL
Atneškite savo veltine^ skry

bėles dėl išvalymo j tokio 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas. 
LITfLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170 
....... .................. ■ i ✓

JŪSŲ AKYS

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Katishillas'

AKUAEKKA 
3252 So. Halsted St.

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

Viršuj llniveisal
State Bank

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

OPTOMESTRIST

Te). Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

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

L. FABIAN & Co.
309 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvis 

Tel. Yards 1110
Baigusi akute* 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
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
9 vai. vakare.

— — ■■ i — ———e 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

{vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartj
- -------------- —

/■" 1 1 .............    X
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis ano 19 
iki 12 dienų.

Res. telephone Pieša 82M

PARLOR FURNACE

Dabar fra ^rodymui
Malonėkit atsilankyt į musų krautuvę ir 
apžiūrėti šiuos puikius ir pagerintus 

naujus Allen’s.

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 didižausia 
pažanga paskutinių metų apšildymo sistemoj.

100% Padaugins Šilumą
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.

Visi žmonės yra persitik
rinę, kad karas yra pavojin
giausias naikintojas žmonių 
gyvasčių. Bet žiūrėkite. Vi
so nukentėjusių Franci jo j 
pasauliniame kare (1 metai, 
7 mėnesiai, 5 dienos) buvo 
244,086, bet skaičius užmuš-

Garsinkitės Naujienose

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St« Chicago, III.
...............................................................

Lietuviai Advokatai

“ DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rer 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 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4186

Kuomet viršutinės duiyr. yra atdaros 
šio cahinet, jus turėsit, užtektinai 
maloniom šilumos.

Čia parodomas HEAT 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 
yna gražus ir lengvas nuvalyti.

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

» Miesto Ofisas
127 N. Dearborn 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
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. j Hyde Park 8895

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

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. dienų 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Z. PIETKIEWICZ
FURNITURE STORE

1721 W. 47th St.

tų ir sužeistų tiktai 
Viso nukentėjusių nuo mu
sų automobilių j vienus me
tus iki birželio 30, 1926, bu
vo 716,900 (sužeistu 694,- 
400, užmuštų 22,500), o skai
čius žmonių kurie mirė į vie 
nūs metus (1922), nuo skil
vio ir inkstų ligų buvo 112,- 
826. Jus suprasite, kad 
Trinerio Kartusis Vynas 
kuris išvalo skilvį, prašali
na skilvio suirimus ir pagel
bsti veikti inkstams ir pūs
lei, yra būtinai reikalingas 
kiekvienoj šeimynoj, o la
biausiai dabar rudenį, pery 
mainoj iš vasaros karščių į 
šaltesni orą. Naudingas ku
ponas (nėra geras Colo., 
Kan., Mont., Wash., ir Wis.) 
kiekviename pakelyje. Ban
dykit taipgi Trinerio Lini- 
ment, atšokančios gyduolės 
kurios suteikia tikrą ir grei
tą pagalbą nuo reumatizmo 
ir neuralgiškų skausmų.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

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

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

3335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
TeL Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

. John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 
t

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti'Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 SL nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600

B

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Michigan Ava. 
Tel. Poli man 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vukar&is
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v, v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčio*

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street

daliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymą.
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ATEIVIAI IR PILIETYBĖ

Detroite šiomis dienomis gavo pilietines popieras apie 
200 žmonių, pasidėkavojant teisėjo Guy A. Miller pažval- 
gų liberališkumu. Daugelį tų žmonių federalis kvotėjas 
(Federal examiner) P. H. Nelson buvo pripažinęs never
tais Amerikos pilietybės, kadangi jie nemokėjo angliškai 
skaityt. Dvejetas gi kandidatų buvo atmesti dėl to, kad 
neatvyko į teismą liudininkai, pasirašiusieji ant jų ap
likacijų.

Apskričio teisėjas (Circuit Judge) MilleY su šita kvo
tėjo rekomendacija nesutiko, pareikšdamas, kad įstatyme 
apie pilietybę visai nėra tokio reikalavimo, kad aplikan- 
tai mokėtų angliškai skaityt. “Kodėl mes turėtume rei
kalaut iš ateivio tokio dalyko, kurio mes nereikalaujame 
iš čionai gimusio žmogaus?” klausia teisėjas.

O kai dėl nebuvimo teisme liudininkų, pasirašiusių 
ant aplikacijos, tai, teisėjo Miller’io nuomone, ši aplinky
bė visai negali būti kliūtis pilietybės suteikimui, kadangi 
laikotarpyje tarpe aplikacijos pasirašymo ir kvotimo 
teisme liudininkai neretai būva išvažiavę kitur.

Šitokiam teisėjo Miller’io nusistatymui, be abejonės, 
pritars kiekvienas sveikai protaująs žmogus. Lietuvių 
advokatas Jos. P. Uvick (veiklus SLA. ir kitų lietuvių or
ganizacijų darbuotojas), Detroite, jau parašė jam už tai 
padėkos laišką. Iš tiesų, ateiviams yra svarbu, kad pilie
tybės teikime Amerikos teismai vadovautųsi tąja papras
to teisingumo taisykle, kurią išreiškė anas teisėjas, bū
tent, kad iš ateivių, norinčių patapti piliečiais, nebūtų rei
kalaujama dangiaus, kaip iš gimusių Amerikoje žmonių.

Jungtinėse Valstijose randasi milionai žmonių, ne
mokančių nei skaityt, nei rašyt.. Jeigu dėl nemokėjimo 
angliškai skaityt svetimšaliai, apsigyvenusieji šioje šaly
je, negalėtų būti piliečiais, tai pilietybės teisės turėtų būt 
atimtos ir milionams gimusių Amerikoje analfabetų.

LAIŽO DIKTATORIŲ BATUS
Smetonos deržimordos baudžia mirtim tauragiečius, 

padariusius sukilimą prieš vietinį karo komendantą ir po
licijos viršininką,—nors pats Smetona yra tik per sukilimą 
patekęs į “prezidentus”. O smetonlaižių organas Brook- 
lyne skubinasi dar apdrapstyti žudomuosius purvais 
Jisai rado pas sukilėlius dvi “dėmes”: viena, kad jie, gir
di, “išplėšę ir pasidalinę” banko pinigais; antra, kad jų 
vadai pabėgę pas lenkus ir buvę pastarųjų “maloniai” 
priimti.

Abu šituodu Sirvydo šmeižtu yra niekuo neparemtu. 
“Pasidalinimas” banko pinigais tai tik Lietuvos žvalgybos 
prasimanymas, nes jokių įrodymų šitam tvirtinimui dar 
iki šiol nėra duota. Ar mes smerksime ar teisinsime tą 
banko pinigų “ekspropriaciją”, bet vis tik faktas pasilieka 
faktu, kad sukilėliams, darant tą žygį, rūpėjo ne asme
niškas pasipelnymas. Jeigu jie butų norėję pralobti sve
timu turtu, tai jie nebūtų juk palikę didelę daugumą pini
gų banke neliestų. “L. žinios” rašo, kad “ekspropriaci- 
jos” momente banke buvo apie pusantro miliono litų, o iš 
jų paimta tik 200,000. ’ ’

Kai dėl sukilėlių vadų “pabėgimo Lenkijon”, tai čia 
jau yra visiškai neatitankanti tiesai pasaka. Iš tauragie- 
čių arba Tauragės riaušėse dalyvavusių žmonių, nė. Vol
demaro agentūros neskelbia, kad bent vienas jų butų pa 
sišalinęs Lenkijon. Priešingai, apie juos buvo pranešta, 
kad jie pasislėpę “Jurbarko miškuose”. Ir kur tad Brook 
lyno smetonlaižiai žino, kad sukilėlių vadus lenkai “malo
niai” priėmę?
•• Mūsiškiai fašistų garbintojai elgiasi visai panašiai 

kaip Maskvos davatkos. Jeigu žmonės Rusijoje kur 
nors sukyla prieš savo despotišką valdžią, tai visi “rau
donieji” humbugieriai rėkia, kad tie sukilėliai tai “bandi 
tai”, “plėšikai” ir svetimų valstybių agentai. Lygiai taip 
kalba apie Tauragės sukilėlius ir smetoninės diktatūroj 
pakalikai. Ir tai dar kartą parodo, kad “raudonieji” ii 
juodieji smurto apaštalai yra tikri broliai dvasioje.

Įdomu da ir tai, kad Sirvydas visą bėdą dėl Tauragės 
įvykių verčia ant socialdemokratų, nors visos žinios skelJ 
bia, kad vyriausias sukilimo vadas tenai buvo kap. Majus 
kuris nėra ir niekuomet nebuvo socialdemokratas. Šituo 
atžvilgiu smetonlaižiai irgi eina ranka už rankos su ko 
minterno šarlatanais, kurie visuose matuškos Rosėjos ne
pasisekimuose mato “menšęvikų” kaltę. 1
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! Apie Įvairius Dalykus !i

Smukimas žemės ūkio 
Anglijoj. — Menonis- 
tai kuria koloniją 
Uragvajuj.

Amerikoj, Anglijoj ir 
valstybėse pastebiama 
prastas reiškinys: žmonės ap
leidžia ukius ir bėga į miestus. 
Politikieriai laužo sau galvas, 
kaip pakelti žemes ūkį ir su
laikyti .žemdirbius nuo bėgimo į 
miestus, bet iš to nieko gero 
neišeina. Visa bėda, sako Dio- 
neo, su tais politikieriais yra 
ta, kad tankiai jie negali rugių 
atskirti nuo kviečių. Neturėda
mi mažiausio supratimo apie 
ūkininkų reikalus, žinoma, jie 
nieko gero negali ir sugalvoti. 
Visi jų agrariniai (žemės ūkio) 
projektai niekais nueina.

Niekur Europoj gycvntojai 
nėra tiek urbanizuoti (susispie
tę miestuose), kaip Anglijoj, ir 
niekur gal nėra tiek “tikrų” 
žemės ūkio projektų. Pagrindi
niai faktai yra tokie: 1875 m. 
dirbamos žemės Anglijoj buvo 
14,700 akrų, o 1926 m. tik 11,- 
200,000, nors gyventojų skai
čius per tą laiką 
dvigubino.
bama, kad sąskaiton

kitose
nejia-

paliuosuoja kolonistus nuo vi
sokių mokesnių. Tuo budu ko
lonija sudaro lyg automatišką 
kūną, kurio neliečia bendri res
publikos patvarkymai.

Menonitai yra griežtai nusi
statę prieš karą. Militariškos 
tarnybos jie nepripažįsta. Visur 
jie gyvena savotišku ir izoliuo
tu gyvenimu, palaikydami savo 
mokyklas. Kuomet kurios nors 
šalies valdžia pradeda per daug 
į jų vidujinius reikalus kištis, 
tąsyk jie ieško naujos vietos 
apsigyvenimui.

.Menonitų sekta įsteigė Menno 
Simona 1523 m. Šveicarijoj. Ta 
sekta pradžioj labai smarkiai 
augo. Atsirado daug pasekėjų 
Šveicarijoj, Vokietijoj ir kitose 
šalyse. Esminiai jų religija yra 
labai artima kvėkerizmui. Bib
lija yra jų vyriausias autorite
tas.

Maksim Gorki

pasi- 
Pirma buvo kal- 

laukų 
I pievų plotas®didėja, bet tik
rumoj per pastaruosius 25 me
tus pievų plotas sumažėjo ant 
33,400,(MM) akrų. Kur pirma 
mirgėjo laukai ir žaliavo pie
vos, šiandien matosi miestų ir 

I miestelių gatvės. Anglija kas 
metai įveža 5,200,(MM) tonų kvie
čių, 1,5(M),0()0 tonų mėsos ir 
2,500,000 kiaušinių. Prisižiūrė
kime arčiau, ką tie milžiniški 
skaičiai reiškia.

1871 m. žemdirbyste buvo už
uiti l,5(M),000 vyrų ir 82,(MM) 

moterų, o 1921 m. 907,(MM) vy
rų ir 51,(MM) moterų, nors per 
tą laiką lauko darbininkų už
darbiai pasidvigubino.

Pirma buvo sakoma, kad kai
mai tuštėja, o dabar reikėtų 
pasakyti, kad kaimai nyksta ir 
išvirsta miestais. Prieš 30 metų 
Anglijoj kilo klausimas, kaip 
sulaikyti tą rustų reiškinį. 
“Tikrų vaistų” buvo rekomen
duota devynios galybės, bet jie 
prie nieko gera neprivedė. An
glijos žemės ūkis vyriausia pra
dėjo nykti todėl, kad kviečiai 
ir kiti maisto produktai palygi
namai gan pigiai perkama už
sieny j. Baldui no valdžia ieško 
priemonių žemės ūkį kiek page
rinti. Tačiau daug ko iš jos 
nesitikima, nes jai bankininkų 
r pramonininkų reikalai yra 

kur kas artimesni.
* * *

Kanados menonitai ieško 
naujos vietos, kur butų galima 
laisvai ir nevaržomai savo re
ligiją praktikuoti. šimtai jų 
keliauja į pietų Ameriką. Urag- 
vajaus respublikoj jie jau pra
dėjo savo koloniją kurti.

Generolas Samuel McRoberts 
mano, jog pietinė Amerika yra 
tinkama vieta kolonizacijai. 
Vlenonitams nuo jų atsiradimo 
reformacijos laikai? Šveicari
joj tek(f jau ne kartą keliauti 
iš vienos vietos į kitą. Tad, ga
limas daiktas, jog ir pietinėj 
Amerikoj jie nesuras tokios 
laisvės, kokios jie ieško.

Apie 2,(MM) menonitų jau ap
sigyveno Paragvajaus lygumoj 
m toli nuo Brazilijos sienos. Jie 
išgyveno ten tris mėnesius su
virsimi ir yra pilnai patenkinti 
žemės derlingumu ir klimatu.

Įsitvirtinę naujoje kolonijoje, 
menonitai svajoja sutraukti vi
sus savo sektos žmones, kurių 
priskaitoma apie 250,0(M).

1921 m. Paragvajaus kongre
sas priėmė specialius įstatymus, 
kurie garantuoja menonitams 
pilną religišką laisvę ir paliuo- 
suoja juos nuo militariškos tar
nybos. / Jietns taipgi suteikia
ma pilniausi laisvė steigti savo 
mokyklas.

Pardavinėti svaigalus Kolo
nistų tarpe yra griežtai įsta
tymais draudžiama. Paragvajaus 
valdžia bėgiu dešimties metų

jau iš se-

apsigyveno
ir M unito-

katalikų ir protestonų pusės, 
menonitai smarkiai augo. Tai 
vienur, tai kitur jie surasdavo 
sau ramią vietą. Net Napoleo
nas Prancūzų meiionitus buvo 
paliuosavęs nuo kareiviavimo 
pareigų.

Vokietijos menoništų padėtis 
pasidarė tiek nebepakenčiama, 
kad 1780 m. jie priėmė Rusi
jos pasiūlymą ir apie Volgą su
kūrė savo kolonijų. Katrė II 
jiems prižadėjo pilną religišką 
laisvę ir paliuosavo nuo karei
viavimo.

1870 m. caro valdžia atšaukė 
duotas privelegijas, pranešda
ma kolonistams, jog po dešim
ties metų jie bus imami kariuo
menėn. Tas patvarkymas pri
vedė prie to, jog prasidėjo ma
sinis kolonistų emigravimas į 
Kanadą ir Jungtines Valstijas, 
kur dalis menonitų 
niau gyveno.

Nauji imigrantai 
Ncbraskos valstijoj
boj, kur Kanados valdžia pave
dė jiems nemažą žemės plotą. 
Jiems būvi) leista laikyti savo 
mokyklas; niekas taipgi nesiki
šo į jų vidujinį gyvenimą.

Būdami laivai taupus ir darbš
tus žmonės, Kanadoj jie greit 
prasigyveno, nežiūrint į tai, 
kad jiems daug teko nukentėti 
nuo vilkų ir kitų žvėrių, kurie 
naikino jų naminius gyvulius. 
Religijos principai jiems drau
džia mušti vilkus ar kokius ki
tus gyvūnus.

Į Kanadą pradėjo važiuoti 
menonitai iš kitų šalių. Prieš 
karą jų ten buvo apie 36,000, 
Jungtinėse Valstijose 80,000, 
Rusijoj—70,000, o likusieji iš
siblaškę po visą pasaulį.

Menonitai svaigalų, tabako ir 
papuošalų nevartoja. Jų mote
rys tik pastaruoju laiku pradė
jo plaukus kirpti. Bet dėvėti 
trumpus sijonus yra griežtai!

Naujų išradimų 
dirbimo

i

... Kartą laime buvo taip ar
ti manęs, kad vos nepakliuvau 
į jos švelnutes letenas.

Tai atsitko vaikštynėse; gau
singas jaunuomenės būrys su
sirinko katrią vasros naktį lan
koj, už? Volgos, pas žvejus. 
Valgė sriubos, pagamintos žu
vininkų, gėrė degtinės ir alaus, 
sėdėdami prie laužo. Įkaitę gin
čijosi, kaip greičiau ir geriau 
pertvarkyti pasaulis, paskui, 

Įkunu ir dvasia nuvargę, išsi- 
I skirstė kas kur po nušienautą 
Į lauką. z

Aš pasitraukiau nuo laužo su 
[mergina, kuri man rodėsi pro- 
Itinga ir jautri. Jos akys buvo 
| geros, tamsios, kalboje visada 
[skambėjo paprasta, negudri tei- 
Įsybė. Ta mergina žiurėjo į vi- 
| sus žmones malonumo pilno- 
| mis akimis.

Mudu ėjome ramiai, šalia 
Į vienas kito. Po kojų šlamėjo, 
lūžo dalgio nuplautos žolės 
stiebai. Iš dangaus krištolo 

| taurės, žemę apvožusios, vingia
vo mėnulio šviesos svaiginąs 
Į tvaikas.

Giliai atsidususi, mergina ta
pė:

- Kaip gera! Tarytum čia Af
rikos dykuma, o kupetos—pi- 

Įramidės. Ir kaitra...
Į Paskui ji pasiūlė sesti pas 
I vbeną šieno kupetą, į apskriti] 
| šešėlį, tamsų kaip dieną, čirš
kėjo ožiukai, tolumoj kažkas 

[klausė:
—E kodėl manęs tu ncbmy- 

Ii?
Atsidėjęs pasakojau jai apie 

gyvenimą, man žinomą, ir apie 
tai, ko dar nesupratau. Tik 
staiga, tyliai sušukusi, griuvo 

| aukštielninka.
Tai buvo, l>erods, pirmasis 

apalpimas, kuris man teko ma
tyti, ir minutėlei sumišau. No
rėjau šaukti pagalbos, bet tuo
jau atsiminiau, kas daroma to
kiais atvejais gerai 
herojų 
buvau 
sijono 
Čius.

Kai
dvi mažutes sidabro 
pilnas mėnulio tirštos šviesos 
ir apvertas jos širdin—pašėlu
siai užsigeidžiau ją pabučiuoti. 
Bet nugalėjau save, galvotrūk
čiais pasileidau liegti upeliu 
vandens, nes, pagal knygas, 
herojai visada tokiais atvejais 
bėga vandens, jeigu vietoje nė
ra šaltinio, kurį iš anksto nu
mato sumanus 

! jas.
Kai grįžau, 

griovius, lyg
tys, su skrybėle pilna vandens, 
—ligonė stovėjo, prisiglaudusi 
prie kupetos. Rūbai, mano at
segioti buvo tvarkoje.

—Nereikia,—tarė jinai tyliai, 
nuilsusiu balsu, atstumdama 
mano šlapią skrybėlę.

Ir nuėjo palikusi mane, lau
žo pusėn, kur du studentai ir 
statistikas staugė vis tą pat 
senai įgrisusią dainą:

—E, kodėl tu manęs nebe
myli?

—Aš jums neįskaudinau?— 
paklausiau aš, nesuprasdamas 
jos tylėjimo.

Ji ramiai atsakė.
—Ne, jus nevikrus. Vis tik 

aš, žinoma, jums dėkinga.
Man rodėsi, kad ji nenuošir

džiai dėkoja.

išauklėtų 
romanuose, kuriuose aš 
skaitęs.

diržą ir
Suplėšiau jos 

liemens raikš-

pamačiau jos krūtis, lyg 
taures,

mi gruzinai pardavinėja įkai
tusiose Tifliso turgavietėse.

—štai,—tarė ji, mudviem 
draugiškai pasisveikinus, atsi
menant praeitį,—štai aš ište
kėjau, ir baigta...

i t

Buvo vakaras, upėje tviskėjo 
aušros atspindis; putotas gar
laivio pėdsakas plaukė įnėlynon 
šiaurės tolumon plačiu raudonu 
mezginiu.

—Aš turiu jau dvejetą vaikų, 
laukiu trečio,*—kalbėjo ji išdi
džiu tonu amatninko, mylinčio 
savo amatą.

Ant jos kelių gulėjo apelsinai 
geltoname popierio krepšely.

—O, pasakyt jums?— tarė 
ji maloniai šypsodamos savo 
tamsiomis akimis.—Jeigu tuo
met, prie kupetos, —atmenat, 
—jus būtumėt buvę drąsesni... 
na, nors būtumėt pabučiavę... 
bučiau tapusi jūsų žmona... 
Juk aš — patikau jums? 
Keistuolis, nulėkė vandens... 
Et, jus...

Aš pasakiau jai, kad pasiel- 
giau taip, kaip knygose skai
čiau ir, kad pagal raštus, šven
tus tuomet man—reikia pirma 
pavaišinti apalpusi mergina 
vandeniu, o pabučiuoti ji gali
ma tik tuokart, kai atidariusi 
akis sušuks:

—Ak, kur aš?
Ji truputį pasijuokė, o pas

kui susimąsčiusi tarė:
—Tame ir gludi musų bėda, 

kad mes vis norim iš knygų 
gyventi... Gyvenimas platesnis, 
protingesnis už knygas, gerbia
masai... Gyvenimas visai nepa
našus į knygas.... Taip...

Paėmusi iŠ krepšelio rusvą 
vaisių, ji atidžiai apžiurėjo jį 
ir susiraukusi tarė:

—Nedorėlis, vis dėlto įkišo 
supuvusj...

Neįgudusiu gestu sviedė ji 
apelsiną upėn, aš mačiau, kaip 
jis susisuko, išnykdamas rau
donoj putoj.

—Na, o dabar kaip? Vis dar 
gyvenate iš knygų, a?

Aš tylėjau, žiūrėdamas j 
kranto smiltynus, nušviestus 
besileidžiančios saulės. Ir to
liau, į gelsvai auksinių lankų 
tuštumą.

Apversti luotai gulėjo smil
tyse, kaip didelės negyvos žu
vys. Smilčių aukse rioksojo 
liūdnų žilvičių šešėliai. Išilgai

laukų stovėjo į kalvomis šieno 
kupetos, ir ar atsiminiau jos Z 
palyginimą:

“Tarytum čia Afrikos dyku
ma, o kupetos—piramidės”...

I.U]>dania kitą apelsiną, mote
riškė pakartojo vyresniosios 
balsu, tartum bausdama mane:

—Taip, bučiau * tapusi jusu 
žmona...

—Dėkavoj u,— tariau aš, 
esu labai jums dėkingas.

Aš dėkavoju nuoširdžiai.
[“L. Ž.”l. Vertė A. iš V.

*) Burdiukas — maišas iš avino 
kailio pervežti ir saugoti vynui ir 
Jiaip įvairiems skysčiams.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
š dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
lų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais. .

įsigyk sau vieną Šių dainų 
ląsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
/ra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmės:, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo- 
imą jauti — padainuok ir su- 
ttiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik- , 
i ir geriausią savo draugę. Si 

.nygelč, taipgi yra didelis pa- 
puošalas namams. Kaina su pri* 
•iuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
romano rašyto-

šoki nedarnas po 
pabaidytas ark-

draudžiama, 
jie vengia net žemes 
srityj.

Naujoji gentkarte šiokiu ar 
tokiu budu turėdavo susidurti 
su kanadiečiais. Ne vienas jų 
pradėjo moderniškomis idėjo
mis užsikrėsti. Tatai seniem- 
siems kolonistams, žinoma, ne
patiko. Kilo pasaulinis karas. 
Menonitai ne tik kariauti atsi
sakė, bet ir išviso karu nesi
domėjo. Kanadiečiai tokiu kolo
nistų indiferentiškumu užsiga
vo. Jie pradėjo reikahiti, kad 
menonitų mokyklose butų ang
lų kalba mokoma, — ir išviso, 
kad jos valdiškų mokyklų pro- 
gramo prisilaikytų.

