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Jugoslavija gn
Bulgarijai

Naujas angliakasių laimė 
jimas dar 5-se valstijose

Francija susikirto su Rusija
Jugo Slavija grūmoja 

Bulgarijai
Bulgarija atsiprašė Jugo 

Slavijos
Reikalaus gvarantijų ir satis

fakcijų.' Presą reikalauja ka
ro. Karo stovis Bulgarijos 
pasieny.

Slavi-
Slavija

BELGRADAS, Jugo 
joj, spalio 7. — Jugo 
paruošė notą Bulgarijai, ku
rioj reikalaujama gvarantijų 
už ateitį ir taipjau satisfakci
jų už \ praeitus Makedonijos 
komitadžių (partizanių) puoli
mus, kurių vėliausia auka kri
to lstij>e gen. Kovačevič. Kal
tinama, kad Bulgarija buk re-

LONDONAS, spalio 7.
Čia gauta žinių, kad Bulgarija 
per savo 
de, Jugo 
gailą dėl 
čevič ir
Slavijos sienos.

ambasadorių Bielgra- 
Slavijoj, išreiškė at- 
užmušimo gen. Lova- 
del peržengimo Jugo

Chieago, III, šeštadienis, Spalio-Oetober 8 d., 1927
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St, Louis vėtros pasėkos. — Vėtros sugriautas Kotelis prie Llndell bulvaro.

Huertos brolis nušautas
Angliakasiai laimėjo dar 

penkiose valstijose

>. , r.■■■«', ■ i 

Franciją susikirto su 
Rusija

Daug areštuotų Floridoj 
už butlegerystę

Gen. Gomez spėkos 
apsupti.

baigiamos Streikas baigtas ir pietvakari* 
nėse valstijose.

NOGALES, Ariz
mianti komitadžių veikimą. |— Alfonso De La Iįnerta, bro-

Del užmušimo to generolo 
Jugo Slavijo^ laikraščiai ėmė 
reikalauti paskelbti karą Bul
garijai. Reikalaujama, kad Ju
go Slavija stvertųsi prieš Bul
gariją aštriausių priemonių.

Gen. KaziČ. komanduotojas 
Jugo Slavijos kariuomenės pa
sieny, praneša. kad du gen. 
Kovačevič užmušėjai jau yra 
suimti.

Du ministerių susirinkimai 
vakar nutarė paskelbti karo 
stovį visuose distriktuose, ku
rie susisiekia su Bulgarija.

lis buvusio Meksikos preziden
to, liko nušautas susirėmime 
su federalinė kariuomene Ne
gales, Sonoroj, prie pat Ameri
kos sienos. Jis vadovavo būre
liu indėnu maištininku, kurie 
pabėgo pamatę federalinę ka
riuomenę, pa likdami De I>a 
IInerta ir gen. Medina gintis 
vienus. 'Abu jie ir liko nušauti. 
Jo brolis, buvęs prezidentas, 
gyvena Los Angeles, Gal.

Įvairiose Meksikos vietose 
pusi reišk ią bandos maištinin
kų, b<4 jos tuojaus lieka iš
sklaidytos kaip tik jas užklum-

KANSAS CITYį Mo., spalio 
7. — Angliakasių unijos ir 
kasyklų .savininkų atstovai pa
darė sutartį, kuriąja baigiama 
angliakasių streiką dar penkio
se valstijose — MinBOuri, Kau
šas, Arkansas, Oklahoma ir,nk0 
Texas. Angliakasiai gryšta į 
darl>ą veik tomis pačiomis al
gomis. kokios buvo pirmiau, 
prieš streiką, kuris \ prasidėjo 
balandžio 1 d., užsibaigus kon
traktui.

Rusija griežtai atsisako atšau
kti Rakov-ski, nors to tiek 
pat griežtai reikalauja Fran
ci ja.

areštuotųjų yra šerifas, 
pagelto ninkai, |ooKc’stų.

Tarp
jo
Dar daugiau bus areštuota.

Grūmoja nutraukimu diplotaa-P" bėralinė kariuomene.
tinių ryšių.

B1EI.GRADAS, spalio 7. — 
Jugo Slavijos ambasadorius 
Sofijoj liko autorizuotas pra
nešti Bulgarijos valdžiai, kad 
jei ji nesistvers 
priemonių prieš 
Makedonijoj 
tpes, tai Jugo 

neliks 
kaip

veikmingų 
veikiančias 

bulgarų 
S|avijos 

kitokios 
atšaukti
ir nutraukti

gru- 
val- 

iš-
ii

džia i 
eities, 
(ambasadorių) 
diplomatinius ryšius.
Bombardavo jugo slavų 

miestelius
VIENNA, spalio 7. — Ko- 

mitadžiai perėjo Jugo Slavijos 
sieną iš Albanijos ir Bulgari
jos, bombarduodami ir degin
dami miestelius. Daug nuosto
lių padaryta Klisora miestely, 
kur jie išsprogdino paštą k 
miesto salę. Jugo Slavijos Žan
darai susirėmė su puolikais ir 
persišaudime keletą jų nukovė.

Karo stovis taix> paskelbtas 
jxaliestuose distriktuose. 
didelio sujudimo 
Sofijoje.
Susirėmimas su

Yra
Bielgrade ir

komitadžiais. 
spalio 7. —BIELGRADAS, 

Jugo Slavijos kareivfai uždarė 
Jugo Slavijos-Bulgarijos-Ma- 
kedonijos sieną ir žandarai su
stabdė visą judėjimą, apart 
prekių gabenimo. Tai padary
ta sulig karo stovio.

Gautomis žiniomiaį bulgarų 
komitadžių būrys puolė Make
donijos pasienio miestelį Klišu- 
r«, metė į valdžios trobesius 
devynias bombas ir vėliau susi
rėmė su žandarais, vartodami 
šautuvus ir rankines granatas. 
Puolikai liko atmušti po mu- 
šio, kuris tęsėsi nuo 1 vai. nak
ties iki išauštant. Kiek žmonių} 
krito, žinioj nepaduodama.

No. 237

25 atstovai pašalinti
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lio 7. — 5,000 federalinių ka
reivių baigia apsupti gen. Go
mez spėkas* Vera Cruz. valsti
joj. Maištininkai yra apsikasę 
kalnuose ties Perote ir val
džios kariuomenė taip manev
ruoja^ kad juos visai apsupti, 
arba priversti juos stoti mu- 
šin.

Meksikos seimas išreiškė 
prezidento Calles valdžiai pa
sitikėjimą ir nutarė pašalinti 
iž seimo 25 atstovus, už tai, 
kad jie rėmė maištininkus gen. 
Gomez ir sušaudytąjį gen. Ser- 
rano.

Amerika neutralė
WASIIINGTON, spalio 7. — 

J^ikydamosios pilno neutralu
mo, Jungt. Valstijos įsakė vi
soms valdžios įstaigoms palei 
Meksikos sieną sulaikyti nu- 
žiurėtinas žmonių grupes, ar
ba siuntinius ginklų ir amuni
cijos į Meksiką. Valdžia betgi 
svarsto klausimą, ar nepaliau
ti duoti pagelbą konstituciniam 
Meksikos prezidentui, atsiti
kus Meksikoj maištams, nes 
esą Amerikos valdžiai nerupi 
vidurinė meksikiečių kova, o 
tik apsaugojimas amerikiečių 
gyvasties ir turto Meksikoje.

Pasimirė H. G. VVells žmona.
DUNMOVV, Essex, Anglijoj, 

spalio 7. 
nuiose pasimirė nuo vėžio ligos 
garsaus Anglijos rašytojo H. 
G. Wells žmona. Už kelių va
landų turėjo įvykti - vestuves 
jos sūnaus Prano. Vestuvės b 

• vyko paskirtu laiku, nes vėl i o- 
f nė prieš mirtį to pageidavo.

- Šiandie savo na

PARYžUf, spidio 7. — 
Francijos užsienio reikalų mi
nisterija nusprendė, kad Fran
cijos atsakyme Rusijos užsie- 

reikalų komisarui < 
mii, kuris atsisakė atšaukti 
savo ambasadorių Paryžiuje 
Rakovskį, bus formaliai, Įr 
griežtai [jareikalauta Rakovskį 
atšaukti. Dar šiandie Maskvon 
bus 

tkni 
’ vra 

; ii«i. 
' ku i me

7 sukilimo, bet 
darbų, kurie 
nesmagugii.

čičerino atsisakymas atšauk
ti Rakovskį buvo paduotas pa- 

} si kalbėjime su radikalų Le Soir 
laikraščiio korespondondu. Ta
me pasikalbėjime čičerinas pa
reiškė, kad reakcionierių puo
limas imt čičerino yra “visai 
neįmanomas kaipo prieš sveti
mos šalies ambasadorių, 
liepė Francijos valdžiai 
ti tris dalykus: , 

“Pirma, kad sovietų 
io 7. — Amerikietis rašytojas, [netik nenutiko priimti 
kritikas ir dailininkas Ileiman|mą Rakovskio, bet atpenč, yra 

tam griežtai priešinga. Antra, 
nė Litvinov, nė aš pats nesa
me kam nors kalbėję apie at
šaukimą Paryžiaus 
riaus. Ir trečio/ aš 
miu jo darbą ir 
Paryžiuje.”

“Tegul Paryžius 
atšaukimo. Maskva 
darys,” galutinai pareiškė Či- 
čerinas, užbaigdamas paprastu 
bolševikams tvirtinimu apis 
labai rūsčias pasekmes, kurių 
duosiąs Francijos reikalavimas.

Paryžiaus politiniai rateliai 
labai įsižeidę dėl čičerino kal
bos formos.

15 policistų ir laivo 
įgula išžudyti

ŠUVA, Fiji salose, spalio
Anglijos komisionierius va

kariniame Pacifike gavo radio 
žinią iš Tūla gi, Saliamono sa
lose, kad anglų laivu Auk at
vykęs pirklys sako. jog ant; 
Mala! ta salos, Sinarago gyven
tojai nužudė distrikto komisio- 
n i erių Bell, kadetą Lillies, 15 
vietos policistų ir laivo įgulą.

Užmušė sekretorę ir pats nu
sižudė.

BER1JNAS, Vokietijoj, spa-

George Scheffauer šiandie dėl 
nežinomus priežasties po 
smarkios kovos supjaustė savo 
privatinę sekretorę Kathmne 
Von Meyer, 28 m., paskui pats 
sau perpjovė gerklę ir šoko iš 
trečio augšto pro langą gat
vėn, ant vietos užsimušdamas. 
Sekretorė gi mirė kely į ligo* 
ninę. ,

plovėjai sustreikavo.
YORK, spalio 7. — 

sustreikavo organizuo- 
reikalą ūda-

Langų
NEW 

Šiandie 
ti langų plovėjai,
mi pakelti algą $3 ' į savaitę 
(jie" dabar gauna $88 savaitė
je) ir pripažinti jų • uniją.

Risiantysis Vokietijos amba
sadorius.

Vokietija nepriima iš 
Klaipėdos krašto 

mėsos
Klaipėdos vokiečių laikraš

čiai paskelbė, kad Prūsijos že
mės ūkio ministeris nuo šio 
mėn. pradžios uždraudęs įvesti 
į Vokietiją Klaipėdos krašto 
mėsą, nes esą Klai]>ėdos krašte 
gyvulių tarpe pasireiškusi epi
demija.

Lenkai persekioja 
lietuvius

Uždarė lietuvi^ draugiją, mo
kytojų seminariją, mokyklai 
ir daug žmonių areštavo.

Nelaimė išdavė vokiečiy 
gasy dirbtuvę

BERLINAS, spalio 7. —Vie
na mergaitė pasimirė ir vienas 
darbininkas arti mirties nuo 
nuodingų gasų iš gasų bombų, 
kurios buvo dirbamos Offen- 
bach dirbtuvėje Vokietijos da
žyki trusto. Ši nelaimė sukėlė 
didelę sensaciją visoje Vokie
tijoje, nes einant Versalės su
tartimi, Vokietijai neleidžiama 
dirbti gasinių bombų nė sau, 
nė kitoms šalims.

Valdininkai aiškina, kad Vo
kietijos dažylų trustas, kuris 
yra susijungęs su Francijos 
trustu, turys pilną talkininkų 
militarinės komisijos leidimą 
išdirbinėti šiuos gasus. kurie 
buk esą reikalingi cheminiai 
reakcijai prie pagaminimo da- 
žylų. Bet visgi jie nepaaiškina 
kodėl gasai buvo leidžiami į 
bombas.

5 darbininkai žuvo su
griuvus dirbtuvei 

/ 
* “ ■ ""

Dar devyni yra palaidoti ir 
daug sužeistų.

APPLETON, Wis., spalio 7. 
— Penki darbininkai liko už
mušti ir tarp 20 ir 30 darbi
ninkų liko sužeisti, niekurie 
gal miltinai, sugriuvus dviems 
augštams Kimberly-Clark Pa
per Co. dirbtuves.

Mažiausia- devyni darbinin
kai tebėra palaidoti po griu
vėsiais ir 150 gelbėtojų dirba 
visu smarkumu, kad juos iš
imti iš >po tonų geležes, popie- 
ros, muro ir mašinų, pasitikint, 
kacĮ niekurie jų gal dar tebėra 
gyvi.

Pusč nugriuvusios dirbtuves 
liko nunešta Fox upės, ant 
kurios kranto" dirbtuvė stovė
jo. Tad dabar yra sunku, ne
suskaičius visų dirbusių tuo 
laiku dirbtuvėj darbininkų ir 
išlikusių, sužinoti kiek ištikru- 
jų darbininkų tebėra po griu
vėsiais ir kiek jų nunešė sriau
nus upės vanduo. Ginkluota 
sargyba stovi prie dirbtuvės ir 
nieko neprileidžia, apart gelbė
tojų, nes prisibijoma, kad kar
tais ir kiti . seni dirbtuvės na
mai gali griūti.

VVASHINGTON, spalio 7. — 
Elta praneša, kad Vilniaus 
krašte uždaryta Lietuvių 
Draugija “Rytas”, mokytojų 
seminarija ir 44 liaudies mo
kyklos. Suimta organizacijų 
pirmininkai, veikėjai ir daug 
kunigų.

—Lietuvos Pasiuntinybe
Amerikoje*

Šiauliai
—i----

P. Romaną teis Šiauliuose.

Teko sužinoti, kad p. Roma
nas. kuris nesenai Palangoje 
nušovė d-rą Brundzą, bus tei
siamus siaubuose.
Sudegė bravoras “Gubernija.”

Rugsėjo mėn. iš 2 į 3 dieną 
apie pusė antros vai. nakties 
iš nežinomom priežasties užsi
degė alaus gaminimo bravoras^ 
“Gubernija.” '

Sudegė stogas ir kai kurios 
sienos bei dalis mašinų.

Nuostolių padaryta apie 150 
tukstančiy litų. ‘

Alaus gamintmas nesustab
dytas. Darbas tęsiasi.
Stud. Kauneckas ir Kaminskas 

Šiaulių kalėjime.
Iki šiuo laiku sėdėję Kauno 

sunk, darbų kalėjime Liet, uni
versiteto studentai Kauneckas 
ir Kaminskas, kurie yra nu
bausti nūn pargabenti į Šiaulių 
sunk, darbų kalėjimą. D-ras 
Pajaujis iš Kauno kalėjimo iš
vežtas į Panevėžį. E. Tornau 
liko Kauno sunk, darbų kalėji
me.

FORT LAUDERDALJjI, Fla., 
spalio 7. — 20 Broward pavie
to gyventojų liko areštuota 
federalinių agentų už butlege- 
rvste. Tarp areštuotųjų yra 

, keturi jo pagelbuliu
kai, vienas policistas ir penki 
buvę policistai. Jie visi jau yra 
apkaltinti grand jury už suo
kalbį sulaužyti prohibicijos įs
tatymus. Tie apkaltinimai bu
vo išnešti dar liepos mėnesy, 
kada grand jury tyrinėjo but- 
legerystę, bet apkaltintųjų var
dai ikišiol buvo slepiami.

Sakoma, kad ii' šio mieste
lio 10 gyventojų yra apkaltin
ta, bet jų vardus slepiama iki 
apkaltintieji bus areštuoti. Iš 
visų areštuotųjų reikalaujama 
po $1,500 kaucijos. Jų byla 
bus nagrinėjimą lapkričio mė
nesy.

čięeri- šerifas,
* _ i 1 J '

pasiųsta nota, smulkmoniš- 
išdėstanti kodėl Rakovskis 

11 epageidau j amas Franci-
neti'k dėl garnius bolševi- 

mažumos 
raginama

manifesto, kuria- 
prie ginkluoto 
ir dėl kitų jo 
suteikę Frnncijai

Jis 
pasaky-

valdžia 
atšauki-

ambasado- 
stipriai re- 
pasielgimus

reikalauja 
gi to nepa-

“Gerąjj” bankierių areštavo.
AURORA, 111., spalio 7. — 

John L. Esser, kuris iš banko 
pasiuntinio į trumpą laiką pa 
kilo į Aurora Trust and Sa- 
vings banko prezidentus, trp-o 
areštuotas už išeikvojimą $100, 
000 to banko pinigų. Jis prisi
pažino, kad jis tuos pinigus 
prakišęs biržoje, kur jis manęs, 
pusi pelnyti, bet jį patį numo
vė. Jis buvo dar jaunas vyru
kas, skaitomas labai gabus, pa
kėlęs savo banką iš paskutinės 
vietos į veik patį priekį, jis 
visgi suklupo ir dabar sėdi ka
lėjime, o banką valdo E. P. 
Alschuller, brolis federalinio 
teisėjo. Bankas vėl atdaras ir 
varo savo biznį.

DARBINAS, Manžurijoj, s. 
6. — Bolševikų vietos konsu
las Legrand liko valdžios at
šauktas, kadangi jauna rusų 
šokikė persišovė pokily konsu
late. Ji buk netyčiomis persi
šovusi ir yra kritingoj padėty 
ligoninėj.

DALLAS, Tex., spalio 7. — 
Keturi žmonės liko užmušti ir 
trys sunkiai sužeisti, Santa Fe 
pasažieriniam traukiniui už
važiavus ant automobilio.

Serbų generolas užmuštas.
ISTIP), Jugoslavijoj,’ spalio 

6. - 
gabiausių Serbijos 
strategų, liko užmuštas
savo namų dviejų žmonių, 
jama, makedoniečių, kurie 
bėgo.

Visoj šioj apygardoj
šios priežasties tapo paskelb
tas, karo stovis.

BERLINAS, spalio 6. — Už
sienio reikalų ministeris Stre- 
semann pasiūlė Petrui Rein- 
hold, buvusiam finansų minis- 
terjui įr žymiam Vokietijos 
demokratų partijos vadui, ku
ris nesenai sugryžo iš Jungt. i
Valstijų, užimti vietą Vokieti- Veikiausiai 
jos ambasadoriaus Wn»hfn.<tę>- ėOčiau. 
ne, vieton barono Ągo von šiandie saulė 
Maltzan, kuris nesenai Žttvd džlasi 
nelaimėj su aeroplanu. . 2:44 vai. aabties.

šiai dienai pra-
*•bL ras

Chicagai ir apielinkei federa- 
llnlf / 
našai..

Gen. Kovačevič, vienas ią 
armijos 

prie 
S])ė- 
pa-

dėl

giedra ir biskį

teką 5i&4, lei- 
MSntto leidžiasi

NEW YORK, Spalio 6. — 
Paul Fairfax Fuller, 29 m., 
scenerijų rašytojas ir redakto
rius, kuria krutamųjU paveiks^ 
lų aktorės p-lės Helen Green 
namuose kėlė triukšmingu po- 
kilį delei pardavimo vieno savo 
veflsalo kratanuesiems paveik- 
šlama. Iškrito pro devinto aug- 
Što langą ir uŽsinn^č anl vie

tos.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
» lietuvius iiųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
hi.Kitėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina | patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

' z ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visiiką 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 suteik- 
jums patarnavimą:

AUSKOS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TtBUClO APTINKA, ?:t:< K nMh sirc.t 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 Wert 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicajro, III.
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CHluksnOSl Tarp Ghicagos
ŽINIOS L Lietuvių

Apsisaugoki! automo
bilių vagilių
Michae] Hughes 

policijos viršininkas

Daug maž apie 130,(MX) auto- 
mobibų, vertės 1130,000,000/ 
pavagiama kas metai visoj šalyj. 
Daugeliui šių vagysčių butų 
buvę galima pastoti kelias, jei 
automobilistai butų atsargesni.

Dabokite savo autą dieną ir 
naktį prisilaikydami šių taisyk
lių:

Visuomet užrakinkite karą 
keliais budais. Uždarymo kr 
birkštes plunksnos (ignition 
svvitch) neužtenka. Atimkite 
paskirstytoją (distributor) ar 
kurią kitą automobilio dalį, taip 
kad vagis turėtų pritaikyti nau
ją arba pritaikyti išnaujo, pirm 
negu jis galės- nuvažiuoti.

Padarykite ant savo auto ko- 
kias žymes, taip kad karas bu
tų galima pažinti, nors vagis ir 
permainytų motorą (engine) ir 
karo numerį. Kai jus palieka
te savo automobilį tokioj vie
toj, kur vagis gali darbuotis 
«pi<- ii neimstebiamas, jus pa- 
tyn kviečiate vagį pasikėsinti 
ant jūsų automobilio.

Pirm negu perkate naudoti) 
(second band) .automobilį’ per
sitikrinkite gerai, ar ypata, iš 
kurios jus j>erkate tą automo
bilį, yra patikėtina. Toks auto
mobilis gali būti pavogtas ir 
todėl gali būti atimtas iš jūsų. 
Visuose tokiuose pirkiniuose 
atsiklauskite policijos nuova
dos. ar kartais nėra Lis auto
mobilis užregistruotas policijos 
surašuose kaip toks, dėl kurio 
pirkimo esama kliūčių. Telefo- 
nuokite policijai: Krankliu 
0198.

Jei jūsų automobilį pavagia, 
tuojau telefonuokite artimiau
siai policijos stočiai — Police 
1313 , suteikdami visas infoiv 
macijas, kurias galite suteikti. 
Jei automobilis būva surastas, 
atkreipkite ypatingos domės į 
tai, kad kaltininkai butų pa
traukti atsakomybėn ir tinka
mai nubausti. Nesulaikykite by
los, jei autorrfobilis būva su
rastas.

Padėkite mums visais galia
mais budais apsaugoti jūsų 
automobilį. Atminkite, kad ne
dabojamas automobilis yra pa
raginimu vagiui pasinaudoti 
juo.

Roseland

SPORTAS
ŠIANDIE ROSEEANDE

ĮVYKS RISTYNĖS

Šiandie 8 vai. vakaro Stru
milos svetainėje (Indiana avė. 
ir 197 st.) “dzūkas” Bancevi- 
čius risis su “lietuviška gori
la” — Simonsu. Be jų dviejų 
Imk dar kelios poros gerų ris- 
tikų. — R.

Nors man asmeniškai gal ir 
nereikėtų duoti atsakymo į 
“Progresyviu” aprašymą, til
pusi “Vilnyje” rugsėjo 14 d., 
ale kadangi tame aprašyme ga
lima numatyti korespondento 
noras nukreipti Golden Star 
kliubo narių domę kiton pu
sėn ir įtarti, jogei Buiko turįs 
ypatiško pikčio prieš Petronį, 
ir jei ne Huiko, tai lame rei
kale viskas eitų “kak po mąslu”, 
tai negaliu susilaikyti netaręs 
ir savo žodžio.

Minėtoj “Vilnies” korespon
dencijoj “Progresyvia” rašo:

“Nors man kliubo reikalai 
svetimi, bet kadangi teko gir
dėti ir prisiklausyti- kaip jis 
suki! mašiną, kad nepriimti 
Petronį į kliubą, tai neišken
čiau nepasakęs žodį kitą.”

“Tenai korespondencijoj Bui
ka rašo, kad ‘valdybos reko
mendacija atmesta’, ir daduria, 
krd ‘Petronis buvo atidėtas iki 
:iepos mėn., kol pristatys met
rikus.’ čia išeina, kad jau Pet
ronis galutinai atmestas”...

Jeigu “Progresyvini” yra sve
timi kliubo dalykai, iš kur jis 
taip smulkiai nugirdo, kad su
laukęs du susirinkimus parašo, 
j(.gci Petronio klausimas ne
sąs užbaigtas? Išrodo, kad 
“Progresyvis” daugiau žino, ne
gu kliubo nariai.

Pusmetiniame kliubo susi 
rinkime, kada piimą sykį svar
styta Petronio aplikacija ir ka
da buvo parodyta, jogei Petro
niu! trūksta 14 dienų iki 40 me
tų amžiaus, kai kurie nariai 
padarė pastabą: lai jis prista 
to metrikus- kuomet yra gi
męs. Ir kas atsitiko tuomet? 
Buvo leista balsuoti, ar reikto 
metrikų, ar ne. O tekis balsa
vimas ar buvo reikalingas? Gal 
buvo, nes pirmininkas l-uvo už
miršęs, jogei konstitucijoj yra 
ve koks paragrafas: skyrius 11 
nr. (>. “Progresyvis” tai girdė
jo ir nusiklausė.

Ką daro valdyba tokiame at
silikime? Ji apsiima peržiūrėti 
dekumentus bm prirodymus, 
ar nėra kandidatas senesnis, 
kaip aplikacijoj pasakyta. Bet 
tam yra konstitucija, kuri turi 
skyrių 11, 8 ir 9. T i? parag
rafai aiškiai pasako, kas reikia 
daryti.

Kliubo valdyba turėjo savo 
susirinkimų, kuriamo buvo pir
mininkas, raštininkas, iždinin
kas. korespondentas (vienas, o 
kliubas turi du)- pašalinis na
rys ir kandidatas. Kas atsitiko 
tarne susirinkime? Pristatyti 
Susivienijimo if Vytauto lira u 
gijos užrašymai, kada Petro
nis įstojo į viršminėtas drau
gijas. Bet tuose užrašymuose 
nebuvo kandidato gimimo die 
nes pažimėta. Ir pagalios kan
didatas klausia patsai: ar tu su 
manim, ar prieš?

Ir kaip čia gali išreikšti sa
vo nuomonę? Juk tame tarpe

lai jis pristato metriką. Įneši
mas daroma, kad valdybos re
komendaciją atmesti, šis įneši
mas paremtas. Valdyba paaiš
kina, kad mums skriaudos ne
bus priimti dabar Petronį į 
kliubą, paimti jo pinigus, o 
paskui, jei metrika parodo jį 
senesniu, tada kandidatas žu-, 
do ir savo įmokėtus pinigus. 
Priėjom prie balsavimo. Bal
savom tame klausime tris sy
kius. Balsavimo laiku pirminin
kas daro pastabą nariams: gir
di- kurie nesate išbuvę tris me- 1 
nesiūs kliube, Begalite balsuoti.

Pastaba ant vietos pirminin
kui: kur yra toks paragrafas 
konstitucijoj, kuris draustų bal
suoti nariams, neišbuvusiems • 
kliu be tris mėnesius? Konsti
tucijoj tokio paragrafo nėra, 
bet pirmininkas pareiškia, kad 
jis prisilaikąs kitų draugysčių. 

.() čia (Dolden Star kliubo su
sirinkimas! Pagalios nubalsuo
jama. Balsavimo pasekmės' to
kios: liko atmestas.

Kai dėl reikalavimo metrikos, 
tai aš galiu pasakyti, kad jau 
senai to kliubas reikalauja, 
h ne tik kliubas yra nepriėmęs 
kandidato dėl jo senumo, bet 
nariams pasipriešinus, kad kan
didatas streiklaužiauja, kuomet 
kiti nariai streikavo, kandida
tas buvo nepriimtas į kliubą, 
nors ir buvo pripažintas svei
ku.

O daryli iš Petronio “kanki- 
ij” yra taipgi .absurdus daly
kas. Tiesa, klitibe turime se
nesnių narių, negu Petronis, 
bet tie nariai nelaukė 14 dienų 
■ki melų rubežiaus įstojimui į 
kliubą. Senesnieji nariai ir šian- 
lien yra musų tarpi'. Jie buvo 
kliubo nariais tada- kada kliu- 
’ią vadinta ne Golden Star klin- 
>u, kaip čarteris rodė, bet “bu
rnų”, “pijokų”, “kozirnfnkų”, 
“peštukų” ir kitais “gražiais” 
vardais.

