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Latvių šeimas ratifi
kavo sutartį su SSSR

Kasykly darbininky strei 
kas Goloradoje

Aliantai liepia panaikint 
socialistų policiją

Colorados angliakasiai kvies 
kasyklų savininkus derėtis

Latvių seimas ratifikavo 
paktą su Rusija

RYGA, spalių 28. — 
balsų dauguma Latvijos 
ratifikavo sutartį su 
Rusija.

seimas 
sovietų

Aliantai liepa likviduot 
socialisty sargyba 

Viennoje
spalių

pas 
nori

Streikininkų delegacija 
valstybės gubernatorių; 
derybų su* savininkais

Kiny revoliucijos svetimos 
valstybės nesulaikysią

Pekino kariuomenė paėmė 
Cočau miestą

Gen. Kozlov vėl kėliau 
slys Į Gobi tyrus

nesiliauja;
studentai,

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
28. — Kalbėdamas Kinų Preky
bos Rūmų ir Bankininkų Drau
gijos susirinkime D-ras C. C. 
Vu, Kinų nacionalistų valdžios 
užsienio reikalų ministeris, pa
reiškė, kad svetimos valstybės 
galinčios tik kiek sutrukdyti 
arba paskubinti Kinų revoliuci
ją, bet negalėsiančios visai su
laikyti jos nuo galutino laimė
jimo.' 
kieno pagalbos 
tik norį, kad 
bes suprastų 
Kinų dalykus.

Dalyvavęs 
tradmirolas Mark 
Jungtinių Valstybių laivyno A- 
zijos vandenyse komandomis, 
pasakė, kad Amerika užjau
čianti Kinams ir turinti vilties, 
kad jų siekimai reorganizuotis 
ir susivienyti galų gale bus 
realizuoti. Amerikos simpatija 
Kinams' remiantis bendru susi
pratimu ir sųuare deal iš abie
jų pusių.

Egzekucijos Pekine 
nužudyta jau 25 
dvi mergaitės

Tyrinės palaidotą senovės mie
stą ir ieškos paslėptų 
valdovą turtų

Kinų

spalių 28.
Čang

PEKINAS, Kinai,
Pekino diktatorius 

Tsolinas skelbia, kad jo armi
jos po dviejų dienų kovos atė- 
musios iš šansi kariuomenės 
Čočau miestą, ketiiria.sde.Aimt. 
mylių į pietus nuo Pekino. 
Nuostoliai abiejose pusėse bu
vę dideli.

Per pastaras tris dienas Pe
kine buvo nužudyti dvidešimt 
penki asmenys, daugiausiai 
studentai, jų taipe dvi mergai
tės, visi kaltinami dėl komunis
tinės agitacijos.

Hankovo radikalinių nacio
nalistų kariuomenė buvo pri
versta pasitraukti iš Tatungo, 
kuria tapo Nankino nuosaikių
jų nacionalistų jėgų užimtas. 
Nankiniečiai taipjau paėmė 
Ankingą, Anhvei provincijos 
sostinę.

DENVER, Colo., spalių 28.— 
Colorados angliakasių streikas, 
kuriam vadovauju T. W. W. 
(“aidoblistai”, Industrini Work- 
ers of the VVorld), tęsiasi jau 
dvi savaites. Pikietuotojams 
uoliai veikiant, streikas vis 
plinta, apimdamas naujas ka
syklas, taip kad iki šiol streiki
ninkų skaičius siekia apie pen
kis tūkstančius.

Gubernatorius Adams vaka 
priėmė angliakasių delegaciją 
pasikalbėti dėl taikymos sąly
gų. Delegacija pasakė, kad 
angliakasiai norį taikytis, ir 
ateinantį pirma<įicn)į įkviesią 
kasyklų savininkus konferenci
jom Gubernatoriui delegacija 
pranešė, kad angliakasiai rei
kalaują Jacksonvillės sutar
tim nustatytos algų normos, su 
pagrindine alga $7.75 dienai, 
geresnių darbo sąlygų, o taip
jau, kad visose kasyklose butų 
pastatytas unijos svėrikas.
Ameba Sablick, mergina strei

kininkų vadas, baisiai kasyk
lų sargybinio sužeista
WALSENBURG, Colo., spa-

Kinų nacionalistai nle- 
neprašą, jie 

svetimos valsty- 
ir nesimaišytų į

susirinkime kon-
L. Bristo!,

28.—RYGA, Latvija, spalių 
Garsus rusų tyrinėtojas, 
Petras Kozlov, rengiasi vėl ke
liauti į Gobi tyrus, vidurinėje 
Azijoje, ir į palaidotą Charo 
Cho to miestą, kurj jis ten ra
do apie prieš dvidešimt metų, 

j Gen. Kozlovui rupi ypatingai 
'ištirti ten vieną paslaptingą šu
linį, kuriame buk vienus Kinų 
valdovas buvęs palaidojęs mil
žinišką turtą. Einant pasakoji
mais, tasai valdovas siekęs pa
sigrobti Kinijos sostą. Prieš j| 
betgi buvus pasiųsta milžiniška 
kariuomenė, ir valdovas, maty
damas, kad jam ateina galas, 
iš desperacijos nužudęs savo 
pačias, savo turtą sumetęs į 
ką tik iškastą gilų šulinį ir ten 
jį užvertęs, o paskui su savo 
sekėjais išėjęs kautis su prie
šais ir žūti. Ir jis žuvęs. Jo 
sostinė, Charo Choto miestas, 
buvęs kiniečių armijos paim
tas, išplėštas ir sunaikintas, 
bet aštuonios dešimtys vežimų 
aukso, sidabro ir kitokių bran
genybių, palaidotų šuliny, taip 
ir likę nesurasti.

Gen. Kozlov, kurio ekspedici
ja rūpinasi Rusų Georgrafinė 
Draugija, mano pasilikti Azi
joj per aštuonioliką mėnesių, 
o gal ir dvejus metus.

I Pacific and Atlantic P huto,

Tennessee gubernatorius Aus- 
ten Peay, 51 m., kuris nesenai 
pasimirė. Jis buvo pirmas j 100 
metų gubernatorius toj valsti
joj savo viettj išlaikęs tris ter
minus.

VIENNA, Austrija,
28. — Aliantų ambasadorių ta
ryba Paryžiuje įsakė milituri- 
nei kontrolės komisijai Vien- 

i Austrijos 
vyriausybę, kad socialistų sar
gyba, sudaryta Viennoje per 
įvykusius praeitą liepos mėne
sį neramumus, prieštaraujanti 
taikos sutartims, o todtd turin- 

Iti būt likviduota.

Aeroplanai susimušė ore; noje painformuoti
’ vv.riniiuvIuB Iznrf ai

du lakūnai žuvo
PENSACOLA, Fla., spalių 

28. — Du skautų aeroplanai, 
lakioję viršum miesto, susimu
šė su vienas antru ir iš 1,000 
pėdų aukštumos nukrito į vi
durį miesto. Laivyno oficierai, 
Įeit. Frawley ir Įeit. McCord, 
užsimušė. Nukritę aeroplanui 
visai sudužo.

Kancleris Seipel pranešė apie 
tokį ambasadorių tarybos 
sprendimą Vienuos burmistrui

Ūkininkų sukilimas Kiše- 
neve, Besarabijoj Prisiruošimas sukilimui 

Portugalijoje
Šeši darbininkai traukinio 

užmušti

Manoma betgi, kad socialisti
nė Viennos administracija at
sisakys sargybą likviduoti n- Meksika nuima drausme I reikalaus, kad Austrijos vy,- 
riausybė padarytų protestą 
Tautų Sąjungoje. S*»cialistų 
sargyba nesurado jokio pavo
jaus aliantams, kadangi ją pil
nai kontroliuoja Viennos nacio- 
na’Jnlė žandarmerija. Socia
listų sargybai neleista nešioti 
jokio ginklo, ir jos pareiga yra 
tik sergėti miesto trobesius.

pirkiniams iš J. V.
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lių 28. — Prezidentas Caiies 
panaikino dekretą, kuriuo val
džios departamentams buvo už
ginta pirkti daiktus Jungtinė
se Valstybėse.

Toks dekretas buvo išleistas 
praeitą gegužės mėnesį dėl to, 
kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė buvo užėdjus embar
go kai kuriems Meksikos vy
riausybės pirktiems daiktams.

Bomba Francijos švietimo 
ministeriui

Degtinės varyklos spro
gimas užmušė 300 

kiaulių
OAKLANl), CaL, spalių 28.

Alameda kauntės detekti- 
vai vakar padarė vienoj farmoj 
kratą, konfiskavo rastas ten 
dvi slaptas degtinės varyklas 
ir areštavo tris asmenis. Ne
praslinkus nė valandai po pa
darytos kratos, farmoj eksipllo
davo dar viena, detektivų ne
surasta, degtinės varykla. Eks- 
pliozijos buvo suardyta troba 
ir 300 kiaulių užmušta.

PARYŽIUS, spalių 28. — 
Ties švietimo ministerijos lan
gu buvo atrasta padėta užtai
syta bomba. Vyriausybė dėl te 
daro kvotą, švietimo ministenu 
yra buvęs premjeras ILerrlot.

Švarcbardas pasislėpęs
Nors teismo išteisintas, 

limo s užmušėjas Šiuo 
niekur nesirodo

Bet 
tarpu

Jo darbas buvęs imti al
gą ir keisti čekius

ALBANY, N. Y., spalių 28. 
— Vyriausybei darant Mrs. 
Florence Knapip, valstybės 1925 
metų cenzaus vedėjos, darbų 
kvotą, vienas cenzaus biuro 
valdininkų, Patrick J. Hogan, 
prisipažino, kad jo darbas bu
vęs vien priimti savo algos Če
kius ir juos išsikeisti. Savo šil
tą vietą cenzaus biure jis bu
vęs gavęs per buvusį senatorių 
James J. VValkerį, dabartinį 
New Yorko įnėrą.

PARYŽIUS, spalių 
Solemas Švarcbardas, Ukrainos 
generolo Petį i u ros užmušėjas,
kuris betgi buvo teismo ištei
sintas, niekur nesirodo ir ne
žinia, kur jis yra. Mena, kad jo 
draugai, bijodami -petliurininkų 
keršto, švarebardą prikalbino 
kuriam laikui pasislėpti. Dagi 
švarebardo žmona sakosi neži
nanti, kame jos vyras esąs.

28.

Duos $500 už gyvą ban
ditą, $1000 už negyvą

Rutha Elderiutė ir Hal- 
deman Paryžiuje

FOND DU LAC, Wis., spa
lių 28. — Del nuolatinių ban
ditų puolimų, Fond du Laco 
bankininkai nutarė ir paskelbė, 
kad už kiekvieną bankų (plėši
ką, nukautą 
bus mokama 
už kiekvieną 
500 dolerių.

laike užpuolimo, 
$1,000 dovanų, o 
gyvą suimtą —

PARYŽIUS, spalių 28. — 
Amerikos skridikai per Atlan
tą, Rutha Elderiutė ir George 
Hakieman, šiandie atlėkė į Pa
ryžių. Le Bourget aviacijos lau
ke pasitiko juos minios žmonių.

metų amžiaus mergina, Colora
dos angliakasių streike pasižy
mėjus kaip drąsi ir energinga 
streikininkų vadas, šiandie bu
vo baisiai kasyklų sargybinio 
sužeista. Mergina vedė 250 
pikietininkų į Ideal kasyklas. 
Čia juos pasitiko raiti kasyk’.ų 
sargybiniai, ir vienas jų tie
siai puolė merginą. Ji 
parmušta ant žemes, po 
kojomis. Ameba Sablick 
nugabenta į ligoninę. Jos 

I ranka sulaužyta, daug
Žaizdų kūne ir gali but, 
sužeisti viduriai. 

\ _

buvo 
arklio 
buvo 
viena 

kitų 
kad

Itahji garlaivio katas
trofoj žuvę 315 žm.

R1O DE JANEIiRO, Brazili
ja, spalių 28. Francuzų lai
vo Formosa atgabenti čia iš
gelbėti paskendusio italų gar
laivio Principessa Mafalda ke
leiviai stiko, kad Mafaldos ka
pitonas, Simon Guli, nusižu
dęs.'

Paskutiniais apskaičiavimais 
garlaivio Principessa Gaila 
nelaimėje žuvę viso 315 žmo
nių.

Vokietijos užsienio sko
lų apie $2,000,000,000
BERIJĄS, spalių 28. — 

Pateiktais reichstago biudžeto 
komisijai skaitmenimis, Vokie
tijos užsienio skolos pavidąle 
trumpatermininių ir ilgatermi- 
ninių paskolų siekia tarp 7*/j 
ir 10 bilionų markių (tarp 
$1,800,000,000 ir $2,400,000,- 
000).

Stiprus žemės drebėji
mas Japonijoj

TOKIO, Japonija, spalių 27. 
— Iš Niigatos praneša, kad šį 
rytą ten įvykęs stiprus žemės 
drebėjimas, padaręs stambios 
žalos. Ar buvo žmonių aukų, 

i pranešimas nemini.
Niigata yra apie 150 rųylių į 

žiemius nuo Tokio.

Kuba turi 3,578,680 gyventoju 
z HAVANA, Kuba, spalių 28.

VVASHINGTONAS, spalių
28. —Gen. Moncada, menamas 
liberalų kandidatas į Nikara-'— Gyventojų surašinėjim^ dh 
guos prezidentus, vakar turė-' rektoriaus Dr. Pando oficiali- 
jo konferenciją 
sekretorium Kelloggu.

su valstybės niu pranešimu Kuba šiandie tu
ri 3,578,680 gyventojų.

■■I

BELGR AI JAS, Jugosla v i j a, 
spalių 28. — Pranešimas iš Bu- 
ch arešto sako, kad K iš i neve, 
Besarabijoj įvykęs susikirti
mas tarp valdžios kariuomenės 
ir tautinių ūkininkų, kurie 
3iivę gavę žinių, jogei kron- 
?rincas Karolis grįžęs į Ruma
niją ir vadovaująs armijai 
iries valdžią. Daug maištinin
kų esą areštuota.

Karolio tn- 
laikrašėiui

Areštai Rumanijoje
BUCHARESTAS, Humanija, 

spalių 28. — Ryšy su tariamu 
sąmokslu grąžinti buvusį kron- 
princą Karolį į Bumam jos sos- 
^ą, visame krašte vykdomi 
areštai. Jassuose areštuotas 
buvęs prefektas Aksinte, kurs 
buvęs atsjiausdinęs kelis Šim
ais egzempliorių 
terviu Paryžiaus
Matin tuojau po karaliaus Fer
dinando mirties. Tame inter
viu Karolis buvo pareiškęs, 
kad jin grįšiąs į Raman i ją, jei 
tik žmonės jį kviesią. Padaryta 
taip pat krata buvusio Jassų 
policijos viršininko namuose. 
Jrasove areštuotas buvęs par- 
amento atstovas Donielo Vas- 

sa ir Gropnitos burmistras Bo- 
<ancea.

A pk raustė Karolio nunus

PARYŽIUS, spalių 28. — 
Policijai pranešta, kad Neuilly 
š kronprinco Karolio rusų ne

žinomi vagys pavogę rišulį lai
škų su sąrašu Francijoj gyve
nančių rumunų, Karolio drau
gų. Patsai Karolis dabar yra 
iš Neuilly išvykęs į rezortus.

*>QRH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

pra*

PARYŽIUS, spalių 28. —Ha- 28. 
vas agentūros telegrama iš 
Lisabono praneša, kad miesto 
fabrikuose ten susekta darbi
ninkus bedirbančius bombas 
planuotam sukilimui prieš val
džią. Keletas asmenų buvę su
imta.

Meksikos maištininkai 
sumušti; vadas 

sušaudytas

spaliųSAN DIMAS, Cal 
Pasažieriniam Atchison. 

TopekA and Santa Fe trauki
niui užgavus motorinį vežimą, 
kuriuo darbininkfj 
žiavo į darbą, šeši 
toj užmušti, visi 
kai kurie tur būt

kuopa va
jų buvo vie- 
kiti sužeisti, 
mirtinai.

Nobelio dovanos už 
nuopelnus medi

cinoje

Pabaltos ukiškyjy draugi 
jy pasitarimas

ŠvedijaSTOCKHOLMAS 
-palių 28. — Nobelio dovanos 
už nuopelnus medicinos srity

RYGA. X. 14. (Elta). - Va
kar Rygoj prasidėjo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ūkiškųjų 
organizacijų atstovų pasitari
mas, kurio tikslas — paruošti

MEKSIKOS MIESTAS, spa 
lių 28. — Gauta iš (fuadalaja 
ros telegrama praneša, kad fe- 1926 ir 1927 metams šiandie ....... ........    f_ __
deralinė kariuomenė sumušė | buvo pripažintos Kopenhagos j valstybių ūkio konferencl- 
bandą maištininkų netoli nuo, universiteto profesoriui Johan-' 
EI. Refugio, Aguascallientes I nes Friebergerui ir Viennos um 
■provincijoje. Maištininkų va-;versiteto profesoriui • Julius 
das, Julio Gros, buvo sugautas Wagner von Jaureggui. 
ir čia pat sušaudytas. -----------------

Pamišęs nuo gėrimo už
mušė dvi moteri

NEW OHLEANS, Fla., spa
lių 28. — Henry Moity, mėsos 
krautuvės savininkas, 
nuo gėrimo proto 
peiliu paskerdė savo 
savo brolio žmoną, o 
sukapojo į 
baisų darbą 
išsiblaivė ir 
jį gaudo.

gavęs 
pamišimą, 
žmoną ir 
kunus jų 

Papildęsgabalus.
žmogžuda, matyt, 
pabėgo. Policija

DANTŲ SKAUDĖJIMAS BUS 
GĖDA, SAKO DAKTARAS

DETROIT, Mich., spalių 28. 
— Amerikos Dentistų Draugi
jos konvencijoje D-ras T. Rin- 
gle iš Chicagos savo kalboje 
pasakė, kad nepraslinkus nė 
dviem dešimtim metų dantų 
skaudėjimas busią gėda ir ne
garbė. Užsinuodijimas dėl dail
ių sugedimo ir pareiną nuo to 
mirimai pusiau sumažėsią.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ

28.DENVER, Colo., spalių
— Bandydamas savo aeropla
nu padaryti ore “kilpą”, lakū
nas B. Merryman nukrito že
mėn iš 800 pėdų aukštumos 
užsimušė.

Chuliganų darbai

ir

KAUNAS. — šiomis dieno
mis iš nakčia pasirodo 
užteptos ne lietuviškai 
iškabos.

deginu 
rašytos

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ją. Nutarta konferencija sau
kti š. m.’ gruodžio 10 ir 11 d. 
Jos pagrindai! padėti Talino 
prekybos ir pramonės rūmų 
paruoštieji šių valstybių ben
dradarbiavimo principai. Kon
ferencijos darbų tvarkoj numa
tyta visa tai, kas gali praplės
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ūkiškuosius ryšius, 
numatyta aptarti 
biuro įsteigimas, 
monių pirmenybių
įstatymų suderinimas ekonomi
niam gyvenime, taip pat tar
pusavio prekybos klausimai. 
Be to, bus aptarti tarpusavio 
prekybos sutarčių, muitų poli
tikos!, geležinkelio susisiekimo 
ir tarifų klausimai.

Tarp kitko 
ekonominio 

valstybes į- 
išvengimas,

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Rankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

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

4r sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų
miestų

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

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

Aušros KNYGYNAS, 3210 S. Habted st. 
TUBUčIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPĮKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

ŠOVĖ STIRNĄ, NUŠOVĖ 
SAVO DRAUGĄ

NORTHVILLE, N. Y., pa
lių 28. — Medžiojant Adlron- 
dacks kalnuose, Frank Reed, 
vietos pilietis, šovė stirną, bet 
kulipka, atsimušus į akmenį, 
šovė atgal ir kliudė šovėjo 
draugą, Haroldą Smithą. Smith 
netrukus mirė.

būt
žie-

Debesiuota; kartais gali 
lietaus 
inių ir žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 71° ir 54° F.

vėsu: stiprokas

šiandie saulė teka 
džiasi 4:50. Mėnuo 
7:12 vakaro.

6:18, lei- 
leidžiasi

PULASKI, Tenn., spalių 28. 
— Septyni Ku-Klux-klaniečiai, 
kaltinami dėl plakimų, atiduoti 
į teismo rankas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



flAU.TTF'™ Slengo, m.

[KORESPONDENCIJOS
rųsies vienu laikraščiu, kitaip 
sakant, kai davatka viena mal
daknyge; taipgi, dabar laikraš- 
šių nesu, kurie stotų griežton 
kovon prieš kapitalų; visi dau-

didesnis . juokas iš K. R., ku
ris kitus mokina ir .durniais 
vadina, tuo tarpu pats nežino.

Publikos prakalbose buvo 
apie 200.

i
-............ ........... .................................... ........ .

• Spalių 16 d., Jaitės svetainėj 
įvyko balius Liet. Darb. Pašalp. 
I>raug. Kadangi buvo tik ba
lius, tai nėra ko sakyt. Pub
likos bulvo apie 150 ir visi

j šeštadienis, Spalis 29, 1927
B....................... ............- ■■■■» '------------------------------------------------------------------------------------------------

Clevelaiid, Oiiio
Spalio 28 d. Dirvos štabas 

)>astat£ “Ekscelencija”, keturių 
aktų komediją, pajuokiančią 
amerikiečių atsilankymą Lietu
voje ir Lietuvos paneles.

Veikalas išėjo neblogiausia; 
aktoriai atliko viską gerai, iš
skiriant J. W. Michellį, kuris 
vaidino “Ekscelencijos” rolėj ir 
Matildą Dogilaičiutę, kuri vai
dino tarnaitės rolę; jų kalba 
buvo labai negarsi, taip kad 
publika negalėjo nieko girdėti.

Per pertraukas griežė Ropon- 
kos orkestras, kurį lietuviai la
bai myli.

Po veikalo Kairiukščiutė, 
apie 10 metų mergaitė, pašoko 
klasiškų šokių. Atliko labai ge
rai. Patartina tėvams ir toliau 
leįsti mergaitę mokintis.

Publikos buvo nedaugiausia.
—Viską Matęs.

Cleveland, Ohio
Apie kairiųjų prakalbas

Spalio 16 d. Gardina svetainėj 
įvyko Amerikos Darbininkų Ap
švietus Draugijos Linos kuo
pos prakalbos. Kalbėjo Jonas 
Mickevičius, sugrįžęs iš kokio 
tai užsienio. Jo tema buvo: “Ką 
davė Lietuvai pastarosios dvi 
Rusijos revoliucijos ir apie dar
bininkų judėjimą pasaulyje.”