1922 ir 1923 m. ortodoksiniai 
kolonistai pardavė savo žemę ir 
išvyko į Meksiką, kur jiems 
buvo prižadėta pilniausi laisvė 
išpažinti savo tikėjimą. Į Mek
siką iškeliavo jų apie keturi tu
ksiančiai. Tačiau gyventi ten 
jiems nepatiko ir jie sugrįžo 
atgal į Kanadą. Po to jie gavo 
kalis 1 pasiųlijimus iš skirtingų 
valstybių, bei pasirinko Urug
vajų. Kolonizacijos pradžia Ji J 
gan patenkinti, ir dabar rimtai 
galvoja apie sutrukimą j Urug
vajų visų savo pasekėjų.
111 —K- A. I

Ligi šiol aš ją retai tebuvau 
sutikęs, l?et po to įvykio mudu 
susitikdavome dar rečiau. Greit 
ji visai paliko miestą ir tik k: 
tveriems metams praslinkus aš 
sutikau ją garlaivy.

Ji plaukė iš pavolgio kaimo, 
kur buvo gyvenusi vasarnamy, 
i miestą pas vyrąj Buvo nėščia, 
gerai ir patogiai apsitaisiusi. 
Kaklą juosė ilgas, laikąs laik
rodėlį aukso retežėlis ir didelė 
saga, lyg pasižymėjimo ženk
las. i

Ji pagerėjo, padrutėjo ir bu
vo panaši į tiršto Kaukazo 
vyno burdiuką*), kuriuos links-

z™.....  "" 1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplevvood AV. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, aLL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvraukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robcy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
v

k

' DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wal!ace Streėt

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

4910 So. Michigan Avė 
TeL Kenvvood 5107

Valandos:! nuo 9 iki 11 17te»
f nuo 6 iki 8 vai. vakare

v

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Pitone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

---------------------- ■— m ,-i

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tol. Boulevard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. I’rospeet 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Ncdčlioj 10 iki 12 d. 

s——————— i .■■■ii

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. NVestern Are.

Tel. Lafayette 4146
, J nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos / nuo į g vai. vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa

CHICAGO, 1LL.

Off. Varis 3557 Res. H«mloc)< 1385

DR. JONAS MOCKUS
DENTJSTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedalioj pagal sutartį 

3401 SOUTH’ HALSTED STREET 
CHICAGO, 1LL.

Z
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Pinigai Greit Nusiunčiami j Lietuvą 
ir Kitas Europos Šalis

3' < mokame už taupymų sąskaitas 
Priimam komercines sąskaitas

Parduodame aukštos rųšies Pirmų Morgičių real 
estate auksinius bonus kurie atneša 6% 

Renduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

BANKINĖS VALANDOS: Kasdie nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
Utarninkais nuo 6 iki 8 vakaro.

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio 
departamento

SOUTH WEST TRUST AND SAVINOS BANK
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago

State Bankas, Chicago (’learing Home priežiūroj

Resursų virš $5,800,000.00

Kuomet Išradingas Pasaulis išranda kų nors 
naujo dėl suteikimo žmogui linksmybes ir 

pasigerėjimo, tuomet

PeoplesFurnitureCo.Krautuvėse 
apreiškia pasiulijimų lietuviams įsigyti ir 

gėrėtis šiais naujais išradimais 
ir pagerinimais.

Ateikite ir pamatykite musų Krautuvė
se Naujus Kimball Pianus, Naujus Kimball 
Reproducing Gramafonus, Naujas R. C. A. 
Radiolas ir Naujus Atwater Kent Radios.

Nauji Kimball Grojikliai Pianai
Yra tikrai dailiausi ir goriausi pianai pasaulyj. 

Jų nepalyginama išlaukinė daila, saldus ir meliodiš- 
kas skambėjimas užtikrina nenusibostantj pasigėrė-, 
jimą per visą žmogaus amžį. — Kimball Grojiklių 
pianų turime didį skaičių madų ir baigimų. Už labai 
prieinamą kainą — nuo $400.00 iki $975.00.

Parduodam ant lengvių išmokėjimų.

K. C. A. Radiola M odei 30A At\vater Kent Radio M odei 2500

Naujos R. C. A. Radiolos ir Nauji Atwater 
Kent Radios

Yra kitas naujas išradimas aukščiausis ištobu
lintų muzikalių instrumentų. Kiekvienas saugus 
pirkėjas ir suprantantis tyrumą balso ir muzikos 
meliodiją negali rasti sau geresnio muzikalio ins
trumento už šiuos instrumentus. Nes šie instru
mentai yra padaryti per didžiausius Amerikos Ra
dio išdirbėjus, turi patentuotas dalis ir yra skirtin
gi nuo kitų. Labai platus rinkinys madų pritaiki- 
mui kiekvieno skoniui. .

Kaina pilnai įrengtų setų:
R. C. A. Radiolų ir Atwater Kent Radios 

Nuo $50.00 iki $895.00
Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

Del jūsų pačių gerovės ir pilno užsiganėdijimo vi
suomet lankykite šias didžiausias Lietuvių Krautu

ves Chicagoje.

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėja™

JO— Ui'**

K. G-nis.

KO ŽMONS NEMATO

Girdėti neramus, nuilsęs ma
žo vaiko alsavimas. Retkar
čiais - gilus atdusis, krupulin- 
gas, skausmo ir išgąsčio pilnas 
sušukimas—ir vėl nelygus al
savimas...

Vaikas sunkiai serga. Merdi. 
Prie jo sėdi ji ir jis—tėvai. 

Motina ir tėvas. Ji truputį pa
balusi, neišsimiegojusi, girtomis 
akimis. Jis —raukšlėta kakta, 
susirupinusiu, įgeltusiu veidu, 
apšepusia senai neskusto barz
da. Akys prigesusios ir trupu
tį lyg miglotos. Tik truputį — 
melsvos.

Abu sėdi ir žiuri— į vaiką. 
Žiuri į jo nevienodą alsavimą, 
j jo pusiau primerktas akis. 
Mėlynos, bet dabar truputį par 
raudusios. Seka jo lupų vir
pulį. Rakštelėjusių, inažiučių lu
pų.

—Man reikia eit...
-—Cit!..—'tyliai nutraukia ji.
—Miega?..
Tyla.
Girdėti, kaip laikrodis skai

to minutes. Trumpas—bet 
bar tokias ilgas minutes.

...Džan! džan! džan!..
—Penkios...
—Jau penkios,—pakartoja jis 

ir keliasi.
Vaikas neramiai alsuoja... 

Jos veidu perbėga baimės še
šėlis.

—(Penkios... Man laikas į 
cirką...—ir ima rengtis.

—Į cirką, į cirką...— bevaliai 
kartoja ji tą žodį. Vieną ir tą 
patį—į cirką...

...Taip, jam reikia eiti į cir
ką, nes kitaip badas pravers 
lūšnos duris ir savo negailestin
gomis rankomis ims smaugti...

...Taip, jam reikia eiti į cir
ką, nes ton jo laukia būrys 
nuolM)džiaujai»čių dykaduonių, 
išsiilgusių margai apvilkto juok
dario šposų... ir širdy tylaus 
prakeikimo.

...Taip, jam reikia eiti į cir
ką, eiti,
muose merdintį savo 
Reikia eiti, jis—cirko klounas..

Jos galva, slegiama sunkaus 
skurdo, pamaži nusvyra ir vei
du nurieda ašara. Didelė— lyg 
žirnis. Ir tokia skaidri.

Jis jau apsirengė. Neramiai 
dar kažko dairosi... Lupos keis
tai virpa, šiandien jam sunku 
išeiti iš namų. šiandien, kai 
mirtinai serga jo kūdikis.

Nuo kaktos nubraukia šalto 
prakaito lašų ir susisagsto ap
siaustą.

Laikrodis skubiai skaito mi
nutes. Dabar jos tokios trum
pos.

Jis kovoja. Aiškiai matyti iš 
jo veido, kad jam sunku.

Bet... cirkas...- duona... ba-

Lr/krr V.’ '^i skaito minu
tes. Valandėlę jis dar dvejoja. 
Atvirose duryse. ___

Ir taip tylu, ir taip skurdu, 
ir taip liūdna... Rodos, ims 
kas ir pravirks.

Staiga jis apsisuka ir žengia 
laukan.

—Ne, neik! — sušunka ji. 
Bet durys jau uždarytos. Ir nei 
atsako, nei aido.

Skausmo žeidžiamas pra
virksta vaikas.

Už lango tamsus vakaras. 
Ir šaltas vėjas, ir smulkus lie
taus lašai. Pilki šešėliai ir 
mirties drebulys.

Gatvėje—smulkus rudens lie
tus.

Vieni kažko ir kažkur skuba. 
Kiti—vos velkasi. Languose ima 
šviesti ankstybesni žiburiai. 
Vėlus ruduo.

Jis susigužia j savo sudėvė
tų apsiaustą. Lyg susikūpri
na. Ir ima sparčiai, truputį 
netvirtu, svyruojančiu, lyg pa- 
sigėrėlio žingsniu žengti. Reikia

da-

nors ir išliekant na- 
kudikį.

das.. . x
Piieina ir nori pabučiuoti vai- 

ką.
—Nebudink!.. —sustabdo
Gerai, jis nebučiusiąs. 

tik norėjęs į jį pažvelgti.
—'Ach, tas cirkas...
Begęstančios rudenio saules 

spindulys žvilgteli pro langą. 
Pilkai rausvos kambario sienos, 
mažo kambarfclio sienos, t,ioK 
netai tematančius aiškų saules 
veidą, ima dangstysis šešėliais. 
Juodais ir tamsiais.

Kambarėlio apstotas menkas. 
Vargingas.

Sienomis slanko šešėliai. Gal 
tamsaus vakaro, gal greitos 
mirties.

Jis žengia prie durų, prave
ria jas ir stapteli. Stapteli ir 
žiuri j kudikj. Per vaiko veidą 
šmėkčioja balzganai rausvi še
šėliai.

Tylu, tylu.
Jis stovi atvirose duryse ir 

kovoja.
...O jei įnirsi. Ne, ne! O jei 

mirtų, mirtų kūdikis, kai jo tė
vo nėra namuose. Jei mirtų, 
kai jo tėvas cirke juokina 
žmones. Taip, tuo metu?.. Ai 
jis tėvas, jei palieka merdinti 
kudikj ir eina krėsti šposų?.. 
Ne, neišvengiama —reikia eiti. 
Duona... badas...

Ji-
Jis

—Dan, dan... din*—n—n 
nutęsiamai išmuša miesto bok
šte laikrodis šešias.

Lyg šaltu vandeniu aplietas 
pabunda jis iš savo minties 
svaigulio ir ima skubiai eiti.

Keli skersgatviai — ir jau 
nebetoli cirkas. Jau matyti jo 
baltuoją stogai, žmonių kamš
tis, margos iškabos, skelbimai.

Jis prasistumia pro Žmones 
ir skubiai įneria vidun. Ten jau 

I jo laukta. Jis mato ant sienų ir 
visur, visur didelėmis skaitlinė
mis parašyta 12. Tai jo nume
ris cirke.

įeina.

MĖNESINIAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

y
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3.
pavėlavai, — tru- 
mestelėja jam cir-

—Tamsta 
pūtį ruščiai 
ko vedėjas.

—Truputį, — nei tai teisin
damasis, nei tai atsiprašyda
mas pasako jis. '

—Skubėk rengtis.
Jis apsirengia. Užsideda mar

gą, aukštą kepurę, apsimauna 
dryžutas kelnes, užsivelka rai
nuotą švarką. Ir pasidaro toks 
juokingas, bet drauge ir pasi-

skubėti. Jo ten jau laukia. Lau- j Mylėjimo vertas. Apdaras ver
kia jo juoko, jo mitrių, drąsių !&a R j keistą,, kažkaip kvailą 
judesių, šuolių...

iPavėluos—gali neteikti tar
nybos—to vienintėlio savo men
kos buities užlaikytojo

Ir jis sugretina žingsnius. 
Pro šalį praeina stipriai išsi
kvepinusios, išsipuošusios po
ros. Kvepalų dvelkimas ir šal
toko rudens vėjo, švytuliuojan
čio nugeltusį parko' medžio la
pą, pūstelėjimas keistai ji šiur
pina.

Jis užsisega atsisegusią savo 
apsibūto sagą. Apdilusią, pigią 
sagą.

Užsega ir neramiai dirstelia į 
kitą gatvės pusę.— Ten ponų 
auklė skubiai neša į namus vai
ką. Mažutį vaiką.

• Staiga!—Gatvės nerimstančio 
siautulio pirma lyg nuslėptas, 
dabar vaizduotėj atgimsta ir jo 
mylimo kūdikio vaizdas.—

...Mažo, sergančio, merdin
čio kūdikio išbalusios luputes, 
nuvargusiai užmerktos akys, 
neramiai alsuojanti krūtinė... 
Viskas aiškiai atsistoja prieš jo 
akis. Tik lyg truputį miglo
tai...

Jis žvilgteli j aukštai švie
čiantį, miglotu vakaru oru ap
suptų gatvės žibintuvą—ir jam 
pasirodo: išbalusios luputės, 
primerktos akys, ant kaktos 
išsidraikę garbanaitės. Pasiro
do žibintuvo gelsvai palkšvoj 
mirgančioj šviesoj...

Jis perbraukia ranka sau per 
veidą—ir vėl pilka, šlapi mies
to gatvė, skuba praeiviai veži
kai, ūžesys ir žibintuvai.

Jo kūdikis... O, kaip jis norė
tų būti dabar prie jo. Bet jis 
j j paliko sergantį, merdinti... 
Paliko bado spiriamas ir eina 
j cirką.

laviruojančiu žingsniu, nieko 
nejausdamas jis pasuko į kitą 
gatvę. Pro šalį prašvilpė auto. 
Keistai spindė užpakalinė rau
dona auto lemputė. Lyg kraujo 
varsa.

Bet jis to nepastebėjo. Jis ei
na ir, rodos, labai skubinasi. 
Bet jis ne nesistengia skubintis. 
Ir kam, jei kūdikis mirtinai 
serga. Jo galvoj, akyse ir vi
sur tik viena mintis—^erga...

Staiga jis sustojo prie dide
lio, gražaus namo durų ir per- 

skaito ant jų parašų: “Gydyto
jas.. .”

Šviesi viltis jo veide ir jis 
rengiasi praverti duris. Paima 
už geltonos varinės rankienos 
ir staiga siekia j kišenių... pi
nigų.

—Ach!... Nėra... —ir bevil
čiai nuleidžia ranką. Lyg nuo 
laimes rūmų angos nusigręžia 
jis, aiškiai jausdamas savo be- 
jėgumą net ten, kur sprendžia
ma jo kūdikio gyvybė.

Valandėlę stovi vietoje ir 
mąsto.—

...Jis, kuris ir karalius, tur
tuolis, ir burtininkas, ir links
mas juokdaris, čia toks bejėgis, 
toks vargšas, toks nelaimingas.

Cha cha—cha... —staiga, nė 
pats nejausdamas, nusikvatoja 
aštriu pagiežos juoku ir apte
musiomis akimis pažvelgia J to
lį. Bet ten—tik aukšti-pilki, 
niūrus trobesiai.

įčia jį į keistą, kažkaip kvailą 
ir pašaipą būtybę, tačiau gilios, 
pilnos liudėsio ir gilos akys, 
nelaimės išbraižytas aštriomis 
raukšlėmis veidas sielos skaus
mu paslėpti kietai sučiauptos 
lupos ir visa kažkaip sumenku
si jo lytis — širdį veria.

Prie jo prieina kitas klou
nas, cirko juokdarys ir prata
ria:

—Blogai, • brolau.
—Blogai....
—Pinigų nėra...
—O man vaikas mirtinai ser

ga. •
—Taip, blogai,....., o juoktis 

reikia.
—Ir šokti, ir džiaugtis.
Juokdarys suvargusiai, nu

duodamu vikrumu, apsisuka 
ant kulno ir pažengęs keletą 
svyruojančių žingsnių, vėl at
sigrįžta į jį:

—Tavo šiandien pavojingas 
numeris. Gali nudribti iš tiek 
aukštai.....

—Na, ir kas?
?....
—Nudribsiu — ir tiek.... Ar

bebus blogiau ?
(Bus daugiau)

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
tain Naujiena*.

Jus galite pirkti musų bankoje 1-mų 
morgičių bonus kurie atneš 6 nuo
šimtį.

Mėnesiniais išmokėjimais po $10 į 
/ mėnesį.

Tas naujas patvarkymas yra padary
tas musų bankoje, kad davus progos 
žmoniems, kurie neturi daug pinigų, 
dėl investavimo mažų sumų pinigų į 
pirmos klesos apsaugas.

Ponai, Macikas, Sedemka, Jagminas, 
Rimkevicz ir Mickiewicz jums malo
niai patarnaus.

Peoples Bank
MDIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

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

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 p.tsilankykit į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turčti 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 0644*0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

11

O

."Jo ii* vartoto plumbingo,

ŽIEMA JAU GREITAI BUS ČIONAI!!!
Ar Jus Prisirengė?

Ar jus prisirengę sutikti šaltą orą?
Dabar yra laikas nusipirkti namų apšildymo 
reikmenis. Mes galime aprūpinti jumis su 
karštu vandeniu ir geru šildomais reikmeni
mis, kas tik reikalinga namų apšildymui.
Mes dabar galime prisistatyti namų apšildy
mo reikmenis j 24 valandas. Jei neturite vi
sų pinigų, tai galite paimti išmokėjimais ppr 
24 mėnesius.

Musų visas materiolas yra naujas ir aug-ščiausios rųšies.
Parašykit mums kelis žodžius arba pašaukit telefonu, mes atsiųsi- 
me ekspertą inžinierių, kuris suteiks jums pilną apskaitliavimą už 
pilną įvedimą namų apšildymo arba . tik už materiolą ir tas jums 
nieko nekainuos.
Mes taipgi turime pilną pįririnl
namų apšildymo reikmenų ir elektrinių reikmenų. Paipas nuker
tam pagal jūsų ažsakymą.

MES PARDUODAM VISIEMS ' '

Sol Ellis & Sons, Ine.
BRANCHE STORE

2118 So. State St
Chicago, Illinois
Victory 2454

4606-08 W. 22lld St.
Cicero, Illinois

Cicero 130
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Announcements
Pranešimai

SLA 226 kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimų nedalioj, spalio 
2 <1., 2 vai. po pirty, Liuosybės sve
tainėj, 1822 \Vabansia avė. Visi šios 
kuopos nariai malonėkit pribūti į 
susirinkimų minėtu laiku. Užsiliku- Į 
šieji su duoklėmis pribukit užsimo
kėti. -^-Valdyba.

CHICAGOS 
ŽINIOS

P-as Elias naujo banko 
direktorių pirmininku

Tarp Chicagos 
Lietuvių

"Bridgeportas
Ratilui išsimufinus iš Bridge- 

porto dabar eina visokios kal
bos dėl to incidento. Man pa

rinkimas bus 4 d. spalio, o vai
dinimas “Du Broliu’’ 23 d. spa
lio. — Rep.

Netikėta mirtis
Vincas Gaužauskis, 50 metų 

amžiaus r6238 S. Francisco 
avė.), rugsėjo 29 d. pasijuto 
negerai. Darban jis nutarė tą 
dieną nebeiti. Visi kiti šeimos 
nariai apleido namus: vieni išė-

Liet. Po). ir Pašelpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
1 <1. spalio, 7:30 vai. vakare, A. 
Bagdono svet., 1750 S. Union nve. 
Nariai ateikit į susirinkimą, nes 
turim rinkti darbininkus dėl kliu
bo baliaus, kuris įvyks 30 d. spa
lio, M. Meldažio svet.

F. Šiltus, sek r.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoje rengia grybų išva
žiavimų, kuris atsiims 2 d. spalio, 
.lustice Park, už. Tautiškų Kapinių. 
'Krokas stovės iš ryto nuo 8 vai. iki 
iii vai. po no. 3210 S. Einerakb av. 
Kurie norite važiuoti, pribukite lai
ku. Kviečia visus komitetas.

SLA 260 k p. mėnesinis susirin
kimas atsibus sekmadieny, spalio 
2 d., 2 vai. |>o pietų, K. J. Maehiu- 
k<> svet., 2436 W. 59th Si. Prie Ar- 
tesian avė. Nariai visi malonėkit 
atsilankyti. .

Pranas Druktainis, rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
spalio 2 d, 12 vai. dienų, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Ilalsted 
St. Visi nariai pribukit, nes yra 
svarbus susirinkimas. Bus rinki
mas darbininkų dėl busiančio kon
certo spalio 30 d. Yra daug ir ki
tokių svarbių veikalų aptarti.

P. K., nut, rašt.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, spalių 1 d., nuo 8 vai. 
vakaro, i.iuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Nariai prašomi laiku 
susirinkti. —J. Lapaitis, rašt.

P-as J. J. Elias, prezidentas 
Lietuvių banko — Universal 
State Bank, tapo paskirtas 
Cheltenlihm Trust and Savings 
banko Direktorių Tarybos pir
mininku ir pasilieka savo vie
toje Universal State banke.

Yra smagu pažymėti tą fak
tą, kad lietuviai užima geres
nes vietas Amerikos biznyje ir 
gyvenime. Ponas Elias vienas 
iš pirmųjų Amerikos lietuvių 

[Chicagoje pasižymėjo visupir- 
ma politikoje ir vėliaus atvejų 
atvėjais biznyje. Jo vedamas ir 
tvarkomas Universal State 
Bankas, sulig Clearing House 
auditorių raporto, šiandie stovi 
tarp pirmaeilių Chicagos bankų 
'— tai yra ne didumu kapitalų 
ir resursų, bet tvirtumu ir gera 
tvarka. ,

Cheltenham bankas, kuris 
randasi toli nuo lietuvių centrų 
ir lietuviško biznio jie nesitiki. 
Poną Elias jie išrinko ne dėl 
to, kad patraukti pas save lie
tuvius, bet dėlto, kad pasinau
doti jo patyrimais ir gabumais 
bankiniam biznyje. — Rep.

Dr-jos Šv. Petronėlės susirinki
mas atsibus utarninke, spalio I d., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio parap. 
svet., 32 Piure ir Auburn avė. Na
rės visos pribukite.

A. Kliučinskaitė, rašt.

Chicagos mokyklų taryboj 
jau tęsiasi kurį laiką peštynės. 
Mayoras Thompsonas ir jo ša
lininkai deda pastangas paša
linti visupirma mokyklų super
intendentą, o po to tuos tary-

sivertUs katuku ir besisukinė
jant vienoj krautuvėj, štai ką 
pamačiau ir nugirdau:

Sėdi dvi mamos ir kalbasi 
apie savo reikalus. Tuo tarpu 
įeina trečioji. įėjusi, tuoj už
kalbino sėdinčias, paklausus 
kas naujo. O šios dvi atsako, 
kad nieko.

- Ar girdėjot, kad Raulą iš
kėlė iš Bridgeporto? — pa
klausė įėjusioji.

—O kad jis kur apželtų, se
nai jį reikėjo iš čia išmufinti. 
Na tik pamislykite, kam jis čia 
buvo reikalingas ir ką gero jis 
nuveikė. Ot, tik rengė surprais 
pares visokioms gyvanašlėms ir 
karčiamninkams.

—jes — trečioji atsiliepė — 
jis nėra surengęs anei vienai 
viežlyvai moterei purės, ot tik 
rengė kokioms mazgotėms.

Taip, taip tamsta, pritarė 
kita. Taigi aš girdėjau, kad 
dėl to daraktorius supyko ant 
jo ir iškėlė.

—O, ne! — atsiliepė pirmoji 
mama. Man viena moteris šakė, 
kad tūla aukšta dvasiška asa- 
ba užsispyrė, idant jį iškeltų, 
tai ir iškėlė. Mat, prieš vėją 
nepapūsi! — Kipšas.

jo į darbą, o kiti į mokyklą.
Po pietų sugrįžo namo duktė. 

Ji norėjo prikelti lovoj gulinti 
tėvą, bet tasis jau buvo nebe
gyvas. Tapo pašaukta policija. 
Mirusiojo lavonas nugabentas 
į Eudeikių pagrabų įstaigą. 
Koronerio tyrinėjimas parodė, 
kad Gaužauskis mirė nuo šir
dies ligos.

Laidotuvės įvyks spalių 3 d. 
Iš šv. Kryžiaus bažnyčios kū
nas bus išlydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Velionis paliko tris dukteris 
ir du sunu.