Bet ta dalis kliubo narių ne
atstojo dirbusi. Ji ir šiandien 
•udaro kliubo nugarkaulį, o ne 
kokie ten “progresyviai”. Ir 
"iandien, kai jau kliubas atši
ltojo tvirtai ant kojų, kai jau 
ic kliubo pionieriai vietoj 

“Strumilų bumų” įgijo visuo
menėj gerą vardą, tada išeina 
musų “progresyviai” ir sako: 
‘Mes tai padarėm!” Juk Petro
nis žinojo kliubą ir pirmiau, 
daug pirmiau to, kai jam betru
ko tik f4 dienų iki “mirties”. 
Ale kaip su “bomais”, tai ne
norėjo būti kartu. Ir ne Buiko 
yra veidmainys, bet jus, nes 
Ruiko tebėra tų “bomų” tarpe 
nuo pradžios jų susiorganizavi- 
mo.

Kas link primetinčjimų, kad 
dėl tilpusių “Naujienose” liepos 
5 ir 15 dienomis koresponden
cijų Buiko kaltas- aš galiu pa
sakyti, kad kolioti per laikraš
tį ypatų bei organizaciją nėra 
nano amatas. Reikaluose drau
gystės, kurios nariu aš esu, vi
sados stoviu savo persitikrini
muose, o ne už “izmus”. Jeigu 
kurį “izmą” noriu remti, tuom 
ykiu galiu tapti nariu tokių 
organizacijų ir jas remti. Bet 
iki šiol aš priklausau tokioms 
Iraugystėms, kur partijų bei 
akėjimo dalykai nėra svarsto
mi. Aš esu priešingas bolševiz-

Vienoj tų korespondencijų 
komunistai yra prilyginti pa
razitams. Matyti, tai pasirodė 
jam “šmeižtu”. Bet ar žino p. 
Ruiko- kad Amerikos komunis
tai, jų tarpe ir lietuviai, surin
ko apie pusę miliono dolerių 
Rusijos bad uoliam s šelpti ir 
kad vietoj tų aukų baduoliai 
gavo praktiškai tik žinomą fi
gūrą iš trijų pirštų? Apie tai 
savo laiku plačiai buvo rašyta 
laikraščiuose. Ar žino p. %Rui
ko, kad Sacco ir Vanzetti gy
nimui komunistai surinko į 
500,090 dolerių (taip pasikelia 
savo spaudoj komunistų viršy
tos), o Sacco ir Vanzetti gyni
mo komitetas tegavo tik apie 
6,000 dolerių? Neminėsiu čia 
daugybės kitokių abejotinos 
garbės komunistų žygių.

Rinkti aukas geram' tikslui 
.nėra nusižengimas. Bet rinkti 
aukas geram tikslui, \ o paskui 
sunaudoti jas kitam (kuriam, 
jei žinotų, niekas neduotų nei 
cento) gali tik parazitai. Ir pa
vadinimas komunistų parazitais 
šiandien nėra šmeižtas, tai yra 
tik tinkamas jiems vardas.

V. P.

West Šitie
šeštadieny, spalio 8-tą d., 

Westsidės parkuose prasideda 
angliško futbolo (socer) sezo
nas. Aštuoni šios rūšies futbo
lo jauktai stos pretiminarems 
imtynėms. Imtynės įvyks teka
muose parkuose: Douglas, 
Humboldt ir La Follette par
kuose. Įvairus West Sidės par
kai* turi vietos futbolui lošti. 
Futbplo jauktai todėl gali gau
ti juos lošimui.

Pereitos vasaros besbolo lo- 
šius West Side parkuose lošė 
301 jauktas. Tame skaičiuje 
lošė 33 bažnytiniai jauktai, 50 
pramoninių įstaigų jauktų ir 
218 jauktų, priklausančių at
letiniams kliubams.

LINKSMAS BAUBS
Sukatoj ir Nedalioj, Spalio (Oct.) 8 ir 9 d., 1927

? PARENGTAS

'• LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS
Savo Svetainėj, 3501 So. Union A ve.

Pradžia 7 vai. vakare 
PASILINKSMINIMUI SUAUGUSIEMS ŽMONIEMS 

Šokiams grieš p. Grušo Orkestrą 
Bus skanus gėrimai ir saldainiai. .

Gerbiamieji: — Alsilankykit ir pasišokit lįnksmų lietuviškų 
kių. Svetainė graži ir tvarka gera, užganėdins visus.

> ' /. c *
PASTABA: — Nedėlioj, 9 d. Spalio, 1 vai. po piet, atsibus para

pijos mėnesinis susirinkimas . Visus narius ir norinčius prisirašyti 
meldžiame pribūti. — KOMITETAS.

80-

Be Atidėliokite Ilgiau

Babies Love It
Del skilvio ir vidurią «rwina- 
ffuniu ii priežastie* dantų 
augimo, nieko ntra geresnio 
kaip iia saugui Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’* 
Syrup

buvo ir Ycnaitis. O konstituci
ja liepia raštu pranešti į slap 
tą komisiją. Ar taip daryta? 
Bet tai ne viskas: jeigu valdy
bai priskaitoma vienas kores
pondentas, tai kodėl jau antrai 
negalima ^iškaityti? Juk jir 
buvo ten tuo laiku, kai valdy
ba ėjo laikyti savo posėdį.

Susirinkime valdyba rapor
tuoja, kad peržiūrėjusi prir<xty- 
mus, bet gimimo dienos užrašų 
nemačiusi, ir todėl rekomen
duoja priimti Petronį kliuban, 
paimti iš jo mokestis, o paskui

nui.ant tiek, ant kiek remiu 
socializmą. O tai yra labai ma-' 
. ai, nes iš mano sudėtų pinigų 
iems tikslams, jeigu jiems rei-, 

ų pasilaikyti, nepasilaikytų j 
c vieni, nei kiti. Jonas Rikuo.
Pr'rrašaH. Paskutiniame ‘pa- 

p Buiko sako, kad ne 
jis rašęs korespondencijas, ku- 

•i< ; tilpo “Naujienose” .liepos 
> ir 15 dd. Jis sako teisybę, 
tos paraše kiti asmenys. P-as 
Ru ko yrr linkęs skaityti mi
nėtas korespondencijas šmeiž-j| 
tu. Jo valia, bet jis klysta. \

j.

For Cuts and Woundi
Apsisaugoki* užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimg su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
0PT0MESRISTA3

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tolircgystę. Pri
rengiu teisinga/, akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
Klaidas. Speciali atydu atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589*

fsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal,,,jau 
ateis šaltas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

coM. LEVY &
KAMPAS STATE IK 22 GATVIŲ 

Telefonas į visus departmentus — Calumet 0644-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

7

Gana Jau Gerti Durnus, Smarvę ir Kęsti Trenksmus
Arti prie gelžkelių, dirbtuvių, pasenusiam, sunikusiam vidurmiestyj, kur gresia pavojus sveikatai ir trum
pina gyvastj jūsų pačių ir mažų vaikelių augančių.
Ar žinai? kad sveikata ir gyvastis yra brangesnė už pasaulio turtus, persikelk iš seno surukusio vidur- 
miesčio j naujų gamtos surėdytų Lietuvių Kolonijų Spring Forest, pirmiau vadinta Wiliow Springs.

Šiandien ir rytoj Sukatoj ir Nedėlioj, Spalio (Oct.) 8 ir 9 d., 1927
Užbaigimo Subdivizijos išpardavimas didelių lotų % ir akro didžio. Su dideliu mišku ant aukštų kalnų 
su revais ir šaltiniais bėgančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirtina ir nepaprasta vieta gamtos surė
dyta, gyvas ir tyras oras ilgam gyvenimui taip kaip tik Lietuvoj.

$650

NEGIRDĖTAS PIGUMAS
%

Daržovėms (J6 jmokėt. Ii-.
Lotu kainos <1111 kusius $10 j 

tik mėnesj

Su visais paarnkumais kaipo: gat- 
vekariai, gelžkelio stotis, cimenti- 
niai bulvarai, mokyklos ir storai. 
50x160 pėdu !4,akro 
100x200 pėdu Vi akro 
Didžio lotai tik po

Lengvais išmokėjimais per 5 me
tus, kurių kainos be paliovos už
augs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt, taip kaip Beverly Mills da
bar jau moka po $5000 ir $10,000, 
už tokio pat didžio lotus su miškais 
Atmesk viskų, atvažiuok pamatyt 
Kur jau keletas šimtų šeimynų lie
tuvių laimingai gyvena po lapotais 
medžiais miško, turi dideliu^ 
daržus, prisiauginę visokių savo 
daržovių, vištų, šviežių kiaušinių 
ir visokių fruktų, kurių jiems pirkt 
nereikia.

Taip ir Tamsta gali pasidaryt sau laimingų gyvenimų nusipirkęs keletu lotų šitoj linksmoj kolionjjoj, kolei 
dabar pigiai parsiduoda baigiant Subdiviziją; o kada užsibaigs, tada turėsi mokėt 2 ir 3 kartus daugiau už 
šituos pačius lotus perkant iš antrų rankų.

. KAZWELL & CO.
(S. P. Kazlawski žemės savininkas)

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

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102

Pirmas Rudeninis Balius
RENČIA RYTINĖS ŽVAIGŽDES KLIUBAS

’Subatoj, Spalio-October 8,1927 Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI.
«

Pradžia 7:30 v. v. Muzika Rakausko
Tai bus linksmiausias ir smagiausias balius.

Komitetas.



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
Mr. Povilas Žadeikis
Lietuvos Konsulas Racine, Wisi

Iš lietuvių veikimo.

Binghamton, N. Y.

. j Jei plaukai slenka?
| Naudok |

RufJles

Yards 4951 
Mrs, Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Chicagoj,
Supažindino daugelį Amerikie
čių su Lietuvos galybe, savo kal- i 
boję per radio.
Musų bankas turintis turbūt 

daugiausiai lietuvių klijentų 
Chicagoje, viešai teikia kompli
mentų Mr. žadeikiui už jo pui
kių prakalbų.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

KAIP GALIMA SU TAUPYT PINIGŲ
Perkant rakandus nuo pačių išdirbėjų galimu pigiau 

nupirkti, kaina yra daug mažesnė, kaip krautuvių.

j SLA. 100 kuopos susirinki
mas įvyko Lietuvių svetainėj 
2 vai. po pietų. Naujų tarimų 
nepriimta. I 
komitetų. Kaip bus įvykinti 
pirmiau padaryti tarimai, tada1 
imsimės naujų.

Susirinkimas Jntvo draugiš
kas. 'Baigiant susirinkimą iš
kelta klausimas Dr. Jono Šliu
po raštų išleidimo. Užsiprenu
meravo Kazys Kisielius, aš 
pats, Juozas Mežinis ir daug 
kitų pažadėjo trumpam laikui 
man po penkinę priduoti per- 
siuntimui į\ Lietuvą. Yra nu
matoma Higijenai ir Medicinos 
Istorijai Barine mažiausia gau
ti 10 prenumeratorių.

Daktaras A. J. Karalius 
vyksta į Raciną. SLA. 100 
yra ruošiama atidarymui 
deninio sezono 
prograrnėlis. Dr 
liūs musų kvietimą priėmė it 
referuos apie sveikatą šitame 
parengime. Pamoka bus moks
linė ir svarbi, taipjau atsakinės 
j duodamus klausimus. Visi 
vietos lietuviai ir kaimynai 
kenoshiečiai ir iš Milwaukee 
kviečiami atsilankyti.

Apart pamokų ir programė- 
lio bus vakare ir šokiai. Jžan- 
ga maža; programo tikėtai ge- 
ri ir šokiams. Matome. Dr. A. J. 
Karaliaus straipsnius laikraš- 
čiuose. Jis yra žinomas kaip 
autorius išleistų knygų. Mes jo 
laukiame su džiaugsmu.

Parengimas įvyks spalio 9 
d. 2:30 vai. po pietų Lietuvių 

<$* Svetainėje. Visi bukite ten.

Busiantys lietuviai profesionalai 
ir kitos smulkmenos

Ringhamtonas dar iki šių die
nų neturi nei vieno lietuvio 

Išklausyti raportai i profesionalo. Dirva, rodosi, bu
tų gana tinkama, ypatingai 
daktarui, dantistui ir aptieko- 
riui.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 471h St. '

Valandos nuo S iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

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

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKU&ERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

at- 
kp. 
ru-

margumynų 
A. J. Kara-

nių apie sveikatą, drauge turė
site ne mažai linksmumo.

Lietuviai katrie manot pirkti ir jums reikalingi ra
kandai arba pianas,, Ui lankydami kitas krautuves, mel
džiame atlankyti ir musų dirb.uvę ir krautuvę, dasižino- 
kit apie musų kainas ir musų darbų. Mes patys esam 
frontinių .-etų amatininkai ir mes juos padarom geriau
siai. Dirbam ant orderio, katrie pasirenka materiolą ir 
uždangalą, padirbam kaip tik nori.

.Musų setų kainos yra nuo $75 ir aukščiau. Valgo
mųjų kambarių setus mes padarome pigiau, bo musų ma
žesnės išlaidos. Mes dar nemokam ponavot ir nuo pir
kėjų didelių kainu imt. .Mes užtikrinam, katrie pirkaite, 
busite patenkinti/ Ba katrie yra pirkę yra viai patenkinti 
musų darbu ir kainomis. 1 asiteiravimas nieko nekai
nuoja. Ateikit ir persitikrink it i musų rakandų dirbtuvę 
ant Archer Avė.

ARCHER UPHOLSTERING AND 
v FURNITURE

Spalio 1 vai. vakare 
b įvyko pasitarimo susirinkimas
• reikale atidaryti SLA. 100 kuo- 

pos lietuvių kalbos mokyklėlės
. vaikams. Suėjo tėvai su džiau- 
. gsmu nutarė, kad mokyklėle 
s butų atidaryta. Mokestis bus 
. imama.25c. mėnesiui nuo kiek- 
. vieno mokinio. Už tą mažą 
. mokestį bus teikiamas moks- 
. las, vadovėliai popiera ir <pai- 
, sėliai. Pirmos pamokos įvyks 
. spalio 8 d. 1:30 vai. jx> pietų 
j Lietuvių Svetainėje. Ateityje 
, kas savaitė bus pamokos šcšta-
> dieniais Liet. Svet., nuo 1:30
> jm> pietų iki 4:30 v. p. p.
> Pranešu tėvams apie tą mo-
> kyklą, kad žinotumėt, bet ne-
> prašau, kad leistumėt vaiku-
> čius, nes pas mus randasi ypa-
> tingų lietuvių. Kaip prašai, 
i kad vaikus leistų į mokyklą mo-
> kintis, tai mano, jog jie, leis-
> darni vaikučius, ne vaikams ir
> išdalies sau, naudą gauna, bet
> kad gerą daro tam, kas moky-
> tojauja. Randasi ir tokių ku-
• mučių, kurios mano, kad Racine
• visi lietuviai turi rąžančiais ap-
• sikarstę vaikščioti, Romos prie-
• tarus pildyti. Jei
• kos žodį pasakyti,
' jų taip supyksta, kad net po 
'tris dienas serga, kitos kerštu 
' grūmoja. ,

Sakau, tokio svietelio randasi 
ant pilkos žemelės, kad net ste
bėtis reikia. Girdi, musų tėvai 
tikėjo į Dievą ir mes tikime. 
Taip, musų tėvai tikėjo į Dievą, 
vyžomis avėjo, baudžiavą ėjo, 
pėtnyčiomis ir gavėnioje sausą 
duoną su šermikšniu valgė. Ar 
tai ir mes, naujoji karta, visa
me tame privalome sekti tėvus 
kultūringoj Amerikoj. Stengki- 
mės kultūrėti, įgyti šiek tiek 
mokslo, kad galėtume patys 
savo protu gyvenimo reikalais 
rūpintis. Ot kas mums svar
biausia.—M. Kasparaitis. 

“ .......... ■!■!■  ....... ——-

bandai kriti- 
tai vienos iš

Savininkas Juozapas Kazikaitis

4140 Archer Avė., Chicago
Phone I>afayette 9733

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

MuriM Co.. Dpc. H. S., 9 B. Ohio Si., Chk*g°

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtŽvleži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Baauty" Dykai

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo J.0 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxrv'

MUSU GERIAUSIS
PATARNAVIMAS

Parduodame ir mainome 
Parduodam laiva- 
Siunčiame pinigus 

Lietuvon, greitas patarna
vimas. Vietiniams ir apie- 
linkės lietuviams geriausia 

s studijuojąs i v’eta pasidėti savo doku- 
trečias_ P. či- mentus ir šiaip visokius po-

A « A • -V

Vietos lietuviai, tai matyda
mi, stengiasi nors ant tolinus 
tą. spragą užpildyti. Ir štai 
šiomis dienomis net trys jauni 
lietuviai išvyko į Cornell uni-' * naniu^versitetą studijuoti įvairių mo-j, ' 
kslo šttkų. Pirmas iš vykusiųjų 1 
tai Gediminas Butkus, jau tre
čius metus studijuojąs medi
ciną. Paskui— Jonas Bravis,
jau antras metus 
'veterinariją ,o t____  _. .
žauskas. Jis yra sūnūs d-rgų • pierius j muŲS Saugias Dė- 
čižauskų, vietos socialistų dar- žutes (Safety Boxes) $3.00 j 
butojų. Jis pereitą pavasarį I metus ir augščiau.
baigė Binghamtono Central j Ofisas atdaras vakarais 
High School su geriausiais pa- ir nedėliomis iki 12:00.
sižymėjmais ir laimėjo stipen- Dnrnnrrl V MilQQ7DU/iP7 
diją, kuri bus duodama jam per' UulIlClIU "i mllfluLvniuL 
ketinius metus. Draugai či-; 4600 So. Wood St.
žauskai yra labai patenkinti su-i Tel. Virginia 0117
vo sūnumi ,ir galima drąsiai 7tTrxTTxxxxrxxxx^xYXYYxxxYX 
sakyti, kad jis, bus rimtas lie
tuvis profesionalas.

I
Apie trejetas savaičių atgali 

vietos socialistų darbuotojas' 
Antanas Garnis išvyko Lietu
von ir gal būt apsigyvens te- 
nais. Draugas Garnis nebuvo 
laabi aktyvus narys, bet visuo
met tvirtai stojo už socialistų 
principus, jokios komunistinės 
bangos jo nepalenkė. .

Rugsėjo 28 dieną sugrįžo iš 
Lietuvos p-nia Pundienė. Ji bu
vo išvykus Lietuvon pereitą pa 
vasarį, vasaros vakacijoms pra
leisti. P-nia Pundienė’ yra vie
na inteligentiškiausių moterų

COAL
ANGLIS

Specalia FUMJp Išpardavimas 
pnnedėiyj ir utarninke

Užsisakykit tiesiai iš kasyklų (su- 
taupykit 35c iki 75c tonui), ols.elio 
kainomis. Pocahontas, Navy, Stand
ard arba W. Va. Peerless, Lumpy. 
Clinkerless, Intense Heat, 5 iki 9 to
nų, $7.45; 10 iki 30 tonų, $7.40; 30 iki 
100 tonų, ,$7,35. Pc. Egg. $11. Solyay 
Coke, $12. Antracite Chest. 
Renge, $16.50. Franklin arba W. Ky. 
Egg, $7.75.

Pristatome trokais C. O. D. 
kur mieste, arba apielinkese, kaip 

■ tinkama, bile kada liepos arba rug- 
, jeigu užsakysite 

dabar šiame išpardavime. Užsakyk

$16.

bile

veikėjų ir mes džiaugiamės jos Pią^o mėnesiais, 
kaip tik tuo laiku, tuojaus pinti negu kainos pakils. Mie- 

kai prasidės Šioks toks veiki- slo patikrintos svarstyklės; visos an- 
mas, ir tikimės ,kad p. P. pa
dės mums dirbti kultūros dar-!
bą, kaip kad ji ir pirmiaUS pa- los Atstovai ir Wholesale Pardavėjai, 
dėdavo. Vytautas. i ""“"f " ”

Visi telefonai Franklin 5390
Palaikyk šį apskeblimą, Gauk $1.00 

kredito už pirmąjį vežimą. L.
Kainų nurnažintojai žmonių naudai.

glis parduodamos patikrinimui.
United Coal Buyers of Chicago 

Chainber of Commence BIdg., Kasyk-

Jei abejoji apie .savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTH AL 
OPTOMESTRIST

Tel. 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.

Co.
X09 W. 35th St. 

(Halsted A 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATAKIUŠAS
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.

Ar jus žinote, kad
Gryno maisto įstatymai yra pri

imti Jungtinių Valstijų Valdžios , - - - - -- -
ri nusaugoti' pirkėją nuo prasto 
maisto gamintoju ir pardavinėtojų. 
Bęt Jungtinių Valstijų maisto jstu- 
’ymas neturi jurisdikcijos arba ap- 
rubežiaviiną, kokis maistas prlva- 
o būti Išdirbinėjamas, lik. prižiūri, 
kad netinkamas maistas nebūtų iš
vežamas iš vienos valstijos, o mies
tų įstatymai rūpinasi tik vielos 
maisto reikalais. Ar jus žinote, kad 
Telmarų rūkytojams niekuomet ne- 
msibosta Ikamarai, nes jie priguli 
»rie tikrų cigaretų, bet ne prie pa
prastų. Susipažinkite su Helinarai.s 
’.iandie, karalienė žymiausių ciga
retų.

imti Jungtinių vaisujij vaiuzios, a
Valstijų ir Miestų valdžių, jos tu- skelbimai Naujienose

duoda naudą deltc. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St.» Chicago. III..... - ..... . ............. -/

Lietuviai Advokatai

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

K.GUGIS
ADVOKATAS *

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3828 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyras ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

ą
Ofisas vidurmiestyj;

Room 1726
CHICAGO TEMPLE 

77 W. Washlngton

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895
h1-11 i ....... ... "■ i

BLDG. 
st.

Clark

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 

. Sąži- 
patar- 

. r 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 
tęs, o rasite pa- 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvo* 

skaudėjimą

DR.G
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Ncdėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

ZDR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 09M

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofjso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Rea. telephone Plasa 8281

DR. HERZMAH
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vytų, 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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

i _ - . --------

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Miesto Ofisai
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Brldgeporto Ofisas ' 
8835 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdaiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adam* St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 St. nao 7 Iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600

Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyriškų 

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

arti 31st Street

dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Mlchigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. 1 am)mis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedfilioj nuo 11 ryto iki 1 v. p, p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioi

lietuvis Kontraktorius. >
Suvertam šviesas b 
elektros Jiegą į nau 
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam* 
ant lengvo ilmokšji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Nauiienoss
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MAIŠTAI MEKSIKOJE

Netikėtai -Meksikoje kilo kai kurių armijos dalių 
maištas. Calles’o administracija sako, kad jį suorgani
zavę kandidatai j prezidentus, priešingieji gen. Obrego- 
nui,— gen. Francisco Serrano ir gen. Arnulfo R. Gomez. 
Amerikos žinių agentūrų telegramose irgi buvo praneš
ta ,kad kandidatai į prezidentus ryžosi kovot ne balotu, 
bet ginklu. <

Bet šaudymu Obregono oponentai pasiekė ne dau- 
giaus, kaip butų pasiekę balsavimu. Vienas kandidatas, 
Serrano, jau yra suimtas ir sušaudytas. .Antrasis, Ar
nulfo Gomez,, kaip girdėt, jau taip pat yra patekęs į val
džios rankas ir bene nugalabytas. Daugelis karininkų, 
dalyvavusiu sukilime, irgi jau neteko gyvybės. Visas 
maištas, rodos, yra baigiamas malšinti.

. Sukilimas tečiaus, matyt, buvo plačiai suplanuotas, 
kadangi jisai kartu prasidėjo aštuoniose ar devyniose 
Meksikos valstijose ir palietė net dalį garnizono pačioje 
sostinėje. Tuo budu, laikinai aprimę, meksikiečiai vėl 
griebėsi nuo senai priprastos jiems, priemonės politikos 
klausimus spręsti — ginklo. Tik, Meksikos laimei, pasi
rodė, kad šiandie ginkluotos kovos šalininkai toje šalyje 
sudaro mažumą. Maišto nepasisekimas gal ir jiems iš
muš iš galvų tikėjimą i šautuvo galybę, ir tuomet Meksi
ka ims tvarkytis taip, kaip dauguma valstybių civilizuo
tame pasaulyje.

Truputį juokinga klausyt, kokiu įnirtimu mūsiškiai 
klerikalai smerkia Calles’o administraciją už tai, kad ji 
aštriai baudžia maištininkus. Tie patys klerikalai dar 
nesiliovė purvais drapstę sukilėlius Tauragėje, kuriuos 
Lietuvos valdovai žudo be pasigailėjimo. Vadinasi, kle
rikalų išmanymu, kilti prieš teisėtą Meksikos valdžią ga
lima, o prieš Kauno smurtininkus, kurie sutrempė visus 
krašto įstatymus, — negalima. Logika!

KAS “PARDAVIKAI”?

O dabar jie rėkia, kad fašistai “laka kraują, geriausių 
1 Lietuvos darbininkų ir valstiečių”!

Aišku tad, jogei pirmutiniai ir didžiausi pardavikai 
yra patys komunistai.

DEL “BANDITIZMO”.

Brooklyniškiai Lietuvos smurtininkų pakalikai taip 
plūstasi, kad net jiems seilės tyška. Jie nori įtikinti skai
tančiųjų publiką, kad Tauragės riaušininkai esą paprasti 
banditai, o “Naujienos” — “banditizmo užtarėjos”.

Jeigu mes ir iš tiesų pritartume banditizmui, tai ta
tai reikštų, kad mes dar tiktai pradėjome sekti Sirvydo ir 

---- __ kitų panašių gaivalų pėdomis. Nes šitie gaivalai nuo pat 
---- _ gruodžio 17 d. garbina banditizmą. Jie garbina tuos, 

I kurie neteisėtai pasigrobė ne porą tūkstančių litų, bet 
Į visą valstybės iždą, ir kurie, gindami tą savo plėšikišką 
[darbą, nuolatos galabija žmones!

Savo nuomonę apie Tauragės įvykius, mes jau esami 
išreiškę, pirmiaus, kiek tai buvo galima padaryti, pasi
remiant nepilnomis žiniomis, iki šiol atėjusomis iš Lietu
vos. Prie to, kas ankščiau pasakyta, pridursime tiktai 
sekantį paaiškinimą apie žmones, dalyvavusius Taura
gės sukilime. Tą paaiškinimą randame oficialiame val-

Susipažinkit' Su

Karalienė

lei jums yra nusi
bodę paprasti ciga
re ta i

šeštadienis, Spalio 8, 192?
pajėgumus verčia ipoj austi sa
ve be galo menka blakele ant 
musų žemės kamuolio kūno 
paviršiaus, kame mes taip daž
nai jaučiamės visais atžvilgiai; 
genais “ponais”, o ištiesų mums 
nereikėtų dargi nė per daug 

1 gero “blakomcrino” (vaistų nuo 
blakių), nes tiktai būrelis gerų 
vyrų meškinų apsidirbtų be di* 
delio vargo su ištisais musių 
pulkais, (jeigu mes eitume tik
tai su nuogomis rankomis.)...

turi stebėtinai
visos medžiotojo pastangos juos'savo vaikus ir tuo 
nudaboti butų be pasėkų, jeigu jie panašus 
jis nekreiptų dėmesio į vėjo kultūringosios visuomenės žmo- 
kryptis. Nuo ko gi galėjo žmo- nių bet tais atvejais, kuomet 
gus to išmokt? žinoma, nuo gy'patinai pasilieka prie vaikų, jie 
vulių grobuonių, kurie, daboda- pasiruošę dėl jų paaukoti pa- 
mi aukų, visuomet iš anksto apsčius save.
sižiurėję sėlina į ją prieš vėją.