Kalbėtojas atrodo tikras dar- 
Im> žmogus, nėra dirbęs balto 
darinį, todėl ir kalbėjo darbi
ninkiškai. Pradžiai kailius pa
ėmė keletą sakinių filosofo Aris
totelio, prisiminė apie Ameri
kos LSS., kuomet ji buvo čie- 
lybėje ir kaip sėkmingai veikė 
visuomeninį ^darbų: bet esą at
siradusi viršpi'odukcija inteli
gentijos, kuri nesutapdama ir 
negalėdama turėti pakankamai 
I^SS. darbų, pristeigė visokių 
sau bizniškų laikraščių, ir dėl 
to visa LSS. sutrupėjus į šmo
telius; pasakė, kad daugybė 
buvusių LSS. inteligentų tik 
tol stoję už darbo žmonių rei
kalus, kol dasigavę mokslų, o 
kai Įgijo profesijas, tai atsukę 
nugarą darbo žmonių organi
zacijoms ir jau nebesaką pra
kalbų ir t. t. Įrodinėjo kaip Ru
sijos žmonės vargo revoliucijos 
metu ir kaip kariavo su darbo 
žmonių priešais, ir kad tų sun
kių kovų sėkmė suteikusi ne tik 
pačiai Rusijai liuosybę, bet ir 
Lietuvai ir kitoms mažoms val
stybėms. Visa jo kalba buvo 
nebloga. Tik tame visas blogu
mas, kad nė vieno dalyko neiš
aiškino iki galo. Žinoma, kal
bant apie darbininkų judėjimą 
pasaulyje nuo Aristotelio laikų 
iki šių dienų ir negalima išaiš
kinti iki galo vienu sykiu.

Beje, davė “velnių” Grigai
čiui, Bagočiui, Michelsonui už 
tai, kad minėtieji negiria Ru
sijos diktatūros ir t. p. Kaip gi 
butų kairysis, jeigu nesurastų 
priešų ?

Kuomet pabaigė prakalbą, 
buvo renkamos aukos Lietuvos 
darbininkams, nes kalbėtojas 
gale kalbos nurodė kokiose ap
linkybėse Liet. darb. randasi 
ir prašė remt kiek galima. Tik
rai nenugirdau kiek surinko 
aukų, bet, rodos, apie $25.00.

Kada pirm. paprašė aukų, 
tai darbiečiai kišo obstrukcinį 
klausimą:' kokiais keliais siun
čia kairieji aukas? Mat, kai
rieji nesiunčia per “Laisvės” 
klapčiukų komitetą, tai darbie- 
čiams nėra biznio, todėl jie ir 
davė klausimą, • kad žmonės su
silaikytų nuo aukavimo. 0 kad 
dėl to davė klausimą, tai ve 
įrodymas: juk darbiečiai su 
kairiaisiais garsinasi, kad Cle- 
velande surinktas aukas siuntė 
skirtingais keliais, nekliudyda
mi “Laisvės” komitetų ir abe
ji sako, kad aukos pasiekė Lie
tuvos darbininkus, žinant tą 
jų tvirtinimą ir girdint darbic- 
čių statomą klausimą praside
dant aukų rinkimui, tai puola 
mintis, kad tie žmonės (dar-

Fred M. Palm, neturtingas 
Lansing, Mich., gyventojas, ku
ris liko nuteistas visam amžiui 
kalėjimai! už tai, kad jo namuo
se rasta viena paintė munšaino. 
Jis jau išgabentas Michigano 
valstijos kalėjiman, be teisės 
apeliuoti.

biečiai) išsigimė iš proto. Iš
tik ro, siunčia aukas ir sako, 
kad aukos pasiekia savo vietą 
ir tuo pat sykiu klausia, kokiais 
keliais siunčia kairieji aukas.

Po to buvo klausimai duoda
mi:

1. Ar darbininkams nereika
linga inteligentija ir, ar Leni
nas ir kiti nebuvo inteligen
tai? į šį klausimą atsakė, kad 
darbininkams reikalingi inte
ligentai klasų kovoj, bet tik 
tie, kurie yra dirbę darbininkų 
darbą ir davė įrodymą, kad po 
Rusijos revoliucijos daugybė in
teligentų tapo sušaudyta už 
tai, kad tie inteligentai pirma 
norėjo gyvent iš inteligentišku
mo ir rev61iucijai laimėjus vo
gė, norėdami prisiplėšt turtp ir 
paskiaus būt dykūnais; taipgi 
Leninas buvęs inteligentas, bet 
sykiu ir darbininkas, nes buk 
buvo dirbęs paprastą darbi}.

“Laisvės” agentas Vadaika 
klausia:

“Kadangi dabar yra “Lais
vės” vajus ir man siūlo 'presi- 
numeruot “Laisvę”, tai prašy
čiu, gal kalbėtojas man patars 
geresnį laikraštį presinume- 
ruot?”

Mnimas klausimas neturi nie
ko bendra su prakalba, bet kal
bėtojas sutiko atsakyt ir pasa
kė, kad jis nesąs fanatikas. 
Girdi, tik fanatikas pasitenkina 
“Laisve”, “Vilnia”, arba kitos

giau rūpinasi kooperaciniu biz
niu ir taikosi prie aplinkybių. 
I’jUarC alcuityt visokius laikrafl- 
čius, jei nenori būt fanatiku ir 
tuo pat pažiūrėt į “Aidą”’.

(Tai teisingas atsakymas. 
Bet laisviniai “komunistai” ne
nori ir už dyką gavę pažiūrėt 
į kitus laikraščius *ir rašo 
“Laisvėje”, kad jiems nesiųstų 
laikraščių). > .

Buvo ir daugiau klausimų. 
Bet jie nėra taip svarbus, o į 
kitus neatsakė, nes neturys 
juodo ant balto įrodymų ir ma
žai žinąs apie tuos įvykius.

Klausimams užsibaigus iš 
publikos (P. Mačionis) davė į- 
nešimą, kad surengtų kitas pra
kalbas. Gi K. Rugienius, kuris 
“supranta” parlamentines tai
sykles ir kitus durniais vądi- 
na, davė “pataisymą”, kad būt 
rengiami debatai. Tu r būt tie 
“sumanytojai” pamiršo, kad jie 
yra viešose prakalbose, kurio
se niekas negali duot jokių į- 
nešimų ir pataisymų, išskyrus 
pageidavimą. Kuomet pasiro
dė, kad prakalbų pirmininkas 
rengiasi prie balsavimo, paste
bėjau, kad susirinkusioji pub
lika negali duot įnešimą ir bal- 
sout, nes nėra draugystės su
sirinkimas arba partijinės. kuo
pos; galima tik pageidaut, kad 
butų surengta tam pačiam kal
bėtojui daugiau prakalbų, o ne 
duot įnešimai .ir pataisymai. 
Vienok pirm. Daugėla leido 
balsavimui įnešimą, . atmesda
mas pataisymą.

Kuomet žmonės np vietoj 
duoda įnešimą paprastuose 
draugijų susirinkimuose, tai 
nėra perdaug stebėtina. Bet 
viešose prakalbose duot įneši
mą, tai biski juokas ima. O dar

šios prakalbos buvo be jo
kio “monkoy biznio”, t. y. niė- 
kas nesiulS jokių akcijų ir ne
rėkė už vieną bendro vinį k ro
melį, net už ADA*I). ir jos or
ganą “Aidą” mažai buvo prisi
minta; taipgi joki partija ne
buvo šmeižiama, kas šiuo lai- • 
ku yra retenybė. 

♦ * ♦

linksmai šoko. Jeigu nebūtų 
buvę mirtiečių merginų, tai ba- 
Hus butų išrodęs taip, kaip 
žmogus ant vienos kojos. Už 
tai bravo mirtietes.—V. J. Z.

GERA LAIME GREIT!
Tegul Iuhu I.AIMIN. 
GA ŽVAIGŽDE nt- 
gubeiiu jumi laimę, 
fiinlgų, mft'lę, , loAI- 

I mm. Dovčkit su 
LAIMINGA 2VAIG- 
21)8 žiedą su žepk- 
lu Zodiaku, kuria* 
mc gimėte PAS I* 
NAtJDOKlT 14 ’LĄI. 
M£8! 0,'dellą 4 nu»- 
Iftpių horeteOpas, kM- 
riame tepa Laimin, 

ninąi sapno.1 Ir kitų avur« 
l/ių patarimų ir nuro^lymų, duodama* D V* 
KAI tiems, kurie uZaisako žiodą. Jis pada

goi Di«nc>«,

ryto* 14 kt- aukso shell, ua ra lituotas 20 
metų. NESIŲSKIT PtNIGŲ! Tiktai tiedu 
mierą ir k mimo dieną. Užmokėsit • tik $2.39
kuomet žiedK*. atnet. l’iniųuj arųžinam, Jei 
nepatiks. GAUKIT GBliĄ LAIMĘ! Užsisa
kyki! sau LAIMINGOS zVATGSDfiS ŽIEDĄ 
TUOJAU I

BROADWAY JEVVELRY CO.
321 Broadway, Dept. 9, New York, N. Y.

“Kodėl Būti Sergančiu?” | ų ' /♦
Jei serganti žmonės žinotų, kad jįj 

skilvys nebeveikia' gerai, todėl, kad 
jju nervai ir kraujas yra silpni, jio 
vartotų “BioFood Korrector” yra tab- 
letas, kuris išvalo vidurius ir toni
kas, kuris pataiso kraujų ir sustip
rina nervus. Tabletas yra ištirpina
mas stikle šilto vandens ir geriamas 
prieš pusryčius, o tonikas yra išmai
šomas šaltame vandenyj ir geriamas 
einant gulti. Jūsų vaistininkas par
duoda “BioFood Korrector” už $1.25, 
arba rašykit, BioFood Corporation, 
427 W. Erie St., Chicago, III.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

809 W. 35th St. 
(Ifalsted & 35 St.) 
Boulcvard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš-1 

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

Žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)

2045 W. 35th St., Chicago, III.
Parduodam deimantus ir- kitokius auksi

nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš-j 
dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus' 
grąžinam atgal.

Rudeninis Pigus Išpardavimas
' NAUDŪKITES IS PIGUMO

Vaikams čystos vilnos sweate- 
riai, sizai nuo 6 metų iki 12 me
tų. Kaina buvo po $6.00. Dabar 
parsiduoda $3.95
Mažesnio saizo sweaterįaj buvo 

»3.00. Dabar’, $ j Jj)
Vaikų Lumber Jack, vilnoniai, 
buvo $4.50. Dabar C O 7 K 
parsiduoda po I w
Vaikų stori apatini marškiniai, 
buvo $1.25. Dabar ftAZp 
parsiduoda po ....
Vaikų kelnaites su 
ir labai stiprios, buv<]_ po 
Dabar 
tik ....
Vaikų Overkautai visokio didu- 
mo, buvo $7.50 ffyl QQ 
Dabar tik ......

$1

> -■ —.................. ....................... .... ,

Mergaičių viršutiniai kautai, 
buvo po $J2.50 CĮrt
Dabar tik po ....

šis iš
pardavimas 

tęsis 
tik 
3 

dienas, 
pradedant 

nuo 
Panedėlio, 

Spalio 
31 d.,

baigiant 
Lapkričio 

2-rą dieną

Mergaičių vilnonės dresės, sai 
zai nuo 2 iki 6, buvo parduoda 
ma po $4.50. Dabar I 
tiktai po ...........

parduoda- i

$2.98
Didesnio saizo nuo 8 iki 14, j 
buvo $5.50 QR
Dabar tiktai ....
Moterų vilnonės ir šilkinės pan- ; 
čiakos, buvo po 50c 
Dabar .............. vUU
Kurios buvo po $1.00
Dabar tik ....... I vU
Vyrams vilnoniai Lumber Jack,
buvo parduodami C A QC 
po $6.00. Dabar

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio tr greičiausio iieigydyiao 

pasitarki! ai*

B
Dr. B. M. Ross 

Specialistu
Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniški^ ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ii 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
^akomingume. Pasi

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

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukite. Vy

rų priėmimo kambarys 606, — Moterų 608. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryte iki 6 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryte iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

i:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

MUMS REIKIA
Su gera reputacija 
real estate brokerio

Del atstovavimo musų par
davinėjime Rio Grande Val- 
ley žemės ir citrų krumus. 
Labai geras pasiūlymas dėl 
lietuvių, lenkų ar bohemian 
Real Estate Brokerių. Ma
lonėkit rašyti tuojau.

Proggreso. Developement 
Company

Room 929 Strauss Bldg.
310 So. Michigan Avenue
Telephone Wabash 8360 

MR. C. O. MILĖS 
General Manager 

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - Angliškas

ir
Angliškai - Lietuviškas

Talpina 18,000 žodžių 
Išleido M. J. Tananevičius 

Kaina $1.25 * 
Parsiduoda

Naujienų Knygyne

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
. Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

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

Gnygelė 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.

J*

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

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

WONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIU SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė. xųL , .. ... ., .. - ------------- J)
------------------ ,------- »-----------------------------

----------------- .. . .. . ... -------------- ...--------------- ----------------------- ..-<

PADĖKIT SAVO PINIGUS * K
Geriausia jums pasidėti j šią Pirmutinę ir 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę
Banką Amerikoje

" METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd Street
Kampas Leavitt. Street

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtį.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai išsiimk ja 
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vie
tose, tai sutrauk juos vienon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankumo męs 
patariame, kad atneštumėt' savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim Tamistos. pinigus su visais 
nuošimčiais į šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame j kelionę Lietuvoj ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare. - 
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

i' ■■ ......................•' . ....T.. i , , -V.',---------- -------------

Buk Linksmas!
Naujas Spalio mėnesio. 

“Rimbas” kupinas links
miausių juokų jau gata
vas! Skaityk j j, juokis ir 
buk linksmas. Dek kon- 
vertan $1, siųsk “Rimbui” 
ant tikieto, jis tave kas 
mėnuo atlankys ir links
mins. • Jei dar nesi matęs 
“Rimbo”, tai prisiųsk 10c. 
gausi jį pamatyti. Pre
numeratas ir laiškus siųs
kite šiuo antrašu:

"RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

M. J. MATULAUSKAS
3356 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS — UŽKVIETIMAS

AUTOMOBILISTAMS
Šiuo pranešame automobilių savininkams ir šo
feriams, jog esame atidarę tris gasolino stotis, 
lietuviams patogiose vietose. Užlaikome: gerą 
gasoliną, geriausj aliejų, kaip tai Pennsylvania 
ir Quaker State ir kitus populiariškuosius.

100% Alemite Tepimo Sistema
Kviečiame visus naudotis musų prekėmis ir pa
tarnavimu. Štai musų Stotįs:

47th and California Avenue 
68th and Cottage Grove Avė. 
68th and Western Avenue I

UNIVERSAL SERVICE STATIONS
A. J. Beržinskis — J. A. Dargis 

Savininkai

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai,

COM. LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847
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Sveikatos Dalykai
Atsakymas j pa 

klausimus

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lytinis silpnumas

J. T. klausia: Lytiniai silpni 
arba dėl kokios nors priežasties 
susilpnėję vyrai ar gali atsi
griebti nuo patentuotų vaistų 
arba daktaro gydymo?

Teisme
Municipalis teismas 47 pi. ir 

So. Halsted. Stok jardų apielin- 
<ė. Bylas perkratinėja teisėjas 
Herbert G. Immanhausen, Vai-

Atsakymas. Vieni gali, kiti 
ne. Patentuoti vaistai yra to- 
kis jovalas, kad tik idiotai jais 
gydosi. Ir gerais vaistais ne
daugelis ligų gydoma, nes nėra 
vaistų kiekvienai ligai, kiek
vienam kūno suirimui. Ir pir
ma, negu ligoniui duodama 
vaistai, reikia žinoti ligą.

Lyties silpnumas gali paeiti 
nuo įgimto lytinių organų ne
normalumo. Jis gali būti ner
viškai protinis. Jis gali paeiti 
iš nusidėvėjimo (pav., sauža 
gystės). Jis gali būti rezul
tatas gonorėjos, kartais sifilio 
arba lytinių liaukų džiovos 
Kaip matote, kartais jis gali 
būti prašalintas, o kartais ne. 
Gydoma sulig priežasties: kar 
tais vaistais, kartais operaci
ja, kartais saulės šviesa, kar
tais patarimais, kartais higie
nišku gyvenimo patvarkymu 
Jei priežastis prašalinama, vy
ras atsigriebia; jei neprašali
nama. neatsigriebia.

Nežinoma liga

I). R. rašo: Aš turiu skilvio 
nemalimą jau keturi metai. Ai 
tamsta negalėtum išegzami
nuoti mane per laišką? Aš ap
rašyčiau visą savo ligą, mano 
nervų ir sveikatos suirimą, 
skambėjimą mano ausyse ir ne
paprastą apetitą—daug ir grei
tą valgymą. Atlyginsiu, kiek 
reikalausi.

Atsakymas: Pasakyk tams
ta savo ligos vardą, tuomet ir 
as žinosiu. Kitaip susirašinė
jimais (laiškais) nėra galima 
ištirti. Tamsta gali turėti ytin 
svarbią ligą arba visai menką 
dalykėlį. Bet ne vienas sąži
ningas gydytojas ligonių laiš
kais neegzaminuoja, nes tai bu
tų didžiausia apgavystė. Nu
eik tamsta pas vietos gydyto 
ją ir paprašyk, kad jis nuo
dugniai išegzaminuotų. Gali rei
kėti ir laboratorijos pagelbos, 
tuomet atsieis brangiau. Pasi
duok vienam gydytojui egza
minuoti iki galo, o nevaikščiok 
nuo vieno prie kito ieškodamas 
paviršutinės egzaminacijos ii 
spėliojimo už porą dolerių, nes 
tai butų pinigų metimas.

Paraližas ir raumenų 
apmirimas

S. S. klausia: Ar paraližo ir 
raumenų apmirimas yra ta pa
ti liga ar ne? Ir kaip jas pra
žilinti.

Atsakymas. Ne ta pati. Pa- 
raližu priimta .vadinti tokį sto
vį, kuomet kokis nors organas 
netenka funkcijų. Raumenų 
paraližas įvyksta, kuomet į 
juos einanti nervai dėl kokios 
nors ligos išsigema. Tai gali 
įvykti dėl kraujo išbėgimo į 
smagenis, dėl navikų ir pūlių 
atsiradimo galvos arba stubu
ro smagenyse, dėl galvos arba 
stuburo smagenų sužeidimo, dėl 
kokio nors spaudimo į jas, dėl 
vieno ar kito nervo sužeidimo, 
dėl sifilio ir t.t. Jei priežastis 
prašalinama, paraližas dingsta; 
jei ne, jis pasilieka. Yra leng
va ištirti, ar apsimoka gydyti, 
ar ne. Gi raumenų apmirimas 
nėra visai jų apmirimas, nes 
jie pasilieka gyvi ir veiklus, tik 
yra lig užtii"pv- Tankiai tai 
yra neurastenijos simptomas, 
kartais kokios kitos ligos.

Joniškiečių Labdarybės Ir Kultū
ros Kliubas rengia koncertą su šo
kiais spalio 30 <1., J. J. Ažerskio 
svet., 4600 S. Paulina st. Bus pui
kus programas, dainuos 5 solistės, 
dainuos visos lietuviškas dainas. 
Taipgi skambins piano solo p-16 B. 
Bredžiutė. Malonėkit visi atsilankyti. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų; įžanga 
ypatai 50c. Užkviečia Komitetas.

i ilijos advokatas (state’s attor- 
ney) Jonas Kučinskas. Ve by
la:

James O’Connor, kuris kitaip 
žadinusi Jean Lanthone, Fran- 
kis Kovalehik ir Stasys Krazis 
(kitaip Kramer). Visi trys yra 
’typai”.

Spalių 21 d. du iš jų, būtent 
TConnor ir Frankis Kovalehik, 
šlipo iš automobilio ties grai
ko Gondos aiskrymine, kuri ran- 
lasi 6334 S. Austin avė. Krazis 
įasiliko automobilyje'* kaip šo-1 
oris.

Suėjo abu išlipusiu į Condos 
krautuvę. “ILands up!” paliept 

! jie. Buvusieji krautuvėje pake
lia rankas. Iš registerio išėmė 
ji(17.81, Mike Niek neteko $34 
ir čekio $4.50 vertės; iš jo bro
lio atimta laikrodėlis $50 ver- 

i -fs- . I... .. . .lo negana. Kai vieną savinin
kų banditai krėtė, tai kitas 
pruko pro užpakalines duris 

lauk. J jį banditai šovė, bet ne- 
diude. Tuo pačiu momentu 
nė gi n o kitas savininkas pa
sprukti. 'Pečiaus atkištas bau
bto revolveris jį sulaikė.

Pasprukęs iš krautuvės grai
kas užbėgo ant'Viršaus, kur 
gyvena, pagavo savo Šautuvą 
r pribėgo prie lango. Tuo lai-1 
u “apsidirbusieji”” krautuvėj 

banditai sėdo į automobilį.
Graikas iššovė į autą, kai 

•is ėmė krutėti. Banditai atsa- 
ė šūviais iš revolverio. “Ilold 

•p” pasibaigė. Banditai dingo.
Bet tą pačia dieną ir kuone 

cUo pačiu laiku ve kas atsi- 
,iko kitoj vietoj. Šitie patys' 
banditai sustojo prie galiūno, 
kuris randasi 5221 S. Cicero 
įve. Savininkas čia vokietis, 
Charles Frcund. Įėjo vidun, at- 
"mė iš savininko $56 ir peilį 
kurį šis buvo gavęs kaip dova 
ą lankydamas Vokietiją. Iš 

Freudo kostumerio, Edwardo 
.)oml»-ro\vski, atėmė $3, iš kito 
kostumerio, Arthur G ravės, at- 
"mė $3, iš Bobert J. l'rish, $9.

Kai banditai areštuota, tai 
laaiškėjo, kad nesenai jie api
piešė Argo, III. karčiamninką, 
John Knott. Atėmė iŠ jo $115 
;r laikrodį 58 dol. vertės, o iš 
kostumerio $10.25.

Policija spėja, kad šie ban- , 
litai yra tie patys asmenys, kil
tie sistematiškai terorizavo 
south west sidę ir artimus Chi- 
cagai miestelius.