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. Nedė- 
. lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietai

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall BĮ v d.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda (Įeito 
kad pačios Naujienos 
yra naudinuoa.

Garsinkitės Naujienose

ran-1Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Į Palengvins akių įtempimą, kuris 
I esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga? akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
.su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedalioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Roseland
Tėvų domef:’ atminkite, kad 

rytoj nuo 10 iki 12 vai. prieš 
pietus bus registracija vaikučių 
ir mergaičių, kuriu tėvai norės 
siųsti juos mokintis lietuvių 
kalbos — skaityti ir rašyti. 
Vieta — “Aušros” knygyno 
kambariuose, 10900 So. Michi- 
gan avė. 'Pamokos visiems dy
kai.

Stickney Park

PASIRENGĘS RISTIS SU VI
SA IS. t

Bancevičius dar kartą pakar
toja, jog jis visuomet yra gata
vas ristis su Gansonu arba su į 
Roselandą atvykusiu nauju ris-

JONAS MICKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 30 dieną, 8:30 va

landą vakare, 1927 m., gimęs Užpelių kaime, Žarėnų valš- 
čiaus, Telšių apskričio. Amerikoj išgyveno virš 20 metų, 
paliko dideliame nuliudime moterį Petronėlę, sūnų Julių, 
marčią Stefaniją ir brolį Antaną Lietuvoj. Kūnas pašar
votas, randasi 135 E. 110 St., kampas'Edbrook Avė.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, Spalio 3 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš namų į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Mickevičiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS IR MARTI.

laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys susirin
kimą spalio 2 <i., Lietuvių Tautos 
parapijos svetainėj, 3501 S. Union 
avė., 1 vai. po pietų. Draugai ir 
draugės esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į šį susirinkimą.

B. Dubinskienė, rašt.

So. Englewoo. — Jaunuolių Dai
lės Choro tėvų susirinkimas įvyks 
subatoj, I d. spalio, K. Gaubk) kon
servatorijoj, 8059 S. Ilalsted st., 
0:30 vai. vakare. Tėvai būtinai <la- 
Ivvaukit šiame susirinkime.

SLA 36 kp. komisija.

Pirmyn mišraus choro repeticija 
įvyks antradieny, spalio 4 d., 1822 
\Vabansia avė., 8 vai. vakare. Visi 
dainininkai ir dainininkės, o taipgi 
norintieji prisidėti prie choro pra
šomi atsilankyti. —Valdyba.

Liet. Moterų Draugijos Apšvieti! 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek- 1 
madienyj, spalio 2 d., 2 vai. po pie
tų, Mark \Vhite Sq. Park knygyne, 
prie Ilalsted ir 30 gt. Visos narės 
atvykit laiku. —Sekretorė.

IŠKILMINGAS vakaras tyta- 
vieniškių ir šiedlaviškių ir taip
gi Town oi Lakiečių. Visus 
kviečiam širdingiausiai į šitą 
vakarėlį, nes visi busit užganė
dinti. Šitas vakarėlis įvyks ne- 
dėlioj, spalio 2 d., 1927, 7 vai. 
vakare. Įžanga bus labai pigi. 
Visi busit priimti su vakariene. 
Šitas vakarėlis bus J. Žalan- 
dauskio svetainėj, 4501 South 
Hermitage avė. Kviečia

Komitetas.

bos narių, kurie nepučia naujos 
miesto administracijos dūdos. 
Dalykas toks, kad mokyklų ta
ryba skaitosi oficialiai nepri
klausoma nuo mayoro. Taigi 
pašalinti nepatinkamus mayo- 
rui asmenis yra ytin sunku. Ve 
kodėl tiek daug triukšmo. Vie- 

(nas keisčiausių mayoro Thom- 
psono ir jo bendrų argumentų 

(prieš susjienduotąjį mokyklų 
superintendentą McAndrew 
yra tas, buk McAndrew dėjęs 
pastangas įskiepyti Anglijos 
dvasią Chicagos mokiniams ir 
niekinti “Amerikos idealus”. 
Suprantama, tie visi kaltinimai 
yra grynas “bunk”. Eina politi 
kierių kova, tai* ir viskas.

Gary, Indiana, Emersono 
aukštesnės mokyklos mokiniai 
sugrįš atgal, liausis streikavę. 
Negrams mokiniams, dėl kurių 
priėmimo Emersono mokyklon 
kilo streikas, bus surasta kitur 
vieta mokintis. Mokiniai pilnai 
laimėjo šį abejotinos “garbės 
streiką.”

* * *
Eileen Stergios, 17 metų 

mergšė ir jos sesuo Loretta, 14 
m., o taipgi Vilma Neff, 14 m., 
buvo išdumusios pasivažinėti 
su Vito De Bouver, 21 metų 
vaikėzu. Kelioms dienoms vė
liaus jie visi buvo areštuoti pa
vogtame automobily, Freeporte. 
Pargabenus mergšes Chicagon 
pakviesta policijos stotin mergi
šių motinos. Policija pakĮausė 
motinų, ką daryti su mergšė
mis. Abi motinos paprašė pa
laikyti mergšes geroką laiką 
belangėj. Evanstono policija 
mielu noru sutiko išpildyti šį 
prašymą.

* * **
Vėl atnaujintos derybos tarp 

Illinois angliakasių darbininkų 
ir kompanijų atstovų kasyklų 
streiko baigimui. Tikimasi, kad 
šiuo atveju streikininkai ir 
kompanijos pavyks sutaikyti.

• • ♦

Padėkos žodis
Jau sukako dvi savaitės, kaip 

ja. Petras Stankaitis apleido šį 
pasaulį. Ilgomis dienomis būda
mas sanatorijoj jis matė, kad 
mirtis artinasi. Gaila jam buvo 
apleisti pasaulį, liūdna buvo 
skirtis su šeimyna ir draugais. 
Bet nemielaširdinga mirtis ne
paiso nieko, skina visus, jau
nus ir senus. Išskynė ir jį iš 
musų tarpo ir paguldė šaltuose 
kapuose. Ilsėkis, mielas mano 
vyre, ilsėkis mielas tėveli. Lai 
būva tau lengva šios šalies že
melė.

Turiu tarti padėkos žodį 
draugams už suteikimą gyvų 
gėlių vainikų, širdingai ačiū V. 
Poškai ir J. Uktveriui už pra
kalbas prie velionio kapo. Ačiū 
“Naujienoms” už siuntinėjimą 
dienraščio veltui. Velioniui lin
ksma buvo, kai skaitė “Naujie
nas.” Jis jautėsi taip, kaip sa
vųjų, draugų ir pažįstamų tar
pe.

Dar ačiū p. K. Deveikiui už 
jo didelį pasidarbavimą dar ve
lioniui esant gyvam. P-as De
veikis rūpinosi ligoniu, rūpino
si, kad jam butų gerai, ir šei
mynai padėjo kovoti su likimu.

—Marcelė Stankaitis.

Roseland

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

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

1911 Canalport Avė,

Merginos, Northwestern uni
versiteto studentės, tapo per
spėtos, kad jos bus pašalintos 
iš mokyklos, jei taps sugautos, 
kai rūkys.

Chicago

Į Chicagos universitetą tapo 
atgabenta iš Wyomingo ir iš
statyta parodai didelis rinkinys 
kaulų gyvūnų, kurie šioj Šalyj 
didžiame skaičiuje buvo nuo 3

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Batelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalio (oct.) 4 d. 7:30 v. 
v. Strumilo svetainėje, šis Ba
telio susirinkimas yra svarbus. 
Kaip jau visiems žinoma Bate
lis rengiasi -savo vakarui, kuris 
įvyks spalio (Oct.) 23 d. Stru
milo svetainėje. Parengimas 
reikalauja labai daug spėkų.

Veikalas “Du Broliu” yra 
didelis, ir įvairus. Galima pasi
tikėti, kad publikos bus daug, 

’ublika tinkamai priimti rei 
kalinga čiaug patarnautojų. 
Todėl šiame susirinkime būti
nai turi būti visi Batelio na
riai bei narės, kad to vakaro 
pasiskirstyti sau darbus.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis yra bepartyviškas. Jam 
rupi ne partijos, bet dailė. Tie 
visi, kurie mylite dailę,, esate 
kviečiami ateiti įy prisirašyti 
prie Ratelio. Ratelio nariai jo
kių duoklių į Ratelį nemoka, 
žinoma, ir pašalpos negauna, 
nes tai nėra pašalpinė organi
zacija. Ratelio durys yra atda
ros visiems, kurie myli dailę.

tiki!, Simonsu.
Simons yra tas pats asrpuo, 

apie kurį užvakar jau buvo ra
šyta.' Tarp amerikonų jis yra' 
žinomas kaipo “lietuviškas go-. 
rila.” Kodėl jam duota tas ti
tulas, — tikrai nežinau. Ta
čiau sprendžiu, jog jis tam 
džiunglių gyvūnui prilygsta 
savo spėka.

Bancevičius betgi sako, jog 
jis nebijo ir “gorilos”, bile ji 
tik butų lietuviškos kilmės. R. 
j. _ , . __ t . ■■■-.. - — . _ . --’

A + A
VINCENTAS GAIŽAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 29 dieną, 9 vai. ryte, 
1927 irt., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Raseinių ap., Gau
rės rap., Milgaudžiu kaime, 
Amerikoj išgyveno 26 metus, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Prancišką, po tėvais Joni- 
kaitė, 3 dukteris, Prancišką, 
Stanislavą ir Oną, . 2 sūnūs An
taną ir Vincenta, žentą Fred 
Gromoll ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6237 S. Fran
cisco Avė.

Laidotuvės jvjįks Spalio 3 
dieną, 8 vai. ryte iš namų j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vincento Gaižaus- 
kio giminė?, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sunai, 
žentas ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yarda 1741

Tel. Boulevard
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

4139

iki 10 tūkstančių metų atgal. Nepamirškite, kad Ratelio susi

Peoples Furniture Co.
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Ilalsted St. 

Chicago, III.

Ka reiškia tavo vakaryk
štis sapnas? .1

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
oet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran-
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 8a. Halsted St 

OdeMP, III.Užlaiko viską dėl namų 
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai 

SEKLYCIĮJ SETUS
Mes išdhbinejame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoniui, čia vi
suomet rasite didelį pasirinki
mą, kaip gatavų setų taip ir 
dei užsisukimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro. Saugiai paliginę 
prekių rūšis ir jų žemas ap- 
kainavimus busite tikri, kad 
Peoples Furniture Co. Krautu
vės yra geriausia vieta pirkti 
seklyčiai setus ir visas kitas na
mų reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS! SUTEIKIAME VISIEMS

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. 
Lafayette 3171 Canal 6982
M.KEZAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

k

flsiveskit Elektra [Namą
I Įdėkit moderninius elektros fikčerius
I 1 * 1 24 mėnesiai<pl ĮmOKetl išmokėjimui
I Turėkit visus elėktriniiis patogumus įmokant tiktai $1 ir 24 mėnesius

išmokėjimui

Pagerinki! Savo Namą
Pagerinkit savo namą tuojau dėl išrenduojimo arba dėl pardavimo 

I I

Dykai-be atsakomybės
I Telefonuokit arba rašykit de) apskaitliavimo, mes atvažiuosim kada

jums paranku be jokios atsakomybės dėl jūsų.

I STATE 8990

Consolidated Contractors
Rooni 506

I 140 N. Dearborn St.
I M

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga.
’dena moteris ir panelė, kuri nor* 
jerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
®ada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
••iykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT^ 

1739 So. Halsted St
Chicago, 111.
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SPORTAS
FORE!

Ketvirtadieni, spalio 6-tą die
ną, 1927 m., kaip 9-tą valandą 
ryte, Cog-Hill’s golfo aikštėje 
visi Chicagos lietuviai golfinin- 
kai susirinks tą dieną laikyti 
savo rungtynes (tournament).

Į šias rungtynes yra kviečia
mi visi ir visos Chicagos lietu
viai golfininkai ir golfininkės, 
neskiriant, kaip gerai ir blogai 
lošiate: vyrai, moterįs ir visos 
merginos.

Gerbiamas J. J. Elias, Uni- 
versal State Banko prezidentas, 
šioms rungtynėms dovanojo dvi 
(2) brangias ir gražias taures, 
ir visi golfininkai-ės turės ly
gias progas tas taures išlošti, 
nes visi bu: “handica.peJ

Tamsta, kaipo golfininkas-kė 
esate nuoširdžiai kviečiami šio
se rungtynėse imti dalyvumą. 
Neatidėliojant meldžiame pri
siųsti savo čekį ar “money or
derį” ant sumos $3.00. Tie $3 
padengs ‘‘green fee” ir pietus.

Apart gerb. J. J. Elias mes 
turėsime ir nuo kitų musų biz
nierių daug dovanų gavę. t|

Ta dieną visi lietuviai golfi
ninkai turėsime taip sakant 
“all day good time.”

Taigi, gerbiamieji nepamirš
kite prisiųsti savo “fee” .$3.00 
ir būti Cog-Hill’s aikštėje, ly
giai 9-tą valandą ryte, ketvir
tadieny, spalio-October 6-tą d., 
1927 m.

Čekį siųskite Mr. George Šu
kys, c/o Universal State Bank. 
3252 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Pasak burokų cukraus ir dir- 
l>ėjų asociacijos pranešimo, 
Jungtinėse Valstijose kas metai 
suvartojama 10.480.000.000 sva 
rų cukraus. Visas pasaulis, re
miantis tuo pačiu pranešimu, 
suvartojęs 52.(M)0.000.(KM> svarų 
cukraus. Taigi Amerikai išpuo
la dešimta dalis viso kiekio. 
Kiekvienai ypatai Amerikoj 
per metus išpuola 87 1 z3 svarų 
cukraus.

Personai
Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi 
lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės. 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824 
Wab. 2082.

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurantą ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mo
teris negaliu apsidirbti. 2244 Blue 
hland avė.

REIKALINGAS pusininkas į lunch 
room biznį su visai mažu kapitalu. 
Taipgi tuščia maža krautuvė nuo- 
mon. Atsišaukit 3439 W. 51 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINU lovų taisytojų, $65 į 
mėn. | dirbtuves merginų, $18 iki 
$20 i savaitę. Virėjų $30 j savaitę. 
Indų plovėjų, $16 iki $18 j savai
tę. Moterų dėl apvalymo, $60 į mė
nesi. Merginų namų darbui, $15, 
$18 į savaitę. Moterų prie virtuvės, 
818 į savaitę^ Taipgi turime • dar 
daug ir kitokių darbų.
South Park Employmcnt Agency 

1191 S. Halsted st., 2 fl.
Kampas 42 St.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo mažoj šeimynoj. 6559 S. 
California avė. Republic 8721.

REIKALINGA mergaitė supran
tanti angliškai dirbti prie namų 
mažoj šeimynoj. $7 valgis ir guolis. 
Kumpf, 9811 S. lloyne avė.

REIKIA moters sortuot skudurus.
1505 W Otfden Avė.

Help Wanted—Malė 
DarbininkųI JUlIda _

REIKIA pirmarankio bekerio. 
125 So. 13 Avė., Mayvvood, III.

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

REIKIA gero siuvėjo prie taisy
mo ir valymo rūbų. Tiktai geras 
dąrbipinkas tegul atsišaukia. 2662 
Chicago Avė., Oak Park. Phone 
Village 6795.

REIKALINGAS patyręs vaikinas 
ar vedęs į restaurantą už veiterį. 
Atsišaukit tuojau.

UNIVERSAL RESTAURANT
A, A. Norkus
750 W. 31 St.

Tel. Yards 5377

Help Wanted—Malė
________Darbininkų Reikia________
REAL ESTATE SALESMEN
Turiu gerą pasiūlymą ketu

riems salesmonams, ofisas ži
nomas visiems lietuviams. Kreip
kitės asmeniškai antrą valandą 
po pietų. John Kuchinskas, 2221 
W. 22nd st. Canal 2552.

PADIDINK 3AVO ĮPLAUKAS
NUOLATINIS DARBAS

Sena ir atsakanti firma turi vie
tos dėl dviejų ambitingų lietuvių 
vyrų ir moterų. Proga uždirbti di
deles savaitines įplaukas per visą 
metą. Turi būti mažiausiai 23 me
tų amžiaus. Patyrimas nereikalin
gas, mes išmokinsime jumis. Pasi- 
matykit su manim tuojau.

NARMONTA
Room 312 

81 E. Madison st.

ALGA IR KOMISAS
Mums reikia keletą vyrų ir mo

terų dirbti kaipo agentai. Kurie 
neturi patyrimo, išmokinsime. Mes 
mokame alga ir komisą. Atsišau
ki t nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

The Federal Rezerve Life 
Insurance Co.,

N. Robey st. •

AMBFHNGI VYRAI 
su karais

MAN reikia keletą vyrų, kurie 
yra užfektlhai ambitingi darbui ir 
nori uidirbti ekstra pinigų dirb
dami subat/OmiA po piety ir nedė- 
liomis. Mums reikalingi ne vien'tik 
darbų ieškotojai. Jums nereikia 
turėti patyrinya. bet turite bnli vįrš 
25 metų amžiaus ir būti Chicagos 
gyventoju virš 2 metų. Pasimaty- 
kit su manim asmeniškai šiandie;

Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro.
MR. JAMES VERR, 

Room 348
20 S. La Šalie St.

LIETUVIŲ VYRŲ
DIRBTI lietuvių apielinkėj, Chi- 

cagoj. Turi gerai atrodyti, biskį 
kalbėti angliškai ir būti virš 25 
melų amžiaus, čia nėra real estate, 
geros įplaukos, atsišaukit po 1 die
ną. Room 311. 162 N. State St.

REIKALINGAS antrarankis ke
pėjas, kad mokėtų sverti ir susuk
ti duoną. Atsišaukit 3 vai. po pietų. 
3357 So. Emerald avė.

JAN1TOR pagelbininkas unijistas 
ir kad mokėtų automobiliu važiuo
ti. Turi būti pavienis. Guolis ir val
gis. 451 East 47 st. 2 floor.

REIKALINGAS atsakantis virė
jas j restaurantą; ateikit tuojau. 
11955 S. Halsted st.

Furnished Rooms
PARENDAVOJIMUl kambaris, 

didelis ir šviesus, šiltu vandeniu 
apšildomas, vienam vyrui, be val
gio. 4517 S. Rockwell st. Įsi fl.

ANT rendos kambarys, vienam 
arba dviem vaikinams, karštu van
deniu Šildomas, be valgio. 7037 S. 
Campbell avė. Tel. Hemlock 6572. 
R. Bakutis.

RENDAI IŠFORNIŠIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nuo $2.00' ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
karių linijos.

1606 So. Halsted ?t.

RENDON moderniškas, šiltu van
deniu Šildomas kambaris. Vienam 
arba 2 ypatoin. Su valgiu ar be' 
valgio. 9628 Prairie avė. Tel. Ches- J 
terf. 2822.

RENDON kambarys dėl vaikinų. 
Gali virtuvę vartoti; kaina nebran
gi. 819 W. 34th PI. 2 fl. užpak.

RENDAI šviesus kambarys mer
ginai arba vaikinui, be valgio. 841 
W. 33 PI. 1 fl. frontas.

RENDAI puikus kambarys, karš
tu vandeniu apšildomas, prie jau
nų žmonių. 4111 S. Rockwell st. 
Tel. I^ifayette 9210.

RENDAI šviesus, švarus kamba
rys, prie mažos šeimynos — vaiki
nui arba merginai. Su ar be valgio. 
6948 S. Artesian avė. n

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui. Su ar be valgio. 3239 
So. Emerald avė., 1 fl. užp.

RENDAI kambarys dėl dviejų 
vaikinų. Su ar be valgio. Karštu 
vandeniu šildomas, su maudyne. 
822 Garfield blvd.

RENDON kambarys apšildomas vai- 
kiriiti, merginai ar vedusiai '.porai. 
4011 S. Talman Avė. Lafayette 2398

KAMBARYS šviesus, rendon, vai
kinui ar merginai. 1931 Canalport 
Avenue.

FRONTINIS šviesus ruimas ren
don. Elektra. 1733 String St. 2 lubos

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon vienam vy

rui prie mažos šeimynos. 605 W. 
18 st. 2 lubos frontas.

RENDON kambarys, didelis, 
šviesus, ant trečių lubų, be valgio. 
3309 S. Union avė.

TURIU du rumu: vieną dėl vai
kino, antrą dvi merginos. Su Šty- 
nut šildomi ir šiltas vanduo visa
dos, 1 fl. 3256 So. Union avė.

RENDON šviesus moderniškas 
kambarys, puikioj ir' parankioj 
apielinkėj, vienam vaikinui, be val
gio. 3237 Auburn avė. Ist floor.

For Rent
RENDON 7 kambarių fintas, 

elektra, pečium šildomas, mūrinis 
namas, $30 į mėnesį. 4201 Lowe 
avė. (

RENDON 5 kambarių f laitus, karš
tu vandeniu šildomas, renda $45. 
3247 Emerald avė. Boulevard 0727.

RENDAI 6 kambarių fintas, 2 lu
bos, yra maudynė, kambariai Švie
sus, renda nebrangi. 4325 So. Fair- 
field avc. .

RENDON krautuvė, garu šil
doma, tani didelių apartmen- 
tų, tinkama dėl kokio biznio, 
ronda pigi. A. Vizbaras, 6409 
S. Kedzie avė. Hemlock 3825.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTKA BARGENAI
Beveik naujas “Furnare” dėl 5 ar 6 
kambarių šildymo; reikaluajanti netu
rėtų šitos progos praleisti, kaina lik 
$1OO. “Bath Twh” — vana 30x60 
colių — $25. Vandens šildymo įren
gimo — tanka ir gasinia pečiukas 
$20. Victrola $35. Vargonai, naujos 
dumples $25. Lova $35. Valgomojo 
kambario setas $55. Rankinis Pia
nas, beveik naujas buvo mokėta $400, 
dabar už $200. Visi viršmineti daik
tai yra apinaujai. Kreipkitės kas 
dieną iki pietų ar vakare, 6915 South 
Rockwell St.

MES \r.upirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
scriai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9yi2 $10. 4513 
N. Clark st. Ardmore 2075. Atsi- 
neškit šį skelbimą, gausit $5 už pir
kinį $30 ar daugiau.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai ir Pianas nebrangiai dėl mirties 
šeimynoj. Galima ir flatą renduoti 
už $20. 4621 S. Marshfield Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Iš PRIEŽASTIES bedarbės, par
duosiu savo gražu Stark Grojiklį Pi
aną už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
notas už kitus nuo teisingu žmonių.

ANTON DVORAK 
2332 W. Madison St. 

Ist floor

PARDUOSIU savo $850 grojįklj 
pianą, rolelius, soliuką, cabinet, pasta
tomą liampą, $110, 6136 S. Halsted St., 
1 fl.

IŠPARDAVIMUI pianų, grojiklių 
pianų ir radio net po $25, ir jie 
turi būti parduoti tuojau. Atsišau
kit šiandie iki 9 vai. vakaro arba 
nedėlioj iki 6 vai. vakare.

STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison st.

Automobiles
7 PASAŽIERIU Gase sodan, ge

rame stovyje; savininkas parduosiu 
labai pigiai. 4513 N. Clark Street. 
Ardmore 2075.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PARSIDUODA, Eskimo Spitz šu- 
nukai. balti kaip sniegas, labai pigiai. 
3332 W. 64th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai. 
4541 S. Hęrmitage avė.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4600 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

PARDAVIMUI galiūnas, pusė ar 
visą, geroj vietoj, visų žinoma, prie
žastis pardavimo, turiu kitą biznį 
mieste, 501 W. 32 St.

EXTRA. Parsiduoda minkštų gė
rimų įstaiga. Biznis gerai išdirbtas 
per keturis metus. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi du bizniu. 
Parduosiu pigiai. 3827 Archer avė.

RESTORANTAS
.<■ .. .‘.i.1 •

Parduosiu arba mainysiu resto
raną, išdirbtas per 12 metų. Biznis 
labai geras' ir geroj vietoj. Taipgi 
trafikas geras. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atdara nuo 
6 ryte ligi 9 vakare.

6909 So. Racine avė. 
Chicago, III.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU grosernę, saldainių 
ir kitų smulkmenų krautuvę. Tunu 
ir Ice Box, galima uždėti ‘ir bučernę. 
Geras genas biznis; per 16 metų iš
dirbtas, arba mainysiu ant loto bile 
kur.

1325 So. 50 Ct.
Cicero, III.

GROCERNfi ir delikattessen. Ge
ras cash biznis. Nebrangiai, 1632 W. 
13 St.