Bet kuris medžiotojas

Vienas komunistų organas prikaišioja mums “didžia
vimąsi pardavikais”. “Naujienose”, mat, buvo anądien 
išreikšta pageidavimas, kad ginčas tarpe Lietuvos liau
dies ir valdžios butų išspręstas ne ginkluotos kovos keliu, 
ir buvo pasakyta, kad Lietuvos demokratinės partijos 
gruodžio 17 d. įvykiuose aiškiai įrodė savo nenorą, kad 
butų pralietas žmonių kraujas. Del šitų žodžių tas ko
munistų laikraštis drožia:

“Šičia Grigaičio gazieta dar sykį pasididžiuoja, 
kad socialdemokratai ir liaudininkai be magiausio pa
sipriešinimo pervedė Lietuvą į fašizmo nasrus.... 
liuesu noru (?) atidavė visą darbo liaudį smetoniš
kiems juodašiiųčiams, kurie nuo to laiko be soties ir 
be pasigailėjimo laka kraują geriausių Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių.”
Čia, žinoma, prasilenkta su tiesa. Tuo, kad demokra

tinė valdžia nusileido gruodžio 17 d. pučininkams, “Nau
jienos” visai nesididžiuoja. Jos tik pažymi tą faktą, kad

Tarnaitė ministeris
' Suomijos ministerių kabine
to vienas narys yra panelė Si- 
laupac. Ji valdo socialių reika
lų ministeriją ir pasižymi sa
vo pareigose dideliais gabu
mais. Pasikalbėjime su laik
raštininkais apie savo praeitį, 
p-lė ministeris pasakė, kad gi
musi ir augusi vargingoje 
dvaro kumečio šeimoje. 12 me
tų turėdama ėjo uždarbiauti. 
Dirbdama audeklų fabrike iš
mokusi skaityti ir rašyti. Fab
rike reikėdavo dirbti nuo 7 li
gi 4 vai. po pietų, tačiau ener
ginga panelė dar rasdavo pro
gos mokytis. Turėdama 13 
metų stojo tarnaite ir ėjo pa
reigas 15 metų. Visą laiką 
______ Susiorganizavus tar- 

.. . . , , ,w. , naičių draugijai ,buvo išrinkta
nūs. Atsivaizduokite medžioto- jo„ pirmininke. 19O7 metills 
ją .kuris priverstas badautų lė silaupacbuvo trinkta
neturėdamas suns smeskanč.o seimaI1) vėliau buv0 k at 
jam paukščius, ir kęsti trožku-Jvo vedėj 0 dabar minis. 
ų, neturėdamas šuns, suieškan- t • r“T”l A 
čio jam šaltinius: tuomet bus
galima suprasti Zarostro (seno-----------------------------------------
vės dieviško asmens) pasaky
mą, kad “šuns protas palaiko 
pasaulį”. O savo laiku vienas 
vokiečių karininkas rašė iš Af
rikos, kad jeigu jis nebūtų tu-' 
rėjęs draugo su savim savo iš-1 
tikimo arklio, mokančio surasti 
požeminius šaltinius, jis butų 
žuvęs nuo karščio, .paklydęs dy-' 
kūmoje. Musų kaimiečiai ge-' 
rai žino, kad panašiais atvejais 
gyvuliai pasirodo daug daugiau 
sugebą rasti pagalbos, negu 
žmogus.

Vietos trukumas verčia apsi
riboti tuo nedideliu pavyzdžių1 
skaičium. Bet ir dabar jau,'

nesirūpina *apie 
atžvilgiu 

daugeliui musų

Svarbu taip pat, kad gyvulių 
gės sukilime. Tą paaiškinimą randame oficialiame vai- Bet kuris medžiotojas žino,pajautimų organai neretai įtai- 
džios tyrinėjimo komisijos raporte, kuris buvo paskelb-kad gyvuliai turi nepasiekiamą syti kitaip, negu musų, ir todėl
tas Lietuvos spaudoje, štai kas tenai sakoma: dovaną nujausti oro permainą ?augehs gyvuhy »ab tą, kas

“Tokių (kurie turėjo bet kurį ryšį su riaušėmis) kia čia priminti apie kieliau- nes įieško
pasirodė 131 asmuo, kurių tarpe: šaulių — 10, ūki- tojų į ašigalius pasakojimus, nemato pats tvirčiausias maty-
ninkų 10, mokinių — 7, mo’ 
nes veikėjų — 1, darbininkų —•
Tai šituos žmones Lietuvos smurtininkaHr jų čebat-

laižiai vadina “banditais”! I

tas Lietuvos spaudoje. Štai kas tenai sakoma:

7, mokytojų — 1, visuome- 
■ 60, amatninkų — 42”.

i Apie įvairius Dalykus ;
Kodėl senovės žmonės 

gerbė gyvulius, kaip 
dievus

prieš 24 valandas pirmyn. Rei- žmogui yra nepasiekiama, šu-
• pėdsakus, kurių

uoslė laidžiakuriems šunes yra netiktai dar- inas5 stipri
bo jėga, bet . ir kelio vadovai. 'Jlems surasti paukščius pakly- ^kfei.
Dargi laike didžiausių pusty,tduslus valkus> užkastus lavo-

- - . VillCf A 1 i py 11 stlr v.4* zv

mų, kuomet dargi akių negali
ma pramerkti, Supęs moka pa
žinti vietas, kuriose jie yra ir 
gali rasti kelią į namus. Jeigu 
pustymas taip didelis, kad ten- 

| ka pasilikti gulint vietoje, (o 
tas atsitikdavo su keliautojais 
į ašigalius nekartą), Suneš su
šildo savo šeimininkus, guldami 
|šalia jų ir nejudėdami bėgyje 

prisirišę 20 jėgingų vyrų; ir vis i jgtisų valandų; oro sumišimo 
tiktai gyvulys vienu galingu j u, Užtiktiems pasilieka rupesnis 
dėsiu pavertė ant žemės visus ‘ tiktai to, kad 
virvę laikiusius žmones. J----- - »

Gyvuliai viršija žmogų ir grei
tumu: arkliai, antilopes (lauki
nių ožkų rųšis), vilkai, šunes 
gali bėgioti daug greičiau už 
žmogų. Netiktai greičiau, bet išalkimo 
ir daug ilgiau, pavyzdžiui, elnias

j i jos pirmininke. 
lxidautl, 1 i- Cilnnnur I

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669
daug giliai į sniegų. Neretai, 
blogas oras tęsiasi po kelias 
dienas, kartais dargi ištisą sa
vaitę, bet ir tokiu laiku šunes 
guli ramiai; ir tiktai didžiausio 

spiriami pradeda 
. kramtyti rubys ir diržus prie 

gali bėgti nesustodamas, per rogių; jų ištvermingumas toli 
tris dešimtis valandų! O palygi- viršija arklių ištvermingumą, 
nūs su oro gyventojais dargi šių Iš šunų elgesio keliautojai į 
laikų žmogus, turįs garvežius ir ašigalius turi galimybės be

t . . automobilius (ir — dargi aero- klaidos įspėti pustymą ir žie- reikia manyti, skaitytojui aiš-
Pajautimo pianus!), yra IŠ lėto rėpliojau- mos oro sumišimą ilgai prieš ku, kad senovės žmonių gerbi-

Gyvuliai kaipovgžliu. Tūli paukščiai pada- užstojimą; ir kuomet šunes 'mas gyvulių—visai ne minklė,
|ro savo rudens perskridimą į ki- pi’adeda kasti letenomis sniegą, (o kai kas visai paprasta ir šu
tą šalį, iš Europos į Afriką, bė- kad jame atsigultų, keliautojai1 
gyje vienos nakties. Kokia ne- skubiai apsirūpina, kad turėtų 
paprasta jėga ir ištvermė turi sustojimo vietą laike ateinančio 
būti tokių paukščių nedideliame bl^0 °y0'.......................
kūne. Krekždėms, tulieihs saka 
lams ir čiurliams perskridimasxį 
Afriką nesudaro, bent, nepapra- inoma Jau senj)v^s 
sto žygio. vunu vui.v.v, , .„ JI* 1 •

su ketvirtadaliu kilometrų kelio-itume ,lšven^.l d“'«cho "ehu- 
, x <7x • mių, jeigu laiku būtume krei-ne - kažkas panašu “špacie- r,_ ... i. „ . ... .. ; pę dėmėsi j jų persergejimus.rui: jis be didelių pastangų pHeš (į kusi rie;J

perlekia Viduržemio jurą Per|karą) nelaimę Martinykos salo' 
vieną dieną. Kokiais menkais |je s<_Pjero gubernatorius I 
atrodo žmonės, pa yginus su to kreipėsi su skelbimu į gyven- 
kiais gyvūnais! Kas gi stebėti- tojus> kviesdamas juos nenmn- 
no, jeigu pirmykštis žmogus nu- gąSįj> nes mokyta specialistų 

kurie komisija, pasiremdama mokslo 
daug kuo viršija dargi mus, ei- duomenjmis, pripažino visišką 
vilizuotus žmones. nebuvimą pagrindo bet ko bai-

Mus gyvuliai viršija ir vikru- mintis. Po 24 valandų nė vie
niu. Mes neapsukrus liurbiai no įos komisijos narių jau 
palyginus su kačių veislės gyvu- nebebuvo gyvo... O tuo tarpu, 
liais arba beždžionėmis. Pats į dar ilgai prieš Mon Pele ugn-ia 
daugiausiai prityręs aukštų Al- kalnio išsiveržimą visi laukiniai 
pių kalnų laipictojas negali len-, gyvuliai apylinkėse dingo, o 
ktyniuoti mokėjimu laipioti po,naminiai rodė aiškius baisius 
kalnus su stirna arba vadinamu išgąsčio'ženklus, 
akmeniniu ožiu. Plaukioti — ( Apie nepaprastą gyvulių iš
mes negalime, tai yra — vaikai, tvermingumą, toli viršijančių 
palyginus su upių ūdra arba ruo-i tuo atžvilgiu žmogų, vargu bau 
niu, nekalbant jau apie žuvis, beverta ir kalbėti. Tūli stepių 
žodžiu, iš visų pusių mes apsup-'gyventojai visą dieną būna ant 
ti gyvulių, kurie kuo nors mus saulės ir ramiai pakelia degi- 
viršija — ar tai bus tvenkinio nanU karštį, \ daugelis gyvulių 
pastatymo darbas (vebras), po- P° kelias 
žeminių urvų (barsukus) arba troškulį, daug ilgiau 
lizdų (audėjai).

Pirmykštis žmogus gyvenda
vo medžiotojo, gyvenimu ir tu
rėjo pasifupinti sau maistą me
džiodamas. Bet kas žino, kad 
tame amate yra nemažų sunku
mų. Ir, žinomu, luukinį me
džiotoją turėjo nepuprusUii ste-

Žmogaus ir kitų gyvūnų svoris, 
jčga. — Gyvulių greitumas.— 

—Meškos jėga.—Buivolo jėga.
Paukščių greitumas. — žmo
gaus ir gyvūnų vikrumas. — 
Pirmykščio žmogaus gyveni
mas.— šunų ištvermingumas. 
— Gyvuliai nujaučia žemės 
drebėjimų. — Kaip ilgai gy
vuliai gali badauti? — Gyvu-

* lių papročiai 
organai. < 
žmogaus tarnai.

TIK • 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metami $2
'Pusei mėty $1
Kopija ......................................... 20c

---------------------------------- 'J

i čiu vėžliu.

[L.U.] Jeigu šių laikų kultū
ringas žmogus nebūtų taip nu
tolęs nuo gyvos gamtos, jam ne 
atrodytų paslaptingu nujauti
mas viršenybės, kuri gyvuliai 
turėjo teikti pirmykščiam žmo> 
gui. Tai — pats papraščiausias 
pasaulyje nujausimas, jausmas.

Pradėsime nuo ženklo, kuris 
užvis labiau pastebimai krinta į 
akis — nuo didumo, žmogus— 
labai mažas kūrinys šaluNarklio, 
jaučio, kupranugario, žirafos 
(ilgakaklio ' arklio), dramblio. 
Vidutiniai žmogus sveria 12/3 
centnerio: kas tai, palyginus su 
raganosio arba begemoto svoriu, 

[siekiančiu 67 centnerių? O pa
lyginus su banginiu (bangžuvi- 
mi), kuris sveria virš 3000 cent
nerių, žmogus — tikras pasaki
škas mažytis žmogiukas, pigi- 
mėjus.

Bet didumas ir.svoris dar ne

Gyvuliai nujaučia taip pat ir 
žemės drebėjimus; tas buvo ži- 

1 žmonėms. 
Sakalui‘"tūkstančio‘“rR i ir.imu8« dinomis mes bu-

silenkdavo gyvuliams,

prantama.
Iš tiesų, jau vien tokie už

rašai ‘apie žmonių ir gyvulių

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinų kablegramą

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan Sto 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

,, ...y

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

Ultravioletinė šviesa ir diathennia 
i

partijose, iš kurių buvo sudaryta valdžia, buvo didelio tiek esmiškos ypatybės, kaip jė- 
nenoras pralieti žmonių kraują. Bolševikišku žiaurumu ga. Ką gali padaryti neapsigin- 
ištvirkintiems gaivalams šis faktas gali išrodyti visai klaVęs žmogus meškai, arba vii- 
menku arba net ir blogu, bet mes į jį žiūrime kitaip ^auiab nekalbant jau apie 
Kuomet mes matome, kaip pigus žmonių kraujas siandiul'j!,,1|aukinj'!ikaX ( s 
yra daugeliui valdžių, tai mes laikome reikalinga pabrez- ti ir krokodilą? žinomas ke
ti, kad Sleževičiaus kabinetas buvo visai kitokios rųšies. liautojas po Afriką šilingsas tei- 

kad mes manome, jogei Isingai sako, kad liūto ir žmo- 
valdžia privalanti vadovautis vien tiktai žmoniškumo gaus jėgų santykiavimas lygus 

Prieš smurtininkus, kat6s ir pel®s . sanVkiavi- 
mui. “Neveltui, kaip pasakoja, 

° | keliautojai, juodžiai su išgąsčiu 
žiuri į liūto letenos atspaudus ir 
vadina tą didžiulį žvėrį “simba/1 

r t. y. viešpats, ponas.
Meškos jėga lyginama dešim-

Iš to tečiaus dar neišeina,

jausmais ir nepaisyti nieko kita.
vartojančius apgaulę ir ginklą, tenka kovoti ir griežtomi: 
priemonėmis, ir šituo atžvilgiu demokratinė koalicija ne 
atliko kas reikėjo. , i

Bet kokios teisės turi dėl to kaltinti liaudininkus, ir 
socialdemokratus komunistai? Ar jie demokratinę Lie
tuvos valdžią rėme? Ar jie padėjo jai kovoti su smurto yes žmonių jėgai: ji laužo pusių 
ir diktatūros apaštalais? Visi žinome, kad ne! liemenius keliolikos colių storu

Komunistai darė ką‘tik galėdami, kad demokratinės J mo, pakelia priešakinėmis lete- 
valdžios autoritetas žmdnių akyse butų sunaikintas.; jie iromis karvę arba eini ir lengvai 
skleidė miniose tas pačias smurto, žiaurumo ir diktato-įJ“Api^^^iaukinio jaučio - 
riško despotizmo idėjas, kurias šiandie praktikoje vykina buivolo, gali suteikti aUivaizda 
Smetoninlnkų šaika. -Tuo budu komunistai tikrumoje vimą šis faktas: buivolę, kurią 
rengė dirvą fašistų terorui Lietuvoje. reikėjo įvesti į kūtę, laikė

dienas kęsti 
b negu’ 

' žmogus gali badauti. Gyvatės, 
vėžliai gali badauti ištisus mė
nesius, ir. dargi toks palygina
mai arti žmogaus stovįs gyvul
ys ,kaip meška, bėgyje ištisos 
žiemos apsieina be maisto, o 
meška motina valgydina dar 
prie to savo vaikus.

Senovės žmonės stebindavo
buitį paukščių grobuonių mokė- įr tūlų gyvulių papročiai. Bitės 
jimas, nuo kurių jis galėjo pa- jr skruzdės pamėgimas darbo 
simikyti medžiokliškų gudrybių, nuo senai perėjo į patarlę. Jau- 

,panašiai, kaip eskimosai pagal dinanti gimdytoju meilės paukš- 
jų pačių nupasakojimus, mokėji- čių tarpe puola į akis pačiam 
mą sugauti ruonius yra perėmę j paviršutiniškiausiam dabotojui, 
nuo baltųjų meškų. Paukščiai Tiesa, ievai gyvulių pasaulyje

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 8 po pietų. Nup 6:30

ri _ i  Ji • _ • - 1 1 n
Nuc :
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

» , ■ i ....     —i

Ofiso ir Bes. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street
* >..............         i*.....

.. ............—........ ■■■... .....................  R

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:) nu<> 9 J.ki J1 v,uL r/te;
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

>-■ . į . —

Res. 6600 So. Artesian Avė. i 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tai. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Si. 
Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Laf-ayette 4146
„ , , I nuo 9 iki U v. ryto
Valandos ) nuo g jkj 9 Val. vak.

________ ;___________ZJ

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiokoa 

CHICAGO, 1LL.

. ..................................
Off. Yurds 3557 lies. Heinlock 1385

DR. JONAS MOCKUS
DENTISTAS

Vąiundos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėlioj pagal sutari;

3401 SOUTH HALSTED STKEET 
CHICAGO, ll.L.



KONCERTAS

Cicero

464498

Kliubo

verks

Ciceronas

nuo $400.00 iki $975.00

Feewa'mint Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

oi Kilis

Wm, A
152O58

,1. Eres-
Circui

TEGUL PEPPLES FURNITURE CO. KRAUTUVES 
Parūpina Jums Geriausi Muzikali Instrumentą

Karei 
susirin 
J. Kuz

Jakaičiui P.
Navickiui A

sveikauskieni 
Vež i u te i 
Birškienei 

Mažeikai
2118 So. State St
Chicago, Illinois 
Victory 2454

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

savi- 
mass 
Nosi

ne-

1922-32 So. Kalstei! St
J. NAKROŠIS, Vedėjas

nuo jų. O tada tai bus 
mo ir dantų griežimo.

P-no Kemtiso 20 flatų apart- 
mantinis namas taipjau bai
giamas statyti. Kontraktoriau 
ja Aleksas Krenčius. Dabar pa 
samdė kaip dekoruotojų p. J 
Broune 
amate, 
turime 
nierių,

RYTOJ “BIRUTfiS

Kimball Grojiklių Piapų turime didį skaičių madų ir 
Už labai prieinamų kainų

Kaina pilnai įrengtų setų:
R. C. A. Radiolų ir Atwaer Kent Radios nuo $75.00 iki $895.00

Koncertui 
artistinės

Birutė” su komp. St. 
Stogis, Po- 
ir keletas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Įvyko naujas išradimas aukščiausis ištobulintų muzikalių instrumentų. Kiek
vienas saugus pirkėjas ir suprantantis tyrumą balso ir muzikos meliodiją negali 
rasti sau geresnio muzikalio instrumento už šiuos instrumentus. Nes šie instru
mentai yra padaryti per didžiausius Amerikos Radio išdirbėjus, turi patentuotas 
dalis ir yra skirtingi nuo kitų. Labai platus rinkinys madų pritaikimui kiekvie
no skoniui. '

lio prasideda naujas ir pasku
tinis bertainis ant šių metų 
mokesties spulkos. Kas tik no
ri taupyti centus, gali kreiptis 
pas Leo Švėgždų ofisan, prie 
14-tos gatvės ir 49-4h Crt. Ji
sai yra spulkos sekretorius ir 
suteiks visas reikalingas infor
macijas.

PRAŠALINKIT SKILVIO 
TRUBELIUS

Draugystė Lietuvos 
vių gavo paskutiniame 
kime vienų naujų narį, 
mickų-Uktverį ir nutarė reng
ti maskių balių ar kitokį pa
rengimų, kai bus galima gauti

U692- 43. Dagytei
9455—K

13094 -R.
22050 A.
22058 J.
23675 —Kuneikienei M
23079
23081

ęi 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 per 
24 mėnesius.

Musų visas materiolas yra naujas ir aukščiausios 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 materioią ir tas jums 
nieko nekainuos.
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą naujo ir vartoto plumbingo, 
namų apšildymo reikmenų ir elektrinių reikmenų. Paipas nuker
tam pagal jūsų ažsakymą. . '■

MES PARDUODAM VISIEMS

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

Komp. St. Šimkus su birutiečiais rytoj 7:30 vai. vak. 
pasirodys Lietuvių Auditorijos scenoj. Tai bus “Birutės” se
zono atidarymo koncertas. Tad visi “Birutės” rėmėjai ir (pat
riotai atvykite į Auditorijų pasiklausyti naujų ir gražių dai-

Y0URLYE5
Niglit and Moming to krep 
thera Clean, Clear and Health y 

Write for Free *‘Eye čare” 
or **feye Beauty” Book

Murino Ca, Dept U.. S., 9 B. Ohio St.Chi«go

Reikalaujanti bile muzikaliu daikto, bukite tik

ri, kad tik šiose Littuvių Krautuvėse rasite geriau
sius daiktus už žemesnę kainą ir prieinamesnes 

išlygas. Taipgi mes užlaikydami patyrusius pianų 

ir radio inekanikus ir patarnavimo žmones, visuo

met galime suteikti geresnį patarnavimų ir pilną 
užganėdiiimą kiekvienam.

Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iė Lietu v od Koperaci jos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa-* 
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: f

Nauji Kimball Grojikliai Pianai
Yra tikrai dailiausi ir geriausi pianai pasaulyj. Jų nepalyginama išlaukinė 

daila, saldus ir meliodiškas skambėjima's užtikrina nenusibostantį pasigėrėjimą 
per visą žmogaus amžį 
baigimų

Del jūsų pačių gerovės ir saugumo visuomet pirkite šiose 
/ pilnai atsakančios Lietuvių didžiausiose krautuvėse

Lenkija, Tautų Lygos aš
tuntoje sesijoje, Genevoje, 
bandė prašalinti visus ka
rus. Bet jeigu dar yra tiek 
daug nesutikimų tame daly
ke, bet nieks nebandys už
ginčyti, kad butų prašalinti 
skilvio trubeliai. Trinerio 
Kartusis Vynas prašalina 
nevirškinimą, prastą apeti
tą, užkietėjimą, galvos 
skaudėjimą ir panašius skil
vio suirimus. “Mount Ta- 
bor, Wis. Per 12 metų aš 
esu jūsų nuolatinis kostu- 
meris. Trinerio Kartusis 
Vynas yra vienatinės gy
duolės vartojamos musų 
šeimynoj. Jos labai naudin
gos. Jos. Nevsimal.” Nau- 
dingas kuponas randasi 
kiekviename pakelyje. Tri
nerio Liniment suteikia 
greitą pagelbą nuo reuma
tizmo ir neuralgijos, bandy
kit jas!

Jau prasideda laikas paren
gimų svetainėse — didelių ir 
mažų. Didžiausias parengimas 
atsibus 23-čių šio mėnesio. Tai 
bus Raudonos » Rožės kliubo 
metinis koncertas. Tai bus iš
kilmingas parengimas. Astuoni 
draugai gauna žiedus, kaipo 
dovanas už tai, kad jie neėmė 
pašalpos iš kliubo^ per 10 me
tų. Aukščiau esu pasakęs, kad 
Raudonos Rožės Kliubo paren
gimas bus didžiausias. Pasa
kiau todėl, kad ne visos orga
nizacijos gali tokį parengimą 
suruošti. Imkime pav. šį paren
gimą. Koncertui ĮMisamdytos 
geriausios artistinės pajėgos, 
būtent 
Šimkum, solistai — 
cienė, Rakauskienė 
kitų. Bus ir svetimtaučių 
mykite Raudonos Rožės 
apgarsinimus.

Westėrn Electric kompanijos 
naujas trobesis, užvaldytas 
Albright gymnasium, nors dar 
ne visai užbaigtas, bet jau 
oficialiai atidarytas. Iškilmės 
buvo labai didelės, žmonių, da
lyvavo keletas tūkstančių. 
Trobesis daro gero įspūdžio.

23090 Pocienei D. 
23661—Salvidaitei M. 
23693 Balaišovei K. 
2.389 1—Gečienei .1.
562210—I ’alikauskaitei
56216 Beresnienei M.
56217 Nostui J.
56176 Maskoliunifitvi

gerai patyrusį tame 
Reiškia, mes Ciceroj 
visokių amatninkų, biz- 
dailininkų ir darbinin-

SLA. 191 kuopoj eina didelis 
bruzdėjimas, kuris kartais pa
kils ir gana aukštai, ir pasida
ro itin karšta temperatūra. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad čir. 
yra keletas “progresyvią.” 
Tuos gaivalus plačioji visuo
menė gerai pažįsta ir žino, ko 
jie verti, kaip darbuojasi vi
suomenės labui. Ateis laikas, 
kada Susivienijimas apsivalys

Mike Mikniau prieš Jonų ir 
K. Dombrauskus, bylos No. B. 
151941 Circuit Crt., dėl notos 
$642.08.

Margaret Sugent prieš .Jonų 
Sugentų, bylos No. B. 151949, 
Circuit Crt., divorsas.

O. Stukas prieš Anisę Stu- 
kas, bylos No. 464189, Superior 
Crt.f divorsas.

Petras Sheratis prieš N. Ca- 
lev, bylos No. .152010, Circuit 
Crt., perskirti partnerystę.

Olga Jam liūnas* prieš Nau
jienas, bylos No. B. 152021, 
Circuit Crt.

E. H. Dundas prieš 
Dundas, bylos No. B. 
Circuit Crt.- divorsas.

Marija Freskas prieš 
kų, bylos No. 152230, 
Crt., divorsas.

B. Makovechas prieš 
Makovechas, bylos No. 
Superior Crt., divorsas.

Veronika Milickis prieš Fe
liksų Milicki, bylos No. B. 152,- 
437, Circuit Crt., divorsas.

Sam Pocius prieš Oną Po
cius, bylos No. 461679, Supe
rior Crt., divorsas.

Ona Kuras prieš Jonų Kuras, 
bylos No. 46469”, Superior Crt., 
divorsas.

Petronėlė Wakwicz prieš 
Jurgį Walexvicz, bylos No. 464,- 
693, Superior Crt., divorsas.

Frankis Sabutis prieš Stelių 
Sabutis, bylos No. 464725, Su
perior Crt., divorsas.

Praperterių arba namų 
ninku, .kliubas turėjo po 
mitingo susirinkimų, 
skundė, kad valdininkai 
klausų ir nepildų reikalavimų. 
Nekurie dėl to nurodė, kaj val
dininkai yra geri ir mandagus, 
kad Jie -pildo piliečių patvaūki
mus; kur mato žmones orga
nizuotai veikiančius. O pas lie
tuvius to nėra. P-nas Juknis 
pareiškė, kad turime 'laukti, 
kol mes, senieji, išniksime ir 
jaunoji karta suaugs. Pas juos 
girdi nebus tokio skirtumo, 
veiks išvien. P>et tam sunka 
tikėti. Juk ir patarlė sako, kad 
obuolys nuo obelies netoli 
krinta. Ale apie ateitį negalime 

ug kų sakyti, tik žinome ir 
matome, kų šiandien turime, 
kur lietuviai jaunuoliai yra ir 
kas jiems rupi. O ar to
liau bus kitaip — kas žino?

Laiškai Naujienų Ofise
Bružas, John 
Bobrowich, John (3) 
Bu ragas, J.
Clianey, Joe 
Chevinskas S. 
Dambrauskaitė A. 
Eidukaitė Bose \
Jucaush Jos, '
Kershulis J. 
Kazlauskas* 1 lejen 
Lipauskienė A.
Bukauskas Jurgis 
Mack F. 
Manlrimas Dilia 
Pucetai Jos. (3) 
Rudy A.
Sinatilis JosepĮi 
šiulstas Andrius (2) 
Skirmantas Paul 
Smith John 
Stankus Jonas 
VVesman Frank

BRANCHE STORE
4606-08 W. 22nd St.

Cicero, Illinois 
Cicero 130 EAGLE BRAND

CONDENSED MILKUI

PIANU KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė

M. KEŽAS, Vedgjas

Vakarinės žvaigždės pašal
pos kliuban paskutiniame susi
rinkime prisirašė du nauji na
riai. Kliubas gyvuoja gerai. 
Jam priklauso vyrai ir mote
rys bei merginos. Pašalpos sa
vaitėje kliubas išmoka 10 dole
rių, o i>osmertinės 225 dole
rius. Kliuban priimami asme
nys amžiuje nuo 18 iki 40 me-

KIMBALL PIANĄ, R. C. A. RADIOLA ARBA 
ATWATER KENT RADIO

komei

Ar Jus Prisirengė?
nž?= ŽIEMA JAU GREITAI BUS ČIONAI!!!
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Announcements
Pranešimai 

RoHeland. — Amerikos Lietuviu 
Piliečių Politikos Kliubas laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 10 d. 
spalio, kaip 7:30 vai. vakare, Stru-i 
milo svet., 138 E. 107 St. Visi kliu- 
bo nariai būtinai turit pribūti, nes 
litis svarbių svarstymų.

W. Kristopaitia, rait.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Df. J. W. Beaudette
Viliam ASHLAND S i ATE 

BANKO
1800 So. /Vshland Avė.