Visi teisiamieji turi vadina
ntis pirmesnius '“rekordus”. 
Teisėjas klausia valstijos advo
kato John Kuchinsko, kokia yra 
jo nuomonė dėl kaltinamųjų. 
\dvok. Kuchinskas pareiškia 
daug maž taip: reikia atiduoti 
juos grand džiurei. Bet bandi
tai esantys tokie paukščiai, kad 
šleisti juos ant valios negali
na nieku budu. Teismas turė
tų pareikalauti iš jų tokių bond
sų, kurių jie nieku budu nega
lėtų užsistatyti.

'Teisėjas sutinka su adv. Ku
chinsko nuomone. Jis pareika
lauja bondsų po $25.000 dėl 
kiekvieno kaltinimo.

O kadangi prieš O’Connor 
yra 5 kaltinimai, tai iš jo rei
kalaujama $125,000 bondso. 
Prieš Kovalehik 4 kaltinimai — 
tas turėtų užsidėti $100,000 
bondsą. Prieš Krazj . (matyt, 
lietuvių tėvų vaiką) trys kalti
nimai, ir iš jo reikalaujama 
$75,000 bandso.

Žinoma, bondsų šitokioj su
moj už juos niekas neuždės. 
Bausmė grand džiuri teisme 
jiem grūmoja nuo 3 iki 10 me
tų arba iki gyvos galvos kalė
jimas. Ypač sunki padėtis Kra- 
zio, kuris yra pabėgęs iš Joliet 
kalėjimo. —Reporteris.

(Bus daugiau)

Nauja mokykla
Chicagos Mokyklų Taryba 

atidarė klesas pamokoms ang- 
i lų kalbos svetimšalėms mote
rims ir merginoms. Pamokos 
duodamos Guge Park mokyk
loje, kuri randasi prie 55-tos 
.fntvės ir Maplevvood Avė. 
Mokama pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 2 iki 3:30 vai. 
pp., ir ketvirtadieniais— nuo 
1:30 iki 3 vai. po pietų. Duo
dama taipgi painokos toms 
moteriškėms, kurios nori tapti 
šios šalies pilietėms. Moterys, 
kurios visai nekalba angliškai, 
yra kviečiamos ypatingai lan
kyti šią mokyklą.

Pamokos ir knygos .moki
nėms duodama veltui.

! Fieldo Muzejus Gamtos i
Istorijos I

šeštadienyje, lapkričio 5 die
ną, Fieldo muzejuje Dr. Ray-' 
mond L. Ditmars skaitys lek- 
jciją temoje “Jurų Gelmės“, 
Daktaras Ditmars yra žynius 

(Amerikos mokslininkas ir pui
kus prelegentas. Patartina at
silankyti į jo paskaitą, kuri 
prasidės 3 vai. po pietų. Įžan- 

Iga visiems veltui.

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ M Piano irChro- 

matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 
su patentuo
tais svičiais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, . 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile j kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogų.

Finan Piatąnesi Accordion 
Manufacturing Co.

1509 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Wesl Chicagos parkai
Vadinamos “ 1 Ialloween” šven

tės bus apvaikščiojamos West 
Sidės parkuose šiemet labai 
šauniai. Parkų apielinkių biz
nieriai sutiko parkų komisio- 
riame padėti surengti. Vaiku
čiams ir mergaitėms teks aps
čiai obuolių, saldainių ir sodės.

Hallowecn pramogos rengia
ma sekamuose parkuose: Co- 
lumbus, Douglas, Dvorak, Edk- 
hart, Franklin, Harrison, llols- 
tein, Pulaski, Shedd, Sheridan, 
Stanford ir Union.

Bus kostiumų- šokiai, bus 
pasakojamos pasakos ir paga
lios 8 vai. vakare bus užkurti 
milžiniški laužai, žaismės bus 
tęsiamos iki 10 vai. vakaro.

Franklin parke bus ristynių 
ir kumštynių, o Dvorak parke 
bus rodomi įdomus krutamieji, 
paveikslai.

LIETUVOS
BONAI

Lietuvis KontraMorius
Su vedam šviesas i; 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i: 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iltnokšji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Strcn-t 
Phone (anai 2591

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. P.allna St, CMcgo, III.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Rįtjffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RįiffJesi
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais ' 
Naudokite

RaffJes

Mes mokame pinigais už Lietu
vos bonų KUPONUS be jokio 
atidėliojimo dėl tų kurie turi 

itaupymų suskaitas musų banke. 
Jei jus turėsite sunkumų išmai
nyti Lietuvos bonų kuponus, at- 
silankykit į musų banką su savo 
taupymų knygute ir mes išmai
nysime juos dėl jūsų tuojau. Jei 
dar neturite taupymų suskaitų 
musų banke — pradėkit tuojau.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

‘ * / •

Pirkite Dabar!
v • ' k

NEATIDELIOKIT ILGIAU!
Jūsų paskutinė proga įsivesti į namus garo arba 
karšto vandens šilumą, kol šaltas oras dar nėra 
čionai.
Mes galime įvesti j 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. < J

Jei jus galite pašvęsti porą vakarų j savaitę, tai musų inžinierius atvažiavęs pas 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 peržiuręs 
ar darbas gerai atliktas.
Nesikankinkit kitą žiemą su savo pečiumi. Suteikit savo žmonai pasilsi, paliuosuokit nuo nešiojimo 
anglių j flatų. Lai jūsų žmona ir vaikai džiaugiasi namo patogumais, karštu vandeniu arba garu 
apšildomu. \
Tiktai telejonuokit Victory 2454 arba Cicero 130, o mes maloniai atsiųsime savo vieną inžinierių j jūsų 
namus. Jei neturite laiko dienomis, tai jis gali atvažiuoti vakarais.

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai
Musų krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai., o nedelioj iki 1 po pietų.
Tuojau 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. Paipas 
nukertam pagal jūsų užsakymu.

Taipgi parduodam boilerių dalis

Sol Ellis & Sons, /ne.
BRANGHE STORE

2118 So. State St., 4606-08 W. 22nd St.
Chicago, Illinois Cicero, Illinois
Victory 2454 ' Cicero 130

rTTHinniYimniiinmmiHniiHinnniniiir

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
RASITE

Didžiausius Darganus 
Muzikalių Instrumentų
Nėra reikalo ieškoti bargenų kitur. J rasite 
Peoples Krautuvėse didžiausius bargenu :, už i i. - 
tas prekes ir geresnį patarnavimą.

Bargenai grojiklių pianų: naujų, demonstratorių, 
pertaisytų ir vartotų. Didis rinkinys.

Matykite šias Nepalyginamas Vertybes
HAMPTON GROJIKLIS, Raudonmedžio .... $98 
KERZHEIM GROJIKUS, Aržuolo medžio $195 
GULBRANSEN GROJIKUS, Raudonmedžio, var
totas mažai .............. S245
THOMPSON GROJIKUS, Raudonmedžio $279 
IRVING GROJIKUS, kaip naujas..............$340
GULBRANSEN GROJIKUS Riešuto medž. $350 
M. SCHULZ CO. GROJIKLIS, perbudavotas, kaip 
naujas........................ /.............   $375
SMITU AND SCHULTZ, Nauji Grojikliai $380 
KIMBALL GROJIKLIS, Aržuolo medžio Demons- 
tratorius ................ $395
STORY AND CLARK GROJIKLIS, Riešuto med- 
žio, labai dailus, kaip naujas....... $480
KIMBALL GROJIKLIAI visokio baigimo $495 
PARDUODAM ant lengvų išmokėjimų po 50c, $1.00, 

$2.00 arba $3.00 į savaitę.
DUODAME dykai 25 volelius, suolelį ir nuvežimą.

GRAMAFONįĮ BARGENAI
Pasirinkimas, Cohunbia, Victory Broadcaster, 
Bmnswick ir t. t. Labai gerame stovyje po
$15.00 $25.00 $40.00 ir $50.00

Cohimbia Rekordai 3 už $1.00
Bargenas Rankoms Grojinamų Pianų

Desėtkai aukštos rųšies pianų gauti į mainus ant 
Kimball Grojiklių arba reproducerių. Jums yra pro
ga pasiskirti už vieną ketvirtą dalj jų tikros 
verčios po 
$25.00 $30.00 $45.00 $55.00

Ir augščiau

Nauji Modeliai
R.C.A. Radiolų po
Nauji Modeliai Atvvater Kent

.......... $49.50
Lengvus

Naujos 
Trubos 

po ...........
Naujos mados C9E flD 
R.C.A. Trubos po

Išmokėjimai
Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 

Chicagoje ir Amerikoje

TW0 LARGES^

fURNlTURt ro" 'BtffūlHOME

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
Kampas Richmond Gatves Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
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______------------ ---------- ,--------- ,---- ,------------------- - ------------ 1<r„v. .. —

KATOEITOB, Cffloq t, AL šeštadienis, Spalis 29, 1927

naujienos
The Lithuniu Daily Nm

Publiahed Daily Brcapt Sonday 
hy tha Idthaanlaa Daily N«wi F»b. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Balatad Street 

Chicago, IU. 
Telephone Rooeevelt MM

Subecrlption Rataai
38.90 per year in Canada
$7.00 per year outalde of Chieago.
$8.00 per year in Chieago.

8c. per copy.

Entared aa Soeond Claai Mattar 
March 7th. 1914, at tha Poat Office 
of Chieago, III., undor tha net of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriaat 
sekmadieniui. Leidiia Baujieną Ban- 
drovi, 1789 So. Halstad St., Chieago, 
IR — Telefonas: Rooraralt 85M.

Užsimokėjimo kalnai

Chieago jo — paltu: 
Metama _ - -___ $8.00

Pusei meta 4.99
Trims minėdama H-60
Dviem minėdama ............ 1*09
Vienam mlnaitfi , —------ .75

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija------------------------- 8c

Savaitei 18c
Mineliui_________ ________— 78c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitat

Metams — —.   —-- $7.00 
PumI meta 8.60 
Trims mlneaiame 1.76
Dviem mėnesiams   1.26 
Vienam minėsiu!_______— .76

Lietuvon ir kitur uisieniuoeet 
^Atpiginta)

Metams----------------------------   $8.90
Pusei meta .... ... ...__  4JM>
Trims laSnasiams AM
Pinigus reikia siusti palto Monej 

orderiu kartu ra atsakymu.

S. U A. VIRŠININKŲ 
NOMINACIJOS

KVAšISTO KVAKSĖJIMAS.

ŽINKSNIS PO Ž1NKSNIO

Leonas Trockis jau yra išmestas ir iš Rusijos komu
nistų partijos centro komiteto.

Pirmiaus jisai buvo pašalintas iš komunistų interna
cionalo pildomojo komiteto. Dar pirmiaus — iš komunis
tų partijos centro komiteto Politinio Biuro, o dar pir
miaus — iš įvairių aukštų valdiškų vietų.

Tuo budu žinksnis po žinksnio Trockio galia vis siau
rinama. Dabar bepalieka tiktai atimti jam politines tei
ses, išbraukiant jį iš komunistų partijos narių skaičiaus. 
Kas, mat, Rusijoje <nėra valdančios partijos narys, tas 
faktinai neturi politinių teisių.

Vargiai galima abejot, kad bus prieita ir prie to. Vi
sa evoliucija Rusijoje iki šiol ėjo ton pusėn.,.

Paviršutiniškai žiūrinčiam į dalykus gali išrodyti, 
kad visa priežastis, dėl ko stambiausias po Lenino mir
ties Rusijos bolševikų vadas tofyn yra vis labiaus pažemi
namas, — tai jo nusidėjimai “leninizmui”. Taip, iš tiesų, 
tų reiškinį mėgina išaiškinti savo “susipratušiems” pase
kėjams mūsiškiai, lietuviški Maskvos garbinimo' apašta
lai. Bet tai yra nesąmonė.

Apie “leninizmą” čia jau vien dėl to netenka kalbėti, 
kad beveik visi stambiausieji nabašninko “Iljičo” bendra
darbiai — Kamenevas, Radekas, Zinovjevas ir k. — ir net 
jo našlė Krupskaja yra nusistatę prieš viešpataujančiųjų 
bolševikų frakcijų.

Reikia pasakyt, kad ta kova tarp “stalincų” ir “troc- 
kistų” ir iš viso pareina ne nuo kokių nors asmeninių vie-' 
nos arba antros frakcijos vadų ypatybių. Jei nebūtų Troc
kio, tai opozicijos priešakyje stovėtų kas nors kitas. Gal 
ji tuomet kitokiais žodžiais kritikuotų valdžių ir vartotų 
kitokių taktiką kovoje su ja, bet kova vistiek eitų ir to
lyn aštrėtų vis labiaus ir labiaus, kaip aštrėja dabar.

Opozicija Rusijos komunistų partijoje yra reakcija 
prieš diktatūrą. Kadangi sovietų sistemoje netoleruoja
ma kitokios partijos, išimant valdžios partijų, tai ta re
akcija (pasipriešinimas) prieš diktatūrų reiškiasi pačios 
valdančiosios partijos viduje. Panašiai dėjosį viduramžių 
laikais su Romos katalikų bažnyčia. Kadangi už bažny
čios ribų tuomet ne tik nebuvo “išganymo dūšios”, bet ne
galėjo būt nė kokio visuomeninio veikimo, nes ji buvo ap
žiojusi ir politikų, ir mokslų Ir menų, ir viską, — tai ir 
priešingieji katalikų bažnyčiai sąjūdžiai (judėjimai) tais 
laikais tebuvo įmanomi tiktai tarp josios narių. Net ir 
“bedieviai” tuomet turėdavo dengtis bažnyčios skraiste.

Trockis dar toli-gražu nėra “bedievis” bolševikiška 
prasme. Atvirkščiai, jisai statosi esąs “tikresnis”, “dievo
baimingesnis”, tariant — “revoliucingesnis” komunistas, 
negu jo oponentai. Jisai reikalauja, kad butų atsteigtas 
tas pradinis, “grynasis” komunizmas, kurį bolševikai me- 

gino įvykinti pirmasiais po spalių mėn. perversmo metais 
ir kurį jie paskui atmetė, duodami jam paniekinantį “ka
rinio komunizmo” vardų. Bet kartu jisai kovoja prieš pa
tį svarbiausiąjį to komunizmo pagrindų — diktatūrą.

Jam asmeniškai gali būt rodosi, kad jisai eina tiktai 
prieš tam tikrus žmones, kurių rankose šiandie pripuola
mai randasi valdžia. Bet kadangi ta valdžia yra diktato
riška, tai kova prieš jų įgyja daug platesnę reikšmę. Ji 
virsta diktatūros griovimu!

Ve dėl ko tos neva asmeninio pobūdžio tųsynės tarp 
Stalino ir Trockio kreipia į save tiek daug dėmesio ir pa
čioje Rusijoje ir užsieniuose. Visi jaučia, kad tenai gru
miasi jėgos, kurios atstovauja tam tikriems pamatiniems 
krašto interesams ir kad nuo vienos arba kitos tų jėgų 
pergalės priklausys Rusijos ateitis.

Matyt jaučia tai ir patys tos kovos dalyviai, nes jie 
daro visa, ką gali, kad tik atitolinus sprendžiamąjį mo
mentų. Trockis, kaip minėjome, dar tebėra partijoje.

Kritiškas momentas bolševizmui ateis tada, kada ko
va prieš diktatūrų persimes už komunistų partijos ribų 
— į plačiųjų visuomenę!

“Tėvynėje” įdėta oficialia 
SLA. Pildomosios Tarybos pra
nešimas, kad nuo lapkričio 1 
d. prasidės kandidatų nomina
cijos į Susivienijimo viršinin
kus. Nominacijos tęsis iki 
gruodžio 31 d.

PATI SAVE NUPLAKĖ

“Vienybė” rašo viename sa
vo Apžvalgos straipsnių, kad 
“Nauj ienos”

“niekad visapusiškai nieko 
nepaduoda, bot visas žinias 
perleidžia par partyvinį koš
tuvų.”

i

Bet kitam Apžvalgos straips
nyje tas pats Brooklyno kva- 
šistų organas šitaip sako apie 
korespondenciją (iš Lietuvos) 
tilpusių “N i dienose”:

“ ‘Naujienų’ koresponden
tas pripažįsta ir kita faktų, 
kurio nepripažįsta, vienok, 
Grigaitis.”
Aišku, kad “Vienybė” pati 

save nuplakė, kaip ta unter- 
oficierio žmona Gogolio kome
dijoje.

Del p. F. Bortkevičienės at
sišaukimo J Amerikos lietuves 
moteris, kur prašoma aukų fa
šistinio teroro aukoms, —Cle- 
velando kvašistukas savo reda
guojamam -laikraštyje kvaksi: 

t 

“Amerikiečiai, nejaugi 
mes tik tam rėmėm Lietuvą 
jos kovose už nepriklausomy
bę, kad jų įsigijus turėtų eit 
brolis prieš brolį ir be per
stojo šauktųsi į mus aukų

kad turėtų už kų naminį ka
rų (? “N.” Red.) varyti?”
Naminį karų veda Lietuvoje 

smetoninė šaika, kuri juk yra 
ir karo stovį paskelbusi Lietu- 
bos gyventojams. O tas kvašis
tukas tauškia, kad naminio ka
ro norinti Bortkevičienė, kuri 
šaukiasi pagalbos kaliniams ir 
badaujančioms kalinių šeimy
noms!

Į Melas, matyt, yra pūčiam fa
šistų (taip pat, kaip ir jų ame
rikoniškos karikatūros) prigi
mime.

Urias Kacenelenbogenas

mo kryžkelėj. ATSISAUKIMAS Į AME-
“Dabartinė Lietuva kad ir iš- MOTERK

varinėta, bet nei lietuvis, nei. RIKUm Inv I Liliu 
žydas nė viename akies mirks- -----------
ny nemos ranka sakydamas: | x Artinantis dešimt metų ne-

—“Tegul sau busiu ir be Vii- priklausomo gyvenimo Lietu- 
niaus. ,va susilaukia didelės nelaimės.

3511-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

FAŠIZMAS IR BOLŠEVIZ
MAS

• t • i .
V

' I ' ■ ' > I ,
“Laisvė” bimbiškai kolioja 

“Naujienas”, kam jos sakan
čios, kad bolševizmas padedąs 
fašizmui.' šitų musų dienraš
čio “žulikiškų melų’, girdi, su
mušęs nef ir\ Lietūvoš socialde
mokratų organas, kuriame’ pa
sakyta, kad

“Kai kuriose valstybėse 
fašizmas yra politiniu įran
kiu prieš kitų kraštutinumą 
—prieš bolševizmą.”
“Laisvė”, vadinasi, mano, 

kad, jeigu fašizmas yra politi
niu įrankiu prieš bolševizmą, 
tai bolševizmas negalįs būt fa
šizmo padėjėju. Bet tai yra 
tik jos nemokėjimas vartoti 
savo smagenis.

Jau ir visiems žinoma patar
lė “Kylys kylį varo” rodo, kad 
du daiktu gali būt visai vie
nodu ir siekiančiu tų patį tiks
lų, bet kartu gali būt įrankiu 
prieš kits kitų.

Kylys yra įrankis prieš kitą 
kylį, bet juodu abu skelia medį.

Tečiaus ką čia dar filosofuo
ti ! Pakanka pažvelgti į kas
dieninio gyvenimo faktus. Al
ne faktas yra, kad komunistai 
atmeta parlamentarizmų ir de
mokratijų? Ir ar ne faiktas yra 
taip pat, kad parlamentarizmą 
ir demokratijų atmeta ir fašis
tai?

štai, paimkite į rankas kad 
ir Kaune einantį Voldemaro 
“Lietuvį” ir pasiskaityikite, ką 
jisai (kiekvienam numeryje) 
rašo apie Seimų, apie visuotinu 
balsavimu renkamus žmonių 
atstovus, apie politines parti
jas, spaudos laisvę ir tt. Savo 
esme tie rašymai niekuo ne
siskiria nuo to “mokslo”, kurį 
jau beveik dešimtis metų kaip 
skelbia Rusijos bolševikai ir jų 
klapčiukai. Tik deklamatoriški 
papuošimai truputį kitokie: 
bolševikai atmeta visuotinu 
balsavimu renkamų Seimų, 
spaudos laisvę ir t. t., pasirem
dami neva “revoliucijos” labu”; 
o fašistai tuos pačius demokra
tinės tvarkos pagrindus atme
ta neva vardan “tautos.”

Bet, vėl kuomet einama 
nuo deklamacijų prie praktiškų 
darbų, tai pas bolševikus ir 
pas fašistus reiškiasi visiškas 
vienodumas. Kaip vieni, taip ir 
antri nepaiso daugumos žmo
nių valios; kaip vieni, taip ir 
antri galabija ir kitokiomis 
smurio priemonėmis naikina 
savo politinius priešus; kaip 
vįeni, taįp irtkili yra. pasiryžę 
atlikti kad ir šlykščiausių 'pilk* 
tadarybę, kad tik nepaleidus 
valdžios iš savo kruvinų nagų!

Bolševikai ne tik padeda fa
šizmui, bet tikrumoje dirba tą j 
pati darbą, kų ir jisai!

Prieš kiek laiko Chicagon 
atvyko žymus žydų rašytojas 
Urias Kacenelebogenas. Atvyko 
jis iš Lietuvos, kur jis yra gi
męs ir augęs. Apie save kny
gutėj “Vilniečio balsas” jis se
kamai rašo:

“...Aš Vilniuj gimiau ir au
gau. Aš gimiau ant Mėsinin
kų ir žydų gatvių kampo, aukš
tame kieme, kaip keturkampėj 
dėžėj, kur tiktai vienintelis 
dangaus sklypelis švietė per 
kreivas, aukštas plytines sie
nas. 

i ■ ■.

“Rašė, kad žydų kūdikiai 
daugiau Vilniuj miršta, kaip 
kituose miestuose, vien dėl to, 
kad Vilniaus žydų moterys už
imtos krautuvėse, atiduodavo 
savo kūdikius auklėti už mies
to svetimiemsiems. Bet man 
rodosi, kad aš ištvėriau būtent 
dėl to, kad mane paėmė iš an- 
kštaus kiemo—‘sąšlavų dėžės 
su vartais’ ir už miesto keletui 
metų išsiuntė, čia aš suaugau su 
žavėjančiomis Vilniaus apylin
kėmis ir Vilnius paskiau man 
visada stoja akyse su apsupan
čiais paslaptingai ošiančiais 
miškais, baltai vingiuojančiu 
Neriu, kalnuotais priemies
čiais”.