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, notions. parduosiu arba 
mainysiu ant nedidelio bizniavo na
mo, 1707 So. Halsted St.

PARSIDUODA Bučernė ir Groser- 
nč iš priežasties koliestvos. Geroj 
vietoj, biznis išdirbtas, per daug me
tų lietuvių kolionijoje. Parduosiu už 
prieinamą kainą, J. W., 151E S. 49th 
Avė., Cicero, III.

GROSERNfi greitam pardavimui. 
Kas pirmas, padarys gerų pinigą. 
3232 S. ('.anai st.

PARSIDUODA grosernė. Didelis 
bargenas. Geroj vietoj ant kampo. 
Senas biznis. Parduodu pigiai už 
$300. Priežastį patirsit ant vietos. 
559 W. 361 h St.

Bargenas Aptiekoriams
PARDAVIMUI aptieka pigiai, nau

jausioj lietuvių kolonijoj. Biznis 
geras. Kas nori įsigyti gerą biznj, 
nopralei.skit progos, šaukit

Hemlock 0795

PAKDAVIMUI saliunas su fikče- 
riais, geroj vietoj tarp svetimtau
čių — airišių, Švedų ir lietuvių, 5 
metams lysas. Turiu ru bizniu, to
dėl vieną priverstas parduoti. 
5260 S. Halsted st.

CICERO. Parduosiu vieną iš ge
riausių šioj apielinkėj bučernę. Tel. 
Cicero 3481 J.

PARSIDUODA bučernė su nauju 
namu. Naujoj apielinkė. Biznis eina 
gerai. 2519 \V. 71st St.

PARDAVIMUI7' grosernė ir deli- 
katesėn. Geroj vietoj. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo — liga. 
6635 So. Seeley avė.

BUČERNĖ ir grosernė daranti ge
rą biznį per 17 metų. 1927 m. pada
rė $42,000 apivartos. Išeinu iš biz
nio arba parduosiu ar mainysiu ant 
2 flatų bungalovv. Greitam pardavi
mui pašauk A. nKamenjarin & Co., 
3042 Wentworth Avė. Mr. • Girlich, 
Phone Calumet 4*663.
ėla3etaoin shrdlU cmfwyp vbgkž žjj

PARDAVIMUI grosernė; geras 
biznis. Gražus 5 kambariai, $45 
rendos, 5114 S. Loomis st.

PARSIDUODA arba išsimaino 
puiki ice cream parlor, ant gero 
automobilio, loto, namo; rendos $45 
su pragyvenimu. 5295 So. Halsted 
st.

AUKSO KASYKLA KRIAUČIUI

Priežastis liga verčia skubiai 
parduoti kriaučių dirbtuvę ir 
klynernę su visais įrankiais ir 
nauja garu prosijimo mašina 
tik už $9(M). Renda pigi ir gera 
vieta bizniui.

K. J. MACKE
2136 W. 5<)th st.
Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI bekernč pusdykiai. 
6540 S. Ashland avė. Atsišaukit po 
1 vai. dieną.

SALIUNAS parsiduoda. Gera 
vieta tarp dirbtuvių. Labai pigiai 
turi būti parduotas greitai. 1248 W. 
Carroll avė. Kampas Elizabeth st. 
Nedėlioj atdaras iki 3 po pietų.

PARSIDUODA ar mainysime ant 
mažo namo, gasohno station ir repair 
shop, pagyvenimui ruimas ant vietos. 
Matykit 8285 W. 111 St., Phone 
Hemlock 2847.

BUČERNĖ ir grosernė, naujas ta- 
voras ir fikčeriai, geras biznis, 4 
gyvenimui kambariai iš užpakalio. 
3407 Wallace st.

DEL nesutikimo su partneriu tu
riu parduoti ice cream parlorą ir 
restaurantą, biznio daroma $500 į 
savaitę, rendu $50, išmokėjimais. 
8009 Ogden avė., Lyons, III.
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PARDAVIMUI saliunas, geras biz
nis, gera vieta. 3526 N. Lincoln avė. 
Povilas Kubilius.

KEPTUVĖ parsiduoda labai pi
giai, arba mainysiu ant blle ko. 
850 W. 18 St., Chicago? III.

PARDAVIMUI v maža roomįng 
b’ouše ; arba uVainyshrH 'begalo* 
arba cottage iš pitiežitetie.s senat
vės, Irving Parke. 3743 N. Kfeelor 
avė. Pensicala 5488.

TIKRAS bargenas. Pardavimui bu
černė, darbo ywi dėl 2 vyrų, mainy
siu ant mažo namo arba priimsiu pir
mus morgečiu.s ant Real Estate. 2753 
W. 55th St.

Business Chances
pardavimui Bizniai_______

Už $100 galima pradėti saliuno 
biznį, viskas yra gatava, renda pi
gi, lietuvių ir kitataučių kolonijoj; 
taipgi pardavimui skyrium karkia
mos barai ir cash registeris.

658 W. 123 St.
Tel. Pullman 6115

Pardavimui saUunas su barais. 
Turi būti greitai parduotas. Savi
ninkas turi kitą biznį. 444 W. 29 
St.

PARDAVIMUI pool room ir 2 
kambarių rakandai, $300. 3101 W. 
38 St.

SOFT drink parlorio fikčeriai ir 
eloctric pianas parduodama nebran
giai. M. Kasulis, 551 W. 14 PI.

PARDAVIMUI Britanica Enciclope- 
dia, mažai vartota. Parduosiu pigiai. 
1 fl. 4224 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyyentoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, 1745 So. Halsted St.

PARDUODU valgyklą pigiai iš 
priežasties, nes aš esmu našlė ir ne
galiu viską apeiti, katras pirks šitą 
biznj tai bus užganėdintas ateityje. 
3534 So. Parneli St. A

PARDAVIMUI barbernė su namu. 
Geroj vietoj. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. 3813 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI* restriurantas geroj 
apielinkėj- už $400/ 1539 N, Cicero 
avc. 

1 -  .— ■T” ---- —v
EXTRA. Pardavimui saljjunas su 

namu ar be namo. P?lež«Rtiš — tu
riu kitą biznį. 511,1 \Ventworth av.

EXTRA. Ant pardavimo bučernė 
ir grosernė. Biznis išdirbtas cash. 
Fikčeriai nauji, stako daug. Par
duosiu už dyką, tik biskį priinokė- 
sit už fikčerius, o šlaką gausit UŽ 
dyką, šią savaitę turi būti parduo
ta. Pardavimo priežastis — liga., 1 

1'833 S. Halsted št. > J x , i t i. ■

MAINYSIU bungalo* į lotą, 6 
kambarių mūrinis buągalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes,, 

( Lotus,
A-fffomobiliue •

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINYSIME 5 kambarių bunga
lovv ant gasolino stoties arba ant 
cattege. Atsišaukite 3515 W. 59 PI.

MAINYSIU bizniavą namą, du 
štorai, du flatai po 6 kambarius, 3 
karų garažas ir kartu bučernė ir 
grosernė. Kaina $15,000. 6815 So. 
Ashland avė. Rep. 4570.

Iš Soutų — 
Reikia

Didelių bildingų dėl
Mainų

Nuo 10 iki 14 apartmentų 
Kam nusibodo 
dideli bildingui

Duosime 
Mažesnius.

Praneškit mums

S. J. Dargužis. 
807 W. 18th St.

Canal 4960

Bizniavas 
Transferinis 

Kampas 
(nuo klimpo

Prie 2 žinomų gatvių
1 Storas ir
5 po 4 kamb. flatai.
Geras muro Inamas.
Elektra, vanos, gasas, etc.
2 karų garažas 
Rendos į mėn. $185

Mainosi
(pigiai) 

į cottage, bungalow, lotą 
arba bučernę.

Tolesnes žinias gausit ofise pas
S. J. Dargužis 

807 W. 18th St. 
Canal 4960

Real Estate For. Sale

• 15 PLATŲ BARGENAS ’
GRAŽUS 1927 ultra moderninis 

namas, flatai po 4 kambarius, vis
kas išrenduota, $12,000 į metus, ge
rai finansuotas, turiu atiduoti savo 
$30,000 eouety šią savaitę už ge- 
riaųsį casb pasiūlymą arba mainy
siu į lotus arba mažesnį namą, šau
kit savininką Columbus 0121.

Real Estate For Sale 
Naiw>ai4teinęPardavimui

PARJkAVIMUI namas 2 aukštų 
IX) 6 kambarius; parduosiu už pir
mą ir teisingą pasiūlymą. Priežas
tis pardavimo — važiuoju į Flori
dą. 501 W. 32 St.

ČIA RASI TIKRUS BARGENUS

2 FLATŲ niuro namas, 5 ir 
6 kamb., aržuolo Irimas, atski
rai apšildomas, 2 karų garažas, 
ecmentuota alėja. Randasi Mar- 
ųuctte apielinkėj. Kaina tik 
$12,150; įmoket $.3500 Nepap
rastas bargenas.

10 flatų naujas kampinis mu
ro namas, moderniško styliaus 
subudavotas, arti karų linijos 
ir parko. Randasi Marquette 
parko apielinkėj. Kaina tik 
$52,000. Taipgi mainysime J 
mažesnį namų arba lotus. Ne
girdėtas pigumas namo; nau
dokitės proga.

BIZNIAVAS muro namas, di
delis štoras ir (> flatai, garu 
apšildomi, 2 karų garažas ir 
lotas prie salės. Randasi arti 
59th St., gera vieta dėl saliu
no bUnio. Renda neša į mėne
sį $325. Kaina tik $28,000. Mai
nysime į privatinį namų arba 
lotus. Auksinė proga biznieriui.

BIZNIAVAS medinis namas, 
ant mūrinio pamato, štoras ir 
5flatai, elektra, cementuota 
alėja ir kiti parankamai. Taip
gi priklauso prie namo didelis 
bučernes “ice lx>x’’ ir “show 
keisai”. Raudosi Bridgeporto 
apielinkėj. Itendų* neša j mėne
sį $92.vKoina tik $7500, įmo- 
kėt $1500, Taipgi mainysime į 
n)ažą namukų.
1 KONTRAKTORIŲ piniginė 
bėda verčia skubiai jiarduoti
2 naujus namus, 5 ir 5.taipgi 
6 ir 6 kambarių flatai, karštu 
vandeniu apšildomi, aržuolo tri
ms®, viškos ir kiti modemiški 
įrengimai. Randasi Marųuiettc 
apielinkėj. Parduosime $10(M 
žemiaus kainos arba mainysi
me j Tamstos senų namą. Nau
dokitės proga.

MODERNI&KA 6 kamb. bun- 
galow, karštu vandeniu apšildo
ma, lotas 30X125, improve- 
mentai išmokėti. Randasi Mar- 
(juette apielinkėj. Kaina tik 
$9950. Didelis bargenas.

APIE bargenų teisingumą 
malonėkit pasiteirauti pas tuos 
žmones, kurie pirko pirmiaus 
iš apgarsinimų ir per musų įs
taigą. Platesnes žinias apie bar- 
genus suteiksime kasdien ir 
nedėliorr.is.

1 K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

2436 W. 59th St.
(kampas Artesian)

Tel. Prospect 3140

October Bargenai
10 flatų, 6-4 ir 4-3 kambarių, 

naujas namas, ką tik užbaig
tas, parduosime arba mainysi
me į ką nors mažesnį, bile ko
kioj apielinkėj.

2-4 kambarių medinis namas, 
cementiniu pamatu, geroj apie
linkėj, iparduosime arba mai
nysime į 2-5 kambarių mūri
nį namą, su 3 miegruimiais.

5 kambarių, 2 mūriniai bun- 
galow, viskas moderniška, mai
nysime bile į ką mažesnį.

Naujas mūrinis namas 5 
kambarių, Maxquette Manot-, 
moderniškas. Parduosime arba 
mainysime į lotus bile apielin- 
kėj.

2-6 kambarių, naujas mūri
nis, moderniškas, netoli par
ko, mainysime arba, parduosi
me į ką nors mažesnį.

J’ei norite gerų bargenų, ma
tykit mumis pirmiausiai.
W. H. KELPS AND CO.

2419 W.»69 St.
Tel. Hemlock 8099

Atdara nedėlioj nuo 10 ryto 
iki 3 valandų po pietų.

/ .i c ‘ i *
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PARDAVIMUI nanias f ir lotas, 
vaisių ir daržovių krautuvė, pinigų 
daug nereikia. 3541 S. Halsted st. 
Tel. Yards 7118.

PARDAVIMUI pigiai niuro na
mas, 4 po 4 ir 1—5 kambarių arba 
priimsiu mažesnį namą į mainus, 
1 užp. 3121 S. Union avė.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

Atyda Kontraktoriams 
ir geriems biznieriams

♦ ’ 1 ».l f • • t # »• »

Kas nori pirkti labai pigiai biz
niavą kampinį lotą 50X1*5 PČdų, 
atsišaukit tuojau, nes sutaupysit 
daug pinigų pirkdami nuo savinin- 
co. "1

Tel. Hemlock 0795
PARDAVIMUI medinė cottage 

5 kambarių, uždaromi miegojimui 
porčiai, skiepas, elektra, 2 karų 
garažas, 1' blokas nuo gatvekarių, 
$4200. 3208 S. Komensky avė.

GERAS investmentas. Pardavi
mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na
mai, 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų gara
žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, 
$16,000. 2252 N. Oak Park avc.

Merrimac 8737.

VAIKINAS parduoda 5 kamba
rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
furnas šildomas, netoli šv. Konstan
tino bažnyčios, taipgi lotas 25X125 
$7000 už viską. 5719 Grover st., 1 
blokas į pietus iki Higgins rd., ar
ti Lawrence karų. Savininkas Pen- 
sacola 4111.

TIKRA vertė. Naujas 4—4 ir 4—5 
kambarių, garažas, $5,000 cash, 
įplaukų $300 į mėnesį. 3632 Charles 
st., 1 blokas iki Ashland avc. Stew. 
6509.

PABDAVIMUI arba mainymui, 
gražus 6 kambarių mūrinis bųngar 
low, aržuolo trinias, karštų, 'tari-'' 
deniu šildomas, skersai, kelio nuo 
Gage parko, parduosiu už geriau- 
sį pasiūlymą. Pro^pęet 1273.

NAUJAS ą.Y’LATŲ MŪRINIS
Anglišku .skiepu, 3—6 kambarių, 

mūrinis, miegojimui porčiai. radio 
nrijunghnai, viskas įmūryta, prie 
Troy netoli Montrose, 2 apt. išren- 
duoti $95 kiekvienas, vienas tuš
čias, $6000 cash, kaina $27,000.

R. DOBROTH A CO. ’ 
3153 Montrose avė.

Juniper 7807 .

PARDAVIMUI 6 kambarių mū
rinis bungalow, karstu vandeniu 
šildomas, dideli kambariai ir mie
gojimui porčiai, kaina $14,000, iš
mokėjimais.

4127 N. Tripp avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
wvst Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31V125, kaina $14,500, cash $1500. 
J, R. BRL’CE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

PARDAVIMUI naujas namas po 
4 flatus po 4 kambarius, tile vana, 

’zž bloko į vakarus nuo Western 
avc. Priimsiu išmokėtą lotą už dalį 
įinokėjimo, savininkas. 6311' South 
Kedzie avė. Tel. Republic 1145 ar
ba Prospect 3502.

GERAS INVESTMENTAS
Mes dar turime keletą naujų 2 

flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 
wo(xl avė., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viską*! moderniška, kaina 
$15,500, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. R. List, 7639 S. Racine 
avė. Tel, Vincennes 4486.

GRAŽUS 61 apt. namas, Garfield 
Park distrikte, apkainuotas teisin
gai, mutinių įplaukų, $44,500, vei- 
kit tuojau, greit parduosiu.

Ravenswood 4008

HYDE PARK namas, 7 kamba
rių, 4 niiegruimiai, vana, elektra, 
lavatory, 1 karo garažas, gražus 
jardas, $2500 įmokėti, savininkas, 
5424 Drexel avė. Midway 6658.

12 APT. namas, dideli 4 ir 5 
kambarių apt. mainysiu, $16,000 
aųuitv mainysiu į mažą namą ar 
lotus. A. SHEPANEK, 2649 Mil- 
waukce avė. Albany 6369.

TURIU parduoti naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, miegojimui 
porčiai, 2 karų garažas, yra visi 
įrengimai, net ir anglys. Pensacola 
35337. A. B. McMAHON, 5814 Roscoe 
st.

PUIKI* MURINft REZIDENCIJA
2 karų garažas, ndtoli Addison 

St. ir Greenview avė., gerai pasta
tytas. Kas nori gero namo, atva
žiuokite ir pasižiūrėkite. Turiu par
duoti dėl užbaigimo reikalų, $25,000, 
cash $5000. Agentų nereikia.

3645 N. Greenview avė. 
Grace!and 8579.

(X)TTAGES nuo $2500 ir dau
giau, 2 flatų namai, $7000 ir dau
giau, 3 flatų namai nuo $9000 ir 
daugiau, taipgi krautuvės ir biznio 
prapertes. Viską galit pirkti su 
mažai pinigų. Brault & Calow, 
4122 Armitage avc. Behnont 3428.

ATIDUODU, pinigų nereikia, gra
žus 24 apt. 6 ir 4—5 kambarių, , lo
tas 100X125, gera transportacija, 
savininkas, DAN A. MEYER. Cent. 
2746.
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PARDAVIMUI 6 kambarių octagon 
fronto bungalovv, aržuolu baigtas, kar
štu vandeniu šildomas, Porčiai. arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $9000. 
4948 S. K iMare Avė.

(Continued on puge 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

(Contfriued from page 7) .. _   — — —. — — — — — — — — — — —

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namų, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE .
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išlcidžiam.

MUSU KOSTUMERIAT 
laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
*07 W. 18th St.

2anal 1960

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

~ ——-— - -----________________________
PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu B kambarių mu
rini bungalovv, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip, ... — ..j. ...
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

hir- 
tele-

GERAS 1NVESTMENTAS 
Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers ir 
Springfield, kaina $5,500, cash $2500. 
S. R. Bruce, 745 N. Hamline Avė., 
Kedzie 7891. %

Atdara visų dienų nedėlioj

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų, 
5—<5 kambarių, 2 karų garažas, kai
na $7950. 3328 Irving avė. Savinin
kų šauk Palisade 9786.

Tikras Bargenas
13 pagyvenimų namas sn 

maudynėmis, garu apšildomas, 
vėliausios mados, labai puikioj 
vietoj, Marųuette Manor, arti 
63 St. Visi pagyvenimai išren- 
duoti ir atneša $850 į mėnesį, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, 
ta turite mainymui.

Parduosiu arba 
ant 2 flatų mūrinio
kambarių muro bungalovv, fur
nas apšildomas, su 2 karų ga
ražu, lotas 30x125, randasi 
ant Kiehinond, arti 03. Geras 
bargenas.
Z. S. Mickeviče and Co. i»«»lacijos 

2505 W. 63 St 
llemiock 0800

Ką tams-

mainysiu 
namo, 6

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eouity $3,200, 
kitus kaip rendą. Savininkas: 

1751 N. Meade.
Albany 0748

GRAŽUS 6 kambarių bungalovv 
pardavimui per savininkų, nėra 

rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 asesmentų, nėra katalikiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim gerinusį 
cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo- 
well avė.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,----------------------------------------------
dvigubas, ‘6 sekc„us linija, $12,000 7994 s OAKI F Y A\T — 6 kam- 
a^.rns 7/s ’a,n°kėj’‘ barių moderniškas bungalovv, garu 
minis, lel. . unnysidą 6925. .šildomas, aržuolo trimas," tiktai
______________________________ I $8950, cash $560, kitus po $60 į

I mėnesį. T. M. HYAN, 105 N. Clark 
PARDAVIMUI gražus 7 kamba-. st. Cent. 2384.

iių bungalovv, karštu vandeniu šil- __ . _____________
domus, toiletas ir prnusynė ant .mnuv/u „viškų, garažas, $3500 cash, kitus ... NEBRANGI biznio prapertė, 2 
kaip rendų. 5942 s. Talmt.n avc. Uatų, kaina $l.)^)00, mūrinis na
ivi ProsDCCt 5765 mns’ 5—0 kambarių, i karų gara

žas.
4316 Milvvaukee nve.

------------------- 1 Kildare 7491.
SU mažu jmokėjimu gslite, 

nupirkti naują 6 kambarių mu-i, (,ar<,ęn’’« .Nauj*
ro bungalovv puikiai pabūdavo-1 cash $4000. 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielinkeje, tik

mo- 
$16,000,

Savininkas Kildare 3695

PARDAVIMUI lotas ant 16 St. ir 
Cicero avė. Jei turit kas lotų tarp 
63 ir 75 St. ir ant Western avė.— 1 *1 • •' ■*'*. ir <11)1 VV ŪMI I II ilVl,trejetas bloką nuo parkų, art) slItjkdinu mainyti ant gerų išlygų

gatveknrių ir bou)evarų. Pirkė- , 
jas gaus lengvinusias išmokėji
mo sąlygas. K reipkitės:

7111 S. Gampbell Avė.

J. W. WELICKA 
6634 S. Maplewood avė.

TEMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima 

Pardavimui medinis namas, vir-l
2 FIAT, mūrinis namas, 5—5 . §uj 2 flatai po 5 kambarius, apa-| 

visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, svetainė, beismante bowlmg 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, alley, 1619 So. Halsted St. 
kaina $13,500, cash reikia $2500.
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky I--------------- ----
avė. Td. Palisade 0929.

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

PARDAVIMUI pigiai
2 fialų mūrinis namas,

GERA vieta dėl gas stoties, Road 
house arba daržo, 40 pėdų prie ce
mentinio kelio, šaukit savininkų.

Belmont 2407
arba C. A. Kirkwood 
3939 \V. North avė.

ENGLEWOOD NAMAS — $5850
7 kambarių, k. v. š. lotas 37H 

Y130, labai lengvais išmokėjimais, 
šaukit Mr. McBride. Frank J. Hin- 
kamp, 1229 E. 63 St. Fairf. 9500.

TIKRAS BARGENAS
50 pėdų prie West 58 St., tarjM* 

La\\*nda!e ir Central Park avė. ap
statytoj apielinkėj. Yra suros, van
duo, šalytakiai, gasas ir elektra, 1 j 
blokas nuo 59 St. karų, kaina $1500.

STANLEY BLASYK & (X). 
6019 S. Kedzie avė.

Republic 5398

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungųlow, aržuolo trimas. f... 
ras šildomas. 5437 S. California 
avė. Beverly 6540.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

$500 JMOKfiTI
$70 i mėnesį, įskaitant nuoi. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 60x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding 
ing Avė.
kreipkitės 
Spaulding

Reni Estate For Sale
Nnmai-žcmė Pardavimui

PARDAVIMUI lotas per savlnin- 
25x125, prie Westem avė., 
73 ir 74 įSt. M. L. CARMI- 

Sangamon st. Va-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
Tel. Lafayette 9570, arba 

prie savininko 4358 South 
Avė.

$7,700, tiktai $000 įmo-KAINA
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. KUd. 8091

KAINA $285u ,1 KAMBARIŲ IR 
VANA. Yra elektra, • miesto van
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
(rving Purk gatvekario. $300 įmo
kėti ir po $35 į mėnesį. Edwin H. 
Thake, 5248 Berteau avė. Kildare 
7464.

BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
murinį 

2 karų 
bažny-

nysiu 6 kambarių naujų 
bungalovv, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

3617 W. 60 Pi. Republic 0641

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va- 

I na, moderniška konstrukcija, gatvė 
l cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 

' R. J. Brett, 40C5 Milwaukee Avė. Kil- 
I darė 6405.

GERIAUSIS bargenas North West 
i side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas. Kaina $8,900, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE, 

745 N. Hamlin avė.
Kedzie 7891

ATYDOS
Nrnni statytojas parduoda 3 nau- į 

jus 2 flatų namus prie Garfield. 
bulvaro, 6—6 kambarių, didelės : 
spnrvolos tile. vanos, betaus iaSu 0RAj!US a kambariu mūrinis 
vana, dvigubos base sinkos, garo n hllnl/qlnw 4 miP(Iruinilai aerbi kkar±s 7e±"\22S; “rnusne",?'1^ So“l s7>ore vS' “li'ėjun.
na «2HMM7kieki”n« savininkas pri/ms 82000 cash,

^.ikta k°ip renrtąi ••Nevada m4-
lūs kaip rendą.