Vaiandos;
Nuo 2 Iki 4;30.ir nuo 7 iki 10. Nekė

lioj nuo 2:30 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

, 2226 Marahull BlvtL

TELEFONAS ChAWF01d) 14H0
* •• • b KONA.- A .N AL M64

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Kaip ties Žalgiriu.
Smilei nusileidus kova buvo, 

Kraujo daug tekėjo, 
|<\ S SUV<I IlK’iit >|J|Į SUSU 1 llt- rv, • i 11* Y • i
i|člioj, 9 d. spalio, I vai. |H> pietų. 1valgykloj šitaip buvo, 

Kai į murzą kumščia dėjo.'
Kiekviena gadynė turi savo 

tragingų įvykių, šiuo laiku gy
venime golfo gadynė. ir tur 

uesinis susirinkimas įvyks šeštadienį, būt tragingiausias visoj golfe 
gadynėj įvykis pritaikė perei- dalija: 

spalio šeštą E---------
metuose tūkstantis de- kunsargio, 

septin-’ valdyti kalbos trenksmą, 
nės bėga iš valgyklos, o

Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir Šaltiniu 
sėmimui reikalingų žibių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos Čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio_ reiškia už
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

DruugyKtė Lietuvos Dukterų Inl- 
« mėnesinį susirinkimą ne

paiko mažojoj svetainėj. Visos na
rės malonėkit priimti, nes yra (lau4 
.Lity ku .spsvai st\ imti:

Kazlauskas.

Drauuyste Dr. Vinco Kudirkom nič gando, pribėgo prie diplomaiiš- 
vakarienės vedėjo ir mal-!

spalių S <1., 1927 m., M. Mehlažio svet.
2242 W. 23 rd PI., 8 vai. vakare. ( ....

Kviečiu visus narius būtinai pribu- tą ketvirtadienį, 
' ti j iį susirinkimą, nes visi nariai 

silankę į šį susirinkimą gaus dovanas 
i J Draugystės, tos dovanos tik šiame 
susirinkime bus duodamos. 
Nepamirškit šio susirinkimo.* 

A. Kaulakis, nut.

Susimildamas, ar neturi 
ai negalėtume

Todėl

rašt.

Auditorium 
įvyks 

., 1927, 8 vai. vak. 
3133 S. Maiste*! St

'—Rišt. ‘ 
Dr-jos I. 
spalio i

Masonic i 
,1. Visi , 

susirinki-

per- 
su- 

Žmo- 
bosas

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ................................................................  2.00
Organine Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ..............  3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—Šakcnio, pusi. 472, apdaryta ................................ 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79.......................................................................... 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ..................................... 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ..... .’..............  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ...............................   2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ..........................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose- 60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus ...................................  r................. 1.75

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
‘verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 .................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .................
Cit, Paklausykite, pusi.’ 190..............................
Didvyriai—Mikuekio, pusi. 32 ........................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ......... :......
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............
Ks. Vanagėlio^ raštai-dainos, eilės, pusi. 188*..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai - -Kazio Binkio, pusi. 50..............
Saulė ir Smiltys—-Balio Sruogos, pusi. 156 ... 
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 .-.....
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dairios, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 .........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ............... 1.50

vyni šimtai dvidešimt 
tuose nuo Jėzaus Kristaus gi
mimo. Tas įvykis, 1 
Ijiiku mušis ties Žalgiriu, pasi-

todel
atpa- griaudžia, priėjo prie profeso- 

gentkarčių riaus ir sako:

kaip (savo mano, kad aš kalta.
Vakarienės vedėjas, 

klausęs atidžiai, kas labiausia
pilsi-

liks istorijos lapuose, ir 
matau reikalą smulkiai 
šakoti jį busimų 
žiniai.

Ketvirtadienyje buvo turna- 
mentas aukščiausių intelektua
lių Bridgeporto jėgų. Ix>šė gol
fą. Viskas ėjo gerai kol lošta. 
Bet kai pasibaigė lošis ir kai 
prasidėjo poskirimas dovanų i 
laimėjusiems, kurias paaukavo i 

\i'ai\U v’enas turtingas pilietis, tai 
savo ir pradėjo debesiai temti skais-

B-v&, 
yirma-

Chicagos Liet 
mėnesinis susirinkimas 
dieny, spalio 10 d 
Auditorium svet.,

Gerb. Direktoriai ir draugijų atsto
vai, visi atsilankykit laiku;

Chicagos Liet, 
susirinkimas bus 
9 d., 2 vai. po 
Temple. 1317 N. 
nariai dalyvaukite 
me. —-X. saikus.

šav. Paš 
nedėlioj, 
pietų,

I.ravi II 
šiline

18.tos apie’inkė. — SLA I—> kp. 
įaitnitolių skyriaus susii inkimas 
ivvks 8 <1. spali ), 2:30 vai. po pie
tų. .1. svieko s ve!., 1900 So. 
avė. Visi nariai malonėkite 
vauti susirinkime ir atsives! , .
ilraugus ir draiues pažįslamu.s pri- čioį lošėjų padangėj. Kai ku- 
nišyti prie SLA. —M. Balutis, rašt.

—Tu, gadem, šut up. 
daryk valgomąją, arba 
lauk!

P'rofesoriu s plaštakų 
liapt per murzę.

Stovėjęs užpakaly ramina
mo profesoriaus kitas profeso
rius, mėgindamas sudrausti

Užsi- 
neškis

Siuskit pinigus per

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GUABOItlUS

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

3307 Auburn Avė. 
ciiicago ill.

S. 0. UCHAVICZ
Gr«borius 

Baįzamuotojas

Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

•3 Už Ki- 
Patarnavi- 

mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDGJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Ysrds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 19 Ct., Cicero 

Tel. Cice’o 3794 ir 8094 
SKYRJUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvis 
ir
2314 A¥,'23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
\Trl. Canal 1271 

ir 2199
J

Tel. Roosevelt 7532

S, M. SKUDAS
Graborius%

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojhną atliekame 
gai ir gražiai; busite 
tenkinti.

1911 Canalport 
Chicago

rupestin- 
pilnai pa

Avė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r į 
taip pataria Lietuvos bankai 1

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaižganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos 15 apysakų, pusi. 252 ............:......... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252...........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Kiivės—10 apysakų, pusi. 227 .............................. 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 .........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ............................ 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ............................ 35
Bludas—Dobilo, pusi. ,428 ..........................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116 .................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217.............      1.00
Marike—Vargšo, pusi. 60,.........  20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 . .......... .........................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56....
Kada Rrauda Siela—Vaideliute, pusi. 123.....
Mano Poilsis— Mašioto, pusi. 63 
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40 .
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ................../......
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42......................  .
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais .................. f........ ........................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59 ............................................................
Lakštingala—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ..............
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ...........    40
Gamtos pasakos-- Šalčius. Su paveikslais, pusi; 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslafs, pusi. 55.........
Įvairus Apsakymėliaf^-Biliuno, pusi. 64 ...................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.........
Padangėse—Sakalo it Dosaičio, pusi. 125 ..............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190...........................
J Laisvę---- Rusecko, pusi. 32 ....... ................................... ........,.......
Biliūno Raštai, pusi. 143 ........................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.............
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ...........................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslai-s, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

savo kolegą, kumščiu bamt į 
sprandą sėdėjusiam savo kole
gai ir taip smarkiai, kad už
važiavęs per murzę profesorius 
ir panėrė nosį kavos puoduke 
ar sriubos torielkoj (tai busi
mi istorikai ištirs).

Musų griausmingos kalbos 
profesorius apsidairo. Ieško a- 
kimis, kas jam dabar kirto to-, 
kį smarkų “fore!” Kaltininko 
negali įspėti. Pasijunta įžeis
tas. Išlėto atsikelia, atsigręžia 
į ponus ir ponias, .kurių čia 

žemai, 
kone iki kelių, visiems nusilen
kia, ir taria sudiev:

—V*lsi jus pabučiuokite
man.... (profesorius jmsakė, 
kur pabučiuoti, bet Reporteris1 
buvo pertoli nuo jo ir ngnu- 

’ girdo).
Susiraukė ponai, užkaito po

nios, išgirdusios tiesią 
riaus kalbą.

Norėjo profesorius 
ką pasakyti, bet jo 
golfininkas sako:
r Girdi, profesoriau, 

lauk, namo!
—Tekši! i 

rius draugui 
žodžiu. Mat 
pasakęs viską, 'ką žinojo, kai 
patarė pabučiuoti.

Golfininkas į tokį profeso
riaus argumentų sugniaužė 
kumetį ir profesoriui
pažandėn.

Kaip trenktas ąžuolas, kaip 
pakirstas kopūstas, nuvilto 
profesorius pastalėn ir įsipai
niojo tarp kėdžių. Atsirado re- 
feree, kuris pradėjo 
“counts”1,. Suskaitė

i Profesorius buvo 
i dovvn, bet ne “out.”

rie lošėjų pasirodė nepaten
kinti dovanomis, kurios jiems 
teko. O kadangi jie buvo, kaip 
jau minėjau, aukštai intelek
tualus žmonės, tai ir žodžių iš
reikšti savo nepasitenkinimui 
turėjo pakankamai.

Audra matėsi 
Reikėjo pasislėpti 
Parvažiuota ant 
Diplomatiškesnieji 
manė, kad reikia visiems bend-, taipgi buvome viena, 

•rai pavalgyli, ir rasi niaukian
tis dangus nušvis. Juk ne vie
ną grūmojančią karę sulaikė 
gera diplomatiška vakarienė.

Na, gerai. Susėdo, pavalgė, 
išsigėrė, kaip ir pridera diplo
matiškoms vakarienėms. Jei 
skubiai po to visi butų išsi
skirstę, viskas butų užsibaigęs 
puikiausia. Ale ne. Vienas pro
fesorius, matydamas dovanas 
ant stalo ir žinodamas savo 
širdyje,, kad pirmoji priklauso 
jam, o vienok tapo paskirta 
kitam, pasijuto nuskriaustas. 
Tai 1r pareiškė viešai, 
profesoriaus nuomone 
ko. Kilo diskusijos, 
vėl pradėjo niauktis, 
pradėjo griausmu 
akys žaibuoti.

padangėmis.
nuo jos.

Bridgeporto.
iš būrio

dai’ kai 
draugas

IĮ
H

Kili SU 
niesuti-

žodžiai 
trenkti, c 

Veiterka išsi-

mordasą profeso- 
vietoj atsakymo 
profesorius buvo

A “f- A
PADĖKAVONĖ

A. A. Povilas Sasno\vskas, 
kuris" mirė Spalio 3 dieną, 1927 
ir paalidotas tapo Spalio 6 die
ną, o dabar ilhis šv. Kazimie
ro kapinėse, aminai nutiljs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jj j tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams; dėkavojame gra- 
boriui Mažeikiai, kurs savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
nulydėjo jj j amžinantį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame vi
siems giminėms ir pažįsta
miems ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o iau musu my
limas Povilai sakome; ilsėkis 
šaltoj Žemėje.

Motei*, Hunai ir Duktė.

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

skaityti 
penkis, 

knocked

Nebesakydamas nieko dau
giau ' išėjo. Atmosfera pasida
rė labai nesmagi. Pakilo sve
čiai eiti lauk. Eina ir didvyris 
galiūnas, vienu smugiu nukir
tęs profesorių pastalėm Prave
ria duris gi profesorius čia pat. 
Musų galiūnas atgal. Profeso
rius į jį. Bet kol profesorius 
ištiesė ranką iki pusiaukelio 
nuo savo peties iki priešininko 
nosies, tai priešininkas žaibo 
greitumu smogė “upper cut”. 
Profesorius kaip maišas nuvir
to kokią dešimtį pėdų tolin 
tiesiai ant spituno ir pabučiuo
damas jį persiskrodė lupą. Re- 
feree suskaitė net 23 counts, 
profesorius atsikėlė. Tai buvo 
complete knock dovvn ir out.

“Leiskit j tėvynę,
“Leiskit pas savus!” sušuko 

profesorius. Pribėgo valgyklos 
salininkais, apkabino profeso
rių ir išvedė laukan —

Atgaivint krutinę, 
Pravėdint jausmus. 
Visi skubiai išsiskirstė. Pa

siliko tik vieuas asmuo, kuris 
aukavo dovanas tumamentui, 

I užmokėti vakarienės bylą.
—Reporteris.

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše. ♦
Slaptingoji žmogaus Didybė—-Vydūno, pusi. 61 ..........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ................. ............
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pus*r88.... .........
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pilsi.* 51 ..........
Lietuvių Senovės Bruožai-r-Klimo, pusi. 169.................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t.,,pusl. 46..... ........
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52........................... v....
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 .......... ........
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ............... .................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ... 
Lietuvos Žodis—Tumo, pusi. 64.....................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70......................... ...................
Iš Gamtos .Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..........................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su

paveikslais) ......... ............. ..... ..............................
Lietuvos žem&s Valdymo istorija---- Klimo, pusi. 65 ............
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais A.... L..,..................................... . .
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31....... v........................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 .............................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108........ ,..
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118, .60 
Adoiho Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta....... . 1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150.................................
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63..........................................................................
Visumos Saranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai—biržiškos, pusi. 142 .....................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 .............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1 739 So. Halsted St., Chicago, III
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir* šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I, 

puslapių 180 ..........................................................90
''Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 ...............  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 ....................................................... 1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80...................2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ..................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64....... ,........................... .. .. .30



Personai
Asmenų Ieško

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

REIKALINGAS partnerys j akme
nų ir marmuro paminklų išdirbys- 
lę. Turi būt gabus prie biznio, mo
kantis gerai anglu kalbą ir raštą. 
Reikia įnešti 7 tūkstančius dolerių. 
Rašykite, o suteiksime platesniu ži
nių apie bizni per laiškų. A. Bac- 
vinka, 4414 Belair Rd., Baltimore, 
Md. I'hone Hamilton 1931 J.

Help Wanted—Malė 
Pfcrttatakfr ĮtelĮkią 

VYRAI! VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS

Senai Įsteigta firma pradeda ka 
nors naujo. Šie darbai yra labai 
gerai apmokami, jei tik pradėsite 
TUOJAU. Jus galėsit dirbti lietuvių 
apielinkėj. Patyrimas NEREIKALIN
GAS. Mes išmokinsime jumis. Tik 
jus turit turėti mažiausiai apie 25 
melus amžiaus. Jei norite u 
DAUG PINIGU kas savaitę, 
matvkit su manim tuojau.

MR. OLSON, 
134 No. La Salio St. 

Room 906

pie 20 
Įdirbti 

pasi

Automobilių savininkai

Furnished Rooins
RENDAI kambarys marginai ar

ba vaikinui. Su ar be valgio. 827 
W. 33 Place. 2 lubos užpakaliniam 
name.

KAMBARYS rendon vienam ar 
dviem vaikinam su valgiu. 4107 So. 
Sacramento Avė.

ŠVIESUS kambarys prie mažos šei
mynos. Visi naujos mados įrengimai. 
Su valgiu ar be valgio. 4014 Brighton 
Place, 2nd fl.

RENDAI ruimas vienam ar dviem 
vaikinam ar vedusiai porai. Gali var- 
tot ir virtuvę. Apšildomas ruimas 

ir telefonas, 2 lubos, 3002 S. Ejne- 
rald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sėmė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, išdirbtas gerai per 4 metus. 
Pigiai. Savininkas turi du bizniu. 
3827 Archer Avė. x

Business Chances
PnrdayijĮiųi Bianiai ____

GROSERNĘ iv bučernę parduosiu 
pigiai. Daro $2500 biznio kas mėnesį, 
turiu parduoti dėl ligos. 4015 S. Ar- 
tesian Avė. Lafayette 1762

PARDAVJMUI maža delikatesen, 
grosernė, yra 3 kambariai ir vana iš 
užpakalio. Gera vieta dėl šeimynos 
kuri nebijo biznio. 3744 S. Kedzie Av.

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

KLAUSYKIT PATARIMŲ

Real Estate For Sale
Namai-žem* Pardavimui

KLAUSYKIT!
Tūkstančiui žmonių yra uždirbę 

pinigų į trumpą laiką ir jus gali
te padaryti laip pat liktai su ma
žu investmentu. Rašykit arba alsi* 
šaukit dėl informacijų, jums tas 
nckainos ni^o, o gal suteikti 
didelę naudą. Adresuokite:

B. SCHESNOL, 
1219 N. Irving avė. 
Netoli Division St.

jums

Jei j”s važinėjatės su automobi
liu, mes turime labai pelningą ir 
gerą darbą dėl jūsų.

Uždirbkite ekstra pinigų savo 
liuosame laike. Ofisas atdaras 
8 vai. vakaro. Matykit

JAMES VERR 
Room 348 

29 S. La Šalie St.

iki

RENDAI didelis šviesus ir gra
žus kambarys švariam ir blaivam 
žmogui. 2 lubos. 3304 S. Morgan st.

PARDAVIMUI bučernė lietuvių 
apielinkėj ir ledui mašina. Geroj vie
toj, tarp “National Tea Store” ir “A. 
P. Store. Klausk 4240 Archer Avė. 
Lafayette 3674.

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

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

PIRKIT LOTUS

Arti 111-tos gatvės į vestus 
už Kedzie Avė.

Mokėk
Rendų

Savo Kišenėn
Pirkit šį namą už $1000.00.

Nupirksit 4 fl. po 4 kambarius mūrinį 
namą reikalingiausi {rengimai, kai
na $6000.

Visai nejausi kaip rendos likusius 
išmokės.

Pasiteirauk —
S. J. Dargužis 

807 W. 18th St.
Canal 4960

For Rcnt

' KAMBARYS rendai vienam vy
rui. 645 W. 18 St. 2 lubos iš fron
to.

I'AJIE.ŠKAU savo brolio Antano j 
Juoduko ir sesers Petronėlės Pamba- 
rienės. Girdėjau kad gyvena Grand 
Rapids, Mich. Prašau greit atsišauk
ti. Joe Youdokas, Box 66, McNaugh-' 
ton, Wis.

Kriaučiai

šiaučiai

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi
mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš\ priėtasties ligos. Nuo 5 vai. 
vakare galima matyti, 721 W. 19 PI. 
2 fl. front.

GROSERNĖ ir deiikatessen, senai 
įsteigtas cash biznis, 4 kambarių fia
las, geras lysas, daug švaraus tavo- 
ro, mėsos piaustytuvas, gera proga 
uždirbti pinigų, gera priežastis par
davimui. Savininkas, 551 W. 29 St. 
ne j mainus. .

MAINYS
Groscrnes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

Barbenai
PARSIDUODA dVi siuvamos nia- 

1 šiuos — Singer ir VVhlte. Taipgi 3 
dalių skurinis setas. Parsiduoda pi
giai. 822 W. 37 Place, 2 fl.

PAJ1EŠKAU nevedusios moters į 
kuri norėtų kartu su manim gyventi i 
ir draugauti, nes man vienai nobodu. ( 
Aš esu nevedus moteris, turiu flatą Į 
ir gerus forničius. 3002 Emerald Av., 
2 lubos, Phone Yards 6231.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ę ]

REIKALINGA senyva moteris į 
prie namų darbo prie mažos šei-1 
mynos be vaikų, ir kad mokėt ų | 
valgį gaminti. 6559 S. California ( 
avė. Republic 8721.

REIKIA veiterkos j mažą saldai-j 
nių krautuvę. 1836 S. VVabash avė. j

JAUNA lietuvaitė baigusi I me
lų “secretarial” kursą ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba le- 
lefonuokite “Naujienos” Box 981.

Jūsų laukia darbai 
Tik skubėkite čionai 

Kur jus dirbsite amžinai 
Pralobdami kupinai

Žiūrėkit
3 štorai
3 vietos
3 Biznieriai
Del Bandos
Pigiai
Gerai Ji
Tinkamai

Parankumai
Gyvenimas
Transportacija 
Bažnyčia
Mokykla
Ant vietos 

Kompeticijos 
Nėra

FURN1ČIUS parduodu, 5 kamba
rių, beveik nauji furničiai. Visus 
kartu arba .skyrium. Greitam par
davimui nebrangiai. 2901 Emerald 
avė. 2 lubos. >■

KAS turit parduoti? Reikalingas 
žiemini- pečius šildomas minkšto- 

1 mis anglimis. Kad butų nemažas.
Atsišaukit: —

3001 So. Union Avc. 
Tel. Blvd: 1142.

PARDAVIMUI 3 šmotų frontinis 
ruimo setas. Kam reikalinga, tai 
gera proga įsigyti labai pigiai. Ga
lima matyti nuo 6 vai. vakare ir 
nedėlioj visą dieną.

Kreipkitės:
3316 S. Wallace SI.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Keikia

ri’VlAI — UŽDIRBKI?
KOL MOKINSITE

Nuolatinis darbas laukia jū
sų. A.Š išmokinsiu jumis kaip • 
uždirbti didelę algą į savaitę, i 
Sudarysit gerą ateitį dėl savęs. 
Jus turit būti virš 22 metų am-1 
žiaus, norintis dirbti ir ambitin-' 
gas. Yra malonus darbas prie 
senos ir atsakančios firmos, i 
Atsišaukit tuojau ir pasimaty-1 
kit su manim.

Mr. Berthelsen
.82 W. VVasbington st.

Room 116. •

.. , dėl «
visų
gerų7
žmonių 

Randuoti 
Randa $50.00 i men.

Atsišaukit 
pas saviškį 

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. 

Canal4960
RENDON 3 fialai po 4 kambarius, 

kambariai šviesus, pigiai. 900 W. 
19 St.

PARDAVINĖ TOJU su automobi-1 
liais, Norlh \Vcst Side. Pardavinėti . 
augštos rūšies, su visais įrengimais 
savastis. Didelis uždarbis geriems! 
darbininkams. Atsilaukvkit asme
niškai. G. EARL GRINDLE, btida- 
volojas garantuotų namų, 1956 N. 
Kentucky avc. Palisade 0029.

RENDON 5 kambarių flatas, 
prie 6613 S. Fairfield, karštu van
deniu šildomas, rendorius duoda 
šilumą, renda $46 į mėnesi. Savi
ninkas, 1900 W. 63 St. Tel. Pro.<x 
pect 1628.

RENDAI Storas ant Tovvn of Lake 
lietuvių apgyvento] apielinkėj. Tinka
mas tie! bučemės ar kito kokio biznio. 
1S00 W. 46th St. Phone Republic 3647

R EI KALINGAS žmogus “Naujie
nas” išnešioti. Atsišaukit į “Nau
jienų” skyrių., 3210 So. Halsted st.

Furnished Rooms
NORTH West Side, rendon furni- 

šiuoti kambariai', visi kambariai švie
sus. Atsišaukit greit. 3331 Dickens 
Avė. A. Vander Horst.

REIKIA trečiarankio bekerio. 125 
S. 13 Avė., Maywood, III.

lipi KALINGAS patyręs kViaučius 
prie taisymo senu drabužių ir * pro
sui i mo a»t mašinos. 6629 S. Ash- | 
laml avė. Tel. Prospect 6458.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui. Be valgio. Labai gražioj vie- 

i toj prie Manųuetle parko. 7027 So. 
VVashtenaw ųve.

RUIMAS renetai, vienam ar dviem 
vaikinam. 4516 S. Eairfiald avė. 
Frontas, 2 lubos.

Vyrai

Kurie

Nori

Pinigų

RENDAI IŠFORNISIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pas irę n- 
duoja į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
karių Unijos.

1606 So. Halsted SI

RENDAI kambarys vyrams, mer-

PARDUODAME bučernę ir į 
.grosernę už geresnį pasiūlymą j 
per šias dešimt dienų. Biznis 
gerai išdirbtas jau nuo >senų 
laikų, apgyventas lietuviais. 
Priežastis pardavimo — du sa
vininkai nori atsidaliuti. 
nysime ir ant lotų.

Atsišaukit vakarais, pas
J. E. ENCHERĮ,

4401 S. Možart St.

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
Vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

PIRKITES LOTUS pako) 
dar ne pervėlu. Stebėtinas 
dalykas, 2 lotai pos 30 pėdų 
pločio, 122 pėdų ilgi parsi
duoda už $775, tik $25 įmo
kėti, $10 į mėnesį. Tie pats 
lotai bus po $1000 kožnas ar 
daugiau, pakol išmokėsi.

PARSIDUODA rezidencijos Jotas 
Cicero/ ant lengvų išlygų. Priim
siu pianą arba automobilį kai|x> da
lį įmokėjimo. 2 fl. 3214 S. Union 
avė. . .

NAUJAS mūrinis bungalovv, ber
žo Irimas, ugn^vietė ir knygynas, 
stikliniai porčiai, karštu vandeniu 
šildomas, prie geležinkelio ir gat- 
vekarių, tuojau galit gyventi, spe
cialiai Šių savaitę. 8830 Racine avė.

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI naujas gesinis bal
tas pečius. Parsiduoda už pusę kai
nos. Kaina $30. 6554 So. Campbell

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai_______

$259 grojiklis, biskį vartotas, 
$100, suoliukas, roleliai, cabinet, 
mažais išmokėjimais, 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas la
bai mažai vartotus, roleliai, suoliu
kas, dykai dastatymas, už $75 cash. 
6512 S. Halsted. st., Ist floor.

, PARSIDUODA frlayer pianas už 
$100, kaip naujas. Ateik nedalioj. 
16 N. Western avė. 1 aukštas.

PARDAVIMUI 2 grojikliai pia
nai, 3 upright pianai, 2 radios, vis
kas gerame stovyje, i>o $40 šmo
tas. Atsišaukit subatoj iki 6 vai. 
vakaro arba nedėlioj iki 9 vakaro. 
AMERICAN STORAGE COMPANY, 

2216 W. Madison St.

“VICTORY” koncertinos ir chro- 
matik armonikos pardavimui, su 
gražiais rankomis padarytais pa
gražinimais, gražaus ir stipraus to
no. Darbas garantuotas. R. Bcd- 
nasz, 1027 Milvvaukee avė. 2nd fl. 
front.

Iš SANDELIO IŠPARDAVIMAS

Sekami tavorai luis išparduoti 
už sandelyj laikymą*.
11 grojiklių pianų pasirinkiipui, $75
17 upright pianų pasirinkimui, $25
9 fonografai pasirinkimui
5 vargonai, pasirinkimui
10 radios pasirinkimui ..

. $15 
. $10 
$17.50 

$10 įmokėti ir po $2 į savaitę. At
dara vakarais ir nedėliomis.

National Storage Coinpany 
2332 W. Madison St.

Autemobtles

ginoms, vedusiai porai. Kambariai 
į šildomi, pigus. Valgi patys pasiga- 

ininsit arba įneš. Ant paskutinio >
1 mif OI UI

Pasimatykit su manim tuojau, minsit .
Malonus ir lengvas darbas. DI- aukžto lš fronto. 703 W. 21 PI. 
DĖLĖ MOKESTIS. Nuolatinės RENDAI 2 kambariai pavieniem 
vieta su DIDELE ATEIČIA. Di- vaikinam, kad turėtu savo rakau- 
džiausiu proga kokų kada ture- %**”*■•
jot. Turit būti švariai apsirengęs ----------------------------------------

Mums 
yra 
reikalingi

3 vyrai. Todėl pasimatykit 
manim tuojau.

RENDON kambarys, šiltu, vandeniu 
šildomas vienai * ar dviem ypatom, su 
valgiu ar be valgio, arba kas nori 
gali pats pasigaminti. 9628 S. Prairie 

SU Avenue.

MR. ANTHONY,
Rnt. 1514

, RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, arba vedusiai po
rai. Guli virtuvę vartoti, maudynė 

, i J ii c?*, i *•’ šiltas vanduo. 827 \V. 34 PI.,. 2134 N La Šalie St.' |ųpos jį užpakalio.

PARDUOSIU 5 pasažierių so
dan Elcar, arba mainysiu ant ma
žesnio automobilio. Geistina coupe 
urbu loto. Galima matyti po 6 vai. 
vakare. 7031 S. Maplewood avė.

Wiscelianeou3 for Sale
žvairus Pardavimai

SIUVfiJAI
Mes dabar turime didelį išparda
vimą puikių materiolų dėl siutų, 
kaipgi apsiaustų ir overkautų.

Materiolai dėl tų rūbų kainuo
ja net po $5 mastui, o mes par
duosime juos po $2.50, $2.75 ir 
$3 mastui. Mes turime didelį 
pasirinkimą.

Ątdara subatomis viki 4 vai. 
Atsilankykit anksti, gausit dide
lį pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK 
W00LEN CO.

215 S. Market St.,
8th Floor

IŠMAINYSIU 6 flatų muro na- 
Mai- nių, naujos mados įtaisymai, prekė 

$30,000. Išmainysiu ant biznio pra- 
pertės. M. Abramąvičia, 2015 So. 
Robey st.

IŠMAINYSIU ant farmų. 2 fla
tų naujos mados muro namas, 5 ir 
6 kambarių, 2 karų garažas.

AR ŽINOTE? Kad Mpunt 
Greenvvood suvienijo 
Chicagos miestu.

su

pra-

8 PAGYVENIMU ir štoras. mū
rinis narnąs, naujos mados. Neda
ro skirtumą kur farma randasi. M. 
Abramaviče, ’ 2015 S. Robey 
Chicago, III.

