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Areštai streikininkų 
Coloradoje

Garsi gen. Petliuros už
mušėjo byla Paryžiuje

Buvęs Rumanijos karaliunas 
siekiąs atgauti tėvo sostą

Areštuoja streiko pikie- 
tininkus Coloradoj

Suimta 60 angliakasių, jų tar
pe dvidešimt moterų ir vie
nas kūdikis

WALSENBURG, Colo., spa
lių 21. — šiandie, ketvirtą ka
syklų darbininkų streiko dieną, 
šioje apygardoje buvo areštuo
ta apie šešios dešimtys streiko 
pikietininkų, jų tarpe dvide
šimt motėm, kūdikis ir viena 
14 metų mergaitė.

Areštai įvyko netrukus po 
lluerfono kauntės komisionie- 
rin mitingo, kuriame buvo pri
imta rezoliucija autorizuoti Re- 
rifą Capps'ą pavartoti tiek 
specialinių policininkų. kiek 
jam reikės, kad galėtų “neleis
ti streikininkams pikietuoti ir 
apsaugoti aamdytujų turtą it 
žmonių gyvybes.”

Prieš areštas, streiko pikieti- 
ninkai dar privertė paliauti 
darba Colorado Fuel and Iron 
kompanijos Cameron kasyklo-

Ragina Ameriką pripa
žinti sovietų Rusiją

Amerikos neoficialinė delegaci
ja sako, kad sovietai norį at
siteisti amerikiečiams

NEW YORKAS, spalių 21.— 
Neoficialinė Amerikos darbi
ninkų delegacija į sovietų Ru
siją, kuri nesenai grįžo iŠ Mas
kvos, išleido savo pranešimą, 
kuriame, be kita, ragina Jung
tinių Valstybių valdžią “tuo
jau daryti žingsnių ir pripažin
ti sovietų Rusiją.”

Pranešimą, tarp kitų, yra 
pasirašę James Maurer, Penn- 
sylvanijos Darbo Federacijos 
prezidentas; John Brophy, 
United Mine VVorkers of Ame
rica narys; Alfred F. Coyle, 
delegacijos sekretorius, ir 
Frank Dalmer, Colorado Lalx>r 
Advocate la ik raiščio redakto
rius.

Delegacija savo pranešime 
sako, kad atsakingi sovietų 
valdžios vadai pareiškę, noro 
tartis ir pilnai atsiteisti su 
amerikiečiais.

Buvęs caro gvardijos 
kapitonas suimtas dėl 

pačios nužudymo

NICA, Francija, spalių 21.— 
čia tapo areštuotas Viačesla
vas de Krupfell, buvęs caro 
gvardijos kapitonas, kaltina
mas dėl nudurimo savo Žmo
nos, Marcellės Vernet, gimimu 
francuzės. Krupfell nosigina, 
kad Žmona buvo nudurta, bet 
tvirtina, kad tai įvykę nety
čia. Juodu buvę susibarę. Jis 
pagriebęs peilį ir bandęs pats 
sau galą pasidaryti, bet žmona 
puolus ir norėjus peilį iš jo at
imti. Besitąsant, peilis patai
kęs žmonai į širdį.

Petliuros užmušėjo Svarc- 
bardo byla Paryžiuj

švarcbardas tvirtina nušovęs 
Ukrainos generolų keldinda
mas už žydų pogromus

PARYŽIUS, spalių 21. — 
Teisme, kur tardoma Solemo 
švarcbardo, Ukrainos generolo 
Petliuros užmušėjo, byla įvyks
ta nuolatos trukšmingų scenų. 
Trūkimą kelia daugiausiai su
sirinkusi teismo salėje publika, 
kuri nesugeba susivaldyti nuo 
savo jausmų pareiškimo vienai 
ar antrai pusei, nebodama tei
sėjo plaktuko daužymų stalan 
ir antstolių grūmojimo išmes
ti kai kuriuos laukan. Teismo 
pirmininkas yra teisėjas Flory, 
Vyriausius kaltinamojo Švarc- 
bardo gynėjas yra advokatas 
Henri Torres, vyriausias advo
katus. atstovaująs Petliuros 
šeimynai, yra Cesaras Campi- 
nichi.

Vienas tik kaltinamasis, 
ŠVarcbardas, laikosi ramiai. 
Vakarykščioj teismo sesijoj 
vienas vyriausių liudininkų bu
vo Dobokovskis, kurs 1918 me
tais buvo sovietų komisaras 
žydų reikalams Maskvoje, da
bar betgi gyvenąs ištrėmimo 
ir kovojąs su bolševikais, 
švarebardas tvirtina, kad Pet- 
liurą jis nušovęs Paryžiuje, 
keršydamas jam už jo ^pildy
tus . žydų pogromus Ukrainoj, 
tuo tarpu buvęs jo draugas 
Dobokovskis liudijo, kad švarc- 
berdas buvęs narys vieno so
vietų suorganizuoto Paryžiuje 
slapto komiteto generolui Pet- 
liurai nužudyti, idant jis nebe
galėtų grįžti į Ukrainą organi
zuoti naujo sukilimo prieš bol
ševikus.

Antras žymių liudininkų bu
vo vienas Petliuros padėjėjų, 
generolas šapoval. Jis tvirtino, 
i.ad ;\-gularmė Petliuros ka
riuomenė jokių žydų pogromų 
nedarius ir kad pats Petį iu ra 
buvęs tokiems ekscesams prie
šingas.

“Tai melas!” šaukė balsai iš 
publikos.

Papovai pasakojo teisme, kad 
Švarcbardui atentate padėjęs 
vienas anarchistas, Volodin 
vardu. Ryto metu Volodinas 
buvęs pas jį, šapovalą, ir sakęs, 
kad Petliuką busiąs nužudytas 
Tą pačią dieną po nužudymo jis 
vėl atėjęs pas jį ir džiaugęsis 
atentato pasisek/imu. Pasak 
šapovalo, Volodinas sergėjęs, o 
Švarcbardas šovęs.

Automobilistas nubau
stas 30 metų kalėjimo
ENID, Okla., spalių 21. —. 

John B. Cook, 38 metų am
žiaus,- kurs praeitą sekmadie
nį savo automobiliu užgavo ir 
pavojingai sužeidė pilietę Rin- 
ggenbergienę ir jos mažą duk
terį. o tai padaręs, nesustoda
mas, nulėkė sau, distrikto teis
mo buvo nuteiitas trims de
šimtims metų baudžiamojo Ka
lėjimo.

Rumanijos karaliunas no
rįs atgauti sostą

Karulis laukiąs iš savo rėmėjų 
Buchareste pakvietimo grįž- 
ti iš Paryžiaus namo

PARYŽIUS, spalių 21. — Iš 
gerai painformuotų versmių 
sužinota, kad buvusis Rumanl- 
jos kronprincas Karolis, kurs 
dar tėvui, karaliui Ferdinan
dui gyvam esant, buvo priver
stas atsižadėti sosto, dabar vėl 
planuojąs tą sostą atgauti. 
Per visą laiką, kaip jis pasi
salino iš Rumanijos, jis nenu
traukė artimų ryšių su savo 
šalininkais Buchareste, ir da
liai- laukiąs tik jų pašaukimo 
grįžti namo. Jį stipriai remian
ti valstiečių partija, kurios va
du yra atstovas Maniu.

Karolis metęs savo mylimąją, 
Magdę Lupescu

Girdėt, kad Juuvęs Rumuni
jos kronprincas Karolis pasi
metęs ir su savo mylimąją, 
Magde Lupesni* Neuille vila, 
netoli nuo Paryžiaus, kur juo
du užsidarę gyveno, dabai- tuš
čia. Karolis išvažiavęs į Bas
kų pajūrį, o jo pamesta myli
moji išvykus į Vienną savo 
širdies skausmų skandinti.

Karaliunas, kaip pasakoju, 
pametęs ją neva dėl jos straip
sniu užsienio spaudoj, kuriuo
se ji rašinėjo apie savo inty
mius santykius su Karoliu. Pa
starasis buvęs tuo labai pasi- 
piktkięs, ir ją apleidęs.

Britai sudegino Kinu 
junu plėšiku lizdus

HONKONGAS, spalių 21 — 
Britų submarinas atakavo Biat 
įlankoj Jūrių plėšikų lizdus ir 
juos UcuDg* Dvylika piėriki. 
buvo suguri ir pargabenu } 
Honkongą.

Užpuolimas padaryta po to, 
kai praeitą trečiadienį jūrių 
plėšikai suėmė vieną Britų 
prekybos Utį va. plaukusį iš 
Šanchajaus .» Amoy, ir, nuvei
kę laivo įgulą, parsigabeno jį 
į Bias įlanką. Visi įgulos žino- 
nės buvo dabar iš plėšikų na
gų išgelbėti.

augeliutės ‘.‘bosas” pa
leistas iš kalėjimo

ATLANTA, Ga., spalių 21.— 
Teatrininkas Earl Carroil, kurs 
ryšy su “vyno maudykla” [joje 
figūravo chicagiškė lietuvaitė, 
Teresė Daugeliutė] savo teatre 
New Yorke buvo nuteistas 
metus ir vieną dieną kalėti fe- 
deraliniame Atlantos kalėjime, 
dabar, pasėdėjęs vieną trečda
lį termino, tapo garbės žodžiu 
paleistas.

VIENAS BUTLEGERIO BIR- 
GER1O SfiBRŲ PAKARTAS

MARION, III., spalių 21.
šį rytą čia buvo pakartas Ra
do Millich, montenegrietis, bu
vęs paskilbusio butlegeriv, 
Charles Birgerio, žudeikų Sai- 
kos narys. Mirties bausmei jis 
buvo pasmerktas ryšy su tos 
šaikos papildytomis žmogžudy- 
bėmis.

Sudegė $100,000 medžių
LANCASTETt OhioJ spalių 

21. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino Lan- 
caster Lumber kompanijos įs
taigą ir vieną rezidenciją. 
Nuostoliai siekia per $100,000.

VILNIUS. — Vilniuj pa
skelbtas žydų bankų tarnauto
jų streikas. Streikininkai rei
kalauja pakelti 35 nuoš. algą. 
Streikuoja 350 tarnautojų.

1 Pacific and Atlantic Photo.
Vokiečių aviatorius Fritz 

Loose, kuris su dviem draugais 
ir Vienuos aktore Junkers hy- 
di c planu D 1230 skix‘iida iš 
Vokietijos į Jungt. Valstijas.

*
Laive rado be sąmones 

54 kiniečius

FREBMANTUl!, Anglija, 
spalių 21. —' liolandų garlaivy 
Almakerk, kui's vakar atplau
kė į Freemantle, apatinėje jo 
dalyse rado gulinčius be sąmo
nės penkiasdešimt keturis ki
niečius. Spėjama, kad jie, no
rėdami emigruoti į svetimus 
kraštus, slapta sulipo laivan ii 
jame pasislėpė Port Saido uo
ste, iš kur laivas išplaukė.

i

$22.000.000 tornado ža
los St. Louise

ST. IjOTTtS. M»., spalių 21. 
— Miesto vyriausybes apskai
čiavimu, tornadas, atlankęs St. 
Louis’ą rugsėjo 29 dieną, pada
rė mieste $22,000,000 nuosto
lių.

Kollantai bus vėl sovie
tų atstovu Norvegijoj
MASKVA, spalių 21.—Alek

sandra Kollantai, sovietų mi- 
nisteris Meksikai, kuri dabai 
atstovauja Rusijoj į Meksiką 
nebegrįš. Ji skiriama pirmykš- 
čion savo vieton kaip sovietų 
atstovas Oslo. Norvegijoj.

Francijos-Luksemburgo paktas
PARYŽIUS, Francija, spa

lių 21. — Francijos ir Luksem- 
burgo atstovai pasirašė pada
rytą tarp tųdviejų kraštų ar
bitražo sutartį.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; pusėtinas, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 47° ir 61° F.

•iandi* aaulė teka 0:10, lei
džiasi <5:00. Mėnuo teka 3:0® 
ryta.

Kautynės su maištininkų 
bandomis Meksikoj

Susikirtime Vera Cruzo provin
cijoje 50 maištininkų ir 18 
kareivių krito

NOGALES, Ariz., spalių 21. 
— Nugalės Herald gautas iš 
Meksikos pranešimas skelbia, 
kad susikirtime su federaline 
kariuomene netoli nuo Suchi- 
lo, Verą Cruzo provincijoje, 
penkios dešimtys maištininkų 
buvę nukauta ir dvidešimt pen
ki sužeista. Federalinės kariuo
menes skyriaus aštuoniolika 
kareivių kritę negyvi, o šešioli
ka buvę sužeisti.

Keturi maištininkai pakarti

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 21. — Federalinės kariuo
menės skyrius skaudžiai sumu
šė banditiškų maištininkų bū
rį, operavusį sienoj tarp San 
Luis Batosi ir Guanajuato pro
vincijų. Keturi banditai buvo 
pargabenti j Guanajuato mies
tą ir aikštėje medžiuose pakar
ti.

Mate Jonija įeikalauja pil
nos nepriklausomybės

Atstovas Bulgarų seime parei-
- ėkia, kad makedimiečiai ge
riau kovoj žusią, bet nenusl- 
lenksią s

SOFIJA, Bulgarija, spalių 21. 
— Atstovas Mityočev, makedo- 
nietis, savo kalboj Bulgarijos 
seime šiandie pakeltu balsu pa
reiškė, kad nė Bulgarijos vy
riausybės dabar paskelbtu Ju
goslavijos pasieny apsiaustiem 
padėtis, nė Jugoslavų valdžios 
persekiojimai, egzekucijos h 
tirony.bė nesulaikysią makedo 
niečių nuo jų dabartinės kovos 
atgauti visišką Makedonijos 
nepriklausomybę.

“Mes reikalaujame atstelgl- 
nio visų tų teisių, kuriomis 
mes naudojamės Turkuose ■— 
savo tautybės, mokyklų savo 
kalba, bažnyčių ir judėjimo 
laisvės. Jei mes negalime gau 
ti to taikos keliu, mes visa \tat 
laimėsime jėga ir revoliucija 
Makedoniečiai bevelija mirti 
kovoj, ne kad leisti savo tautą 
išnaikinti.”

Ambas. Rakovskis grį
žo j Maskvą

MASKVA, spalių 21. — 
Francijos vyriausybės reikala
vimu atšauktas iŠ Paryžiaus 
sovietų ambasadorius Kakovs- 
kis šiandie grįžo į Maskvą.

DU J. V. AVIATORIAI NI
KARAGVOJ PRAPUOLĖ

MANAGUA, Nikaragua, spa
lių 21. — Nueva Segovia ap
skrity prapuolė du Jungt. Val
stybių laivyno aviatoriai, Įeit. 
Thomas ir serž. l>owdoll. Pa
siųsta ieškotojai.

PASKENDO ITALŲ GARLAI
VIS.

QUEBEC, Kanaduj spalių 
21. — S t. Lawrence upėj pa
skendo, netoli nuo F&ther Point, 
italų prekybos garlaivis Vul- 
cauo. įgulos Žmonės visi išgel
bėti,

PENVER, Colo., spalių 21. —• 
Praeitą sekmadien) miręs čia 
žymus žydų gydytojas, Dr. 
Charles Davld Spdvak, prieš 
mirti savo kūną pažadėjęs me
dicinos mokyklos anatomiku- 
mui.

Dawes agentas - Vokie
tijos finasy ponas

Neleidžia didinti valstybės tar
nautojų algų, nes Vokietija 
nepajėgsianti reparacijų mo
kėti

BERLINAS, spalių 21. —Fi
nansų ministeris Dr. Koeler 
pranešė reichstagui (parlamen
tui), kad algų valstybės tar
nautojams ir valdininkams esą 
negalima padidinti, kaip kad 
buvę projektuojarrla, kadangi 
prieš algų didinimą užprotes
tavęs S. Gilbert Parker, gene
ralinis reparacijų nuėmimo a- 
gentas. Parker nurodąs, kad 
algų padidinimas stipriai ap
sunkinsiąs biudžetą ir Vokieti
ja nepajėgsianti reparacijų mo
kėti.

Nori užgini “Malt Siru
po” pardavinėjimu

Prohibicijos vyriausybė sako, 
kad bravorai jj pardavinėju 
žmonėms alui daryti

MJLVVAUKEE, Wis„ spalių 
21. — Federalinė prohibicijos 
vyriausybe įnešė Jungt. Vals 
tybių apskrities teisme bylą 
prieš bravorus, gaminančius ii 
pardavinėjančius vadinami! 
“malt sirupą.” Prohibicijos v;, 
riausy.bė siekias užginti tatai 
daryti, motyvuodama tuo, ka; 
tasai “malt simpas” esąs nn 
luis kita, kaip alus sulaikys 
rūgimo stovyje ir vartojama, 
vien tik alui ua.mū daryli.

Bankininkai kaltinami 
dėl $1,000,000 suktybių

MANKATO, Minn., spalių 
21. — Federaliniame teisme ču*. 
prasidėjo vadinamo Soutlien*. 
Minnesota Joint Stock Land 
banko byla. Kaltinamųjų yra 
dvylika to banko valdininkų 
kaltinamų dėl suktybių ir pasi 
glemžimo arti $1,000,001 > in- 
vestorių pinigų.

Mano, kad lakūnas 
Lesseps yra žuvęs

ŲUEBEC, Kanada, spalių 21. 
—Prapuolė Jaųues de Lesseps, 
žinomo Suezo ir Panamos ka
nalų statytojo Ferdinando Les- 
sepso sūnūs. Praeitą antradie
nį jis išskrido hidroplanu iš 
Gaspe ir nuo to laiko nieko 
apie jį nebegirdėti. Vakar St. 
Lawrence upėj, netoli nuo Kan
dy Bar, buvo rasti jo hirtro- 
plano sparnai, ir manoma, kad 
Lesseps yra žuvęs.

a
PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
Hetuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
<..iutojams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacij<»b Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

X. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais n taipgi per skyrius Ir pafttą ii kitą 
miestų

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

Telegrafuok it pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteilss 
jujns patarnavimą: . ,
AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St. 
TU BUČIO APTIEK A, 233 E. llhf.ii Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Iš Okupuotos Lietuvos
Biaurus šnipų darbai
SEINŲ Punsko krašte pas

kutinėmis dienomis eina suimi- 
nėjimai kiek pasižymėjusių 
vietos lietuvių veikėjų. Suim
ta 15 žmonių. Suimami įvai
riais pretekstais, kaip buvę 
šauliai iš 1919 m. laikų, kada 
tas kraštas buvo lietuvių Val
džioj.

Suimtųjų tarpe yra Juozas 
Vaznelis iš Vaitakiemio ir Jur
gis Bancevičius iš ValinČių kai
mo, kuriems lietuvis išgama 
Juozas Kalkauskas yra dar su
daręs ir šnipinėjimo bylą. KaL • 
kauskas savo laiku įstojo lenkų 
policijos tarnybon kaipo agen
tas šnipinėjimui lietuvių tarpe- 
Kadangi žinių surinkti negalė
jo, jam grėsė atleidimas iš 
tarnybos. Todėl sumanė suda
ryti šnipų bylą. Ėmė girdyti 
Vaznelį ir Bancevičių ir pareiš
kęs, kad esąs Lietuvos agentas, 
dirbąs Vilniaus krašte Lietu
vos naudai, pasiūlė priimti 
kažkokius dokumentus ir pa
siųsti į Lietuvą. Vaznelis it 
Bancevičius atsisakė, bet vlR 
dėlto buvo suimti ir pasodinti 
kalėjimai!.

Agentas Kalkauskas su bro
liu Suvalkų gimnazijos 8 kl. 
mokiniu taip pat suimtas. Jį 
apskundė susipykęs kitas agen
tas Kvietkanskas, pranešda
mas, kad Kulkauskas turįs kaž
kokius raštus, skirtus Lietuvai.

------------------y------------- ---

Policijos vadas nušovė
klaipėdieti

KRETINGA; fTOgsėJb mė
nesio ^7 d. apie 11 vai. nuova
dos viršininkas (Kretingos) 
Šileika nušovė Waipėdos kraš
to pil. tūlą Lipšį. Lipšis čia 
p;it Kretingoje jau kurį laiką 
darbavosi su savo bendrais. 
Rugsėjo 27 d. kur tai jie ėjo 
gatve. Sutikęs juos nuovados 
Viršininkas paprašė dokumen
tų. Lipšis ėmęs užsisėdęs dvi
ratį važiuoti toliau. Nuovados 
viršininkas sušukęs “sustok!” 
ir paleidęs 5 šūvius vietoję nu
dėjęs Lipšį ir peršovė pašto 
tarnautojui kelines. Nušautąjį 
ginantieji pasakoja. kad jis 
buvęs kiek -įsigėręs ir dar ne 
visai gerai ausimis prigirdėjęs. 
Vis kažkokį nėlemti reiškiniai.

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lių 21. - Del pradėjusios siau
sti vaikų paraližo ligos, Eure
ka ir Arcada miestuose visos 
pradžios mokyklos tapo užda
rytos.

Sveikatos vyriausybes prane
šimu iki šiol buvo ta liga su
sirgę 9(M) vaikų, kurių 101 mi-
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Vėliausi lietuviški rekordai visiems gerai Sinoirp) Chicagoa artistų 
10 colių, iBc.

Skombalim — Polka
Telšių -< Polka

Jeronimo# Reksnis ir jo Orchestrų
Tu Arielką Tu I ii koji , A. Vancktvioa
Augino Matulė Vienturtę Dukrelę A. Venckevi«z->. Zuka 
Barbora — Valcas 
Mariutės — Polka

A. Labucki Orchestra

; tu si

79482

80087

Sinčiame paštu. Reikalaukit pilno sura
šo lietuvjškų regordų ir fotelių.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė 

Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

> t Vi uV Jn

M9 v

KAIP GALIMA SUTAUPYT-PINIGŲ
Perkant lakančius nuo pačių išdirbėjų galinta pigiau 

nupirkti, kaina yra daug mažesnė, kaip krautuvių.

Lietuviai katrie manot pirkti ir jums reikalingi ra
kandai arba pianas, tai lankydami kitas krautuves, mel
džiame atlankyti ir musų dirbtuvę ir krautuvę, dasižino- 
kit»apie musų kainas ir musų darbą. Mes patys esam 
frontinių setų amatininkai ir mes juos padarom geriau
siai. Dirbam ant orderio, katrie pasirenka materiolą ir 
uždangalą, padirbant 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 kainų imt. Mes užtikrinam, katrie pirkaite, 
busite patenkinti. Ba katrie yra pirkę yra visi patenkinti 
musų darbu ir kainomis. Pasiteiravimas nieko nekai
nuoja. Ateikit ir persitikrink it j musų rąkandų dirbtuvę 
ant Archer Avė.

ARCHER UPHULSTERING AND
FURNITURE

Savininkas Juozapas Kazikaitis

4140 Archer Avė Ghicago
Pilone Lafayette 9733

LIETUVIŲ ATYDON

Jus galit dabar įsigyti radio! Tik 
žiūrėkite šių bargenų, tas yra pa
daryta dėl bankrutavimo.

5 Tl BU SETAS, $14.95 
gražiais cubinet’ais, taipgi 5 tūbų 
chassis, $10, Ozarka portable 4 lu
bų setai. $10.50, 201-A tūbai, 60c. 
30 Henry chokes, 90c. Seal spea- 
kers, $4.50, IX colių Erta eone 
speakers, $6, visokių ryšių cabinet, 
$2 ir daugiau, 45 volt “B” |>atte- 
ries, $1.75. Taipgi daugelis kitų 
radio baigenų.* Atdara vakarais.

Chas. Hoodwin Co.
4240 Lincoln Avė.

Pardav.nčtolai ta vorų subankruti- 
iv.iių ištaigu ir perviršio.

Garsinkite Naujienose

Įvairenybes
- r į ir

Žemės šiliraos išnaudoji 
mas

arba yra toks didelis kaip 
saulėje. Tokio milžiniško ši
limos kiekio pakaktų vienos 
tūkstantinės dalies visoms pa
saulio mašinoms sukti. Tačiau 
apie to žemės gelmėse paslėp
to šilimos energijos šaltinio

išnaudojimą dabar dar per 
anksti kalbėti, nes atsiranda 
visa eilė labai didelių kliūčių. 
Tik tuomet galima busią de
rintis prie žemės vidurio šili
mos, kai busią išnaudotas ug
nikalnių karštis.—K.

l .. 1X. -LJ *1. 'BaMBfBEMBtl1 ■M'MFII" ■ttnrtrrr?

žemėje, žmonėms kas 
vis labiau tenka susi- 
tais budais, kuriais

bus kuras pakeisti. Be

žmogui 
vėjais?, 
norima 
kai ku-

Mažėjant įvairaus kuro at
sargiai 
kartas 
rūpinti 
galima
tų gamtos jėgų, kurios jau į- 
kinkytos į praktiškąjį 
darbą, kaip sakysime 
vandens kritimo jėga, 
taip pat pasielgti ir su
riais gamtos reiškiniais, žemės 
vidurio šilima, kiek ji žinoma, 
šiuo atžvilgiu geriausias gali 
būti kuro pavaduotojas. Kad

Naujas lengvas metalas
Kanadoj rasta* dideli klodai 

mažai ligi šiol žinomo berilo 
mętalo. Jis yra tris kalius

' lengvesnis ir daug kietesne 
llaliuminijų. Šio metalo pasauly 

retai kur yra ir labai mažas 
kiekis, dėl to jis ir buvo labai

? brangus. Benio radimas turės
> suvaidinti labai svarbų vaidme- 

nį aviacijoj, šioj srity lengvas
> ir ištvermingas metalas galės
* pakeisti visas sunkiausias or-
* laivio" dalis.
> šis sumanymas nėra bergždžias
* lakios vaizduotės vaisius, rodo Į
> nesenai Lidse įvykęs anglų mo-
* kslininkų suvažiavimas, kurla-
* me buvo ir žemės ir vidurio
> šilimos išnaudojimo klausimas
* iškeltas. Tuo klausimu referatą,
* skaitė Dr. Grejon. Jis nuro- 
’ dė, kad žemės šilimos reiški- 
’ nys dar nėra nuodugniai istlr- 
1 tas. Žinoma tik tai, kad leid-
* žiantis į gilius šulinius ir ka-Į
* sykius šilima kas kartas vis 
1 didėja ir didėja. Labai giliose 
' kasyklose būna toks karštis,
' kad be dirbtinio vėjo negali- 
' ma butų ten žmogui ištverti. 
' Ligi šiol žemės pluta žinoma 

kokių dviejų su viršum kilo
metrų gilumo. Pačioj giliau
sioj žemės vietoj, kokia tik pa
sisekė pasiekti, šilima siekė 
76 laipsnių Celsijaus termomet
ro. Nuosekliai galvojant, reik
tų prileisti, kad pačiam žemės 
vidury karštis siekia 5,000 
laipsnių tuo pačiu termometru

Stasys Šimkus

BALIUS SU SŪKIAIS
Rengia

Draugystė Susivienijimo Brolių Lietuvių
Nedėlioj, Spalio-October 23 d., 1927 

Dievo Apveizdos Parapijos Svet, 
18 St. ir Union Avė.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 85c. ypatai
Kus atsilankys į balių, galės įstoti j draugystę dykai

Kepurinis Balius
Rengia

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų

Subatos Vakare, Spalio-Oct. 22 d., 1927 
Tautiškoj Svetainėj, 351h ir Union Avė.

Pradžia 7:30 valandą vakare.

Už pagražintas kepures laimės dovanas
1 n žangu 35c.

Kviečia KOMITETAS.

“Kuprotas Oželis”
METINIS TEATRAS IR RALIUS

RENGIAMAS PASTANGOMIS L. E. L. DRAUGYSTĖS

Nedėlioj, Spalio-October 23, 1927
M. Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23rd Place
Durys atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės 6:15 vai. vak. 

Po programui šokiai iki vėlai nakties.
'lodei Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaites, seni ir jauni, mylinti 

gražias komedijas, turėsite progos pamatyti vieną šauniausių ir juo
kingiausių komedijų — “KUPROTAS OŽELIS”, šitą veikalą suloš 
vien tik pasižymėję artislai ir artistes. Kas myli gražias komedijas, 
tai turėtų neatbūtinai atsilankyti j šį vakarą, ba kito tokio piogramo 
negreit bus, dėl to* kad L. E. L. draugija visuomet stengiesi gerbiamą 
visuomenę pilnai patenkinti savo parengimais.