Kiek toliau jis rašo apie sa
vo pirmų susidūrimų su Lietn- 
vo liaudimi:

“...Jaunikaičiu būdamas, Vil
niuj, Vokiečjtį/. gatvėj, sutįkau 
pilgrimų' tnltJiAs. Tai buvo karš
ta vasaros diena. Saulės nu
degti, užkabusiomis nuo vėjo 
ir dulkių akimis jie į Kalvari
jų traukė. Ir aš pradėjau juos 
lydėti. Lydėdatnas užgirdau 
juos kaž kokia kalba kalbant. 
Ta kalba tai buvo lietuvių kal
ba, kurių aš pirmą kartų savo 
gyvenime girdėja^. Taip sve
tima, bet jautėsi ji ypatingu 
jų žemės dvelkimu. Jų giesmės 
nešte prie manęs paslaptingų 
girių gaudimų. Aš už miesto 
juos nulydęjįąu. Atsimenu, kaip 
aš, žydas vaikutis, kiūtinau pa
tvoriais paskui tas ekstaze de
gančias minias, žemai, pajuo- 
dijuosiuose debesiuose šviesiai 
raudona saulė jau nusileido. Ii 
tuojau pilgrimai klaupė, įsmeig
dami kelius i žvirgždų ir klūp
ėtomis keliavo. Aš, pajutęs, 
kad musų žydų tikybinis ekš- 
tazas kitoniškas, greit bėgau 
atgal. Už manęs girdėjosi lyg 
miško tankumynų, lyg sodžiaus 
verksmo dejavimai; tai buvo 
tų pilgrimų giesmės. Aš paju
tau juos nelaimingus, paverg
tus ir mirties pavojuj esant. 
Tada pajutau patrauką prie 
lietuvių tautos, ir, tarytum, 
Lietuvos žemės ataudai mane 
supynė.

“Kai paskiau mane * iš Vil
niaus miesto žydų miestelis vi
liojo,—norėjau prisižiūrėti miš
kų, laukų ir sodžių,— aš, su
prantama, traukiau giliai į Lie
tuvą, į Biržų miestelį. Vaikš
čiojant čia po Radvilos piltos 
griuvėsius, vaizdavosi man pi
lys, tęsiančios nuo čia per Lie
tuvą, per Kėdainius, per tiek 
kartų kryžeivių mindžiotą Kau
ną, iki pat Vilniaus ir tvlr- 
čiausios Krėvės pilių, o tarp 
tų pilių daugybės piliakalnių, 
ant kurių, tarytum, matėsi de
gančios ugnys, šaukiančios vi
sus Lietuvos sūnūs gintis nuo 
priešų, plėšikų. Visi, rodos, su
kasi apie Gedimino pilį... visos 
Lietuvos pilys ir piliakalniai 
spiečiasi prie seno milžino, Vil
niaus.

“Aš arkliais apvažinėjau še
šetą miestelių ir, galų gale, at

vykau į Šiaulius. Tada buvo 
dar užginta lietuvių spauda, 
žandarai apstodavo bažnyčias 
ir atiminėdavo lietuvių maldak
nyges. Aš Šiauliuose sužino
jau, kad kažkoks drąsus revo
liucionierius jaunikaitis parve
žęs priešingos carui žydų lite* 
raturos. Atvežęs taip pat lie
tuviams vadovėlių, laikraščių... 
Aš Čia būdamas pradėjau lan
kyti vieno vegetaro tolstojinln- 
ko pirkelę. šlubas lietuvis 
kurpius turėjo savo batų dirb
tuvę. Ateidavo čia pas jį lie
sus, šlakuotas, per dantis bal
siai švilpiąs ‘mužikėlis’. Tas 
‘mužikėlis’ lietuvių kalba raši
nėdavo eiles, dainas ir jas at
nešdavo kurpiui pasiskaityti. 
Jis pats sakydavosi, kad nie
kas nežino, kad jis rašo dainas. 
Dar ir- tie nežino, kurie tam 
pačiam sodžiuj jas skaito, nes 
‘kas skaitytų, jei prastas mu
žikėlis rašytų šitas dainas?’

“Vienas studentas rudais 
plaukais slaptai ateidavo dai-’ 
nų paimti ,ir jas nusiųsti ar į 
Tilžę, ar į Ameriką. Tai buvo 
1903 metais. Tas ‘mužikėlis’ 
poetas paskiau tapo žinomas 
Jovaras, o studentas—tai Stei
giamojo Seimo socialdemokratų 
frakcijos lyderis Venslauskas.”

Nuo to laiko Kacenelenboge
nas vis labiau ir labiau įsitrau
kė į lietuvių gyvenimų. Per 
daugęlį. nlėftp'jis skleidė tą 
mintį, kad lietuviams ir Lietu
vos žydams reikia geriau vieni 
kitus pažinti. Tos minties ve
damas, jis pasiryžo supažindin
ti žydus su lietuvių liaudies 
kuryba-dainomis. Jis išvertė į 
žydų kalbą keletą desėtkų liau
dies dainų, kurios tilpo žy
miausiuose žydų žurnaluose ir 
laikraščiuose.

Giminingos lietuviams tau
tos, latvių, Kacenelenbogenas 
irgi neužmiršo Jis išvertė apie 
šimtų latvių liaudies dainų į 
žydų kalbų?

Bet dainų vertimu Kocenęl- 
enbogenas nepasitenkino. Jis 
su didžiausiu atsidėjimu sekė 
lietuvių tautos gyvenimų; jis 
džiaugėsi dėl kiekvieno lietu
vių laimėjimo. Kai Lietuvų ap
niko vargai ir bėdos, jis kar
tu su kilnesniais žmonėmis dir- 
bo dėl šviesesnio rytojaus.

Tačiau skaudžiausį smūgį 
lietuviams teko pergyventi ta
da, kai Želigovskio būriai iš
plėšė Vilnių. Kacenelenbogenas, 
kuris praleido savo jaunystės 
dienas Vilniuj, tų smūgį jautė 
ga,l skaudžiau, negu daugelis 
lietuvių. Jis rašo:

“Pažvelgęs į lietuvį ir į žy
dų, pamatai kaiip ir sustingusias 
jų išvaizdas. Vilnius, Vilnius— 
kartybių sparnas, kuris, tary
tum, plevėsuoja slaptai jų 
galvose. Iš Lietuvos žydo ir 
lietuvio— iš jų abiejų akių 
krinta į tave klajojančios ki
birkštys. Senas senas Vilnius 
—Lietuvos žemės židinys, Lie
tuvos lopšys. Jis Lietuvos žy
dams—jų Jeruzdlimo miestas, 
jų genijų miestas, jų tyriausiai 
šviesos šaltinis, jų pabudimu 
šviečiųs bokštas. Tegul ant Vil
niaus, o iš ten ir ant visos Lie
tuvos tęsiasi vienintelė pasto
gė, tegul Vilnius iš tylių Ne
ries krantų valdo, visus Lietu
vos žmones. Ir mes atnešim 
jam iš visų musų apgyventų 
vietų raktos. Lietuviams ir 
Uetuvos žydams tu iš visų 
miestų miestas, iš kurio trykš
ta dvasios jėgų šaltinis? mies
tas, kuris po žiauriai ardančio

“Lietuva be Vilniaus — tai Brolis eina prieš brolį pilieti- 
nuplėšta galva šmėkla. Jei bu- niame kare, nes tai ne pažiūrų 
dėlto kirvis nuo mus atskirtų varžytinės kaip tvarkyti savo 
galvų miestų, kiekvienas pa- valstybės reikalus, o tikras ka- 
justum mirties mostelėjimą Į ras, kad naikinti, išrauti iš 
virš musų sprando.

Kuomet klerikalams valdant,'žmones. Tokį politinį karų per- 
prasidėjo šlykščiausi kurstymai gyveno po Rusijos revoliucijos 
prieš žydus, tai Kacenelenbo-'metų ir Suomija, ir Estija ir 
genas griežčiausia užprotestavo Latvija didesniame ar maz.es- 
prieš “degutinius patriotus”, niame maštabe; viena Lietuva 
Jo protestų patalpino fašistuo-ljo beveik išvengė, bet štai da
lantis valdžios oficiozas, pri- ‘ 
durdamas, kad Kacenelenboge
nas yra nuoširdus lietuvių tau
tos draugas. Uždaryti jam bur
nų buvo lyg ir nepatogu; juo
ba, kad prie protesto prisidėjo 
ir Dr. Basanavičius.

Lietuvoj Kacenelenbogenas 
apsigyveno Panevėžio mieste, 
kur jis dirba kultūros clarbų. 
Amerikon jis atvyko tik ke-

kad naikinti, 
šaknies priešingo nusistatymo

bar prasideda. Tas pilietinis 
karas visu savo sunkumu sle
gia kraštų, gręsia musų jaunu
tės Respublikos gyvybei mir
tinu išoriniu pavojumi, o vi
duje sutrukdymu viso kultūri
nio ir ekonominio gyvenimo. 
Aukos jau yra. Pirmą kart 
Pajaujo byloje mažiau, po Tau
ragės įvykių jau šimtais pri- 
skaitoma. O kur dar jų šeimy-

liems mėnesiems. čia jis ban
dys arčiau susipažinti kiek su 
žydų, tiek ir su lietuvių gy
venimu, ir tuo pačiu laiku pa
rinkti aukų Lietuvos žydų kul
tūrinėms įstaigoms.—K.

Žiežirbos
A. Bimba “Laisvėje” rašo, 

kad “Meksikos Socialisto Cal- 
les valdžia smagenis ištaškė 
daugybei kontr-revoliuciortie- 

rių”. Kodėl nepaduoda skait
linės ?

Prie to, šaukia Bimba prisi- 
tupęs: “Vyrai, kodėl pamiršo
te logikų!” Jeigu socialistai 
nesako to, ko nėra, tai jų lo
gika. Bet kur Bimba gavo lo
gikų, kuomet jis lygina Mek
sikos socialistinę valdžių prie 
Rusijos komunistinės valdžios! 
Rusijos valdžia ir Meksikos 
daug skiriasi viena nuo kitos. 
Todėl socialistai skirtingai ir 
rašo apie tiedvi sali.

—V. Z. Zabulionis.

Ginkluotas užpuolimas
KAUNAS. — Stankevičius 

Kazys Patamušėlio km. A. Pa
nemunės vai. gyventojas atvy
kęs pasiskundė policijai, kad 
kai jis taisė laukuose tvoros 
sipragų, kad neitų jo 'laukan 
svetimi gyvuliai, iš miško iš
lindo keturi vyrai: Palavinskas, 
Keturakis, Šustauskas ir dar 
vienas, kurio pavardės jis ne
žino, pribėgo prie Stankevi
čiaus ir atrėmė revolverius ) 
krutinę liepė pakelti rankas 
aukštyn ir išėmė iš kišenės pi
niginę su 160 litų ir dokumen
tais. Apiplėšę nubėgo atgal į 
miškų. Tų pat naktį 24 vai. 
Stankevičius savo kieme mate 
tris nepažįstamus vyrus, kurie 
svaidė į jį akmenimis. Ryto 

meta Stankevičius rado ties 
Keturakio trobomis sudaužytus 
dvejus ratus, kuriuos buvo pa
siskolinęs iš kaimyno. Spėjama, 
kad tai buvo surengta Kurio 
nors, turinčio pyktį, kaimyno 
talka prieš pil. Stankevičių.

nos, išmestos ant gatvės, pačios 
negalinčios pramisti ir matan
čios, kad jų galva ten kalėji
me ar ištrėmime irgi badauja 
ir kankinasi dėl savo šeimos 
kančių. Tai yra ir bus šiame 
pasaulyje skaudus žmonių už- 
grudimas kovoje už savo idea
lus. Išaugs iš tų kančių nauji, 
tvirtesni geresni žmonės. Pra
nyks bailumas, brangijnlmas 
savo kailio. Tiesa, silpnesni su
silaužys, bet paliks atrinktieji, 
kurie suloš svarbų vaidmenį 
ateityje.

Taigi Amerikos lietuvės ir 
lietuvaitės šaukiuos prie jūsų, 
susiorganizuokite ir pratęskite 
pagelbos rankų nukankintiems 
jūsų broliams, seserims ir jų 
vaikams. Atliksite žmonišku
mo pareigų ir drauge su tuo 
padėsite • tautiečiams auginti 
atrinktų, geresnę kartų nesi
drovinčių guldyti galvas už sa
vo ir visos žmonijos idealų — 
teisėtų tvarkų.

Jus esate laisvos, turite lai
ko ir noro jums nestinga, o 
darbas juk ne toks sunkus —» 
parinkti aukų. Turėkite, sese
lės, širdį, mylinčia moteriškų 
širdį ir rasite kelius ir budus 
gelbėti.

—F. Bortkevičienė.

Svarbios Sukaktuvės
Chicagos istorija yra pilna visokių 

biznių ir biznierių. Vieniems biznie
riams sekasi, o kitiems nesseka — 
subankrutyja arba turi parduoti ar 
Eavesti kitiems savo biznį. Bet tie 
iznieriai kurie turi užtektinai kan

trybės, energijos ir pasiryžimo prie 
savo biznio, atsiekia gerų pasekmių.

Pavyzdžiui, dvidešimtis penki me
tai atgal Ponas Ellis pradėjo plum- 
bingo biznį Chicagoj labai mažoj 
krautuvėlėj. Jis turėjo savo biznyje 
pakilimų ir nupuolimų, bet vienok 
jis nenupuolė dvasioj ir vis stengė
si savo biznį pagerinti. Bet pasižiū
rėkite dabar koki didelį jis biznį tu
ri. Pas,jį galima gauti visokių plum- 
bingo reikmenų ir namų apšildymui 
dalykų, nuo mažiausio iki didžiausio. 
Tavorai užlaikome geriausi, patarna; 
vimas mandagiausia. Jis turi labai 

lietuvių kostumerių ir jiems 
yra labai dėkingas. Taip pat ir lie
tuviai yra užganėdinti nusipirkę nuo 
jo tavorą.

Sol Ellis ir Sons krautuvė randa
si prie 22 ir State St., taipgi turi 
skyrių Ciceroj. Pas jį gausite visuo
met gerą patarnavimą ir gerą tavo
rą.

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto Furniture Co., 3221 S. 
Ilalsted st., ir Badžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Mareus& Curtis Boofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762
Namų Bock. 8479

Gatvėse
Susigrūdimų Nelaimės

Yra labai sumažintos Cleveland, 
Ohio, su pa^elba naujai suorganizuo
to taip vadinamo “homicide sųuad”, 
ta organizacija labai daug pagelbsti 
prie prašalinimo nelaimingų atsitiki
mų gatvių susigrūdimuose.

Tas praktiškas ir geras planas jau 
yra bandomas pernešti ir j kitus mie
stus, kad ir ten sumažinus nelaimin
gus atsitikimus gatvių susigrūdimuo
se.

Kad ištyrus kuogreičiausiai gatvė
je kokį nelaiminga atsitikimą, yra 
paskirti du policistai, kurie, atsitikus 
nelaimėj, kuogreičiausiai važiuoja su 
Chevrolet automobiliu į nelaimės vie
tą. Vienas nuima fotografijas iš vi
sų pusių, o kitas parašo visą atsiti
kimo istorija.

Ir tie policininkai išsirinko sau 
Chevrolet automobilių kaipo grei- 
Čiausį ir parankiausi dėl nuvažiavi
mo į tas gatvines nelaimes. Todėl 
.Chevrolet automobilius yra gęras ir 
smarkus karas, 1 prie to dar ir ne
brangus.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegnuną

A \
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park

Roseland
«•

Vaičkaus teatras

Sekmadienyje spalių 30 dienų, 
Visų šventų parapijos svetainė
je Vaičkaus teatras stato sceno
je trijų aktų juokinvą komedi
ją •‘Gyvieji Nabašninkai”.

Rep.

SVARBIOS PRAKALBOS 
ANTANO KUPRAlšIO 

NORTH SIDĖJE

Antanas Kupraišis ką tik 
gryžo iš Rusijos. Jis Rusijoj 
išbuvo pusantrų metų ir išty
rė Rusijos rojų. Taigi nedėlioj, 
spalio 30, 1927, 7 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, Antanas 
Kupraišis papasakos ką jis 
pats patyrė Rusijoj. O patyrė 
jis daug ir turi daug žingeid
žių dalykų papasakoti. Todėl 
visi ir visos atsilankykite į 
šias žingeidžias prakalbas.

— Rengėjai.

Justice, III.
Gyvas nabašninkas

čia, kitų lietuvių biznierių 
tarpe, yra vienas realestetnin- 
kas, būtent p. B. R. Pietkevvicz, 
turįs ofisą adresu 2608 W. 47th 
Street.

Daugelis lietuvių skaitydavo 
jį esant lenku. Ištikrųjų jis y- 
ra LIETUVIS. P-as B. R. Piet- 
kievviczius yra labai simpatiškas 
žmogus. Vietiniai gyventojai 
turi pasitikėjimo juo ir todėl 
jam sekasi biznis.

Ten pat jo ofise yra Crane 
Building Loan Ass’n. Minėtai 
spulkai priklauso daug lietuvių.

P. G.

Babravičiaus ir Vanagai
čio dainy rekordai

Babravičiaus dainos rekorduose
Visur tyla.
Tykiai, tykiai Nemunėlis te

ka.
Karvelėli mėlinasis.
Plaukia sau laivelis.
Ne margi sakalėliai.
Kur bakūžė samanota.
Aguonėlės.
švinta aušrele.
Bernužėli, nes’voliok.

....

Vanagaičio dainos 
rekorduose

Karvutė.
Munšainiukė.
Daina apie Sark j.
Reikia tept» /
Doleris.
Margytę prigavo.
Eina pas jį į karčiamą.
Muzika, muzika.
Kalėdų giesmės.
Visos šios dainos yra įdainuo

tos C o 1 u m b i a kompanijos 
rekorduose. Reikalaukite šių 
dainų krautuvėse, kuriose par
duodama Columbia rekordai.

Reporteris.

.. "n

^OiiE Zondas Nepamirškite!

Kokių šiame margame Chi
cagos mieste nelaimių pasitaiko. 
P-as Suromskis, turįs real 
estate ant Halsted, paskutinė
mis dienomis buvo lig perkūno 
trenktas, kai jį pasiekė žinia, 
kad miręs p. černauskas, savi
ninkas daržo, kuriame lietuviai 
vasaros laiku turi savo pikni
kus. *

P-as Sromuskis, kaip buvęs 
geras prietelis p. Černausko, 
važiuodamas su reikalais pro 
šalį, užsuko į daržą pažiūrėti, 
ar tikrai p. černauskas miręs. 
Privažiuoja ir mato: dideliau- 
sias vainikas prie durų. Reiš
kia, miręs.

Liūdnai atsidusęs ir mąsty- 
damas 2wr>>e marnastis Šio svie- | 
to, p. Suromskis važiuoja to
liai!. Mato būrį lietuvių mote
rų grybaujant.

Ką jus čia dabar dikinėja- 
te — sako jis — eikite j šer
menis.

—O kas mirė? — klausia mo
terys.

—Kas? Gi Černauskas!
Moterys juo greičiau nusi

skubino melstis už mirusiojo 
dūšią. O p. Suromskis, atlikęs 
šią krikščionišką patarimą, va
žiuoja toliau. Bet širdis nelinks
ma.

Greitai atlikęs biznio reika
lus, p. Suromskis grįžta atgal 
ir užsuka pas Černauską. Įeina 
vidun, o čia — gelbėkis! Ap
spito jį moterys ir šaukia: “Tu 
melagi, tu prigavike!” Žinote, 
kaip moterys kariais moka 
šaukti.

Apsidairo p. Suromskis, ar 
nėra galimybės nuo moterų pa
sprukti, — nagi ve pats čer
nauskas, iš “numirusių” tarpo 
prisikėlęs!

Vėliau pasirodė, kad mirė ne 
černauskas, bet p-ios Černaus- 
kienės tėvas. Jokie aiškinimai 
p. Suromskio, kad jis pats ta
pęs suklaidintas, negalėjo nu
raminti moterų. P-as Suroms
kis turėjo atpirkti savo klaidą 
prie baro. Ir to negana: jis tu
rėjo dar prisižadėti nuvežti į 
kapines moteris, kai laidos p. 
černauskienės tėvą. Tą ir pa
darė, kad niekas neturėtų tei
sės vadinti jį “melagiumi”.

Reporteris.

Babravičiaus, Vanagaičio, 
Yozavito Maršrutas

Babravičius, Yozavitas ir Va
nagaitis jau davė pirmą šį se
zoną koncertą chicagiečiams. A- 
pie tą koncertą tilps žinia sekan
čiame “Naujienų” numeryje. 
Čia pranešti tenka, kad sekan
tis Babravičiaus, Vanagaičio ir 
Yozavito koncertas įvyks Detro- 
it, Mich., ketvirtadienyje, 3 die
ną lapkričio.

Gi Clevelande musų trijulės 
koncertas bus ketvirtadienyje, 
lapkričio 10 dieną.

Nors patarimais, sakoma, ir 
'ūkia it, t.o<H aus ■visjęi
norėtųsi patarti tų kolonijų lie
tuviams atsilankyti juoskaitlin- 
giau į Babravičiaus, Vanagaičio 
ir Yozavito koncertą. Dalykas 
toks, kad chicagiečiams lietu
viams, kuriuos pirmiausia ir 
tankiausia atlanko geriausios 
lietuvių meno jėgos, ir tiems re
tai pasitaiko gėrėtis tokiais kon
certais, kokius gali duoti ši mu
sų trejybė arba “traičė”. Ką 
jau kalbėti apie kitų, mažesnių 
kolonijų lietuvius.

Taigi nepamirškite, kad lap
kričio 3-čią bus koncertas Det
roite, o lapkričio 10 d. Clevelan
de. Reporteris.

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl

{DOMIOS prakalbos
Biblijos šviesoje bus pripa- 

rodyta musų laikų 
parversmę

Kodėl gaišta buvusios Val
stybės ir jų tvarka? 
Kalbės F. ZAVIST

Nedėlioj, Spalio 30,1927
Mildos Svetainėj

£142 So. Halsted St.
Pradžia 2 vai. po pietų

Įžanga liuosa 
Nėra kolektų

Rengia ir kviečia T, B. S. S. 
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Dėdės šerno pastatymo pa
minklo fondo komitetas aplai- 
ke aukas nuo sekančių piliečių:

Iš Brooklyn, N. Y. — Jonas 
Naujokas $2; iš Hamtramck, 
Mich., Warsaw Pharmacy $5; 
iš Gary, Ind., per L. Martinai
tį Draugystės Lietuvių Darbi
ninkų PašelpinSs $5. Po$l au
kavo: M. Sabalauskas, L. Mar
tinaitis, A. Kamorauskas, J. 
Vaitkus, A. Parnavickas, A. La
bokoj is ir P. Toleikis. J. Yo- 
cius aukojo 50c., S. Rasiulis — 
5Oc., J. Plesauskas — 25c., P. 
Tamulunas — 2Oc.