1922 \V. Garfield Blvd.
moderniškas 
netoli trans-i

i, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mavfield avė. Tel. Merrimac 4162 - . ,__  ja, karštu vandeniu šildoma, kam-'

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti mūrinį 4 apartmentų namą, 

PARDAVIMUI i Park Ridtfe 422 <H<1eli3 ,otus» įplaukos, $3000 |Xa« 0 kambariu 'Senei-. )•« su,ar"' Su(’ki‘
— > kum-1 Eiigevvaiei ihu/.

pinis lotas, 87><124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 

i North Western Stotis.
Pardavimui naujas apartmentinis _____ _

namas ir krautuvė, 2 didelės krautu- 91^ bloko 
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- Q. Earl Grinder, 4956 N Kentucky 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, aVe. Palisade 0029. 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000,______________________________  ■
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 n^.MT , . , . 1N. Cr«wford Avė. Irving 2634. 50 PĖDŲ lotas, su ekstra didel u

___ _________ _ garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
i cottage, yra krūmų ir vaisinių me-'

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė-, <ižių, $1500 cash. Savininkas, 9621 
dų 6 kambarių moderniška cottage, Charles St. Beverly 3925. 
garu šildoma, prie J5 St. IMi bloko j ----------------------------------------------
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- _ . ernnn
na $15.000, 'A cash. kitus išmokėji- P*RI’UOS,U s“v“ r*?0?°mK^n 
mais. Tel. Radcliffe 0825. '"‘T.’.ŽJ18“' n?n?8’ 6 kambanl'’
____________ _________________ 1 cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga-

ražas, tile vana, lietaus lašų vana/ namą, L fl.. po 6 kamb.
Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 aržUolo trimas, kaina $16,900, kitus fro 

kambarių, gasas, elektra, cementinis $ioo į mėnesį, 5553 S. Albany Avė. 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- Renublic 7104 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren ________ 1___________________
St. West 0749. , VT4TTT4O( , . . ,1 NAUJAS mūrinis bungalow, per

Radome 
NHmą

Ka Daugelis Jieško 
Tik 
Už

$1000.00
Įnešimo

■ Gausite:
Bridgeporto kvartale, 2 fl. mur.

ką, 
tarpe 
CHAKI, 
karinėj pusėj gatvės.

BARGENAS
Pardavimui 6 flatų mūrinis na

mas, po 4 kambarius, 2 mašinų ga
ražas, su visais parankumais. Turi Į 
būt parduotas į 30 dienų. Namas 
randasi arti 18 St. ir Union avė. 
Kaina $8500, cash $2000, likusius 
kaip rendų. Atsišaukit 6951 S. Union | 
avė. 2 fl. Agentų nereikia. Englc- 
wood 7927.

PARDAVIMUI prie Lawn<1ale, 
netoli Ogden, 2 aukštų ir skiepas, 
mūrinis, 2 flatai furnas šildomi^ 
reikia tik $3000. Kitus lengvais iš
mokėjimais arba mainysiu į 
ga)ow.

. Kas turi 
Lotus

prie Vienuolyno 
ir

Greitai nori parduoti 
Tuoj praneškit 

mums.
Kostumerių pinigai 

laukia.
S. J. Dargužis 

807 W. 18th St.
Canai4960

Miscellaneous
Įvairus__________

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot power, pakelia 300 svarų, $.4800. 
t pakelia 500 svarų,

foot power, pa 
j Gasolino jėga
$4500. 4634 W. fcrie St. Austin 4204;

MES parduodame olselio kaino- 
! mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milwaukee avė. 
Ilayinarket 1018—4221

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis phmibingą ir namų 
| apšildymo reikmenis, arba įvedarn 
i nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plunibing Heating 

Į Supply Co., 2108 fe’. State St. Calu- 
; met 4200—2029.

bun CHICAGOS LIETUVIAI
Koupal & Polkp, 3756 Ogden avė. 

Lavvndale 0527

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ant P/2 loto. Karštu vande
niu šildomas. 2 karų garažas. $2500 
įmokėti. Likusius $72.50 mėnesiui, 
su nuošimčiais, arba mainysiu ant 
mažo namo arba loto. 10509 So. 
State st.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv. 
Geležies konstrukcija, naujos ma
dos išbaigimai. Karštu vandeniu 
šildomas. Viškos ir bcsmentas. 2 ka
rų garažas; 30 pėdų lotas. 6231 S. 
Rockvvell st.

GERIAUSIS bargenas Englcvvood’e, 
biznio namas, netoli transferinio 
kampo, krautuvė, kambariai ir 2 
flatai, kampinis namas, pažiūrėkit 
til t W. 59 St. Kaina tik $6950, 
ė.ash reikia $1500. Savininkas An- 
thony Zuris, Phone Midvvay 3639. j 
6029 S. Champiain avė.

$500 ĮMOKĖTI
$55 j mėnesį įskaitant visus nuošim
čius, nusipirksite naują modernišką 5 
kambarių murini bungalow, cementuo
ta ėlė, cementiniai šalytakiai, dideli 
viškai ir skiepas. Galima tuojau 

fur-1 kraustyt;s. Atvaž’uokit ir pažiūrėkit.
Priimsime lotą kaino dalį imokėiimo.
''348 Irving Park Blvd. Kildare 0017. j

savininką, 5 kambarių, karštu vande- pas. 
niu šildomas, ugnavietė. knygynas, 
lietaus lašų vana, miegojimui porėtai,Į 
gražiai dekoruota, 2’/6 bloko iki Mil- 
waukee karų, 6007 Marmora, Newe- 
astle 1381.

Neišbrokijama
Su vanoms, elektra, beismontas 

ir kiti reikalingumai. Kaina labai 
žema — $6500.00,

Del platesnių žinių atsiliepkit

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canai4960

G APT. MŪRINIS NAMAS, $15,000
Mes turime 6 apartmentų mūri

nį raina ir I karų garažų ant kam
pinio loto, 75V125, randasi 4261-3 
Lowe avė. Kiekvienas apartmentas 
7 kambarių, elektros šviesa. Par
duosiu išmokėjimais. John B. O/ 
Cannor, Brandi ofisas 8712 Stony 
Island avė. Saginaw 7201.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH
Keletas naujų 5 kambarių namų, ( 

‘'7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo-, 
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, , ... .
5932 Lawrence avė. Pensacola 6776. i me< f’*1;

PARDAVIMUI 6 kambarių bun-j 
galow, 6612 S. Richmond st., V2' 
bloko iki Marųuette Parko ir mo-' 
kyklų, nebrangiai, 
šaukit Prospect 8588.

SUSTOK! SKAITYK!
Apie šiuos modelinius namus

Dutch colonial typo, po 7 kam- 
i barius, su visais parankumais,

PARDAVIMUI moderniškas mūri- 7 KAMBARIŲ liauji mūriniai bun- 
nis bungalovv, 6 dideli kambariai, sta- galovv, Rogers Park, karštu vande- 
’vtas savininko, parduosiu už $9800. niu šildomi, $500 įmokėti, kilus 
1319 W. 98 PI. Beverly 2422, šaukit kaip rendą, didelis nuleidimas daug 
vakarais. I įmokant, 28 Shenvin avė. Savinin-

___  ______ kas ant vietos subatoj ir nedėlioj, 
7434 N. Western avė. ,

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis! 
namas, gerame stovyj. laitas 50x125. j 
Arti mokyklos ir bažnyčios. 

Kaina $6500. 
$100 ar daugiaus, 

Savininkas
Telefonas Lawndale 2525

vis- 
Panritvkit "i« i kns Pirnios rųšieg ir vėliausios ma- t am.it.s Kit ją. dog H Iauko yra presuoty plytų

I mūras. Vidus ištaisytas taipgi vė- 
* Įliausiais pagražinimais ir pagerini-Į 

$4000 cash nupirksit eųuity mo-jnals, gasas, elektrinė ledaunė, kris- 
derniško ? flatų namo, 8112 Vernon taliniai elektros fikčeriai, vėliausios i 
s.ve., 5 kambariu. 2 karų mūrinis, mados, šis namas yra atdaras dėl 
garažas, kaina $16,500. \VM. KIRK, apžiūrėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv 
8370.

PARDAVIMUI pigiai 6 kam
barių bungalow; gas ir oil sto
tis, 10 akerių miško ant Archer 
avė., 18 mylių nuo Chicagos. 
Tinkama vieta dėl piknikų dar
žo. Parduosiu arba priimsiu 
partnerį. Atsišaukit pas savi-

ro. Apžturėkit šį namą kol jus pirk
aite arba budavosite. čia randasi 
daug naujų ir gerų ĮM'gerinimų, jus 
norėtumėt ir savo name turėti. Pla
nai ir apskaitliavimas suteikiamas 
dykai, kas to nori.

4943 Kentucky Avė.
(arti Eiston ir Lawrence) 

GEO. L. TOMPKINS 
Budavotojai

informacijų šaukit Kildare 1959Del

J. GASIUNAS
841 W. 33 St/

Phone Boulevard 5018

BARGENAS Marųuette Manor. 
Parsiduoda greitai ir pigiai 2 fin
tų po 5 kand). naujas mūrinis na
mas, šiltu vandeniu apšildoma, ar- 

’ Ijh mainysiu į medinį, tiktai $12,900. 
Chas. A. Bičiūnas & Co. 2515 W. 
69th St. Tel. llemiock 5363.

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
ant kampinio loto, cementinis pa
matas, moderniškai įrengta.

3555 W. 60th PI.
Prospect 9073

TURIU parduoti žemiau savo kai
nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka
rų garažas, kaina $6500, jei pirk
sit tuojau, $2000 įmokėti. 7820 
Avalon avė. Tel. Saginaw 6759.

Paaukuosiu greitam pardavimui 8 
kambarių namas, karštu vandeniu šil
domas, 50x150 kampas, 3 karų gara
žas, Eųuity $6000. Išlygos neblogos. 
3857 N. Kilbourne Avė. Polisade 5797

10 FLATŲ namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį įmokėjimo. VV’ALTER J. PAUL, 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

Ar jus žinote, kad investuoti ko- ir garantuojamas už $4. Automobi
li doleriai dabar j Midlothian Park Uų, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
reikš finansinę neprigulmybę dėl apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
jusų ateičiai. Randasi prie pat mo> Didžiausia ir geriausia stogų 

an.( geležinkelio stoties, dengrim0 įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
tiktai 43 minutė važiavimo iš įmes-, -
to. •

Chicago auga labai greitai ir įsi-'
gyti žemė naujoj apielinkėj mokant 
už ją žemiausią kainą, tai reiškia, 
kad kiekvienas investuotas doleris _ 
dabar į Midlothian Park atgabens 
daug daugiau dolerių.

Rezidencijų lotai tiktai po $495 
tiktai $125 įmokėti, kitus po $5 į

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, ' 
Į porČius, taisom įvairų medžio dar
bų, darbas garantuotas, mėnesiniaisŽF “ K

i KAIP TEN NUVAŽIUOTI: llemiock 3768.
Imkit Western avc. į pietus iki '

127 St., i vakarus iki Cicero avė., 
i pietus iki 144 St. iki musų ofiso 
ir žemės.

Jei norite, pašaukite mus telefo- ! 
nu, musų atstovas atsilankys pas 
jus.
WILLIAM II. NOVICK REALTY CO. 

1558 West 79th Street 
Triangle 7615

Bridgeport Paint ing 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7283 

J. P. RAMANOJONTS. Prei.
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, • 

trimas, furnas šildomas, stikliniai 
porčiai, gražiai dekoruotas, viškai,' 
35y” 126, kaina $6700, busiu ant: 
vietos subatoj ir nedėlioj.
Stmad, 1808 S. Ashland avė. Canai i 
1272.

kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canai 1272?

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, Ravensvvood 1592.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, furnas šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 fintas tuščias, 
kaina $13,500, cash JB2,000, agentų 
nereikia. Savininkas/

Tel. Pensacola 4451

BARGENAS. Savininkas parduo
da prie 5514—18 S. Sacramento 
avė. naujų 6 kambarių mūrinį bun
galovv, kų tik užbaigtas, karštu van
deniu šildomas, gražus octagon 
frontas, su gražiais langų stiklais, 
mūrinė ugnavietė; knygynas, beržo 
trinias, aržuolo grindys, modemiš
kas phnnbingas, ice box, stikliniai 
ir su sieteliais porčiai, grįsti viš- 
kai, plieno konstrukcijos skiepas, 
vaisiams ir anglinyčia, dratinė tvo- 

^j’a, tiktai $2000 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais, galit tuoj gyevn- 
ti. Atdara nedėlioj.

$500 CASH
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, kų tik užbaigtas, 5227—29 
S. Kilpatrick avė., 'fa bloko į pie
tus nuo Archer avė. karų, aržuolo j 

furnas šildomas, stikliniai
kaina $6700, busiu ant

Joseph ■

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87>0

Chicago

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma 40 akrų iš 
priežasties ligos. Parduosiu labai pi
giai. Gera žemė ir budinkai 
geri. Atsišaukit greitai.

“AUŠROS” Knygynas 
3210 So. Halsted St. 

Box 247

labai

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedarn elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 akrai žemės, 60 akrų dirba

mos, 20 akrų drūto miško ir ganyk
la. Gyvenimui šluba 5 kambarių ir 
skiepas, barnės gerame stovyj ir 
sailo. Uj>elis bėga per pat vidurį 
fanuos. Del svarbios priežasties
parduosiu labai pigiai arba mainy- > 
siu ant mažo namo Chicagoj. Atsi
šaukit greit pas savininkų. J. Jur-1 
gelionis (Paint Store), 2116 Mil-, 
waukee avė., Chicago.

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Phimbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
vvick 1650.

Finansai-Paskolos
Financial

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

MORGIČIAI
MORGIČIAI
Nuošimčiai

2- RI
3- TI

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo.

i Hem. 7969.
5429 S. Ashland avė. 

Arctic Construction Co.
General Contractors

NEDĖLIOJ, spalio 2, mes pri
imsime $106 kaipo dalį įmokėjimo 
už musų naujų 5 kambarių Colo
nial namų, mėnesiniais išmokėji
mais mažiau kaip rendų, svečių 
kambarys 12x22 pėdų, ugnavietės, 
knygynai, tik* vana, įmūryta mau
dynė, yra visi įrengimai, apron 
sinka, 2 blokai iki traukinių ir gat- 
vekarių, 30 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, bažnyčios, mokyklos 
ir krautuvės už 4 blokų. Kam mo
kėti rendų, kuomet galit turėti sa
vo namą lengvais išmokėjimais.

L. S. Carpenter and Co., 
130 S. Harlem avė., Oak Park 

Telephone Euclid 1863

Paskola suteikia "’a 
j vieną dieną

Perkame real est<Jp 
kontraKtus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Educational
Mokyklos

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
”■ \ $16,500 iki 

,0ė0. Tikri namai gražiame Be
verly Mills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hainilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

Gražus.. graįyS> moderniški, 
Įmokėti $25.000. Tikri namai

t

— South Side — 
59 Gatvės 

prie 
Halsted 

Bizniavas Bargenas

PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 
ir Artesion, 5816x125, yra, įrengimai, 
dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei
daujama visus cash. Kildare 4189.

Geras biz. mur. namas
1 Storas ir 3 flatai 
1-6-2-4 kamb.
2 karų garažas
Visi jrengimai.
Gera transportacija.
Rendos neša $1850 j met.
Reikia Cash tik $5000.
Kaina žema — tik $15500.

Nesigailėsi tą Bargeną 
pirkę

Tuoj šaukit Canžd 4960

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
medinis namas 2 po 4 kambarius, ga
ražas dėl dviejų karų. Kaina $8300. 
Atsišaukit 2 fl. 4035 S. Ročkwell St.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas. Viršui 2 flatai po 5 ir (6 kamb. 
apačioj minkštų gėrimų krautuvė ir 
6 kambariai pagyvenimui. Apačia ap
šildoma karštu vandeniu. Vist mo
derniški pagerinimai. 1901 Canalport 
Avenue.

GERA transportacija, 7 kambarių 
medinis namas, 2 vanos, Mštininkas, 

' furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
savininkas, 9621 Charles St., Beverly 
3925.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
po 6 kambarius flatai, moderniš
kas, lotas 35x125, prie 87 St. ir 
Manistee avc. Tai bargenas, geriau- 
sis pirkinys So. Chicagoj, kaina 
tik $14,900, greitam pirkėjui. Chel- 
tenham Realty Exchange, 8700 
Commercial avc. Saginaw 6152. 
Jake Relinas.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago. III

Akis
(be žodžių)
Pasako

IR 
šitą 

Užtvirtina
Cash $1500.00 
Nuperka namų.

Geram stovyje, 2 fl. 4 kamb., 
nos, elektra, gasas, garažas.

Brighton Parke
prie 47th gatvės.

Lotas 50X125’
Gražus dideli medžiai.
Kaina Žema — $6750 

Ateikit pas įgaliotini
S. J. Dargužis 

807 W. 18th St 
Canai 4960

va-

MURINĘ bungalow užpakaly loto, 
3 dideli kambariai, porčiai ir gara
žas. 6809 So. Cumpbell avė.

BUčERNfJ ir Grosernė, Roselando 
geriausiai išdirbta vieta. Geras ly
nas. Bargenas. Priežastį patyrsit anv 
vietos. 10742 S. Michigan Av. Phone 
Pulhnan 6762.

Tiesus 
Kelias 
Link 

Vienuolyno 
Tiems namininkams, kurie 

gerus senesnius bildingus ant 
Bridgeporto, 
West Sidėj 
Brighton Parke 

Žmogus duos
200 cash 

ir 
4 lotus 

prie pat 
Vienuolyno 

ir parko-sodno. 
Kas interesuojasi apie tai, 

lonėkit susinešti su mumis,

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canai4960

turi

ina-

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba, pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton {31dg., 108 N. Wells st.

< AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
•iaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės
im Darhą surandame $20.00 ir $40 
nokame. besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madkon Street

ANTRIEJI morgičiai byle kokia bu 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
nq, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Rootn 820 Central 6260

Miscellaneous

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy

kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
'gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis' mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J- P. Olekau, Mokytojas 
3106 So. Halsted S t., Chicago, III,



IŠ MOKSLO SRITIES

KAUKES

šaukė viena kau

ros

BIRUTES" SEZONO ATIDARYMO Nedėlioj, Spalių-October 9, 1927

KONCERTAS Pradžia 7:30 vai. vakaroLietuviy Auditorijoj, 3131-33 S. Halstod St.
Kviečia visus BIRUTE

turėjo
- švie-

Verti 
Paleckis

įvairus koncerto programas po komp. St. Šimkaus 
dovyste. Po koncerto Šokiai.

pradžią fizikos skyriaus 
skystimų savybes. Jis su- 
įrankį skystimo sodrumui 
lyginamajam svoriui rasti,

savybės ir jos

klausė Tūlis.
lipšniai

žmogui gamtą valdyti, gamtą 
žmogus naudoja savo reikalams, 
gamta duoda žmogui galingus 
įrankius savo gyvenimui page
rinti ir budus kuo geriausiai 
susižinoti su viso pasaulio žmo
nėmis. šis gamtos naudojimas 
tęsiasi ir toliau; pasisekimas 
pareina nuo to, kaip plėtojasi 
grynieji ir taikinamieji mokslai, 
šis plėtojimas savo keliu parei
na nuo laisvo, gerai apsaugoto 
mokslininkų darbo universite-

pusiau sugriovusiame 
ir ištraukė nedidelę 
bonkutę žibuoklių ode- 
Jis rengėsi į vakarę— 

Įliejęs odekolono savo 
pamušalan ir paėmęs 

išėjo gatvėn.
švarko 
kepurę,

Lyg lengvutėlis debesėlis siau
tė j j kvapas, paskandindama* 
tai saulėlydžio liudesin, tai žyd
rios nakties paslaptim Jis vėl 
jautė savo sieloje triukšmą, ky
lantį lyg nuo griuvimo sunkiu 
geležies luitų, kurie kaž kur gi
liai jame užgulę slėgė ir darė 
jį sunkiu, nepajudinamu. Siete 
pasidarė sunki, lyg butų su
dėta iš sunkių geležainių.

sos mokslą: jie vartojo didina
muosius stiklus laivams padeg
ti (vadinamoji graikų ugnis).

Švytuoklės 
taikinimų pirmieji parodė ara
bai; kompasą ir akinius išra
do viduramžyje; meteorolovi- 
jos pagrindus, optikos (šviesos 
mokslas) ir gidraulikos (me
chaninių skystimo savybių 
mokslas), o taip put ir pirmie
ji bandymai pastatyti lakioja- 
mąję mašiną, 
ti I/eonardo da Vinčio, garsaus 
italų dailininko ir mokslininko, 
kuris darbavosi XV šimtmetv-

galima 
i jura ramiame lai- 
snaudžia siisivvnio-

ką iš kišenės. Tat butą leng
vai suvyniojamos ir labai įsta- 

Įbiai iš gumos padirbtos kaukės.
Tūlis stebėjosi kaukės dirbėjo 

Į mitrumu: kaukė iki mažiausių 
[smulkmenų glaudžiai pritiko 
prie Mato veido, ir jam užsidė- 

[ jus jų, kaukės negalėjo atskirti. 
Kaukė žiurėjo kiek stingiai, 

[lyg negyvai, bet užtat lipšniai, 
su šypsena.

“Matai,-tai puiki kaukė. Kur 
tu tokių gavai?

Bet kaukė žiurėjo 
šypsodama: tiktai jos akių gi
lumose slėpėsi kaž koks negy
vas spindulys. Kaukė tylėjo. 

I Matas prisegė prie krutinės 
j violetj kaspinėlį.
I “Violetė varsa žymi nusivy
limą ir pesimizmą”—tarė kaukė.

“Prie tokios šypsančios ir 
linksmos kaukės taip niūrią 
varsą”!—šuktelėjo Tūlis.

Kaukė lipšniai ir vyliugingai 
gudriai nusišypsojo. . •

“Šypsena ant lupų ir nusimi
nimo varsa ant krutinės, lyg 
kartu butų pasakyta “taip” ir 
“ne”—tai daro stebėtino įspū
džio. Aš patariu.”

Ir kaukė nuėjo.

ir kai kurie jų skyriai sutam
pa, pavyzdžiui, fizinė chemija.

Minerologija yra gamtoje 
('samų mineralų, akmenų, rudų 
mokslas. Meteorologija yra že
mės atmosferos reiškinių ir 
klimato mokslas. Botanika au
galų mokslas. Zoologija—gyvu
lių mokslas. Anatomija ir fizio
logija tyrinėja žmogaus ir ar
timų jo gyvulių organizmo su
dėti ir veiksmus.

Bet jis norėjo būti lengvučiu 
ir dėlto išlygino nuo savo kak
tos raukšles ir, pridavę® savo 
veidui berupestingą, vienalgią 
išraišką, vikriai užbėgo laip
tais šokių salėn. I^et jo siela 
buvo sunki, lyg iš svoringų me
talo luitų išlieta. Jis buvo iš
tižęs, nors norėjo pasirodyti 
vikriu. Pradėjo pykti, bet vis 
išlygino katoje raukšles ir žiu
rėjo berupestingai, vienalgiai.

Tačiau gyvenimas viskam nu
ėmė kaukę.

Visvaldis Tūlis jau pasiekė 
kopto ir užmynė

tuose, technikos ir agronomi- Tūlis pamatė savo draugą Ma 
jos aukštosiose mokyklose, jų 
laboratorijose, tyrimų stotyse. 
O tai galima pasiekti tik tada, 
kada žmonės supras gamtos 
mokslų reikšmę ir nepasigailės 
tinkamų šiam reikalui lėšų.

Tikroji demokratija turi šitą 
suprasti, ii’ nieku budu neturi 
leisti skursti mokslo darbinin
kams ir naikint mokslo darbų 
aukurą. [“K-ra”].

nelei knt suknelės. Galvoje

bet tu jauti tiktai jo dvel- 
’. “Ir jis yra kaip vėjelis 

Tūlis mąstė 
“Potenciale energija pa- 
ir sidabriniai trimitai 
duoda ženklą neramy- 

šokio pradžiai. Juros 
lygmė sulužteli tuščiomis, mir
guliuojančiomis bangomis ir 
atiduoda savo potencialę ener
giją”.

“En ronde’ 
kė, įtraukdama kiek galint daug 
oro savo nedidelen krūtinėn.