Todėl visus maloniai kviečia
L. E. L. DRAUGIJOS KOMITETAS.

Rudeninis Šokis
Rengia Brighton Park Lietuvių Atletinis 

ir Pašelpos Kliubas

Subatoj, Spalio-Oct. 22, 1927
Meldažio Svetainėj,

2244 W. 23 PI.v
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c.

Muzika JOHN POCIUS

LINKSMAS RALIUS SU DOVANOMS 
Parengtas Lietuvi, Tautiškos Kat. Parapijos 

Prie 35 St ir S. Union Avė.
Nedėlioj, Spalio (Oct.) 23 d., 1927 >

Pradžia 7 vai. vakare 
Kiekviena ypata su įžangos tikietu turės progą 

« laimėti aukso $5.00 pinigais.
Grieš puiki orchestra lietuviškus ir amerikoniš

kus šokius. Skanus gėrimai ir saldainiai patenkins 
visus.

Gerbiamieji! Meldžiam atsilankyti j šį Balių 
linksmam laiko praleidimui. • Svetainė graži, tvarka 
gera, visus užganėdins.

Kviečia KOMITETAS.

IŠKILMINGA VAKARIENE IR ŠOKIAI
— rengia —

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJ 
TAUTIŠKAS KLIUBAS

Nedėlioj, Spalio-October 23 d., 1927 m.
Pradžia 7 vai. vak. įžanga $1.00 ypatai

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
Abiejose mažosiose svetainėse
3133 South H&lsted Street

Tai bus viena iš įvairiausių vakarienių ir tikrai lietuviški valgiaį. 
Kurie no>ės įstoti j Kliubą per vakarienę, bus priimami veltui iki 40 
metų amžiaus.

Taip gerbiamieji užkviečiame visus atsilankyt į musų vakarienę 
ir praleisto vakarą linksmai prie geros muzikos, kuri grieš lietuviškus 
šokius.

Kviečia KOMITETAS.

“Du Broliu
4-rių veiksmų drama

KURIUOS PERSTATYS LIEJU VIII SCENOS 
MYLĖTOJŲ RATELIS

Nedėlioj, Spalio-October 23 d., 1927

STRUMILOS SVET.
158 East 107th Street, Roseland, III.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 75c

Veikalo vaidinimė dalyvauja:—Patsai veikalo 
autorius, J. J. Zolp, A. Barčus, Petraičiutė-Millerie- 
nė, abu Ludkevičiai, Shimkus, Kensctavičienė, V. 
Praikša, A. Daukša, A. Jocius, A. J. Darnusis, A. 
Andrijauskas ir P. Daugėla. Režirieriaus M. Dun
dulienė.

Po vaidinimui šokiai. Ludkevičiaus Orkestrą.

13-Kos Metų Sv1KaK.tv1.vix4
KONCERTAS ir ŠOKIS

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 
Kliubas iš Cicero

Nedėlioj, Spalio 23, 1927 -
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Įžanga 50c. nuo narių, 75c. prie durų 
Muzika J. F. POCIAUS

PROGRAME DALYVAUJA:
Birutes Choras po vadovystė Komp. S. Šimkaus 
Ciceros Lyros Choras po vadovyste K. Steponavičiaus

Visus širdingai kviečiame,

SOLISTAI:
P-nia Rakauskienė 
Povilas Stogis 
Ona Pocienė 
K. Sabonis 
E. Salaveičikiutė 
Betty Molloy

Lietuviu Liuosybės Svet., 
14 St. ir 49 Ct.. Cicero, III.

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas.
Ona Pociene
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LIETUVOS Roseland

NAUJIENOS, Chicago, Iii 3

ŽEMLAPIS
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Naujienose(iarsinkities

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumo ir geru patar
navime.

Tiktai pareikalaukit jo. Jei jus 
gyvenate pertoli ir jums nepa
ranku atsilankyti į rpušų banką, 
tai tik parašykit laišką lietuviš
kai, o mes maloniai atsiųsime 
jums Lietuvos žemlapį dykai. 
Ponai, Macikas, Sedemka, Jag
minas, Kimkevicz ir Mickewicz 
jums maloniai patarnaus.

Ne Atidėliokite Ilgiau
I Mrs. Anielia Jaru»z*KauBhiUaa A. VIDIKAS-LULEViCH

Atminkite, kad rytoj, spafių 
23-čią Strumilo svetainėje, bus 
vaidinama “Du Broliu.“ Atsi
lankykite pažiūrėt* iv’ pasige-

Koselandietis

Laiškai Pastoje
laiškai yra atėję iš Eu-šie

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
dą klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 

, :ow” lobėj nuo Adams gat- 
.ės pasakant laiško NUME- 
PiJ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
‘ik keturiolika d cnų nuo pa
skelbimo. *

Ealekis William K P 
Kasperowich Kike 

Kruša Miss D 
Rozmenskenei Marijonai 
Sara pinas Matauras

>23

><)/

571

579
580

Vaiksner Susie 
\Vaitkus Joe 
Zemcekienei Elzbetai 
£iaugra J >

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victorv 7516
DR. H. SIEGEL

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
.Kraujo ir šlapumo analyza 

) Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.
1800 So. Halsted St.

Chicago

JOS. F. BUDRIK Ine., ŽŽJ ’
Didžiausis Muzikos, Radio ir Pianų Sezono Išpardavimas 

Per musų daugumų pirkimo ir daugumą pardavi- 
n;o dar sumažinome kainas

r
k

PIANAI

Wurlitzer Player už

Kimball Grojiklis už

/

(atveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už knieti) dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
tti-ba f.tsilankykit į musų ofisų, o 
inusų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidumis-

Mos taipgi duodamo reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

1'elefonaA į viaua departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
R vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

AKUAEKKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal į 
State Bank

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. K. BLUMENTH AL 

OPTOMhSTRIST

AKUŠERKA
8101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatris 

Tel. Yards 1119
Baigusi akute-

Motery, ir menti-

JL
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

XXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXMM ■■■MM m MM MM MM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGHICAGOS musų geriausis
S PATARNAVIMAS

Parduodame ir mainome 
namus. Parduodam laiva- 

, kortes. Siunčiame pinigus 
Lietuvon, greitas patarna
vimas. Vietiniams ir apie- 

,linkės lietuviams geriausia, 
vieta pasidėti savo doku
mentus ir šiaip visokius po

pierius i muųs Saugias Dė- 
'žutes (Safety Boxes) $3.00 i

ŽINIOS
Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

, policijos viršininkas

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

$195

$235

IJernard Grojiklis už $175

H. C. Bay Grojiklis $210

Reproducer Grand 
Pianas už $495

Gulbransen Registering 
Grojiklis už $450

ll .'I#

Šitas naujas Freshman 6 Tūbų Elektri
kinis Radio .............................  $119.00

6 Tūbų Freshman Setas už... ...... $49.50
6 Tūbų Nauja Radiola...............— $69.00

šitas Naujas Atwater 
Kent Radio 6 Tūbų 
Elektrikinis už .... $119.00

6 Tūbų Atwater Kent
/ už ......................... $49.00

6 Tūbų Mowak....... $29.00

ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon
iniuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

1 gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 
primdymo.

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

Valandos nu* 
£ ryto iki 2 p* 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

4-

* t ■

’ritaiko akinius, atitaiso regėjimą 
akiu {tempimu, ir galvon 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Dabokitės kišenvagių!
Nesi nešiokite su savim 

giau pinigų, kaip kad jums rei
kia. šis patarimas ypatingai lie
čia moteris.

Kai lankosi krautuvėse, mo- 
erys neprivalo dėti savo ran

kinius krepšius ar 
su pinigais ant stalų nieko n<^ 

Kasydamos. Saugokitės per- 
’aug draugiškų ypatų, kurių 
jus nepižjstate.

Kai neša dideles pinigų su
mas, 'vyrai turi būti ypatingai 
atsargus. Jus esate lengva ki-; 
kiiivagių auka, kai laikote pi
nigus užpakaliniame 
seiliuje.

Gerai jsitėmykite, 
do jūsų brangmcnys, 
rodelia, žiedas arba špilka, kad 
toms brangmenems prapuolus 
galėtumėt papasakoti, kaip jos 
išrodo.

Padėkite mums. Jei jus tam
pate priežastimi suareštavimo 
vagilio, tai išdekite ji ir tinka
mai nubausti.

dau- . . v<.metus ir augsciau.
Apdraudžiame nuo ugnies 

lir kitų atsitikimų.
Ofisas atdaras vakarais; 

ir nedėliomis iki 12:00.
ba Sernol^ Į}^ Į/, MilaSZeWICZ n ninl/fi nr*-

4600 So. Wood St. 
Tel. Virginia 0117

xlxxxixxxxxxmxxxxxxxxxxx

Įvairus Gydytojai

S. L. EABIAN & Co.
^809 W. 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

kelnių ki-

kaip išm- 
pav. laik-

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - Angliškas

ir

Angliškai - Lietuviškas
Talpina 18,000 žodžių 

Išleido M. J. Tananevičius
Kaina $1.25
Parsiduoda

Naujienų Knygyne

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tek Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Prenumerata metams 
Pusei metų
Kopija ..........................

>2

20c

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

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

Lietuviai Advokatai

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta- >ų 
rimui ir palyginimui žodžių;; - 
yra gera ir musų jaunuo- 
liams mokintis lietuviškai.

Gny^elė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai; didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kiŠeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė
kit knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

I 
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BaMes Love It
Del skilvio Ir vidurių Beeina- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio kaip ii. saugmi žudikių 
Laxative.

MRS. WlNSLOW’t
Syrup

Phone Arinitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN '
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel.: Dieną: Canal 8110. Nakti 
South Shore 2238, Boulevard 4186

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

((.JURGELIONIS
Miesto Ofisas

196 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:30 iki 2.80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po pietų n-ao 8:30 iki 8:t0 va), vak. 

Nudiltomis i?uo 10 ryto Ud 12
TeL Yards 1141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaiiojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgišlams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
.2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj j
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. VVashington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895
W'" ’ i ii

BLDG. 
St.

Clark

J. P. WA1TCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Mickigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 91191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Ckirvgaa
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ufų 
Ofisas 3102 So. Habted SU Chicago 

arti 31at Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak Ne
kėliomis ir šventadieniais 10—12 dian.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2001

Tel, Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioi
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Matam*__________________
Pusei meti ...... ......................
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Lietuvon ir kitur ulsienluoeei
(Atpiginta)

- 88.80Metami — 
Putai metų

Pinigui reikia ai«eti palto Mouey 
orderiu kartu «u uisakyma.

FAŠISTAI IR VATIKANAS.

“Liaudies Balsui” su pažymėjimu, kad tai yra politiniems 
pabėgėliams. Kiek kam išduota pašalpos, bus smulkiai 
paskelbta.

“Liaudies Balso” adresas yra toks: “Liaudies Balsas”, 
galvena pasta, pasta kašte No. 979, Riga, Latvija.

Aukas Lietuvos politiniems pabėgėliams mielai su
tinka priimti ir pasiųsti kur reikia taip pat ir “Nau
jienos”.

> 11,111 1 '

Apžvalga
I m. i

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS 
DRG. RAŠKINIS

išŠiomis dienomis sugrįžo 
Lietuvos brooklynietis, drg. 
Raškinis, kuris tenai buvo nu
vykęs atlankyti savo šeimyną 
ir gimines. Už kokių dviejų 
metų drg. Raškinis ketina vi
sai apleisti Ameriką ir apsi
gyventi Lietuvoje.

Būdamas Kaune, jisai matė
si su drg. K. Bieliniu ir dauge

Prieš keletą dienų Vatikano laikraštis “Osservatore 
Romano” pasiūlė diktatoriui Mussolini padaryti taiką 
su papa, atsteigiant jo “laikinąją galią”. Vatikano orga
nas reikalavo, kad dabartinė Italijos valdžia suteiktų 
Romos katalikų bažnyčios galvai bent mažą sklypą že- liu kitų žymių Lietuvos poli-
mės, kuriame jisai galėtu gyventi visai savarankiškai,'tikos darbuotojų, 
nepriklausydamas nuo svietiškos valdžios. j Dr* y,a s(ena!j v'-

Buvo manoma, kad fašistai šitą papos pasiūlymą į Lietuvon, jisai
priims, nes susitaikydami su katalikų bažnyčia jie, ro- mokėjo pažvelgti į viską atda- 
dos, nieko nepralaimėtų, o tiktai įgytų stiprų talkininką romis akimis. Lietuvoje, pa
kojai su savo priešais. Italijos diktatorius juk ir pir- «ak jo, šiandie siaučia tokia 
miaus teikė įvairių maloniu Vatikano “kaliniui“ ir yra i J*1181 kokios tenai gal
uz tai ne kartą susilaukęs Viesos JO padėkos-ir pagyri-|kuo viskas |)asibaigs_nežinIa. 
mų. Mussolini, pav. įsakė viešose mokyklose pakabanti Gaila, kad kelionėje drg. 
kryžių, dovanojo papai rinkinį brangių knygų, sugriovė Raškiniui teko sunkiai 'susirg- 
pikčiausių papos priešų, masonų organizacijas, ir t. t. ti, taip kad reikėjo jam net 

operaciją daryti Karaliaučiuje.
Tečiau iš Romos dabar atėjo žinia, kad fašistai pa- Da ir dabar jisai nėra 

pos reikalavimą atmetė. Oficialia juodmarškinių orga- pasveikęs, 

nas, “Foglio D’Ordini“, pareiškė, kad apie papos valsty
bės atsteigimą negalį būti jokios kalbos. Tuo budu Va
tikano viltys tapo sunaikintos.

Šitoks fašizmo nusistatymas mums išrodo visai na
tūralia. Atgaivinti papos valstybę, žinoma, butų reak
cingas žinksnis. Teokratijoms (“Dievo tarnų”, valdo
moms valstybėms) šiandie nebėra vietos civilizuotame 
pasaulyje. Jeigu kunigija dabartiniais laikais kur iri 
prisiplaka prie valdžios, tai ne kaipo “Dievo atstovai”, 
bet kaipo politinių partijų atstovai. Tokia gi valstybė, 
kurioje visa galia priklausytų bažnyčiai, šiandie butų 
juokingas anachronizmas, dabartinei gadynei visai prieš
taraująs dalykas. Net ir turkai šitokio absurdo negalėjo 
pas save pakęsti ir “davė saktį” savo sultonui.

Bet suprantama, kad Mussolini, pasipriešindamas 
Vatikano reikalavimui, vadovavosi visai ne civilizacijos 
ir demokratybės sumetimais, nežiūrint to, kad jo laikraš
tis “Foglio D’Ordini“ ir kalba apie“dvidešimtąjį amžių”. 
Jisai nesutinka suteikti papai suvereino valdovo teisės, 
kadangi diktatūra negali pakęsti jokio kito autoriteto sa
le savęs. Kad fašistų valdomoje Italijoje ir ypatingai 
pačioje Romoje, galėtų gyvuoti kokia nors valdžia, nepri- partinį kromelį Ji turėjo juk

PERANKSTYBAS 
DŽIAUGSMAS

tirti, ką Lietuviški socialis
tai mano apie Anglų darbo 
partijos atsisakymą (? “N,” 
Red.)' nuo pereitų metų pa
skelbto (? “N.” Red.) oLvl- 
sio—“socializmas musų lai
kais’—iš kurio paliko vienui 
-vienas plikas principas: na
cionalizuoti Anglijos anglių 
kasyklas, suprantama, atly
ginant savininkams.”
Tie klausimai tikrai įdomus, 

bet ne dėl to ,kad į juos neduo
dą atsakymo socialistai, o tik
tai dėl to, kad juos galėjo pa
statyti laikračio redakorius, iš 
kurio reikalaujama vis tik šTo- 
kio-tokio žinojimo ir išmany
mo!

' Ginčytis su 
simu, ar Rusijos

pilnai

MCI EPAI ATEIVIAI UeP°8 1 d ’ 1924 m. ir kuriuosnLLLU ALIOM AlUlIfU net dabar galima deportuoti.
----- ------ | Iš tų 181, dauguma buvo

Sulig įstatymų “atkeliavimo anglų: kanadiečių 60, anglų 17, 
certifikatas” (certificate or airių 15, škotų 5, ir įvairių 6. 
arrival) yra svarbus dokumen- (Buvo 16 italų ir 12 vokiečių; 
tas norintiejns naturalizuotis. Į 6 švedai ir 5 lenkai. Tik vie- 
Kuomet prašymas paduotas, iŠ nas meksikietis, gal todėl, kad 
Darbo Departamento certifika- labai mažai meksikiečių tampa 
tas turi būti pasiųstas teismo Amerikos piliečiais. Keturi iš 
raštininkui — jeigu prašytojas šios grupės yra užrašyti kai- 
atvažiavęs į Suv. Valstijas po 
priėmimu šio įstatymo, paduo
dant dieną, vietą jo atvažia
vimo į Suv. Valstijas”. • (Da
lis 4-tu. Aktas iš birželio 29 
d., 1906 m.). Tie certifikatai 
gaunami nuo imigracijos atva
žiavo rekordų. Daugelis at
eivių atvyko nelegališkai; dau
gelis neatsimena kada atvažia
vo; imigracijos rekordai 
būti ne pilni. Prieš dviejų 
tų, tokiuose atsitikimuose, 
eiviai galėjo naudotis taip 
dinamų “nunc-pro-tunc1 
minu arba įleidimu, tas užėmė 
vietą paprasto atkeliavimo cer- 
tifikato. Bet vasario mėn., 
1925 m. iš vyriausybės • įsaky-

lio “Suv. Valstijų tautos”, tai 
'greičiausia šie buvę pametę sa- 
Ivo Amerikos piletybę ir bandė 
vėl įgyti. [FLIS].

Sustipjrina Nervus ir 
Vidujinę Jėgą

Vyrai ir moterys, kurių nervai yr -. menki 
ir, kurie turi Kleinus vidurinius organus pri
valo imti Nuga-Tone nors per keletu dienų 
ir pamatys stebėtiną pasitaisymą. Sripresr.i, 
patvaresni nervai ir padidėjimas vidujinė* 
jėgoj ir veklumo visų organų yra natura- 
lės pasekmei po paėmimui Nuga-Tone. Ji* 
taipgi taiso kraują, ' padidina muskulų stip
rumą ir pagerina aboną sveikatą.

Dalei savo didelių sveikatą budavojanėių 
yoatylZų Nuga-Tone yra geras dėl prasto 
apetito, prasto virikiinmo, inkstų ar tul
žies suerzinimo, gležnų kepenių, prasto mie
go, pailsto, nupuolusio jausmo, netekimo svo
rio. skaudėjimo galvot, kroniftko užkietėji
mo ir panašių ligų. Nuga-Tone yra garan- 
tuo iarnas, kad jums pagelbės arba bus grą
žinti pinigai. Pasiimk bonkutę iiandie. (jau
namas visose aptfekose.

gui 
mc-
at- 
va-

egza-

Sirvydais klau-imas PraktiM užbaigė. Nuo
j komunistai ne* v*enas nelegališkai

stengiąsi vykdyti Markso teo- a^v^l<Vs į &ą -1 n<**
riją, butų bergždžias darbas, ' - - --------  — -
nes tos teorijos nei pape J. O.. kor^ . negalima rastų negali 
nei jo sūnelis nepažįsta. “Nau- P'l'etybės.

vienas, kurio atvažiavimo re-

jienose” buvo šimtai kartų į- 
rodinėjama, kad “leninizmo” 
mali-malienė neturi nieko ben
dra su Markso teorija.

Bet jei ponams iš “Vieny
bės” atleistina nežinoti marks
izmo, tai jie, ieškodami prie
kabių prie socialistų, turėtų 
bent skaitytis su faktais.

' Kada Vokietijos socialdemo
kratai “atsisakė” nuo savo teo
rijų kunijimo? Niekuomet! Jie’ 
niekuomet neatsižadėjo ir val
džios; visą laiką ji kovoja už 
tai, kad valdžia patektų į jų 
rankas! Tiesa, kad Vokietijos 
revoliucijos pradžioje .valdžia 
buvo laikinai socialdemokratų 
rankose, bet paskui kai rinki
muose į Steigiamąjį Seimą 
daugumą balsų gavo buržuazi
nės partijos, tai socialdemokra
tai pavedė galią tai valdžiai, 
kurią pastatė seimas. Apie tai 
“Naujienose” irgi buvo daug 
kartų rašyta.

( Bet tą socialdemokratų nu-

yra tuks- 
šalyje, ku- 
reguliacij ų

“Laisvės” r-r-revoliucionieriai 
ėmė iš džiaugsmo ant sienų 
kabintis pamatę anglų spau
doje melagingą pranešimą, kad 
Norvegijos “komunistai” laimė
ję milžinišką pergalę rinki
muose.

Kaip jau musų skaitytojai 
žintf, pergalę rinkiminėse lai
mėjo ne komunistai, bet Dar
bininkų Partija susivienijusi su 
socialdemokratais. Paskiausios 
telegramos rodo, kad ta parti
ja pravedė į Stortingą (paria- sjienkįm^ daugumos valiai ga-
mentą) 61 atstovą, kuomet pir- y vajinG “atsižadėjimu 
ma ju turtjo, rodos, tik 29 at- džios>. tiktai , koks 
stovus. J

O komunistų praėjo tik 3. I mokratijos principams, 
šis “Laisvės” išsišokimas dar ” ■ - •

kartą parodo,^ kaip aklai ji ti
ki net ir didžiausiais absur
dais, jei tik jie tinka į jos 

klausanti nuo fašistų, tai yra visiškai neįmanomas daik-Jžinoti, kad Maskva senai yra 
tas. prakeikusi Norvegijos Darbi-

Diktatūra yra tam tikra despotizmo forma, o despo- ninkl» PartiK ir i°s vadi» Tran- 
tizmas visuomet buvo ir bus priešingas tam, kad jo te- ™el>. kaip? •‘išdav‘k“s”- ir ka.d 
ritorijoje kas nors naudotųsi savarankiškumo teisėmis. versti tos partijos pasitrauk- 
Senovės Romos despotai, imperatoriai, negalėdavo pa- ti ir susiorganizuoti skyrium.Senovės Romos despotai, imperatoriai, negalėdavo pa- ti 
kęsti net krikščionių kuopelių, kurios rinkdavosi paval
gyti prie bendro stalo ir atlaikyti savo pamaldas, šios 
gadynės despotai — tiek “raudonieji” Rusijos bolševikai, 
tiek “juodieji” Italijos arba Lietuvos fašistai — žiauriu

KITAS JUOKDARYS

Marijonų “Draugas” irgi da-

smurtu persekioja kiekvieną laisvą politinę organizaciją dentui, pranešusiam apie 
ir net grynai ekonomines darbininkų sąjungas.

Tokia jau despotizmo prigimtis. Todėl didelį žlibumą 
parodė musų klerikalai, kuomet jie po gruodžio 17 d. per
versmo šoko garbinti diktatūrą. Šiandie jie jau ir patys 
mato savo klaidą. Griežtas Italijos fašistų pasipriešini
mas Vatikano reikalavimui dar kartą turi juos įtikinti, 
kad diktatūroje nėra išganymo nė klerikalizmui. Su dik-
tatoriais gali eiti kartu tiktai tie, kurie sutinka jiems tar- [iuoj.a 
nauti ir čebatus laižyti.

PADĖKIME POLITINIEMS PABĖGĖLIAMS

Rygoje einąs dvisaivaitinis Lietuvos demokratijos lai
kraštis, “Liaudies Balsas”, rašo:

Politinių pabėgėlių yra gana daug Latvijoj (apie 90), 
Vokietijoj (apie 25) ir kitur. Visi šie žmonės bėgo užsie
nin vengdami kalėjimo, koncentracijos lagerio ar sušau
dymo. Ypatingai daug yra atbėgusių iš Tauragės po 9 
rugsėjo sukilimo. Jų dalis atbėgo Latvijon, kiti Vokieti
jon. Iki pasiekė užsienį, visą laiką slapstėsi po miškus, 
nuplyšo, suvargo; atbėgo ir sužeistų. Čia visi gevenąn- 
tięji emigrantai ir negaudami darbo, aišku, mažfi ką gali 
padėti šiems žmonėms, kurie nešė savo galvas už demo
kratinę tvarką. Artinasi žiema, o nėra nei kuom apsi
vilkti, nei apsiauti.

Demokratijos draugai! Padėkite žmonėms, kurie ne
šė savo galvas ir yra pasirengę bet kada jas paguldyti, | 
kad tik atstačius teisėtumą. Siųskite kiek, kas galite

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

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

kamp. I>ake St. 10 fi.

nuo 
nuo

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
ę iki 8 vai. vak. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų

16.95
16.45

8.25
8.00

12.50
12.00
10.25

$11.50
7.75

Todėl

SOLVAY COKE
Range
Nut

ANTRACITE

Chesnut

l’HONE VIRGINIA 19>0

nient
preciation’.

Filiam
Apskaitoma, kad 

tančiai ateivių šioje 
rie sulig dabartinių 
negali prašyti Amerikos pilie
tybės. Kadangi toks padėji
mas yra keistas. Imigracijos 
ir natūralizacijos kongresiniai 
komitetai per kiek laiko svars
to teikimą “Kings Excuse” to
kiems ateiviams, kurie atvažia
vo. prieš liepos 1 d., 1924 m., 
arba prieš birželio mėn. 3 d., 
1921 (kada pirmas kvotos į- 
statymas įėjo galėn). Bet iki 
šiam laikui nėra pataisos.

Yra labai daug nesusiprati
mų šitame atsitikime. Dauge
lis ateivių, kurie patys žino, 
kad nelegališkai atvyko, v ištiek! 
prašo pilietybės; tikėdami, kad' 
taip darant, užregistruojant 
norą tapti piliečiu, viskas dus 
gerai. Daugelis ateivių, kurie 
įleisti kaipo ne-i migrantą i 
(svečiai, atvykę biznio reika
lais arba pasilinksminimo, ar
ba įleisti kaipo studentai ir 
t. t.), dėl Jų tik laikino apsi
stojimo šioj šalyj, negali pra-

i Ame
rikos piliečiai juos gundo taip 

Nelabai senai minis- 
teris mums parašė laišką, apie 
svetimą studentą, kurto atsi
tikimas jį užinteresavo. šitas 
studentas ketino apsigyventi 
Jungt. Valstijose. Kadangi bu
vo geras, doras vaikinas, ini- 
nisteriš jam patarė tapti Ame 
rikos piliečiu ir norėjo žinoti 
tinkamą procedūrą.

Dabartiniu laiku, išėmus ne-r 
kuriuos atsitikimus, nickjtfjl 
Suv. Valstijose Intencijos Dek
laracija neišduodama ateiviui, 
kuris atvažiavo po birželio 3 
d., 1921 m. (pirmos kvotos die
na), kol jo legališkas įledimas 
dėl nuolatinio apsistojimo nėra 
patikrintas. Kur apykantas 
rastas apsigyvenęs Suv. Vals
tijose nelegališkai, jo atsitiki
mas pasiųsta Imigracijos Biu
rui, dėl tolesnio tyrinėjimo ir 
jeigu tokis ateivis yra išgyve
nęs Suv. Valstijose mažiaus 
penkis metus, jį gali depor
tuoti. Tiesa, kad jūreiviai Ir 
ateiviai, prieš kuriuos nėra ki
to skundo, apart nelegališko į- 
leidimo skundo, yra deportuo
jamai bile kada per tris metus, 
bet tas aprūpinimas išeis iš 
galės po birželio 30 d., 1927 m.

Bile kas, atvykęs nelegališ
kai po liepos 1 d., 1924 m., 
arba kuris pasiliko čionais il- 
giaus savo laiko, yra depor
tuojamas bile kada, jis nic!:af: 
negauna paliuosavimo.

Sulig informacijų gautų iš 
Natūralizacijos Biuro, 181 žmo
nės, kurie nelegališkai atvyko 
arba atvažiavo dėl laikino ap
sistojimo nuo liepos 1 d., 1924 
m. bandė ‘išpildyti Intencijos 
Diekleraciją. Skaitlius vyrų, 
kurie šiuo budu pasisiūlė de- 

įportacijai, nuo liepos 1 d., 1926 
m. buvo 1,565. Tos skaitlinės 

Ineinima tuos, kurie atvyko ne-, 
legališkai arba laikinai prieš

Tokios Pigios Kainos
Jom kalba pačicg uz save.
mą nebus daugiau tokių pigių kainų, 

telefo’.ii'okit dėl savo orderio
tuojau.
POCAHONTAS

Lump and Eru
Mine Run

OR1ENT FRANKLIN COUNTY
Lumn
Egg and Nut

No. 2 Nut

Range

BRIGHTON
(oal & Building Material (o.