Iš Chicagos
V. ir K. Katkevičiai davė $5, 

P. Mockienė — $1, Dr. V. A. 
Šimkus — $10, The Peoples 
Furniture Co. —$10.

Kultūros Ratelio vakaras įvvyks 
lapkričio 6 dieną

North Slde ,
Paskutinis lietuvių kriaučių 

lokalo susirinkimas nutarė 
rengtii balių. Baliaus rengimo 
komisijon tapo išrinktas komi
tetas, kurin įeina biznio agen
tais Kairys ir lokalo nariai Če
paitis ir Katilius.—Rep.

Kultūros Ratelyje yra susi- 
spietusios lietuvaitės, einančios 
mokslus. Jos rengia vakarą 
lapkričio 6 dieną. Programas 
bus labai .įvairus.

Kad jis skirsis nuo tų pro
gramų, kuriuos mes, ateiviai, 
esame pratę matyti, aš neabe
joju. Juk Kultūros Ratelio na
rės yra čiagimės ir čia augu- 
sios merginos. Gal būt, kad 
nė viena jų dagi nėra buvusi 
Lietuvoje.

Todėl tenka manyti, kad jų 
vakaras bus pusiau lietuviškas, 
pusiau amerikietiškas, kaip 
kad jos pačios yra. Vienok ne
mačius, negalima daug ko1 sa
kyti.

Žinomet betgi tiek, kad jos 
rengiasi stropiai savo vakarui, 
idant parodžius, ką jos gali su
rengti. Todėl visi į jų vaka
rą: pažiūrėsime, pamatysime!

—Repoitt.

Švarios, Grynos, Sveikos ’* 
Gražios Akys

• i.

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” DykaiMurin«Co.,Dpt.H.S.,9B.OhloSt.,Chfcago

DIDELIS ROŽINIS BALIUS
Rengia

LIET. POLIT. IR PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėlioję, Spalio-October 30,1927
M. Meldažio Svetainėje

2242-44 West 23rd Place
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga ypatai 50c

Prie tikietų bus duodama rožė dykai.
Priėmimas už dyką, kad norėtų Įstoti j draugija. Narių yra apie 

300; pinigų apie $6,000.

34 METŲ JUBILIEJINIS APVAIKSClūJIMAS
Simano Daukanto Draugijos Koncertas Ir Lošimas

ADOMAS IR JIEVA
Ned., Spalio 30 d., 1927 m.

Chicagos Lietuvių
Auditorijos Svet. JhM
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 v. v. Įžanga
Dalyvaus žymiausi artistai ir artistės^M 

p. p. Sabonei, p. S. Krasauskienė, J. 
Grecaitė, S. Sabonį u tė, J. Bijanskas ir *
kiti. Kas atsilankys ant to vakaro ir • 
norės pristoti prie Draugijos bus veltui ' 
priimti. Kviečia KOMITETAS tomum.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS 
Ir KULTŪROS KLUBAS

— Rengia —

KONCERTĄ SU ŠOKIAIS
Nedėlioj, Spalio-October 30 d., 1927

J. J. Ezerskio svetainėj,
4600 South Paulina Street

Sekančios ypatos išpildys programą: A. Ančiutė, A. Burkaitė, J. 
Gricaitė, F. Ganckaitė.

Programas prasidės 4:30 vai. po pietų.
Įžanga ypatai 50c.

Kviečia Komitetas.

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio >
<

Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių 
f 

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOK

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

Life ............................................................................ ............... .......
Both Hands ............................................................................ .

Both Feet ........................................................
Sight of Both Eyes.............................
One Hand and One Foot .............................

One Hand and Sight of One Eye...........
One Foot and Sight of One Eye...............

Either Hand ....................................  >
Either Foot ........................................ .............

Sight of Either Eye..................................

$10.000.0010,000.0010,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

If sustained in 
the manner de- 
eribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$500.00 600.00 
500.00
500.00
500.00 
500.00 
500.00 
250140
250.00 
250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimynų su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 mętų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vienų iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratų už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimų skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktų. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktų jei išpildys aplikacijų ir priduos į NAUJIENŲ ofisų kartu su 
registracijos mokesčiu. ____________________________ ___________
Kurie dar nėra NAUJIE- | m r. t I
ntt munumoraiorlni »r. J T«the Insurance Dept., Naujienos,NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktų sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratų.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visų, kas reikalinga pada
ryti norinčiam* įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktų, ir 
tokių didelę apsaugų, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančių aplikacijų ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatideliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
AS čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 

bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, 
ir liudiju kad —

čia Įdedu registracijos 75c.

Į J Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jajn mokėsiu į savai
te 18 centų.

m Siuntinėkit ipan NAUJIENAS paštu 
pėr vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .............................................  Amžius ......... -
(Pasirašyki t aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........-................................... -...........................

Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

Prislyskit ftit^ aplikaciją bu 75c. Money Orderiu arba žekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Hblstcd., Chicago, III.

Padėkit
ženklelį
Į tinkamą
kletkidc

% 

paženklinimui

savo 
atsakymo

Valstija

.... Apt.
Tel.......



North Side
Tiesa apie Kusiją.
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TAMOŠIUS STORTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 26 d., 2:15 vai. po pie
tų, 1927 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Paš- 
konys kaimo, Lydokių parap., 
ir valsč., Vilkmergės apskričio, 
Kauno gub., naliko dideliame 
nubudime tėvą, motiną, 2 bro
liu ir 3 seseris. Kūnas pašarvo
tas, randąsi 2943 Emerald Av.

Laidotuves įvyks Subatoj, 
Spalio 29 d., 8:30 vai. iš ryto, 
iš namų ; šv. Jurtrio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą. o iŠ ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Tamošiaus Storto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnp^imą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Motina, Broliai 
ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Peisi.skyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 27 dieną. 2 valandą ry
to, 1927 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Rud
žių kaimas, Girkalnio parapi
jos, Raseinių apskr. Amerikoj 
išgyveno 30 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Mari
joną, sūnūs Viktorą 14 metų, 
Stanislovą 9 metų ir dukterį 
Eleonorą 6 metų, brolienę Pet; 
ronelę Vaišvilienę ir švogerį 
Mateušą Beinorį. O Lietuvoje 
brolis Antanas ir giminės. Ku
li;'s pašarvotas, randasi 4631 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Spalio 31 dieną, 8 valandą ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Vaišvilos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiainii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
at-asveikfnimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Brolienė ir švogeria

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Daugelis kalba apie Rusiją. 
Vieni ją peikia, kiti ją giria ir 
j padanges kelia. Bet nė vieni, 

[ nė kiti nevažiuoja į ten patir
ti kaip ištikrųjų ten yra. Iš 
Rusijos gi atvažiuoja tik komi
sarai 
dininkais yra: 
giria savo tavorą. O iš pačios 
•liaudies, kurie nepriklausytų 
nuo valdžios, neatvažiuoja, pa
sakyti tikrą tiesą aph Rusiją.

Tečiaus 
žinoti ir 
vai. vak., 
1822 W. 
bės A. Kupreišis, šiomis dieno
mis sugryžęs iš Rusijos, kur 
išJpvo apie pusantrų metų 
laiko. Jis nėra jokis komisaras, 
bet buvo nuvykęs kaip lietu
vių komunos atstovas ir todėl 
arti pažino kaip darbininkų 
gyvenimą, taip ir abelną Rusi
jos padėtį. Jis ir papasakos ką 

(matė būdamas Rusijoj. Tad jei 
norite sužinoti tikrą tiesą apie 
Rusiją iš žmogaus, kuris ten 
buvo ir viską matė, tai ateikite 
į šias prakalbas. — R.

o žinote kaip su val- 
kiekvicnas juk:

dabar yra proga su- 
tikrą tiesą. Rytoj, 7 
Liuosybės svetainėje, 
Wabansia avė., kai-

TAMOŠIUS VAlčIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 28 dieną, 9:10 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Kauno vedy
bos, Daukšių parapijos, Bikiny 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime moterį Anielę po tėvais 
Mašlauskaitė, 
minės. Kūnas 
dasi 4544 So.

laidotuvės
Spalio 31 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Tamošiaus Vaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiam) da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir

broli Petrą ir gi- 
pašarvotas, ran- 
Washtenaw Avė.
įvyks Panedėlyj,

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

P-lė Kamilė Jozevskaitė.
Jos koncertas įvyks sekma

dienyje, 13 d. lapkričio Mar- 
ųuette Community Hali sve
tainėje, 6654 So. Troy, str.

ATSIŠAUKIMAS
šerno paminklo reikalu.

'draugijų ir pavienių žmonių 
komitetas neturi galimybės as
meniškai kreiptis, šis atsišau
kimas yra vienintelis budas, 
kuri uomi šerno Fondo Komi
tetas kreipiasi lygiai prie visų 
lietuvių Amerikoje.

Manome, kad geros valios 
’ietuviai supras šio reikalo 
svarbą ir prisius savo aukas 
šerno fondan be tolimesnių ra
ginimų. Čia nėra jokis asmeni
nis biznis arba kokis nors po
litinis vajus, o vien tik tauti
niai kultūrinis darbas, kuris 
parodys, kad lietuviai nėra lau
kiniai ar puslaukiniai žmonės, 
bet kultūringos tautos vaikai, 
kurie moka tinkamai pagerbti 
pagarbos užsipelniusius savo 
didvyrius.

Pastačius “dėdei” šernui pa
minklą, komitetas yra nusista
tęs dar išleisti knygą, kurioje 
bus nurodyta “dėdės” šerno 

'gyvenimo darbai. Čia tilps kaip 
paties “dėdės”, taip ir jo pa
minklo paveikslai ir paminklo 
pastatymui aukavusių vardai 
ir aukos. Tai bus istorinis do
kumentas, kuris per ilgus šimt- 

nhinn.. 'mečius puoš kaip privatinių 
žmonių, taip ir Amerikos ir 
Lietuvos piliečių viešus knygy-

Lietuviai Advokatai Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

190 1012

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Room 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1, ir 2 morgičiams.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385 
Jei abejoji apie savo akis, eik pas DR. JONAS MOCKUS

D E N T I S T A S 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Dr. A. R. BLUMENT1IAL1
OPT^OMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

i A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6.iki 8 vak.

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

JOHN KUGHINSKAS ir
BAILYS F. MASTAUSKAS

r
Lietuviai Advokatai

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U S E H K A

3252 South Halsted Street

A. K. Rutkauskas, M. D.
4142 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare
Broliai Lietuviai: 

Amerikos lietuvių 
švietėjas, “dėdė” šernas, 
dien jau veik visų užmirštas. 
Rodosi, kad niekam nėra jau!“us- Taigi Sitam darbui, gerb. 
net žinoma, kad jis kada nors j 
Amerikos lietuvių tarpe gyve
no ir buvo jųjų 
kytoju.

Redaguodamas 
“dėdė” šernas 
žos svarbos rolę 
tuvių gyvenime, 
savaitės ne tik budino lietuvių 
tautinę sąmonę, bet ir apščiai 
teikė gamtos mokslo žinių, ku
rių jiems, milžiniškoje dau- 

Spalių mėnesio 21 dieną lai- gumoje, neteko pasisemti mo
vų “Dresden” atvažiavo į kyklose. Nuo 1895 metų, ku-
New Yorką p-lė Bronislava riais “dėdė” atvyko Amerikon, 

Amerikos pa
ėjo, taip 

vadinamus, “gamtos mokslų 
kursus”. Ir šiandien, kuomet 
jau didžiuma musų visuome
nės yra laisvos ir demokratinės 
pasauliažiuros, tad užtai tenka 
paačiuoti tik f‘dėdei” šernui.

Kas girdėt Naujieny 
Laivakorčių Skyriuje

Amerikos lietuviai, Jūsų pinigi- 
i nė parama yra labai ir labai 

pirmuoju mo. jTeikalinsa. Mes lauksime jos!
1 —šerno Fondo Komitetas.

P. S.—čekius rašykite ir 
Money Orderius pirkite vardu 
šerno Fondas, ir prisiųskite fi
nansų sekretoriaus adresu: S. 
K. Grisius, 2441 W. Marųuette 
Rd., Chicago. III.

“Lietuvą”, 
sulošė nema- 
Amerikos lie
ti is savaitė iš

Town of Lake

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

k Vakarais
3241 South Halsted St..

Tel. Yards V062
7—M) va), vak. apart Panedėlio

PėtnyČios.

Viršui Universal
Stalo Bank ....

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland' Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

11

ir

Į Kaustekliutė, 17 metų mergina, iki 1905 metų 
(gimusi Jungtinėse Valstijose ir žangesnieji lietuviai 
maža išvešta Lietuvon. Sek
madienyje, spalių 23 d., kaip 7 
vai. ryte, ji pasiekė Chicagą.

P-nai Antanavičiai, jos glo
bėjai Chicagoje, labai nudžiu

go susilaukę viešnios.
1 P-nė Bronislava gerokai pra* 
silavinusi. Lietuvoje lankė mo
kyklą. Ūgiu ir metais mūsiškė 
panaitė išrodo visai jaunutė, apie gamtą, 
bet išsilavinimu visa galva pra
augusi čionykštes to amžiaus 
mergaites.

Velijame p-lei Kaustekliutei 
kuogeriausios kloties šioje ša
lyje.

Teko girdėti, kad Washing- 
tono, 1). C., biznieriai padaro 
pusę savo biznio iš vizituojan
čių žmonių, kurie atlanko ša- 
’ies sostinę. Taipjau daug “vi- 
zitorių” lankosi ir ant Town of 
Lake.

Skirtumas tečiaus tarp Wa- 
shingtono ir To\vn of Lake vi-

‘ A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visu teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigrisi akuAe- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra) 
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Office Bouleevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Nes kelią j laisvą protavimą A- z>tų yra tas, kad \\ ashingtone
merikos lietuviam 
vien jo skelbiamas

praskynė <sve^*us” priima maloniai, 
mokslas ° ant Tawn,of Lake tik kai ku

rie. i 1

Akių Gydytojai 
JŪSŲ AKYS

Ir dar yra skirtumo pačių 
svečių tarpe. Kuomet Washing- 

ir 
storus ir plonus, išblyškę ir 
raudoni, moterys ir vyrai, tai 
'l’oAvn of Lake lanko veik išim
tinai vyrai, kurių, veidai kuo
ne visi papurtę, rausvai mels
vos spalvos, o nosys purptiri- 

l nes.

kulturėji-
L.‘ šerno

“Lietu- toną lanko ir jauni ir seni,

Simpatiškas — A TL Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
pagrabų Vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hennitage Av. 

Tel. Yprds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 32tl

Kazimiera Dargivainienė
Po tėvais Girzada'tė

jp.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalių 28 dieną, 1:00 valandą po pie
tų, 1927 m., sulaukusi 43 metų amžiaus, gimusi Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Vaiguvos valsčiaus. Amerikoj išgyveno 24 metus, 
paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą, 3 dukteris: Mikoliną, 
Kazimierą ir Oną, sūnų Povilą ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4008 So. California Avė.

laidotuvės įvyks Utarninke, Lapkričio 1 dieną, 85)0 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos užvvė,bonio sielą, o iš ten bus nulydėtas-į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimieros Dargivainienės giminės, draugai 
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabelius Eudeikis, Tel. Yards

ir pažj- 
suteikti

1741.

Musų visuomenės 
mas prasidėjo tik su 
pradėjimu redaguoti 
vą”. Nuo to laiko iki 1905 me
tų L. šernas buvo veik pirmas 
pasaulinis inteligentas Ameri
kos lietuvių išeivijoje. Ir kaipo 
tokis, jis savo mokslinėmis 
knygomis pirmiausiai padėjo 
pamatų platesnei liaudies pa
saulėžvalgai. Kas sekė ir žino| 
Amerikos lietuvių kultūrinį 
progresą, tas šių faktų paneig
ti niekuomet negalės.

, “Dėdė” šernas nebuvo politi
kierius ir nemėgo partinių gin
čų. Jis kunu ir siela buvo atsi
davęs tik švietimo darbui. Ir 
šiandien nei Chicagoje, kur na- 
bašninkas praleido veik pusę 
savo amžiaus, nei visoje Ame
rikoje, tur būt nėra lietuvio, 
kuris jaustų neapykantą prie 
Šerno. Todėl šito Amerikos 
lietuvių pirmo mokytojo ir 
švietėjo visiškai užmiršti ne
galime. Jis, nors jau ir miręs, 
visuomet turi stovėti, kaip pa
vyzdys, musų visuomenės prie
šakyje.

Dabar “dėdė” šeimas ilsisi 
Dr. Bagočiaus lote. Ilgiau jį 
ten laikyti negalima. Būtinai 
reikia nupirkti jam nuosavą 
lotą ir perkėlus kūną papuošti 
jo kapą puikiu paminklu, ku
ris butų įkvėpimu jaunesniems 
musų tautos kulturintojams. 
Kad šį darbą tinkamai atlikus, 
šėmo Fondo Komitetui būtinai! 
reikalinga visuomenės gausi 
parama. Visos Amerikos lietu
vių pažangios draugijos ir pa
vieniai kiltos dvasios žmonės 
privalo momentaliai šiuo reika
lu rimtai susidomėti.

Pąminkslas bus iškilmingai 
atidengtas kapų papuošimo 
dienoje, gegužės 30 dieną, 1928 
metais. Taigi laikas yra visai 
trumpas ir todėl draugijos ir 
pavieniai asmenys lai nelaukia 
iki šerno Fondo Komitetas prie 
jų kreipsis laišku arba asme
niškai, bet privalo prisiųsti sa
vo auką tuojaus, nes prie visų

Vietos gyventojai, kurie vie
nas kitą gerai pažįsta jei ne 
asmeniškai, tai iš matymo, sa
ko, jogei šių svečių ant Town 
of Lake kelionės galas randasi 
ant Wood stričio, kai kuriose 
bučernėse, kur pardavinėjama 
ne tik užkandis (mėsa juk yra 
valgis), bet ir gėrimas. Kitaip 
sakant, kadangi kai kurios bu- 
čėrnės taip progresuoja, jo
gei virsta pamažu j departamen- 
tines krautuves, tai kostumerių 
netrokšta. Ir kadangi mes šian
dien gyvename smisame amžiu
je, sausoje šalyje, tai ištrošku
sių žmonių atvažiuoja ant Towm 
of Lake ieškoti skystimo. Be 
to, juk yra žinoma, kad žmo
gus gali ilgiau išbūti nevalgęs, 
nekad negėręs. Taigi natūralu, 
kad ant gėrimų ir kainos gali
ma uždėti geresnes ir pelno 
daugiau iš jų palieka. —Repor.

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

Egzaminuoju akis ir pritaikau ^ki
nius kam reikia, duodu patarimų alkių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORŪEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310 -

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergų.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

127 1111

piet

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
V IKSUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re'j. <3201 South VVaHace Street

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 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th Stą 3 augštas

Kambariai 14, 15*, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9. ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

Nedėlioj nuo 2:20 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

SeYedos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

A, L. OAVIDONIS, M. 0. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. HERZMAN
, — Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS f

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

8 iki 2 vai. po pietų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .............

Ofisas
4729 South Ashląnd Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIEm u VIS AKIŲ SPECIALISTAS ( 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
claidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7589

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. BOTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Nuo
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 Po pietų. Nuo 6:30
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

iki

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

25.59 VVest 63rd Street 
Cor. Rockvvell St.

CHICAGO, ILL.
Ofiso Tel. Boulevard 9693

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. M. J. SHERMAN ‘ 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomia Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Kez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.

1800 So. Halsted St. 
Chicago
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Draugi* 
— kon- 
vakarc. 
ir tur-

Bus laimėjimai, dova-

Sekmadienyje, spalių 30 die
ną, Lietuvių Auditorijos svetai
nėje Simano Daukanto 
ja turės puikų vakarą 
certą. Pradžia 6 vai. 
Programsa bus įvairus 
ti irgas.
nos ir šokiai.

KENSINGTON, ILL.
Balius, rengia Tėvynės Mylėtojų 

Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys
tė, subatoj, spalio-Oct. 29, 1927, Tur- 
nėr Hali svetainėj, 200 Kensington 
avė. 7 vai. vakare.

Bus puiki žemaitiška muzika.
Kviečia visus . Komitetas.

Bridgeport. — Simano Daukante 
Draugijos nariai malonėsit laiku 
pribūti į metinį apvaikŠčiojiiną ne
dėlioj, spalio 30 d., 6 v. v., Chica 
gos Lietuvių Auditorijon, 3133 So 
Halsted st. Pirm. J. Janulis.

20 VVardo Lietuvių Politikos ii 
Pašelpos Kliubas rengia linksmą 
balių subatoj, spalio-Oct. 29 d., 7 
vai. vakare, parapijos svet., Union 
avė. ir 18-tos gt. Kviečiame visus 
atsilankyti, kur turėsite puikų lai
ką praleisti prie geros muzikos 
Kviečia Kliubas.

Bridgeport— Šv. Mateušo Apašta
lo Draugijos mėnesinis susirinkimą.* 
jvyks Spalio 31, 1927 m., 7: 30 v. v., 
Lietuvių Auditorijos salėj, 3133 So. 
Halsted St.

Visi nariai pribukite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo ir išgirsitė raportą iš įvy
kusio draugijos baliaus.

A. Bugailtškis, rašt

Roseland— I^ipkr. 1 d., 8 y. vak., 
Aušros knygyne, 10900 S. Michigan 
Avė. įvyks Lietuvių Improvement and 
Benefit Klubo susirinkimas. Bus įvai
rių raportų ir svarstymas naujų 
reikalų.

Visi Klubo nariai atsilankykit, ypa
tingai tie nariai nepamirškite, kurie 
turite užvilkę mokestis. Jeigu neuž- 
siniokėsit tai busit suspenduoti arba 
išbraukti iš Klubo. z

J. Tamašauskas, sekrt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 31 
d. spalio, Mildos svet., 1 vai. įM 
pietų. Visi bukite laiku ir naujų 
narių atsiveskite. —Valdyba.