AR ŽINOTE? Kad 
dės platint 111-tą gatvę 
taipgi taisys visus pagerini
mus, kas tik reikalinga dėl 
tos apielinkės. - • *

St

GASOLINO stotis pardavimui ar- | 
ba mainymui i bizniavą lotų arba 
namą. 5035 S. VVestern Blvd.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, uždaromi porčiai, geroj vie
toj. 2336 N. Harding avė.

TURIU* parduoti iš priežasties 
ligos 6 kambarių mūrinį bungalovv, 
2 karų garažas, furnas šildomas, 
kieto medžio grindys, moderniškas. 
Savininkas. Tel. Republic 0641.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marųųcflc' bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa
vininkes.,, Hemlock 4900.

AT Y DOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
AR ŽINOTE?. Kad pra

ves gatvekarius ant 111-tos 
gatvės iki Kazitnierihių Ka- 
pinių- d

už
Negirdėtas Mainas

Mainysiu 4-rių kambarių nauja mu
ro Cottage sų extra kampiniu lotu, 

* 2 * > nepai
sant apielinkes, restauranto, bucer- 
nės, automobiliaus, Dry Goods Storo, 
priimsiu kaipo pirmą {mokėjimą, ar
ba perkantiems cash, reikia įmokėti 
$500, likusius kaipo renda, Cottage 
randasi prie 63rd ir Cravvford Avė.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

IU v^AVict ivcelllĮJĮll

BARBERNĖ — 4 krėslų parduosiu matnys^u "L dldef”}io 'ha’P° 
pigiai arba priimsiu partenerį. Pel- * ‘ **
ningiausia vieta South Sidėj, 1610 W. 
47 St.

PARDAVIMUI ; grosernė ir lunch 
room. Vienoj vietoj apie dirbtuves. 
Pardavimo priežastis — liga. 4958 
Wentworth avc.

AR ŽINOTE? Kad dau
gelis lietuvių čionai apsigy
venę ir dauginas kas dieną.

niu

PARSIDUODA grosernė prie di
deliu dirbtuvių. Labai gera vieta 
tarti l>ixniiii. Parduvinio j

Nepasivėluok, pamatyk 
greitai.

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalovv.

4341 Drummond PI.,' 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių, 
murinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla- 
tu medinis namas.

5059 'Garmrn avė., 2 flatų, 4—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. F^arl Grindie 
4956.N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

rnu-

patirsit ant vietos* *920 W. 37Ų1 PI. 1. MAITMYSILJ 4 nu-
i»UT ant mūrinio 8 arini 10 flatų. 
Turi būti bent 2 flatai po 5 kamb.

PARSIDUODA soft drinks parlor, Pridėsiu cash $10,00d ar daugiau, i 
labai pigiai. Kas nupirks, tas nesi- Turi būti pietų pusėj miesto. 
gUilės. Atsišaukit; 1643 W. 69 St. -------------

ROZENSKI LEM0NT.& co. 1
PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 

mėsos ' ir kitų .Smulkmenų. Patogi 
vieta buČernęi; Keturi kambariai 
dideli pagyvenimui. Renda pigi, su 
lysu ar be; 8049 S. Vincennes avė.

PARDAVIMUI* kendžių krautuvė. 
Gera vieta. Renda nebrangi. Par
duosiu labai pigiai. 4065 So. Cambell 
Avė.

2. MAINYSIU medinj ir mūri
nį namą, abudu po 4 f liftus, pečiais 
šildomi, ant 10 flatų ar didesnio 
mūrinio lig $75,000 verčios. Pagei
daujama South Sidėj. /

S. Paszkevvicz
6345 S. California avė.

Hemlock 4555

6312 So. Western Avė.

PARDAVIMUI pelningas lunch 
ruimio biznis. Priežastis pardavi
mo — vienai motore! sunku išlai
kyti. 3439 W. 51 St.

BEKERNft retail ir olselio, mai
nysiu į real estate. Phone Hemlock j 
6028.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
cigaretų, minkštų gėrimų ir kito
kių smulkmenų krautuvė. 4 kam
bariai pagyvenimui, pigi renda, il
gas listas. 1669 S. Halsted si.

MARIONAVA. 2—6 kamb. mū
rinis, skiepas, garažas 2 karam, 
mainysiu ką turit.

JADVYGA VA. 3—4, skiepus, viš- 
kai, mainysiu j didesnį arba biz
niavą namą.

PALMER SQUARE. 3—5—6, pla
tus lotas, mainysiu į mažesnį.

JADVYGAVĄ. 2—4 garažas 2 ka
rų, be skolų, ‘
Atsišaukit 1733 N. Robey St. 
Armitage 4422, 2 fl.

ALEX .......  ■'
«------------

mainysiu j dvifiatj.

■/

Naujas namas 
8 flat^ų 

Naujoj apielinkėj 
Gražioj vietoj 
Marųuette Sodno 

Mainosi

PARDAVIMUI BARGENAI

Naujai pertaisytas moderniškas 5 
kamb. namas, galima užimti, 5921 
So. Keeler Avė. Kaina $4500.

Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

2038 W. 18th St. arti Hoyne Avė. 
Mūrinis bizniavas namas ir flatai. 
Kaina $12,500.

Priimsiu mažesnę propertę mainais.
Nauja muro bungalovv ant Fisher- 

mans Terrace, arti W. 43-čios gatvės 
ir Naujo State Highvvay ir Lyons—- 
2 blokai nuo karų linijos inDesplaines 
upės. Ix)tas 52x130. Kaina tik $6500. 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mažais 
išmokėjimais.

Del informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 W. 18th St. 
Teei./Canal 0806

JAKUBANIS

PARDUOSIU grosernę, geras biz
nis. Turi būti parduota greitai ir 
todėl pigiai. 544 W. 18th St.

PARSIDUODA keptuvė su visais 
įrankiais, yra t rokas ir gražus Sto
ro fikčeriai. Už viską tik $1200. 
850 W. 18 st. Tel. Rooseveit 2961.

' CASH grosernė, delikatesen ir 
visos apielinkės krautuvė. Del už
baigimo naminių reikalų mes par
duosime nedėlioj, spalio 9, tarpe 
1—5. Naujausios mados krautuvė, 
aukštos rųšies fikčeriai ir stakas, 
įsteigta per 5 metus, naujoj apie- 

' linkėj, N. W. side, nėra konkuren- 
, cijos, verta virš $3000, greitam pir

kėjui parduosime už $1500. Ren- 
I Ida už visą namą: moderniška krau

tuvė, 4 kambarių flatas ir vana, 
garažas ir t. t., tiktai $50 į mėnesį. 
O norite, galime nukraustyti į ju- 

! sų apielinkę. Tai yra viena geriau
siai apsimokamų vietų ir tiktai to
kie žmonės, kurte nori greitai veik
ti tegul atsišaukia nedalioj nuo 1 
iki 5 po pietų.

6021 MONTROSE, 
netoli Austin bulvaro.

PARDAVIMUI bučernė, 3 kris
lui ir penki dideli kambariai gy
venimui. Parduodu pigiai. Priežas
tis — esu vienas. Blvd. 4435.

PARDAVIMUI saliunas ir lunch 
ruimis. Turi būti greitai parduo
tas. Priežastis patirsit ant vietos. 
2601 W. 18th M. , 

,, I' - — --—I ■■ ■ ■. ■ . I
PARDAVIMUI restauranas, biznis 

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

GROSE RN-Ė, parduosiu pigiai arba 
pritinsiu mainais automobilių. Romią 
pigi. 4447 Wcntworth avė.

Miesto
Farmą

Mainosi 
ant namo

West Sides
Bridgeporte

< 18tos apylinkėj 
Brighton Parke

Cielas akeris
žemės

5 Kamb, Bungalow 
prie Western ir 103čios gat.

Puiki apielinke
Tyras Oras 

Kaimo dvasia
Kas trokšta tokios 

gražios vietos
Atsišaukit pas mus
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. *

Canal 4960

Jieško 
į mainus s 

a Oil Stotį
Grocery
Ice cream parlor

Duos
2 flatų mur. namą 

2-6s kamb.
Brighton Parke 
Tuoj atsišaukit
pas tarpininką

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St, 

Canal4960

Bizniavą namą
South Sidėj

• Atsiliepkit
Canal 4960

Tikras Bargenas
3 krautuvės ir 4 flatai po 4 

kambarius, muro namas, 10 me
tų senas, pečiais šildomas, labai 
gerame padėjime, rendų neša 
$375 į mėnesį, viskas išrenduo- 
ta. Randasi arti 63 ir Halsted 
St. Jeigu nyri gauti tikrą bar- 
geną, atsiliepk tuoj aus. Kaina 
$33,000. Reikia cash $13,000.

Waitches Bros. Corp.
10756 Michigan Avė

Tel Pullman 5958

SOUTH WEST SIDĖJ
Gražus, naujas, garu šildomas 2 

flatų po 5 ir 5 kambarius. Sun par
teriai. Stikliniai porčiai. Nepakąs
tai dideli kambariai ant’ Seeley Avė. 
tik vienas blokas nuo 63 ir Robey, 
arti Lindbteom mokyklos. Tik $2000 
cash, likusi kaip renda.

Priimsiu tetų mainais.
2011 W. 63rd St. 

Phone Hemlock 7455

8 apartm’entų naujas 
Namas

f

Naujos mados ištaisytai. Randąr i 
si puikioj vietoj ąnt brangauą loto, 
vienas blokas nuo ėle^ėitoriaus. • Ren
dos neša $5400 į metus ir pats už sa
ve greit užsimokės. Vertės $48,000.

Priverstus esu parduoti į trumpą 
laiką tik už $42,000. Įmokėt reikia 
tik $15,000, arba priimsiu už pirmų 
mokesti mažesni narna ar tuščią lotą.

A. PUDARK, 
5739 W. 2ls1 St. 

Cicero, 111.

OCTANGO, sun parlor, 6 flatų. Fo- 
reclosurę verčia greitai parduoti, 69 
PI. netoli Stony Island Avė. Specia
liai dideli 5 kamb’., gerai pastatyti. 
Mainysiu į mažesnį arba cash. Takken 
6948 Stony Island Avė. Fairfax 8200

DIDELIS bargenas, kampinis biz
niavus namas: bučernė, grosernė, 3 
fanųKjų, 3 karų garažas, viskas mu
ro. geram stovyje. Teisingas pasiūly
mas nebus atmestas. 700 W. 31st St.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas. 19 flatų po 3 ir 4 kambarius. 
Viskas vėliausios mados. Savinin
kas priims už pirmą mokėjimą lotus, 
arba nedidelį namą.

22 So. Central Avė.

PARDAVIMUI medinis namas su 
lotu. Vanduo, gazas, elektra, maudy
nė ir karštu vandeniu šildomas. 
Clearing apielinkėj. Namas randasi 
ant 6105-07 So. Park Side Avė.

Savininkas
3846 So. Kedzie Avė.

Dar Kitas
— South Side — 

59 Gatvės 
prie 

Halsted
Bizniavas Bargenas

Geras biz. mur. namas
1 štoras ir 3 flatai
1-6-2-4 kajnb.
2 karų garažas
Visi įrengimai.
Gera transportacija.
Raudos neša $1850 į met.
Reikia Cash tik $3500.00

. Kaina žema — tik $15000.06

Nesigailėsi tą Bargeną 
pirkę

Tuoj šaukit Canal 4960
(Continued on page 8)
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Real Estate For Sale 
\aiiuti-Ženr? Pardavimui

Finansai-Paskolos
FinancialKcal Estate For Sale 

Namai-jĮemė^Pardavimui 
(Continued from page 7_

Miscellaneous
_____ Įvairus

Real Estate For Sale 
N a ma t - t e pi Pą Hiy iBįui

____ COTTAGES nuo $2500 ir ,dau. 
vnvnivn'M'ri’_________ nmi šilau, 2 flatų namai, $7000 ir dau-. . c» u y ^HlMI.NIl, namas, .J3I gjall( 3 flatų namai nuo $9000. Ir

(ieriiULSl barbenai ko- f!0,,}’ Mne av}\ por( daugiau, taipgi krautuvės ir blrnlotitiidUN uaigvuai nu n kl |(^.p5Uy et0 r^Įės p|rk|Į su
tu karU Lki.is phkin\ą, (I majai pinigų. Brault & Calow,

sykius rondos. Savininkas Rucklng- 4122 Annltag’ ave. Belmont 3428.
luini VO / 7, e '  ...

kius galite gauti
Marųuette Manor

Real Estate For Sale 
Natnai-Žemė Pardavimui

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti niurin) 4 apartmentų namą, 
didelis lotas, geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal sutarti, šaukit 
Edgewater 0407.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungnlosv, 
mūrinis garažas, 30 pėdų lotas, mo
derniški, pečiais šildomas. Kaina 
shJMiO; įiv :kėli $2000.

5 ir 6 kambarių nauji muro bun- 
galosvs, moderniški, platus lotas 
mainysiu ant privalfškų lotų kuip 
įmokėjimą.

2 Al'KšTŲ 4 ir 5 kambariai, me
dinis namas, geras beisinentug, 50 
pėdų lotas, gatvė brukuota ir ap
mokėta. Tikrrfs bargenus, kuinp 
*6500; jinokėti $2000.

2 AUKŠTŲ po 6 kambarius nau- • krautuvės su 
e mūrinis namas, moderniškus, rių 
I ::rštu vamlmiu šildomas, 
niiml'n" gatvė brukuota ir 
kėlu. Mainysiu j lo!us 
nuosavybę.

2 FLAI’Ų minias mūrinis namas,' 
n otlerni.škas, roll in lovas, lodau-j 

pės, galiniai pečiai, karpetai ant, 
laiptų. Mainysiu i biznio arba re- , 
zidvncijos lotus arba mažesnį namą. 
BIZNIO namas, 7 fintai ir krautu-' 
vė, visi išrenduoti; įplaukų $500 
mėnesiui, parduosiu arba mainysiu 
į gerą biznį lotų/ arba i 
nuosavybę.

74 y 125 kampinis lotas imt 65-os 
ir \Vashtenaw avė. l.otas vertas 
•S11.500. Parduosiu cash už 88500.

58X125 kampinis lotas aut 69-0 
ir Campbell avė. Paaukausiu už 
$9300. Mažai įmokėti, kiti ant įnori- 
g:eių.

W. H., KELPS & CO.
2419 W. 69th St.

Tel. Hemlock 8099

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- 
------------- 0 siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 

. 3 AUKŠTŲ mūrinis namas ant rinį bungalow, aržuolo trimas, fumas 
ktono Busement, $17,000, 3—5 ir 3- 4 šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip,....—, 
kambariu kambariai šviesus, kam- rendą. David Whitelaw, Bullder, 4417 91,34. 
pinč plati elė, netoli “L” ir gat KT — A-— n'“1 
vekarių, 2 karų garažas, 1312 
Hoyne uve., netoli Division st. 

Phone Humboldt 8152

PAhDAVIMUi naujas 
Uitis namas ir krautuvė, 

skiepu, 0— 
apar i mi ntai, | karų 

Lytaus rendn $0540, su $40,000 galit ve 
u/.mo- 

mažesiię

aparlmcn- 
2 didelės 

4 kniuba-

ti. kaina $53,000, priimsiu lotus kai
lio įmokėsimą. Mes past-itysim bun- 
galow, 2 flatų namų ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį jnVokėjus. 
3801 N. Crawford avė. irving 2634.

2 FI^ATŲ namas, 5—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškas. įumrytos vanos, tile va
na, 117 ir Ix>en Ave., $2500 cash. ; 

....4.......1 Anderson and Carlson, 52 W. 112th 
mažinę st PuRman 3195,.

PARDAVIMUI — #5000 cash, len
gvais išmokėjimais, 15 apt. kampi
nis namas, 80 kambariu, įplaukų 
$11,000, bargenąs $60,000. šaukit 
avinioką. Tel. Edgowater 1022, 

915 Lafayette Pkwy.

Real Estate For Sale
___ Namni-Žemė .Pardavimui

Brighton Park
5 kambarių medinė cottage, su ek

stra lotu, prie 111 St., cash reikia 
$500. Specialia bargenas

$2600
2 augštų medinis, 2-4 kambarių fin

tai, su vana, geroj vietoj, cash reikia 
$800. Ekstra bargenas

$5100
q uugnvų iircuiijin,. unv v^iiiciiviniv 

pamato, 2-4 flatai; su vana, geroj 
vietoj. Specialis bargenas

$5800
2 augštų naujas medinis, cementi- 

2-5
3 

Di-i

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Re-\ 
verly Hills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospcct, Į 'r"
{1820 Hamilton, 985(1 Hoyne. Key. i 2 augštų medinis, ant cementinio

N. Major Ave. Tel. Kildare 8490. —----------- ------—---------------  —
—----- -------- - ------------------------- u- | OCTAGON frontu 6 kambarių mu-

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, rinis bungalow, statytas savininko, 2 ........v --------------
dvigubas, Vi sekc.'.us linija, $12,000 karų gaiažas, tile vana, Įmūrytos va- niu pamatu, labai geroj vietoj, 
akras — 25% jmcket, kitus išmokėji- nos, lotas 50x169, už gerą cash pa-1 kambarių flatai, moderniškas, su 
minis. Tel. Sunnyside 6925. siūlymą, 9712 Charles St. Bev. 4659.1 miegruimiais, cash reikia $2000.

__ *.--------- ----------- I  ------------ ----- — --------------- —— : džiausis bargenas
$8700

—•r-’-*’ --- —””-------- ------------- -r | f A « ’f 1 1 1 21 **iMi«*a*rvv zi“4 !%**•■• ■■galovv, furna.s šildomas, 2 kaių gara- tas, rami gatvė, gera vieta dol vaikų. moderniškas, platus lotas, ga-
41......... -’ icija. kaina $7500,; ra.;aM geroj vietoj, cash reikia $2000.Savininkas l'airfux r

BARGENAS. Parduosiu arba rnai- PARDAVIMUI gerai pastatyta 
nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun- angliška mūrinė cottage, didelis lo-

las, netoli mokyklų ir bažnyčių. Savi- gera thmsportacija 
ninku*, 3617 W. 6o PI. Republie 0641. Įmokėti $750. C_..
______________________________ 5217.

2 augštu mūrinis, 2-4 kambarių '

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

. SIOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samoomi.

J. J. DUNNlf roofing CO.
3411-1-3 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700 I

Chicago

Specialia bargenas
$8700

2 augštų naujas mūrinis, 2-5 karfi- 
jbarių flatai, kampinis, geroj vietoj, 
mainysiu j 4 arba 6 flatų namą.

Grosernlų ir bučernių pirkėjai už 
cash, pasimatykit su mumis. Mums 

; reikia medinių namų dėl pardavimo, 
mes turime cash pirkėjus. ‘Mainysim 
bile ka jus norit, atsilankykit Į musų

KAINA nužeminta $2000, ką tik ofis1}
B. R. Pietkiewicz Co. 

........................................ 2608 47-St.

cr. x . .... ... , MEDINIS, 2 apt., 5-0 kambarių,SI mažu įmokoj imti gajlte naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
nupirkti naują 6 kambarių mu- garažas, cementuota gatvė, netoli ka- 
ro bunBalow puikiai pabūdavo- ^j2^’()0"šavi,!“kKa,;ni73*'sm,?.’
ta ir moderniškai įrengia. Jei Į merdale, Ravenswoo<i 1592. 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
ųuette Park apielinkėje, tik' 
trejetas blokų nuo parkų, arti i pietus nuo Archer ave. karų, fur- 
uatveknnų ir boulevarų. Pirkę- žiai dekoruotas, stikliniai porčiai,; 
jas gaus lengvirusias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 $5 Campbell Ave.

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

Telephone Yands 00&
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PASKOLOS narnų savininkams

ELECTRIC KONTRAKTORIU8
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

ažganSdinimą. I ved am elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7462

Tiesus 
Kelias 
Link 

Vienuolyno 
Tiems namininkams, kurie 

gerus senesnius bildingus ant 
Bridgeporto, 
\Vest Sidėj 
Brighton Parke 
Žmogus du rs 
$3000 cash 

ir 
3 lotus 
prie pat 
Vienuolyno 
ir igtrko-siKlno.

Kas interesuojasi apie tai, 
’onėkite susinešti su mumis.

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

('anai 4960

PARDAVIMUI per savirdnkų 6 ______ _______ .
kambarių ‘kampinis namas* 2 ka- _ t __ .
ru mūrinis garažas, vandens lašų PARDAVIMUI gražus. / kamba- 
vuna. moderniškas, su $4000 galit rių bungalow, karštu vandeniu šil-
veikti. 55QO W. Hutchinson St. domas, toiletas ir prnusynė ant > geriausi pasiuljnną.
______  viškų, garažas. $3500 cash, Mtus lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas, j 

r, .nrrvic v <i* . i . i__ i: kniP rendų. 5942 S. Talnur avė. Savininkas 4857 Concord Place.BARGENAS • Nail« turi parduoli Te|p Pr0SI^c, 37B5. ,
((ražų in Austin mūrinį bungai.osv,,
5 dideli kambariai ir pusryčiams
kambariukas, stikliniai porčiai, gu- PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
sas ir visi įrengimai ir apmokėti, 2 flatų mūrinis nnmas, nętoli trans- 
rendos $75 i mėnesį, apsimoka pats portacijos, uuidėmiška.s, yra ug- 
prr save, $9000, cash $3000, kitus ’ naviejė, 2 karų garažas, įtaisymai 

turi po $45, su nuošimčiais.
6778.

kaina $6500. 1808 S. Ashland ave. GERA proga manantėms įsigyti PASKOLOS namų savininkams — 
Canal 1272. mūrinį namą, 1 metų senas, 2 aukš- $100 iki $500, be morgičių arba pa-
______________ — - _________ ; tų, po 5 kambarius, karštu vande- sirašytojų. Matyki! mus dėl greito

1 niu šildomas, 2 boileriai, aržuolo patarnavimo.

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Phmrbingo Ir narnų apšildymo reik
menis daštatome j visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lmnber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1651L

ma-

NAUJAS 2 flatų namas prie Irimas, žodžiu viskas pagal vėliau- 
‘ . švle-

nes lotas platus; iš vienos pu- 
ava >7U,in«'IU>v, iš antros pusės 14 

■ pėdų tarpas, vieta lietuviams gerai 
, žinoma Marouette Manor, netoli 
parko, mokyklos ir bažnyčios. Prie-1 

'■ žastis pardavimo — susiž.eidimas. j
Parduoda savininkas be agento 

Rašykit j Naujienas Box No

: Concori Place" <£^1 bū- ±2,
kas j vakarus, nuo North Ave Ui X’PH“mlrV™ 

Kama $17,500,: tn"

$2000 ŽEMIAU KAINOS 
Naujas, moderniškas ir specialiai 
rai pastayta.4 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 

_ _____ _ ____  ______  w__ rų mūrinis garažas, cementuota 
Belmont apmokėti. Mr. Herrmunn, 1747 N. lotas 33x125. l\irit pamatyti, 

Mayfield ave. Tel. Merrimac 4162 j įvertinus.
j  Savininkas

Victory ,1106Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
----------------------------- . . kambarių, gasas, elektra, cementinis 

GERA.S investmentas. Pardavi-' skiepas, arba 6 kambarių flatas ren
inui 3 nauji mūriniai 2 flatų na- Į <|on. PITTASI, 2312 W. Van Buren. 

( inai, 5—5 kambarių, moderniškas, j st. West 0749.
pavienis apšildymas, 2 karų gara- j- - • • ■ • b Al!’!’ 4 k/k
Zio, aiiiF/iiia.ij «%<«*■*<«

$16,000. 2252 N. Onk Purk avė.
Merrimac 8737.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun-j 
gjlow vienuolyno apielinkėj. Lotas 
30V125. Pigiai už $6/>00; 
tik $2000. Matyk it 

Stanley Miskevich, 
3422 U>we avė. 

Pitone Yards 3551 
Pirmos lubos

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

ge. 
6-6 
ka- 
ėlė, 
kad

PARDAVIMUI prie 10849 Pros-
pect avė., Beverly Hįlls, 6 kamba- Room 820 
rių mūrinis namas, lotas 80"%20b, 
$14,500, jmokėti $2000.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
lo ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 

983. | n<b geromis, sąlygomis. Pamatykit 
’ i mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St.

Central 6260

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

GERAS INVESTMENTAS 
i Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers irBARGENAS, SAVININKAS ' --flJ/ J ’ -*

, TURI PARDUOTI ' r\\ Ryuce, 745 N. Hamlin ave.,
Naujas 5 kambarių octagon mūrinis Į Kedzie 7891. Atdara visą dieną ne-

Biznio lotas ou pėdų, pne Avers ir tztTrUVnT'T U T1MTQ T?K*T 
Springfield, kaina $5,500, cash $2500. IvUVlYlrjl uUJVlfe IvH/l

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile'kur ir suteikiam 
ipskaitiiavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno jvedimo irgi dykhi. Tik 
biskj įmokėti, kitus mažais mėnes?- 

' niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
i iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMB1NG AND HEAT1NG 

SUPPLY CO.
! 5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

KIA PINIGŲ
Atsišauk it pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization

______________________________ i bungalow, karštu vandeniu šildomas, dg|ioj. 
tile vana, grįsti viškai, plieno kons- ___ J,

, r . u • ' ' trukcija, pleisteriuętas skiepas, gara-
‘‘‘v?. niUlJ\ 5- ka!nbH.n^ na,n^’! žas, gatvė cementuota ir apmokėta 8 

$72.)0, kitus $;>5 | inčnesi, su mio- TONA1 ANGLIŲ DYKAI, šaukit poi 
štničuds, file vana, skalbiniams k o- 7 val vak f>63y N virginia Ave.1
setas, Pr<>sjnimuį lenta landės lo- Sunnysi<le 6582.

žas, šildomas, kaina $1«>,000, $!«>,.>00, milui'ai /4'v <k\nn ca^im ! ^de vana, grįsti viškai9959 N n.»k Purk ave. MŪRINIS BUNGALO »V, $.>00 (.ASM , ifl_ nleisteriuot»«

GERA transportaciju, 7 kambarių
mediniu namas, 2 vanos, vištininkas, vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
fumas gildoma, kaina $15,000, 75x104 >5932 Latvrence avė. Pensacola 0776.
savininkus, 9621 Charles St., Beverly 
3925.

MODELINIS NAMAS
10 FLATU namas — 79 St ne- ' M*s “tidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 1U lĮrAiv namas — /J si. no- ? kambarių> Colonial «tyliaus namą,toli Ashland; imnlerniškas, parduo- 1 karn,bHrnj’^ °T"Tl 

siu arba mainysiu bile į ką kaipo
inJ/LAG 5 kambarių mūrinis bungalow, dideli Į'u.a’i 1-Fsta'te,'3236 W.”55th st. 
liiioKiu lujegOjimUj porčiai, su sieteliais ir

' langais, cementuota ėlė,. 1 karo ga- 
lažas, lotas 30x125, kaina $6900, cash 
$1500. Savininkas, 5724 S. Lincoln St. >

dalj įmoMjimo’. VVALTER J.'PAUL,. plytų, graži tile prauaynė,_ •. r. v* --------- ------ įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri-
’ * ne ledaunū, kieto medžio grindys, ce- i 

......... ............................ montuotas skiepas. .Namas, kuriame' 
i................................................ gyventumėt su pasididžiavimu. Visi

NEBRANGI biznio prapertė. 21 modemiški parankamai, tas namas 
, Datų, kaina $15,500, mūrinis na- Y™ puikiausiai pabuduvotas savo rų- 

PAPnnnąin eouitv 'Inas- 5—6 kambarių, 2 karų gara- Sies. Del informacijų ir pasikalbėjimov **avo Jw00 eclu7,y»i jns 'šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959.
PARDAVIMUI per savininką 2 | į1*į 2' 4316 Milwaukee ave. f Mes pastatysime ant jūsų loto namą

fintų mūrinis namas, po 6 kamba- ; ka.raba^ * Kildare 7491. be j mokėjimo.
rius, flatai pečiais šildomi. Aukštas, ™--------------- -------------------------------------------------------------------------------- !
r< "'en,r,O’m <linis‘>,eimr7ž7<aH 5553 ^,bany: COLONIAL Gardens. Nauji, mo- PARDAVIMUI 3 aukštų namas,
Ji'fRiMi "“'hnis garaža.. Kama Įte 71’04 demifiki 2 flatų mūriniai, $15,000, i mūriniu frontu, 2 karų| garažas, 1 ’

_____ _________________ __ ______ cash $3,000. flatas bekernė. Apžiurėkit. 5321 S., 
PARDAVIMUI. Savininkas turi] Savininkas Kildare 3695 • Halsted st.

parduoti, kad sukėlus pinigų* naujas. 
6 kambarių mūrinis bungafow, garu 
šildomas, aržuolo trimas, % bloko Del D^ui>jruvD, , «i<w».w«b»».,,
nuo Archer karų, 5135 So. Kostner dar 2 su porčiais, aržuolo trimas, ga-1 
Ave., išmokėjimais, Savininkas, 5446 šildomas, lotas 50x125, 2 karų g; 
So. Kedzie Ave. Prospect 9270. , rąžąs, netoli katalikiškos mokyklo

A. .1. Lazauskas, 
3339 S. Union avė., 1 fialas.

BARGENAS. Parsiduoda 
nis namas, 5 ir 5 kambarių, 
mi porčiai, karštu vandeniu 
mus, 2 karų garažai. 6742 
Artesian avė. Tel. Republie

muri- 
miega- 
Šildo- 
South 
6482.