3701 S. Maplewood Avė
“No order to large for our eųuip-

None too small for our ap-

vat-
nois Bim- ... , . _ 

‘ba, kuris yra priešingas dėme į?1 Ger« nonJ
. Vokie* ' ■

tijos socialdemokratai gi visuo- daiy L 
met buvo demokratai, o ne 
diktatūros šalininkai, ką rodo 
ir jų vardas.

Iš kur, pagaliau, Brooklyno 
pasakoriai paėmė, kad Angli
jos darbo partija “pereitais 

I metais” buvo paskelbusi obaL 
’sį “socializmas musų laikais”? 
Tai yra tuščia fantazija. Tokio 
obalsio darob partija niekuomet 
neskelbė; todėl ji negalėjo ir 
“atsisakyti” nuo jo.

Bet “Vienybė” pati save su
muša, pripažindama, kad darbo 
partija priėmusi anglių kasyk-

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, 1LL.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

vėsi apgauti anglų korespon- , naciOnalizavimo obalsį. Kiek- 

munistų” laimėjimą Norvegi
joje. Bet jisai rašo dar šito
kią nesąmonę.

“Norvegų darbo partija 
yra komunistų kontrolėje, 
tečiaus ji priešinga Maskvos 
diktatūrai.”
Jeigu komunistai “kontro-

‘ /’ Norvegijos darbininkų 
partiją, tai kaip ji gali būt 
priešinga Maskvos diktatūrai ? 
Juk komunistai yra niekas ki- 
kas kita, kaip Maskvos dikta
torių pastumdėliai!

Esama, pasirodo, laikrašti
ninkų, kurie dar iki šiol neži- 

ino tokio paprasto dalyko.

TIKRAI ĮDOMU!

žmogus ži- 
yra socialia- 
Ir tas fak* 

darbo parti-

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. Brunswick 4988. 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

vienas apsišvietęs 
no, kad šis obalsis 

, tų programo dalis, 
tas, kad Anglijos
ja rengiasi eiti prie kasyklų 
nacionalizavimo, atlyginant sa
vininkams už kasyklas, taip 
pat nė kiek neprieštarauja so
cialistų nusistatymui. Atvirkš
čiai, visi rimtieji socialistų teo- 
rikai visuomet stodavo ir da
bar tebestoja už nacionalizavi
mą su atlyginimu, o ne už kon
fiskavimą. Jei Sirvydas to ne
žino, tai tegu jisai perskaito 
K. Kautskio veikalą apie sočia- 
lę revoliuciją (išėjusi prieš 25 
metus) ir taip pat to paties 
auoriaus ir O. BaueS’io raštus 
apie “socializaciją”.

| Taigi visi tie Brooklyno 
i “kvašistų”' priekaištai socia
li si am 8 yra tik pačių “kvašis
tų” ignoracij^s vaisius.

“Vienybė” rašo:
“Įdomu, kad Lietuvių 

cialistų organai, nors dažnai 
pasmerkia Rusijos komunis
tus, siekusius įvykdyti Mar
kso teoriją (? “N.” Red.) 
gyveniman ir pagimdyti so-’ 
cialistišką valstybę, bet ne; 
žodžiu nepaaiškina, kodėl Naujai paskirtas 
Vokietijos socialistai atsiaa- Valstybių ambasadorius Meksi
ke (? “N.” Red.) nuo vai- kai, I)wight W. Morrovv, išvy- 
džios ir savo teorijų kuniji- ko j Meksikos Miestą savo 
mo? Taip gi įdomu butų pa- pareigų eiti.

so-

I Mortoj išvyko į Meksiką
1 NEW YORKAS, spalių 20.— 

Jungtinių

__________________________ ■ ________________ _______________

DR. M ARGERIS
3<21 So. Halsted Street 

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

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12
1

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. i. BERTASH

<M64 So. HalMcd St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 8201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
TeL Kenerood 5107

Valandos* 4 nuo 9 iki 11 val* r3rte» nuo 6 iki 8 vai. vakare
.  1 '  ............... —’

Kės. 6600 So. Artesian Avė.
Phone prospect 6659
Ofiso Tel. Cąnal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■!■!■■■ I I ■ ■■■' UI

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. \Veatern Ate.

Tel. Lafayette 4146
„ . . J nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos \ nuo g jkj y vai. vak.

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

4645 So. Ashland A ve. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CH1CAGO, IU-

Off. Yards 3557 Res. Heiulock 13S5
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj paira] sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET



šeštadienis, Spalis 22, 1927
Telephoue Republic 0083 Tel. Boulovard 0313

Dr. V. 8. Milaszewicz "rs-N- z'lk“““k“ D N
Den tįstas

2559 Wcst 68rd Street
C.or. Rockvvell St.

CHICAGO, ILL.

Registruota AkuŠerka ir 
Naprapatė

3249 S. Morgan St. 
Patarimas dykai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

biCiMuJiu Park
0 ..... .  —■

Naujas lietuvis daktaras ŽINOKITE SKIRTUMĄ
VE

loši

15 Metų Be Miego

DAR VIENA PASKUTI
NIŲ VANAGO “JUO

KINGŲ” DAINŲ:

Apie Pokerį
Pokeris, pokeris—geras 

mas,
Tiktai bliofuoti reikia mokėt.
Kas nebliofuoja—pinigo 

n’ima,
Tam kartais reikia brangiai 

mokėt.
Jeigu tu turi tik porą “dže-

Tai yra bankos rekordas saugojimo.

Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, me
tų, yra saugotojas jūsų turto.

Valdininkai ir direktoriai nuolat stu
dijuoja ir analyzuoja jūsų reikalavimus ir 
jūsų principus ir visuomet turi mintyj, sau
gumą jūsų turtų.

Čia yra saugumas ne vien tik jūsų pi
nigams, bet taipgi yra saugi kiekviena su
teikta jums rekomendacija.

Tai tokiu budu bankas yra vedamas •— 
štai kodėl jos draugai yra taip ištikimi; 
štai kodėl ir jus turėtumėt vesti savo ban
kinius reikalus čionai.

CENTRAL““ BANK j
A Trust Company

1110 West 35th Street
A State Bank A Clearing H o ūse Bank.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyk it pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengi jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats >u..ukys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki l po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

> t iii w I ■ «
Marąuette parke atidarė ofi

są dar vienas lietuvis daktaras. 
Jis yra Dr. J. J. Kovarskas. 
Medicinos mokyklą jis baigė 
jau pernai. Baigęs mokyklą, 
jis tečiaus dirbo Washington 
Park ligoninėje. Dr. J. J. Ko
varskas ir dabar pasilieka Wa- 
shington Parko ligoninės dak
tarų štabo narys, todėl visą lai
kų ofise jis nebūva.

Daktaro Kovarsko ofisas ran 
dasi sekamu adresu: 2403
West 63-rd St., kampas So. 
Western Avė. Kambarys 
(room) 3. Telefonas: Prospect 
1028.

Kolei kas daktarų Kovarskų 
galima rasti ofise po pietų nuo

Nieko nelaukdams “pasuok!”
Kasis už tave pora geresnė, 

tai pirmenybę jai duok... _ 
“Džiokerio“, “džiokerio” ty- 2 iki 4 vai., ir vakare nuo 7 iki 

lėdams lauki. 9 valandos.
O kai sulauksi—dolerį duok. Gyvena daktaras Kovarskas
Pirk sau “fulhausų,” arba su tėvais, adresu 2458 So.

“streitflušą.” Western Avė; telefonas Canal
| Jei to negausi, tad bliofuok. 2330.
Mes jau užmiršom lavinti pro- Užbaigė medicinos mokyklų 

I tą, '—Chicago ,Medical College.
Užmiršom sielų, jausmus...
Laikraščių knygų mums jau, 

nereikia...
Auklėjam, rodos, -vaikus,., ir tt.

BE KONTESTO ČEMPIONAS

Koncertas
Kam i Ii jai Jozevskaitei

13 d.
lapkr.

Pereito penktadienio 
i susirinko apie 30 gerai 
dainininkių p-lės K. Jozevskai- 

'tės talento garbintojų, pas p-lę 
V. Wolteraitę aptarti, kaip pa- 
sekmingiau 
viršminėtai 
greitu laiku

Po gana
 - ---- nn> tapo išrinkta korbisija, su- 

balsiai pripažintas kaipo čem-! sidedanti iš gerai žinomų mums | • i • 1 • » • |-----------------------. iii 1/ 1 •

Buvo labai didelių ir labai 
karštų debatų kaslink Tunney- 
Dempsey kumštynių, bet nėra 
jokių abejonių apie Trinerto | 

| Kartųjį Vynų, kuris yra vien

vakarų 
žinomų

surengti kohcei’tą 
dainininkei, kuri 
bus CJricagoje.
ilgoko pasikalbčji-

būtent: S. Krasauskie
nės, V. VValteraitės ir Al. Mi-

pionas skilvio tonikas. Sis ma- ypatų, 
Jonus laxative jau per 38 me
tus sumuša visokius skilvio su- cevičiaus, kurie rūpinsis, idant 
irimus, kaip tai nevirškinimą, koncertas 
prastų, apetitų), lužkietėjima, , Kaip žinoma, svetainė yra pa
ganus ir kiekvienas giria j|. imta viršminėtai dienai vardu 
l“Cleveland, O., Sept. 21. Ašicommunity Genter, adresu 
vartoju Trinerio Kartąjį Vy- 6654 S. Troy St. Svetainė yra 
nų jau per 20 rhetų ir labai ge- ten, kur mes pernai gėrėjomės 
rai manau apie jį. Mrs. J. Sa- vietinių artistų koncertu.
muel.” Bandasi naudingas ku
ponas kiekviename pakelyje. 
Sezonais gelbsti dėl visų: Tri
nerio Cough Sedative, Trinerio 
Cold Tablets ir Trinerio Lini- 
rtient, bandykit juos! Jei nega
lit jų gauti savo vaistinėj, ra
šykit pas Joseph Triner Com
pany, Chicago, III.

butų pasekmingas.

Pirkite Dabar!
NEATIDELIOKIT ILGIAU!

a? 
dinasi, Martiuette parko lietu
vių kolonija tikrai turės pro
gos išgirsti gražų koncertų. Bus 
ir šokiai.

Taip pat dalyvauja keletas 
vietinių artistų. Jie bus pagar
sinti vėliau. Be abejo, mes, at
simindami kaip viršminėta ar
tistė mus žavėjo peivitai.s me
tais, atsilankysim ją pamatyti 
ir pasiklausyti šiais metais, ži
nodami iš kalno, kad neapsivil- 
sinie. —M. N.-

Garsinkitės Naujienose
Jūsų paskutinė proga įsivesti į namus garo arba 
karšto vandens šilumą, kol šaltas oras dar nėra 
čionai.
Mes galime įvesti į jūsų namą apšildymą arba par
duoti jums reikalingą materiolą, su dideliu sutaupo
mu pinigų. Jei pirksite šį mėnesį jums nereikės 
visų pinigų. Tiktai $25 įmokėti, o kitus lengvais iš
mokėjimais. . • (
Parduosime išpardavimais kurie tiks kiekvieno ki
šenini. Jus galit išmokėti į dvidešimtį keturis mė
nesius.

Jei jus galite pašvęsti porą vakarų j savaitę, tai musų ’iižinierins atvažiavęs pus jus nurodys kaip įsi
vesti namų apšildymą, tuomet sutaupysit beveik pusę pinigų. Jis padarys blue prints su nurodymais 
kur turi būti paipos ir sujungimai jų, tuo budu kiekvienas ir nepatyręs gali atlikti tą darbą. Mes 
taipgi paskolinsime jums reikalingus tam drabui įrankius dykai ir musų inžinierius paskiau peržiūrės 
ar darbas gerai atliktas.
Nesikankinkit kitą žiemą su savo pečiumi. Suteikit savo žmonai pasilsį, paliuosuokit nuo nešiojimo 
anglių į Hat;,. Lai jūsų žmona ir vaikai džiaugiasi namo patogumais, karštu vandeniu arba garu 

. apšildomu.
Tiktai telefonuokit Victory 2454 arba Cicero 130, o mes maloniai atsiųsime savo vieną inžinierių j jūsų 
namus. Jei neturite laiko .dienomis, tai jis gali atvažiuoti vakarais.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
I

V ai and o s:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki. 10.

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

Pastaba: Mano ofisas dabar ran* 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

Musų krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai., o nedėlioj ik: 1 po pietų.
Tuoj m atsišaukit kaip tik pamatysit šį skelbimą, paskiau gali būt pervėlu. Mes taipgi turime pilną 
pasirinkimą naujo ir vartoto plumbingo, namų apšildymo reikmenų ir elektrinių reikmenų. l’aipas 
nukertam pagal jūsų užsakyra;;.

Taipgi parduodam boilerių dalis

Sol Kilis & Sons, Ine.
BRANCHE STORE

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

Cicero 130

2118 So. Stale St
Chicago, Illinois
Victory2454 *

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyatę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 

į su elektra, parodančia mažiausias 
I klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai.

1 Nedėti o. j 10 iki 1 vai. po pietų.
4712 So. Ashland Avė.

Tol. Bo ule va r d 7589

Tuomi Jus geriau laimėsite pirkdami sau muzikai} instrumentą pilnai atsakančiose 
Krautuvėse. Kiekvienas žmogus, kuris žino

Peoples Furniture Co. Krautuves
Mielai nurodys Jumis į šias Krautuves kaipo “most relaeble”, Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje, nes šiose Krautuvėse Jus rasite pilnai užtikrintus daiktus už teisingą kai
ną su Jums priderančiu patarnavimu.
Matykite Naujus 1928 modelius musų Krautuvėse, KIMBALL PIANŲ, KIMBALL 
GRAMAFONŲ, R. C. A. RADIOLŲ ir ATWATER KENT RADIO. Mes duosime 
Jums geresnes išlygas, mes Jums geriau patarnausime.

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI
Kimball Reproduceriai, Grand 
ir Upright Pianai yra augštai 
rekomenduojami per Peoples 
Furniture Co. Krautuves, dėl 
lietuvių, nes tik šie pianai tapo 
augščiausiai muzikoje ištobulin
ti per vienintelius Amerikos 
pianų išdirbėjus W. W. Kimball 
Co.,* kurie per 70 metų vartoda
mi didžiausią kapitalinę jėgą ir 
smagenis pagarsėjusių Ameri
kos pianų mekanikų subudavojo 
šį muzikos milžiną dėl Jūsų ir 
dėl Jūsų vaikų, idant jus galė- ’ 
tumėt gėrėtis augščiausiai išto
bulintą muziką.
Ateikite į Peoples Krautuves ir 
pasiskirkite vieną sau “Muzi
kos Milžiną” Kimball Pianą, ir 
atsiminkite, kad tik šios Lietu
vių Krautuvės yra autorizuotos 
parduoti Kimball produktus už
išdirbystės kainą SU geresniu Naujas Modelis Kimball Grojiklio Piano style 400 — $975.00 
patarnavimu. . ' M, v. ,
Matykite musų Krautuvėse pilną rinkinį Kimball Grojikhų pianų už sekančias kainas:

$350.00, $450.00, $495.00 $650.00, $695.00, $850.00, $975.00
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai yrą suteikiami visiems

Naujas 1928 Modelis R. C. A. Radioles 32 — Kaina $895

iatolii
PILNAS RINKINIS MUSŲ

KRAUTUVĖSE

Šitie Radio yra pabudavoti ir augščiau
siai ištobulinti per didžiausius Amerikos 
radio išdirbėjus, kaipo vieninteliai turi 
savus patentus ir pagerinimus. R. C. A. 
Radiolas yra vienintelis radio kuriuo ga
lima vartoti elektriką, nereikalaujant 
elemenatorių, baterių, išlaukinių dratų, 
nei žemės sujungimo, groja kur tik jį 
perkėlai be jokių sujungimų. — Norin
tiems įsigyti gerą radio patartume pirkti 
R. C. A. kurių kaina nąujų 1928 mode
lių yra žema ir visiems prieina po

$69.50, $79.50, $130.00, $260.00
$495.00, $895.00

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

Atwater Kent
RADIO

YRA POPULIARIŠKIAUSIS RADIJO
Amerikoje *

♦

Peoples Furniture Co. Krautuvės yra autorizuotos 
pardavinėti ir patarnauti Chicagos Lietuviams su 
Atvvater Kent radio. — Mes užlaikydami savus ra
dio mekanikus visuomet galime suteikti geresnį pa
tarnavimą radio įsigijusiems musų krautuvėse. — 
Atvvater Kent radios yra pritaikintos labai gražiuo
se Pooley kabinetuose, kurių yra labai įvairus pasi
rinkimas musų krautuvėse. Kiekvienas įsigijęs 
Atwater Kent radio galės gėrėtis garsiu ir tyru bal
su su gražiausia išvaizda. . . •
Atwater Kent radių kainos yra labai nupigintos ir 
prieinamos visiems po »

$55.00, $80.00, $120.00, įidj.uJ, 
' $250.00, $300.00
Lengvus mėnesiniai išmokėjirhai.

Didžiausios Lietuvių Muzikos Krautuvės Chicagoje

Modelis Atwatęr Kent Iladios No.
80, su Pooley kabinetu $27.00 

Nužeminta kaina $114.00

4177-83 Archer Avė.,
M. KEŽAS Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOėlS Vedėjas
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SVARBU LIETUVIAMS ŽINOT, KAD

Vienas ii tvirčiavsių ir saugiau -iii bankų Chicago j yra lietuviu 
bankas* Univeraa! State Bank. ,

Sulig oficialiu pranešimo iš Spalio 10, 1927, tos
• a a •

Tarp Chicagos 
Lietuvių

AAUJIJ&'NOS, UnicaKu. Ui. ___

Lietuviu bylos teismuose i Kntrina Mikolas prieš Joną 
Mikolą bylos N r. B. 153124, 

Jozefiną Circuit Crt., divorsas.
Ona Petkus prieš Aluzns Kli

mas, bylos Nr. 158188, Circuit

Bankos stovis yra sekantis:
Banko turtas (Assets) ................ $3,042,911.17
Depozitai ..................  $2,521,544.03

Banko balansas ................. $521,367.14
Tas susideda iš to:

Kapitalas ir Perviršis ...........   $350.000.00
Nepaskirstytas Pelnas .*................. 89,363.97
Rezervos .....................  78,388.23

- - -B-

Viso ....................... $517,752.20
' Smulkmenos .........  3,614.94

Sykiu ............ $521,367.14
Be tos piniginės gvarantijos siekiančios virt pusę iniliono dole

rių, saugumą bankos gludi tame, kad Jo visi investmentais yra už
tikrinti nejnažiau kaip dviguba verte turto ant kurio paskolos yra 
padalytos. Bankas tas yra po valstijos Illinois ir Clearing* House 
Association priežiūra, kas reiškiu kml visais žvilgsniais yra pilnas 
a| saugojimas.

Lietuviai gali pasididžiuoti susilaukę taip tvirto ir saugau^ ban
ko, kuris kiekviename veikale teikia kuogeriausi visiems patarnavi
mų. Taigi kievienu reikalu ir kreųkitčs į

UNIVERSAL 
STATE BANK
3252 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILLINOIS.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, 

kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No. 
3121-27 So. Halsted St., 
persikelia Į naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room’’ 
bus dėl penkių automo
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš
naujos musų buyeinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir gerinus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkvieČiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

t MILDA AUTO SALES
1). KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai

806-8 West 31st St., Chicago, III.
Tel. BouleVard 1685

GROJIKLIįl PIANŲ OUTFIT
Štai yra jūsų proga nusipirkti šitą puikų 3 šmotų pianą, 
su voleliais, cabinet Ir liampa, pigiausia kaina metuose. 
Mums rėkia vietos ir mes priversti parduoti 10 tų setų 
tuojau.

Tiktai $10 įmokėti ir gausit tą setą j savo namus. Pa- 
matykit jj TUOJAU.

Puodam gerą kainą už juąų seną pianą
Atdara vakarais ir nedalioj nuo U ryto iki 4 po pietų

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė., Haymarket 4725

Babravičius, Yozavitas 
• ir Vanagaitis

Jonas Jukos prieš 
Jukos, bylos Nr. 465405, Su-: 
perior Crt., divorsas.

S. Kulkas prieš Dionizą Kus- Crt., dėl $10,000.
kas, bylos No. 465437, Superior! Stelbi Murovvski, prieš Ste

ponas Murovvski, bylos Nr. B. 
153140, Circuit Crt. divorsas.
W. .I,......-.. »■■■!. ................ III

Crt., divorsas
Katrina Plecko prieš Antaną 

Plecko, bylos Nr. B. 153080, 
Circuit Crt.5 divorsas.

JM koncertas spali.. 28 <1. I.ie- ’ ‘į™8 Steponaiti, prieš Har- 
tuviy Auditorijoj; pradžia llfiman’ B. 1530,-

8 valandą vakare.

Tokį pranešimą galiu para
šyti šiandien Yra pranešimų, 
kuriuos žmogus rašai kaip ir iš 
prievartos, nenoromis. Pasakai 
žodį, pasakai kitą, ir pritruk
siąs — nežinai ką berašyti.

Pasitaiko tečiaus 
tokius pranešimus.

rašyti it 
kuriuose, 

jei galėtume, visą galią sudėtu- 
■me. Taip norėtusf rašyti apie 
| Babravičiaus, Vanagaičio ir 
i Yozavito koncertą, kuris įvyks; 
penktadienyje,' spalių 28 d.

Į Kodėl gimsta žmoguje toks 
jausmas? Todėl, kad žmogus 
yra visuomeninis gyvulys, a- 
not vieno senovės mandročiAus. 

tTodel, kad džiauktis ir liūdėti 
mums yra maloniau bendrai.

j Babravičiaus, Vanagaičio ir 
Yozavito koncertai! norėtųsi 
sutraukti visus Chicagos lietu- 

ivius, kad bendrai galėjus klau
sytis ir gėrėtis jų dainomis, jų 
| muzika, o paskiau* dar ilgai, 
I ilgai, koncertui senai praėjus, 
dalintis įspūdžiais ir atsimini
mais. Tokia jau žmonių ypaty
bė, kad jeigu yra kas nors ge
ro, ko negalime pasisavinti, tai 
norime juo didesnį būrį sutrau
kti, idant bendrai naudotis 
juo.

Babravičiaus, Vanagaičio ir 
Yozavito koncerto negalime pa
sisavinti. Todėl norėtųsi, kad 
juo didesnis lietuvių skaičius 
atsilankytų ir gėrėtųsi, juo.

šiame koncerte Babravičius 
dainuos netik kai kurias senų
jų, musų pamylėtų, dainų, bet 
ir keletą naujų, dar nedainuo
tų. Babravičius pasilsėjęs, 
Babravičius per vasarą “išva
lęs” plaučius farmose ir girio
se, galima tikėtis, dainuos pui
kiau, negu kada nors yra dai
navęs.

Vanagas, ar Vanagaitis, — 
jis nesiliauja juokęsis, vis nau
jus juokus krečia. O gal nesi
juokia, gal verkia jis? Vana
gas dainuoja: doleris, doleris, 
dolerį g-audo visi, doleris, suka 
visus. Ar ne juokai, kad dole
ris suka mus, vaiko mus, šok
dina mus? Bet ar negriaudu

ANTANAS GAIDELIS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalio 20 ii., <S vai. ryto, 
1027 m.. sulaukęs 17 metų 
amžiaus. Gimęs Švenčionių 
apskr., Daugėliškiu parap., Ta- 
lodiškių kaimo. Paliko dide
liame nuliudiine 2 broliu: Jo
nų ir .Martinų, 2 brolienes, 2 
pusbroliui: Antaną Abaravi
čių ir Anuprų Bložj ir gimi
nes. K imas pašarvotas randasi 
1605 S. II erini t avė avė.

Laidotuvės įvyks panedėly j, 
spalio 2'1 d , <S vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i ftv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sieju, o iš 
ten bus nulydėtas j Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Gaidelio 
giminės, drauaai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Broliai, Brolienės, Pus

broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius E Lideikis Tel. Yards 
1711.

s. 0. LACHAVICZ
Lietuvis GraboriMs 
ir Balzamuoto jas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III,
Patarnauja Jaido- 

tuvėKe kuopiąiausia 
Reikale meMžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga-- 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

dmuge, kad taip yra, kad dėl 
dolerio žmogus dažnai užmirš
ta žmogum beesąs. Ateikime 
Koncertan, įsiklausykim jo me- 
liodijom, pažvelgtame giliau j 
ja posmų žodžius ir pamėginki
me pažiūrėti j Vanagą iš šito 
taškaregio.

Ir išlindo yla iš maišo. “Po
keris, pokeris”, dainavo Vana
gas, o ve “juoko” finalas: 
“Mes jau užmiršom lavinti pro
tą, užmiršom sielą, jausmus.”

Yozavitas... Bet apie jį ir 
apie visą koncertą kitą kartą. 
Žinote, kad “Naujienose” šeš
tadienio laidoje daug garsini
mų ir todėl ilgiems raštams 
tenka susispausti. — Report.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. Į

iĮįBTr Tii .iri ■ n.

Juozas Lietuwnik prieš Va
lentiną Bočkovvski, Lucian Ir 
Evą Staniehik ir kitus, bylos 
N r. B. 158146, Circuit Crt.

Sofija Magas prieš Joną Ma
gas, bylos N r. 465549, Super- 
ior Crt., divorsas.

Adele Lewichas prieš Boles
lavą Lewfchas, bylos Nr. 465,- 
569, Superior Crt., divorsas.

šeštadienis

Mes taisomo senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporlo Furnitūra Co., 3221 S. 
Halsted st., ir Badžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
są žodžių teisingumą.

Marcus& Curtlft' Boofing Co. 
3111 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Boekwcll (1762
X m v ų Rock. 8170

Kį TIK GAVOM!
KITĄ SIUNTINĮ

Kuomet viršutines durys yra atdaros 
šio cabinet, juk turėsit užtekti

nai malonios šilumos.

Heat Radiating Fins
šita nauja, vienatinė Ailen’s kons
trukcija padaugina šilumos paviršių 
100 nuošimčiu. Pagreitina ir padau
gina šilumos cirkuliaciją — sutaupo 
kurą.

ALLEN’S
PARLOR PEČIŲ

ALLEN’S yra originaliai parloro pečiai, 
apie juos kalba visoje šalyje. Jis yra pa
statomas ant grindų kur išvestas kaminu- 
kas. Užima mažai vietos. Pastatomas į 
kėlės minutes. Apšildo visą namą. Cirku
liuoja švarų, drėgną šiltą orą. Išrodo kaip 
gražus rakandų šmotas. Porcelinio užbai
gimas — riešutinio medžio efekto. Leng-. 
vas nuvalyti.

Kam pirkti senos mados pečių, kuomet 
jus galite nusipirkti modernišką, atsakanti 
Ailen’s Parloro Pečių. Atsiminkite, kad 
vien tik Ailen’s pečiai teikia nuolatinę šilu
mą ir turi taip vadinamus “Heat Radiating 
Fins.” Klauskite musų daugiau apie juos. 
Atsilankykit pas mus!

Z. PIETKIEWICZ
FURNITURE STORE

1721 W. 47th St.

Gana Jau Gerti Durnus,Smarvę ir KestiTrenksmus
Arti prik gclžkelių, dirbtuvių, pasenusiam, surukusiam vidurmiestyj, kur gresia pavojus sveikatai ir trum
pina gyvastį jūsų pačių ir mažų vaikelių augančių.
Ar žinai? kad sveikata ir gyvastis yra brangesne už pasaulio turtus* persikelk iš seno surukusio vidur-
miesčio j naujų gamtos surėdytų Rietuvių Kolonijų Spring Forest, pirmiau vadinta Willow Springs.