Prakalbos North Sidėj. — Nedė
lioj, spalio 30 d., Liuosybės svet., 
1822 VVabansia avė., 7 vai. vakare 
kalbės ką tik sugrįžęs iš Rusijos 
Antanas Kupraišis. Rengia LSS. 81 
kuopa.

Educational
Mokyklos

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime garą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, je 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb 
site kaip pleisterninkas.

Chičago Plasteling School, 
1123 N. Ashland avė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos haujs 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį' mokslą j devynis mene 
sius; aukštesnį mokslą j vienus me 
t u s. Amerikos Lietuvių Mokykloj! 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums- 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakos«

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbe 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electrk 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
kanj duos jums galę greičiaus ir ge
naus iŠmokH to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- ' 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 i) 
da ugiaus. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL 
1507 W. Madison Street

Miscellaneous

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plutnbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaunykil pinigų pirkdami pas 
mus obelio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar
navimą.

Southend Plumbing A Heating

2108 So. State St. 
Tel. Calumet 4200

Miscellaneous 
įvairus

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 S^dgwick St., Diversey 2027.

LIETUVIAI neatldėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bile kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
- Išvalykit savo catch basin ir tai

kome juos. Patarnavimas Chicagoj 
r apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

Bridgtport Paintiug 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. UHaikon 
malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS. Ptsz.

STOGDENGYSTfi
F ūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
’ių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
lengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

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

3411-1-8 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

ę

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI,

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUk
Seniausias ii lietuvių, kur duodi 

ižganėdinimą. Įvadam elektros dra 
us, motorus, taisėm elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
V, P. Stephan Electric Co., (not inc.
2522 So. Halsted St., Chicagc

Phone Victory 7452

GARAŽUS, porčius, cementinius 
lalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
netus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
tiem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesr 
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NERE1K {MOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle 8234

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Izidoriaus Brožio ir 
Petronės Jokubauskienės ir Izidoriaus 
Urbono. Visi trys paeina iš Sugintų 
kaimo, Nemakščių parapijos. Yra la
bai svarbus reikalas, prašau juos pa
čius arba kas apie juos žino, praneš
ti, busiu dėkingas. JONAS F. DANIS. 
P. O. Box 24, Divernon, III.

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

J1EŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, katra myli teisingą ir 
pasiturintį gyvenimą; esu 35 metų; 
negeriu, nerūkau. T. Z. S., P. O. Box 
232, Hinsdale, III.

Aš Anastazija Janušauskaitė pa j ie
škau savo pusbrolio, Jurgio Janušau
sko. Girdėjau, kad jo tėvas mirė. Jis 
seniaus gyveno Waterbury, Conn. Da
bar nežinau kur gyvena. Meldžiu at
sišaukto arba kas apie ji žino, malo
nėkite man pranešt. Už tai busiu la
bai dėkinga. A. Janušauskaitė, 1417 
South 49tn Court, Cicero, III.

PAJIEŠKAU Jono Bagdonavičiaus, 
paeina iš Pelišių kaimo, Subačiaus 
parapijos, Panevėžio apskr. Yra la
bai svarbus reikalas. Girdėjau gy
vena Brooklyn, N. Y. Atvtžiavom sy
kiu i Ameriką. Prašau atsišaukte ar
ba kas žinote jo antrašą meldžiu pra
nešt. Kari Markus, 2726 Channey St., 
Chicago, I1L

NORIU susipažinti su doru vai
kinu arba našliu. Vidutinio am
žiaus. Aš esu 37 metų moteris, my
liu ramų gyvenimą.

Aušros Knygynas 
3210 S. Halsted St. 

Box 252.
PAIEŠKAI) sau gyvenimui drau

go. AŠ esu našlė 28 metų, tik 3 mė
nesiai Chicagoj. Norintieji su ma
nim susipažinti rašykite laiškus 
“Naujienos”, 1739 S. Halsted st. 
Box 995.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusio shear men, nuo
lat darbas, gera mokestis, ateikit 
anksti darban. RUBIN METAL & 
IRON WORKS, 1900 W. Carroll Avė.

REIKALINGAS žmogus valymui 
biznio namų. 1464 Indiana avė.

REIKALINGAS pirmaranki.s bc- 
keris. 3357 S. Auburn avė.

MUMS reikia keturių salesmenų 
pardavinėti namus ir lotus. Geri ir 
smarkus vyrai gali uždirbti nuo 
$6000 iki $10000 į metus. Mes su
teiksime jums visus reikalingus pro- 
spectus. Patyrimus nereikalingas. At
sišaukit asmeniškai. W. H. KELPS, 
2419 W. 69th St

REIKALAUJU barberio nesenes- 
nio kaip 35 metų amžiaus.

2016 Canalport Avė.

DIDELĖ PROGA

Šita sena įstaiga, didžiausią 
savo rųšies, reikalauja 3 lietu
vių vyrų dėl išsimokinimo šios 
įstaigos biznio. Jus gallėsite 
dirbti dalį arba pilną laiką. Ap
ykantas turi gerai atrodyti ir 
būti mažiausiai 25 metų am
žiaus ir turi būti gyvenęs Chi* 
dagoje mažiausiai 2 metus. 
Paaimatyikite su manim šian
die. Ofisas atdaras iki 8 vai. 
vakaro.

MR. JAMES VEiRR 
Room 328 29 S. La. Šalie

Furnished Rooms
PARENDAV^NIMUi 

garu Šildomas, 
K. Žilinskis, 1247 50th Ct., Cicero, 
III.

kambarys, 
šviesus ir didelis.

RENDAI kambarys vyrui, mergi
nai arba moterei su vaiku. Pigiai. 
1243 W. 69th st. Store.

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. 3 fr. 3231 South 
Emerald avė.

RENDAI didelis šviesus kamba
rys su visais patogumais; vana ir 
telefonas. Vienam arba dviem vai
kinam arba merginom. Su ar 
be valgio. 3348 S. Eowe avė. 2 lu
bos.

BRIGHTON Parke. Gražus kam
barys dėl vieno ar dviejų vaikinų. 
Tel. Lafayette 8242.

RENDON gražus kambarys nau
jame name, karštu vandeniu šildo
mas, maudynės, šiltas vanduo visa
da, 3217 Auburn avė., 2 lubos. Tel. 
Boulevard 0045.

RENDAI kambaris, didelis ir 
šviesus; virtuvę gali vartoti kada 
nori, $2.50 i savaitę. 2139 Grecn- 
vvich st. Antros lubos.

FURNIŠIOTAS kambarys, priva- 
tiškoj šeimynoj, vana, vienam arba 
dviem. 1 fl. 2325 W. Fullerton Avė.

RENDON kambarys dėl 1 vyro.
833 W. 33rd PI., 3 fl. iš užpakalio.

For Rent
RENDAI automobilių taisymo ša- 

pa arba garadžius. Atsišaukit j Sto
rą. 3200 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių flatas, mo
derniškas, janitoriaus patarnavimas, 
tinkamas gydytojui ar šiaip šeimy
nai. Renda $75. 641 W. 119th Street, 
Tel. Pullman 0494.

5 KAMBARIŲ flatas rendon, sun 
pąrlor, uždaromi parčial, karštu 
vandeniu šildomas, $47 į mėnesį.

4704 W. 13th St.

FLATAS 3 kambarių parendąvoji- 
mui vyrams ar moterms. 4631 S. St. 
Louis Avė.

RENDAI ruimas vienam ar dviem 
vaikinams. Apšildomas, Šiltas van
duo ir kiti paranjeumai. 2 fr. 3002 
S. Emerald avė.

RENDON flatas 4 kambarių, pe
čium šildomas, renda $86. Prie Hum- 
boldt Parko. 3316 Crystal St.

RENDAI 4 šviesus kambariai, 
elektra, gasas. Pigi renda, 3 lubos 
iš fronto. Atsišaukit į krautuvę. 
3108 S. Halsted St.

RENDAI 2 šviesus kambariai dėl 
2 vaikinų, prie mažos šeimynos. 
2819 S. Emerald avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU $850 grojiklį pianą 
už $110, sykiu suoliuką ir rolelius.

6136 So. Halsted Street 
1-mos lubos

PARDUOSIU Angelus grojiklį pia
ną su suoleliu, cabinet ir 41 rolelių 
už $120, tiktai už cash pirkėjams. 
Pasimatykit su GEORGE JORGEN- 
SEN, 1120 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI geras pianas pi
giai. Atsišaukit, 2430 S. Austin blvd.

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art (’o- 
lonlal išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus i 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karnetukas dykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

PARDAVIMUI

Už $75 nusipirksite pirmos 
klesos grojiklį pianą su suole
liu ir roleliais, taipgi keletu up- 
right pianų net po $25. Atąi- 
šaukit subatoj iki 9 vai. vaka
re, arba nedėlioj iki 6 vai. va
kare.

AiAeridan Storkge House 
2216 W. Madison st.

PARDAVIMUI basso triuba, trijų 
klavišių, pastatoma, $35, tinka pra
diniams. Tel. Lawndale 0579. 2709 
S. Ridgevvay avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

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

Columbus Park Furniture Co.
5655—57 \V. Madison st. Col. 0319

DIRBTUVĖS sampelial, 50% pi
giau.

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

$75 vvalnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų, pusryčių setas, 
$22.50.

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

Buvus California Sample Furn. Co.

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. Available Storage Co., 7732 
Stony Island avė.
-..............  --'r ” . ............. * 1

PARDAVIMUI rakandai pigiai, 
mažai vartoti, apleidžiu miestų. At
sišaukit greitai. 3122 S. Union avė. 
2 lubos frontas.

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

Priverstas parduoti savo Studeba- 
ker sedan, vėliausio modelio, varto
tas tik biskį. Karas yra pirmos kle
sos padėjime, kaip tik naujas. Taje- 
rai ir motoras yra absoliutiškai kaip 
nauji ir nėra nei vieno įbrėžimo. Man 
reikalingi pinigai ir aš jį parduosiu 
už $350. Karas kainavo $1700 tik 
keletas mėnesių atgal. Atsišaukit bi
le kada nedėlioj.

2231 North Kedzie Avenue, Apt. 1

PARSIDUODA Paige, 5 pasažie- 
rių sedan, labai geram stovy. Išva
žinėtas tik 9000 mylių. Su 6 tairais. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priežastis .pardavimo — liga. 
Turiu parduoti tuojau. John Jonai
tis, 923 W. 33rd Placc, 2 lubos iš 
užpakalio.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

EKSTRA BARGENAS
Didelis išpardavimas, pianas už 

$30. Chevrolet coupe, $35, šuva bul
dogas, $10. gražus baltas šunukas 
$1300. Karčiama su visais įtaisymais.

12412 So. Halsted St.
Calumet Park 

(West Pullman)

Business Chances
PardavimuiBizniai

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

4251 Cottage Grove avė.

BARBERNĖ, 4 krėslai pardavimui 
pigiai. Geriausia vieta West Sidėj. 
1610 W. 47th St. Arti Ashland ’Avė.

HAULING biznis ■— kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai. 3%-tono sunkumo perveži- 
w* :UNITED FORWĄRDING C0.

' ' 400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

i
PARDAVIMUI bučernė arba sa

vininkas mainys į karą. Parduosiu 
pigiai už teisingų pasiūlymų. Prie
žastis •— liga. 4550 So. Kedzie avė. 
Hepublic 4570.

PARSIDUODA restauranas, ge
rai darantis biznį. Priežastis patir
sit ant vietos. 1403 S. Jefferson st.

PARDAVIMUI saliunas. Esu pri
verstas parduoti, nes turiu du biz
niu. 1711 No. Ashland avė.

PARDAVIMUI dcljkiitesen ir 
groserio krautuvė. Geras biznis. Pi
giai. 1010 W. 69 St. Tel. Triangle 
1544.

KR1AUCIAI nepraleiskit šitą pro
gą, nes parduosiu už pirmą pasiū
lymą pigiai Cleaning štorą, Hoff- 
man mašina ir taip tolinus. 4 kam
bariai pagyvenimui. 4544 S. Cali- 
fornia avė. Phone Lafayette 8857.

PARSIDUODA soft drink parlo- 
ris. Savininkas turi du bizniu, vie
ną turi parduoti. 147 E. 107th St.

PARDAVIMUI icc crcain parlor 
ir žurnalų standa, naujos mados 
fikčeriai, pilnai viskas įrengta, lie
tuvių apielinkėj, parduodu pigiai 
iš priežasties ligos. Joseph Duris, 
1733 S. Halsted st.

PARDAVIMUI pigiai saliunas. 4 
kambariai pragyvenimui. Renda pi
gi. 3236 S. Lime St.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių, icc crcain ir mokyklos 
rankių krautuvė; tarpe dviejųrankių krautuvė; tarpe dviejų mo
kyklų ant kampo. Geras biznis, 5 
uimbariai pagyvenimui, rendos tik 

$40. Listas. 1730 S. Union avė. 
--------------------------------- ,---- —----

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Geras cash biznis. Turiu du biz
niu, negaliu’ apsidirbti. 3434 South 
Wood St., Tel. Lafayeette 9471, Tel. 
Lafayette 5354, į 
------------ - ----------------

PARSIDUODA'bučerfiė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa vieta. 
Bargenas. 1314 S. 49th Ct.

PARDAVIMUI delikatesen su 4 
kambariais iš užpakalio, netoli 2 
coal yardų ir 1 freight house, $20 
renda. 532 W. 47th St.

HARDWARE Krautuvė pardavimui. 
Gerai {rengta. Paaukausiu pigiai už 
cash. 7309 W. Roosevelt Rd., Forrest 
Park, III. Tel. Forrest 527.

PARDAVIMUI Poolruimis, 5 stalai, 
cigaretai ir cigarai. 6 pagyvenimui 
kambariai. Rendos $55. Pigiai. 1759 
Hasting St., corner So. Wood St.

GROSERNĖ, bučernė ant kampo, 
nėra kompeticijos, puikus Jysas, 
$60 rendos, daromas labai gerbs 
biznis, kam nors geriausia proga, 
parduodu iš priežasties kito biz
nio, bus atdara nedėlioj. 323 W. 
55th St.

PARDUOSIU ar mainysiu šiau- 
čiškas mašinas ant automobilio ar
ba grosernės. Mašinos kaip naujos. 
Savininkas ant antrų lubų iš fron
to. 717 W. 21 St.

PARDAVIMUI pigiai restorantas. 
Galit nupirkti su mažai cash, ge
ras biznis, geroj vietoj, arba mai
nysiu ant lotų, automobilio, bučer- 
nės arba kas ką turit. Priežastis — 
turiu du bizniu, vienas negaliu ap
dirbti. Atsišaukit. Pullman 4396.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė labai pigiai iš priežasties dvie
jų biznių. Kas pirmas atsišauks, 
tai laimės. 3140 S. Wallacc st..

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, daug metų išdirbtas biznis, 
lietuvių apgyvento] vietoj. Verta 
yra $4000, parduosiu tik už pusę 
kainos iš priežasties ligos.

Kreipkitės:
^432 S. Halsled St.

BARBERNĖ pardavimui. Gyveni
mo sąlygos verčia mane greitu lai
ku parduoti harhernę geroje anie- 
linkėję, biznis eina gerai. Parduo
siu nupiginta kaina ir jeigu reikės 
galėsiu morgičių palikti. Apielinkė 
apgyventa lietuvių ir kitų tautų. 
Vieta Mt. Greenwood. Kreipkitės 
sekamu adresu: Ig. Virbyla, 11056 
Vincennes avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI pool room, 15 sta
lų, cigarų, saldainių ir soft drink. 
Geriausia vieta didmiestyje, geras 
biznis. 334 S. State St.

PARSIDUODA pirmos klesos soft 
drink parloris, garu šildomas, pigi 
renda. Kambariai pagyvenimui. Par
duosiu pigiai visą arba pusę. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

733 W. 18 St.
Arti Halsted st.

VAISIŲ ir grosernės krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
cernių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

BUČERNĖ ir grosernė su namu 
pardavimui arba mainysiu, arba sky
rium parduosiu. Biznio daroma $2500
1 mėnesį. 2 flatai 6 ir 4 kambarių ir 
3 kambariai užpakalyj krautuvės,
2 karų garažas. Bargenas.

4015 S. Arteslan avė. 
Lafayette 1762

Financial
Finanaai-Paakolos

Mes perkame 
Lietuvos Bonus 
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St

Financial
Finanaai-Paakolos

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

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ANTRIEJI morgiėiaf byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 829 Central 6260

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 St.• < v,

I. F. DANKOWSKL Pirei. .
C. J. DANKQWSKi; Sekr. Ižd. 

Pirmi;- antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

TURIU pinigų investavimui į 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

MES turime keletą tūkstančių, 
kuriuos galima arba paskolinti ar
ba, pirkti antrus morgičius. M. J. 
Kiras, 3335 S. Halsted st.

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

REALTY & MORTGAGE CO.

6305 S. Westem Avė
Exchange—Mainai

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
■ 807 W. 18thSt.

Canal 4960

■ NAMAS 4 flatų po 4 kambarius. 
Moderniškas, nebrangiai greitam par
davimui. Namas randasi arti Stock 
Yardų. Savininkas 4043 W. Polk St., 
Tel. Nevada 5042.

GASOLINO STOTIS
Rendavosiu arba parduosiu įtinka

mą kampą gasolino stočiai prie dide
lio steito kelio arti Chicagos, ant 
lengvų išlygų. •

Z. S. MICKEVIČIA 
2505 W. 63rd Street 
Phone Hemlock 0800

RENDAI garadžius talpinantis 5 
trokus arba tinkantis taisymui auto
mobilių ant plačios Ashland Avenue 
gatvės.

Z. S. MICKEVIČIA 
2505 W, 63rd Street 
Phone lemlock 0800

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akrų arba dau
giau farma arti Benton Harbor, M, 
mylios nuo St. Joe upės. Viduryj vai
sią farmų. Pyčėsf vynuogės, alfal- 
fa ir šienas — geriausi dirva. Geros 
išlygos, nepriimsiu mainų. Pirk nuo 
savininko. EDD K1NG, Sodus, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
mūrinis bungalow, bargenas, kaina 
$7800, cash $300, rendos $60 j mė
nesi. 3939 Nottingham Avė., arti 
Irving Park Blvd., O’RElLLY, 308 W. 
Van Buren St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimui

GERIAUSIS PIRKINYS Už 
JŪSŲ PINIGUS

5 KAMBARIŲ bungalovv, mūri
nis garažas, platus lotas, netoli gat- 
yekarių linijos, netoli bažnyčios, 
mokyklos; parduosiu už $6700. įmo
kėti $2000

2—4 KAMBARIŲ medinis, cemen
tiniu pamatu, geroj vietoj, netoli 
gatvekarių, netoli bažnyčios, mokyk
los, kaina $5700, įmokėti $2000.

5 KAMBARIŲ bungalovv, platus 
lotas, netoli gatvekarių, parduosiu 
arba mainysiu į lotus.

11 FLATŲ naujas namas, ką tik 
užbaigtas, moderniškas, gerai 11- 
renduoti, viskas išrenduota, parduo
siu arba mainysiu į lotus ar ką 
nors mažesnį.

2—6 KAMBARIŲ naujas namas, 
moderniškas, karštu vandeniu šil
domas, gatvė cementuota ir apmo
kėta, parduosiu arba mainysiu į ką 
nors mažesnį.

7 FLATŲ namas ir krautuvė, vis
kas išrenduota, geroj vietoj, kam
pinis namas, įplaukų virš $6000 į 
metus; parduosiu arba mainysiu bi
le kokioje vietoje.

Jei jus norite bile kokio barge- 
no, mažo ar didelio, mes turime 
užtektinai pas save. Pasimatykit su 
mumis pirmiausiai.

Jei jus norite parduoti arba 
nyti, mažus namus į didelius, 
didelius į namus. Atsišaukit 
mus arba rašykit.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099.

niai- 
arba 

pas

i

2

Bizniavas Namas 
Ant Halsted Gatvės

Už $2000.00
. Bus Jūsų

PROGA TIK 1 GYVENIME.
VIENAlM ŽMOGUI, 

KAS PIRKS.
SKAITYK:
Storas, 5 ruimų pagyvenimas, 
flatai viršui po 4 ir 5 kamb. 2

karų garažas, viršuj 3 kamb.
Rendos į metus neša $1560. 

Pirkėjas priims $7500 morgičių, 
labai lengvai mokamą. Kaina 
$3000 pigiaus, negu buvo nu
statyta, nes savininkas aplei
džia Čikagą. Prašoma tik $9500. 
Atsišaukit per telefoną

Canal 4960

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 4 kambarių cottage, 

kaina . $7,500, priimsiu bučernę ar 
automobilį kaip pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 18 apartmentų na
mas, South Side, mainysiu ant biz
niavo namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 4 fintais, priimsiu lotus kai
po pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO piekarnčs biznis su 
namu, mainysiu ant didesnio namo 
nepaisant apielinkės.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

5 KAMBARIŲ bungalovv, moder
niška, % metų senumo, 2 karų ga
ražas, geroj vietoj, mainysiu į gro- 
sernę arba bučernę.

2419 W. 69th St.

PARDAVIMUI NAMAI

Visokios rųšies galėsite pasirink
ti. Turinu* 2 flatų, medinis namas 
po 4 ir 4 kambarius, įtaisytas pa
gal vėliausios mados.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 ir 
4 kambarius.

2, FLATŲ mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius.

4 b'LATŲ mūrinis namas, visi 
po 5 kambarius ir garažas 4 maši
noms. ,

VARDAVIMUI namas tik 9 metų 
senumo, 3 pagyvenimų, štoras, bu
černė, 3 karų garažas, įtaisytas pa
gal vėliausios mados, biznis išdirb
tas per daugeli metų. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant lotu ar 
namų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė. 

Tel. Lafayette 7674

Ką Akis mato-
Tą širdis pasako
Kišenis pritaria abiems.

■Gražus, paskutines architek
tūros, mūrinis 
mas, 2 flat 
tus

(3 metų) na- 
po 6 kamb., pla- 

lotas, garažas dėl 2 karų.
Prie Sodno 

Marquette Pk.
Visiems gerai žinomo

Mainau
Ant bungalow apie 79 

Halsted bei Ashland avė.
apielinkėj. Turi būti 5 kamba
rių, graži, Teikitės atsiliepti 
per telefoną.