Kaukės sukibo rankomis ir 
pradėjo suktis. Tuliui rodėsi, 
kad šokėjų paliuosuotoji energi
ja kilo augštyn ir po lubomis 
susipynė į stebėtiną vainiką, 
rikiuojamą tūlo genijaus,.kurs, 

indukcijos sujudinta elekt- 
srovč sukasi priešingai kau- 
ratui.
(Tąsa ant 2-ro pusi.)

jam kaž kas nesmagiai suju
dėjo, bet dirbtinasai lengvu
mas nunešė pro šalį ir jis nesu
spėjo atsiprašyti. Jis nebyliu 
slankiojo, paniuręs ir nevikrus, 
bet aplink, lyg bengališkos ug
nys, judėjo svečiai. Jis norė
jo matyti: gal ir juose kas 
nors sunkaus, negyvaus esama; 
ne, jie buvo lengvi, lyg garai. 
Tik retkarčiais kur nekur švys
telėjo griežtesnis bruožas, tar
si gražumo atspindys.

Tūlis norėjo pradėti kalbą 
apie bengališkas ugnis, kaip jos 
gaminamos, bet pats prie žo
džio “gaminamos” sutraukė 
kaktą, nes tai skambėjo šiurkš
čiai; gi aplinkui viskas buvo 
lengva kaip garai... Užtat Tū
lis nekalbėjo apie bengališką- 
sios ugnis. Reikėjo kalbėti 
švelniai analizuojant, labai 
jautručiais svarais sveriant, bet 
jo siela buvo sunki ir galvoje 
kaž kas nesmagiai judėjo. Tai 
atsimušė gyvenimo veidrody: 
ilgai žiūrėdamas į svečius, kurie 
margi lyg bengališkos ugny: 
vaikštinėjo po salę, jis išvydo 
šviesų jaunuolės vaizdą, kurios 
sieloje lyg butą griežtų bruo
žų. Nesmagiai kepurę lamdy
damas Tūlis priėjo prie jaunuo

VOLDEMARS BAMBERGS.

Tarp nedaugelio klasicizmo (tik
riau pseudo-klasicizmo) krypties 
šalininkų, latvių literatūroje ma
tome Vold. Bambergą. Jo pirma
sis eilių rinkinys išėjo 1907 m. Vė
liau, tik apie 1921 m. pradeda pa
sirodyti Bambergo komedijos ir 
prozos kuriniai.

Klasicizmas pasireiškia ir V. 
Dambergo kurinių formoje ir siu
žetuose. Poetas kūrybos procese 
svarbiausiu skaito ne jausmus, bet 
bet plastiškų regėjimą ir ritmiš
ką proto bangavimą, jnąstimą. Jis 

• žiuri j pasaulį aiškiu žvilgsniu ir 
siekia grynojo grožio. V. Bam
bergo, komedijos liuosos nuo biko- 
kios visuomenės ar moralės ten
dencijos. Ne intriga, ne sąrišin- 
gas nuotikių išrutuliavimas svar
bu jam komedijoje, bet lengvas 
grakštus eilių ritmas.

V. Bambergo žymesnieji kuri
ni'’’ š:n :eilėra?čių rinkiniai: “Zi- 
mėjumi” — “Piešiniai” (1907), 
“BarcFefri” (1909), “Dvėselės rit- 
mi” — “Sielos ritmai” (1920);

Komedijos “Žiedu viesuli” (1921 
m.), “MSs vinus ^ustisim” — “Mes 
juos sutrausime” (1923) ir “Netici- 
ga Kolombine” (1926).

frozor’ kuriniu žynrausias ro
manas “Gaitrr’ecibas celi” — “Kla
jonių keliai,” kurio I. dalis pasiro
do 1923 m. šio romano veikslio 
Visvaldo Tūlio vardu Bambergo 
atskiri išleistos “Visvaldo Tūlio 
apvsakos—miniaturos.”

V, Bambergas gimė 1886 fn. 
Bružnojeselės dvare. Petrapilio rė- 
dvboje. surusėjusio! šeimynoj. 13 

, metu amžiaus atvyko Latvijon ir 
pastojo Mintaujos reslėn mokyk
lon. Nuo 1905 m. studiiąvo Rygos 
politechnikume mechaniką, paskui 
nuo 1908—1916 Bornate klasiškąją 
filologiią. Iki 1920 m. tarnavo 
knriuom^nėje. Babar gyvena Ry- 
p’oje dirbdamas literaturn«- darba. 
Visvaldis Tūlis apsivilko sa

vo išeiginiais rūbais, kiek laiko 
ieškojo 
komode 
plokščią 
kolono.

Bet kurį išvardytų mokslų 
sudaro skyrių eilė, kurftios 
gvildena atskiri specialistai. Be 
to, visus gamtos mokslus dali
ja į vadinamus grynuosius ir 
taikinamuosius. Grynaisiais mo
kslais paprastai vadina tada, 
kada tyrinėja kimus arba reiš
kinius, visai netaikindami gau
tųjų išvadų gyvenimo prakti
kai. Tuos gamtos mokslus, ku
riems visų pirma rupi praktika 
arba taikinimas gyvenimui, va
dina taikinamaisiais. Žinia, ši
tokių mokslų suskirstymas yra 
sutarties dalykas, tačiau griež
tai jo prisilaiko: sakysim, gry
nųjų mokslų moko tiktai uni
versitetuose, o taikomųjų mok
slų moko Žemės ūkio, Miškų 
ūkio, Medicinos, Veterinarijos 
ir Technikos mokyklose. Šias 
mokyklas vadina specialėmis. 
Tų mokyklų mokomųjų dalykų 
pagrindą sudaro grynieji gam
tos mokslai, kaip jų moko Uni
versitete, tačiau dar supažindi
ni, kaip Kurią tų mokslų šaką 
taikinti gyvenimui ar tai ag
ronomijos srityje, ar tai žmo
nių ir gyvulių gydymo, ar pra
monės ar tai kasdieninio gy
venimo technikos srityse. Kad 
aiškiau galėtų suprasti grynų
jų ir taikanmųjų gamtos mo
kslų suskirstymą, nupasakosime 
pavyzdį: gamtoje, randas labai 
daug visokių kirmėlių ir zoo- 
logininkas, kuriam rupi grima
sai mokslas, suskirsto jas j šei
mas, gimines, rųšis veisles, 
stebi jų sudėtį, gyvenimo ir 
dauginamos sąlygas; zoologinhi- 
kas, kuriam rupi zoologinių ai
nių taikinimas gyvenimui, visų 
pirma ypač įdomauja, kurios | 
kirmėlės žmogui naudingos ar
ba žalingos, sakysim, sliekai 
(lytaus kirmėlės), kurie gerina 
dirvožemį, kirmėlės parazitai, 
kurios gyvena žmogaus arba 
gyvulio kūnuose; antra vertus, 
jis tyrinėja ir tai, kaip apsi-

| Nūn pas Tūlį kilo abejonės 
Įlink visų žmonių; lyg slaptosios 
[policijos agentas jis landžiojo 
[aplinkui ir akyliai žiurėjo vi
ltiems j veidus. Pas daugelį, la
bai daugelį jis pamatė akių gi
lumoje lyg negyvą spindulį.

Tūlis sėdėjo nuošaliai šokių 
salėje ir sekė kaip jame tirpte 
tirpo sunkieji metalo luitai; tik 

j vos šen ten pasprūdo koks nors 
Į nedidelis liežuvis ir gašliai nu
laižė pusiau ištirpusius sielos 

| metalo luitus. . Bet betirpstant 
Į jo sieloje paskutiniems sun- 
Ikicsiems metalo luitams, jo 
J mintys nustojo savo nevikru
mo. Lyg liepsnų sūkuriai jos 

[vyniojasi viena per antrą. Tū
lis galvojo apytikriai taip:

“Tai yra, vistiek kur, bet 
visur gamtoje ir žmonyse su 
laiku susikrauna potenciale 
energija. Išpradžių jinai mie
ga po vienalgumo ir absoliutės 
ramybės kauke 
palyginti s 
ke. Jinai r
jusi savo margaspalvio apsiaus
tam Bet po ja kraunasi poten
ciale enregija, kuri iki kai ku- 

| riam laikui randasi potenrialėje 
bedarbėje. Mes galime tiktai 
'nestebėti, kaip juros veidas nu
rausta šviesiais pajautimais ir 
suliepsnoja geismų purpuro ug
nimis. Bet tuomet ateina ve
jas”, ir Tūlis prisiminė kaip 
biblijoje parašyta: “Tu nežinai 
iš kur jis ateina ir kur jis nu
eina, 
k imą 
ir kaip viesulas 
toliau: 
bunda 
garsiai

padėti vystytis naudingiesiems.
Jau papasakotas pavyzdys 

aiškiai rodo, jog gerai atskirti 
grynuosius gamtos mokslus ir 
taikinamuosius beveik negali
ma. taikinamojo mokslo pa
grindą sudaro grynasis moks
las, kurių moko universitetuo
se. Reikia nepamirsi Amerikos 
aukštųjų mokyklų, kur grynie
ji mokslai eina universitetuose 
greta taikinamųjų, tik žemės 
ūkio ir technikos dėstomieji 
mokslai sudaro tinkamu® uni
versitetų skyrius.

Bendrais ruožais susipažinę 
su visų gamtos mokslų suskirs
tymu ir su jiems rupimais klau
simais, pasipažinkime su tuo, 
kaip žmogus įgavo gamtos 
mokslo žinių ir ką bet kuris 
gamtos mokslų žmonijai davė. 
Pradėkime seniausiu mokslu — 
astronomija.

Savaime aišku, jog Žmogus 
yra giminingi savo tarpusavyr nuo pat pirmųjų sąmoningų

Prof. N. A. Borodin

GAMTOS MOKSLAI

Kokią įtaką turėjo žmonijos 
pietojimuisi naujos gamtos mo
kslų žinios galima spręsti iš to, 
iog ištisi tūkstančiai, o vėliau 
šimtai metų žmonijos istorijos 

| charakterizavusi tuo ar kitu 
išradimu ir jo taikinimu .žmo
gaus gyvenimui. Pavyzdžiui, 
ugnies gaminimas sudarė pra
džią ištisai naujo žmonijos gy
venimo periodo. Akmenų .varto
jimas apsiginimo ginklams ir 
ūkio padarams apibudina kitą 
ilgą žmonijos kultūros periodą, 

(vadinamą akmens amžių, kuris 
tęsėsi, apytikriai išskaičiavus, 
apie 400 metų*. Sekantį periodą 
vadina bronžos periodu; tų
laikų ginklus gamino iš meta
lo, vadinamos bronzos. Šis pe
riodas tęsėsi 2()00 metų. Jį pa
keitė geležies periodas, kuris 
prasidėjo apie 800 m. prieš 
Kristų. Senovės Graikija ir 
Rymas gyvavo tame- periode. 
Atgimimo epocha (XVI ir XVII 
šimtmečiai) garsi jūrininkystė; 
tuo metu susekta daug astro- 
nomijos, fizikos ir geografijos 
žinių.

Naujausieji laikai ‘ taip pat 
‘gavo vardą nuo tų išradimų, 
kuriuos žmonija atrado gamtos 
mokslų taikinime gyvenimui:
XIX amžių vadina garo amžių
XX šimtmečio pradžią—elektros 
amžių, o musų laiką vadina 
oro nugalėjimo amžių (aeropla
nai, dirižabliai, radi o telegra
fas). liet kuris šitų periodų 
tampriai rišasi su ‘išradimais 
taikinamosios fizikos ir mecha
nikos srityse, ir visa musų lai
kų civilizacija paremta šitais 
žmonijos proto išradimais.

Gamtos tyrinėjimas leido

savo gyvenimo dienų turėjo 
pastebėti aplink jj esančius ir 
jį veikiančius gamtos reiš- 
nius; dienos pasikeitimas nak
čia ir matomasis saulės, mė
nulio ir žvaigždžių judesys ne
galėjo nesuįdominti »net laukinį 
žmogų. Pradžioje jis matė nu
rodytus kitimus, visai nesisteng
damas jų suprasti, o paskui 
ėmė ieškoti šitų reiškinių aiš
kinimų. Taip susidarė ir plė
tojosi astronomijos, mokslo ži
nios dangaus kūnų. Žinia, pa
prastų laukinio žmogaus stebė
jimų negalima laikyti moksliš
kais stebėjimais; kada žinios I 
jau buvo sutelktos j sistemą, 

[ kada susidarė ir ėmė plėtotis 
literatūra, dangaus kūnų ste

lbė) imas įgavo mokslo pobūdį.
Visų seniausius rašytus dar
inis astronomijos klausimais 

I turi pagaminę kiniečiai; dar 
2007 metuose prieš Kristaus 
gimimą jie žinojo ir rašė apie 
saulės aptemimus, apie kome
tas. Senovės tautų Europos 
graikai, ypač tie, kurie gyveno 
Aleksandrijoje (graikų koloni
ja Afrikoje), gerokai pastūmė
jo pirmyn astronomijos moks
lą. Vadinamoji graikų galvočių) 
Aleksandrijos mokyklą, kuri
veikė 300 metų prieš Kristų, 
nustatė daug davinių apie|
žvaigždžių suskirstymo vietas, 
suteikė joms vardus, išskaičia
vo jų nuotolius. Kadangi pa
matinės geografija žinios su

gristos su nustatymu pasaulio 
šalių, o tai pereina nuo vietų, 
kur saulė teka ir leidžiasi, tai 
ir pirmieji pasaulio žemėlapiai, 
sudaryti graikų mokslininko 
Ptolomėjaus 110 m. prieš Kris-’ 
tų, yra padermė tolimesnių 
astronomijos mokslų tyrinėji
mų padarinys.

Gana senai žmogus susipaži
no su fizika ir chemija. Dar 
priešistorinis • žmogus mokėjo 
lydyti varį su cinu ir gaudavo 
kietą metalą — bronzą; iš 
bronzos jis gamino sau visus 
ginklus, kolei išmoko geležį 
vartoti; su geležim žmonija 
^auc vėliau tęsusipažino. Grai
kai pirmieji stengėsi susipažin
ti ir susistematinti visas žinias. 
Aristotelis, labai žymus graikų 
mokslininkas, kuris gyveno 300 
m. prieš Kristų, nustatė šiuos 
elementus: ugnis, vanduo, že
me, oras. Tačiau Aristotelio 
sistema rodo, kaip mažai grai
kai tegalėjo suprasti žmogų 
gaubiančią medžiagą bendrai 

umant, o ypač chemijos srityje, 
lik viduramžyje vienuolynų 
laboratorijose chemija, kaipo 
mokslas, ėmė plėtotis. Nuo 
arabų krikščionys išmoko va
ryti skystimus į lydyti auksą; 
patys vienuoliai gana smulkiai 
ištobulino gydymo mokslą, :— 
išmoko gaminti vaistus, išmo
ko vieną medžiagą pakeisti ki
ta. Tuo žvilgiu jų protas nu
žengė labai toli: viduramžio 
vienuoliai ypatingai stengėsi 
pagaminti auksą iš paprastų 
medžiagų; tam reikalui matė 
būdą savotiškame filosofijos 
akmenyje, kurį surasti stengė
si daugelis viduramžio cheini- ' 
ninku kartų.

Daug daugiau graikai žinojo 
fizikos jau 287 m. prieš Kris
tų; garsus graikų matematikas 
ir mechanikas Archimedas su
darė 
apie 
rado 
arba 
vadįnamą, arcometrą.

Daug žinių graikai 
apie kitą fizikos skyrių

Įžanga: kas yra gamtos moks
las, — Šį supratįmą sudarų moks
lai: fizika, chemija, astronorrrija, 
geologija, mineralogija. -Tų moks
lų tyrinėjamieji dalykai. — Gry
nieji gamtos mokslai ir taikomie
ji gamtos mokslai. — Pagrindinių 
fizikos, chemijos ir astronomijos 
žinių senumas. — Tiekimo žiną 
apie negyvosios medžiagos ir gy
vulių būtybių esmę istorinė reik
šmė. —Žmonijos kultūros perio
dai ir jų tiekiniai.
Miesto gyventojas, tinkamai 

apsidairęs aplink save ir kiek 
pagalvojęs apie gretimus daik
tus ir įrankius, kurie sudaro 
šviesaus žmogaus gyvenimo 
reikmenis, lengvai supras ryš
kią gamtos mokslų taikinimo 
reikšmę: musų gyvenamųjų 
trobesių šildymas ir šviesa, 
laikrodis, termometras, baro
metras, telegrafas ir telefonas, 
garo ir elektros geležinkeliai, 
automobilis ir aeroplanas, —tai 
vis gamtos mokslo žinių taiki
nimas, par ilgus amžius tyrinė
jimas gamtos kūnų ir reiškinių.

Gamtos mokslai tyrinėja 
gamtą. Viską ką mes matome 
ir kas randas aplink mus — 
dangus, saulė, mėnulis, žvaigž
dės; debesys, žemynai ir juros, 
visa, kas gyva ir negyva žemy- ( 
ne ir vandenyne, visi gamtos 
reiškiniai — lytus, sniegas, ug- 
i»is, vulkanų veiksmai—visa tai 
rupi gamt</s mokslams.

Žinias žmogus įgavo pama- 
čėlia: šiom žiniom įgyti budai 
buvo įvairus. Pačioje pradžioje 
žmogus vien stebėjosi ir regis
travo gamtos reiškinius, visai 
nesistengdamas juos suprasti ir 
paaiškinti. Jau žilos senovės 
žmogus stebėjo dienos ir nak
ties reiškinius. Tačiau tūkstan
čiai metų praėjo, kol žmogus 
ėmė nuosakiai stebėti gamtą, 
darydamas užrašus ir vartoda
mas įrankius. Tokį stebėjimą, 
skirdami nuo paprastojo stel>ė- 
jimo, vadina moksliniu.

Kūno savybes tyrinėdamas, 
žmogus vartoja be stebėjimo 
dar ir kitą būdą, vadinamą ty
rinėjimą (bandymą). Tų abie
jų būdų skirtumas tas, kad ste
bėjimus darydamas žmogus 
stebi reiškinius taip, kaip juos 
teikia pati gamta, o tyrinėjimą 
darydamas pats žmogus suda
ro reiškiniui tinkamas aplinky
bes. Sakysim, tyrinėdamas 
kokį akmenį, žmogus gali ap
rašyti jo išorinę formą, spalvą 
ir 1.1. Tai bus stebėjimas. Ta
čiau jis gali pamėginti, kaip 
kalbamą akme.nf veikia rukš- 
tys,—Čia tyrimas.

Stebėjimas ir tyrimas yra du 
galingi budai, arba metodai, 
gamtos mokslų vartojami. Apie 
mus esamoji gamta taip įvairi, 
kad gamtos mokslas atatinka
mai rūpimiems klausimams su- 
4 iškirsto į visą eilę atskirų mo
kslų. Gamtos mokslą sudaro 
šie mokslai: fizika, cliemija, as
tronomija, geologija, mineralo
gija, meteorologija,, botanika, 
zoologija, anatomija ir fiziolo
gija. Visus išvardytuosius mo
kslus vadina gamtos mokslais; 
jiems rūpimieji dalykai, trum
pai sakant, šie fizika yra gam
tos kūnų ir daugiausia, jų išori
nių savybių mokslas. Chemija 
rupi kūnų vidaus savybės, kū
nų sudėtis. Šitie du mokslai

Jis norėjo, kai ką sakyti apie 
šio vakaro reikšmę dėl jo, apie 
balsvojo ryto vylius, bet tarė:

“Kartais žmogaus sielą pri
siima sunkus geležies luitai”.

Tūlis vaikštinėjo suirzęs ir 
sunkus. Pykčio ugnis savo rau
donais liežuvias laižė jo sielos 
sunkiausius metalo luitus, kaip 
vakaro ugningas saulėlydis pra
ryja sunkiuosius dienos debe
sius, kai jie tamsiai mėlyni ir 
kraujuotai raudoni neriasi ug
nies jūron. Jiems išgaišus, va
karinis dangus pasipuošia švel
niai ryškiais kerubinų bruožais 
ir mirgančiomis, liūdnomis aki
mis, nes visa, kas amžina yra 
liūdna, o amžinybės liūdesys 
yra saldžiausias.

Tūlis dvasios akimis vaizda
vosi sau tą regioj, nes jis gal
vojo daugiausia vaizdais, arl>a 
taipgi, bet daug rečiau matema
tišku griežtumu ir konsekven- 
cija.s Paskui jis vis savyje kal
bėdavo:

“Tėra dvi išeiti: vienon ar 
antron reikia eiti...”

Bet gyvenimas, kurs daug 
kam nuėmė kaukes, vis apsuk
davo taip, kad rasdavosi dar 
kai kuri išeiga ir jis, eidamas 
pro vienas duris, nenoromis j- 
eidavo į kurias nors kitas. Taip 
jis vis likdavo suirzęs, liūdnas 
ir galvodavo apie tai, kad am
žinybė turi daug durų. Bet kur 
daug durų, ten išeities nėra.

Viename nuošaliame kampe

/y Vold. Damhergs _

(Pacific and Atlantic Photo)

Rašytojas ir poetas Leoną r d 
L. Cline, iš Mansfield, Conn., ku
ris prisipažino nužudęs pas j j 
viešėjusį savo draugą Wilfred 
P. Invbn ir už tą tapo nuteis- paskutin 
tas kalėjimai) vieniems metams lengvai baltai pasirėdžiusiai pa- 
ir užsimokėti $1,000 pabaudos
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Musų oda
švarumas — vanduo muilas

Nopersenai prižadėjau para
šyti apie odos tinkamą užlaiky
mą. įkibai- šiuo klausimu pir
mąjį straij>snelį patiekiu. Kas 
liečia odą, liečia ir plaukus. 
Reiškia apsimoka susipažinti 
su odos higiena visiems.

Nors ne visuomet odos . ir 
plaukų ligos kyla iš nešvaru
mo, bet visgi švarumas odos 
higienoje užima pirmą vietą. 
Prašau tai įsitėmyti. Apvalyti 
odą nuo purvų, dulkių, prakaito 
ir kitokių nešvarumų —' štai 
pirmas prisakymas visiems, ku
rie nori turėti gerą odą ir 
plaukus. Nešvari oda negali 
būti sveika. O nesveika oda ga
li musų kūną ganėtinai su- 
krikdinti. Prašau ir tai įsitčmy- 
ti.

Vanduo, žinoma, geriausias 
daiktas odai apvalyti. Juo dau
giau vandens vartojama, juo 
civilizdotesnis asmuo, ar tauta 

taip sako vokiečių rašytojas. 
Galite sutikti, ar ne, tai jūsų 
dalykas. Vienok senovės kultū
ringi romėnai valiodavo daug 
dauginus vandens (stebėtinos 
buvo jų maudynės) ir jie buvo 
sveikesni.

Skiriamas valymui vanduo 
turi būti šiltas. Karštas van
duo, aplamai imant, silpnina 
odą; tokis vanduo galima var
toti tiktai išimtinuose atsitiki
muose. Garinės maudynės (ru
siškos pirtys) vartojama kaipo 
gyduolės. Vienok galima svei
kam žmogui įsikaitinti garuose, 
o paskui šokti į šaltą vandenį, 
kuris odą sutvirtina.

Visą odą reikia gerai šiltu 
vandeniu bent vieną kartą per 
savaitę gerai numazgoti. Gali
ma ir dažniau. Vanduo ištarpi- 
na druskas, dalį riebalų rukš- 
čių, mirusį epitelių, ir kitą ne
gyvą medžiagą; ir tuo budu ap
valo odą ir suteikia jai progos 
būti minkštai, gražiai ir svrt 
kai.

Kartais vandeny yra kalkic 
ir magnezijos druskų. TokisĮ 
vanduo vadinamas kietu, ir ji
sai gali odai truputį pakenkti. 
Jei nėra minkštesnio vandens,) 
tai vandenį galima suminkštin
ti virimu ir pridedant muilo 
arba sodos bei kalijaus. Kartais 
vanduo odos paviršių gali pa* 
likti suskirdusiu, sutrukusiu, y- 
patingai, jei perilgai oda van
deny laikoma. Tūluose atsitiki
muose gali nuo to net įvairių 
spuogelių atsirasti. Ir dėl to 
niekados nereikia ilgai maudy
tis. Išsimaudžius reikia grei
tai odą tinkamai nušluostyti. 
O f geras rankšluosčiu odos ap- 
trynimas ne tik džiovina, bet 
apvalo odą nuo visokių nerei
kalingų medžiagų, ir dar sti
muliuoja kraujo apytaką. Įvai
riuose odos įdegimuose vanduo 
kenkia. Vienok ir nesveika od'i 
turi būti tinkamai apvalyta 
šiltu vandeniu ir muilu. Bet 
geriausia spuoguotą odą valyti 
su aliejum — paprastas alyvų 
aliejus bene bus tinkamiausias.