Šiandien ir rytoj Sukatoj ir Nerišlioj, Spalio (Oci.) 22 ir 23 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 $160 j mokėt, |i-

Lotu kaino* K Ii ii kusius $10 į
tik mėnesį

Su visais paarnkumais kaipo: gat- 
vekariai, gelžkelio stotis, cimenti- 
niai bulvarai, mokyklos ir storai.
50x160 pėdų ’A akro 
100x200 pėdu */j 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 Hills da
bar jau moka po $5000 ir $10,000, 
už tokio pat didžio lotus su miškais 
Atmesk viską, atvažiuok pamatyt 
Kur jau keletas šimtų šeimynų lie
tuvių laimingai gyvena po lapotais 
medžiais miško, turi didelius 
daržus, prisiauginę visokių savo 
daržovių, vistų, šviežių kiaušinių 
ir visokių fruktų, kurių jiems pirkt 
nereikia.

Taip ir Tamsta gali pasidaryt sau laimingą gyvenimą nusipirkęs keletą 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.

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

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

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102
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Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Šiandie “Birutės” vakarėlis

IŠMOKIT plcisteriavimą pas kon- 
traktorių. Priimsime gerą žmogų ir 
duosime darbą laike mokinimos. 
Išlaidos mokslui nedidelės, jei no
rite dirbti už 60c. i valandą, utsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

RENDON kambarys, šviesus, prie 
mažos šeimynos, vaikinams ar mer
ginoms. 4014 Brighton PI. 2 fl.

šiandie Mildos svetainėje
“Birutės” šeimyniškas vakarė
lis. Kviečiami visi birutiečial,
birutietės, “Birutės” rėmėjai ir 
rėmėjos. Bus užkandžių bus f(|rm kur|os nHoll
kavos bus muzika, bus šokiai, o a 

susirinks L
įiinais.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
te, be valgio $2.00 ir aukžčiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

Miscellaneous for Sale
Įvairu* Pardavimai

NEPARASTA PROGA 
Priverstas parduoti savo Studebaker 
sedan, vėliausio modelio, vartotas tik 
biskį. Karas yra pirmos kiesos padė
jime, kaip tik naujas. Tajerai ir mo
toras yra absoliutiškai kaip nauji ir 
nėra nei vieno įbrėžimo. Man reika
lingi pinigai h* aš jį parduosiu už 
$850. karas kainavo $1700 tik ke
letas mėnesių' atgal. Atsišaukit bile

BUČERNĖ ir grosernė parduoda
ma. (teras cash biznis, nebrangiai. 
Parduodama dėl nesutikimo part
nerių. 3955 Archer avė.

kas svarbiausia 
visa “Birutės” šeimyna.

Siuskit pinigus per 
fc|4 NAUJIENAS

CLASSIFIED aDS

NUOLAT DARBAS 
—GERA MOKESTIS 

| NAUJA PAGELBA KASDIE 
Yra didelis reikalavimas mažų

Mes 
.sĮieciuiiEuojamgs juonPs. Mes taip
gi budavojame savo kostumeriams 
namus mažais mėnesiniais išmokė- 

Mes duodame automobilių 
ir mokame DIDEI^Ę ALGĄ — mė
nesinį komisą. Mes išmokinsime ju
mis to darbo.

Tikras pardavinėtojas gali uždirb
ti $500 į mėnesį ar daugiau. Reikia 
tiktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau 

M r. Olson 
Room 906 

134 N. La Salio St.
Atsišauk‘t tarpe 9 ir 5 vak.

RENDON didelis dildomas kamba
rys, prie švarios Šeimynas, dėl vyro, 
mergino* arba dėl dviejų, gražioj a- 
pielinkėj, arti gatvekariū. Matyti ga
lima visada. 3531 W. 61 st St.

For Rent
RENDAI garažas, dėl 10 karų ir 

taisymo šapa. 3200 S. Halsted St.

lėtas m^ntfsių atgal. Atsišaukit bile 
kada nedŠHoj. 2281 N. Kedzie Avė.

SOFT Drink parlori.s parsiduoda 
prie didelio marketo ir dirbtuvių. 
Visi įrengimai ant vietos. 1435 S. 
Sangamon st.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, ugnavietė, 
knygynas, garu šildomas, stikliniai 
porcini, gražiai dekoruotas.

Savininkas
8121 Prairie avė.

Apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pelningas lunch 
room ;priežastis pardavimo, vienai 
moterei sunku išlaikyti, 3439 W. 51 st.

PARDAVIMUI saliunas pigiai. Ge
roj vietoj, visų žinoma, geras ly- 
sas, priežastis, turiu kitą biznį 
mieste. 501 W. 32 St.

Announcements
Pranešimai

Liet, ’l'eatr. Draugystė Šv. Marti
no laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadieny, spalio 22 d. š m., Šv. Jur
gio parap. svet., 32 PI. ir Auburr 
avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra svar
bus susirinkimas. Taipgi atsives 
kitę naujų narių prirašyti j drau
gyste. —P. K. rast.

GERAM vyrui, geras uždarbis. Pa
tyrimas nereikalingas, Theinert A 
Malkin R. Estate, 2343 W. 95 St. Tel. 
Beverly 9101.

REIKALINGAS bučeris, kuris 
supranta lietuviškoj bučernėj dirb
ti. 858 \V. 33 St.

RENDAI naujas storas 9(>X 
23 pėdų, tinkamas dėl kiekvie
no biznio. 2 ofisai ir 5 kam
barių flatas: įrengtas pagal 
naujausios mados. Garu apšil- 
doipas. 3147 S.

Kreipkitės:
840 W.

Yards

Halsted St.

33rd St.
2790

PRANEŠIMAS
AR JUS NORIT DARBĄ?

RENDON ofisai tinkanti dėl gy
dytojų, dentibtų, beauty parlor. At
sišaukit Kleker Photographer, 1645 
W. 47th, netoli Ashland avė.

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui, nebrangiai. Žemu renda. Tu
riu greit parduoti. Informacijų dė
lei pašaukite Cicero 147.

PARDAVIMUI 8 kambarių me
dinis namas. Akmens pamatas, ga
ru šildomas, ant 50V125 loto. Gra
žus sodnas ir gražioj vietoj. Pigiai 
tik $6800. 2512 W. 1 lOtli PI.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vienų mu

sų puikių jiubgalow, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendų. Tai yra įmi
ki proga jums apsitfvventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendų 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
narną.

Phone Hemlock 8300

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Bizni* eina gerai, sena vieta 
lietuvių apgyventa. Ruimai pagyve
nimui. 1967 Canalport avė. Roose-

SINGER siuvamos mašinos, de- 
monstraloriai ir pertaisytos, po 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė
jimais.

4251 Goltage Grove avė.

velt 4805.

PARDAVIMUI iš 
vininko mirties 2 
mas po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildomas ir visi įrengimai 
kuonaujausios mados.

3332 S. Union avė.

priežasties ša
utų muro na

NAUJAS 6 apt. namas, 3—5 ir 
3—4 kambarių apt. moderniškas, 
randasi 8301 S. Throop St. Pamaty- 
kit jei norit gero bargeno, $15,000 
cash. Savininkas Vinecnnes 7346.

PARDAVIMUI soft drink parlor.
1121 W. 59th St.

PARDAVIMUI Checkcr Cab ar
ba savininkas mainys j mažą na
mą arba lotą. AtsišaUkit: Aušros 
knygynas, 3210 S. Halsted St. Box 
251.

PARDAVIMUI moderniškas mū
rinis bungalovv, 5 kambarių, mie
gojimui porčiai, garu šildomas, 
walnut trinias, įmūryta vana, ne
toli katalikiškos mokyklos. Savinin
kas 1520 N. Savvler avė.

SPANIŠKAS bungalow — stucco 
arba tile, 5 kambarių, miegojimui 
porčiai, canvass sienos, karštu van
deniu šildomas. Savininkas ant vie
tos. 9311 Ada.St. Vincennes 5944.

---------------------------------------------- PARDAVIMUI saliunas. Geroj
PARDAVJML’I kendžių krautuvė, vietoj. Parsiduoda pigiai, 3852 So. 

labai pigiai. 4065 S. Campbell avė. Morgan St.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
labai geroj vietoj. Priežastis --ne»u- l(:E CreHln parlori»i, parduosiu 
Likymas partnerystės. 10819 Michigan ar5a mainysiu i soft drink parlorį. 
Avė. Pullman 2272., 134<) Wt St. .

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė1PARDAVIMUI bjičcrnė įr grosernė PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
arba mainysiu. 5054 South Kahn and eįgaretų, notion, Parduosime, pigiai. 
Archer Avė. 1707 s. Halsted st.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, $6950, lotas 45 y 125. 4222 
No. McVickers avė. Tel. Bucking- 
ham 2118.

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
ką lik užbaigtas. Visi įrengimai nau
jausios mados, storas 25 y60, su 
pragyvenimui kamb. Viršuj 6 kamb. 
Su daktaro ofisu. Garu apšildomas, 
taipgi 3 karų garažas. Matykit sa
vininką. 2710 W. 59th Si. Matyli 
galima vakare |x> 6 ir šventadieniais 
nuo 10 ryte iki 2 po j)i(‘t.

šitą ateinantį sekmadienį, Raymond 
Institute kaip 8 vai. vak. įvyks lietu- . 
viams nepaprastas programas. Kvie- 1 
čiame visus didelius kaip ir mažus at
silankyti. Nes pamatysite ką jus | 
jęal nesate matę. Nekurie iš tikin
čiųjų reikalauja apaštališko krikšto. 
Tokiu budu jie bus krikštyti pagal 
šv. Rašto, kaip kad apaštalai krikšti
jo Kristaus laike. Komitetas.

Ar jums reikalingi pinigai?

NOKTU Si DĖS LIETUVIAMS

2 <1.
Liuo-
- su pamargini- 

ypatingos 
šios dalies

30 v. vak.. . 
1822 Waban 

Pertai visi šios dalies mirs-

įvyks iškilmingas rudeninis 
sybės svetainės atidarymas 
muzika ir įvairiausiais 
mais, kuris bus savos 
rųšies ir atatinkamas 
mesto lietuvių skoniui.

Vakaras prasidė. 
Liuosybvs svetainėj 
šia avė. I -. —.......... ..
to lietuviai, taipgi ir iš kitų Chi 
cagos įniršto kampų meldžiami da 
lyvauti šiame vakare, o į jį atsfrj 
lankę rasite smagumą shu laike 
briiTeidiiinii ir' pasigerėsite nauji 
Liuosybės svetainės pagražinimu ii 
sykiu pasišoksite ir kitaip pasi 
linksmi ilsite. Kviečia North Sidė> 
Lietuvių Dr-jų Sąryšio Komitetas

šita didelė įstaiga turi 
keletą gerai apmokamų vietų 
dėl keleto ambitingų, gerų 
darbininkų, gerai atrodančių 
LIETUVIŲ VYRŲ.
GERA ALGA
iŠ pat pradžių
ii- puiki ateitis tiems, 
kurie tiks tam darbui. 
Pasimatykit su manim 
šiandie. •

RENDAI tinkama šiaudini vieta, 
5 kambariai už $16 j mėnesį. Elekt
ra, gasas, vana. Pusiau beismento. 
3622 S. Union avė.

Savininkas:
B. SOSNAUSKI, 

2827 W. 40th St.
Tel. Lafayette 5933.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI $850 vertės gro- 
jiklis pianas už $110. Suoliukas, ro- 

cablnet, 6138 S. Halsted St.

Personal
Asmenų Ieško

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurantą ir soft drCnk, parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mote
ris negaliu apsidirbti. 2211 Blui 
Island avė.

PAIEŠKAI' dviejų brolių Joni | 
ir Povilo Umantų. Paeina iš Pab- 
remenės kaimo. Pats ar kas žinot 
praneškil man, už ką busiu dėkin- į 
gas. Juozas Ūmautas, 2-ro Ulanų. 
Pulko, l-to Eskadrono 2-ras Būrys. 
A h tus

2-ro
l-to Eskadrono 2-ras
— Lithuania.

PAJIEŠKAU Augusto Krikščiūno. 
Atsišaukite greit, yra svarbus reika
las. Žinau, kad gyvena Chicagoj, III. 
Seniau gyveno ant 3213 So. Pameti 
Avė.

B.
3856 Michigan

MB. ANTHONY
Hm. 1514

134 N. La Šalie St.

ŽIŪRĖKIT! ŽIU-RAKIT!

Keletas vyrų, gerai atrodan
čių, gero budo, apie 25 metų 
amžiaus ir kurie gyvena Chi
cagoj mažiausiai apie du metus, 
gali gauti pelningą darbą prie 
didelės ir senos įstaigos. Jus 
galėsit dirbti dalį laiko arba 
visą laiką. Atsišaukit šiandie.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
vakaro.

M B. VERR, 
Room 328

29 S. I^Salle St.

8

Furnished Rooms
KAMBARIN rendai vyrui, naujas 

namas, šiltu vandeniu šildomas. 
2215 W. 22 SI. 2 fl. Tel. Ganai 2591

BOLTON,---------------------------------------------
Avė. Detroit, Mich. Į RENDAI 2 kambariai pavieniui 
__________ __ gulėti. Vana ir visi purankumai. Su 

.... n »• ar be valgio. Labai pigiai. 827 W.PAJIEŠKAU savo dėdės Prano Pm- i
akio ir dėdienės Pinskienės. Paeina;
iš Bilniškio kaimo, Triškių valse., 
Mažeikių apskr. Turiu svarbų reika
lą. Prašau juos pačius, arba kas apie 
juos žino pranešti, busiu dėkinga. Ona 
Irnaitė-švažienė. 1705 S. Michigan 
Avė., Chicago, UI.

RENDAI du kambariai fornišio- 
ti, šviesus ir švarus; merginai, mo- 
terei arba vedusiai porai. 3f1. 731 
\V. 60 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

RENDAI kambarys vienam vai
kinui, kuris myli pas vyrus gyven
ti. 3618 S. Union avė. 1 užp.

ti en don vėliausios mados/ kam
barys, vaikinui arba merignai. 10644

NAŠLĖ moteris ieško darb<> prie 
namų ant trumpų valandų. Turiu 
mergaitę 2 metų, kad galėčiau sy- 1 Forest Avė. Pullman 3492. 
kiu su savim paimti, arba ir apsi-' 
verčiau su geru žmogum. Mrs. Strug 
4705—7 Evvcns avc.l fl. durys P. Į 
1 blokas nuo Cottage Grove avė. į

MERGAITĖ, virė 1<> metu amžiaus J 
<tirbti už antrarankę klebonijoj, $10 į 
savaitę, kambarys ir valgys. Alga 
mokama kas subata.

Atsišaukit iš ryto.
3210 South Union Avenue

RENDAI IŠFORNIŠIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nUo $2.00 ir aukščiau be valgio; su valg'iu $S.OO j savaitę. 
Geriausia transportacija prie street 
karių linijos.

1606 So. Halsted Ot.

Help VVanted—Female
Paibininkių Reikia

RENDON švarus ir didelis kamba
rys vienam vaikinui, apšildomas. 2850 
W. 63rd St., Prospect 10276

— RENDAI kambarys merginai ar-
j.ortavimm sku- ,JU moterei. Gražus ir pigus. AŠ esu 
/ /nZL? viena moteris. 3122 \Vallace St.

14 St. (.anai 2747. Yurds 2751. 2 lubos užp.

REIKIA moterų ! 
durų, pageidaujama tokios, kurios 
negeria. 1820 VV

■V

REIKIA lietuvaitės kaipo sales RENDAI didelis, šviesus kam- 
ladv i <iry gootls krautuvę. Ątsi- , barys su visais patogumais; vana 
šaukit. Georgės Dry (ioods Store, :r telefonas. Vienam arba dviem 
3451 S. Halsted st. I ei. Boulevard; vujkinam ’ arba merginom. Su ur 
8939. . įe valgio. 3348 S. ląune avė. 2 lu--------------------------------- — I

I I RIME dabar daug gerų darbų
įlel moterų. Virėjų, $30 Į savaitę. | DIDELIS šviesus kambaris vie- 
1 n<ių plovėjų, $16 į savaitę. Lovų n.||)) vaikinui. 645 W, 18th St. 2nd 
taisytojų, $60 i mėnesi; į dirbtuves, j| frontas, 
patyrimas nereikalingas, $15 į sa 
vaitę. Vriterku, $18 j savaitę. Par- 
davinėtojų, *18 į savaitę.
South Park Employinrnt Agency, 

1191 S. Halsted St., 
kampas 42 St. 2 fl.

K4 TURIT MAINYTI?
Bizniavas lotas ant Archer 

avė. Mainysiu ant biznio.
2 bizniavi lotai ant 55th st., 

netoli Archer avė. Mainysiu ant 
biznio arba namo.

Medinis namas ant Town of 
melų. T. H. Eva*, and O>„ 7100 IC | štoras ir 7 flatai- Mainy- 

j Western avė. s 1 siu ant namo bile kur. Paėmę
______  4 ' __________ j šitą namą turėsite daug pinigų 

. , j ir užmiršite daug rūpesčių.
Brighton Park Naujas 2X4 kambarius mu- 

-------- T" ro namas, 7015 S. Oakley avė. 
i kambarių Snatai,nkreumv«''i,r“vana, Mainysim ant morgičių, biznio, 
'moderniškas, mainysiu i saldainių lotų ar ką turit? 
krautuvę arba grosernė, parduo
dant tik $1000 jmokėti. Ekstra bar
genas---------------------------------------- ,

»EMIAU KAINOS $4500
Pastatytas savininko gražus nau

jas 2 flatų namas, prie Devon- 
Wcstcrn. Tas namas yra puikiau
sias ir bus parduotas už $5000 
cash, kitus išmokėjimais, 3 karų 
garažas, atneš $275 j mėnesį, 40 |>ė- 
dų lotas, 2—6 kamb. apt. skiepas, 
moderniška*. Pinigai investuoti į 
tuos namus pasidvigubins į porų

PARDUODU saldainių krautuvę 1 
, su fountain ir pop corn mašina.

Parsiduoda rubųsluvimo ir senų 5205 S. Halsted st.
taisymo ir valymo krautuvė. Dar- ----- ---------------------------------------- j
bo iki valiai, Hoffman \auja maši- PARDAVIMUI bučernė ir groser-1 na. 5 kambariai dėl pagyvenimo, / * * <AX;!.il !
renda nebrangi. Atsišaukit tuo jaus, j . J

Parsiduoda rūbų siuvimo ir senų ,uokH ,a‘
3342 So. Halsted st.

TEMYKIT, KR1AUČIAI

taisymo ir valymo krautuvė.

nė labai pigiai, nes partneriai ne-į 
moka darbo ir nesusitaiko. Lietu
vių kolonija. 3140 S. Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų1 
i storas ir lunchruimis. Gera vieta 
dėl biznio, nes randasi prie šapų.

2601 W. 18 SL

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę j troką; geras biznis; prie
žastis — liga. 4550 S. Kedzie avė. 
Republic 4570.

PARDAVIMUI siuvykla su valy- 
tuo ir prosinlino bizniu, Geras lai- • 
kas pirkti. Gera biznio vieta. Ga-

VIENAS nnisų koslumeris paliko
musų globoj savo grojikų pianą, .fonografą ir radio dėl greito par- hma atsišaukti dienomis nuo 8 iki 
davimo. Parduosime pigiai atsakan- 9 vakare; nedėliojnuo 9 iki 3 po
tiems žmonėms, visus tris sykiu ar- I pietų, 
ha atskirai. Priimsime išmokėji-1 
mais net ir |m> $2 j savaitę. Cul j 
Rate Piano Stores (Ine.), 1120 So. 
Halsted netoli Roosevelt Road.

2449 W. Wh Street.

GROJIKUS jiiąnas kaip naujas,' 
$125. Parduosiu tiems žmo- *
nėms tik biskj įmokėjus, kitus iš- i 
mokėti į 3 mėnesius.

6512 S. Halsted st. Ist floor

“VK’TORY“ koncertinos ir chro
mai ic armonikos pardavimui, su 
gražiais rankomis padarytais pa
gražinimais, gražaus ir stipraus to
no. Darbas garantuotas. R. Brd- 
nasz, 1027 Milvvaukee avė. 2ąd fi. 
front.

-MES turime dabar savo san
delyje 6 aukštos rųšies radios, 
su elektra prietaisais, console, 
parduosime po <1569 kiekvieną.

Mes taipgi turime 1 grojiklį 
pianą labai pigia kaina. Atsi
šaukit šiandie, subatoj, iki9 vai. 
vakaro, o nedčlioj iki 6 vai. va
karo.

American Slorage House 
2216 W. Madison st.

BUČERNE 
PIGIAI 

Parsiduoda 
'Senas biznis — 15 metų.
Geroj vietoi — Bridgeporte 
Savininkas uždirbo

PINIGŲ
Važiuoja į Lietuvą.

REIKIA
Tikro biznierio 
Kaina tik $2300. 
Atsiliepkite 
Sekretnai 

pas
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960

$4500
VIENO aukšto medinis 

2—-4 kambariu fialai, vana 
niškas, r a ndlusi prie ii
St. Didelis bargenas

$6000
PAHl JAV1MIJ1 gcosernC ir kuI- 

(tainių krautuve., greit, tik $225; 
renda $30. Keturi kambariai pagy
venimui. 544 W. 18th st. Chicago.

” \ kambarių fialai
HARDWARE krautuvė pardavimui, kiekviename) ] 

Geras biznis. Puiki vieta. Tikras vietoj, < uau « 
bargenas. 7309 West Roosevelt Road, cialis bargena,- 
Forrest Pa^k, III. Phone Forrest 527 f

Eichange—Mainai

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, .
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

Į S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

PARDAVIMUI bučernė su 1c- 
daune ir truku. Biznio daro apie 
$1200 į savaitę. Parduosiu nebran
giai. 1750 W. 63 St,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

$179 parloro kambario setas, mo
hair, $95. . .

$75 walnut valgomo kambario jsl,n-
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Boysen Sample Furn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus (’alifornia Sample Furn. Co.

PARDAVIMUI saliunas ir Lunch 
Room. Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Parsiuoda pigiai, nepraleiskit pro
gos, 2620 W. 26th St.

GARAŽAS ir Service station, tin- ■ 
kainas dėl naujų karų pardavinėji-l 
ino. Tinkamo pasiūlymo ncatme-1

1714—16 W. 95th St.

namas, 
uioder- 
Moz.i i'l

'Taipgi turim daug visokių 
, namų, lotų, farmų ri biznių dėl 
mainymo.

STANKO & COMPANY
f><K)7 Archer

I^afayette 6O3(>

2 aukštų naujas medinis, 2—5 
*' ‘ 1 (3 miegruimiai

platus lotas, geroj 
cash reikia tik $2000. Spe- 

|8700
2 AUKŠTŲ naujas mūrinis, suu 

prlor, aržuido trinias, labai geroj

cialis bargenas - » *
$10500 ' ’

2 AUKŠTŲ kampinis nnirini.s, 
Marąuette Manor, 7 flatai, 1 krau
tuvė, viskas išrenduota, garu šil
domas, naujas namas, mainysiu i 
2 flatų namą arba parduosiu tik 
biskį įmokėjus. Specialis bargenas

$5400

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus walnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Availublc Slorage Co., 7732 
Stony Island avė.

PARDAVIMUI stubos rakandai, 4 kambarių. 3 užp. 3337 S. Auburn 
avė.

Automobile^
REIKALINGAS tiutomobilius, už

darytas (sedan) mainais ant dviejų 
biznio lotų, 50X175 pėdų, ant Ar
cher avė., pietvakariuose. Atsišau
kit greitai.

J. ZACKER, 
6401 S. Whipple St.

TROKAS Ford, tono, 6 mėne
sius vartotas, tiktai už $100. “i’enel 
Body”. Lafayette 7193.

Miscellaneous for Sale "

PARDAVIMUI mixed bulldog 
šuva, gerus prie biznio. 4142 S, 
Campbell avė.

PARDAVIMUI dvi siuvamos ma-RENDAI didelis šviesus ir gra
žus kambaris, tiktai švariam ir šinos — Singer ir White. Parduo- 
Islaiviam žmogui. 3301 S. Morgan siu pigiai. 822 W. 37th Place, 2 lu- 
St., 2 lubos. bos.

GROSERNĖ, delikatesen, geroj 
apielinkėj, biznis cash. Jei ieškote 
gero investmento, atsilankyki! ir 
pamatykit šitą. Yrą daug tavoro, 
fikčeriai, mėsos kapotuvas. Par
duosiu, bet ne mainysiu. Savinin-' 
kas, 551 W. 29 St.

1
PARDAVIMUI saliunas, geroj 

vietoj, tarpe dirbtuvių; labai pigiai. 
1248 W. Carroll avė., kampas UI- 
zabeth st.

MAINAI 
ne čigoniški, 

bet
TIKRI ' 

Atyda visiems: 
Prie pat Sears Roebuck 
didžiulės komp. guli 2 
flatų drūtas muro namas 
6 ir 7 kamb. furnasu 
šildomas.
Rendos į metus $1440.

MAINOSI • 
ant 2 flatų moderniško 
namo, Marųuette Parke. 
Turi būt 2 fl. po 5 ar 
6 kamb. “Hot Water” 
šildomas.^ 
Tuoj atsiliepkite 
pas įgaliotinį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960

barių flatai, moderniškus, karštu 
vandeniu šildomas, pirmas aukš
tas, nlatus lotas, geroj vietoj, mai
nysiu į cottage arba 2 aukštų me
dinį namą. Didelis bargenas.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47 St.

5 kambarių mūrinė bungalow, ne- 
I brangiai, tyle maudynė, ^era trans- 
' portacija. 5515 S. Spauldmg Avė.
i ' “ 1 '

MODERNIŠKAS 5 kambarių bun- 
Į galow, 37 ’/axl25 pėdų lotas. Mažai 
įmokėti, gerą iransportacija. Matyti 

1 galima Nedėlioj po piet. 4110 West 
Moodey Avė.

NAŠLĖ priversta parduoti 4 lotus. 
Vienas vidurinis 30x125, kitfis kampi
nis 35x125 po $350 kiekvienas. Van
duo įvestas, elektra. Randasi netoli 
Archer karų. Taipgi 2 lotai Summit, 

i III., visi inpruvementai yra. Geras pri
važiavimas, netoli Archer karų. Age
ntų nereikia. 4601 So. Californiu- Av.

PARSIDUODA medinis 
ant dviejų pagyvenimų, 4 ir 5 
bariai. Parduosiu nebrangiai, 
ninkas gyvena ant 2 lubų.

1502 So. 50th GI., 
CICERO, ILL.

namas 
kam- 
Savi-

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
Storas ir 6 kambariai iš užpaka
lio. Gera vieta bile kokiam bizniui. 
4225 Princeton avė. Atsišaukit 6234 
So. Maplewood avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-x 
nė. Senas biznis, išdirbtas, visokių 
tautų apgyventa apielinkč. Cash 
biznis, 6747 S. Wcstcrn avė.

PARDAVIMUI garažo biznis su 
praperte; 75X133. 1‘irmiaus buvo 
Hub Cab garažbs. Savininkas. 2929 
S. Halsted st.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 4 kambarių Cottage, 

kaina $7,500, priimsiu bučernę ar au
tomobilių kaip pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 18 apartmentų namas, 
South Siete, mainysiu ant bizniavo 
namo nepaisant apielinkės.

IŠSJMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 4 flatais, priimsiu lotus kaipo 
pirmą imokėjimą.

IŠSIMAINO piekarnės biznis su 
namu, mainysiu ant didesnio namo

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
tabako ir saldainių. Sykiu pečius, uM*M, jn.u «..v 
minkštom ir kietom anglim kure- nepaisant apielinkės.

mūrinis namas,

namas, 226 W. 47 St. IŠSIMAINO puikus dvaras Michi
gan valstijoj, 300 akerių žemės su 
budinkais, mainysiu ant namo nepai-PARDAVIMUI saliunas, gera vie 

ta prie didelių karšapių. Gera pa 
vieniui ar dviem partneriam. 10556 
Korllins. Davažiuoti galima Cottage 
^rove A ve.: karais. • ,,

vieta ir bučernei. Pigiai arba ga 
lim mainyti ant loto. 8049 Vince 
nnes Rd.

PARDAVIMUI grosernė, gera •

’ sant apeilinkės, arba priimsiu lotus, 
bučernę, restauranta, saliuhą, kaipo 
pirmą jmokėjintą. Kas norit gaut ge
rą f armą pąsiskubinkit, su virš mino- 
t6wi reikalais, kreij^kiUsJ pas ; '

F. G. Lucas & Co'
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė, visokių tautų apgyventa vieta 
Bargenas. 1311 S. 49lh Gt.