PARDAVIMUI 7 kambarių na- 
mus, miigamicji kambariai ir va
na viršuj. Du lotai, daržas, gra
žus kiemas, furnace šiluma, taipgi 
daug rakandu palieku • su namu. 
Kreinkitės ket vergais. subatoni ir 
nedėliotu. 3234 W. 64 St.

ČIA YRA BARGENAS

f

COLONIAL Gardens. Nauji, mo- PARDAVIMUI 3 ankštų namas,

TIKRAS NAMAS c LOTAS 30x125, tarpe 89 ir 90
didelės šeimynos, 7 kambarių, St. prie Bennett ave., $2b pėdai, že- 

|inė apielinkėj parduodama po $32 
pėdai. Eųuity visa cash $610, kitus i 

mokykfosj oo $10 į mėnesį.
Į ,_____________________ įsu $3000 galit veikti, 7143 Hervard, H.vde Park 696/ j

L’Ž $3500 nupirksit šitą augštos' 5841,
. 3 apt. namą in Chatham Fields, 6 j----- —
kambarių, garu šildoma, 3 karų gara-

a-

-------------- .. . ----------------
PUIKUS investmentas. Pardavi-

______ _   ______, . 50 PĖDŲ loįas, su ekstra dideliu j mui 6 ap|. namas 
žas, tile vanos ir lietaus lašai, kaina garažu> galima pastatyti 5 kambarių sykių rondos, prie 
.s.__________________________________*____________________ —- a________________ j— * — M . • • • ■ v a B • • • B B B a ■ a B • X (' 4 *

Carl

Per 7 dienas 
Mes , 

Pardavėm 
3 gerus 

Bargenus 
Garsintus 
Per pereitą 

Savaitę: 
Todėl 

Mes 
Galime 

ir Jūsų Bargenus 
Parduoti 
Greitai \ 

į trumpą laiką 
Jeigu Jus 
Padarisite 

Tinkamą kainą 
Visados 

Ką turėdami 
ne nebenorėdami 

Belaikyti 
Ar: 
Lotą 

Namą 
Biznį 
Auto

1 Garažą 
Atsikreipkite 

Pas 
Mus

S. J. Dargužis 
807- W. 18th St. 

Canal 4960

1618 W. 18 S t.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOW8KI, Sekr. Ižd.
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

}• visus departmentus 4 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

REALTY &
6305 S.

MORTGAGE CO.

Westem Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

??? W ??? , ------ -------
Ar gaunat UŽ savo pinigus) i 24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 

k’n v nommtinl ir norit alinti karštu .vandeniu apšildymas įveda-Kas negaunat n norit gauti, nfts Apskaitiiavimas dykai,
ateikit pas mane pasikalbėti. Tel. Triangle 8234

Klauskit Mr. Slanko
50B7 Archer ave.
lafayette 6086.

Educational

i ’ AGLYS'
MisceHaneous dressmakjng school

Įvairus Mes išmokinsime jus Designing,
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 

—1--------------- j pigiai. Mokiname dienomis ir va-
LIETUVIAI neatidėliokit. Artina-i kąrais.

si žiema, užsikamšykit langų sky- 7911 So. Halsted St.
les. BIQUE, 40 Inetą langų kituo- Phone Vincenes 3932
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy- ------------------—----------------------—
kai. 126 W. Grand avė. Sup. z7744. AR TAMs r\ žinai kaip ųidirbti
—---------------------------- -- . lengvai? Aš tamstą iš-

HELICOPTER mokysiu kaip reikia rakandus tai-
Kas nori isigyti aeroplaną — 'syti. Kaip juos nupaįišuoti. kaip 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. ; sumuštas vielas, skrečius užtaisyti, 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, kad nebūtų galima pažinti, kaip su- 
$4500. 4684 W. Erie St. Austin 4204. skilusį varhišį užtaisyti, kad butų 
--------------------------------------- . kaip nauji. Rakandų krautuvėse to-

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok-;toriai, muro darbas, plumbingas, na-1 a butų gauti. Ateik.tc kaip 7.30 
mus pakeliam, dedam pamatus, sta-. ’
tom garažus, perdirba m senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

MES parduodame olselio kaino
mis vi»iems.

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

pigiau negu 5^r 
Jackson bulva

ro, turi būt aprduota iki spalio ‘t areit, siivininkas. Tvt. 
Whiteliall 6567.

l sutartį, cottage, yra krūmų ir vaisinių me- .
----- . . . ------- Gari S. džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 Lį; ./V.1 
I .indee, 753 E. . 9th St., e Room 208. Charles St. Beverly 3925. ’* —-----------

$82,500, parodomas pagal 
kiti po $27,500 ir daugiau.

1 Vincennes 1718.
12 APT. namas, dideli 4 ir 5 > /-(Tvr^TmAT

kambarių apt. mainysiu, $16.000 KAS NORI GREITAI 
(siuitv mainysiu į mažą namų ar -r-j a t\tifATVTVT 
lotus. Parduosiu į mažesnį išmokė- PARDUOT, MAINY 1, 
ta namą arba fannų. A. SHEPANEK, Ą p 'PTPTfT 
2519 Miluaukee ave. Albany 6369. rtI\rilvX\.l

Namą,
Bizni,
Automobili,
Fermą

ATSILIEPKITE
: PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
paša rangą išleidžiam.

DVIEJŲ aukštų namą Marųuette 
kolonijoj noriu mainyti ant namo) 
Ciccroj. Box 985.

TURIU biznio ir rezidencijų lo
tų Gary, Indiana. Mainysiu ant Chi 
vagos Miražo namo ari 
už cash. 1643 W. 69 St.

ba parduosiu MUSŲ KOSTUMERIAI

$500 ĮMOKĖTI i DAUG DIDESNĖS vertės negu
$70 j mėnesj, iškaitant nuoš. .2 apt. apkamuotos bungalovvs, 5—b kam- 

; rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- fe .5 „T’"1
štu vandeniu šildomas, sun parlor, Į J ‘ l,aus,®s.. 11 a“‘sJ”‘sL1 r^u s 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- I minučių iki Jldurmiesčio, gera trans- J rk VA^^Rr d
portacija greit augančioj apielinkėj, [’«■^<>-31

| kur kainos kyla, mainysiu į namą ar ’eV .Ų-) Avė. 3803
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, b^n*0
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą!felA%tl$7f7or{ n u vii' 
Iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka- K?_° J" Kn’dnrpAI44ai’ 
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki savinmkas-statytojas. Kildare 4404. 
Spaulding Avė. ofisas 4486 S. Spauld-,

i ing Avė, Tel. Lafayette 9570, arba
' kreipkitės prie savininko 4368 South' 
Spaulding Avė.

2938 S. Union avė.
Apt. 2nd front.

Pbone Victory 2358

PARDAVIMUI namas ir Lotas,.
4954 ITinceton avė., biskį reikia 
taisyti. Bargenas, $1000. Kedzie ’

laukia ką turit dėl musų tur-
L 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St

Canal 4960

AR JUS NORITE 
didesni užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai- 

Shtf ’ Z’lTftf’ Kauti ger* darbą su geru inokes- 
-- ‘' tint Darbą surandame $20.00 ir $40 

mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FĖDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. MadUon Street

Farms For Sale
_______

EXTRAJ EXTRA!
Paskutinis rudens bargenas, 95 

akrai dvaras, nauji budinkai, 1 
mylia į miestą, 20 karvių, 16 kiau
lių, 20 avių, 4 arkliai, javai ma.Ši- 
nps. Viskas $12000.

80akrų, gera žemė ir budinkai, 
11 karvių, 6 kiaulės, 2 arkliai, Ja
vai, padargai. Viskas $6800.

80 akrų, gera žemė’ ir budinkai, 
gyvuliai, javai, padargai, $4300.

80 akrų geros žemės juodžemi 
ir "eri budinkai, 10 karvių, 3 ark
liai, 3 kiaulės, 1000 bušelių-bulvių, 
taipgi jevai, pašarus; kaina $6875.

80 akrų, molis ir juodžemis; ge
ri budinkai ir miškąs ir upė, $3500.

40 akrų, maži budinkai, gera že-

POSEN 
PARDAVIMUI naujas mūrinis i 

l bizniavas namas, su 4 pagyvenimui 
kambariais, prie Dixie Highway,

“ng?a?sŲ wntaV,liau7ws1'Tr*1inkateT
5910 Irving Park blvd. Kild, 8091

GERIAUSIS bargena, North West 
cottage, 2 karų

gaus. Ateikit, rašykit arba tele- kėti, 5 kambarių, fumas šildomas,, d , h pirkėjo, vieta apgy- 
r________!.!a Qfl nA/in Inloc nnėililAmi vičlzui . _ .

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. People’s Plbg. & Htg. 
Sup. Co.. 490 Milwaukee avė. Hay- 
market 1018—4221.

Rašvkit arba šaukit Pho>ne Blue 
Island 717Y1.

NICK W. ZIMNY
Western avė at 145th st.

POSEN,
P. O. Harvey, III.

/ SUTAUPYKIT PINIGU 
r* ; . ' ’ 

mis kainomis plumbingą 
apšildymo reikmenis, arba L.. 
nieko neimokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Heating GREITAI IR PIGIAI 
Su?PS' St tulu' IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

__________ gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
tamamk_ knygveilyRt?s’ stenografijos. ir kitų

,, A , , , ^AltAZUb, 1 „mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
lordus^ taisom įvairų medžio dur- sjst(‘ma stebėtinai greitni užbaigia

Mes dar parduodame specialė- 
is kainomis plumbingą ir namų 

a ivedam 
tus iš-

VUllin VUAbJ *JCT _ 
j side, 5 kambarių cottage, 2 ka 
1 garažas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE, 

745 N. Hamlin ave» 
Kedzie 7891

GRAŽUS 6 kambaritf bungalow 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katalikiškos .baž
nyčios i-_2 ,___/‘.‘ Z- __ ________ ____ — _____r-~
kaina $8500, $4,000 cash, priimsiu ge- wood avė., 5—5 kambarių, garu J 
riaussį cash pasiūlymą, Larsen, 1821 šildoma, viskas modemiška, kaina' 
lx>well Avė. p<> 6 P. M. $15,500, cash $2000 arba daugiau,‘I
-----------------------------------------— savininkas. R. List, 7639 S. Racine 

5-131 S. donore-ave' Tet Vlncenne, 448fi.
3—4 apartmentų medinis nnmas,' 111IW,

gerame stovyje, $2000 įmokėti. La- $4000 cash nupirksi! equity mo-1 kjtus kaip rendą. Nevada 7814. 
bai geras bargenas. Nedėlioj atda- derniško 2k flatų namo, 8112 Vernon 
ra visą diena. ave., 5 kambarių, 2 karų mūrinis

RUBIN BROS. j garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
4155 Arccher ave. savininkas, 7745 Essex ave. Saginavv

- --------------------------------------------  8370.
PARDAVIMUI lotas per savinin-; “

ką, 25x125, prie VVestevn Ave., tar-? PARDAVIMUI’7 kambarių medinis 
pe 78 ir 74 St. M. L. Carmichael. namas su gara žiu m. Puikioj apielln- 
10018 S. Sangamon St. Vakarinėj ’ kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
pusėj gatvės. 10120 So. State St.

GERAS INVESTMENTAS
... M Mes dar turime keletą naujų 2

noi parapijinės mokyklos, fialų namų, randasi 7313 S. Maple-

GRAŽUS 8 kambarių i 
bungalow, 4 mlegruimiai, gečo, 
South Shore viteloj, aliejum šildo.

■ ma, savininkas priims $2000 cash

met 4200—2029. IAMOKINAME ANGLU KALBOS 
, sintaksės,

NE ŠIAUDŲ kuli, bet pinigų mai
šą noriu jums pasiūlyti, žmogus 

.1.. L . • .. .« t « • B « - - 1 I \.l . • J < • J

kur susieina 3 biznio gatvės. Par-1 _ --
duoda labai pigiai, nes nori išgel-f niy’ SOA as» ^an,a $1300.
bėti prnpertę nuo forccloaure. Kas . . «era budin-

: turit pinigų, tuojau atsišaukit. John' # a1'“r‘' sodno, $1.100.
P. Slanko, 5097 Archer ave. l.afa-Į ! akru ūke su gyvu ims, ja- 

> vniin Itirifi v”ls« padargais, mainysiu | namą.
‘ 80 akrų, gera žemė, geri budin

kai, 11 karvių 3 arkliai, 4 kiaulės, 
javai, padargai. Mainysiu į namą.

80 akrij geros žemės, geri bn- 
dinkai, 9 karvės, 2 arkliai _ L „ 
lės, 800 bušeliu bulvių, taipgi gru
dų ir ppšnr ►. Mninvstu į namą.

P. D. ANDREKUS CO. 
Pentvvater, Mich.

• • •»<> iii jvaiiio <.1111/^143

mūrinis turj (|u bizniavus lotus; 3 kampai

. Lili 4. .N--u- -T-l ,1 -ru JT - ------------------

GERIAUSIS BARGENAS North- 
wcst Side — 2 fintų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trinias, tilė vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31X125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzi* 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieaą.

PER savininku — medinis. 2 fla- 
tų, 4—5 kambarių, fumas Šildomas, 
niod. 2 karų garažus, lotas 100 y 125, 
vietos dar dėl 2 namų, netoli gat- 
vekrrių ir R. L transportacijos, už 
$7800; savininkas apleidžia mies
tą. 1051 W. 97 5#. Beverly 1619.

5 kiau

MES BUDAVOJAM

V^* 1 IV I ■■ M ina pradini mokslą j devynis mėne-šmokėjimaįs. Westcrn Gonsjruction ; pjua; aukStesn| mokalą j vienus me- ^o., 6,),)9 S. \\eslern avė. 1 hone tUR Amerikos Lietuvių Mokykloje 
lei JOCK J/uo. iau tūkstančiai lietuvių įvijo mokslus.

Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
Rridonort Paintilliz* padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- DlRlgcpuil ramunę vo buvj žvniiai pagerinsite, kai busi- 

j te abelnai ir visose mokslo Sakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu
i Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 Soi HaUted St., Chicago, III,

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlaikon 

malevą, popierą, stiklus ir t. t 
3149 So. Halsted St 

Phone Yards 7282
J. S. RAMANČIONIS. Prun
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ar tai bus metalai, ar

iš-

šilimos

dėl
laiką negalėjo suprasti, iš kur!tas nuolat pleišėja ir subyra į
•• J • 1 1 • • -1 ’ n Ir »v> z% 11 11 ■ a «3 /A <llzYYI£X_

Vieno rato motociklas

jas išgauti

LIET. AUDITORIJOJ
3131-33 So. Halsted Street

< —-----

surašiusi ir 
mokslo ži-

periodą; juos 
ir apnešė kal
iau vėlesniais

m.), kada miesto griu- 
žuvo apie 60,000 žino

tam tikras 
vadinamas 

kurios mo- 
arba žemės

sraiges, 
vaizdus.

rinėli 
dėtį.

Iki

vanduo, 
muš iš 
požemi- 
kritima,

se
si t-

jingi 
žino 
kada

Pramonėje tai vadinasi 
gaminiai, 

ru dus. 
rimus

P-lė Ida Martin, buvusi chicagietė, kuri buvo sumušta idu- 
kusios moteriškės Mrs. Genevieve D. Allen ir dar apskųsta ant 
$100,000 neva už viliojimą jos vyro, kurį p-lė Martin sakosi vi
sai mažai pažinusi.

Geologijai rupi ištirti 
visos žemės, jos gelmių 
viršiaus, ugnikalnių ir

pa- 
gy- 
čia 
tų

i rodė 
kai kuriuos iš tų sluo-

fontanas, 
tada, kada 
turi staigų 
išėjimą, vanduo ir

Tokiu budu prieš

Geologija ir mineralogija: kal
nų * pramonė, anglis, nafta, 
metalai ir kiti mineraliniai 
gaminiai. —Mineraliniai pro
cesai gamtoje, dirvožemio 
susidarymas, dirvožemio ko
kybės.—Santykis su agrono
mija.—Meteorologijos reikš
mė.—Klimatas ir jo įtaka.

niekados neapsieina

šį rėš* 
duome- 

Pasirodo ketvirta dalis

suradęs 
kyla aukštyn 
’ r.sant brangiai atsieinantį ar- 

šulinį, reikia gerai išty
so-

“BIRUTES

Parį Two NAUJIENOS
Chicago, Dl„ šeStadieni?, Spalio-October 8 d., 1927 •

"-'1--------------

Antra Dalis
No. 237

Geologija, Mineralo 
gija ir Meteorologija

Geologija yra žemės mokslas, 
jos i stori j ps ir žemės kiauto 
sudėties mokslas. Mokslininkai 
įrodė žemės kamuolį buvus ka
daise skystą; jis stingęs iš iš
ores ir sudaręs žemės kiautą, 
kurį sudaro įvairių rųšių akme
ningi sluoksniai; žemės vidurys 
ir dabar tebesąs skystas. Tai 
aiškiai mums įrodo ugnikalnių 
vertimai, kada iš jų viršūnių, 
arba kraterų išsilieja lava, ku
rią sudaro kalnų akmeningų 
sluoksnių masės; lai taip pat 
įrodo žemės temperatūros ki
limas, leidžiamas į žemės gilu
mą (šaltose); žemės viduriuo
se yra, mat, didelė 
versmė.

vien akmenis, bet, paprastai, 
visa tai, kas sudaro žemės sluo
ksnius,
akmens anglis, ar skysta nafta 
ir t.t.
kalnų gaminiai, t.
kuruos randami kalnuose, 
gaminių tarpe yra daug tokių, 
kurie labai reikalingi ir ku
riuos brangina žmogus, ypač 
metalai, druskos, degamoji me
džiaga (anglis, nafta), statybos 
medžiaga ir t.t. Šitų mineralinių 
turtų gaminiams sudaro svar
biausią pramonės šaką,—kalnų 
gamybą, kalnų gamyklų pramo-

• •

& '>>■ įi .M

Įsižiūrėkime geriau, ką duoda 
žmogui mokslai: geologija ir 
gretima jai mineralogija.

Stelbdami ugnikalnių išsi- 
vertimus, mokslininkai surado, 
jog išisverlimų ir žemės dre- 
l.'jimų esama glaudžiai susi
jusių. Žemės drebėjimai pa
prastai atsitinka prieš i šsi verti
mus. Žemės drebėjimai, kaip 
žinome, gali padaryti žmonėms 

žalos, dažnai būna pavo- 
net jų gyvybei. Istorija 
tokių žemės drebėjimų, 
buvo sunaikinta daug gy

venamų vielų, didelės miesto 
dalys sugriauta, pav. Lisabono-| 
je (1775 
vėsiuose 
irių. Ir 
vti timai
be žmonių aukų, o kartais su
naikinami dideli gyvenami plo
tai, kuriuos su žnionfemis užpila 
karšiomis pirkšnimis. Taip žuvo 
(79 m. mes Kristų) Herku- 
’rnas ir Pompėja, dti mieščiu- 
ku (Italijoje) prie Vezuvijus 
;k. likalnio, netolimais Neapo-

ginant pažeminis upelis, kurį 
pasiekus galima gauti vandens.

Ieškodami gerų vietų šuli
niams, gręžia grąžtu žemėje 
skylę ir žiuri, kaip giliai eina 
juodžemis, smėlys ir molis, ir 
iš to spėja, ar bus toje vielo
je vandens ir kaip giliai. Ypač 
svarbus geologijos daviniai ka
lant vadinamuosius artezinius 
sulinius, kuliais muša vanduo 
iš didelės gilumos (nuo 200 
iki 700 metrų). Tik tokiu bu
riu pasisekė gauti vandens kai 
kuriose dykumose, čia reikia^ 
■inoti ne lik pačius sluoksnius, 
irt ir jų suskirstymą:
c’yginant 

žemės tik

ir pa
žemės 

drebėjimų, kurie glaudžiai su
siėję su ugnikalniais. Besirū
pindama žemės kiautu, geologi
ja tyrinėja atsidėjusi įvairias 

-jo sudėties dalis. Geologijai la
bai rupi žemės kiauto sluoks
nių amžius. Ji skiria senuosius 
sluoksnius, pav. granitą, gneisą, 
ir naujuosius molį, smėlį. Tarp 
jų laiko marmurą, kreidą, do- 
lonitą. Tyrinėdami tų sluoksnių 
susiskirstymą įvairiose » žemės 
paviršiaus vietose, geologai nu
statė jų senumą, jų susidary
mą ir susigulėjimą. Be to, im
dami įvairių gilumų sluoksnių 
pavyzdžių ir smulkiai tuos pa- 
vyzdžus tyrinėdami, geologai 
nustalė, kurie metalai, rudos, 
akmens ir mineralai esti vie
name kuriame sluoksnyje ir 
kokio pavidalo ir, lie to,—tat 
ypač svarbu sluoksnių amžiui 
pažinti,—jie ištyrė hiose sluo
ksniuose randamus 
.griaučius (krėpštus), 
augalų atsimušusius
Geologijos dalį kuriai rupi ypač 
žemės sluoksniuose ij^nd 
gyvuliai ir augalai, vadina 
leontologija arba senovės 
vulių ir augalų ♦mokslu, 
reikia pasakyti, jog gilus 
sluoksniu tyrinėjimas 
štai ką:
ksnių (kreidą) sudaro beveik 

.vienos jurų gyvulių minkštakū
nių ir kitų sraigės; kituose 
sluoksniuose rado gražių atvaiz
dų augalų^ gyvulių griaučių 
(kalkiniai aukmens, litografijos 
akmuo); kai kuriuos sluoks
nius sudaro vien suanglėję
vandenyje medžių kamienai,
šakos (akmenys 'anglys); tie 
medžiai—kadaise augo žemės 
paviršiuje. laibai ypatinga, 
kad kiekviena geolojįinė epocha 
turi savus gyvulius, kurie ir 
nurodo geologui, kaip senas tas 
ar kitas sluoksnis.

(teologijai rūpimi sluoksniai 
turi paprastai labai įvairią- su
dėtį. Pavyzdžiui, granitą suda
ro šie mineralai: laukinis špa
tas, kvarcas ir žėrutis. Mine
ralų mokslą, kuriam rupi že
mės sluoksnių sudarančių da
lių ypatumų aprašymas ir su
skirstymas, remiantis arba pa
viršiaus pavidalu, arba chemine 
sudėtimi, vadina mineralogija. 
Mineralai paprastai turi kiek
vienas savo typingą formą: pa
vyzdžiui, akmens druska turi 
kubo formos kristalus; kvarcas 
gražią prizmių formą ir t.t. 
Įvairių mineralų suskirstymas 
žemės kiaute pareina nuo kiau
to sluoksnių. Minorais laiko ne

išskirti metalams, kokų žmo
nės randa pačioje gamtoje.

Daug sunkiau surasti žemėje 
naudingąsias iškasenas. Čia tad 
geologija ir teikia pagalbos sa
vo nurodymais apie žemės sluo
ksnių susiskirstymą, apie jų 
sudėtį, apie tai, kokiuose sluo
ksniuose gamta turi brangiųjų 
metalų, didžios vertės degamo
sios medžiagos akmens anglių, 
naftos. Čia daug reiškia gerai 
žinoti linkmę ir patį sluoksnių 
susiskirstymą. Geologai įrodė, 
jog tie sluoksniai kartais būna 
’ygųs, ir tada, suradus tokį,

laikais. Be deguonies pildami 
augalai neišleido iš savęs ang
lies dvideginio; tokie suanglė- 
ję augalai ir sudarė akmens 
anglies sluoksnius. Vadinas, 
norėdami surasti akmens ang
lies, turi geraj nustayti, ar ga
lėjo ieškomosiose vietose augti 
tinkami miškai ir šiap augalai 
ir ar galėjo vanduo juos ap
semti. Tik tokių žinių turėdami, 
gali rengti štirfus ir šaftas.

Toliau imkim skystąjį kurą— 
naftą, čia dar sunkesnis už
davinys, nes piokslininkai ilgą

šiol kalbėjome apie 
mes gelmes, apie naudingas 
kasenas ir mineralinio bei pa
prastojo geriamojo vandens 
versmes. Žmonijai ne mažiau 
rupi ir viršutinioji žemes kiau
to sluoksniai, nes su jais žmo
gui dažnai tenka susidurti sta
tant trobesius, dirbant žemę 
javams ir kitiems augalams 
sėti, šitų dirvožemio sluoksnių 
tyrinėjimą sudaro 
geologijos skyrius, 
dirvožemio mokslu, 
kosi agronomijos 
ūkio mokyklose.
sudaro kalnų sluoksniai, kurie 
eižėja nuo, vandens, vėjo, tem
peratūros atmainų. Net grani-

iio m.
Del to labai svarbu pastebėti 

žymės, kurios rodo žemės dre
bėjimo/ pradžią, o dar geriau 
inokėti apsisaugoti nuo |>avo- 
iaus. Geologai išgalvojo įran
kį, vadinamą seismografu, ku
ris matuoja smogius, jaučiamus 
nritš ,žemei drebant ir žemės 
drebėjimo metu žemės paviršiu
je. |rankis pažymi smūgių 
smarkumą, ir tatai nurodo že
mės drebėjimo jėgą, šis įran
kis nujaučia ir pažymi labai 
silpnus smūgius, 'kurie esti 
orieš žemės drebėjimą; tad pa
vojingoms vietoms praneša iš 
anksto apie laukiamąjį žemės 
hebėj imą. Seismografus pa
prastai stato ten, kur būna že
mės drebėjimų, o ypač netoli
mais veikiančių vulkanų.

Tačiau dar svarbesnę prakti
kę reikšmę žmonijai turi geo
loginės ir mineraloginės žinios, 
kasant mineralų turtus. Visa 
kalnų pramonė remiasi geologi
jos ir mineralogijos daviniais. 
Taikinti juos moko tam tikro
se mokyklose. Tose mokyklose 
moko, kaip pažinti rudas ir 
naudingąsias iškasenas, kaip jas 
rasti gamtoje, kaip 
:š žemės sluoksnių.

Mineralogija turi 
atvaizdavusi visus
nomus mineralus akmenis, ru
das ir t.t. Geriau, kaip knygų 
aprašymai, čia padeda patys 
mineralų rinkiniai, kurių turi 
gamtos istorijos muzėjai. Mu
rėjuose sistematingai sutvarky
ti visi mineralai ir rudos. Iš 
knygų aprašymų ir rinkinių ga
lima gerai išmokti pažinti mi
neralus ir atskirti brangiuosius gali padėti surasti naujų ak- 
nuo neturinčių didelės vertės 
mineralų, (’ramtoje randame 
tokių mineralų, kuriuos neį- 
pratus akis laikys auksu ar 
sidabru, o tai tik paprasta sie
ros geležis ir mika (žėrutis). 
O kita visai neįstabi pilka ruda 
yra toji, iš kurios gauna auk
są.

Iš rudų išgauti mineralus pa
deda chemija, nurodydama 
priemones iš driminių junginių

galima sunaudoti visą jo storį. 
Tačiau dažnai tenka matvti 
linksnių sąlaužų. Tokiaa są- 

aužas sudaro džiudamas žemės 
aviršius ir darydamas įlinkius, 

raukšles. Reikia mokėti suras- 
i tokius pertrūkius ir tolimes
nę pamesto sluoksnio linkmę; 

tai geologas gali padaryti, žino- 
drmes vietinių sluoksnių susi-

Iš to, kas pasakyta, aišku, 
(:;» be geologijos ir mineralo

gijos .žinių žmonės negalėtų 
taisiklingai gaminti metalų ir 
nm-alinio kuro, šitų reikalin

giausių civilizuotos žmonijos 
gyvenimui dalykų. Atsiminkime 
iors tai, jog garą,., apie kurį 
buvo kalba aname pasikalbėji
me, gauname virindami vande
nį, o tam reikia kuro; svar
biausias fabrikų, geležinkelių, 

•.•‘•rlaivių kuras yra akmens 
i ūglis; pritrukus anglies, gali 
ustoti pramonė.