Geriausia mazgoti odą kem
pine (sponge). Vienok kempinė 
labai greitai apsivelia, susipur
vina ir tada jinai jau netinka 
mazgojimui odos. Nešvari kem
pinė, žinoma, negali, odos kaip 
reikiant nuvalyti.

Plaukams vanduo nekenkia. 
Tiesa, )>e riebalų plaukai nelabai 
mėgsta gyventi, o muilas naiki
na riebalus. Reiškia plaukus)

reikia plauti vandeniu be mui
lo, arba su muilu išplavus pas
kui aptepti kokiais nors rieba
lais; geriausia alyvų aliejum. 
Aplamai imant, visa oda mėgsta 
aliejų ir jinai jo dažnai ištroš
kusi, tiktai musų papročiai to 
nepaiso. Ik't vieną kalią per 
savaitę reikia plaukus gerai van
deniu šiltu ir muilu išmazgoti. 
O paskui reikia pavartoti šepe
tukas ir šukos. Tuo budu oda 
ir plaukai tinkamai bus apvaly
ti. Tiktai reikia neužmiršt, kad 
šepetukas ir šukos greitai pri
sivelia visokių gerų ir blųgų 
daiktų, dažnai kenksmingų, ku
rie’ paskui gali jūsų plaukus 
nuslinkdinti. Neužmirškite.

Neužmirškite muilo. Muilas 
suminkština, ir tarpiua antodžio 
atskalas ir pašalina svetimą, 
medžiagą ant odos (nereikalin
gą). Muilas tai junginys rieba
lų rukščių ir šarmų (atkalijų). 
Juo daugiau riebalų, o mažiau 
natri j aus (sodos), tuo muilas, 
taip sakant minkštesnis; jei pri
dėta kokių nors medikamentų, 
tai muilas “medikuotas” (su 
vaistais—pv. karboliais muilas).

Paprastam odos valymui ge
riausia vartoti tyras neutralu 
muilas pv. paimu aliejaus mui
las, alyvų aliejaus muilas. Jei 
muile yra j>er (Įaug šarmų, tai 
jisai erzina odą. Geras muilas 
lengvai putoja ir palieko odą 
minkštą.

Jei daugiau šarmo, ypatingai 
kalijaus, tai muilas geri aus va
lo. Vienok šilokis muilas daž
nai sukelia odos įdegimą, pa
prastai palieka odą kietą ir 
šiurkščią. Tokis muilas galima 
vartoti tiktai Išimtinuose atsiti
kimuose. Žalias muilas (grecn 
soap) bene bus geriausias at
stovas šios rųšies muilų; jisai 
galima vartoti ten, kur yra 
spuogų, bet ir tai atsargiai. Ji
sai gerai naikina pleiskanas, 
liktai dažnai jį nevartokite. Juo 
oda slapesnė (aliejuota), juo 
dažniau galima ' žalias muili.s 
vartoti. Sausa oda reikalinga 
aliejuotų muilų. Dar vartojama 
įvairus muilai su smiltimis ir 
akmenų dulkėmis. Toki muilai 
puikiai nuvalo be galo dumbli
nas ir aliejuotas rankas; juos 
paprastai automobilių mechani
kai vartoja.

Randame tokių veidų, kurie 
negali pakęsti jokio muilo. To
kiuose atsitikimuose reikia var
toti aliejus, pienas, ypatingai 
šiltas. Kartais galima vartoti 
gliceriną.

Atskiestas alkoholis (apie 
57() dažnai puikiai apvalo odą. 
Vartojami “tualeto vandenys“ 
dažnai gadina odą, nes juose 
yra daug nereikalingų medžia
gų, kartais net medinio alkho- 
liaus. Borakso skiedinys odų j 
gerai apvalo., Įvairus šarminiai 
skystimai, vartojami pagrąžini
mui veido, dažnai kenkia odai. į 

—Dr. A. J. Karalius.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinūs Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatinentai visokių ligų, ru mu
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo ' 
išrastais pagerinimais.

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

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

Kambariai dėl pergulfljimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phune Boulevard 4552
.......- ---------- -------------7

gel- 
šir-

I kėiųis kristalizuojasi jų sielos 
ypatingoje painiavoje. Sielos 
kristalai sutamiia su kauke. Ar 
tiktai kaukė ir kristalizuota, 
siela nepasidaro ilgainiui vie
nu?”

komai daro nepa- 
skaudėjimo, žmonės 
nusikratyti įvairiais

Vištakiai, užtrinus arba, kaip 
Amerikos lietuviai vadina, kor- 
nai pridaro nemaža bėdos. Ne 
tik kad žmogus darosi erzus, 
negali susikoncentruoti ir gata
vas kelti revoliuciją prieš viską, 
bet da jis nešioja paslėptą pa
vojų. Apie užtriną arba komą 
oda guli nusitrinti arba pra- 
plyčti ir jei letenos arba Pan- 
čiakos nėra švarios, pūlinės 
bakterijos įsigauna į žaizdą ir 
prasideda letenos triuimas ir 
puvimas, kuris tankiai pasiekia 
ir blauzdą.

Kadangi 
kenčiamo 
bando jų
budais. Nusikratyti geriausia 
butų tinkamų letenai batų ati
taikymu ir minkšto iš vatos ra
telio apie korną dėvėjimu, kol 
jis savaimi sunyks. Bet kas 
čia. gaišins laiką tokiems maž
možiams? Perkama visokie 
ėdanti ir deginanti vaistai iš ap
tiektų, kad sunaikinus kornus į 
vieną naktį. Kiti juos piausto 
skustuvu arba peiliu, o treti 
net nugnaibyti bando. Ir iš ši
tokio gydymo neretai gauname 
letenos ir blauzdos apkrėtimas, 
kurio prašalinimas atsieina ke
lias dešimtis arba kelis šimtus 
dolerių.

'•h:\iuiuieios, sulopytos pan- 
čiakos ir netinkami batai nu
graužia odą ant letenos, tan
kiausia kulnies. Šitokiame at
sitikime žaizdą reikia nuvalyti 
vandeniu ir muilu arba borinės 
rūgšties skiediniu, aptepti mer- 
kurochromo skiediniu ir ap
tvarstyti švaria iš aptiekus 
pirkta skarele. Be to reikia 
nedėvėti, kol žaizda užgyja. Ne
paisymas gali privesti prie pa
vojingo kojos apkrėtimo pū
liais ii’ kartais prie mirties.

Menki įsipiovimai, įsidurimai 
ir kitokie susižeidimai paprastai 
užgyja Jie puliavimo ir kitų 
ligų prisimetimo. Bet retkar
čiais j žaizdą patenka pavojin
gų baku rijų ir prasideda arba 
puvimas, piktasis 

ir men- 
reikia nu-

smagus dai Iš
turi progos 

oda ir nagai 
nepavojingas,

tankiausia yra ne- 
Į prahrėžtą odą kar-

arba 
arba

kiausia žaizda 
valyti, aptepti merkurochronpi 
ir aptvarstyti.

Niežėjimas yra 
tas, nes žmogus 
pasikasyti. Jeigu 
švarus, kasymas 
l>et nagai 
švarus,
tais patenka pavojingų bakte
rijų, kurios padaro ligą, už ku
rią ligonis brangiai užmoka pi
nigais, o kartais gyvastim.

Karpas ir apgamus gydytojas 
gali lengvai sunaikinti, todėl 

pačiam gnai- 
ir nežinomais

turi paprotį

niekad nereikia 
byti, pjaustyt 
vaistais gydyti.

Musų žmonės
dėti ant .žaizdų kramtytą duo
ną, augmenų lapus, lašinius ir 
panašius daiktus. Pavojingesnių 
ir beprotiškesnio elgesio ir būti

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

(Seka nuo I pusi.)
Pro duris įėjo balta, su 

tonu arbatrožės žiedu prie 
idies kaukė. Ta geltonoji rožė
išrodė vienyva kitų kaukių ryš
kiųjų varsų tarpe. Tūlis pa
kvietė ją šokti. Kaukė nulenkė 
galvą, ir jie įsipynė ratan.

Pasivaikščiodamas su kauke 
po šokio, Tūlis konstatavo, kad 
geriausia prisimenąs tai, kas į- 
vyko prieš įeinant ratan. Iš to, 
ką jis jautė ir manė vėliau, ma
žai kas atminty paliko.

“Mano sielos tur būt įsipinta 
vainikan prie lubų”, pamanė jis 
domingai pažiūrėjęs kaukės vei 
dan, ir ypač akysna; ir jose 
sumirgėjo negyvas spindulys.

“Aiva, delko 
širdies geltona 
klausė.

Tamsta 
varsos

'Eamstai prie 
rožė?” jis pa-

ne žinai gclto- 
reikšničs?“ iro-nosies

niškai paklausė kauke.
“Žinau, bet delko?” Tūlis 

brėžė žodį “delko?”
“Dėlto, kad jinai reiškia 

apykantą“. Kaukės akyse

pa-

ne
su-

bėjo. ’
“Tamsta užgini save, Tams 

tai ant veido 
ir vėl akyliai 
akysiia.

kaukė“, tarė jis j 
pažvelgė kaukei

i

pyksti?” klausė Tu

su užslėptu įtūžimu 
kaukė ir akimirks-

Jis lipšniai ir linksmai 
Ir kaukė šyptelėjo ir 

Tūlis

Bet 
liūdna

Jose giliai, giliai, lyg krū
muose užslėptas šaltinis, su
spindėjo gailesys, bet rožė, kaip 
Tuliui pasirodė tamsiai geltona 
ir rausva.

“Tarpsta 
lis.
“Kaukės“, 

šnabždėjo
niui rausva liepsnų jura atspin
dėjo jos akyse.

Muzika pradėjo naują šokį. 
Tūlio draugas Matas su viole- 
čiu kaspinėliu prie krutinės 
skubiai prisiartino ir pakvietė 
kaukę, 
šypsojo,
nuskubėjo su juo šokti, 
pasiliko vienas. Vienas, 
nai skambėjo jo sieloje, 
valsas virpėjo saldžiai
meliodija. Tai keistai harmona-i 
vo. Tūlis vėl atsisėdo savo vie
ton ir pradėjo akyliauti į šo
kančias kaukes.

“Ar jos jaučiasi artimomis 
viena antrai?“ manė jis: “Kai
po kaukės gal būt. O po kau-

CUNARD
(Per Angliją)

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

^intinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aųuitania........................ $215
Mauretania........ „......... $211

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

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar įCUNARD LINE 

140 N. Dear- 
bor SU 

Chicago.

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
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 nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR GOMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerj ir išdirbę jų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveškit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boilerį 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 853 W. 63rd St.
Betvveen LaSalte & Wells St. Block west of Halsted
2355 Milwaukee Avė. 3209 E. 92nd St.
Betvveen California & Fullerton Avės. South Chicago, III.

Valso meliodija, pasiekusi 
augštųjų registrų, pi adė jo gar
siai virpėti. Tųlis pakėlė galvą. ' 
Pro langą matėsi dangus. Tai 
nebuvo tamsiai mėlynas nak
ties dangus, bet gelsva rytme
čio aušra. Ištirpęs auksas spin
dėjo pro tamsiai mėlynus išrai
žytus lapus.

Tai buvo amžinybės gintarinė 
jura. |į

Tūlio sielos aukse ištirpusieji 
metalo luitai susiliejo su amži
nybės gintarine jura. kr augš- 
Usis tonas virpėjo lyg gedulin
gas amžinybės angelo balsas.’ 
Sunkioji vienumos giesmė nu-' 
rimo. Geltonasis ryto auksas! 
pasakojo jam apie begalybę. Jį 
pildė tūli baisa, nes kur tai tę-1 
luinoje, lyg kiaurąspindžiaa 
piešiniai, lyg gyveubno atmuš- ! 
tieji vaizdai (lėnai nuslydo ke- 
rubinų ryškus veidai su mirgan
čiomis akimis. Tylį porcine 
begalinis vienalgumas.

Buvo jau trečia valanda, kai 
Tūlis iš vakaro ėjo gatve rycmo-* 
čio aušros link. •>. » 4

Šitoji žinia liegalo sujudino vanomls. Po dviejų metų im- 
viąs japonų aristokratišką luo
mą, nes mikado pareiškė, kad 
žmoną savo broliui jis pats ieš- 
kosiąs ne tik princesių tarpe, 
bet ir iš aukštesnio luomo mer
ginų. Sekant tradiciją, suža
dėtinių ieško rūmų valdininkai, 
■o pats princas visai nesikiša į 
tą dalyką. Suradus sužadėtinę, 
įvyks pjrmos s^žiedotuvės, ku- 

1 •At’• z * riose jauniejj pasikeis tik do-

peratoriui mirus būna paskuti
nės, iškilmingos sužiedotuvės, 
po kurių įvyksta ir susituokimo 
apeigos.

princas Čichibu yra 25 metų 
amžiaus ir japonų samprotavi
mais jam senai laikius esą vesti. 
Jo brolis, dabartinis mikado, 
vedęsę 23 metų amžiaus, o jo 
tėvas—21 metų.

Extra Pranešimas

Japony imperatorius su
žadėtines ieško

, v I

Ne taip senai japonų impera
torius, japoniškai— mikadę, į-į 
sakė surasti savo vyriausiąjam* 
broliui, princui čichibu, suža
dėtinę. Kadaųgi dabartinis mi
kado bevaikis, tąi vyriausias jo 
brolis turės tapti jo įpėdinių.

Del netu r i ri
čių laiko šiokio
mis dienomis, Ne- 
dčldieniais iki 12 
vai. pietų rodo
ma mieste 
niai dykai, 
rie turite

kaili- 
Kat- 
laiko 

galima pamatyti 
kas dieną.

Geriausios 
mos pasauly 
liniaj. Kam 
kalinga ten gali
ma pigiai nusi
pirkti aukštos rų
šies kailinius. Pa
matymas 
nekainuos, 
užtikrinam, 
Jus sutaupysite 
daug pinigų te
nai pir k d a m i. 
Mes patarnausi
me už labai ma
žą atlygin i m ą. 
Nuvežime ir par- 
vešime automobi
liu.

Pasinaudokit e 
šiuom musų pa- 
siuliinu.

fir- 
kai- 
rei-

nieko
Mes
kad

t. BURBA CLOAK SHOP,
3214 So. Halsted St., Tel. Boulevard 2469
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Vienodumas ir Didelė Jėga Garinio Inžino

Didelio Spaudimo Veikimas
bile su kokiu Gasolinu

* i ’

Paverčią išnaudotą šilumą į jėgą, naujas išradimas prie Super- 
Six principo padaro puikų veikimų didelio spaudimo typo moto
ro kuriame reikia vartotį speciali brangų kurą.

Super-Six principas paverčia 
išnaudotą šilumą kuri nueitų 
niekais, į naudingą jėgą. Su- 
jungtinis išradimas paverčia 
išnaudotą šilumą j jėgą. Tus 
sujungtas veikimas jėgos prie 
generation ir transmission y- 
ra pasiektas kuotobuliausias. 
Tas padaro Hudson ekonomiš
kiausiu karu visame pasaulyj. 
Nieko stebėtino, kad tokio vei
kimo pasekmės Hudsonas lai
mėjo didžiausias pasekmes.

Hudsonas suteikia naujos pu
šies veikimą. Važiuokit su juo 
ir jus žinosit.
Randasi pilnas pasirinkimas • 
Hudson Super-Six modelių su 
127 colių Super-Six chassis. Ir 
su naujomis 118 colių chassis, 
dublikatas ilgųjų karų, taipgi 
randasi karų kurie nori gero 
veikimo trumpesniuose karuo
se, labiau suglaustuose karuo
se.

HUDSON Supert
f

U18-inchwheolbase) Standard ModdS {127-tnch nheelbase) 
Coach SH75 * Sedan $1285 Coach $1285 * Sodan $1385

Custom-Built Models (127-tnch tvhedbuse)
Braughaiu $1575 7-Pasa Phaeton $1600 *> 7-Pasa. Sedan $1850

Ali prlces f. o. b. Detroit, plūs tvar ejccise tax

Hudson Super-Sįx turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio rardavėjo.

Klauski'c M r. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michiprn Avė.
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.
........... ~ . "• 'i1.1 1 -- —ii i-J-i - 1 '-■sese"

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted Si., Chicago, Illinois
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K. J. SEMAŠKA, Rašt., 18.34 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. F ra n clsco Avė., Chicago
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GYVENIMO LAIME
Daleiskime, kad tikrai Imtų 

žinoma, jog kiekvieno musų 
laimė vieną ar kitą dieną pri
klausytų nuo laimėjimo ar pra
laimėjimo šachmatų lošy. Ar 
tu nemanai, jog mes visi svar
biausiu dalyku laikytume išmo
kimą vardų ir judinimų lošia
mųjų dalelių, jog visi norėtume 
turėti supratimą apie lošj ir 
smailią akį dėl užleidimo vietos 
ir išsikraustymo lauk iš klet- 
kutės?

Yra labai aiški ir pamatinė 
tiesa, kad kiekvieno musų gy
venimas, laimė ir džiaugsmas 
priklauso nuo musų žinojimo 
apie gyvenamojo lošio taisykles, 
kurios yra sunkesnės ir pai
nesnės, negu šachmatų lošimas. 
Gyvenimas yra lošis, kuris bu
vo lošiamas per nesuskaitomus 
amžius. Kiekvienas vyras ir 
moteris buvo vienas tų dviejų 
savo gyvenime lošikų, šachma
tų lentelė yra pasaulis, 'lošia
mosios dalelės yra visatos reiš
kiniai, o lošio taisyklės yra 
taip vadinami gamtos įstatymai. 
Lošikas iš kitos pusės nuo mu
sų yra pasislėpęs. Mes žinome, 
kad jo lošimas yra palankus, 
teisingas ir kantrus. Bet, * dėl 
savo laimės, mes taipjau žino
me, kad jis nepraleidžia nepa
stebėjęs klaidų, kad jis neduo
da mažiausio nežinojimui pa
siteisinimo. Gerai lošiančiam 
žmogui tenka aukščiausias lai
mikis su taip perdėtu duosnu- 
mu, kaip tvirtas parodo džiaugs
mo stiprybėj. Silpnai lošiantis 
žmogus yra lošoj užkertamas 
be skubos. b<‘t iž be pasigailė
jimo.

Mano palyginimas kai ku
riems jūsų primins garsų pa
veiksiu, kuriame Ketzsclias vaiz
duoja Šėtoną lošiant šachma
tais su žmogumi dėl jo dūšios. 
Vietoje piktosios dvasios tame 
paveiksle, įsivaizduokite ramų 
ir tvirtą aniuolą, kurs lošia dėl 
meilės ir kurs labiau linkęs

,pav. vidudienį saulės užtemi
mas, darydavo be galo didelį 
įspūdį, kuris dažnai būdavo 
įvairių legendų, pasakų pric- 
žastimi.

Vidudienį, giedroje saulė ne
tikėtai pradeda temti ir pasi
daro naktis. Kiek tai baimės 
Užtemimą lydi oro atšalimas, 
savotiška užtemimo metu gam
tos spalva, gyvulių nerimas... 
lai turi būti kokia pikta jėga 
už ką tai žmbneš baudžia , — 
galvoja tamsus žmogus.

Manyta buvo, kad tatai pa
daro drakonas, kuris saulę pra
ryja. Na, kad nubaidytų tą 
biaurybę griebiamasi priemo
nių: rėksmo, keiksmų, maldų, 
kad tik drakonas išsigąstų, sau
lės neprarytų. ®noma, tas gel
bėdavo, nes saulė vėl pasirody
davo. Ir dabar taip yra Azijoj, 
Afrikoj, Australijoj, kur yra 
necivilizuotų tautų. O ir šven
toje Lietuvoje saulės užtemi
mas, jiamėnai, kometa — tai 
juk Dievo bausmės ženklas.

Todėl ir Lietuvoje tamsesnie
ji kaimiečiai ir kaimietės per
kūnijai siaučiant, saulei tems
tant dega “grabnyčią”, skaito 
litaniją, gieda “Pone Karaliau” 
bei kalba poterius. Ko čia ste- 
bėsies iš musų paprastųjų žmo
nių, jei 7 forte vienas gana di
delis ponas klausė prof. Kodą- Y • cio:

—Sakykit, ar marš iečiai tik
ini mums siunčia ženklus?

—-Nesibijok tamsta! Marsie- 
čiai sako: galite peštis, muštis, 
kiek tik norit, — mes pagalbon 
neateisime, — pajuokavo prof. 
Kodatis. t

Ne visi, žinoma, ir senovėje 
manė, kad saulę smurtu bando 
pasiveržti drakonas.

Chaladiejai jau daug metų 
prieš Kristui gimsiant žinojo 
užtemimo priežastis ir mokėjo 
iš kalno užtemimus spėti.

Tamsus žmones dažnai būda
vo išnaudojami kunigų, karalių 
ir k., kurie, žinodami, kada už
temimas bus ir norėdami tuos

aišku, kad tada būna saulės už
temimas, kai mėpulis užeina 
tajrp saulės .ir žemes ir užstoja 
saulės šviesą.

Chaldiejams buvo aišku, kad 
jeigu saulės ir mėnulio kelias 
butų vienoje plokštumoje, ta 
kiekvieną apsisukimą aplink 
žemę jis turėtų atsistoti tarp 
žemės ir saulės ir kiekvieną 
mėnesį butų užtemimas. Ka
dangi fo nebūna, tai yra aišku, 
kad tų plokštumų kryptys ne
sutampa, jos viena prie kitos 
yra pakrypusios. Plokštumų 
persikirtimas langutis plotuo
se buvo vadinamas mazgais: 
vienas kylančių, kada mėnulis 
iš pietinio pusrutulio pereina 
šiauriniu, ir kitas puolančių, 
kai mėnulis daro atbulą kelią.

Drakoniški metai
Senovėje buvo manoma, kad 

pirmapię (mazge randasi galva 
drakono, kurs nuolat tyko, ka
da prisiartins saulė ir ruošiasi 
ją praryti; kitame — uodega.

Laikotarpį tarp dviejų mė
nulio perėjimų per drakono gal
vą chaldiejai pavadino “drako
nišku mėnesiu”,, o laikotarpį 
tarp dviejų saulės perėjimų per 
drakonu galvos mazgą — “dra
koniškais metais”.
Chaldiejai VI amž. prieš Kr. 
pastebėjo, kad 212 drakoniški 
mėnesiai yra lygus 19 drako
niškų saulės metų ir kad tas 
jasikartoja per 18 metų 10 ar 
11 dienų, žiūrint ar tam* laiko
tarpiui išpuola 4 ar 5 kilminių 
metų. Šis laikotarpis chaladie- 
jams gerai buvo žinomas jau 
1,000 metų prieš Kristų, ir jų 
>avadintas “Saros”.

Saulės užtemimai būna 
pilnaty

Tada mėnulis būna ant lini
jos, kuri jungia saulės ir žemes 
centrus ir duoda šešėlį. Kadan
gi saulė žymiai didesnė už mė
nulį, tai šešėlis turi kūgio for
mą ir jo viršūne nukreipta yra 
į žemę.

Kur šis šešėlio kūgis atsidu
ria žemėn, ten ir būna visiškąs 
saulės užtemimas; kitose vieto
se matomas tik dalinis užtemi
mas, kaip Lietuvoje šiemet. Bū
na ir taip, kad mSnillio šešėlio 
kūgis žemės nesiekia, tada to
se vietose, kus eina jo ašis 
(kur pilname užtemime jis sie
kia žemę), būna matomas sau
lės žiedas.

Taip buvo 1914 m. užtemime.
Vietos, kur birž. 29 d. buvo 

matomas pilnas saulės užtemi
mas, ėjo linija pradedant Kam- 
čatka (Azijoj), per šiaurės van
denyną, Skandinavijos pusiau- 
salį (Švediją, Norvegiją), Ang
liją ir baigėsi Atlanto vande
nyne. Visur kitur buvo dalinis 
užtemimas.

1844 m. pirmą kart buvo pa
stebėti saulės iškyšuliai — pro- 
tuberaneai — ir nuo to laiko 
ypatingai pradėta sekti, tėmyti 
ir tyrinėti visiški saulės užte
mimai. Jie huną ne ilgesni, kaip 
6 minutės; šiemetinis — tik 40 
sekundžių 1 Ir dėl tų 40 sek. 
šiemet į Švediją,'kur geriausios 
buvo tyrinėjimo sąlygos, suva
žiavo Fagernes miestan vjso 
pasaulio garsieji mokslininkai 
astronomai, šiaurinėn Anglijon 
suvažir”o virš milijono žmonių.