MAINUI naujas >1 flatų namas, 
karštu andeniu apšildomas, ant 
Archer ir Cruvvford. Gurskis, 3116 
S. Halsted st. Yards 1457,

šu augštu skle- 
už žemų kainą 
gerų tuščių lo

Auksinė Prog-a
2 M1£J>INIA1 cottage, vienas 

6 kambarių, antras 4 kambarių, 
kaina tik $1,500.

3 AUKŠTŲ
6 pagyvenimai, 
3 4 kambarių, 
pu. Parduoda 
arba maino ant
tų. Namas randasi 3316 South 
Wallace St.

NAUJAS 2 augštų muro na
mas, garu šildomas, abudu po 
U kambarius, yra elektra, mau
dynės ir kiti visi moderniški 
įtaisymai. Parduos ar mainys 

I ant mažesnio namo arba ant 
tuščių lotų. Kkreipkitės

M. J. Kiras
3335 S. Halsted St.

PAHDUOS'IU arba mainysiu 
naują 2 flatų mūrinį namą, 2 
karų garažas, 1836 N. Luna, 
netoli Central avė. Gera trans- 
portacija, eųuity $3500.

Tol. Rogers Park 7890

PRANEŠIMAS

Pirkėjams ir pardavėjams namų, 
lotų, farmų ir biznių, taipgi Real 
Estate brokeriams ir salesinanams. 
šiuomi pranešam, kad už padary
mu kontraktų, bill of sale ir listų 
mes nekainuojam visai. Taipgi tu
rime žemas kainas dėl padarymo 
legališkų raštų. Už musų darbų 
mes atsakome ir 
užganėdinti kas 
mus.

Už musų 
dėlto visi busit 
atsikreips pas

STANKO & COMPANY

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036
Arba vakarais Lafayette 7898.

Norwood Park
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schillcr statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. ()ak Park avė., neto
li Devon. Pavartojame daug naujų 
dalykų pastatymui šio moderniško 
namo, 4)ripažina*te pamalę tą na
mą. Bus tai maloniai ir pamoki
nančiai praleista valanda laiko ir 
be jokios atsakomybės iš jūsų pu
sės. Tuos namus galima pirkti la
bai prieinama kaina, už Schillers 
namus lengvais išmokėjimais. Turi
me šimtais užganėdintų pirkėjų, 
kurie jau dabar turi “deeds” arba 
savasties dokumentus, vietoj kvitų 
už remias. Ar jūsų dabartinis na
mas atsako jūsų visiems reikalavi
mams. Ar turit(\tuštį lotų, a»t ku
rio jau nuo keletos metų manote 
statyti, bet dėl kai kurių priežas
čių manote, kad las neapsimoka. 
Sehiller stalo po didelį daugumą 
namų, bot gali pastatyti ir mažes
nėmis išlaidomis, kuomet stato pa
vienį namų. Sehiller sutinka priim
ti jūsų sena namų arba lotus, taip 
kaip ir pinigus ir išmainys į nau
ją namų. Vieta netoli Šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės 
ir aukštosios mokyklos, 3 blokai 
nuo Norwood Parko stoties, prie 
North Western geležinkelio, 19 mi
nučių važiavimo nuo vidurmiesčio, 
2 blokai nuo Milwaukeo avė. karų 
linijos pusė mylios iki Edgcbrook 
golfo lauko, čia yra geriausis gol
fo laukas Chicugos apielinkėj. Yra 
tai graži vieta, netoli nuo vidur
miesčio, ale toli nuo miesto, kad 
pasinaudojus gamtos grožybėmis. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apižurėjimui visų dienų nedė- 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:3(1 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutar-

I. J. SCHILLER & CO
Namų Statytojai

4708 N. Western Avė.
Ravensvvood 3069 0196

(Continued un page S)
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Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

I KAMBARIU mūrinis 
i Western f

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui*

Negirdėtas atsitikimas
inis bunka- 10 FLATV namus — 79 St. ne- 
Electric Co. toli Ashland, moderniškas, parduo

siu arba mainysiu bile | ką kaipo 
dali Imokėjimo. \VALTER .1. PAUL,

125 prilos žemės ant Archer avė. 
Gerai apg\ ventoj vietoj, parsiduoda 
už pusę prekės, šitas totas yra la
bai geras dėl garažiuko, nes arti 
garnio nėra. Nepraleisk h šitos pro
gos, nes uždarbys yra garantuotas.

Stanko & Company 
5097 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 6036

PARDAVIMUI arba mainymui i I KAM 
Iotus 2 ailkštu namas prie Halsted lovv; netoli 
st., netoli 17 St. Yra krautuvė lr 2 Yra gasas, elektra, vana, grįsti viš- s.u 
fintai, aukštas skiepas su BovVlingi kai, aukštas skiepas. Jos. I. NoVak, dalį (mokėjimo. \V......... ................
Alley, tinkama vieta dėl pool room, 4010 XV, 20th St. Real Estate. 3236 XXr. 55th st. apt. 2.
jei pirksit greit, tik $2000 įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais (mofgi-l 
čius). S. G. Tupunlch, 1829 Blue j 
Island avė.

GATAVAI 
PAKEPTA

DEL JŪSŲ 
BRIGHTON PARKE

Graži nutrinė bungalow 
6 kambarių. 
V’isi parari kurmi i 
2 karų garažas 
Pleisteriuotas beizmentas 
Tik $1000 įnešimo 
Savininkas parduoda 
’ITvOTU 
arba 
Mainyti C.iceroj 
ant 2 fiatų namo 
2 po 4 kambarius. 
Del tolesnių žinių 
Kreipkitės pas

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960

su

TIKIU MAINAI

3 F'LATU narnas ir krautuvė, mo
derniškas, biznio lotas, geroj vie
toj. tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu į lotus er į ką nors mažesnį.

7 F'I.A'rU namas ir krautuvė, 
kampinis namas, moderniškas, krau
tuvė tinka bile kokiam bizniui, par
duosiu arba mainysiu į lotus arba 
mažesnį namą.

5 KAMBARIU bungalow, inuri- 
n s garažas, aržutdu trinias, (urnas 
šildomas, geroj vietoj, netoli parko, 
$2.000

2-6 
narnas, 
gatvė

AUKAVIMAS - TURIU PAR- SU mažu jtnokėjimu gaJite 
DUOTI 5 kambarių murini bungalow, . . .. : (» izflmh..rin mu.stikliniai porčiai, visi kambariai švie^ nuplikti naują o Kamoarių mu 
sus, gražiai dekoruota, 2 karų garą- ro bungalow puikiai pabudaVO- 

PARDAVlMl l 5 kambarių nau- ras, randasi centrai Berwyn, netoli, i„ tnruinmiškni ironerrn Iri
hnnunh.v. iš frnntn IiirmK šil. f rnnunnrt urijos, tik $750 CUsh, išmo- 11 IHSKni ptllgLU.

Tol. savininkui Columbus kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas ^randasi puik.oje Mar- 
ųuette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų,. arti 
gatvekarių ir bouJevarų. Pirkė
jas 
mo

> t •/ r\aiiiu<n iiom . i«ir»} i auuurų vviivi UI nuvvu

jas bungak»w iš fronto t’urnas šil- transportacijos, tik $750 cash, išmo- 
domas ir I fiatų iš užpakalio, mu- dėjimais, 
riniai, geros įplaukos, Brigliton Pa r- Į 0925. 
kr. netoli karų ir krautuvių, $2UUU 
cash, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. S. G. Tuponkh, 1829 Blue! 
fslanj avė.

/

KAM MOKĖTI RENDĄ?

KAMPAS netoli 51 St.. visur 
linkui apgyventa, niui kaina, i 
kia $75o eaah.

Z. MAGDICII 
111'2 Įlydė Park Blvd. 
Arba šaukit Atlantic 2663

ap- 
rvi-

Real Estate For Sale
Namai-žem? Pardavimui

Pardavimui ar 
Mainymui

Kampinis bizniavus muro na 
mas, 2 storai ir 2 flatai; karš-1 arkliai ir visi padargai, traktorius, 
tu vandeniu šildomas; su saliu-; įoėMui inašina. Atsisaukit, .1. Brown, 
no bizniu ar be biznio, labai gc-1 ________________________ ____
roj vietoj. Garadžius ant 21 ioo akrų farma. Pinuos klesos že- 
mašinų. Savininkas priverstas mė> budinkai. 28 galvijai, 4 arkliai. 
, . . , . . . ... Gaunami geri pinigai už pieną. Parcelei stokos pinigų pigini par- duosiu pigiai, 

duoti arbl mainyti. Kas pir- P- SLAUZIS
mesnis tas gaus gerų bargeną. 2Tel. ^iumboldt^'Ao'

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Misccllancous
(vairus

80 AKRU žemės XVisconsin val
stijoj, mainysiu j 2 fialų namą Chi- 
cagol. 3000 pėdų ežero kranto, ge- 

I ra vieta žvejojimui, 10 • kambarių 
namas, barnė 34 y60, 9 karvės, 2

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastalom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšics rakandus

Co'umbus Park Fumiture Co.
5655—57 XV. Madison st. (’ol. 0.319

Bridgeport Paintiiig 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282 

J. 8 RAMANCJON1S
Atsišaukite tuojaus pas

F. L. Savickas 
726 West 18th Street 

Canal 1995

Financial
Finansai-Paakoloagaus lengvinusias išmokeji-

sąlygas. KzcipkitSs:
7114 S. Campbell Avė. -

STOGDENGYSTj?
Iuru ,stogų prakiurimaB užtaisomai 
Jr garantuojamas už $4. Automobi- 
’ių. troką patarnavimas Chrcagoj ir 
apielinkėj. (steigtą 34 metų senu
mo. DidŽ’aefla ir geriau*’-! stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai s»amnon»

J. J. DUNNE ROOFING COZ 
8411-1-3 Ogden Avė.. 

Phone La vendai? 0114

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
tųs galite nusipirkti 5 kambarių 
>ungalow, su stikliniais porčiais, 

įkarštu vandeniu šildomą, ugnavle- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 

yra 
t.

jų.s galite ! bungalow,

GERAS lotas netoli 52 St. 
Yra visi jungimai, reikia $300 
cash. Rašykit K. D. Friend, 
5503 Everelt Avė. ailia šaukit 
Hydc Park 2005. /

barius ant viškų, garo 
ten yra suvestos. Taipgi 
ryta prosininuii lenta ir 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green

r- Skubinkis su depozitu jeigu
-------------*---------------------------- | nori tikrą bargeną Brighton 

------------ (Parko apielinkėj, ant Campbell 
m----------------------------------------v Avenue netoli 48-čios. 2 fialųMes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų . . .
7 kambarių, Colonial styliaus namą, naujas muro namas su visais

II . •

Colonial styliaus namą, najljas muro namas su visais
r, i , .v. ., patogumais ir

p<»H jau 7 kambarių, Colonial styliaus namą, n liejas inui'i 
ra imu- presuotų plytų, 2 karų garasas irgi moderniškais 
t. I tiri! presuotų plytų, graži tile prausynė, . . .

st.
Savininkas ant vietos. Jlašykit! moderniški 

------- - --------------------------- — pašaukit Ręx Realty 
' Mortgage Co. 

PER savininką parsiduoda kam- 127 N. Dearborn St.
pinis muro namas su bučerne ir Tel. Randolph 1630.
groseme, 1 štoras ir 3 Platai 2—4> ----- ------- ------
1—5. Biznis yra išdirbtas per 20 
metų, cash biznis, švedų ir vokiečių _____ ___________________
apgyventa apieiinkė. Savininkas va
žiuoja ant famios; parduoda labai 
pigiai. 60UI S. Carp-enter st. 

Englewood 2116

įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri- vienu kambariu viskose. Kaina 
nė ledaunė, kieto medžio^grindys, ce- tik $9,900. Jnešti tik $1500' ar, 

; montuotas skiepas. Namas, kuriame - - - -
1 gyventumėt su pasididžiavimu. Visi ’ -

parankumai, tas namas rendų.
and Į yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 

šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo . _ .........................
i šaukit Mr. Tompkins, Kildr.re 1959. duoti greitai ir pigiai, nes 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą vena labai toli.

, tie (mokėjimo

daugiau, o balansą mokėti kaip

Savininkas priverstas par- 
g.v-'

GERIAUSIS BARGENAS

VAIKINAS parduoda 5 kamba
rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
(urnas šildomas, netoli šv. Kon
stantino bažnyčios, taipgi lotas 25y 
125 $6,000 už viską. 5/19 Grover st 
1 blokas į pietus Iki Higgins rd, j 
arti La\vrrnee karų. Savininkas, 
Pensacoža 4111.

PARDAVIMUI 3 aukštų bizniu- ■ 
vtis namas su restaurantu. Geroj 
apielinkėj, gerai apsimokąs namas. 
2145 S. Halsted st. Pašauk savinin
ką Rogers Park 4802.

įmokėti, kaina $6900. J
KAMBARIU naujas mūrinis j 
aržuoJo Irimas, cementuota 
ir apmokėta, modemiškas, 
vandeniu šildomas, parduo

siu arba mainysiu į lotus arba ma
žesnį namą.

2—5 KAMBARIU naujas mūri
nis namas, modei*nišk<ui. aržuolo 
Irimas, du atskiri boileriai, karštu 
vandeniu šildomas, netoli gatveka
rių, netoli parko, bažnyčių, mokyk
lų. parduosiu arba mainysiu į lotus 
arba ką nors mažesnį.

4—4 KAMBARIU medinis narnas, i 
pirmos klesos stovyj. geroj virtoj, i 
tikras bargenas, kaina .*I8M.

11 Fl-ATU, 4—3 ir 7—4, naujas < PARDAVIMUI naujas 6 kamba- 
naina*, viskas išrenduotu, parduosiu i rių ninrinis bungnlovv, kieto me- 
arba mainysiu į bizniavą lotą arba džio trinias, karštu vandenių šildo- 
šiaip lotus, 
bile kokioje vietoji*.

XV. 11. KEIJ’S & CO. 
2419 XV. 69th St. 
Phone Hemlock 8099

MURO tiamas, 10 fiatų po 5 
kambarius ir 3 štorai, ant gero 
biznio streeto, 
l*arduosiin arba 
biznio lotų arba 
tno. Kaina pigi.

Matvkit mus.
A. N. MASHLLS 

66-11 S. Wt*stem avė.
Republic 5550

geni 
mainytum 
mažesnio

ateitis.
ant 
na-

$1500 CASH GERIAUSIS BARGENAS North-1
Kitus kaip rendą, 2 fialų nau- west Side — 2- fintų mūrinis na-: 

jas namas, uždaromi porčiai, neto- mas, C .. 1__.1...__
Ii Marmiette bulvaro, netoli Jjelu-. jee box, aržuolo trinias, tile vana 
,L. L.I..• - '".L’,,;.. u piivan^is, gasiniai pečiai, lotas
vai. $14500. kitus kaip rendą.' Sa- 31 y 125, kaina $14,500, cash $1500.

J. R. BRUCE, 715 N. Hamlin avė. j 
Kedzie 7891. Atdara nedalioj visą 
dieną.

jas namas, uždaromi porčiai, neto- mas 
viu bažnyčios, atskiri garu šildytu- įr prieangis 
vininkas. Hemlock 4900.

KLAUSYKIT, .

Kam mokėti rendą 
“XVH1TE BR(\S. NAMAI” 

BROOKFIELDE 
Yra ne išrrndavojimui, bet Jūsų ražas, 
rendą. $8.150, su biskiu pnokė-

F. L. Savickas
726 VVest 18-th Str.

Canal 1995

“’-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai.
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

5—5 kambarių, sunparlorai, Į 
Laiką 
kelionę 

ir 
pinigus 

'JEI JIEŠKAI 
Biznio * 
garažo 
namo 

» auto 
f ar mos 

..... t loto 
SPECIALIAI, VĘIKIT TUOJAU i VISADOS: 

..............   Vi,sas„ bl,,,k?". iJkai.tant 2 kampus,; Basi čia 
Skiepas. Pr,t Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 

aržuo x“ “ ‘ ‘ ’

GERIAUSIS bargenas North West 
, aide, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 

Kąlna $5.600, cash $800.
Atsišaukit:

J. R. BRUCE , 
745 N. Hamlin Avė. 

Kedzie 7891

• už
ihno ir i>o $55 į mėnesį, įskaitant 
nuošimčius. 

Nupirksit 5 kambarių, plieno i 
konstrukcijos mūrinį bungalovv, ne; j 
toli gražaus zoologiško sodno, arti 
puikios transportacijos, krautuvių, i 
mokvklų ir t. t., vra visi įrengimai. 

SPECIALI (RENGIMAI. .
su pleisteriotoinis lubomis, aržuo- Į leJU A ,
lo grindys ir irimas, tile vana su j P&hl cementavimo kontraktasįbus uz- 
imuryta maudyne ir lietaus lašais, i įąortas Matykit sav^ 
bufetas, prosinimui lenta, panel šio-’ hirkwood, 3.)89 W. Nprth Avė., I ei. 
uos, landrės lovys, stikliniai mie- ; Belmont 2407.
goiiinui porčiai ir didelis aukštas----------------——---------------------

i dvi dviejų kainliarių. Tas namas BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
yra toks kaip jus sau kati statytu- nlurjnjua bungalow, tile stogas, k. v. 

' mėt. Atsakykite šiandie h* Imkit jwi- g, stikliniai porčiai, gražios Konstruk- 
! tdrengę pamatyti tą namą šiandie. į rijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
1139 N. Clark St. arba leietonuokil kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
IState 290*1 1179.

iv vualiu avv., iivvuu, pa ui alinis ne- i _.e« •
a tūkstančių dolerių kaip tik 40 TlKTUS BatgeDUS 
ilu cementavimo kontraktas bus už- tv...•_____ • Pigiausias kainas 

Geriausias 
Patarnavimas.

Kviečiams*
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960
12 APARTMENTU namas, 2934! 

Bellc Plaine avė., po -i kambarius, j t 4 n* „ ..a

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

Telephone Yarda 00G2
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias i* lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektroi dra- 
hi8, motorua, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

, PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- 

i sirašytoju. Matykit mus dėl greito 
; patarnavimo.

CENTRAL F1NANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastutome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Luniber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 

' wick 1650.
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 

I ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
l ną, geromis sąlygomis. Pamatykit ! 
1 mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
• J55 No. Clark St

Room 820 C.Central 62«0 ltc,n-

KUOMET JUMS REI-

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

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Constructiou Co.

General Contraetors

KIA PINIGŲ NAMŲ APŠILDYMAS
Atmšaukit pas; PLUMBINGO ĮVEDIMASKicrhtppnth Rond Mes parduodam bile kur ir suteikiamrjlgnueenun DUBU GL apskaitliavimą dykai. Planai prie 

Mortgage Organization 1 kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
000 : biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi

| niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
i iki 7 vai.

THE ABBOTT 
I PLUMBING AND HEATING 

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

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

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Tžd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos^ Greitas 

patarnavimas

JEI JUS TURIT $200
Jus galite Kraustytis j vieną mu

sų jmikių bungalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus

k siu | oizma\ą loią aruii (uio trinias, Karsiu vandenin siuio- ntrnuv. LipKnq 1O‘HA 50X125 neto-
, arba į mažesni namą mas, tile vana, prie geležinkelio ir j. j{ary Rnljų, Tikras pirkinys, 6

sykius rendos. Savininkas Bucking- mokėsite kaip rendą.
hiun 0877. Phone Hemlock 8300

111413} Uit ▼ana, pi H pVM »• VF

gatvekarių. šaukit Bevrriy 65U).
* i hiuu 0877.

PARDAVIMUI 20 akrų prie Gv-’-------------
neva kelio, netoli Gary Avė., Ifci 
mylios nuo \Vheal<>n. Į finis namas ir krautuvė, 2 didelės rinis." i^člumi

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis I j f. įSh 521 W’ W h krautuvės su skiepu, 6—4 kamba-’ant kampo. L
nainjMi, h flatij, z rendy $90, kaina 
$5,800. J. Plashtka, 1625 S. Jefferson 
St. KAINA NUMAŽINTA

PARDAVIMUI naujas apart men-

KAM mokėti rendą? Ką jus turi-' 
te ląjrodyti, apart rendų kvitų. Už j 
tuos'pačius pmigus ką mokate už t 
rendą jus galit nusipirkti mūrinį 
bungalovv, 6 kambarių, garu šildo-1 
mą, įmūryta vana, plieno konstruk- 
cijos, miegojimui įnirčiai, dideli 
viškai, gatvė cementuota, gera tran-! 
sportacija. $1000 įmokėti, kitus kaip, 
rendą. Geras pirkinys dėl didelių! 
Šeimynų. Atsišaukit 71 oi S. XVestern 
avė., arba šauk Central 2384.

ANTRI MORGIČIAI
aprobavimas

PARDAVIMUI 5 fiatų namas, mu- 
. ūi’.n, ir (urnas šildomas,
ant kampo, lotas 56y 125, pirmos 
klesos stovyj, nebrangiai. Matyki! 
salininką. 7158 S. Grcen St.

Dykai
I rių apartmcntal, 4 karų garažas, • 
| remiu $6540, su $40,000 galit veik- j 

aaiina in ujuaz.ifn j a >iuFi<Rr ti, kaina $53,000, prihijfiin lotus kai- 
Ttiriu parduoti gražų 0 kumburių po įmokč/lma. Mos pastatysim btnv- | 

bunįįaJosv, viskn« įmūryta, kieto galovv. 2 namą aut j««ų lotomedžio, gristi viškai, garažas, $1,000 arba mu«v loto tik biskį imokėiiM. 
įmokėti, kitus kaip rendą, kaina '3801 N. Grawford avė. Irving 2634.

$M0 PINIGAIS 
Gražun 5 kambarių mūrinis bun-

__ _ _ ■ galoAV, tik ką užbaigtus, 5227—9 S.
$11,000, savininkas. .1-^-------------- ------- ------- ------------ . Kilpatrick Avė. bloko į pietus

i ™nifv mn- nuo Archer avė. karų linijos. Ar-_ _________ ____________ 1 i ui? Vprnnn ! žuolo medis, fuiuns šildoma, stikli- 
tnc iderniško 2 ^‘dų namo .8 niai porčiai, gražiai dekoruotas,!

CRATOORD Avė 66X125, ne- avė., 5 rV "r IR rJ uukStl vl4kfli> 1,J,as 30 y 126, kaina;
toli 64 St. $225 pėdai. 90x125, ne- garažas, kaina $16,500. XVM. KIBK, lįk 70u BusilJ ,,nt vį<įos subatoj 

•ns snoviuvai toli 05 St *17{L p6d,d; JJ<|X}25,. savininkas, 7745 Es»ex avė. Saginavv j nodėlioi. JOSEPH • STRNAD.
binl kbi 64 st- *350 Pčdal- 264X120,18370.lotai pOylGO, 61 lk. 01 p| $45 000. l/» cash, ------

- ’ kitus išmokėjimais. Sšavininkas 
Vincenneg 7346.

KAM MOKĖTI RENDĄ 'Į’“1___
Kuomet už tuos pačius pinigus įmokėti, ’ kitos kaip rendą. 

jus galite turėti nuosavą namą. Tik $8,900, vertas $11,000, r~ 
reikia biskį {mokėti, o kitus kaip 5232 S. XVashtenaw uve, 
rrndę jus galit įsigyti nuosavą na-■. 
mą, 5 iki Okambarių mūriniai bun- 
gal<>w ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai 1 
kambariai dekoruoti, 1 “ .
2 blokai į vakarus nuo Harlein avė. > 
prie Riversido Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, i 
1739 S. Halsted st.

TURIU pinigų investavimui į
chattel inorgiGus, mėnesines mo- h F, AT.TV & 
karnas notas, mašinas, flkčerius,
bekernes, resiauraDtns, JautėmėsB X* % I lis iv j B <7<PI<MML1

PA Ji DAVIMUI arba luainyniui į ! ar kitns biznius. F. BOLAND 7th , namus mieste 15 gerų farmų, taip- ~ — - - - - •—
gi kiti bargenai ant niieHte namų. 
Ti’- biskį įmokėti. Taipgi parduo
dame grosernes ir bučemes. Turi
me du gerus garažus. Taipgi 2 fla-- , ’ , me uu gerus gumbus, juipgi t.

‘lekoriiotas, 1 j namus tarpe Califomia ir XVch- 1

TOXvST0F’ LAKE REALTY” CO. 
4705 S. Paulina St. 

Tel. Boulevard 7169.

6305 S.

MORTGAGE CO.

Weatern Avė
fl„ 215 W. Randolph st. Franklia . ------- p -1 1 -..................
3446. NAMŲ AP61LDYMAS ĮVEDAMAS

NEREIK (MOKĖTI

PARDAVIMUI lotai ■ 
pėdų. Oakley avė.. Morgin Park 
$50 pėdai 40 y 125 pėdų. Be veri y 
Kilis —. $40 pėdai, mažai tereikia 
jmokėtl, su lengvais išmokėjimais, 

kokį sekamų namų galit Boulevard 2594 nuo 4 iki 10 v. ar- 
įmokėjus. ba atsišaukit 3210 S. Halsted st., 

• Box 250.

BILI 
pirkti $5000 iki $7000 įmokėjus. 
Gražiai pastatyti moderniški namai. 
Tile vanos, lietaus lašai, k. v. š. 
Frigidaires, prie valstijos kelio. 
9944 Prospect, 10033 Irving, 9820 
Hamilton, 9850 Hoyne. Savininkas 
E H. EDWARDS. keystone 9134.

PABDAVIMl.’I moderniškas 2t 
fiatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
veikti.

Morrirnack 4663

Geras investmentas 
Pardavimui 3 nauji mariniai 2 fiatų 
namai, 5—6 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2652 N. Oak Park Avė.; 
Merrimac 8737.

Miscellaneoue
(vairus ' 24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 

karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitllavimas dykai.

Tel. Triangle 8234
1 tern. prie 44, 53 ir 63 St. ir Cicero.

ir nodėlioj. JOSEPH • STRNAD, j 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal. 
1272.

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir napių apšildymo 

reikmenis
EducationalKAS NORI GREITAI

i PARDUOT, MAINYT, 
ū pM AR PIRKT

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Faraną

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga iSlcidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukio ką turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
ronuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

"anai 49|M)

Žiūrėk šių bargenų 
Nau tas 6 kambarių mūriais bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas iii-į 
_  __ donas, aržuolo trimaa, ugnavietė,į

Pardavimui « fiatų, l -l kamba- knyiynaa, bufete., vSliaurt. plum-, 
" 3 kambarių, naujas na- j tlng.*’r, cwS«?tu0‘?-

. kampas lx>ckwood ir . b 0 u v™0?1 in?’ I f’at^ medinį namą, 5—5 kambarių,
....................... .. J7?6?’ Jo,as’ didelis garažas. Vei-I kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. i įįt tuojau, gausit gera pirkinį. 5349 i 

• a**1,0 Ave>S‘ CaraPbe11 avc » 2 R-

G ERAS IN V ESTMENTAS

rių ir 2—3 kambarių^ naujas na
rnas. S. W. , 
Montana. Pigiai. Savininkas Mr. 
Fine, Nevada 4059

SAVININKAS turi parduoti 2

8 METŲ
senumo

Bizniavus muro namas, što- ff viškai. didelis lotas, gatvė 'ir kiti 
ras, 3 pagyvenimai ir ! 
muro garažas.