Taigi, be anglies ir naftos 
imonija nepakankamai turėtų 
garo, o l>e garo nebūtų dabar
tinės civilizacijos. Elektros ener
giją dažniausiai gamina garo 
mašin inis; gi krioklių ir upių 
naudojimas tuo tarpu negali 
Įimti visos gyvenimui reikalin
gos energijos.

Dabar jau suprasime, dėl ko 
skrupčiojasi, bijodami, kad ne
teks anglies žinomose vielose 

Silezijoje, šiaurės Pranccuzi- 
ioje, Anglijoje, Dono Baseine 
ir dėl ko vis ieško naujų ak
mens anglies kasyklų.

1901 m. statistika rodo, jog 
visame pasaulyj prikasta ak
mens anglies 766,992,000 tonų 
(1 tona 20 centnerių 60,5 
nčdų). Iš to skaičiaus Angli
joje gauta 221 milijonas tonų ir 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se 261 milijonai tonų.

Tik geologijos tyrinėjimai

ji atsiranda ir kaip susidaro 
žemės gelmėse. Dabar apie naf
tos atsiradimą yra šitokia teo
rija: nafta pasidariusi iš žu
vusių ir supuvusių juros minkš
takūnių. žuvę tie minkštakū
niai dėl kokios katastrofos, 
nav.. sūrus juros vanduo, kur 
minkštakūniai gyveno, virtęs 
gė’u vandeniu, ir jie turėję 
rauti galą. Žuvusius minkšta
kūnius apkloję žemės sluoks
niai, kada iš tos vietos pasi
traukusi jura. Organinės me
džiagos puvimas tokiose sąly
ti. se gali pagaminti kalnų rie
balus arba naftą. 'Tą teorijų 
kiek remia tat, kad naftos ruož
tai eina buvusių arba dabartinių 
jurų pakraščiais - Pensilvanijos 
nafta Amerikoje, Baku ir Kas
pijos nafta Kaukaze. 1901 m. 
visame pasaulyje gauta 150,- 
000,000 statinių (po 130* kilo
gramų) naftos: Busija gavo 88 
milijonus statinių, Jungtinės 
Valstybės 63 milijonus ir visos 
kitos šalys apie 2 milijonu sta-

smnikius akmenėlius, o akme
nėliai į smėlį, kuris sumišęs 
su moliu ir augalų liekonomis, 
sudaro dirvožemį; per ilgus tū
kstančius metų šitokie minera
liniai procesai sutrupino kal
nus. lenkėse ir lygumose suda
rė dirvožemį, kur gali augti žo
le ir medžiai. Jei taip susidaro 
kad ir ne visi, bet dauguma 
dirvožemių, tad jų savumai ir 
cadėtis pareina nuo savumų tv 
kalnų sluoksnių, kurie sudarė 
tąjį dirvožemį, ir tokiu budu 
žemės sluoksnių tyrinėtojams 
turi rujiėti ir agronomui. Dir
vožemio ypatumas pareina nuo 
cheminės ir fizinės sudėties, t. 
y. nuo to, ar jis smulkus ar 
stambus, kiek jame smėlip, mo
lio, organinės medžiagos, ši 
medžiaga duoda dirvožemiui 
• uodą ar kitokią spalvą. Kadan
gi augalams augti reikia che
minės medžiagos—kalio, fosfo
ro, azoto,—tad labai svambu ži
noti, ar yra jų dirvožemyje, ir 
iei nėra,* tenka jų įtręšti. Tokių 
trąšų turi ir pati gamta ka

lio druskos, fosforitai ir amo
niako druskos. Tuo budu, geo
logijos ir agronomijos sąryšis 
ir naudingumas žemės ūkini vi
sai aiškus.

* * . *
Meteorologija yra oro reiški

nių mokslas, oro ir klimato mo
kslas. 'Tyrinėjimus visų šitų 
reiškinių, kurie turi svorbiau- 
sios žmogaus gyvenime reikš
mės, daro nuolat stebėdami1 
juos su tam tikrais meteoro-1 
logijos prietaisais, kurių svar
biausieji: barometras ir termo
metras, paskui vėputa (vėt
runge), anemometras, lytmatis 
ir Irigrometras. Barometru ma
tuoja oro slėgimą, termometru 

oro tempe ra t u ra, vėputa ir
anemometru vėjo jėgą ir link
mę, lytmačiu iškritusius drėg
mės (lytaus arba sniego), kie
kį, o higrometru »oro drėgnu
mą. Nuolatinius meteorologi
nius stebėjimus paprastai daro 
tam tikrose stotyse, vadinamose 
meteorologijos stotimis. Be mi
nėtųjų reiškinių, kuriuos stebi 
ne mažiau, kaip triskart per 
dieną, stočių vedėjai žymi de
besinis urną, audras ir perkūni
jas, krušą (ledus) ir kitus ypa
tingus oro reiškinius. Iš meti
nių vidutinių temperatūros ir 
kitų meteorologijos reiškinių 
įvairiose šalyse ir vietose nusta
to įvairius klimatus, nuo kurių 
pareina augalai ir visas vietos 
gamtos gyvenimas.

Tačiau tirdami vidutines tem- 
neraturas, mes galime nustaty
ti typingas klimato vietas že
mės paviršiuje, bet ne oro at 
mainų sąrašą; oras labai mai
nosi; jo atmainos veikia musų 
kasdienini gyvenimą, o ypač 
augalų augimą, žemės ūkio au 
galų valymą. Bet kurioje vie
loje oro atmainos įvyksta urnai, 
visai nelaukiamos, tačiau tų at
mainų priežastis jau ištyrė ir 
lirmutinių atmainų ženklus jai 
rali pastebėti net tolimoje stu 
tyso, iš kur ateina atmainą ne 
^anti banga. Jei kuris krašte.' 
■vairiose vietose turi stočių 
kurios savo pastebėjimus gal 
pranešti telegrafu visos vienu 
rietu, tad galima sudaryti slė
gimo, vėjų ir temperatūrų su 
slskirstymo žemlapj, o tokios 
žinios leidžia nuspėti netolimi 
ateities orą. Toks oro nuspės 
iimas turi labai didelės reikš
mės ir paprastajame gyvenime 
(pasisaugoti lietaus), ir jūrei
viams (nuspėti audras), ir 
vpač žemės ūkyje, kada tenka 
įvairius lauko darbus dirbti,— 
sėjant, šienaujant ir t.t. •

Kad spėjimai butų tikslus. | 
reikia turėti labai daug stočių, i 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se visų geriausia nuspėja orą; ]

ten žmones paprato naudotis 
valstybinio “oro biuro“ spėji“ 
mais, o jūreiviai dažnai iftsi- 
saugoja nelaimių, naudodamies 
audrų Ženklais, kuriuos Atlan- 
tiko ir Kiimiojo vandenynų pa
kraščiais ateinant audrai. Be 
audrų nuspėja potvynius pu 
didelių pylų (lytų). Tada me
teorologijos stočių davinius su
jungi? 
upių i

Kar

su hidrometriniais, t. y. 
andens lygio daviniais.
ais nuspėjo ledus, kurie 
^naikinti vasarojų ir s<>- 
IPagaliau, darydami ty
lu sausu ir drėgnu ter-

mometi\i saulei leidžiantis, nu
spėja nakties šalnas. Šalnos 
kenkia vaisiniams medžiams, 
kada jie žydi, ir pirmiesiems 
gležniems kai kurių daržovių 
lapeliams; sužinojus apie tai iš 
yakaro, galima apsaugoti auga* 
us ir žydinčius medžius nuo 
šalnų juos apdengus (šiltadar
žiuose ir ožėse) arba sukarus 
’aužus (sode).

Visa, kas čia pasakyta, rodo 
meteorologijos mokslą esant 
naudingą žmogui; meteorologi
jos mokslas yra taikomasis mo
kslas. Gerai sutvarkius meteo
rologijos stotis, ūkininkas gali 
pasinaudoti jų daviniais ir oro 
spėjimais, savo lauko darbus 
dirbdamas. [“K-ra”].

Įvedami arkliams 
akiniai

Amerikoj arklių mėgėjai pa- 
itebėjo, kad sendamas arklys 
nustoja žvalumo ir judrumo 
Jažniasiai ne dėl bendros 
natvės priežasties, bet 
;ilpnėjimo matymo. _

Nuodugniau ištyrus 
;inį gauta nuostabus 
nys
rišu arklių negali ja šia prie- 
airtimi. Pritaikius tokiam ark- 

’iui tam tikrus akinius, jis J 
karto pasijunta jaunesnis! 
.a’s to laiko ypatumais. 1 to 
labai* Amerikoj daug ūkininkų 
arini farmerių naudoja savo 
arkliams akinius. Arkliams aki
nių reikalavimas iš visa ko ma- 
'yti kas karts didėja, nes jau 
atidaryta fabriką, kuri gamins 
išimtinai šios rūšies akinius.

vi-

Italų inžinieriai Cisladži ir 
Kovetogas padirbdino vieno ra
to motociklą.

Motociklas važiuoja tuo jiat 
principu,* kaip ir tankas. Sėdi
moji vieta yra žemai, ant rato. 
Tokiu budu lengvai išlaikyti 
pusiau švara ir pastovumas.

mens anglies kasyklų; tam rei
kalui sudaro tyrinėjamos vie
tos vadinamosios priešistorinės 
geografijos žemlapius. Mat, da 
bar aiškiai įrodyta, jog akmens 
anglis pasidarė iš medžių ir ki
tų stambių augalų (didelių pa
parčių ir t.t.), kurie augo že
mės paviršiuje per vadinamąjį 
akmens anglies 
apsėmė vanduo 
nų sluoksniais7

Mineralinių versmių tyrinėji
mas ir jų gydomųjų savumų su
daro taip pat geologijos moks
lo sritį. Juk liet kuri minerar 
!inė versmė gauna pradžią tų 
pačių kalnų sluoksniuose, jos 
ypatybės ir cheminė druskų su
dėtis pareina nuo kalnų sluoks
nių. per kuriuos ji išsiveržia. 
Karštosios versmės įgyja savo 
ypatumus nuo chemiškų arba 
vulkaniškų procesų. Nežinoda
mi jų susidarymo priežasčių, 
negalime tikslingai jų sunaudo
ti. Mineralinių vandenų ir 
purvų vartojimas, ir nėra ko 
čia pat tai daug kalbėti.

Paprastai, tokių versmių apy
linkėse steigia kurortus, t. y. 
gydymo vietas, kur minerali
nius vandenis geria ir maudosi 
juose.

Geologinių sluoksnių tyrinė
jimas padeda surasti gero po
žeminio geriamojo vandens. Be
veik visur, tik įvairiose gilumo
se ir įvairiuose sluoksniuose, 
yra vandeningų sluoksnių, ku
riuos pasiekus galima turėti 
geriamojo vandens. Jo vieta 
pareina nuo sluoksnio, kuris 
nepraleidžia vandens (papras
tai— molis), o aukštesnieji 
sluoksniai labai lengvai pralei
džia vandenį, kurio prilyja arba 
pritirpsta iš sniego. Tada tam 
tikroje gilumoje susidaro nely-

Nedėlioj, Spalio 9,1927

“Birutės” choras po vadovyste komp. St. Šimkaus. Daly

vaus P. Stogis, K. Sabinis, Lulu Rabin, O Biežis, S. Cherry, 

S. Krasauckienė ir kt. Po koncerto šokiai.

Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečia “BIRUTE
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Visiems Reikalingas Radio
ligi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas. Orkestras, Muziką ir Eutbolės Sportų, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Bruns\vick ir R. G. A. 
ILadiola, Atvvater Kent ir Freshman Radio.

Atwater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freahman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonoaraph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

laukiai—-parankiausio, prieina- 
krautuvūje. Ateik ir pamatyk

• . .1 I . . ... • »

NAUJIENOS, Chlcagg, m.

SVEIKATA
i ši skyrių i Dr. A. J. KAKALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III. 

veda ( Dr. A. MONTVID—1579 Milwaukce Avė., Chicago, III.

Suvėlinta menstruacija 
pas mergaites

Skilvio nemalimas

Baso Dr. A. Montvidas

Menstruacija arba mėnesinės
I I"----- -------------------- ., «=>---- --------

tęs prasideda tarpe 
metų amžiaus. Pas 
sideda net nuo 11, 
gi nuo 15 metų, 
žvilgsniu visai nėra 

atsiranda ankščiau ar
Jei mergaitė lepi ir 

geriau, kad prasideda

pas Amerikoj gimusias mergai-* 
12 ir 14 

tūlas pra- 
pas kitas 
Sveikatos 
pavojaus,

ligos, kurių galimų 
per gerų išegzami-

skilvis nenori pri-

1

BAHK

tF .7 ‘

šeštadienis, Spalio 8, 1927

ar jos 
vėliau, 
silpna, 

‘ vėliau.

Radio kokio tamista 
m i ausin kaina gausi musų 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkojc 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik {Ine. j
3417-21 So. Halsted St., Chicago, Iii. 

Tel Boulevard 4705
Atdaru kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

šitą kuponą prisiųsdami niurni arba atnešdami j krautuvė, gausi
te dykai Veidroilėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas .......................... ...... ........................... ............................................
rTYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pinigai Greit Nusiunčiami į Lietuvą 
ir Kitas Europos Šalis

3% mokame už taupymų sąskaitas 
Priimam komercines sųskaitas

Parduodame aukštos rųšies Pirmų Morgicių 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, 
L’tarninkais 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, Chicauo Clearing IIovkc priežiun j

Resursų virš $5,800,000.00

f TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKA
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, furnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naujų pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPAN Y
I Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų 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. Rooscvelt Road

176 W. Lake Street
Betvveen LaSalle & Wells St.
2355 Mihvaukee Avė.

| Betvvcen California & FvDcrton Avės

853 W. 63rd St. 
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St. 
• South Chicago, III.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Tclefonuokite Humboldt 1331

MONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2135 N. IVestern Avė.

Pradžioj nereikia tikėtis pil
no reguliavimo: kartais atsi
randa ir vėl dingsta keliem mė
nesiam; kartais pasikartoja po
rą sykių mėnesyje.

Pas įžydelkaites, čigones, lo
tynų kilmės mergaites ir apla
mai šiltų kraštų gyventojų duk
teris subrendimo amžius anks-M* *

h tyvisnis. Taigi, kilmė turi daug 
reikšmės. Miestuose augančios 
mergaitės irgi subręsta ankš
čiau. Subręsta ankščiau ir tos, 

* kurios lepinamos, gyvena er- 
■ zesnį gyvenimą, turi daugiau 
smagumų ir išeigų. Užuitos, 

m nejautrios, nuvargintos mergai- H i
h i tės susivėlina.

Nuo motinų tenka girdėti, 
j kad ta ar kita mergaitė susivė- 

i linusi su mėnesinėm ir iš to 
! mirusi. Tai nėra “bobų” pa
saka, o galimas daiktas.

Paanalizuokime.
•į Yra atsitikimų, kad kraujo 
išėjimas laukan užblokuojamas. 
Jis gadinasi ir pūva, nuodin- 
damas visą kūną. Tai gali at
sitikti ne tik pas 18 metų, < 
ir pas 11 melų mergaitę, jei-

| gu ji pradėjo menstruoti. Tode 
kiekviena mergaitė, sulaukus jai 
10 ar 11 metų amžiaus, turėtų 
būti nuvesta pas šeimynos gy- 

’i dytojų apžiūrėjimui ar viskas 
tvarkoj.

Naviko augimas nors labai 
retas pas mergaites, vienok pa
sitaiko, ir jis gali būti priežas
tim mėnesinių nebuvimo. Pūlių 
susispietimas kur nors šalia 
gimdos ir gali būti priežas
tim. Nuo falopijaus dūdelių ir 
pačios gimdos vidaus įdegimo 
mėnesinės irgi gali nepasirodyti.

Neretas yra atsitkimas, kad 
mergaitės gimda neauga— pa
silieka kūdikiška. Čia jau mė
nesinių negalima tikėtis anksty
vame amžiuje; kada jos ir pa
silieka, yra menkos, skaudžios 
ir nereguliarės. Ištekėjusi šito
kia moteris šeimynos neturės. 
Šitą blogų pataisyti galima tik 
pas augančią mergaitę elektros 
virpinimais ir elektros šiluma.

Apart lokalių, esama ir ge- 
neralių sveikatos sąlygų, kurios 
suvėlina mėnesinių atsiradimą 
arba visai neleidžia atsirasti. 
Štai keletas jų: generalis svei
katos sumažėjimas dėl ligų ar
ba kitų priežasčių; lytinės li
gos; kraujo ligos; tuberkulozas 
arba džiova; suirimai vienoj 
ar keliose linukuose, kurių sy
vai turi įtakos į lytines funk
cijas; tūlos nervų ir proto li
gos; chroniniai apsinuodijimai. 1

Suvėlintų mėnesinių priežastį 
gali rasti ir ištirti tik gydytojas. 
Ka? ta’s ji menka arba nekenks-1 
n?nga sveikatai; kartais ji 
svarbi ir mirtina. Netoli visuo
met ji prašalinama.

M

25 METŲ PATYRIMO 
l'riiuikyiiiM akinių dėl viaokių akių

Garsinkitės ‘‘Naujienose”*

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekipertai tyrimo aklų ir 
prltalkimo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bliig., kump. 18 St., 8 augŠtas 

Kambariai 14, 10, 16, 17 ir 18
Pastebi'klt mano iškabau 

Valanda* nuo 0 ryto iki 8:80 vak. 
Nedvlioj nuo 9:30 iki 11 dieną.

Tel. Cenal įfttJ.
I..................................... I ■ , . ■ ei.

Skilvio nemalimas gali paei
ti nuo bile 
surasti tik 
navimą.

Kuomet
imti valgio, kuomet atsiraugiar 
ma ir jaučiama skausmas skil
vy, tuomet skilvis nemala. Jei 
kas nors taip jaučiasi, turėtų 
greitai kreiptis prie gydytojo.

Dažniausia skilvio nemalimo 
priežastis ^ra netinkamas val
gis. Gal kartais per daug val
goma, arba valgis nerti tinka
mas, arba pergreit valgoma. 
Atsižvelgiant ant kiek skilvis 
yra skriaudžiamas, stebėtina 
dar kad jis dirba. Žmonės 
pripratę skilvį prikimšti netin
kamais valgiais ir kuomet skil
vis nebegali dirbti, tada sako, 
kad skilvis nemala. Kad aj>- 
saugoJus nuo to, reikia regulia
riai valgyti tinkamus valgius, 
neperdaug ir gerai juos su
kramtyti.

Apart netinkamo valgio yra 
dar kitų skilvio nemalimo prie
žasčių. iaga appendicitis yra 
viena jų; dažnai nemalimas ji 
yra pradžia vėžio ligos vidu
riuose. Inkstų ligos prasideda 
su skilvio nemalimu; taip-pat 
ir kepenų ligos turi artimus ry
šius su skilvio nemalimu.

Atsižvelgiant į tas pavojin
gas ligas, kurių pirmiausis 
ženklas yra skilvio nemalimas, 
galima paklausti: kodėl nesu
rasti ligas, kuomet jos pasiro
do, laiku, kuomet jas galima 
dar išgydyti? Kodėl laukti taip 
ilgai, kad sužinojus tikrai ko
kia yra skilvio nemalimo prie
žastis? Juk, užtęsus, gali pa
sirodyti, kad kokia nors pavo
jinga liga yra jau įsigalėjus ir 
jau nebeišgydoma. Kad apsi
saugojus nuo tokios padėties 
reikia dažnai lankytis pas gy
dytoją. Jei bus atrasta, kac 
skilvio nemalimas yra tik pra
džia kokios nors pavojingos li
gos, visuomet bus galima ją 
išgydyti ir prailginti gyveni
mą. Bet jeigu tik spėti, gali 
įspėti negerai ir jei skilvyje 
rasis votis ar vėžys, brangiai 
turėsi atsilyginti už klaidą.

Aišku, kad kuomet skilvis 
nemala, tam yra priežastis, ir 
taip pat aišku, kad tinkamu 
gydymu tų priežastį galima pa
naikinti. Niekuomet nejgauk 
paročio imti įvairius vaistus 
po valgio, kad apsisaugojus 
nuo skilvio nemalimo.

Gydytojas turi įvairius bu
dus, kuriais suranda, nuo ko 
skilvio nemalimas paeina,
nesijauti g<rai po valgio ir jei 
atmainius ir sureguliavus val
gį vis nejauti geriau, tuomet 
ilgai nelaukęs kreipkis prie 
gydvtojo ir klausyk jo patari
mų.-- [FIJS],

Jei

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
ti žino, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralines, sulfurinės vanos 
duoda didžiausią krauju cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl per gulėjimo.

A, F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampan Paulina Street 

Atdara dieną h naktj 
Phone Boulcvard 4S52 

’ \

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Ten, ant laivo, kapitonas stovi, sergsti ir 
daboja, šimtai žmonių gyvasčių yra jo 

atsakomybėj

ČIONAI

poki
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno.
3315 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 1546
Chicago, III.

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i 8 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveik s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge- 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs

Šioje bankoje taipgi yra saugojama ir da
bojama labai atsargiai ne gyvastis, bet tur
tas ir laimė tūkstančių žmonių.
SAUGUMAS — pilnas ir absoliutis SAU-

\"

GUMAS dėl kiekvieno depozitorio, yra mu
sų užduotis per penkioliką metų.

Tas saugumas bus ir jūsų taipgi

CENTRALMXTBANK
/

A Trust Company 
1110 West 35th Street,

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio tr grei {lamdo iiaigydymo 

pasitarki! ai»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

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

35 S. Dearbom St. ' 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Panedėlyj, Seredoj ir Sukatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

dykai.

A State Bank ~ A Clearing House Bank

6 silindeerių didelis 
spaudimas ir geras 
veikimas

Dalykai kurių visi nori
- ir vienoda Raina visiems
Pilnas supratimas ko pirkėjas reikalauja, nulėmia šiandie visų 
karų pasisekimų. Ant to pagrindo, per pirmus devynis mėnesius, 
Essex viršijo visus kitus “Six” panašiomis ar lygiomis kainomis, 
beveik du prieš vienų.

Super-Six vienodumas ir greitumas—Aukštas spau 
dimas, jėga ir veikimas — Didumas ir Ruimingumas 
— Nuolatinis važinėjimas be apsunkinimo — 50 my
lių j valandų visų dienų — ir dar greičiau jeigu nori
ma — Važinėjimas lengvas kaip čiužinėjimas—Eko
nomija kainoje, Operavime ir Užlaikyme.

Essex labai aiškiai priparodė, kad pa
keitimas trumpumu 6 cilinderių pato
gumų nėra ekonomija, ir, kad už dides
nę kainą negalite nupirkti geresnio me
chaniško subudavojimo.

Jo Super-Six motoras išdirba daugiau 
negu 216 sykių jėgos, pagal savo didu-

nuj. Jis paverčia išnaudojamą šilumą 
j jėgą ir puikiausiai veikia prie didelio 
spaudimo, su didele ekonomija kuro.

Jie padaryti penkių skirtingų viršų, gra
žiai užbaigti ir atsako visiems patogu
mams, išvaizda ir yru pasididžiavimu 
savininko.

ESSEX Sufier-S/x
Riding Ease Likę Flying

v 2-Pass. Speedabout, $700 4-Pass. Speedster, $835 
Coach, $735 Coupe, $735 Sedan, $835

Ali prives f. o. b. Detroit, plūs war excise tax

Essex Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite M r. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michitrrn Avė.
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ŽIOPLIŲ "SURPRAIS 
PARĖ”

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

Žiopliai surengė "surprais 
parę”. Pinigų žiopliai iŠ kalno 
nerinko. Jie nesiuntinėjo Ra
mučių po stabas rinkti penki
nių ir dešimtinių, nėgi davė 
komiso aukų rinkėjoms.

žiopliai sugalvojo gudrų s Ry
mą. Pasamdė jie pagerinto 
džiazo orkestrų, kuris susidėjo 
iš trijų garsų: korneto, armoš- 
kos ir smuiko. Kada atėjo "pu
rės” laikas, o "parė” prasidė-

"Bet aš noriu žinoį vieną da
lyką, mama.”

"Gerai.”
"Mama, kas yra tavo butle- 

geris ?”

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted SL, Chicago, Illinois
J. LAZUAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

jo maždaug apie vidurnaktį, 
musų orkestras užtraukė: tu- 
tu-tu-tu-tu, zu-zu-zu, o skrlp- 
ka: cy-i-i-i. Pro atdarus lan-

VESTUVIŲ POKILYJE

Prašau, uošvele, valgyti štai 
karvės liežuvio. Gardžiai sutai
sytai ..

—Ačiū, ženteli, aš nemėgstu 
visa to, kas paeina iš burnos...

—Ar taip... na tai valgyk, 
tamsta, kiaušinį...

Plėšikas: — “Aš tave nušau
siu.”

Auka: — "Kodėl?”
"Aš visados šaunu tokius, 

kurie yra į mane panašus.”

"Ar aš atrodau kaip tu?”
"Taip.”
"šauk.” »

1,1111 11 . ..........—'I

Studentas; — Ko tamsta taip 
susirupinus?

Studentė: — Aš rūpinuos 
apie savo širduką.

Studentas: — Juk tamsta ne
turi jo.

Studentė: — Jame ir daly
kas.

gus skrido džiazo meliodijos, 
kad net visa apielinkė skambė
jo. Tuojaus pradėjo rinktis ir 
publika iš visos apielinkės ir

Į skaitytojus
Jau suėjo keturi metai, kai 

prie ‘‘Naujienų’* eina "Mokslei
vių Keliai”, Tą skyrių leido ir 
vedė lietuvių moksleivių būre
lis, pasivadinęs Lietuvių Moks-, 
leivių Susivienijimu Amerikoje.' 
Po atgijimui šios studentų or
ganizacijos, pirmuosius du me
tu šį skyrių v<xiė M. J. Šileikis?! 
Paskutiniuosius du metu tas' 
skyrius teko redaguoti man, i 
žemiau pasirašiusiam.

LMSA seimai, kurie per pas
taruosius du metu mane pakar
totinai išrinko šį skyrių reda
guoti, iš manęs nereikalavo 
moksleivių skyrių leisti kas 
savaitę. Studentų seimų nutari
mai reikalavo tokį skyrių leisti 
kartų j mėnesį, užimant zvisą 
"Naujienų’’ puslapį. Ne visada

žvėriškumą. Aš nematau jokio 
kirtimui tarp Maskvos ir Lie

tuvos banditų. Jeigu netiki — 
pagalvok šaltai. —Vulkanas.

Laukiama beždžionės ir 
žmogaus vaiko

Mokslo Akademijoje Maskvo- 
e speciališkoji komisija šiomis 

dienomis išklausė daktaro prof. 
Ivanovo raštišką pranešimą apie 
jo moksliškus bandymus su 
beždžionėmis. Prof. Ivanovas 
praneša apie bandymus apvai
sinti beždžionę žmogaus sper
ma. Viena beždžionė jau pasi
dariusi nėščia nuo žmogaus 
spermos. Prof. Ivanovas norė
jęs dirbtiniu budu apvaisinti ir 
moterį beždžionės sperma, liet 
Gvinėjos gubernatorius, kur 
profesorius Ivanovas darė ban-

Komunizmas gyvuoja

Komunizmas jau gyvuoja, 
Lyderiai sparčiai prociavoja. 
Dilimas gamtos atėjo, 
Drūtis dvynų išperėjo.
Reik aukų, reik aukų, reik aukųl

kaip bematant tiek prisirinko 
svečių, kad kolektoriai nespėjo 
rinkti iš jų penkinių ir dešim
tinių.

Kada žioplių rejiorteris atėjo, 
tai visi šunes jau lojo, o siū
boj nebuvo vietos nė nosies į- 
kišti. Prisėjo reporteriui sėdė- 

įti ant tuščio loto ir klausytis 
(šaunios "parės”. žodžiu sakant, 
i tai buvo linksmos valandos,— 
į pilna gyvumo, budrumo. Belz- 
j mentus, antras ir trečias aukš
tas \buvo pilnas žiburių ir šil
kinėmis dresėmis besisukinė
jančių garbingų ponių ir ponų.

"Parė” gi buvo rengta pager
bimui iki šiol negerbtam Žiop
lių pcckeliui, kuris, dėl pasivė
lavimo, turėjo pasėdėti ant tuš
čio loto kol bomai apkraustė 
jam kišenius.

"Parę” gi tęsėsi kone iki sau-

KITAIP SUPRANTA

Turistas: — K(ir šitas kelias 
eina?

Ūkininkas: — Jis niekur nei
na. Kiekvieną dieną aš atėjęs 
čia randu kelią ant vietos sto
vint.

"Tai tamsta esi garsus gy
vulių piešėjas?”

"Taip. Ar negalėtum, tamsta, 
man papozuol?”