Trumpas 40 sek. laikas, bet 
be galo įdomus ir žavėtinai grar 
žūk. Kada mėnulis užstoja sau
lę ir paskutinis jos spindulys 
nutrūksta, • pasidaro visiška 
nakties tamsa. Tuo pat momen
tu aplink saulę atsiranda stebė
tinai graži sidabro aukso spal
vos saulės karūna.

ši karūna ir yra mokslinin-
kų tyrinėjimo objektas (Mato
ma tik 40 sekundžių!).

Perėjusio šimtmečio pabai-
goję karūnos spektre (perleis
tas per trikampę prizmą spin
dulys išsiskirsto į savo šviesos 
sudėtines dalis) mokslininkai 
pastebėjo dar nematytas linijas, 
kurias davė koks tai elementas 
(elementai spektre duoda kiek
vienas savotiškas linijas), jis 
pavadintas llelium.' 1895 m. jis 
surastas ir žemės atmosferoje; 
dabar naudojamas, dirižabliams. 
Nesenai vėl surastas elementas 
“Coronium”, kuris ant žemės 
dar nežinomas yra.

Saulės užtemimus tyrinėjant 
norima įrodyti ir reliatyvinės 
jhišteino teorijos teisingumas. 
Taipgi jau yra nustatyta me- 
teorinės sroves, kurios sudaro 
saulės karūną, t. y. — aplink 
saulę yra susidariusių nedide- 
ių dangaus kūnų, kaip ir ka

rolių virtinė. Saules meteorai 
ir iš toli atlekiančios kometos 
susiduria, krinta ant saulės ir

didina jos masę. Visa tai ąstro- 
nomams yra labai svarbu ištir
ti, sužinoti. —-J. K.

trysdešimt metų atgal saulė 
užtekėjo ryte, o vakare nusilei
do. Jeigu žinot, tai žinot, kad 
visi lietuvių bblševikų laikraš
čiai yra oficialiniai Maskvos or
ganai ir tiktai Maskvai tarnau
ja. 

* * *
Ar jus žinot, kad bolševikai 

giriasi, jog masės eina su Jais, 
o savo laikraščiams nuolatos 
renka aukas. O todėl jie renka 
aukas, kad jų laikraščiai neiš
silaiko iš spaudos biznio, nes 
labai mažai kas jų laikraščius 
skaito.

* *_ *
Ar jus žinot, kad “Keleivis”, 

“Naujienos”, “Tėvynė” ir kiti 
pažangus laikraščiai .nerenka 
aukų, bet puikiai verčiasi iš 
savo biznio. Todėl jie nereika
lauja aukų, kad juos visuomenė 
remia. — D. P.

“Ar jus dirbate 
landas?”

ilgas va-

“O ne. Aš didbu paprastai
60 minučių į valandą.”

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprašyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

MALT TONIC — EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

IKKIMICIC

Del žindamų' moti
nų. Nei vienas ne- t 
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
OtVI»O«AT»**___

<XX> TO* COMVAt****” 
KimCtMlNO
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MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

... 1 „ i '

C V , ’

Del aplinkinių Įuiestelių kreipkitės prie Št. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

pralošti, negu išluošti — ir aš 
priimsiu pastarąjį vaizdą kaipo 
žmonių gyvenimo vaizduotę.

Mokslas, mano supratimu, 
yra mokinimasis to milžiniško 
lošio taisyklių. Kitais žodžiais 
tariant, mokslas yra išminties 
pamoka apie gamtos įstatymus. 
Po žodžiu gamta aš suprantu 
ne tik įvairius dalykus ir jų jė
gas, bet žmones ir jų budus. 
Žmonės turi grupuotis pagal sa
vo palinkimus ir norus ir uoliai 
ir harmoningai žengti kartu su 
gamtos įstatymais. Del manęs 
mokslas reiškia nė daugiau, nė 
mažiau, kaip tik tiek. Kas va
dina save mokslu, tas turi būti 
matuojamas tuo saiku. • Jeigu 
jis to saiko neišlaiko, aš neva
dinsiu jį mokslu, nežiūrint ko
kia autoritetinga jėga ar įkai
čius butų prieš mane.

T. H. Huxky. 
\ -----------------

Saulės užtemimas
y-------

Pats saulės užtemimas šiais 
laikais jau nėra jokia nežinoji
mo slaptybė, o senovėje ir da
bar nekultūringos tautos bei 
žmonės, nesuprasdami gamtos 
reiškinių, aiškindavo juos prie
žastimis, kurios dabar mums 
rodosi fantastinėmis. Efektin- 
gesnieji gamtos reiškiniai, kai

tamsuolius sudrausti, pabausti, 
kad lengviau butų valdyti, sa
kydavo tai jie patys, tai Die
vas užleisiąs jiems bausmę, at
imsiąs saulę bei rodysiąs ženk
lus. Kadangi užtemimas būda
vo, tai žmonės manydavo, ku
nigai ar karaliai yra Dievai bei 
Dievas jų klauso.

Chaldiejų tėmytojai pastebė
jo, kad saulės užtemimai atsi- 
buna periodiškai, ir jiems buvo

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas 
jų išrad i m 
paveiksi 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrabus, poki- 
lius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno * 
Studija

3315 So. Halsted Street,
Telefonas Yards 1546 •

Chicago, III

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

nfXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXr

M

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio iislgydymo 

paeitarkit su

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

comparisonj

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertą® tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Ncdėlioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tai. Canal 0523.

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydyme 
chronišku ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūsles, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Goriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 608. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet Panedėlyj, SeredoJ ir Sybatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Tik pagalvokit kų Chevrolet suteikia 
jums šiandie!
Tokį typų veikimo kuris yra nustebi
nantis — didelis patogumas kiekviena
me greitume — smarkus bėgimas ir 
labai lengva valdyti — viskas vienoje 
gražybėje padarytais viršais per Fi- 

i sher — užbaigimas gražiomis spalvo
mis tikro žvilgančio Duco — motoras 
žinomas visame pasaulyje savo jėga 
ir ekonouija — žodžiu, moderniškus 
pagražinimas kiekvienoje dalelėje yra 
pasekmė didžiausio užganėdinimo ir 
ekonomiškos transportącijos.
Vienok tie karai parduodami labai pi
giomis kainomis — jie šiandie viršija 
visus kitus karus pasaulyje — jų vertė 
neturi palyginimų.

TheCOACH

$595
*525 
*625 

. *695
TheSport C
CabriolM • . <

$745

M

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršini- 
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.

Chevrolet turi lietuvių 4ePArtamentą. Kuomet jų# at#ilanky#it pas 
imu'ar pus kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausj Chevrolet Vertelgą
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BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Ilgiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.

SOUTH

Urmo Bros. & Shects Motor Co. 
65t'2 Cottage Grove Avenue 

Superior Motor Salen 
6043 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Cominercial Avenue 
Vanderplocg & Rletveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motors, Ine.
Chicago Hcights, Illinois 

Young & Hofftnan 
1700-11 W. 05th Street

Argo Motor Co. , , 
7410 Arche^ Avė.

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2830-43 West lllth St. 
Bąuman Chevrolet Sales 

3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue 

F. L. Crawford Motor Sales 
9821 Cottage Grove Ava. 

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor Sales
Harvey, Illinois 

McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue 

Niebnrger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

A. J. Osterbeek Motor Co. 
7541 S. Halsted Street

»»»»»»♦

Telephone Boulevard 1329

MORTH
Milwaukee Avė. Motor Salee 

2504 Milwaukee Avenue 
Nehon Chevrolet Sales 
812 Divenjey Parkw*y

'.!|»W TU'.'VJĮBUg

Nickey Auto Sules 
5010 Irring l'ark Blvd. 

Ross Chevrolet Sales
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4626 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Sales
8838 Roosevelt Road
R. A N. Motor Sales

6827 Ogden Avenue, Berwyn .
West Auto Sales

2682 W. Washington Blvd.
George W. Durst Chev. Co. 

741 W. Jackaon Blvd. 
Fivek’s Sales & Service
2546 S. Turner Avenue 

Keenan Motor Sales 
Cicero, III.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales

3838 Ogden Avenue

W C O S T
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. suprantamą įstaigą ir tapti bur
žujum. Pėškos arba eiliniai 
komunistai turi grįžti į parapi
jas ir davatkauti senu paprati
mu, kaip davatkavo komuniz
mui, nes davatkos tik bažnyčiai 
bereikalingos.

Jeigu komunistai turi da ge
resnių pasiūlymų į užpakalį pa
sitraukimui, jie gali susinešti su 
apgulos ministeriu.

[Feljetonėlis]
Kas nor komunistams tarnauti, 

Tas tur nuo respublikos viršininkų sarmatą gauti.
Komunistas Pranas sarmatos 
Už tai iš biznio lauk išėjo.

Pirmą skausmą tavorščius 
Kad mūrinį namą praskolinti 
Skola—ne rona, užgyti negalėjo, 
Už tai didįjį namą apleisti turėjo. 
Meksikonas Sanches su tavorščiu susipažino, 
Adding mašiną pas jį į namą atvėžino.

Antrą skausmą tavorščius turėjo, 
Kad vogtą mašiną dėdės pas jį pastebėjo. 
Dėdes kaip liūtai dideliu šturmu atbėgo, 
Tavorščiu už pakarpos prie žemės prislėgė,

Tretį skausmą tavorščius turėjo, 
Kad lielangės beisdnente džėloj tupėjo. 
Tavorščiai lx>ndso uždėti negalėjo, 
Tad buržujai gelbėt jį turėjo. 
Antanas Poškus penkis šimtus uždėjo, 
Tavorščius tuojaus saule praregėjo. 
Kai tavorščius iš dėlos išėjo, 
Antanui Poškai griaudi ilgai kalbėjo: 
“Oi tu, Antahėli, aš tau pasakysiu, 
Aš nuo raudonų bolševikų tuojaus atsisakysiu.’

Ketvirtą skausmą tavorščius turėjo, 
Kai prieš džiodžę, kaip žvakė stovėjo. 
Buržuaziški žvagučiai suskambėjo, 
širdis teismo kiek suminkštėjo.

Penkti) skausmą tavorščius turėjo, 
Kad ant grosernės durų receiveris šylą uždėjo. 
Olselis piktai į tavorščiu žiurėjo, 
Kad už produktus pinigų nel>emokėjo. . 
Tavorščiaus grosernės okšen padare, 
Arti dviejų šimtelių vos sudarė.

šeštą skausmą tavorščius turėjo, 
Kad į* St. Louis važiuoti reikėjo. 
Apie tą tripą niekas nežino. 
Tik vieni tavorščiai susipažino.

neturėjo,

Ir vadinasi, nebus sunku visą 
komunistų partiją nuvaryti j 
užpakalį arba eksk rminuoti, 
kaip vabalų naikintojai sako.

—Atašė.

Darbininkų sveikata ir 
“bendras frontas”

toriai truputį papasninkauti ir 
tenkintis dar, tebepasiekiama 
gamtos dovana. Patarkite jai 
per daug neužsipulti, nes “gai
vumo šaltinis” gali greičiau iš
sisemti, tada ir visai “užsiga
vėti“ reikėtų. Kadangi jūsų 
lytiniai gabumai pusėtinai ge
ri, tai jokių akstinančių vaistų 
nėra reikalo vartoti, nebent tik 
geriau pritaikinti atatinkamą 
liaukų preparatą...” ir t.t.

tokį patarimą duoda bolše
vikas daktaras bolševikui Bim
balui. Gal būt, kad tas pata
rimas yra ir geras, bet Padau
žų armijos girurgas, mano, kad 
jeigu ligonis bandytų pritaikinti 
gyvenimui komunizmą, tai jam 
nereikėtų jokių daktariškų pa
tarimų ieškoti. Musų girurgo 
manymu, geriausias dalykas 
šiame atsitikime butų—“bend
ras frontas”, apie kurį tiek 
daug rašo tavorščiu gazietos. 
“Bendras frontas” reiškia tai, 
kad jei pepajėgia vienas kokį 
darbą atlikti, tai pasivadina ki
tą tavorščiu talkon. Na, ar ne?

Anekdotas apie popą

,’Ten vienas “pacientas”, 
nei vardo nei

Kai savo bizni teismui perkratyt reikės.
Reikės “sumnenės rokundą” smulkmeniškai išduot 
Ir nemažai pinigėlių buržujams pašluot.

Eikim, tavorščiai, pagelbon, 
Rinkim aukas, šaukimės Maskvon, 
Gelbėkime draugą, pagvlba reikalinga, 
Nes grosemė poros tūkstantėlių stinga. 
Vyrai už liežuvių, moterys už aukų, 
išgelbėkim tavorščiu iš bėdų.

I^akštingėlė.

Kaip žinote, gerbiamieji, Pa
daužos rūpinasi visokiais rei
kalais ir dažnai duoda ir siūlo 
patarimus šiais ir kitais klau
simais. Kad šį klausimą pla
čiau palietus, darome peržval
gą sveikatos ir dedame maž
daug ištrauką apie sveikatą.

Viename bolševikų laikrašt- 
palaikyj rašo ir duoda paturi
mus apie “darbininkų sveikatą” 
Dr. J. .1. Kaškiaučius, kuriam 
už “sveikatos patarimus” teko 
ir buržuaziniam kalėjime sėdė
ti.
kurio daktaras 
pavardes nė vienos raidės ne
paduoda klausia patarimo. Del 
visa ko pavadinkime tą “ligo
nį” Bimbalu. Taigi tavorščius 
Bimbalas sako:

“Drauge gydytojau, patarki
te man šį-tą lyties klausimu. 
Kas galima daryti, kad nėra 
pasiganėdinimo tarpe moters 
ir manęs lytiškai? Moteris no
ri kur kas daugiau, negu aš ir, 
matomai, mano lytinės liaukos 
permažai dirba, kad galėčiau 
gerai užganėdinti moterį. Pa
vyzdžiui, man užtenga dviejų 
sykių į savaitę, o moteriai rei
kia kasdieną. Ir tas mus veda 
prie atsikyrimo. Mes abudu 
ostime arti 40 metų amžiaus, 
lai neturėtų būti nusenęs daly
kas. Lauksiu atsakymo”.

Atsakymas yra šit koks:
“Kas galima daryli? Kebloka 

padėtis, .be abejo. Blogi popie
riai... Daryli galima daug kas, 
kad atgavus pirmesnį viso or
ganizmo gaivumą, kad sutvar- • 
kius pailsusias liaukas ir lorga- 
nus“.

Toliau daktaras tęsia:
“Patarkite jūsų karštai mo-

Tauragės mieste, netoli cerk
vės, gyveno popas. Jis turėjo 
jauną dukterį ir dar neseną 
žmoną. Popas, kaip visi žmo
nės su šeimomis, nebuvo la
bai turtingas, taigi teturėjo tik 
tris lovas ir nedidelį butą. Vie
ną sykį pas tą popą užėjo du 
bursokai (seminaristai, dvasiš
kos seminarijos auklėtiniai). 
Popas juos priėmė nakvoti. 
Pats popas su žmona atsigulė 
j vieną lovą, į kitą paguldė duk
terį, o į trečią seminaristus, 
ir visi viename kambary.

Numigęs pirmą miegą popas 
galvoja: “Juk bursoko širdis ne 
milo skiautė, gali velnias pa- 
painioti, ir nueis pas dukterį 
gulti; geriau eisiu pats prie 
jos ir atsigulęs saugosiu, bet

kaip čia ją rauti tamsiame 
kambary? Aa, kur apčiupsiu 
keturias kojas, ten guli burso
kai, o kur dvi — ten duktė.” 
Taip suradęs (lukteri atsigulė 
ir užmigo.

G r '! pr bvnda vienas J urso- 
kas ir galvoja: “Nebloga butų 
nuėjus gulti prie papo dukters, 
vakar ji meiliai į mane žiurė
jo. Tačiau kaip man jos lovą 
rasti-? Aa, kur apčiupsiu ketu
rias kojas, — ten miega popas 
su savo boba, o kur dvi kojas 

ten jų duktė.” Apčiupęs dvi 
jiopienės kojas, manė esant po
po dukterį, ir atsigulė prie jos.

Popas miega neramiai, greit 
vėl pabunda ir galvoja: “Po 
velnių, saugau dukterį, o bur- 
soką kipšas gali nuvelti prie 
žmonos.” Dviejų ir keturių ko
jų ieškojimo bud u randa dvi 
bursoko kojas, mano radęs 
žmoną, ir gula prie jo. Apri
męs popas ‘užmiega, ir greit 
pabunda kitas bursokas. Jo šir
dis taip pat ne milo skiautė, ir 
jis nusprendžia eiti prie popo 
dukters atsigulti. Galvodamas 
irgi dviejų ir keturių kojų bil
du randa popo dukterį ir atsi
gula.

Vasaros naktys neilgos, ir 
saulutei gerokai pakilus vėl 
pabunda popas. Žiuri ir savo 
akim netiki, šimtas velnių, vie
nas 
na, 
pats

bursokas begulįs su žmo- 
kitas su dukterim, o jis 
vienas!

Vaičkaus teatras

Ghicagoj Vaičkaus * Teatras 
rodė “Du keliu”. Padaužos duos 
premiją tam, katras įspės* kieno 
keliai buvo parodyti: Vaičkaus, 
ar “direkcijos”?... 

* * *
Ar dūmai mato, kaip jie len

da į akis?

Ar skylė stovi vietoj, kada 
žmogus per ją lenda?

Į užpakali

Kada, kur ir kiek lapų 
krinta?

Kokiam šimtmety vaikai 
turės tėvų?

nu-

ne-

Kokios šalies, arba tautos 
asilai durniausi?

J. V. BARKAUSKAS ’ 
FOTOGRAFAS 

Papekmingai 
tra ūki a m e ■ 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam j namus. 
Musų kainos 
prieinam o s. 
Darbo geru
mas užtikrin

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

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ 

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Coffee Mills,Swallow
CHICAGO, ILLINOIS.

Pranešimas
Šiuomi pranešame visiems savo draugams, kad 

spalio 1 dieną mes kraustomos į naują vietą

4600 So. Wood St
Mes širdingai kviečiame visus savo kastume- 

rius atsilankyti į šį iškilmingą atidarymą spalio 1 
dieną. Mes ačiuojame už jų rėmimą iki šiol, mano
me, kad remsite mumis ir toliau. Musų nauja mo- 

to bus: Patarnavimas ir atsakomybė. Ir mes pa
tarnausime jums geriausiai.

Bernad V. Milaszewicz
1723W.47th St

mokslovisi didelio 
žino, miltarizmas va-

Kaip 
žmonės 
duojasį ne tik priešakiniais, o ir 
užpakaliniais generolais ir ad
mirolais. Užpakalinis admiro
lais tvarko laivyno užpakalį, o 
užpakaliniais generolais— ka
riuomenė užpakalį.

Vedant karus, prisieina dary-

gi jau kalba, kad komunizmas 
Rusijoj buvo negalimas, nes 
šalis jam .nepribrendusi. Puolė 
jie naikinti pinigus ir skelbė, 
kad be pinigų galima apsieiti, 
a dabar kiek galėdami pinigų 
ieško ir juos stiprina. Tvirtino, 
kad revoliucija tuoj įvyks visa
me sviete, nes buržuazija esan
ti visur perblokšta, dabar skel
bia, kad visur buržuazija ir jos 
militarizmas esą galingi. Puolė 
militarizmą ir karus, o dabar

tuviškai puolimus ir ginimąsi. I paįys tapo jo garbintojai ir 
liet kartais gintis neužtenka, °|^rąsiIia kitom šalim karais, 
prisieina bėgti arba trauktis. I Reikėtų storesnę už bibliją 
šitokiame atsitikime laivyno b’lknygą parašyti, kad suminėjus 
karinome.ics užpakalis pradeda I vįSU8 bolševikų pasitraukimus 
judėti pirmiausia, — jis, taip L užpakalį.
sakant, veda priešakį.

Dabar Amerikos lietuviai ko- 
Niekas sviete tiek daug naši-1 mųnistai, kurie praeityje yra 

traukimų į užpakalį nedarė ir I darę šlykščių puolimų, atsidu- 
nedaro kaip komunistų partija[rė keblioj padėtyj. Visi ir visur 
ir komunistų valdomoji Rusija. I juos puola; visi iš jų juokus ' 
Bolševikai puolė visokias refor-įkrečia; visi pamalę juos esant 
mas, kurios gerina darbininkų Į humbugieriais, bloferiais ir 
būvį; paskui pasitraukė nuo I pusgalviais. Norint vardą pa- 
puolimo. Puolė jie parlamenta-įtaisyti, reikia liėgti iš komunis- 
rizmą ir boikotavo rinkimus;!tų partijos. Bėgti bėgtų, bet 
paskui patys ėmė dalyvauti rin- [sarmata. Urnai prisipažinti, kad | 
kimuose. Puolė jk unijas ir ki-Įbuvo niekšai ir pusgalviai, ne- 
tokias darbininkų organizacijas. I garbė.
liepė saviškiams nesimaišyti su I
palšom miniom; paskui patys I Padaužos, kurie yra neparty- 
ėmė skverbtis į tas organizaci-1v6 lietuvių dalis ir kurie nuo- 
jas. Rusijoj šaudė ir naikino [širdžiai tarnauja visoms musų 
mokslo žmones, likusius gyvais!taul(>s ‘joms, pavedė šitą 
maitino pusbadžiu, valstybė bu-1 kla-ii^imij, išspręsti užpakalinių 
vo paėmusi visą industriją ir jrejkalų ministeriui, nes kaip jis, 
vaizbą, bet greitai patyrė, kad|taip ir. bolševikai, kurie yra 
be mokslo žmonių šalis negali I l,ratę tiek daug įužpakalį trauk- 
gyventi, kad industrijos ir |tokiuose reikaluose geriau- 
vaizbos bolševikų partija nemo
ka vesti. Pradėta ir mokslo 
žmones toleruoti ir kapitalis
tams visokias koncesijas duoti. 
Bolševikai tvirtino, kad jokio 
šalies pribrendimo nereikia ko
munizmo įgyvendinimui, dabar

lis, tokiuose reikaluose geriau- 
Įsia susipras.

Ministeris pataria, kad kiek
vienas veiklesnis komunistas iš
sikeltų gyventi j tokią koloniją, 
kur jo niekas nepažįsta. Ten 
jis gali atidaryti karčemą ar 
panašią bolševikiškam protui

. S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

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

PADIDINTA
Vienintelė Lietuvių Muzi

kos Konservatorija 
Amerikoje.

12 įžymių mokytojų moki
na: piano, dainavimo, smui
kavimo, vargonų, teorijos, 
Banjo, mandalin, gitaro, uka- 
lele, mokinių orkestrą, ope
ros klesą, 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
3259—3261 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL. 
Tel. Boulevard 9244 
CICERO PRANCH 

4847 W. 14th St. 
CICERO, ILL.

Nelaukit žiemos ir sniego
PIRKIT DABAR IR SUTAUPYKIT

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 
pigios kaip dabar.

f

Mes parduodam ir rekomenduojam 
Franklin County anglis.

Mes taipgi esame dastatytojai šioje 
apielinkėje

taip

SolvayČoke 1
Ir visokios rųšies kietų ir minkštų anglių. 

^Telefnouokit mums tuojau.
Dastatysim tą pačią dieną.

BURNITA

IJKl.

BRIGHTON
COAL AND BUILDING MATERIAL Co.
3701-27 So. Maplewood Avė. Tel. Virginia 1050 

“No order too large for our eųuipment: None too small 
for our appreciation.’’ i

GERIAUSIOS DRAPA
NOS, STYLISKUME

IR STIPRUME
Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskiftumet vieną iš 
geriausių.

Nauji Rudeniniai Siutai 
ir apsiaustai

Jų vertybė yra labai dide
lė sulyginamai sų kitais. 
Kada jus pamatysite di- 
džiausį pasirinkimą sty- 
liu, spalvų ir materijų ge
rumą, jus nusistebėsite, 
kaip mes galim parduoti 
už taip žemas kainas. 
Visi styliai Rudeninio se
zono jau yra. Ateikite ir 
persitikrinkite. Gerai ži
nomais bargenais seniai 
pagarsėjęs ir visada gerai 
patarnaujantis.

J. SAVICKAS
6234 So. Western Avė.,

Chicago, III.

Atdara Nedėliomis nuo 8 
iki 1-mai po pietų