BRIDGEPORTE 
MAINOSI 

ant
4 fiatų
6 fiatų
8 fiatų

Gero bildingo 
Marųuette Parke 
Aubum Park 

arba
South Sidėj 
šaukit saviškį

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

IŠMOKSIMAIS pagal Jusu Įplau- kainomis.
kas. Naujas mūrinis bungalow, o . . nini.xt| niDFIJU KAINU.
& iiinipvfn viirun airtol' Nors musų yra didelė kompanija, ■ AGLYS

bet .mes suteikiame asmeninį patar- DRESSMAKING SCHOOL
- . . ._ «. Mes išmokinsime jus Designing,
Southend P umbing & g kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir

2108 So State St pigiai* Mokiname dienomis ir va-
Tel. Calumet 4200_______ l arais- 79U go HaUted St

Phone Vincenes 3982

40} ovu U VISKIU, 1UI<13} ftdlVV II Kili nVlflHl
o knrn įrengimai, netoli geros transportą- 111 g"1’:.

uų ,ciios, tik biskį Įmokėti. HOME Soutl
BUILDERS OF AMERIKA, 131 N. i
La Šalie St. Central 6925.

i JUPATAKVTI SAVOAIROTA° MES BUDAVOJAM GARAŽUS.
! K.’^I2i1,ŽV1I..,S norčlus. taisom Įvairu medžio dar-

iJrJ tn«S°T If J1!!?f b,b darbas garantuotas, mėnesiniais!
Compan> ir J Į. ilmoMjiniaU. VVestern Construction i
siitoncc Co.t didžiausios apdiaudos p fiSSO S VVa^trrn nvc Phont kompanijos pasaulyje, musų orga- 3758 °™

UVIAl’

AR JUS. NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel-

nizacija gali jums pasiūlyti gerą . fpTijyi Ar ’ neatidėllokit Artina b8ti« išmokindami jus Auto-Electric
planų, pagal kuri jus galėsite pasi- , ‘ užsikamšvkit langu skv- Mechanikos pamokos ant kostumerių
statyti namą ant savo loto. Pagal BiqųE ’40 nietu lnngų kituo- karų duos jums galę greičiaus ir ge-
sitų planą, mes finansuosimo n pa- , pačailkit nnskaitliavlmas dv- daus išmokti to amato ir greitu lai-
statysjme namą dėl Jūsų pagal ju- k , <26 Grnnd nve. Sun. 7744 ku gauti gera darbą su geru mokes-

BUNGALOWS ATVnna
Gražus 6 kambarių bungalow. no- 1 «, , ..

toli Marųuette Parko, $8.500, tiktai 
biskį cash. Taipgi 5 kambarių bun-jUM^ cash, kitus kaip rendą. 
galow, $7,000.

Frank J. Hlnkamp, 
7918 XXrestern avė. 

Republic 4900

. 6622 S. Clureiuont avė., 5 kamba- NAUJAS 3 aukštų^ mūrinis na-
u* rių bungalow, fumasu šildomas, 83 mas

inu

6022 S. Clureiuont avė., 5 komba

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond PI., 2 fiatų 
—. rinis namas,

4454 Byrou St., 7 kambarių re-
-‘dencija. \

4815 N. Tripp «ve., 6 kambarių

2 fla- ; MŪRINIS BUNGALOXV, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų.

4—5 $7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo-

BARGENAS KAM NORS. Ka ba. .. ..
užbaigtas 6 kambarių mūrinis bun- ' a r» a tp v

gidow, octagon frontu, stikliniai nini.luc rpzi,iGnc'iia porčiai. 1 blokas nuo Archer avė. ,n^U6. Jif.. AVe JPark Rieke 
d»48 S. Kildure avė. Vi.ginia 07M. ,u^eį“ku‘ '

5059 Carmcn avė., 2 fiatų, 
3724 S. May St. Moderniškas 2 kambarių. Atsišaukit.

fiatų mūrinis. 8—6 kambarių, k. G. Eari Grindie
avė.

fiatų mūrinis, fl—6 kambarių, k. 
v. š. $12.500. M. Barton and Barton, l 
7332 S. H ai s t e d St. Vinccnnes 8608.

mu

jw, fumasu šildomas, 83 mas, po 4 kambarius flatai, randasi 
pėdų lotas, visi aee.spientai išmo- prie 23 St. tarpe Oakley ir XVes- 
kėti. Bargenas. Mr. John Grandlts, tem avė. Ka‘— ’—v 1------ * ■
5340 S. Campbell avė. Rep. 3102. išmokėjimais.

tern avė. Kaina nebrangi, lengvais
PUIKI 8 kambarių mūrinė rezi-

DinmvnfTH „ . . . ... i dencija, 3 karų garažas, lotas 50 XPARDAVIMUI 7 kambarių medinis; *25, Chicago Lawn, mainysiu i lo-PARDAVIMUI 7 kambarių mediniai
namas su garažium. Puikioj apielin- tą aęba mažesnį namą.
rJfck «RoaSlande«x Pardu08iu PW>- H. Koplewski10520 So. State St ----4003 Archer avė.

Lafayette 9305 arba Republic 8915

! 2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo-

1 labai geroj ftpielinkėj,
kaip rendą. Saiikit savininkų. 5910

-v B.HU.N » lucuvsi, »u nuu- eini Karšu. __ ___  ______ _____
šilučiais, tile vana, skalbiniams klo- |(> trinias, laimi geroj apieiiukej. 
Metas, prosinimul lenta, landrės lo- kaina $14,500,/ įmokėti $1500, kitus 

įvys. A. B. GBUNDER, Bailders, krtIM ltu,L,. ^.ukn .^aviniukų. 
5932 Lawrenc« avė. Pensacola 6776. Irving Park Blvd. Kildare 8091.

sų norą. Jums nereikės mokėti pi-1 kak* ^6 W. Gra d . p. 
nigų kol tik namas nebus užbaig- 

j tas, o paskiau turėsite mokėti taip *
| kaip rendą Jei jus pašauksite te- mts visiems, 
lefonu Boulevard 3380, arba atsi- - - — ■

; lankysit 1 musų ofisą, mes i ša iŠ- ( 
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. WILKIN & CO., 
812 W. Garfield Blvd. Blvd. 3380' ,___ ____ t.____________________ i SUN PORČIAI Ir Enclosures, ga 

mžui pertnis”’“^* *
6 KAMBARIŲ mūrinis bunga!ow- mes važiuojam m

šun parior, knygynas, panel valgoma- c p. pederson, Stevart 6883. 
sis kambarys, tile vana,'įmūryta prau-______________________________
synė, padestal lavatory, virtuvės cnbi- 
net, miegojimui porčiai, gristi viškai, $5 JMOKfiTI. c 
pleisteriotas skiepas, k. v. $. 6740 So. toriai, muro darbas, plumbingas, na 
Uflin Rep. 8818. -------- J J -----------------

MES parduodame olselio kaino-
Pėople’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 

490 Milwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Da^ą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuotu Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

BCHOOL
1607 W. Madisun Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Ar jumą reikia f ar mos?
Mos išmainysime 80 akrų farmą, 

netoli Crystal Lake, UI. Gera šlu
ba, barnė Ir t. t. $160 už akrų. Nė
ra morgičių. Mes norime vakaruo
se arba Šiaurėj 2 iki 8 fiatų namą. 
Atsišaukit 201 Harrison si., Oak 
Park. Tel. Austin 3074.

ražai, pertaisvmas, darbas greit at! GREITAI IR PIGIAI 
jlekamąs; _ Mes važiuojam blle kur. IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
— knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

" Musų mokyklos nauja 
;--------- stebėtinai greitai užbaigia

mus pakeliam, dedant’ pamatu*, »ta nia pradinį mokslą j devynis mone
tom garažus, perdirbam senus ir nau- sius; aukštesni mokslą į vienus mo
jus, T 
musų

■ dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
' Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820,

Generallai kontrok- Į mokslo šakų, 
is. nlumbiruras. na- Į sistema steb 

ma pradinį mokslą j devynis mėne- 
______ ___  sius; aukštesni mokslą J vienus me- 

lengva’ig išmokėjimai*. Gaukit tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
dykai apskaitliavimą kol pra- jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslu

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalyki! savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Čhicugoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. I 
1620 W. Lake St. Soeley 7762

Ateikite jsiraŠyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelnn mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

, Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3101 So. Halsted St., Chicago, III.

»
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Nuodingos dujos 
ir karai

tinių Valstijų valdžios įmonė- 
Privatiški chemikalų fab

rikai pasirinko sau pelningesnį
se.

Genevos protokolas.— 
gų dujų vartojimo klausimas j 
VVashingtono konferencijoj. | (, 
—IMrmas taikos kongresas. 
—Nuodingos dujos ir sprogs
tamoji medžiaga. — Chemi
nė pramonė ir dujos.— Gen. 
Pershingo nusistatymas. — 
Liuisitas. 
nuodingų dujų 
žmoniškumas.

,. dujos 
dujų

Nuostoliai nuo 
> Karai ir 
Nuodingos 

ir džiova. —Budai nuo
apsisaugoti.

m. buvo pasirašytas
Genevos (Ženevos) 
kuris griežtai pa-

Nuodin- bizn*: vamino sprogstamą
medžiagą.

1 Veraalės, Trianono ir St. 
Gerinai n sutartys turi specia
lius paragintus, kurie Vokie
tijai. Austrijai ir Vengrijai 
draudžia gaminti nuodingas 
dujas. Bet praktikoj tas pat
varkymas neturi jokios reikš
mės. Chloras, pavyzdžiui, yra 
reikalingas dizinfekcijai. Fo0- 
genas yra plačiai vartojamas 
dažų gaminime. Faktinai Vokie
tija gamina visas dujas, kurios 
yra vartojamos karo metu. 
Amerika net dabar importuoja 
iš Vokietijos fosgeną. Šian
dien Vokietija yra geresnėj pa
dėtyj nuodingas dujas gaminti, 
negu ji buvo 1911 m. Ir tai 
ačiū tam, kad jos chemiška pra
mone yra labiau išsivysčiusi, 
negu ji buvo prieš trylika me
tų.

J domu pastebėti, kad Ame-1

š>

Regėjimas
Kuo užpildyta erdve

j pratę įvairius

negalėtų. Bet 
oro sluoksnis 
ir, pasikėlus 
šimtus kilo-

me suprantama, jog kariaujam apie_jwnu_ ginklų, žmoniškumą, 9pindu)Iai nuo jų aWJ? krlnta 
čios valstybės turėtų daug ma- 0 kitų nežmoniškumą prie nie- į muSų aM ««
žiau nuostolių, jeigu parmktle-ko gera neveda. Karas pats nai patys išleidžia spindulius, 
ji kareiviai butų siunčiam | savaime yra barbariškas Ir ne- o kitus visus hunus mes ma-
tas vietas, kur yra didesnis
pavojus nuo nuodingų dujų.

Pakaks. Baigiant tenka pa
sakyti, jog visos diskusijos tų pasmerkti.-—K. A.

i
žmoniškas dalykas. Jį tad pir
moj vietoj diplomatai ir turė-

IS MOKSLO SRITIES

šviečiantieji ku-

tome tik tuomet, kai nuo sau
lės ar kitos šviesos versmės at- 

1 •ėję spinduliai į juos atsimuša 
ir atšokę krinta į musų akį.

Akis yra pritaikinta atlikti 
du uždaviniu; paviršutinė jos 
dalis skirta sugaudyti spindu
liams,
kinta pajusti šviesai.

o vidujinė dali pritai

sąs. Prieš kiek laiko jis pa
reiškė, jog mokslininkai neto
limoj ateityj gali surasti to-1 
kias dujas, kurios momentaliai

Esą tų du-

teiktų armijoms galimybės iš
žudyti ramius miestų ir 
trijų gyventojus.
rųšies karą, girdi.
grieštai nusistatyti
lizuotas pasaulis.

Gen. Pershingo
yra priešingi visi žymesni che-

mies-
Prieš tokios 

privalėtų 
visas civi-

pareiškimu’

ir mes matome tuos daiktus, 
nuo kurių tie spinduliai yra 
atėję. Kad mes matytume daik
tus, nepakanka, kad nuo jų 
atėję spinduliai sužadintų tink
lainę, bet reikalinga dar, kad 
spinduliai ant tinklainės kris
tų tam tikra tvarka. Nuo 
kiekvieno daikto taško atšoka 
į visas puses spinduliai. Jei Ir 
visi spinduliai, atėjusieji nuo 
vieno regimo daikto taško, pri
ėję akies tinklainę, vėl susi
kerta ant jos į vieną tašką, tai 
mes daiktus’ matome aiškiai. 
Jeigu spinduliai išėję iš vieno 
daikto taško, susikerta dviejuo
se tinklainės taškuose, mes 
matysim vietoj vieno taško du 
taškus, vietoj vieno daitko du 
daiktu. Taigi, yra galima kar
tais matyti du 
tikrenybėje butų 
daiktas, jei mes
pav. į sieną, o netoli nuo akies 

i pastatysime1 paišelį, ir jo ma
tysime du neaiškiu vaizdu.

Kad spinduliai, išėjusieji iš 
vieno taško, vėl kristų j vieną 
tašką ant tinklainės, reikalin
ga, kad juos kas nors suglaus
tų.

Tik nedidelis pluoštas spin
dulių pakliūva į vidujinę akies 
dalį, būtent, tie spinduliai, ku
rie krinta į viduje rainutės 
esančią tamsią vietą. Rainu
tė reguliuoja, kad per didelis 
spindulių skaičius nepapultų ir, 
esant didelei šviesai, ji susi
traukia ir sumažina spindulių 
įėjimo angą, o tamsoje išsiple
čia, kad daugiau spindulių pa
tektų į akį.

Kiek giliau akyje yra lęšiu
kas, per vidurį, į abi puses iš
pustas kūnelis, per kurį turi 
pereiti šviesos spinduliai. Per 
akies lęšiuką perėję spinduliai 
krinta ant vidurinės jautrios 
akie dalies tinklaine vadina
mos, kur randasi šviesai pa
justi įtaisai. Ten yra daugy
be kolbučių, ir -lazdučių formos 
mažučių narvelių, kurie šviesos 
spindulių sužadinti, perduoda 
žinią prie jų prieinančioms 
nervų šakelėms, o jos susisie
kia per nervą su smagenims,

baltų spindulių, u matysime tik 
raudonus, oranžinius, geltonus, 
žalius, žydriai mėlynus it fio- 
letinius spindulius. Reiškia 
baltieji spinduliai y|’a sudėti iš 

Mes matome* žemę ir visą spalvuotų spindulių; tik susi
gyvenimą joje, kai saulės spin- į maišius spalvuotiems spindu- 
duliai. atėję iš tolimos saules,;liams, mes juntame baltą spal- 
viską apšviečia. Bet kokiu bu-jVą, o kai jie išėję pro prizinę,

daiktus, nors 
tik vienas 

tik žiūrėsim
baltieji spin- 
Kad ištikro 

mišinys visų 
spalvų, mes 
sumaišę po 

lygų kiekį raudonos, geltonos 
ir kitų pagrindinių spalvų, ka
da iš to mišinio gausime bal
tą spalvą. Mes matome iš visų 
pagrindinių splavų ' sudarytą 
laumės juostą, kai eidami nuo 
saulės 
dūliai, 
skyla

'vėl išsiskiria, tai 
dūliai išnyksta.
balta spalva yra 
kitų pagrindinių 
galime įsitikinti

du šviesos spindulis’ per bery- 
bę erdvę gali žemę’pasiekti ?

Mes esami’ 
judėjimus matyti tik medžiagi
nių daiktų tarpe. Paukščiai, 
orlaiviai gali pakilti nuo že
mės ir skraidyti tik todėl, kad 
žemę yra apgaubęs oras. Jei 
oio nebūtų, tai nė vienas iš jų 
nuo žemės pakilti 
kylant aukštyn, 
tolygio retėja, 
nuo žemės kelis 
metrų, oro ir pėdsakų neras- 

' tilte. Del to ilgai buvo nag
rinėjamas klausimas, kas yra 
aukščiau oro sluoksnio, kuo yra 
užpildyta begalinė erdvė.

Yra viena religinė srovė, ku
rios mokslą Lietuvoje sklei
džia rašytojau Vidumi. Jis 
moko, kad Visata yra sudary
ta iš įvairių dvasios apsireiš
kimo formų. Materija esanti 
pati stambiausia Visatos dalis, 
smulkesne bus gyvybę palai
kanti jėga, dar smulkesnė bus 
toj f Visatos dalis, kuri palaiko 

.mumyse pajausimus, sukuria 
protą ir t.t. šios dvasinės Vi
satos dalys ir užpildo visą erd
vę. I>aikui bėgant, medžiaga 
gali paimti dvasinę formą ar
ba atvirkščiai. Kad ištikro Vi
sata butų panašiai sudaryta— 
dalykas abejotinas. Tačiau ir 
mokslininkų yra pripažinta, kad 
erdvė yra užpildyta savotiška 
m<‘džiaga. eteriu vadinama. 
Mums pažįstama medžiaga tu
ri svarumą. 1 Ir garus ir orą gali 
pasverti, ir jie pasižymi svaru
mu. Tik eteris svarumo netu
ri: jo mes negalime pajausti 
ir tuo jis skiriasi nuo medžią 
gos. Nors oras ir tankus yra, 
bet tarp jo atskirų dalelių, ato
mais vadinamų, yra nemaži 
tarpai. Geležis, varis ir kiti 
panašus daiktai taip pat, kaip; 
ir visi kūnai taip savo ma-1 
žiausių dalelių atomų turi pro-' 
tarpius. Jokiomis padidinimo- 
priemonėmis lig šiol nepasise
kė pamatyti atomų ir tarpų 
tarp atomų, bet gamtos moks
las jų buvimą aiškiai įrodė. 
Ir šie taipai. kaip ir erdvė, už- 

Todel eterio!
pritroškintų' Xra ore, vandeny, žemėj ir vi- 

mirė tik suose kūnuose. Juo šviesa iš 
nuo kitų saulės ir kitų šviečiančių daik 

ginklų nukentėjo 258,338 kurėi- K1 ateina pas žmogų, 
viai, iš kurių 48,440 mirė. Va
dinasi, mirė 24%.

Daug buvo kalbama apie tai,

Mrs. Medill McCormick, naš
lė sgnatoriaus iš Illinois, kuri 
dabar pati ketina kandiduoti į 
senatorius.

paleido apie 150;000 
bombų. Koks gi buvo 
zultatas? Nukentėjo 
kareivių, bet iš jų tik 
rė. Ir tai nukentėjo 
kurie nesuspėjo laiku 
užsidėti.

Pirmą kartą nuodingas du
jas vokiečiai panaudojo 1913 
m. *l>rit‘ Ypres. Anglų tarpe 
tai sukėlė didžiausią paniką. 
Jie pradėjo nesti ginklus ir 
bėgti. Anglų nuostoliai buvo 
baisiausi: apie 20,000 kareivių 

Į tapo pritroškinta, iš kurių 
žuvo. Tas pirmas eks-

prie musų akies spin- 
sutikę lietaus lašus, su- 

į savo sudėtines dalis.

Akies sudėtis

Kam reikalingi akiniai
Akies lęšiukas sulig reikalu, 

tai išsiplėsdamas, tai vėl susi- 
glausdamas, reguliuoja papuo
lusių į akį spindulių kritimą. 
Esant reikalui, jis daugiau

(Tąsa ant 2-ro pusi.)dujinių 
to re- 
4,500 ;

50 mi-! 
tik tie.
kaukes

konre-
Tadn 
kuria

konfenv- mikai ir fiziologai. Jie sako, jog
tą tokia baimė yra be jokio pa- 

gi indo. Bėda su žmonėmis 
kad jie žiuri į mokslą,!

Kuomet >5.000 
chemikas tvirtina, jog vargu perimentas su nuodingomis du-

i surasti labiau jomis tiek sujudimo žmones, 
_ , . , ku- jog jie ir šiandien dar su pa

1925 
pagarsėjęs 
protokolas, 
smerkia nuodingų ir troškinan
čių dujų naudojimą karo me
tu. Protokolą pasirašė ir 
Jungtinių Valstijų atstovai. Ka
dangi protokolą turėjo ratifi
kuoti valdžios tų šalių, kurių 
atstovai dalyvavo Genevoj, tai 
dar ir iki šiol pasaulio parla
mentuos bedebatuojama klausi- rikoj generolas Pershing yra 
mas,—ar nuodingos dujos yra didžiausias nuodingų dujų prie- 
žiauresnis ginklas, negu durk
las arba kulka. Galima tikėtis. 
Kad tie debatai prasitęs dar ko
kius metus. O tuo tarpu spau
doj bus nemažai rašoma už ir numarins žmogų.
prieš nuodingų dujų vartojimą, jų vartojimo sancionavimas ^u- 
Čia bus vietoj pažymėti, kad 
.Jungtinių Valstijų Senatas Ge
nevos protokolą neratifikavo.

Nuodingų dujų vartojimo 
klausimas buvo kilęs ir 
ingtono nusiginklavimo 
rencijoj 1921—1922 m. 
buvo padaryta sutartis, 
einant dalyvavusios
ei joj valstybės pasižadėjo 
ginklą nevartoti. Jungtinės 
Valstijos tą sutartį neratifika- yra ta, 
vo, bet Franci ju atmetė ją. O į kaip į kokią magiją, 
atmetė vyriausia todėl, kad r1---- ‘ —
nuodingos dujos ir submarinos bebus galima t____  „
buvo į daiktą sujungtos. Ge-! nuodingas dujas, kaip tos. 
nevoj submarinos buvo išskir-'rios buvo vartojamos 
tos, <> pasmerkimui palikta tik pasaulinio 
nuodingos dujos.

Bėgiu paskutiniųjų 30 metų 
buvo daromos pastangos pa-1 
smerkti naudingų dujų varto
jimą. Pirmame taikos kon
grese, kuris įvyko Hagoj 1899 
m., Vokietija, Francija, Anglį-f 
ja, Italija, Rusija, Afistro-Ven
grija ir Japonija sutiko nevar
toti troškinančių ir nuodingų 
dujų. Amerikos delegatai, ga
vę instrukcijų nuo valstybės 
sekretoriaus John Hay. atsisa
kė tą sutartį pasirašyti.

Hay pabrėžė tą faktą, jo k 
sutartis yra visai neaiški ir 
menkos vertės. Ką valstybės bai daug rašoma 
turės daryti, sakė jis, jeigu (lewisite). Girdi, keli lašai į Jeigu jau kalbėti apie žino- 
viena kariaujanučių pusių a t- liuisito gali pagaminti pakan-■ niškumą, tai nuodingosios dn- 
sisakys sutartį pildyti? Kita karną kiekį nuodingų dujų, kad j jos buvo šimtą kartų žmoniš- 
kariaujančių pusių bus pasta- išžudyti visus New Yorko ar- kesnis ginklas, negu sprogsta-j 
tyta pavojui! ir sutartis prie ba Chicagos gyventojus.
nieko gero neprives. baisenybes beskaitant žmonėms.'

Hay pasirodė tikras prana- net plaukai ant galvos atsisto- 
šas. • Kai kilo pasaulinis karas, davo. Vienok faktas yra tas, 
tai Hagos sutartis buvo pavers- jog visos tos pasakos neturi 
ta į nieko nereiškiantį “popie- jokio pagrindo. Jeigu Jiuisl- 
rio sklypą** tas iš tiesų butų tokis nuodin-

Tankiai tenka girdėti užme- gas, kaip apie jį buvo rašyta, 
timai, jog Genevos 
lui yra priešinga 
pramonė. Girdi, 
pramonininkai 
inais stoja už tai, kad nuodin- teto chemijos profesorius. Kuo- 
gos dujos butų išdirbinėjamos. met spaudoj apie jo išradimą 
Tikrumoj tačiau taip nėra, buvo pradėta rašyti visokie 
('.beminės pramonės prieš Ge- niekai, tai jis priverstas buvo 
nevoa protokolą niekuomet n<- padaryti viešą pareiškimą, jog 
protestavo. O neprotestavo to
dėl, kad gaminimas sprogsta
mos medžiagos joms duoda 
daugiau pelno, negu nuodingo
sios dujos. Tūkstančio dolerių 
vertės nuodingos dujos padaro 
priešams daugiau blėdies, ne
gu tūkstančio dolerių vertės 
sprogstamoji medžiaga

karo, tai jo žo-jjie užmiršta, kad vėliau buvo 
džiams jokios reikšmės nepri-1išrastos kaukės, kurios apsau- 
duodama. Bet žmonės noriai ti- gojo kareivius nuo tų dujų.

Sakyti, kad vienas ginklas
išradę tokias yra žmoniškas, o kitas ne, yra 

iš gryniausias humbugas.
'niekuomet nebuvo ir 

tarpu faktas yra tas. met nebus žmoniškas. 
1-1 l J ’X1

k i pasakomis, kad, girdi, vo
kiečiai jau turi 
dujas, kurios galėsiančios 
tisas armijas užmigdyti.

Tuo 1
jog laike pasaulinio karo buvojmas taip moderniško ir ser.o- 
vartojama dviejų dešimčių rų- viško karo yra tik tas, kad 
šių dujos, kurių sudėtys che- senovėj buvo bandoma klok
mikams jau nuo senai buvo įgalima daugiau priešų išžudyti, 
žinomos. Nuodingų dujų srityj į Moderniškų karų vedėjams la- 
nieko naujo nebuvo išrasta. Įbiau rupi kuodaugiausia prie- 
Visa kas buvo padaryta, tai šų sužeisti. Ir štai kodėl: su
tik išrasta budai, kaip tas du-1 žeistieji kariaujančiai vaisty
tas tinkamai vartoti. j bei sudaro sunkią naštą. Juo

Beje, tuoj po karo buvo la-, daugiau sužeistų, tuo sunkiau 
apie liuisitą! kariauti.

keli lašai Į

Karc/s 
niekuo- 
Skirtu-

Tas moji medžiaga arba kulkos. IŠ; pildyti eteriu.
- . 1 r- i _ • • • < vi • ... i wa ir a viri,

protoko- tai jo išradėjas butų buvęs pir- 
chemikalų moji auka.

tos rųšies Liuisitą išrado Dr. W. Lee 
pelno sumeti- Lcwis, Northwestern universi-

visi tie fantastiški aprašymai 
nieko bendra su tikrenybe ne
turi. šiandien yra tikrai žino
ma, jog liuisitas savo nuodin
gumu nepralenkia gorstyčių 
dujas.

Miestelėnams daug lengviau 
apsisaugoti nuo nuodingų dujų,

sprogstamoji medžiaga. Iš to negu nuo sprogstamos medžia- 
aišku, jog gaminti tai, ko dau-|"o« bombų. Uždaryti langai Ir 
giau reikalaujama, yra gera? durys gali apsaugoti nuo dujų, 
biznis, štai kodėl laike pašau- bet ne nuo bombų. Pavyzdžiui, 
linio karo naudingos dujos bu- nuo kovo 11 iki 14 d. 1918 m. 
vo gaminamos vyriausia Jung- vokiečiai į Cambrai apylinkę

70,552 dujomis 
Amerikos kareivių 
2c/(. O tuo tarpu

kad pritroškintieji dujomis pa- jaučiama dėlei kokių nors ku- 
prastai džiova apserga. Bet ty-.nų, ar ko kita bangavimo, švie- 
rinėjimai parodė, jog tos kai-i sos spinduliai yra ne kas ki- 
bos yra be jokio pagrindo. Pa- tas, kaap etero bangavimas, 
sirodė, kad kiekvienam tuks-Etero bangos arba šviesos spm- 
tančiui dujomis pritroškintų dūliai eina labai greitai. J se* 
kareivių tenka 2.45 (beveik kundę šviesa nueina 
pustrečio) džiovos atsitikimų, kilometrų. 
Tarp kitų kareivių džiova ser- r’ ’

kundę šviesa nueina 300,000

pančių buvo daugiaU: iš kiek- rios esti jos spalvos, todėl ir 
vieno tūkstančio sirgo 3.&. Tie etero bangos turi būti neviu- 
skaičiai patys už save kalba.

Dr. J. B. S. Huldane, paskil- duoda vienokią spalvą, trum- 
bęs anglų biochemikas, sako, ’pesnės kitokią., Tos eterio oan- 
jog ateityj bus surasta tinka- kurios padaro per sekun- 
mų būdų, kaip nuo nuodingų dę 395 bilijonus virpėjimų, duo
du jų apsisaugoti. Laike pašau- da raudoną spalvą, kurios su* 
linio karo buvo pastebėta, jog virpa 599 bilijonus kartų,; duo- 
gorstyčių dujos (jeigu jos ne- da žalią splavą Ir 1.1.
įsigauna i plaučius) į daugumą I Jeigfu mes apšviesime trlkam- 
negrų visai neveikia. Apie PS stiklinę prizmę baltais spin- 
20% baltodžių irgi pasižymi. dūliais, tai .tiems i^jus pro 
tokia pat atspara. Pats savai-1 prizmę, mos jau nematysime

*

Mes

Spalio-Oct., 28’27

Nevienoda būna šviesa, įvai-

nodos. Ilgesnes eterio bangos

Ii

matome kimus, kada

Spindulių sudėtis
Kaip garsas taip ir šviesa yru

' .'.'..M

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare; Prasidės lygiai 8:00

Vidurinės tikietų kainos 
/

Malonus priėmimas ir patarnavimas 
Del visų

Patogiai sudėstyto sėdynės 
Kad visi matytų ir girdėtų 

Proga pasirodyt 
Visi chicagiečiai ir 

apielinkių gyventojai 
kviečiami

BABRAVIČIAUS - VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainų ir JuoKų

KONCERTAS
Penktadieny

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St., Chicago.
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Iš Mokslo Srities
mą nervą, leisdami per jį elek
tros srovę, mechaniniu budu šį 
nervą jaudindami, visuomet 
gausime šviesos įspūdį. Suda
vus per akį ir tamsoje iššoka 
kibirkštys, dėl mechaninės 

i šviesos jautimo /organų sujau
dinimo. Tuo budu šviesą ga
mina patys musų jautimo or
ganai, jeigu juos tik kas nors 
erzina. Bet kai, nei elektra, 
nei kiti jaudintojai paprastai 
prie ragėj imo nervo negali
prieiti, tai mes matome šviesą 
tik erzinant akies tinklainę 
eterio bangoms.