Canal 4960

ir 
toj

(Continued on page 8)
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Kcal h statė For Sale 
Nainai-Žrmė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemfi Pardavimui

Real Estą te For Sale 
Namai-žeiuŠ l'ardnvimui

Keal Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

(Continued from page 7)
GRAŽUS mūrinis bungalovv, karš

tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
liktai $750 Įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71st St. ir Weslern Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. \Vestern Avė., Beverley 7330.

PARDAVIMUI GARAŽAS
Naujas lik baigiamas budavoti, 

įtaisytas pagal vėliausios nmdos, di
delis sales room, 2 frontai, 1-as nuo 
Archer Avė., antras nuo 40th St. Ku- 
iie interesuoja, garadžiaus biznį, at
važiuokite pamatyti. Taipogi mes gu
lime mainyti ant namų ar lotų.

JOKANTAS BBOS.
1138 Archer avė.
Tel. lafayette 7674

$1000.00 ĮMOKĖTI
U Z SEKAMUS

počku- 
gatves 
neša į 
bėdos

NAMUS

PABDAVIMI’I Br'ghlon parke 6 
kambarių ir I miegomi ruimai, 
medinis namas ant cementinio beii- 
ment >. Furnasu šildomas, 2 porčięl 
ir 2 karų garažas. L 
parduosiu nebrangiai. 
Campbell avė.

South

PRIEŽASTIS 
DIDESNE 
UŽ MANE

Delio esu priverstas parduo
ti ar mainyti savo bizniavą mur. 
namą ant Archer avė., Brigh
ton Pk., nešanti $2880 metinės 
randos. Piaisas labai žemas 
lik $23000.

— Imsiu mainais —
Bile gerą bizni ir lotus, bile

4622 So. Sacrąmento Avė.
4246 So. Artesian Avė.
4204 So. Talman Avė.
Likusius mažais mėnesi

niais išmokėjimais.
RUBIN BROS.

4155 Archer Avenue
Phone Lafayette 8705

Atdara visą dieną nedėlioj.

Stiprus bizniavas kampinis 
muro namas, 10 flatų fr 3 di
deli Storai, pečiais apšildomas, 
nereikia nė anglių, nė 
rio. Randasi ant biznio
- Bridgeporte. Rendų 

metus $1140. Savininką
verčia parudoti lik už $33,000. 
įmokėti $5000. 'Kaipgi priims j 
mainus jūsų išmokėtą namą. 
Naudokitės proga.

10 FLATŲ naujas modemiš
kas kampinis namas ir 3 karų 
nuiro garažas, flatai išrenduo- 
ti. Randasi arti \Vestern avė.

125 pėdos žemės ant Archer avė. 
Gerai apgyvento) vietoj, parsiduoda 
už pusę prekės, šitas lotas yra la
bai geras dėl garnžhiko, nes arti 
garažo nėra. Nepraleiskit šitos pro
gos, nes uŽdarbys yra garantuotas.

Stanko & Company
5997 AUGU EB AVĖ.

Lafayetle 6936
PARDAVIMUI per savininką 5 

kambarių naujus mūrinis bungalow 
ir miegojimui porčiai, k. v. š. Pardun
da pigiai dėl ligos.

6'149 So. Tahnan Avenue

MARŲUETTE PARK 
Naujas 10 flatų namas, vi

si flatai išrenduoti. Rcndos 
karų ir Marqnette parko. Ren- ^595 | m6nesj. Kaina $55,000. 
dų neša į metus $6893. Kaina i , Parduosim arba mainysim 
tik $5.),000. |mokčti $8000. anĮ gerų lotų. Matykit mus. 
Taipgi priimsime jūsų seną na-< 
mą į mainus.

2 FLATŲ muro namas, 5 ir 
6 kambariai, aržuolo trimas, 
atskirai apšildomas, 2 kari) ga
ražas, lotas 30X125, cementuo- niŠkas medinis bungalovv, kieto me- 
ta alėja. Randasi Marųuette j;(|omas> geroj vietoj, kaina $7900, 
Manor apielinkėj. Airišis bėdosi įmokėti $500 ar daugiau, šaukit sa

vininką, 6024 S. VVinehnsler avė. 
įtod Cliff 2570.

mainysim

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė 

Republic 5550

PARDAVIMUI (» kambarių moder

Kcal Estate For Sale 
Natrtai-žrniė Pardavimui

PABDAVIMUI moderniškas 2 
flatų, 0—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažus, su $10,000 galit 
veikti.

Merrimac 4663

Kas žingeidaujat tolesnių ži
nių, atsikreipkit i “Naujienas”, 
palikdami savo vardą, pravardę 
ir adresą.

BOX 996

PARDAVIMUI medinis 5 kamba
rių bungalovv, 5 metų senumo. Elekt
ra, gasas. fu mace apšildomas, 2 ka
rų garažas. Ix>tas 34x125, ant biznio 
gatvės. $2000 cash, kiti lengvais 1A- ! 
mokėjimais. 417 W. 103rd St. Savi
ninkas 408 W. 103rd st. J. Walis, te- ■ 
lefvnas Beverley 3375.

priverstas parduodu lik 
$11,950, įmokėti $3500. 
mesnis laimės.

Kreipkitės į musų įstaigų 
dien arba nekėliomis.

K. J. MAOKE & CO.
((Maciukas)

2436 W. 59tb St. 
(Kampas Artesian avė.
Te). Prospect 3140

UZ
Pir-

kas
PRIVERSTAS parduoti murini 2 

flatų namų, 2741 S. Kedvale avė., 
4—I kambarių, $9500, išmokėjimais. 
Atdara apižurėjimui subaloj po 
tų ir .nedėlioj rylų. / 

KOHOUT BBOS., 
6208 \V. 22nd St., 

Bervvyn ItOt

pie-

KAIMAS 
MIESTE

Nepaprastos 
sužiedotinės

Namas, sveikata, oras 
žmogaus didžiausi turtai

Viską 
Duodam
Kartu

PAAIŠKINIMAS:
Namas 7 kambarių
Sveikata iki galo
Oras tyriausias

GERIAUSIOJ VIETOJI 
ČIKAGOJ

Žmogus ieško laimes 
Didžiausi — gyvenime 
Turtai — užsigančdinimas 

Rasit čia
Klauskit apie 
tuos turtus.
Viską duosime Jums 
už mažą
Skalsingą kainą.

Tik $3500.00
Tolesnių žinių gausite 
ant vietos, 
šaukit savininką

CANAL 4960

Real Estate For Sale 1 Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui Namni-žemė Pardavimui

ŠTAI vienas saugus, Rogers Park, 12 APARTMENTŲ namas, 2934 
6 flatų, 100% išrenduota, $6000 cash, Belle Plaine avė, po 4 kambarius, 
geriausias pirkinys šiandie. Kenneth pirmos k.’esos, lotas 50yi25, neto- 
C. Hawkins, 1745 Howard St. |j 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6

■ ------------ r--1 ■ ----- r sykius rcndos. Savininkas Bucking-
4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow. ham 0877.

netoli Westem Electric Kompanijos,---------------------------- -----------------
yra gasas, elektra, vana, viškai. su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 {mo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak, 
4010 W. 26th St.

$4000 cash nupirksit eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIBK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv 
8370.KĄ TIK UŽBAIGI ĄS

G kambarių mūrinis bungalovv, 3553 
W. 63 PI., gerui pastatytus, yra vi
si įrengimai ir upmokėti, gera tran- 
sportacija, kaina žema, išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos nedėlioj po pie- i-jų "'apaH n molai, 4 karų h....
tų. Augusi Morgenroth savininkas ir .endų $654(1, su $40,000 galit veik- hudavotojas. 9738 So. Robey Street, - - ' 
Beverly 6954.

6 FLATŲ muro namas, parų šil
domas, įplaukų $540 per mėnesi. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arba bo 
nais. Netoli Rock Island stoties ir 
Saiku. 71st ir Stevvard Avė. NAU- 

IENOS, 1789 So. Halsted St., Box 
No. 993.

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, G—1 kamba- 

i. 4 karų garažas,
Ii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimų. Mes pastatysim bun- 
4alow, 2 fialų namų ant jūsų loto 
arba musu loto tik blsk| įmokėjus. 
3801 N. Crawford avė. Irving 2G34.

PIGIAI PARSIDUODA
1—4 kamb. naujas muro namas | 

bungalovv slogu, su beismentu, ge- . 
roj vietoj Brighton Parke. L. 
tik $9.800. vertas $11,000. Kas 
rit pelnyti daugiau kaip $1000, 
sišaukit greitai pas

HO5 S. Fairfield avė.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vienų mu- 

• sų puikių nubgalow, kurie randasi 
nętoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendų. Tai yra pui
ki proga juin.s apsDvventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendų 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia kų turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

jųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
i reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jųs galit įsigyti nuosavą na- 

Į mą, 5 iki 9kambarių mūriniai bun- 
I galovv ir rezidencijos, moderniški 
I visais atžvilgiai, til^ stogas, tile va-| 

PARDAVIMUI - rinktinas biz-iP». uknayiHės.
nio kampas, trys frontai, 1 
pėdų, 51V60 pėdų. 132 V60, 99^ 
•^Cdų, a«t užpakalio 2
...... Terrace, 2 blokai nuo

Al.BANY Park kampinis, 12 apt. 
namas, už. 2 blokų visa tran.spor- 
tacija, privatiški porčiai, jardas, 
2—1 kambarių, gatvė c 
savininkas parduos labai pigiai ar-

138 v 80 kambariai dekoruoti, lotai 50y 100, 
iO 99% - blokai i vakarus nuo Harlein avė.

•eementuota, P,C<,U> 1
,«„ai pigiai ar- p01?11. AYe: ,. r r vi,

bu paims 2 flatų namą ir cash. Ma- h į asiulykit Pntys, C. b. Edson, 
I tykji savininką. 5027 N. Bernard i 240 E. Delavvare II. 

I)own I St., 2 blokai j šiaurę nuo Lawrence --------------------------
Gražioj 1 U-tos gatvės arba nvc~

Mount Greemvood apielinkėj. 3 kaMHAIDV; mūrinis b..n«alow, 
2 fl. mur. namas po 6 kamb. štoras su 4 kamb. užpakalyj, (i; 2 karų garažas, atiduosiu už $8300,' 

, . . I «• « «. i • ... v . i ' flirtui hiclri imnVčfi tirltti miiinv<iliKainu Vanos, elektra, gazas, visi 
n<)-1 rankumai. Parsiduoda 
at 1

Bizniavas namas 
Priemiesty 

Doroti — 20 r/<

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

loto 2 edition Pric Biverside Drive. Arba pastaty- namas su garažium. Puikioj apielin-

BRIDGEPORTO 
DOVANA 5 KAMBARIŲ 'mūrinis bungalow

BARGENAS, 4 fintų mūrinis na
mas ir tuščias kampinis lotas, na
mas randasi 3003 S. Lowe avė. Sa
lininkas 7123 S. Pcoria st. Phone 
Stess'art 1951 arba Boulevard 1609. 
Martin F. Proff.

NAUDOKITĖS PROGA

irti2 l’LATŲ mūrinis namas, 5 
kambariai, garu apšildomas, clekt* i 
ra. maudynės, 2 karų garažas, ren-1 
des neša $137 į mėnesi. Namas ran- j 
dusi netoli 73 ir 
Prekė * 13,011b. su

('.hamplain avė. 
mažu įmokčjimu.

medinis cottage,5 KAMBARIŲ 
višlinyčia, lotas 
randasi Ml. Grcenvvood, 
nuo gatvekarių. Prekė

3 Halų muro namas 
b'l iūs, pečiu šildoma, 
labai geroje tvarkoje, 
j plaukų $86. Namas 
ini pigiai, arba mainysiu į 2 
M ;r(|uette apielinkėj.

2 blokai | 
$4750.
po 5 kam- 
nainas yra 

mėnesinių 
parsiduoda la- 

flatų

M. J. KIRAS
135 S. Halsted St.

sim

451 Rivėrside Drive 
Arba raSykit Hox 991 “Naujienos”, 10 FLATŲ namas — 79 St. ne- 
1739 S; Halsted st. toli AZhland, modemiškas, parduo

siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
--------------------—---------------------dalį įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 

Real Estate. 3236 W. 55th st. apt. 2.

LIETUVIAI 
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalovv, jus galit juos • • •_ 1 • 4 11 /f* 4 i k/k/k 1 • A

MURO namas, 10 flatų po 5
: __ nnf tiktai biskį įmokėti, arba mainysiu
’ 1 į lotų. 2929 N. Mason avė.

antro floro, vanos, elektra, ga- shire 5201. 
zas, dideli, suaugę medžiai, pla
tus lotas 50X125. Praisas la-

pa-; dideli kambariai viršuj

Pigiai 
arba mainosi 

ant Brighton Pk., Marųuette 
lt.ir Tuoj pranešk i t

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. 

Canal4960

bai žemas tik $7200. Įmokėti tus, pigiai 
reikia tik $1500 arba $2000.

šaukit įgaliotinį arba savi

12 FLATŲ mūrinis namas, 71 St. 
ir Eggleston, “—A,n’7nn •’

riausioj vietoj. Savininkas, /519 S. 
Halsted st. Radellffe 2520.
..... ■- , i i.i■ Ji—-——v.-------------------- ——

Berk- isi8-vli įmokant tik $1000, o kitus j kambarius ir 3 storai, ant gero 
__ kėti rendą, kad šituo badu jus ga- Į biznio streeto, gera ate t.. 
.___~ lit turėti 4 arba 5 kambarių bun- Parduosim arba mainysim ant

. „ . . , galow, su uždaromais porčiais, imu-i.. . . t i
, remtos $10,706 į me-iryta vana, aukštu skiepu ir viškais. i ),zni(> . ” . , 
5’4 s>kių rendų. Ge- 'Yra visi įrengimai ir moderniški mo. Kaina pigi.

................................... - -./1OU i .... .

mažesnio na-

Canal 4960
3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 

j ir 1—4 kambarių, vana, medinis na- 
! mus cementiniu pamatu. Savininkaiį 

5233 Eineraid avė.
Yards 1070

parankumai, lotas 40V128.
s K. RICKER, 
2458 S, St. Louis avė.

kampai 25th St.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, | 
I—4 kambarių, 30 pėdų lotas, 

Ciceroj.
RUBIN BROS.

4155 Archer Avė.

Norwood Park

DIDELIS BARGENAS CICERO
Dviejų aukštų muro rezidencija, 2 

lotai, frontinis įvažiavimas garažan. 
Didelis ba.sementas ir šaldykla.

Savininkas paaukuos nebrangiai. 
1609 South 50th Court 

Cicero, UL

VIENAS IŠ 
TŪKSTANČIŲ 

TOKS GERAS MURO 
NAMAS 

18tos apielinkėj
Parsiduoda pigiai, 3 flatai po 

4 kambarius, 2 flatai po 3 kam
barius.

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
flatų mūrinis namas, netoli vienuo- I I--- s* i--- —t ......................... .......

Jųs ir jūsų draugai esate kviečia- j 1 
mi atsilankyti ir apžiūrėti musų i 
naujos mados Schiiler statybos, mū
rinių bungalosv su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park avė., neto
li Devon. Pavartojame daug naujų - ,
dalykų pastatymui šio modemiško (*ow 
namo, pripažinsite pamatę 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- fjiip 
bai prieinama kaina, už Schiiler?; NzUi 
namus lengvais išmokėjimais. Turi- ■ 
me šimtais užganėdintų pirkėjų, 
kurie jau dabar turi “deeds” arba ■ 
;avasties dokumentus, vietoj kvitų 
už rendas. Ar jusą dabartinis na
mas atsako jūsų visiems reikahivi- Į 
mams. Ar turite tuštį lotų, ant ku
rio jau nuo keletos metų manote 
statyti, bet dėl kai kurių priežas- i

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis ga

ražo biznis, su dideliu “sales room”, 
lysas 5 metams, renda pigi, savi
ninkas mainys ant namo arba lo
tą.

Matykit mus.
A. N. MASULIS 

6641 S. Western avė.
Republic 5550

BARGENAS, 2 flatų mūrinis 
niūras, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu! 
šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo
kas nuo mokyklos ir bažnyčios, 
.*1000 įmokėti, kitus išmokėjimais. 
La Zoris, 64 \V. Bandolph, Phone 
State 6772.

Gera renda.
Dar geresnis praisas.

Labai pigus, tik $8500.
Del visko šaukit

CANAL 4960

KAMPINIS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, 2 karų garažas, gatvė 

I cementuota ir apmokėta. Bargenas. 
i Tik biskį įmokėti, kitus kaip ren- 

» < .. • ; dą. Priimsiu lotą arba automobilį
2_ UKSU nmliim minias, re- kai|)0 ()n|j i,n(>kfjlmo.

5700 S. Spaulding avė.
Phone Beverly 5271

Brighton Park

menliniu pamatu, 2—4 Kambarių 
fialai, vana, geroj apielinkėj. Di- j 
delis bargenas

$5800
2 AUKŠTU, naujas medinis, 2—-5 

kambarių flatai (3 miegruimiai), 
platus lotas, labai geroj apielinkėj, 
cash tik reikia $2000. Specialis bar
genas

Didelis Bargenas

Į lyno, išsimaino ant mažesnio namo1 ' 5833—35 S. VVestern avė.
į nežiūrint kur ir kokioj vietoj ne-i 
bus.

MAINYSIME 6 kambarių mūri
nį naują bungalovv į lotus, mažų 
biznį ar į mažą namų. Ta bunga- 

1 63-čios ir Cravvford 
avė. apielinkėje. Del platesnių ži
nių kreipkitės prie Wcsterą Avė. 
Realty Co., 6953 S. Western avė.

GATAVAS de) statymo namų 50 
pėdų lotas prie Westcrn avė., neto
li 73 St. Čia reikia tuojau krautu
vių. Keletas lotų prie Artesian ir 
Maplewood, netoli 73 St. labai pi
giomis kainomis. Frank J. Hinkamp, 
7918 S. Western avė. Republic 4900.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

SU mažu įmokčjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo
te ir modemiškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik.oje Mar- 
quette Park apielDikeje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

$8750
2 AUKŠTŲ mūrinis, 2—4 kam

barių flatai, moderniškas, platus 
lotas, garažas, cash reikia $2000. 
l-'kslra bargenas

$8700
2 AUKŠTŲ naujas mūrinis, 2—4 

kambarių flatai, aržoulo triinas, 
sun narlor, prosinimui tentą, mo
derniškas, geriausiai pastatytas 
Brighton Parke, cash reikia $2000. 
Specialis bargenas s

$1050C
BIZNIO namą mainysime į road 

house. Mes turime daug cottage ir 
2 aukštų namų, kuriuo^ mainysi
me į grosernes arba bungalow. 
Pirm pirkimo namo atsilankykit 
pas mus.

Savininkas išvažiuoja į Europą, 
parduos pigiai puikų 10 kambarių 
namą, su visais rakandais, karštu 
vandeniu šildomus, randasi ant 
kampo , ant 6H loto, taipgi gara
žas su visais įrankiais, netoli trans- 
portacijos, viską už $10,000. Tiktai 
$1000 įmokėti, o kitus išmokėjimais 
pagal jūsų norą, dėl atsukančio 
žmogaus.

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avė.

t ■ , Į - ■■ ■■■«!■ f.............. Į ,■ I ■A.llf.

BRIGHTON parke 2 flatų medi
nis namas, parduosiu arba mainy
siu į namą Ciceroj. Repub’ic 4570.

2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI arba mainymui 16 
flatų ir 3 krautuvės, ant mažesnio 
namo arba lotų.

Namas randasi ant gatvekarių li
nijos it bulvaro. Geroj apielinkėj. 
Prieinamos i&lyKOH.

7,. S. MICKEVICIA 
2505 W. 63rd Stieet 

Phone Hemlock 0800

čių manote, kad tas neapsimoka. 
Schiiler stąto po didelį daugumų 
namų, bet gali pastatyti ir mažes
nėmis išlaidomis, kuomet stato pa
vienį namą. Schiiler sutinka priim
ti jūsų seną namą arbaf lotus, taip, 
kaip ir pinigus ir išmainys j nau- 
lų namą. Vieta netoli šv. Teklės i 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės 
ir aukštosios mokyklos, 3 blokai 
nuo Norwood Parko stoties, prie' 
North Western geležinkelio, 19 mi-, 
nučių važiavimo nuo vidurmiesčio,1 
2 blokai nuo Mihvaukec avė. karų 
linijos, pusė mylios iki Edgebrook 
golfo lauko, čia yra geriausis gol
fo laukas Chicagos 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 visą dien 
lioj ir kasdie po pietų nuo 
8. I ‘ - - -

Golden
Rule:

Honesty — Best Policy
Trade

x At Cash Price 
Brick Bldg. 1—6—t—7 
in wonderfull shape. 
Furnace Heat 
Anual Rentai $1450

Price $12000.00 
For Brick Blg. 
in Marųuette Manor 
Auburn Park 
Austin
For particulars cacll 
Owners authorized 
representative:

Canal 4960

KAMPINIS 6 flatkj namas, 8301 S. 
’l'hioop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir 
3—4 kambarių, su Murphy lovoms 
šienuose. Pamulykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

niu

2 FLATŲ medinis namas, cemen- 
nedė- tiniu pamatu, 50 pėdų lotas, furna- 

, „ ........   .. . __  .;30 iki su šildomas, 3 karų garažas, įplau
ktomis valandomis pagal sutar- kų $100 į mėn. kaina $8750, $2000 

įmokėti, kitus išmokėjimais. Del 
sutarties šaukit Vincęnnes 8211, 
7240 Perry Avė.

I. J. SCHILLER & CO
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė. 
Ravenswood/ 3069 0196

PRANEŠIMAS

61 St. ir Michigan avė., moder
niškas 6 flatų namas, po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra, naujai 
dekoruotas, su $4000 galit veikti, 
arba mainysiu į ką nors mažesnį. 
H. T. Coleman & Co., 5857 S. State 
St. Tel. Wentworth 5702.

cottages,

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tile ‘vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125, kaina $14,500, ca.sb $1500. 
J. B. BRŪCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vienų mu- 

mu-, sų puikių bungalosv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 

re-1 mokėsite kaip rendą.
Phone Hemlock 8300

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Bervvyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. M^s pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendų.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
vinis bungalovv.

4311 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių 
zidencija.