•‘‘Aš negaliu suprasti, kodėl 
aš buvau girta praeitą naktį. 
Rodos, tiktai vieną stikliuką 
teturėjau.”

"Taip, bet visų laiką tau pylė 
j .jį-”

"Kodėl tu, dukrele, nešoki su 
p. Decadcmus?” *

"O kodėl aš turiu šokti su 
juom? Su juom aš - nešokčia, 
kad jis ir milionus dolerių tu
rėtų.” . .

"Bet jis ir turi milionus.”
"Del Dievo meilės, supažin

dink mane su juom!”

MALT JONIO - EXTRA PAIE 
SPECIALIS ALUS

Prašykite savo grosrrninko &rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deocjor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana/ Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
Į ' --- ................................  " " J 1 ■ "įJĮ

tačiau visų puslapį aš tegalė
jau gauti, todėl nusprendžiau 
šį skyrių leisti karta savaitėje 
ir dėti į jį tiek rašto, kiek dien
raščio sąlygos leidžia.

Neabejoju, kad kai kurie 
"Naujienų” skaitytojai šiame 
skyriuje rado įdomių pasiskai
tymų ir gal būt patyrė šį-tą 
naujo. Nesmagu man yra pra
nešti, kad su šiaja laida aš bai
giu savo "Moksleivių Kėlių” re
dagavimo darbą, šis skyrius 
tuo'Tah^ nebeišeis. Ar jis ar
timoje ateityje vėl pradės eiti 
— tuo tarpu aš negaliu pasaky
ti. Tatai priklausys nuo to, ar 
susirinks moksleivių seimas. Jis 
turėjo Įvykti pereitą mėnesį, 
bet LMSA Centro Valdyba jo 
kažin kodėl neskelbia.

Esu dėkingas visiems savo 
bendradarbiams, kurie mane 
šelpė raštais ir vienokiu ar ki
tokiu budu pagelbėjo man šį 
skyrių vesti. —J. Lapaitis.

KĄ JIS VEIKĖ IKI ŠIOL?

Iš Romos praneša, kad Ro
mos papa davė leidimą kardi
nolui Billot Franci j o pasitrauk
ti iš "tarnybos”. Kardinolas sa
ko, kad jis norįs baigti gyve
nimą privatiškai, kas jam duos 
galimybės prisirengti prie mii> 
ties.

Skamba gana keistai. SI me
tų sulaukęs bedirbdamas baž
nyčiai ir mano, kad jam reika
linga gyventi privačiam gyve
nime, kad galėjus prisirengti 
prie mirties.

dymus, tatai padaryti uždrau
dęs. Rugpiučio mėn. prof. Iva
novas grįžo Rusijon, veždarhas 

su savim neščvi beždžionę. To- 
imesni tyrinėjimai busią tęsia- 
ni Juodųjų flįrų pakrantėse, 

kur, manoma, beždžionėms bus 
tinkamas gyvenimui klimatas, 

’.ia beždžionė gimdys vaikų — 
pusiau žmogų, pusiau beždžio
nę, kaip spėjama; čionai prof. 
vanovas yra pasiryžęs padary- 
i ir antrą darbo dalį, t. y. bež- 
Ižionės patino lyties diegais 
išperina) apvaisinti moteriškę.

šitie profesoriaus Ivanovo 
darbai teoretiškai senai moks
lininkų yra apspręsti ir tik jis 
dabar ryžosi įvykdyti juos prak
tikoje platesniu mastu.

Vis tik darbai gana įdomus^ 
ir užsienių spauda nemažai jais 
domisi.

šitie profesoriaus Ivanovo ty
rinėjimai, kaip ir profesoriaus 
Voronovo tyrinėjimai žmonių 
pajauninimo idėją bevysiant, 
sudaro šiokių tokių sensaciją.

Kai kurios tikybos, papras
tai konservatyviškai nusistačiu
sius, į tekius tyrinėjimus žiuri 
kreivai.

Bet nieko nepadarysi. Buvo 
laikai, kada žmonės už naujų 
mokslo .žinių skleidimų buvo 
deginami, jau praėjo. Todėl Iva
novo eksperimentai šiandien 
jau gali būti daromi.

Reikia vystiklam sagučių 
•Ir pienui dviejų bonkučių.
I)a to visko neužtenka, 
Tur but “nipelių” po ranka. 
Reik aukų, reik aukų, reik aukų!

Reikia laiko neaikvoti, 
“Dobliu” bogę nžsteliuoli, 
Nes “buržujai’’ biznį varo: 
Del dvynų “bogių” nedaro.
Reik aukų, reik aukų, reik aukų!

() kur jup$s rr^veistužės” 
Ir daktaras dėl meilužės 
Ir k’tt visi tinksukal — 
Blankietukai ir springsukai.
Reik aukų, reik aukų, reik aukų!

Reik “auditerlus” rašyti, 
Per “iežednievnų” prašyti, 
Kad surengtų man maršrutų 
Ir išvengtų tų bankrotą.
Reik aukų, ęeik aukų, reik aukų!

Reik Rusijon telegrafuoti 
Ir Trockini duoti žinoti,’ 
Kad Maskva dėl mus neliūstų, 
Storesnius “senviČius” siųstų.
Reik aukų, reik aukų, reik aukų!

Reik paskelbti tų “novinų”, 
Kad jau Drulis tūri dvynų. 
Darbą, dirba jau ne vienų, 
Kožnų naktį, kožną dienų. 
Reik aukų, reik aukų, reik aukų!

O jau jaunos proletarkos, 
Nutukę kaip kiaulių karkos, 
Pudromis žandus pašveiskit, 
Kožna po dvynukus veiskit. 
Bus aukų, bus aukų, bus aukų.

Drulijoloff Pusininkas.

Tel. Yards G423
Mockus & Lieberman

LIETUVOS DIKTATŪRA 
IR KRAUJAS

Daugelis mano, kad Lietuvos 
kunigai ir karininkai išskers 
visus žmones Lietuvoje. Tiesa, 
daugelį išskers ir daugelis ka
lėjimuose supus. Bet ateis lai
kas, kada pi isieis kum nors 
atsakyti už tas skerdynes. Pik
tos valios agentai (Lietuvos ku
nigai ir karininkai) pasijus 
vieną gražią dienų gulį kaip 
arbūzai kraujuose. Tada galės 
verkti krokodiiir.us ašaromis!

MASKVOS KRAUGERIAI ą

Tur būt niekur pasaulyje taip 
neskerdžia žmones, kaip Rusi
joje. Nežiūrint, kad jie leidžia 
milijonus kapitalo po visą pa
saulį, bet šiandien didžiausi 
histerikai arba, kitaip pasakius, 
maskvos fanatikai jau patys 
pradeda pamatyti bolševizmo

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75R W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

lės užtekėjimo ir juo toliau tuo 
didesnis darėsi krutėjimas. 
Trumpai sakant, atrodė lyg 
beprotnamy: šoko, giedojo, gro
jo, pokerį lošė ir ką ten neišda
rė. Bet parė užsibaigė negar
bingai, nes dienai auštant ‘atva
žiavo "faiermonai” ir pradėjo 
vandeniu švirkšti per langus.

Atvėso "parės” karštis nuo 
"faiermonų” surprizo ir taip 
visi išlakstėme kur kieno kojos 
neša. —žioplių reporteris.

JI NORI ŽINOT VIENĄ 
DALYKĄ

Atsisėdo motina ant lovos 
krašto prie savo jaunos duk
ters, pasižiurėjo į jos mėlynas 
akutes, paglostė jos plaukus ir 
sako:

"Dukrele, rytoj tu turėsi eiti 
į mokyklą. Tavo tėvelis vakar 
sakė, kad daug kas reikėtų 
mums apsvarstyti. Gal turi ką 
pasakyt, dukrele, ar tu nori eiti 
mokyklon?”

Mergaitė pasižiurėjo motinai 
į akis, nusijuokė ir prabilo:

"Ar aš galiu duot jums klau
simą?”

"Taip, brangioji.”
"O kokio klausimo tu nori, 

mama?”
"O bet kokio. Apie viską.”
"Apie viską.”
"Taip.”

Visur

The IMMmTAI.
LANDAU
Reduced to

žmonės atsigrįžta pa
sigerėti jo gražumu!
Jis talpina ^avyje visus išdirbinėjimo vir
šų gražumus padarytus per Fisher
— jis atsižymi savotiškumais, kaip tai f ull- 
crown, iš vieno šmoto fenderių ir kulkų ty- 
po lempų. —
— ir užbaigti žvilgančiomis spalvomis, stip-

CHEVROLET^

rio Duco — šiandie Chevrolet yra pripa
žintas kaipo gražiausis automobilis pasau $745

G. BURBA CLOAK SHOP
3214 So. Halsted St., —Tel. Boulevard 2469

I

Ateina didelė žie
ma, audrų ir šal
čių karė. Mes 
esame pasirengę 
pasitikti šią karę 
su šalčiu, — su 
gražiais, šiltais 
Fu r kautais, — 
geriausio pada
rymo, vėliausios 
mados.

Pirmiau, negu 
važiuosite į mies
tą, užkviečiame 
atsilankyti pas 
mus ir pamatyti 
musų Fur Kau
tus, kad galėtu
mėt matyt skir
tumą tarpe musU 
ir miesto kainų, 
š i s patyrimas 
Jums nieko ne
kainuos.

lyje... taip skirtingas ir taip atsižymintis 
savo styliu, kad žmonės visur atsigrįžta 
juomi pasigerėti!
Ir tas žymus puikumas pritaikintas prie jo 
veikimo, kuris yra atsakantis — tikras pa
togumas prie kiekvieno važiavimo ir labąi 
lengvas valdyti.
Atsilankykit ir apžiurėkit šiandieninį Che
vrolet. Iš pirmo žvilgsnii pastebėsit puiku
mą, pasivažinėkit su mėgiamu jums mode- 
iįu 7- ir jus žinosite kodėl Chevroolet yra 
priskirtas prie puikiausių ir pigiausių ka
rų pasaulyje.

Chevrolet turi lietuvių departamentą, 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas,

TheTouring 
or Road.ter
TbeCoach •

’525
•595

TheConpe . *625
The 4-Door
Scdan - •
The 8port 1 C
Cabriolet . <
Vį-Ton Truck $395

(Ch«*W« Only)
l.Ton Truck •495 

(Chcusb Only)
Ali prieti f. o. b. FU n u 

Michigan
Check Chevrolet 
Delivered l’rkai

They include thelow 
«.t nandling and f i- 
•nacini chasgee

Kuomet jus atsilankysit pas 
reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelga
SOUTH

Orine Ihon. & Sheeta Motor Co. 
65>’!2 Cottage G rovė Avenue 

Superior Motor Sales 
l>918 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Oompany. 
8622 Coinmercial Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motoru, Ine.
Chicago Hcighta, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. OOth Street

Ar«o Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

6486-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2389-48 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Q U A L I T

Caley Brothers 
10688 S. Michiuan Avenue 

F. L. Crawford Motor Sales 
9821 Cottage Grove Avė. 

Dury Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois 

MeManus Motor Sales 
6711 S. VVestern Avo.

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2284 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

A. J. Osterbeck Motor Co.
7541 S. Halsted Street

NOR'l'H
■ Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Mllwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkway

blickey Auto Sales 
5010 Irving T'ark Blvd. 

Rohr Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Rlvd.

WEST 
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Mudison Street 
Rooscvelt Motor Sales 
8838 Roosevelt Road 
R. &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue, Berwyo 
West Auto Sales 

2682 W. Washington Blvd. 
George W. Durst Chev. Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Fivek’s Sales & Service ) 
2546 S. Turner Avenue 

Keenan Motor Sales 
Cicero, III.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Levvis Auto Salei 

8838 Ogden Avenuew
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
4917 S. Loomis S
Minkštos ir kietos
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BLACK DIAMOND COAI 
& SUPPLY CO.

Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1M29

M 4

BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam j namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin- 

kviečiame atsilankyt.
4092 .Archer Avė. Tel. La f. 0265

SPECIAL
Atneškite savo veltines 

beirs dėl išvalymo i toklą 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti Ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

Mftt seni dainiai, prabirbę 
išmanymą,

Audė poeziją šaltą ir protiška,
Magai mes choase radom 

išganymą..
Taigi valio aidija idiotiška!

Visi duknų tik “Dramos 
tėviK” kvtras .

Vieną sykį begalinėje visatoje 
šitaip buvo: Atsirado saulė, at
sirado žemė, atsirado pagalios ir 

| Į Žmonės.
Baisias galybes metų ėmė 

žmonėms atsirasti, o dar dau
giau i civilizuotus, kulturingčs 
ir išmintingus pavirsti.

Taigi protingų žmonių atsira- 
i dimas — ne grybų po lietaus iš- 

dygimas. \
2

Bet viename žemės kampelyj, 
vieną dieną — tik kyšt! ir 
atsirado “dramos tėvas”.

Nebuvo iš ko, nebuvo ir kada 
jam sugerėti, surimtėti arba, žo
džiu tariant, išmintipgu vyru 
virsti.

ir pasiliko tik —

baisiai mėgstąs ki- 
— duoti meną, kul-

Išmoki! Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit ^ty
kai knygutes.
Master Dressmaking 

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

kamp. Lake St. 10 fl.

jusu

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 OPTOMETRIS’fAS

3401 So. Halsted St. •

AKYS

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& l4>an Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

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

z

ntXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
" f

H

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonea pasveikę. Kaina 60c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, 1LL.

Taigi jis 
' žmogiukas.

Vis dėlto 
; tiems duoti 
' turą ir visa tai, ką tik išmintin-
jgi žmonės teišgali duoti.

Keista žmogiukų prigimtis! 
Juo jie mažiau ko turi, tuo dau
giau trokštil kitiems duoti.

i Taip.
Bet skaitykite toliau.

3
žmogaus didybė beveik išimti

nai paeina iš to, kiek jis, atei
damas j šį svietą, atsineša sma
genų ir nervų kapitalo. Jeigu 
daug, tai jis turi jėgų didelį 
protą įsigyti ir dideliu žmogum 
tapti, jeigu ne jis tik nykštu
kas. •

Bet kadir jis nykštukas, jei 
tik pretenzijimis ir ambieijingu- 
mu negyvena, tai nors žmonių 
pajuokai save neišstatė ir pa
prastai gyvena taip, kaip jo ka
libro proteliui pridera gyventi.

Tik kai užsimoja didelius dar- 
bus nudirbt ir aplamai dideliu 
žmogum tapt, tada jis sprogsta 
ir visai niekais virsta.

Iš mažo jėgos šaltinio bando
ma labai daug išspausti. O to- 
kis spaudimas čia visai išsemia 
smagenų ir nervų jėgas.

Bet skaitykite tiliau.
4

Jau kai nedidelių gabumų 
žmogus griežtai užsivaro dideliu 
žmogum tapti, o čia kaip ir tyčia 
nepavyksta, tai jis paprastai 
viską kaltina, niekina, tik, žino
ma, save teisina ir giria. Tai 
jam visi koją bando pakišti, nes 
pavydi, tai jam didelių nuopel
nų nepripažįsta, nes jo seeu- 
pranta, tai, pagalios, jo didelių 
darbų kaip reikiant neįvertina, 
nes dar nėra tiek protiškai pri
brendę, kad pajėgtų tokius gi
lius darbus suvokti. Jis tarsi 
butų peranksti užgimęs, vadina
si, atėjęs į šj svietu, kursai dar 
tik neišmanėlių apgyventas, o 
tie neišmanėliai ir nesugeba pa
žinti jo sielos gelmių. Ir todėl 
ne tik patys žmonės, bet ir vi
sa jų gyvenimo forma atrodo 
jam labai dekadentiška, ot sta
čiai biauri. 
sas pasaulis
prieš jį! Toks jis dabar dide
lis ir išmintingas. Todėl jis ir 
tebando pasidaryti visai naują 
pasauliuką, kurs kaip tik jam 
vienam tetiktų. Bet juk tik 
žmogiukas, taigi bejėgis, todėl 
ir neišgali. 0 vis dėlto šitame 

; i pasaulyje jau nebeišsitenka. Ta- 
,da jis ir tampa nuo šito pasaulio 
1 atskirtas.

Tai ryškiausias superiority 
complex arba, aiškiai lietuviškai 
sakant, paprastai žmogiukų ma
nymas, kad ve Vnes (žmokiukai) 
esame už kitus aukštesni, gabes
ni bei išmintingesni arba, da pa
prasčiau tariant, visi dumi, tik 
mės kytri.

Dar daugiau, — vi- 
ak, tik nusispiaut

Taip tikrai mano “dramos tė
vas”.

Ir už tai kaip jis padarė iš 
“Dviejų Kelių” gyvą jovalą ir( 
kai gerbs valios žmones įspėjo 
jį daugiau taip nedaryti, tai jis 
ažuot padėkavojęs jiems, spiovė 
į veidą sakydamas, kad nei jo,' 
neijjo direcijos”, nei jo “dra
mos teatro”, nei pačio veikalo, 
nei pagalios kitų galų recenzan- 
tai visai nesuprato!

Ir — Dieve mano!
supras, kad jie visi durni. Ot,i 
kad jie butų taip kytri, kaip aš, i 
“dramos tėvas”, tai tada sakytų 
lygiai taip, kaip ir aš, “dramos; 
tėvas”, sakau.

Žinoma, žinoma, klausykite, 
kad‘“taip.

Bet skaitykite toliau.

Dausos — mano karalija, 
Iš ten plaukia man aidija. 
O čia kas? Vien tematai: 
Kraujas, ašaros, purvai!,. 
Tat prakeikiu tave, žeme, 
’J’u Nupuvus negyva 
Su lavonu, su savuoju 
Dvokiančiąja žmonija... 
Ak, aą spjaučiau, kad

j’ė nesibylinėti cbl 36 kp. nu-Į 
merio ir priimt centro siųlo- 
4ną Ijką?]. Nors kuopa ir lai
mėjo teisme dėl kuopos turto,1 
bet dėl kuopos numerio nema-| 
to reikalo bylnėti0 ir 
organiazcijos turtą.

“Kuopa tuo klausimu 
pasidalinimą kp. luito 
tam tikrą rezoliuciją, 
bolševikų lyderiai dar

Įšė?]. Apie tai bus vėliaus pla- 
čiaus parašyta.—Narys”.

Taigi iš šito bolševikų ko- 
imisarų pranešimo matome. 
Ikad bolševikai kapituliavo
|ant bolševikų barikadų jau ke
linta diena plevesujo balta 
liava. Reiškia, jie pasidavė 
sąlygų. -P. i

eikvoti

ir apie: 
priėmė 
[Kurią 

nepara-

— ką jie'

Viename šitos žemelės kampo- 
lyj yra mažas kraštas, Lietuva 
vadinamas. Per šimtus metų 
šitas kraštas buvo slegiamas 
stipresnių kaimynų. Tik po ka
rui ir jis atgavo nepriklausomy
bę. O gyventojus tarsi ekstazi- 
ja apėmė — toks neapsakomas 
džiaugsmas.

“ Ihone Ceentral 5999 
Ros. Lawndale 6707 

Richard J. Zavertink
ADVOKATAS
127 N. Dearborn St,

Room 805 Chicago.>f

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skeli,ia.-.i N a u i ienose.

Aš jų naujas vaidila, 
Aš aidijų Viešpats... 
Savo apsvaigusiu apjakimu 
Nešu jums išganymo aušrą... 
Tat, broliai, apvilti, ir sesės, 
Už jus aš geriu nuodų taurę.. 
Nes aš gėlos gerejėlis...
O išgėręs j jūres 
Mesiu taurę, kad nieks jos 
Nesuras, nesuras..

Radiogramos

9
SruogaTaigi, jeigu Balys 

“dramos tėvą” pagyrė, tai dar 
nereiškia, kad visi tie, kurie tei
sybę apie jį pasakė, yra durni. 
Juk Balio Sruogos pagyrimą ga
lima taip suprasti, kaip A. Jakš
tas suprato jo aidijas, giesmes 
ir poemas. Ar ntį taip.

10

“Dramos tėvas” visus sukri
tikavo, kurie tik jo “Du ke
liu” drįso kritikuoti, įrodyda
mas, jog B. Sruoga, kuris turi 
filosofijos daktaro laipsnį, 192(1 
metais gerai atsiliepė apie “Dra
mos tėvo” lošimą Kaune “Dvie
jų kelių”.

Ant nelaimės “Dramos tė- 
vėu”, reikia priminti, kad jis 
tisai bereikalo ir neteisingai 
bandė sukritikuoti savo 
nontus, išduodamas 1920 
tais B. Sruogai filosofijos 
taro laipsnį. Yra faktas,

ir

vė-

GERIAUSIOS ORAPA
NOS, STYLISKUME 

IR STIPRUME
Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskirtumet vieną iš 
geriausių.

atviraiO dabar, užbaigiant, 
pasisakysiu, kad aš mėgstu būti 
“dramos tėvo” draugu. Žinoma, 

Ir šitame ūpo momente ima kad jam padėjus sunkioje jo už 
ir pastato “Du būklę kovoje. O kadangi jis 

baisiai mėgsta filozofus, tai kad
“dramos tėvas 
Keliu”. Gi vienas recenzantas, 
matoma, obalsiu “kas lietuviška,' pamėgtų ir mane, aš čia imsiu ir 
tai ir gera” visai apsvaigęs, ima pasirašysiu nors 
ir “dramos tėvo” menka darbe
lį biskį pagiria.

O nuo to laiko “dramos tėvas”! 
giliai įsitikina, kad jis jau ne' 
ant šiojs žemės vaikšto, kad čia i 
jam iš tikrųjų perprasta, kadi 
jis yra vertas siekti vietų, k.u-; 
rios randas arčiau saulės....

—Pusfilozofis.

“36” kp. SLA. bolševi- 
kai-maištininkai iškėlė 

baltą vėliavą.

s
Bet kas yra tas recenzantas, 

kursai “dramos tėvui” aukštes
niu būti už kitus kompleksą (su- 
periritž complex) Įvarė? Vai 
tai “Saulė ir Smiltys” autorius
arba, kaip “dramos tėvas” jį va-, 
dina. Miuncheno 
filozofijis daktaras 
Sruoga (Reikia čia pastabą pa
daryti: Sruoga tuo laiku jokis 
daktaras nebuvo; į Miuncheną f 

........u. ...i_______________ Pieškojjis nuvyko vėliau). Ir “dramo'i 
tėvas” mano, kad šisai recenzan- 
tas yra tikrai neklaidingas žmo
gus, nes ką jis pasakė, ypač apie 
“dramos 
šventa.
kurie ir Balį Sruogą kritikuoja, 
tai kidel
negali “dramos tėvo” kritikuoti, 
nors jį kada tai Balys Sruoga ir 
pagyrė? Iš tikrųjų, kodėl ne? 
Juo labiau, kad vienas iš žy
miausių Lietuvos kritikų, A. 
Jakštas (Druskius), traukda
mas per kriukį Balio Sruogos ai
di jas, giesmes ir poemas (“Sau
lė ir Smiltys”), štai kaip jas pa
mėgdžioja: —

Man atsivėrė pranašo akįs: 
Žerr)F; pelėsiai, vilkas ir tekis... 
Ūžia ir dunda nežinia kas... 
Kipše, kam plunksna gundai 

rankas ?

Revoliucijų dabar pasauly 
netrūksta. Bet didžiuma tų 
“revoliucijų” būna pralaimėta. 
Prie pralaimėtojų “revoliuci
jos” galima priskaityti ir buvu
sius SLA. 36 kp. bolševikhs. 
Jie sukėlė “revoliuciją” prieš 
SLA. centrą, užatakavo keletą 
kartų 36 kuopos ’ narius, vė- 
liaus apsibarikadavo bolševi- 

Universiteto ki?k°j> . nors , “J . «'Afi»VU810j 
,, , tvirtovei, ir laikėsi ten kiek— Balys. . , ... .v ,, ,‘ 'drūti. Jų lyderiai is Maskvos 

bjuro vedė atakas ir stiprino 
jų puolančią dvasią. Jie net 

jo pamacės Dėdės Šamo 
respublikoj. • Bet visai netikė
tai bolševikų generalinis šta
bas pakeitė savo planus ir sa
vo oficialiniam organe “Eže- 
dnevnoje” po baltu antgalviu, 
kas pas bolševikus reiškia 
bąltgvardietišką vėliavą, pra
neša ' šit ką:

“SLA. 36 kp. reikalai. SLA. 
36 kp. savo susirinkime nuta-

tėvo” vaidinimą, tai — 
Bet yra recenzantų,

Naujienų” recenzantai

Nauji Rudeniniai
Siutai ir apsiaustai

opu
me- 

dak- 
kad

1920 metais B. Sruoga nebuvo 
didelis kritikas, o filosofijos 
daktaro laipsnio 
visai neturėjo, 
tėvas” suteikė ‘ 
Sruogai daktaro 
jo “Du keiiai
butų nesukritikuojami, 
kad dangstytis 
hfnksnomis?

tuo laiku jis 
'Pik “Dramos 

1920 . m. B. 
laipsnį, kad

sulošti 1927 m.
Taigi, 

svetimomis

Po Sacco-Vanzetti nužudy- 
dymo, bolševikų šunybės iš
plaukė ant viršaus. Mat, jie 
sakė surinkę apie $500.000 g,V- 
nįymui riti žudytųjų, o Sacco- į 
Vanzetti gynimo fondui davė 
tik apie 3.000 dolerių. Kad nu- 
siklynyti save, musų bolševikai 
vėl pradėjo rįpktį aukas “Nu- 
siklyninimo fondan”.—P.

ŽIOPLYS GALI TURĖTI ’
DAUG VAIKŲ

Fašistai paskelbė kuriamojo 
darbo artini i ausiu ją programą. 
Yra mokslininkų įrodinėjama, 
kad žmonių prieauglis ' eina! 
greičiau negu turtų. Musolinį, 
tuo naudodamasis sumanė už-’ 
kariauti pasaulį savo tautos | 
gausingumu, nes tik tuo budo ! 
pavyksią beveislių prancūzų 
vietas užimti ir veislingumu 
praėjus vokiečius juos nu
baigti. Tad išleido įstatymą, 
kaip laikraščiai praneša, kad 
nevedę vyrai ir moterys ir be
vaikes šeimos Apdedami sun
kiais mokesčiais. Žinoma, nes 
kiekvienas žioplys gąJi turėti 
daug vaikų.

Jt SAVICKAS

galim par- 
taip žemas 
Visi styliai 
sezono'jau

6234 S. Western Av.
Chicago, III.

Atdara Nedėliimis nuo
8 iki 1-mai po pietų.

©

4*

M
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Jų vertybė yra labai 
didelė sulyginamai su 
kitais. Kada jus pa
matysite didžiausj pa
sirinkimą stylių, spal
vų ir materijų geru
mą, jus nusistebėsite, 
kaip mes 
duoti už 
kainas. 
Rudeninio
yra. Ateikite ir persi
tikrinkite. Gerai žino
mais bargenais seniai 
pagarsėjęs ir visada 
gerai patarnaujantis.

Nelaukit žiemos ir sniego 
PIRKIT DABAR IR SUTAUPYKI!

Kuomet sniegas jau iškritęs ant žemes 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, KAI) JUS 
SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ PIRKDAMI 
ANGLIS DABAR. Anglių kainos nebus taip 
pigios kaip dabar.

Mes parduodam ir rekomenduojam 
Franklin County anglis

'S

Peoples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CH1CAGOJE

ORIENT

buy ir 
BUBNir 

you’ll

IT

COAL AND BUILDING MATBRIAL Co.
3701-27 So. Maplewood Avė. Tel. Virginia 1050 

“No order too larj-e for our equipment: N<»n< too -i.iall 
I<h our appreciation.*’

y,!., 

.ū.-.

, Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

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

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

Mes taipgi esame dastatytojai šioje 
apielinkėje

Gi štai man Saul.ė dainą 
dainuoja,

Mėnuo pritardamas jai 
trimituoja,

Mano aidija garbin kartu...
Gulbe Baltoji, klektelk ir tu!

Solvay Coke
Ir visokios rųšies kietų ir minkštų anglių. 

Telefnouokil mums tuojau.
Dastatysim tą pačią dieną.

N 
* 
M

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE

Nėra kito sotinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių.

-ujienM

Man ranka ši ir ta 
Tiesiasi
Gerbės laurų trokšdama,
Kritika tik pikta
Šiepiasi
Tiesos dalgiu kirsdama...

Jausmas gaurotas medžioti 
išgūrino, 

šovė jis snargliu j skriejan
čias smagenis...

Ak, kodėl nėra Čia baltojo
murino,1

Jis butų jas susikrovęs į 
nagines...

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
\1,7 1 . Canal 6982

M.KEZAS. Aede.as J. NAKROŠIS, Vedėjas