Netikri regėjimai

Jeigu žmogui išpiausim akis, 
i, be abejonės, nieko nema

tys. Bet jo vaizduotėje gali 
gimti kartais toki gyvi vaiz
dai, kad jam rodysis, jog jis iš
tikto mato vienokius ar kito
kius daiktus. Pasitaiko, kad 
ir žmonėms turintiems sveikas 
akis, rodosi nebūti daiktai; 

matyti negalima, mato žmones po mčl\ ną dan- 
kad butų HV skraidant, viršum vandene 

matyti artimi,vaikščiojant ir daug kitų įvai* 
kad kas sausių regėjimų, šiuose regė 
einančius Jimuose nedalyvauja žmogau.>
Tam tl- akys> ° Juos Ramina pačios mu 

■ • • [ sų smagenys, ir toki neatatin
pakili*,-' M tikrenybei smagenų pagu

rinti jautimai vadinasi halių

(Tąsa nuo 1-nio pusi.)

suglaudžia spindulius arba 
mažiau, ir šie visuomet krinta 
ant tinklainės ir mes matome 
kunus.

Pradžioje šis lęšiukas gerai 
veikia, tik į senatvę jis nesu
geba tinkamai sureguliuoti 
spindulių kritimo ant tinklai
nės, ir tuomet žmogus prade
da neaiškiai matyti. Tolimus 
daiktus daugiausia dar sugeba 
gerai matyti, nes čia reikalin
gas mažesnis spindulių su
glaudimas, bet reikia skaityti 
ar žiūrėti į šjaip smulkesnį ar-

rudens diena, 
nokindama 

eiti pasival- 
pievutę, va-

Golflinks” ir

Dun-

ramiai

timą daiktą, tai čia jau reika- Jls 
lingas didesnis spindulių su
glaudimas, ir įvargęs ir pase
nęs akies lęšiukas nesugeba to 
padaryti. Todėl išėję iš mus 
stebimo daikto vieno taško 
spinduliai, krinta ant akie tink
lainės 
daikto 

šiais 
galima 
daiktai, 
nors padėtų į akį 
spindulius suglausti.
kslui buvo padaryti akiniai su 
į abi puses šiek tiek i 
siais (išpustais) stikleliais, ku
rie ir padeda akiai spindulius cmaeijomis.

keliose vietose ir tada 
aiškiai
atsitikimais,
aiškiai
reikalinga,

Yra pasakojama, kad viena : 
nevle- italų dailininkas Spinello Arė

ti n i nupiešęs savo Madoną iš 
pagaminto vaiz-

Nevienodos yra aky 
nodi ir akiniai esti reikalingi: j 
vieniems daugiau išpusti ki- į haliucinacijos 
tiems mažiau, i 
lęšiukai per daug 
spindulius ir jie tik 
daiktus gali aiškiai matyti, 
tolimus ne. šiems yra reik a- Į 
lingi tokie akiniai, kurie

Kitu vėl akiu d0,* * l
glaudžia Kitas italų muzikas, matė 
artimus smuiką griežantį velnią. Jis su 

0 statė tos muzikos gaidas ir gu
-....  ' vosi gražios melodijos. Be abc-
Pra*ijonės, visa tai buvo pačių jo 

plėstų spindulius ,ir jie nešioja smagenų padaras, bet jis ne
akinius su įgaubtais stikle-

Ai.’ es netobulumai
Kad žmogus galėtų matyti, 

reikalinga, kad tam tikrą lai
ką spinduliai jaudintų tinklai
nę. Jeigu šis jaudinimo laikas' 
bus labai trumpas. žmogus I 
daikto nematys. Mes nemato
me lekiančių kulkų, nematome 
greitai besisukančių ratų stipi
nų, nes jie lekia taip greitai, 
kad nuo .jų atėję spinduliai Į 
musų akį nepajėgia 
regėjimo įspūdžio.

1»\ ^kuomet 
nors clirk*ą 
vaizdą užlaiko
nors labai trumpa laiką po 
daikto išnykimo,

Kinemotografe mes matome 
įvairius vaizdus, judėjimus be 
jokių pertraukų .nors iš tikro 
ant ekrano esti nuolatiniai tam 
sus protarpiai. Ten atmuša
mas vienas vaizdas, toliau 
trumpa, turėtų būti tamsi pcr-'įo" 
traukia, iki atsilenkia ant tas ‘y 
vaizdas, vėliau atmušama ant- i; 
ras vaizdas, vėl pertrauka, to 
liau trečias ir 1.1.

žmogus kurį 
pastebi, tai jo

Tų trumpų pertraukų, kurios 
trunka tik kelintą sekundės 
dalį, mes nematome, nes mu
sų akyse dar esti užsilikęs pir
mojo paveikslo vaizdas ir lai
kosi, kol antras neatslenkia. 
Kaip ’ sutrenktas kuris nors 
nors daiktas skamba kai kurį 
laiką, nors ir nieks toliau • jo 
nejudina taio ir sujaudinti re
gėjimo organai gali matyt 
daiktą ir po jo išnykimo.

Nemaža esti atsitikimų, ka
da matoma įvairus nebūti še
šėliai. Kartais į akies vidų 
pakliūva įvairių plėvelių nar
veliai, ir užstodami regėjimą 
duoda šešėlių vaizdus. Pana
šius šešėlius gali matyti ir de) 
įeitų priežaseiŲ. priklaiisanči ų 
nuo pačio žmogaus, akies ne* 

tobukimų.
Ar galima matyti šviesą, nesant 

šviesos spindulių
Mes matome šviesą, kuomet 

šviesos špindnliai pakliūva i 
akį ant tinklainės. Bet galima 
iššaukti šviesos regėjimą ir 
tamsoje, kur šviesos spindulių 
nesiranda. Rjikia tik ktlriuo 
nors budu jaudinti (erzinti) 
nervą nešantį šviesos įspūd
žius į smagenū, ir mes maty
sime šviesą, Šildydami regėji-

tikėtai iškilusioms haliucinaci 
joms suspėjo pasinaudoti. Pa
prastai toki netikri regėjimai 
atsiranda netikėtai dc! per di
delio smagenų jautrumo, kuo 
met juos suerzina atplūdęs 
kraujas ar kas kita. Šiais atsi
tikimais seniau, kuomet žmo 
nes nežinojo tokių netikrų re 

įgijimų priežasties, manydavo, 
kad su jais yra kas nors *ste 

įbuklinga atsitikę, kas d" 
; pagrindo kilti įvairiems 
i kojiniams, legendoms, o 

sūdai \ ti |jau, ng|. istorijoms apie 
tųjų pasirodymus ir visa

Bet yra buvę žmonių, 
laisva valia tokius netikrus re
gėjimus galėdavę pas save iš
šaukti. Is tokių žmonių gali
ma čia paminėti vokiečių poe 
tą Goethę, J. Muller’į, Nage
li ir kt.^ Jeigu jau kartais ne
tikrus regėjimus kai kurie 
žmonės gali laisva valia i 

(ti tai lx' abejonės. į juos pas 
didesnę dali žmonių turi jta- 

i gilus įsitikinimai, kurie 
gali netikrus regėjimus : ukel- 

"jti, kaip yra atsitikę ne su vic 
’ nu šventuoju.—Jz.

[“Liet. U.”].

A. Vanagaitis 
Greigusas ir Dunlopas 

(Feljetonailis)
I Al...

Tai buvo viena 
kuomet sąulutė 
vynuoges, prašėsi 
kštinėti po žalią 
dinama “Tabor
sulošti taip vadinamą golfą.

—Emame, sušuko Greigu- 
sas!

—Tai ir mane paimkite, — - 
prašėsi Dunlopas.

Gerai. Išėjome lošti.
—Vadinasi, sako Greigusas 

lošime kirtį po nikelį.
-Ali right,—sutinka 

lopas.
Lošiame. Dunlopas

sau ritasi vis pirmuonis į sky
lutes. Greingusas nepatenkin
tas ir stengiasi. Pastangos nu
eina niekais, penktą skylę su- 
lošus į 10 kirčių.

Aštuntą skylę jam pasiseka 
sulyginti, ir devintą taip pat. 
Rezultate— Greigusas pralošė 
11 kirčių: 58 prieš 47. Dun
lopas ramiai šypsosi, gavęs 
55 centus. 

N

Prasidėjo antras žygiavlams. 
Prie pirmos skyjės Dunlopas 
vėl Griegusą sumuša. Antroj 
skylėj, pirmutinis išsirita 
Greigusas, bet trečioj ir ket
virtoj, vienu kirčiu pasivėlina. 
Penktoj skylėj sykiu įkrinta, 
šeštoj—Dunlopas padaro “par”. 
Greiguso kakta iš prakaitavo. 
Metė lazdas į žemę ir jau bu
vo beeinąs namo.

Prie aštuntos skylės, spau
dėsi ugnimi. Supykęs nuėjo 
vynuogių užsikąsti, šūvis buvo 
pusėtinai neblogas, bet perėjo 
per kalną. Dunlopui nepavy
ko. Su trimis šūviais vos už
sirito ant kalno, bet laimingai 
jam pavyko atsistoti prie pa
čios skylės.

Nelaimei, Greigusas gavęs 
vieną kirtį ekstra už peršovi- 
mą per kalną, vos į penkius į- 
sirito į skylę. Dunlopas vėl Iš
lošė.

Devinta skylė lošėsi be
džio. Greigusas buvo taip įpy
kęs, kad nepaisė kirčių, 
matė, kad visviena pralošia. 
Rezultatas davė Greigusui 52, 
o Dunlopui 44. Vadinasi 18 
skylių sulošė Greigusas į 110 
kirčių, o Dunlopas—91. 
davęs rankos, Greigusas 
depe mano kešenėj.

Dvi dienas aš bovinau 
minau. Patariau dar

žo-

duonav.
paša- 
pagi.' 
šven- 
kitą,
kurie

*lepa- 
pasl-

ir iš
kartą

____

SERGANTI ŽMONES
Del gerlauaio ir grelčlaunio iialgydymu 

paaitarkit ai»

Dr. B. M. Uos: 
Specialistu

Jo tripdeftimtis nic 
tų pasekmingo nra 
kukavimo gydvm< 
chroniškų ir užkrf 
čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiškų i) 
slaptų ligų, jums y 
ra garantija jo at 
Kukomingume. l’asi- 

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

35 S. Dearborn St.
Kaųipas Monroe S tree t, Chicago, 

CrilJy Buildins
Imkite elevatorių iki penkto aukoto. Vy

rų priėmimo kambarys 606, — Moterų 508 
OfUo valandoa kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedtiiomia nuo 10 ryto iki 1 p< 
piet. Panedilyj, Seredoj ir Sįubaioj nuo K 
ryto iki 8 valandai vakare.

dykai.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėstr 
pataria Lietuvos bante

I 
išmėginti laimės, tik ne kfr- iŠ gėdos, arba pinigų neturėjo, 
čiais, bet skylėmis. Kirčiais butų mažiau pralošęs:

Lošimas įvyko šiandien po 110 prieš 106. Reikia pastebė- 
pietų, prie smulkučio lietaus, ti, kad Dunlopas šiandien blo- 
Greigusas užmiršęs devynioliką gai lošė. Gal būt dėlto, kad 
nikelių, susiderėjo po dešim- perdaug gardžių pietų pavalgė, 
tuką skylę lošti. Matote, sky-j 
lėmis lošimas yra ne taip ner- 
vuojantis. Galima skylę išlošti 
į 3 arba 8 kirčius, ir atbulai.

Referie vėl buvau • aš. Loši
mas buvo įtemptas. Pirmą sky
lę laimėjo Dunlopas. antrą
Greigusas. Nebodami šlapios
žolės ir lietučio varžėsi abudu 
skylėmis. Rezultate, vis-gi
Greigusas tik dvi skyles pralo
šė. Kirčių skaičiumi, tai abu
du turėjo lygiomis—(54).

Antrą kartą lošiant, Dunlu 
pas pradėjo smarkauti, bet 
Greigusas neužsileido. Penktą 
skylę lošiant jau Greigusas 
dviejose skylėse buvo pirma
sis. Dunlopas nenusiminė.

Bet...tragedija. Greigusas lė
kė ir nulėkė į mišką. Nors aa 
mačiau kur, bet surasti nepa
vyko. Radau kitų draugų, bet 
Greiguso neradau.

Jo vietą užėmė 
Į Penktoj i, šeštoj i i 
skylės— Dunlopui pavyko 
kariauti, 
tikusiai lošė.. Porą 
ko užregistruoti.

Aštuntą skylę 
Spaldingas užtirpė 
nio” pirmu lėkimu, 
vyko “par” padaryti. Devintą 
skylę belošiant, abudu stengė
si. Dunlopiui teko buvoti “Ka- 
minskio” farmoj ir todėl jis 
tik susilygino su Spaldingu.

Lošimas
gusas išlošė 5 skyles, o ‘Dun
lopas 8. Dunlopas vėl laimėjo 
tris dešimtukus. Spaldingui, 
žinoma, prisiėjo užmokėti, nes 
Greigusas kur nors pasislėpė

I Kai]) ten nebuvo, vis-gi labai 
įdomu lošti aštuoniolika sky
lių, išvaikščiojant tik devyriios. 
Savo prieteliams 
patarsiu lošti 
bolėm. Vienam ’ 
nonsensas. Yra 
bolių, 
peštis, 
ras ir 
dviejų

I Mano “Gray Goose’’ ir “Dun- 
lop”, lai bus pavyzdys. Loški- 
te, o busite patenkinti. Aš ir 
išlošiau ir pralošiau ir pilė 
savų esu.

golfistams, 
tik su dviem 

viena bajė yra 
visokiavardžių 

lengva suleistikurias
Kaip mumyse yra ge-. 

blogas, taip gali būti Ir 
bolių asmenys.

| Laivininkystė grįžtama 
prieburių

Spaldingas 
ir septintoji

Spaldingas visai
9 ir 7

uz-
ne- 
te-

belošiant 
anjt “gry-

Jam pa-

Burės svarbiausias laivų va
riklis, tuo tikslu vartojamas iŠ 
neatmenamų laikų. Ne taip 
nai burės pakeitė garo ir kiti 
mechaniški varikliai,, kaip daug 
tobulesnė laivui varyti prlemo-; 
nė, nors ir gana brangi. Tuo 
budu vėjas vėl liko nenaudoja
mas. Kadangi vėjo jėga labai 
didelė ir vėjuotų dienų juroj 
būna gana daug, tai jau galvo* 
jama išrasti tinkamą būdą vėl 
panaudoti šią jėgą laivininkys
tėj. To pasėkoj kaip žinoma 
išrastas rotorinis variklis, ku
ris jau dabar pradedamas lai- 

Ivams naudoti ir visai nesenai
baigėsi taip: Grel- prancūzo fiziko Konstanlčno

dar vienas šios rųšies prieta!- M 
sas. Tai yra savotiškas prope- ““ 
leris, kiek lenktas galuose, bet 
panašus tiems vėjiniams ma
lūnėliams, kurie jaunuomenės 
dažnai kaimuose ant karčių 
statomi. Keletą tokių propeie- , 
rių ant laivo pastačius, jie vė
jo pagalba gali sukti mašina* 
ir tuo budu laivą varyti. Pro
peleriai taip padirbti, kad jau- 
prie mažiausio vėjelio sukas), 
ir staigios audros nepavojingos. 
Be to šis išradimas galima bus 
pritaikyti ne tik laivininkys
tėj, bet ir sausumoj įvairiems 
pramonės ir šiap ūkiškiems rei
kalams. [“T.”]. -

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite < 

Htiffles!
Ar Jums Galvos Odą Niekti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Rliffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Pinigai Greit Nusiunčiami j Lietuvą
’ < C M *

ir Kitas Europos Šalis
■■ , , į. v / e

3/7 iftokame už taupymų sąskaitas
Priimam komercines sąskaitas

• t •

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

Renduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

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

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio 
departamento

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

State Bankas, Chicago Clearing IIouhc priežiūroj 

Resursų virš $5,800,000.00

JŪSŲ AKYS

jusų didelis

Kodėl

turtas 
apsau

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted St. ;

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331
Chevrolet N eikimas

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Sujudina Milionus
The COACH

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen-

Or.B.McNicholas
r/Tl

prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
nuteikti, tuomet pajaukite

FREDER1CK BROS.
Boulcvard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Dar niekad pirmiau su pigiu kainu karu nebuvo 
greit važinėtis kaip su šiandieniniu Chevrolet!
Greitai pradeda... lengvas, vienoda h operavimas... greito 
vimo galimybė... didi jėga... ir umus priskubiniinas.— 
— kaip tik typas veikimui kurio kiekvienas pageidauja 
tomobiliao šiandie. Ir prie viso to, tik pirštų galais 
inas, sustabdymas ir girų perkeitimas padarė Chevrolet 
Hariu dideliuose susigrūdimuose.
Dar niekad pirmiau pigių kainų karas nebuvo toks patogus — 
Chevrolet springsai yra 88 ilgumo kaip wheelbase... ir pa
daryti iš chrome vanadium plieno!
Atsilankykit! Pamatysit kokį gausit įsitikinimų kaip pasiva- 
žinėsit su juo.
kuris veikia tki biskj paspaudus ir pasukus valdymo ratų.
Tuomet jus žinosit, kodėl iniiionai šiandie pripažysta Chevrolet 
puikiausiu karu pigesniu kainų!

galima taip

važia*

iš au- 
valdy- 
popu-

vienodas ir tykus prie kievieno važiavimo.

^22.“* T. ‘525 
gį. . ■ • ’625 

.‘695
SEŽff . .‘715
Thelmp«rial $74^
Landau • • • •

*395

1-Ton Tmck 495
Al! pricea f. o. b. Fllnt, 

Michigaa

cbargca availabU.

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jum atailankysit pan 
muq ar pna kitua Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
SOUTH

rvno litoB. Motor
657:2 , CottKKO Grove Avenue

Superior Motor Sale* 
4948 S. Habted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Cornmercial Avenue 
Vanderploeg & IMetveld 
South Holland, Illinoie 

Warm« Motore, Ine.
Uhlcugo Heightu, Illinois 

Young & Hoffman 
1709*11 96th Btreot

Argo Motor Co. 
7410 Archsr Avė.

Summlt, Illinois
Anhland Avenue Motor Sales 

5480-42 S. Ashland Avo.
Barron Mauloff Ohev. Sales 

2330-48 We«t lllth St. 
Bauman Chevrolet Salos 

8516-20 Archer Avė.

Ctdey Brgthvns 
10638 S. Michiaran Avenu.r

F*. U. Cravvford Motor
0821 Cottatce (Srovu Avė.

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottago Grove Avė.

Spooner Motor Sale.
Harvey, Illinois

McManus Motor Saka 
6711 S. \Vcstern Avė.

Miehigan Avė. Chevrolet Cb.
2284 S. Michlgan Avenue

Nlehurger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

A. .T. Osterbcek Motor Co.
7641 8. Halsted Street

NORTH
Mihvaukee Avė. Motor Salt* 

2604 Milvvuukee Avenue 
Nel.ou Chevrolet Salys 
812 Diverrey l’aikway

Nieke? Auto Sales
5010 Irvinu Purk Blvd.

Chavrolut &lasl<M*
1882 W. Irving Paark Blvd.

WEST
llay O'Connell Motor Compiny

4625 W. Mudison Street 
Rooaevelt Motor Sales
3S38 Rooscvelt Ttoad
R. &N. Motor Sales 

6S27 Oaden Avenue, Berwyn
We«t Auto Sales

2632 W Washlngton Blvd.
Georgu W. Durst Chev. Uo.

741 W. JackKon Blvd.
Flvek's Sales & Service 
2546 8. Turner Avenue 

Kcenan Motor Sales 
Cicero, 111.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Levvis Auto Salėti

8838 Ogden Avonue

IMPERFECT IN ORIGINAL ,
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Lietuvių Kompozitorių Siluetai
Kastantinas Galkovskis

3. Gyvas, linksmas liaudies Teresės pageltęs veidas prade- 
humoras Šimkaus.puikiai išreik- da įausti, žaizdos užgyja ir ji 
štas dainoje: “Pamylėjau vakar, lanko bažnyčių. Minia žiuri j 
pamylėjau šiandien”. ’ šių merginų kai ji meldžiasi, o 

pamaldesnės moterėlės bučiuo-
lx't nedirbtiniais tos muzikos ir 

i liaudies poezijos vaizdais.
į įsiklausykime pirmo muzikos 
įžodžio — liūdesio žodžio. Ko
kie gražus ir teisingi jo muzikos 

tautos budo Karšy raštai! O antras žodis— 
■ - • kiek jame kančių užuojautos at-

Taip piit ir liaudies šokių 'i balsiM ’ Arba vėl treiias žodis 
ilgiausiasis, jame nuaiskundi-

Lietuvių Šokiai.
Liaudis dainuoja, liaudis šoka. 

Ir dainoje ir šoky būtinai at-, 
spindi kiekvienos t--- -—
bruožai, vyraujanti »ielos> nuo
taika, 
muzika visada audžia savotiš- 
kus, tų o ne kilę tautų atatin- nl«ą 'įlieja tarsi plačioji jura, 
kančius_____  r .

Man čia norisi apibudinti tuo suPraotanaas^
atžvilgiu trijų lietuvių šokių 
muzika. 'Puoš šokius aranžira- 
vo Talat-Kelpša. Tai suktinis.' ir akompanimente, 
našlys ir noriu miego.

a) Suktinis.
Suktinio muzika susidaro 

trijų melodijos motyvų. Kokie 
jie? Ką jie nori išreikšti? Pir
mas motyvas — du linksmu, aiš
kiai atskiriančiu garsu ir dar 
trecias akcentuotas ir padrąsi
nantis garsas, šis motyvas pa 
si kai toj a 8 kartus iš eilės, su
teikdamas muzikos kalbai links
mo, smagaus pobūdžio. Antras 
šokio motyvas susideda iš dvie
jų atmainų. Pihna — jaunikai
čio suktelėjimas, o antra — tris 
kartus pakartotas lygus, kupi
nas gracijos ir net koketiškumo 
vaizdelis, šokis pasibaigia dviem 
pirmaisiais ryškiais garsais ir 
smagiu akcentu.

Bendrai, suktinio muzika link
sma, smagi, pilna gracijos.

b) Našlys.
Našlio šokis taip pat turi du mo
tyvu. Pirmas motyvas iš dvie
jų dalelių: pasirįžimas ir pado
rumas bei nuoširdumas. Antras 
motyvas taip pat iš dviejų dale
lių: šokėjo smarkavimas, o pas
kui atlėgimas bei gracija. Pa
baiga labai originali: trys suda- 
vimai bosais.

šiame šoky daugiau pasiryži
mo, ir padoraus smarkumo, ne
gu suktiny.

c) Noriu miego.
Vėl du motyvu. Pirmas mo

tyvas vienodas, tai riteriška dva
sia. Antras motyvas iš dviejų 
dalių: pirmoj lyg įsakoma; ant
roj pasikartoja tasai pat, kas ir 
suktiny su našliu — ramumas, 
gracija.

Iš visų trijų šokių veržiasi 
drąsumas ir pasiryžimas, vienur 
vienaip, kitur kitaip išreikštas.

.Juozas Talat-Kelpša.
Peterburgo konservatorijoj iš

ėjo kompozicija. Tai garsaus 
profesoriaus N. A. Rimski-Kor- 
sakovo mokinys. Talat-Kelpša 
Kauno Valstybės operos ir sim
fonijos orkestrų dirigentas.

Jis y iii parašęs daug ehurinių 
ir solinių dainų. Ypač populia
rus jo “Ne margi sakalėliai Pa- 
nemuniais lakioja”, Giros žo
džiais. Dainos melodija yra lie
tuvių liaudies dainų pobūdžio. 
Joje girdėti tylus liudėsis. Ant
rame melodijos motyve ir pats 
motyvas ir akompanimentas pri
mena Rimski-Korsakovo “Sne- 
guročkos“ operos frazes.

Dainą autorius gana įdomiai 
išdirbo, tačiau vis dėl to iš kar
to matyti, jog Talat-Kelpša 
Rimski-Korsakovo mokyklos mo
kinys 
garbė 
aukšto profesoriaus, koks yra 
buvęs genijahis rusų kompozito
rius N. A. Rimski-Korsakov’as.

Jonas Benderius.
Visos 25 Jono Bendoriaus rin

kinio dainos chorui labai įvai
rios, gyvos savo spalvomis, gud
rios koncepcijos, dažnai pilnos 
nedirbtinio liaudies humoro. 
Chorui parašytos pavirkiai. Gra
žiai suluunonizuotos. Tikslai at
vaizduoja lietuvių tautos dvasią, 
štai 6 Nr.: “Ko jus nuliudot, 
jauni broleliai?“ Taip gerui iš
laikyta ir melodijoj ir akompa
nimente narsumo, paprastumo ir 
nuoširdumo jausmas. Melodija 
eina aiškiais, ryškiais motyvais. 
Čia liaudies muzikos kalboj mes 
girdime ir jausmus, ir mintis, 
atpasakojamus, tiesa, naiviais,

raštus. Akompanimentas liaudiškas.

“Trijų seselių“ daina, 10 Nr. 
karinės dvasios pilna ir meliodi- 

Drąsųs 
tdmitų garsai žygiuote žygiuo
ja pirmyn, palikdami sieloje pa
siryžimo, karinės narsybės pėd- 

is sakus. Dainos galas, jiasidary
damas lėtesnis ir tylesnis mums 
tarsi vaizduoja vis tolyn ir tolyn 
einantį brolelį, kuris ilgai, ilgai, 
lydimas akimis.

Mikalojus Čiurlionis, 
s

9 Cirlionies preliudai yra vy
liausioji' II-jo sąsiuvinio dalis. 
Tas sąsiuvinys tai vienas iš tų, 
kuriais Lietuvos Švietimo Mi
nisterija išleido Čiurlionies vei
kalus. Juose autorius su mumis 
kalba suprantama mums 
sios” muzikos formos 
Preliuduose jis dar netoli 
Chopin’o, bet jau “žengia 
slenksti“ į Skriabiną.

a) Septintas preliudas.
7-tas preliudas —r tai stebėti

nai sudaryta ir išlaikyta nuotai
ka. Pirmutinė meliodija — sva
jonės pcezingi dausų sapnai. Pa
skui joje pasigirsta tai artyn ei
nąs, tai vėl nutolstąs varpų 
skambėjimas. Preliudas pasi
baigia pilnu, bet tyliu varpų 

Ir svajonės lekia 
Pagalios iš-

mias. Kompozitoriaus techni
ką Šimkus visai laisvai nuvaldo. j 
Įkvėpimas Mūzų numylėtinio 
taip pat nepalieka. Visa tai krū
voj Šimkaus kūrybą daro įdo
mią, turtingą ir galinčią gyvuo
ti.

štai jo dainelė (14 Nr.): 
“Saulė raudona’’. Gražus muzi- 
ki^liškas peizažas (vietos regi
nys). ^Vakaro vaizdas. Tai mie
go laikas. Kaž kas slegia, už
gula krutinę. Visa tai kalba 
musų įsiklaususiai širdžiai audė-, 
tiniai šios dainos motyvai.

Smagus linksmumas, bernelio ja jaj rankas.
viliojim?? veržte veržiasi iš juo
kais .žaidžiančios melodijos, kuri

Tel. Y arda 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 85 St. 

Kampas Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare ,

“ Phone Ceentral 5999 
Res. Lawndale 6707 

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

Room 805 > Chicago.’,

Kas toji Teresė? Vieniems ji
sumaniai išpinta stilingu šim- šventoji, kitiems iserikė, o kai

xxxxxxixxxixxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

kaus akompanijamentu.
(Bus daugiau)

Įvairenybės

Kristaus kančias per 
gyvenanti mergina

Kas tiesa ir tai ne maža 
- būti mokiniu tokio

skambėjimu.
vis tolyn, tolyn

seno- 
kalba.

nuo
per

h) Aštuntas preliudas

Tai “senų senovė.“ Tarsi bai
sios tolimos praeities šmėklos 
pradeda eiti pro mus. fšdidę, 
rimties pilni garsiai iš lėto plau
kia vienas po kito, tai išaugda
mi ties musų akimis, tai vėl nu
toldami Į amžių begalybę. Trelės 
drebėjimas praeities šmėklas 
nulydi vis tolyn ir tolyn.

c) Devintas preliudas.
(.hopin’as šiek tiek atmieštas 

Skriabino. Per visą preliudą 
perdėm eina vienui vienas sun
kios širdgėlos vaitojimo moty
vas. Jo vystymasis tai nepa
baigtas liudėsis, tarsi akmuo už
griuvęs ant liguistos krutinės ir 
sunkiai ją slegia. Vos paskuti
niuose dvejuose taktuose skaus
mai aptilsta, ir šis iš tikrųjų 
“Minorinis preliudas“ pasibaigia 
Bach’iskai — mažorinio akordo 
atsidūsėjimu.

Stasys Šimkus. -

Lietuvių Klaipėdos 
torijos direktorius.

Iš kulto sustosime 
ištraukų iš jo dainų
“Musų dainos“. Tame rinkiny 
yra 20 lietuvių liaudies dainų la
bai sumaniai ir įvairiai Šimkaus 
harmonizuotų mišram chorui 4 
balsais.

konservą-

ties pora 
rinkimo:

Harmonizuodamas dainą Šim
kus visada sumaniai ir lengvai 
pritaiko tą ar kitą mu^ikalinį 
dainos išdirbinio būdą; liaudies 
melodijas parenka taip pat įdo-

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Tclephone Boulevard 1329

kam dvidešimtojo amžiaus 
, biologijos paslaptis. Ligi pra
ėjusių' metų kalčdų, ji galėjo 
skystus valgius valgyti, o da
bar visai nieko nevalgo. Šaukš
tas vandens su hostijos gaba
lėliu—visas jos valgis. [“T.”].

Žaibo fotografija
vie-Mažas Bavarijos miestelis Danijoj Nachsos mieste

I Konersrut paskutiniuoju metu uos mokyklos lange yra keista 
Pažymėtina šios dainos smul- plačiai pagarsėjo viena savo žaibo fotografija. Labai senai 

kmena ir ypatybe: keturiadalis gyventoja, Terese Neuman. Tai ties šituo langu sėdėdama dirbo 
’ - iš tikrųjų nepaprasta mergina, moteris, kurių sužaibavęs žaibas1

sivaduoia su retai kur užtinka- ,iUr* kasdien sutraukia minias užmušė, palikdamas stikle at- ... • I iiroivionaii. »i'nvrKwn O.. i'n I • j __ ______Y.’....- 1.

melodijas taktas pakaitomis pa- tikrųjų nepaprasta mergina, moteris, kurių sužaibavęs žaibas1
. . > « v . • t i blivi Irn i a 1i4* Vn ta Iz i «> m X Y s*  1 • J 

mu ucliaudies muzikoj penkia- įmaniausių zimovų. Su ja da* vaizdą. Iš oro pusės žiūrint, 
daliu taktu (Rusų liaudies dai- ros’ tai, kas įvairiausiai aiški; aiškiai matomas moters atvaiz- 
noje toks penkiadalis taktas ne ,Ji J^vena^ kančias. daft.
naujiena). '_____
turiadalis takto sujungimas su 
penktadaliu dainai suteikia ypa
tingos grožės, kaip pora ir ne- 
pora, kaip konsonansas ir 
nansas (deda ir nededa), 
simetrija ir asimeetrija.

...Kiek nekalto humoro, 
gracijos, linksmai pajuokiančio] 
20-tos dainos melodijoj, šitame stebukilngus balsus ir 
beveik be paliovos besikartojau- šventuosius, 
čiame ironiškame refrene: 
oi, oi.“ 
baigiančioji muzikalė dainos fra- jr nuo kaktos sruventi kraujas 
zė, kurią altai vos girdimai že- lyg erškėčiais perdurtų žaiz- 
momis notomis pakartoja: 
oi

Tas gimetringas ke- !lIlt kryžiaus prikalimo. Tai 
pas ją pradėjo reikštis visai 
neseniai. Teresė eina trisde
šimtuosius metus, ji yra vy
liausioji 10 siuvėjo vaikų. Ligi 
14 metų amžiaus' ji, 
visi kiti vaikai Jankė 
la, paskiau tarnavo, 
sunkiai sirgo įvairiom 
kurių metu pradėjo

šis reiškinys, kuomet žai
bas pereidamas per daiktus at
muša juose vaizdus, jau senai 
žinomas, bet labai retai užtinka
mas.

oi.

N 
M
H

H

M

diso- 
kaip

kiek

mokyk- į 
Vėliau 
ligom, 

girdėti 
matyti

Kurį laiką buvo i
♦ > I I

Ol> vienuolyne, kur jai ant rankų į 
Labai vykusi pabaiga jr kojų ėmė atsirasti žaizdos,

oi dų. žaizdos vėliau užgyja, bet 
I kas penktadienį jos atsiveria, 
Teresę pagauna transas. Ji ne-1 
tenka žado ir, kt^ip sakyta,

i

Originalės Šimkaus dainos.
1. švelnutė lopšinė daina: pergyvena Kristaus kentėjimą. 

“Kur bakūžė samanota?“ Vy- Ant kojų, rankų, kaktos atsl- 
riausiasis jos motyvas tritaktis veria žaizdos, iš kurių sunkiasi Į 
ketveriopai išvystomas, f " ’’.....  i
veržia gamiškai pakylantis mo
tyvas, kuris sustoja tyliai, liūd
nai susimąstęs. Susimąstymas 
pereina j gilaus susikrimtimo 
motyvą. O paskui vėl pasigirs- 
sta tarsi motynos lopšinė me
lodija. Baigiamieji balsai tylus
dūsavimas.

2. Lėtas ištęstinis mozūras: 
“Mergele mano mieloji“. Tylus 
bernelio nusiskundimas neturint 
laimužės sumaniai atvaizduota 
lėto mozūro forma, šiaip mozū
ras linksmas jaunųjų, karš
tuolių šokis. Bet duodant lėtą 
tempo atvaizduojama bernelis
pagautas sielvarto ir net užsi- kamuojama vartosi, rankomis 
vylimo.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl viaoldų aklą

JAN SMET ANA, 0. D. 
OPTOMETKISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augfttas 

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

Valandos nuo 9 ry teeiki 8:80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki JI dieną. 

Tel. Canal 0528.

M
M
H

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbolas Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, Atvvater Kent ir Freshman Radio.

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

i

setus sutaisome.

M

prieina-

jį] į
ll;t s 4

Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, 
miausia kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikali&koje 
Krautuvėje. .. 1

Jos. F. Budrik {Ine. Į
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Į jį įsi- kraujas, suvilginta marškinius Į 
ir ant paklodės pasidaro rau
dono dėmė. Vei(|is išblyškęs,! Del greitcį piniginių 
kartais reiškia baisų skausmą, reikalų atlikimo SU 
kartais didžiausią liūdesį, kar- Lietuva, UŽ pigią 
tais džiaugsmą, bet taip ryš-i kainų, naudokitės 
kiai, kad kuo aiškiausiai su
prantama. Teresė ima verkti 
kruvinomis ašaromis, iš pra
džių tik rhažai,paraudusiom bet 
paskiau jos kas kartus labiau 
raudonuoja ir pagaliau iš aklų 
rieda tikri kraujo lašai. Tuo 
metu ji pradeda kalbėti seno-1 
viškomis kalbomis, kurių nie
kad nesimokė. Gausus lanky
tojai eina pro jos lovą, o ji 
guli ir lyg didžiausia skausmo

*

M
M

M
M 
M

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

Vardas ir Pavardė

Adresas

.t

3rYYYT*YXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

Naujas ir Vartotas Materiolas

HARVEY WRECKING & LUMBER CO
mosuoja. Transas praeina, 9247-59 Battimore Avė.

šiaur-rytinis kampas 93 St
Du telefonai Saginavv 2942-7565

-Nerokuojame už dasta- 
tymą 50 mylių nuo 

Chicagos

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!
Jūsų groserninkas par-

- duoda ją

Coffee Mills.Swallow
/ CHICAGO, ILLINOIS.

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LA1K4
PRAŠALINK NESMAGUMUS

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

NORTH WESTERN STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

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

VEIKIT TUOJAU!
Šutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių,
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Chicągoj — vienas randasi netoli jūsų.

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

853 W. «3rd St.
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St. 

South Chicago, UI.

Jei to 
Nelau-

furnas

176 W. Lake Street
Betvveen LuSalle & WelLs St.
2355 Milwaukee Avė.
Bebveen CaJifomia A Fullerton Avės.

■I- t ■■■* ■•M*

Dykai dastatymas 
50 mylių nuo 

Chicagos

Roleliose stogų 
popiera

Antros rųšies dirbtuvės už
baigos naujas materiolas. Ge
riausi popiera stogų dengimui 
(2 arba 3 šmotai j rolelj). Spe
cialiai’ voleliui £ 1 7 C 
tiktai ................ /.... * ■ ■ ■ w

Plasterboard — »
Pigiai

Musų geriausios rųšies plas
terboard, labai pigia kaina. Ge
resnis negu 
plasteris ir 
Musų kainos 
yra sekamos:

Didumas
48x6 ................
48x7 ................
48x8 ..............
48x9 ..............
48x10 .............

lištvos (lathes) 
daug stipresnis, 

už Plaster-Board

Kaina 
. 96c 
$1.12 
$1.28 
$1.44 
$1.60

Langai dėl porčių
Geri, stiprus langai dcl por

čių, su stiklais, 1% colio storu
mo rėmai. Specialiai pigia kai- 

™dabar....... $1.75

Vartotas medis
2x4 colių, taip pigiai kaip 1c 

pėdai. 2x6 colių, taip pigiai kaip 
2c. pėdai, 2x8, 2x10, 2x12, taip 
pigiai kaip 2c. už ketviitainą 
pėdą. 3x12 colių, visokių ilgu
mų, 3c.- už ketviitainą pėdą.

Didelis pasirinkimas vartotų 
balkių, tiktai po 2x% cento už 
ketvirtainą pėdą.

Lentos 1x6, D M Flooring, 
visokio pločio Ienos, $17.50 tūk
stančiui.

Vartotos klevinės dėl grindų, 
$25 tūkstančiui.

Šėputės dėl gyduo
lių specialiai

1 pėda 5% colių per 1 pėdą 
10 colių, su veidro- C JI 1 £ 
džiu po ................... IO
Dabar laikas nusi
pirkti (storm sash) 

Dviejų ir keturių langinyčių 
nuo audros langai, l colio 
storumo, rėmai baltos pušies. 
Nepaprastai jigia kaina, vie-

......... $1.75
Naujas medis

Lap siding 8'Aj c. pėdai, ketvir- 
taina 1x6 colių.

Paprastos lentos 
«>iių $35'Q() 

už tūkstantį kvadratinių pėdų 
%x8 colių $40,00 

už tūkstanti 
r . : “ 
tinių pfi- 
dų ........
Ceiling %x4 colių, už ££A 

• tukstantj .... ...... .......

Fiber Wall Board
Galima vartoti dcl pertvarų, 

ant viškų ir skiepe. Užlaiko 
šilumą.

Durys (storm 
doors)

1 *Zi colio storumo durys 
(Stonn dAors) stiklinės ir me
dinės, 2 pėdų 8 colių per 6 pė
das ir 8 colių taipgi 2 pedii 8 
colių per; 7 pėdas. Specialiai 
kiekvienos durys $2.98

’ ‘j Į* .h , || į » fi į / _f * , * t j , f i < •

Didelis pasirinkimas vartoto materiolo už

kvadratini'

kvadratinių pėdų 
Drop siding, tūkstantis kvadra-

$45

Didumas
48x6 .....
48x7 .....
48x8 .....
48x9 .....

J*

48x10 ...

Kaina

.... 84c

.... 98c
. $1.12
. $1.26

$1.40

kurį • galit sutaupyti
daug- pinigų. Kam turit niokoti brangiai už nau- 

ją, kuomet galit gauti pigiai vartotą materiolą
TWvr*rT rr



■CUNARD
(Per Angliją)

I Lietuva
I ‘•umažini:. kaina •’< kl«*soa 

♦♦ritinių laivakorčių
ugrų

Berengarui ir
Aųuitania ..................... $215
Maure tania . ................  $211

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

l Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
ka< Seredą, Keleiviai nopiliečini j- 
leidžfmi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne- 
piilygstatnas švarumas. Puikus 
muistąs. Kreipkitės prie vielos

LINE 
1W N. Dear- 
bor SU 

Chicagu.

cvnaro

J. V. BARKAUSKAS ’ 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s.

, Darbo g e r u- 
mas užtikrin

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

k.--------------- , J

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėles dvi išvalymo į tokių 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTL'E STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

s. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Association

Ofisas Pioneer Realty Co.
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St.
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2U) 1

- - - ...........—

xx
xx
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Reumatizmas sausgelė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu. Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už $1.5G.

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

JUSTUI KULIS
3259 South Halsted Street 

CII1CAGO, ILL.

biška ir tautišką pareiga yra 
šį klausimą paremti arba pa
spirti visomis savo sylomis.

Padaužos rengiasi ir 
prie referendumo

fDitoriahis]

i ’.ų Respublikos pi- 
pic tęs žino, kad tau- 

svar-

Tautos vado teorijos

JWJ.HENO8, (Jhicago, Dl.

1 1 • t • •Iiečiai n
tos valios atsiklausimas
biuose tautos reikaluose yra 
tikras ir visapusiškas demokra
tijos pasireiškimas. Tiktai tau- 

I tos valios atsiklausus galima 
tiksliai rišti musų nepriklauso- 
mos nuo partijų valstybės rei
kalus. O tų reikalų pas mus 
yra devynios galybės. Jie yra 
butini ir todėl 
yra būtinas.
ferendumas turės 

1 reikalinga musų '
stitucija ar ne? 
linga, tai kodėl 
jeigu ją reikia 

j darbą atliksime 
tik turi pritarti 
konstitucija bus keičiama, tai 

" dėl to galvų piliečiams nereikės
laužyti. Tuo klausimu musų 
tauta gali būti rami.

Bet dar grįžkime prie plates
nio gvildenimo referendumo ir 
konstitucijos.

Piliečiai! 
slaptis, kad 
padėjome ir 
ir energijos 
mui valstybės į savo nagus ir 
nuvertimui buvusio prezidento 
su jo visu kabinetu. Mes vals
tybės reikalus dabar taip gerai 
sutvarkėme, kad ex-prezidentas 

.negali nei išsižioti. Jis musų 
'gyvenime nelošia daugiau jo- 
kids atsakomingesnės rolės ir 
musų gyvenime nereiškia nei 
tiek, kiek geras padpnas. Ge
ras padonas rūpinasi savo pa
čio ir savo pačios reikalais, o 
ex-prezi(ientas ir jo kabineto 
nariai dar kartais stengiasi ru- 

Ipintis ir musų pačių reikalais.
Bet neveizint į tai. mes 
publiką sutvarkėme taip, 

J dabar viskas ramu, gera.
1 liečiai ^ra patenkinti, visi

< jiiės džiagiasi nauja era ir
< j u prezident o. Viskas kas pa-
< Iko jums, piliečiai, padaryti tai 
« į referendumo keliu pakeisti ar 
3 1 panaikinti konstituciją, ši kon-
• stutuiija, kuri* iki šiol varto-
• jome, neatatinka musų tautos
< reikalams nei gyvenimui. Mums 
« reikia taikinti konstitucija prie

musų gyvenimo, o ne gyveni-
< mą prie konstitucijos. Juk visi 
; žinote, kad gyvenimas neturi 
J arba nesėdi ant vietos. Todėl 
J mes ir nutarėme atsiklausti
< tautos valios šiuo svarbiu klau- i
j simu. Jūsų pilietiška, valsty-

referendumas 
Pirmoj vietoj re- 

1 nutarti ar 
valstybei kon- 
Ir jeigu reika
re i k alinga? O 
keisti, tai tą 
mes. Piliečiai 
mums, o kaip

Jums jau nepa
mes daug darbo 
dar daugiau jėgų 

išpustijome paėmi

res- 
kad

ž mo

t

coa Richmono St &' Archcr Avk

S. Halsted St
, rv* bettER HOME

J.. PCOPI FS 
FUPNirUHE

MftlOR, SUKTIS 
oui< fActoar 
SAVC* MONgY

4177-83 Arch
Laf ay et te 3-171 
M.KEŽAS. Vedėjas

Canal 6982 
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Peoples Furniture Go
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVftS CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų
Išdirbėjai 

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbinėjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatofi skoniui, čia vi
suomet rasite didelį pasirinki
mu. kaip gatavų setų taip ir 
dėl uŽsisakimo. 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 ir visas kitas na
mu reikmenis.

LENGVUS IftMOKfeJIMUS? SUTEIKIAME VISIEMS

Pirmi;.i aa darau pamatuoti.: 
pareiškL/.ą, kad visi žmonės 
mėgsta ir myli misterijas.

Kas slapto, nežinoma, apie 
į tą daug kalbama, rašoma, spė
liojama svajojama, sapnuoja
ma. Prie slaptų dalykų žrrid- 
nės puola smalsčiai!, negu mu
sės prie medaus. Visi ištirti 
ir tinkamai išaiškinti dalykai 
tampa šaltas faktas. Jie nie
kam nežingeidųs ir didžiumai 
nuobodus.

Kad žmonės neatpultų nuo 
kokio dalyko, jis turi pasilik
ti misteriškas. Todėl geriausia

M. Zoščenko.
Pareigas einant

(Iš S. S. S. R. gyvenimo).
L.Ž. ] Labai bloga gydytojo 

profesija. Svarbiausias pacien-1 
tas dabar labai piktas. N esi va r-■ 
žantis. Mažmožio nesupratęs 
mušti pradeda. Ir, abelnai, nu
žudo gydytoją kokiu nors įran
kiu.

Gydytojas, gal būt, žmogus 
inteligentas, gal nenori, kad jam 
galą darytų.

Nuo šio gal jis nervuojasi.
Pas mus ambulatorijoj nėra 

tokio papročio, kad gydytojus 
žudytų.

Pas mus, gal, nuo revoliucijos 
pradžios visą laiką tas pats gy
dytojas dirba.

Nė kaito jis nebuvo nužudy
tas.

Feldšeriui, liesa, vieną kartą 
į snukį sudavė, bet gydytojo pir
štu nepalietė. Jis už širmų bu
vo pasislėpęs.

O kad kartą musų gydytoją 
labai išgąsdino, tai čia nuodė
mės nėra, 

netikėtas, 
musu buvo • \

šeštadienis, Spalis 22, 1927

Laikosi jis ten 
per visą dieną!
SU LENGVUMU DEL KARO IR PATOGUMU DEL PASAŽIERIŲ

Atsitikimas, mat, 
Be to, ir gydytojas 
labai baikštus inte-

rio niekas niekuomet negalėtų 
nė ištirti, nė išaiškinti. Vienas 
tokių dalykų jau nuo senai yra 
praktikuojamas—
Tai yra tokis durnas 
kis gudrus daiktas, 
mokslu, nė patyrimu, 
gu galvojimu, net ir
prisigėrus arba iš proto išėjus 
niekas negali išaiškinti, 

u aiškini, 
“čepucha’ 
daugiau

šitokiu įrankis kaip tik 
biznio tarp 

Proto čia ne
reikalauja 

juo mažiai:

tai religija, 
arba to- 
kad nė 

nė logln- 
munšalno

Juo 
tuo pai- 
išeina - - 

misteri-

Būdavo 
pakrapšto, 
keturiasdešimta žinksnių ir pra
deda kalbėti. Labai atsargus 
inteligentas buvo. O kaip Gri
gorijus Veriovkinas atėjo ainbu- 
latorijon, tai gydytojas jau bu
vo susinervavęs.

Grigorijus Veriovkinas atėjo 
labai svarbiu reikalu.

Reikėjo, nors mirk, į kaimą 
atostogosna važiuoti. Tėvas rei
kalu ve.

Atėjo 
tojo prb 
tiume.
šį inteligentą dviems savaitėms 
apgauti.”

pacientą vamzdeliu 
o patsai j šalį bėga

j . nusirengė ir atsis- 
= gydytoją Adomo kos- 

mano: “gerai butu

Su savo Essex galėsit važiuoti po 50 mylių į valandą per 
visą dieną. Arba dar greičiau jei jus norėsite. Puikus jo 
veikimas pradedant ir važiuojant į kalnus. Virš 2’/2 sykių 
jėgos turi? jo motoras tokio pat didumo kaip kiti. Ilgai lai
kosi ir yra geros rųšies.
Jis turi nepaprastą veikimą, nes Essex Super-Six nepapra
stai padarytas. Ir todėl, kad kiekviena dalis motoro ir 
chasis balansuojasi su kitomis dalimis.

Ta sujungianti konstrukcija 
eina prie Essex veikimo ir 
Essex patogumų, išžiuros ir 
ekonomijos. Tas sudėtinu- 
mas teikią 15' < daugiau vie
tos posažieriams. Lengvu
mas važiavimo lyginasi su 
brangiais ir dideliais ka

rais. Padarytas dėl pigiau
sio operavimo ir užlaikymo. 
Per metus laiko Essex pra
lenkia bile kokį “Six,” tokia 
ar panašia kaina, beveik du 
prieš vieną, ir mes manome, 
kad jus įsitikinsit iš pirmo 
pasivažinėjimo.

kol ji 
gerai 
spelio-
vyrai 

amžių, 
jų su-

nesnė 
tuo 
jos. 
ir tinka amžino 
žmonių darymui,
reikia, nes protas 
aiškumo, faktinai, 
proto turi, tuo aiškesnė religi
ja.

Padėkim šonan religiją ir ei
kime prie kitų misterijų.

Vj/ras myli moterį, 
jam misterija, kol \ jis 
nėra jos ištyręs, kol vis 
jimais vaduojasi. Tūli 
myli savo pačias visą 
nes jokiu būdu negali
prasti, ištirti. Tūli atvirai pri- 
sipažytas, kad moteris esanti 
“terra incognita”. Bet kaip tik 
vyras viską sužino ir ištiria 
apie savo pačią, ji jam nežin- 
geidi, nuobodi, kartais net ne
pakenčiama—ir jis bando per
siskirti su ja. Butų durnas 
dalykas jį kaltinti. I)a gerai, 
kad ne visi vyrai žino viską 
apie savo pačias, kad jos yra 
jiems misterijos, kitaip 
visos poros persiskirtų.

Ne kitaip pasielgtų ir 
rys, jeigu pilnai ištirtų
vyrus. Kol moteris tjki, kad jos 
vyras yra drūtas, išmintingas, 
filosofas, teisingas, doras, ar
ba—kol ji tyrinėja ir numirš
ta betyrinėdama, ar 
yra, tol ji savo vyro 
gerbia jį, taikosi.

Nekalbant jau apie 
imkime merginas ir
Jie įsimyli ir kartais įsikarš
čiavę vienas dėl kito nusižudo. 
Mes visai nesigailim, nes kuo 
daugiau durnių dings, tuo ma
žiau sviete bus. 
yra, kad 
saužudystė 
riškumo. 
tų ištirtj
(ypač šios gadynės mergų), jos 
būdą, ištižimą, intelektualumą, 
jis kur nors krūmuose nuo 
mergų pasislėpęs rūkytų savo 
cigaretą arba papirosą. Taipgi 
mergina, jei žinotų, kad jos 
vaiknas nėra niekas daugiau, 
kaip melagis, pagyrų puodas, 
skymeris, j? velyk padėtų mo
tinai zųpę ar munšainą virti. 
Bet kadangi vienas kitam yral 
didelis mi«v-?vijos maišas, tai 
susimyli, rom^rtsuoja, ir am 
nelaimės, kaip kada apsiženija.

—Tautos Vadas. |

netų! i

niote-
savo

jis tok i s 
prisibijo.

ženočius, 
vaikinus.

Bet faktas 
įsimylėjimas ir net 
įvyksta dėl miste- 

Jeigu vaikinas galė- 
merginos praeitį

Nnujifiinu kf»hlegrami| 
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi divana.

pilvą vamzdeliu ir pasislėpęs už 
| šeputes sako: Nėr, sako, objek
tyvių ligų. Apsirenkit.

O Grigorijus Verevkinas susi
jaudino ir sako jam užpykęs: 
Tu, sako, dėde, gerai mane ap
žiūrėk, o nekrapštyk vamzdeliu. 
Aš, sako, ir pats pasikrapštyt 
galiu.

Gydytojas, žinoma, susijaudi
no ir vėl pradėjo klausinėti.

Paskui nuėjęs už šėputės vėl 
sako: kaip Dievą myliu, nieko 
tokio nėra. Apsivilkit.

Pradėjo Grigorijus Veriovki
nas regtis. Apsirengė. Ir, ži
noma, pas Grigorijų Veriovkiną, 
pas geraširdį, ir mintyse nebu
vo, kad, sakysime, gydytoją už
mušti, arba feldšeriui suduoti.

Paprastai susijaudino žmogus 
atostogų negausiąs.

I

Susijaudinęs net nusispiovė. 
Net ranką į kišenę įkišė, nosi
nę išsitraukti, išsišnypšti, kad 
visai nusiraminus.

Ir vos įkišė ranką į kišenę — 
riksmas. Gydytojas, žinoma, 
rėkia — užmušė.

Feldšeris ■ anka mosuoja, 
žmonių šaukiasi.

Atbėgo žmonės, pagavo Gri
gorijų Veriovkiną, laiko, Veriov
kinas sako: Ką jus, broliai, se
serys, ar pasiutot?! O feldšeris 
tuojau atsako: Jis ranką į kiše
nę įkišė, norėjo, gal, mus medi- 

| kus abu iš karto nudėti. Pada
rė Grigorijui Veriovkinui kratą, 
bet nieko tokio, be tabako nera
do. Meluoja vienok Grigorijus 
Veriovkinas apie nosinę, saky
damas, buk jis norėjęs inteligen
tiškai išsišypšti Nosinės taipo
gi nerado. Tur būt, netyčiom 
jis įkišė ranką į kišenę, o tuo 
laiku daktaras pakėlė riksmą. 
Bet veltui rėkė. Pas mus, abel- 
nai, nėra papročio gydytojus 
žudyti. Tegul gyvena. Ar gai
la, ar ką?

Verte B. D.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

E S SEX Super-Six
a-pnpągniĘer Speedabout 4-Passenger Speedster $835

Coach $735 Coupe $735 Sedan $835 
price^ f. e. b. Detroit. ptus warextist

Ensex Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uoinet Juh atsilankysite i pardavimo, kambarį 
• reikalaukite lie tuvio ”.:rdavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michitr-n Avė.

Nauji Rudeniniai
Siutai ir apsiaustai

Jų vertybė yra labai 
didelė sulyginamai su 
kitais. Kada jus pa
matysite didžiausį pa
sirinkimą stylių, spal
vų ir materijų geru
mą, jus nusistebėsite, 
kaip mes galim par
duoti už taip žemas 
kainas. Visi styliai 
Rudeninio sezono jau 
yra. Ateikite ir persi
tikrinkite. Gerai žino
mais bargenais seniai 
pagarsėjęs ir visada 
gerai patarnaujantis.

J. SAVICKAS
6234 S. Western Av.

Chicago, III.
Atdara Nedėliimis nuo 
8 iki 1-mai po pietų.

GERIAUSIOS DRAPA 
NŪS, STYLIŠKUME 

IR STIPRUME
•Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskirtumet vieną iš 
geriausių.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, su I f erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas
jų išrad i m ų 
paveik s 1\ 
traukime užtf 
krina Jums 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liUR

, poki
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno.
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.