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

422 Lake Avė., Park Ridge? 2 fia
lų medinis namas.

5059 Carmen avė., 2 flatų, 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie » 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

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

j ražas. Kaina $5,600, cash $800.
Atsišaukit:

J. R.JBRUCE , 
745 N. Hamlin Avė.

Kedzie 7891

Pirkėjams ir pardavėjams namų, 
lotų, farinu ir biznių, taipgi Real 
Estate brokeriams ir salesinųnams, 
šiuomi nranešam. kad už padary
mą kohtraktij, bili of sale ir listų 
mes nekainuojam visai. Taipgi tu
rime žemas kainas dėl padarymo 
legališkų raštų. Už musų darbų 
mes atsakome • ir dėlto visix busit 
užganėdinti kas atsikreips pas 
mus.

STANKO & COMPANY

PARDAVIMUI gražios 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėk it 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

0007 Archer Avė.
I.afayettc 0036
Arba vakarais Lafayette 7»U».

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge

nų prie Marųuette Parko IX)- 
TŲ, tai pasiskubinkite, ūktai 
keletas paliki.

A. N. MASULIS
6641 So. VVestern Avė., 

Republic 5550

AR ŽINOTE 
kad geriaus būti menkiausiu 
biznierių, negu geriausiu šapos 
darbininkų. Taigi pasinaudokit 
Šita proga patapti biznierium, 
nes svarbi priežastis priverčia 
mane 
sernę 
siu. 
jimo 
lotų, 
bilio,
nereikalinga. Turi būti parduo
tas iki Oct. 30 d., 1927.

4503 S. Hermitage avė.
Tel. Lafayette 6036

BRIGHTON Park. Pardavimui 
muro namas su soft drink parloro 
bizniu, arba mainysiu ant mažes-

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros, ti* • v z's ClJUBf liVicl Kvlvnllių v/i i mj j avviuiun

nio namo arba lotų prieš Crane L°. kasdie, 3052 N. Major Avė. Pąlisade 
dirbtuvę. 4235 S. Kedzie avė. ; 1179.

gerą gro- 
buČernės aisbak- 

ant išmokė- 
mainysiu ant

paleisti
su

Duosiu
arba

morgičių, pianų, automo-
deimantų arba kas jums

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv, 2 karų garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai biskį įmokė
ti, kitus kaip rendą, mainysiu į lo
tą; savininkas 9819 Eberhart Avė., 
Chesterfield 6021.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 
rniai ant > viškų, kieto medžio trlmas 
ir grindys, furnas šildoma.

5940 So. Hermitage Avė.

KUR jųs nupirksite mūrinį bunga
lovv kaip šis už $9500 ? 5 kambarių, 
2 ekatra kambariai ant viškų, aržuo
lo grindys ir trinjas, furnas šildomas 
stikliniai miegojimui porčiai, 87^ pė
dų lotas, 2 karų garažas, gera trans- 
port«eija. tiktai .$1500 cash. Atsi- 
saukit 37 17 A rmi tuK<* Avė. arba te- 
lefonuokit SpauldinR- 4280. Charles Jarchow, Kealtor,

------------7 SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU
KAM MOKĖTI RENDĄ? Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 

i prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 
, lėtą tūkstančių dolerių kaip tik 40 

arodyft už visą pėdų cementavimo kontraktas bus uŽ-Ką jus turite parodyti už visą i pėdų cementavimo kontraktas bus už- 
I savo praeitą gyvenimą? Gal būt di- baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
'lėlį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži- Kirkvvood, 3939 W. North Avė., Tel. 
note, kad jus galite įsigyti namų Belmont 2407. 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
jųs galite nusipirkti \5 kambarių 
bungalovv, su stikliniais porčiais 
karštu vandeniu Šildomą, ugnavie-1 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo ] 
ten yra suvestos. Taipgi 
l „ ,
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

aro paipos jau ^lovv tik ką užbaigtas 5227-9 S. 
w.. yra įmu- Kilpatrick Avė. U2 bloko į pietus
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit huo Archer avė. karų linijos. Ar- 

.......... žtiolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30x126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 

' ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tol. ('.anai 
1272.

Savininkas ant vietos. Rašykit1 
arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearbom St.
Tel. Randolph 1630.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo
lo trinias, labai geroj apielinkėj.Geras investmentas ...................

Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 Raly kaina $V1,500. įmokėti $15(10, kitus 
namai, 5 5 kambarių, modemiškas,; re”dą. Šaukit savininką. 5910 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, IrvinM Park BIvd Kildare 8091. 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. H _____________ _____
Merrimac 8737,
_____ :_________________________ Į IŠMOKĖJIMAIS tingai jūsų įplau

kas. Naujas mūrinis Iningalovv, 5 
bainbarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli genis transporta- 
<-ii«»s. tik Hixki įmokėti. HOMI-? 
BUII.nEI<.S Oi' AMKR1KA, 131 N. La Šalie St. Central 6925.

$1500 CASH
Kitus kaip rendų, 2 flatų nnu 

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marąuotte, bulvaro, netoli lietu- 
vai. .$14500, kitus kaip rendą. Sa- 
vlninkas, Hemlock 4900.
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Sveikata
Visi žinome kas yra sveika

ta, liet ką reiškia būti sveiku 
suprantame tiktai susirgę, ką 
reiškia būti stipriu supranta
me pabėgę ir nusilpnėję. Pase
nę pradedame suprasti ką reiš
kia jaunatvė—kaip norėtume 
atjaunėti ir .>avo gyvenimą iŠ 
naujo pradėti... Jau ir dabar 

čiepų, jau ga
rnio rauplių, į- 

difterijos ir

ligos, 2) industrinės ligos, 3) 
neapkrečiamos ligos, 4) įvai
rus sužeidimai. Apkrečiamas 
ligas pagamina įvairios bakte
rijos. Industrines ligas paga
mina dirbtuvių nuodai, dulkės, 
f vargia. Prie neapkrečiamų li
gų priskaitoma tokios, kaip 
inkstų įdegimai, vėžys, cukrinė 
liga ir 1.1. Didesnė dalis apkre
čiamų (limpamų) ligų galima 
butų pašalinti, 
turime visokių

Mes pripratę nepaisyti. Taip, lime apsaugoti 
mes susirūpiname savo likimu vairių šiltinių, 
tiktai į bėdą papuolę; kai mus|daugelio kitų. Dar yra daug 
skausmai kankina, f ’ 1 ‘
tuomet mes atsimename savoi(pv.
gydytoją. Tai tokia musų pri-Jkraštuose yra daug įvairių li- 
gimtis, o gal nesupratimas, gų (pv. miego liga), kurių gy- 
Pilnai sveikų žmonių reikia su (lyti dar nemokame.
žiburiu ieškoti Beveik Įdekvie-i • Netik Jnajstas neti. 
name kūne galima rasti kokia 
nors silpnybė, 
kiai nors ligai.
rodo Amerikos 
rimas didžiojo 
rinant rekrutų 
ta ligų ir šiaip pakrikimų to
kiuose kūnuose, kurių savinin
kai apie tai ir nė sapnuote ne
sapnavo.

Saugojamoji medicina

tai tiktai j ligų, kurių priežastis nežinoma 
vėžys ir kt.). šiltuose

palankumas ko- 
Tai aiškiai pa

jaunu vyrų ty- 
karo metu: tik- 
sveikatą suras-

fizika, astronomija, 
zoologija ir šimtai

Gyvename praktikos metu. 
Šiandien visi mokslai taikoma 
praktikai, žmonių gyvenimui. 
Chemija, 
botanika,
kitų mokslų šiandien tarnauja 
žmonėms, lengvina jų gyveni
mą ant kiekvieno žingsnio. Už 
tai šiandien turime mašinas, 
elektrą, automobilius, orlaivius 
ir t.t. * ,

Medicinos svarbiausias tiks
las ir-gi palengvinti musų gy
venimą, apsaugoti žmones nuo 
ligų. Modemoji medicina šiuo 
žvilgsniu labai daug padarė. 
Patys gerai žinote kiek žmo
nių pirmiaus numarindavo cho
lera, šiltinės, drugys, rauplės, 
difterija ir šimtai kitokių li
gų, kurios šiandien civilizuoto
se šalyse arba išnyko arba bai
giu nykti. Didžiausi medicinos, 
protai dabar dirba šioj kryp
ty. Visur ieškoma būdų ap
saugoti žmones nuo dar esan
čių ligų, 
daryta.

Tiktai 
nepaiso... 
ir kitus 
nenorime 
dytoją apsisaugojimo 
mais. Mes laukiame, 
skausmų sukels arba į 
guldys... Tuo tarpu gydytojas 
gali labai daug gerų patarimų 
duoti nesergantiems kaip užsi
laikyti. Dažnai liga—ir tai pa
vojinga liga (pv. inkstų įdegi-

Ir jau labai daug pa-

Meksikos maištininkų vadai gen. Arnuefo F.» r4'z (kaiiė.i) ir gen. Franc sco Serrano. Pasta
rasis yra jau sugautas ir sušaudytas. Gen Gom'z (kandidatas j prezidentus) yra sumuštas ir 
turbūt yra pabėgęs j užsienį.

kęs valgomų daiktų sumaišy- atspara tai geriausias ginklas 
mas ir netikęs gaminimas vėl 
pagamina daug įvairių ligų, 
kartais gan pavojingų. Milionai 
žmonių kenčia įvairius nesma
gumus dėl sukietėjusių vidurių, 
o tai reiškia netikusį maitini
mą. Valgiais galima labai

kovoje su ligomis, 
nas turi atatinkamų 
kurios silpnina ir 
bakterijas.

Vaistai
Vaistais arba gyduolėmis va- 

daug šiuo žvilgsniu pagelbėti, diname įvairius daiktus, kurie 
dažnai vidurių sukietėjimą tin- mažina skausmus ir suteikia 
karnų maistu galima visai iš-: pagalbos ligoniui. Dirbama

Sveikas ku- 
medžiagų, 
sunaikina

žūti. Bet, j|o paralių, jiedu 
abu geria... Nia, tai ką? Kokių 
paibelių veidmainiauti. Ir kas 
iš to?

Sakoma, žmonėms nereikia 
teisybės sakytį. Sakoma, reikia 
agitativiškai |<albėti. Reiškia 
išpųsk, bliofubk, staugk kai 
veršis, tai taki minia patikės, 
ar ne? Ne, vyrai, reikia Žmo
nėms teisybė pasakyti atvirai,

užsendina savo ligą ir berei
kalingai aikvoja savo pinigus.

Stebuklingi daktarai
Niekas nenori sirgti, bet vi

si nori kuogreičiausia pasveik
ti. Daktaras išgydo žmogų, 
tai niekas apie tai nekalba. 
Kartais ligonis ačiū pasako, 
kartais neužmoka. Daktaro to
kia dalia.

iš augalų,* mineralų, 
kūno. Toki 

daiktai kaip vanduo, maiatas, 
šili

ma, šaltis, elektra irgi vaistai, 
dažnai

'gydyti. Dar reikia tarti keli vaistai 
žodžiai dėl operacijų. Turime metalų, gyvūnų 
nemažai pakrikimų, kuriuos 
tiktai operacija gali pašalinti; muilas ir-gi bus vaistai, 
pv. .akmuo inkstuose, įvairus 
navikai (tumorai), votys ir t.t. Ugonies suraminimas 
Chirurgija atlieka labai naudin- stiprina jį. 
gą darbą šiuo žvilgsniu ir daug 
žmonių išgelbsti nuo mirties. 
Vienok operacija tai paskutinis 
įrankis gydytojo rankose. Pir
miausia vartojama visos kitos 
priemonės. Jei jau niekas ne
gelbsti, tai daroma operacija, 
jei yra gerų įrodymų apie jos 
reikalingumą. Milionus žmonių 
galima apsaugoti nuo operaci
jų, jei jie pradeda tinkamą 
gydymą, kol dar ne vėlu. .įvai
riuose 
reikia 
nimai 
kaulai

sužeidimuose, žinoma, 
susiųti, sutaisyti išnari- 
arba sutaisyti perlužę 
ir nariai.

Bakterijos
daug prirašyta apie

žmones, kaip sakiau, 
Vieton saugotis ligų' 

nuo jų saugoti, mes' 
pasiteirauti pas gy-|?

------ — klausi- 
kol liga 
lovą pa-

Antiekose parduodama įvai
rių vaistų. Daktarai juos už
rašo chemiškais arba biologiš
kais jų vardais, kurie žmonėms 
nesuprantami. Vienok tai da
roma ne tuo tikslu, kad paslėp
ti nuo ligonies ką jisai ima, 
bet dažnai kitokio vardo ir ne
turima. Pv. viena vaistų fir
ma išdirba labai gerus vaistus, 
kurie stiprina širdį. Firma juos 
vadina “digalen”; kitokio var-

ir jie supras.
Pirmiaus buvo tokių žmonių, 

—jų dar ir dabar yra,— kurie 
labai daug rašydavo apie rūky
mo kenksmingumą ir apie ka
vos blėdingumą. Bet tai vis 
savo rųšies fanatikai, kurie 
neatsako už savo žodžius... 
Perdaug rūkyti nesveika. Yra 
tokių žmonių, kuriems tabakas 
tikrai kenkia. Bet tai bus kitas 
klausimas.

Savęs gydymas
Sakoma, sviete yra daugiau

sia daktarų. Tik pasakyk, kad 
sergi, tai tuojaus kiekviena 
kūmutė duos savotiškų paba
rimų. Tai tu r būt tokia žmo-

do jie neturi ir kitaip negali- gaus prigimtis: visi trokšta 
ma rašyti. Paskui lotyniškai savo artimui pagelbėti, 
rašant. trumpiau galima išsi- 

1 reikšti. O kitą vertus, geras 
daktaras visuomet pasakys ką 
jisai ligoniui duoda; jam juk 
tai nieko nekenkia ir jisai ne
pavydi. Jus galite gauti kopi
ją kiekvieno recepto. Yra tokių 
vaistų (pv. opium), kurių daug 
vaitoti pavojinga; jie vartoja
ma tiktai būtinam reikalui už
ėjus.

Tiek 
bakterijas, kad jau nesinori ir 
rašyti. Kiekvienas pradedan
tis sveikatos klausimais raši
nėti straipsnius pirmiausia ra- 

,šo apie bakterijas. Medicinos 
studentas kalba apie batkeri- 
jas, o jaunas daktaras savo 
ligonius bakterijomis baugina. I Alkoholis, tabakas, kava 
O tuo tarpu bakterijų yra irj D h.aš ta ie a1koho. 
laba. daug. Yra visokių bak- „ a je d ti ir aJ

tenjų—gerų, be kurių mes ne-1BWvininka. ,.ski . į. t. 
galėtume gyventi ir blogų, ku- kjnus Hirtuokliavi visi bu. 
rios mums suteikia, pagamina tume lair)ingi Kal.įais mu. 
įvairių igų. 3ų laikraščiai panašiai sukau-

Aptiekose pardavojama tū
kstančiai įvairių vadinamų pa
tentuotų gyduolių, laikraščiuo
se prigrūsta įvairių įvairiausių 
skelbimų. Tik nusipirk ir pa
sveiksi. Ir perka žmonės į- 
vairias gyduoles ir geria jas 
kas diena dienelė. Kompanijos 
milionus krauna, o žmonės už- 
sendina savo ligas ir aikvoja 
sunkiai uždirbtus pinigus... O 
aptiekorių .dabar turime viso
kių, ypatingai daug buvusių 
saliunininkų, kuriems, žinoma, 
nerupi žmonių sveikata.

Jei automobilius sugenda, tai 
vežame į garažą, jei vandens 
dūdos prakiura, tad šaukiame

mas) prasideda be skausmų; Vienok niekas nebando bak- 
pradžioje lengva ją pašalinti, o ten jų užmušti kokiais nors 
vėliaus, kai jau skausmai pa- vaistais. Butų lengva užmušti, 
sireiškia, sunku kas nors pa- jei galėtume jas suvaryti į ko- 
dary.ti. Ot, trumpai sakant, ko- kį stiklą: užpiltum karboliais 
dėl visi modernieji daktarai ir ir viskas baigta. Ne, žmogaus 
suko: kiekvienam ir kiekvienai kūne niekas bakterijų jokiais 
reikia bent kartą į metus pasi- vaistais nenori užmušti. Sunai- 
matyti su daktaru. Darbinin- kiną bakterijas patsai musų 
kams, ypatingai dirbantiems kūnas, kūno celės ir įvairus

ja, ypatingai tūli rašytojai. O plumberį. Mat, musų gyveni- 
vienok tai bereikalingas šauks- me kiekvienas žmogus dirba 
mas. Alkoholius būtinai rcika- savo darbą. Daktaras užsiima 
liūgas daiktas, be kurio žino- gydymu ligų. Tai jo, taip sa- 
nčs jau negalCtų apseiti. La- kant, biznis, kurį jisai žino. 
Lai daf.nai alkoholius žmogui Jei galva skausta, tai čia gali 

: tikras maistas ir puikus vais- būti kalti viduriai, inkstai ar
ėtas. Vynas dažnai tinkamai ba kas nors kitas: pirmiausiu 
paliegusį sustiprina; genis alus reikia surasti kame dalykas, o 
dažnai labai geras maistas silp- paskui pradėti gydymą. Už tai

Paprastam piliečiui iš tikrų
jų sunku pasirinkti geras są
žiningas daktaras. Laikraščiuo
se garsinasi įvairus šundakta
riai, pasivadinę įvairiais var
dais. Skaito vidutinis pilietis 
tuos garsinimus ir jiems pati
ki. Paskui tie šundaktariai jį 
nulupa ir kai pinigu nelieka 
—paleidžia — “ant Dievo va
lios”. I

Patarimas gali būti šitokis. 
Kreipkitės į tuos daktarus, ku
rie nesigiria savo stebuklingais 
gydymais, šalinkitės visokių 
šundaktarių, kurie laikraščiuo
se plačiai garsinasi. Jiems tik
tai tamistos kišenius rupi. 
Geriausia kreiptis į lietuvį me- 

idicinos daktara. Visokį vadina
mi bevaistiniai “daktarai”, ku
rie garsinasi naprapatais, chi- 
ropratais ir dar kitaip; jie kar
dais'garsinasi “gydau be vais- 
|tų ir be operacijų”, kitaip sa
kant “šventa dvasia”. Kiekvie
nas tikras medicinos daktaras 
yra “gydytojas ir chirurgas” 

•—“physician and surgeon” — 
visuomet reikia kreiptis į tik
rus daktarus.

Visokį šundaktariai moka 
garsintis ir jūsų pinigus vilio
ti. Dauginus jie nieko nemo
ka, ir jiems dauginius nieko 
nereikia.

Lovos šlapinimas
Daug vaikų prišlapina lovą. 

Kartais kas naktį. Vaikas ne
gali suturėti šlapumo, negali 

| jausti kada miegant šlapumas 
teka. Motinos dažnai tokius 
vaikus bara ir muša, bet tas 
nieko negelbsti, nes vaikas iš 
tikrųjų nėra kaltas. Visuomet 

• geriau gražumu vaikui įkalbė
ti, kad ot negražu ir negera 
taip daryti.

Gyvybės energija
Visai nedaug žmonių tesu

pranta tikrąją šio i?isireiš'ki- 
mo prasmę. ‘“Gyvybės energi
ja” yra paslaptingas, bet kar
tu ir labai paprastas išsireiš
kimas: jis rodo visą jėgą, ku
rią turi musų dirgsnių sistema 
mus gyvybei reikšti. Išlaikyti 
ir padidinti tą jėgą, reiškia bū
ti kulturingu žmogum, o su
silpninti ir sumažinti ją - at
virkščiai. Kasdieną ir kas va
landa mes eikvojame tūkstan
čius šios jėgos atomų dėl ne
tvarkingo gyvenimo, taip jau 
ir dėl musų artimųjų nepakan
kamo dėmesio musų dirgsnių 
sistemai. Tūkstančiai stačio
kiškų ir nemandagių musų ar
timųjų pasielgimų ardo sutau
pytąją mus kūne gyvybės 
energiją. Be to, dar rūpes
čiai, šiol varta, pavydas, alko
holiniai gėrimai blogas mais
tai, akiplėšiški pardavėjai ir 
t.t. visa tai kasdien, kas va
landa ryja dalimis musų gyvy
bės energiją, baisiui silpnina, 
paraližuoja jąją ir ruošia mu
myse cukrinę ligą arba dia
betą. Ypatingai pavyduoliams 
tai sielos vėžio bacila! Staiga 
žmogus daraisi geltonas ir ža
lias, ir netenki gyvybės ener
gijos stamantrumo. < Kiekvie
nas žmogus, stačiai pasakius, 
yra bukštus ir klastingas žu
dytojas kiekvieno, kurį tik jis 
suerzina dėl visai išvengtino 
dalyko! Noras apsaugoti žmo
gaus gyvybės energiją, netgi 
stengtis jam ją padidinti—tik 
tai reiškia įmylėti, o visa kita 
ne daugiau, kaip meilės kome
dija. Tas, kuris silpnina' ku
riuos nors mano gyvybės reiš
kinius, kliudo jiems, ir sulaiko 
juos užuot raginęs mane— tas 
mano priešas, nežiūrint kokiuo
se santykiuose jis su manim 
butų! Gyvybės energijos sau
gojimas žmoguje tegu būna 
siekis kiekvienos tikrai drau
gingos sielos.—P. Altenberg.

Pamaldus arabas ir 
. jo gaidys
Persų pasakojimas.

Vienas dervišasl) keliavo 
Mekon2)r Kaip ir dera šventam 
vyrui, jis nė piastro^) neturėjo 
su savimi ir mito dėka tiems 
viengenčiams, kuriuos kely su
tikdavo.

Kelionė buvo sunki. Maldi
ninkas pradėjo ilsti. Dar ket
vertą forsagų4) paėjėjęs, dervi
šas visiškai priilso. Ligi Mje- 
kos dar buvo labai toli; saulė 
negailestingai kepino, o tuščias 
sklivis vis dažniau primindavo 
valgį. Laimei, pakelėj pasitai. 
kė mažas oazis5), aplink apau
gęs lieknom palmėm, iš po ku
rių čiurleno tyras, kaip krišto

prie įvairių nuodų, reikėtų pa- skystimai. Kitaip sakant, pat- nioms. daktarus ekzaminuoja ligonį,
tikrinti sveikatą bent du kar- sai kūnas sunaikina ligas, o į Trumpai sakant, svaiginanti ieško priežasčių. , Sunkiausia
tu į metus. Tai butų ir svei- daktaras tiktai prigelbsti. Gam-i gėrimai nėra tokis baisus daik- surasti priežastis ligos; gydy-
kiau ir pigiau. Visuomet pi- ta gydo, o daktaras tiktai pra-’tas. Ne. Girtuokliavimas, ži- mas kaipo tokis ne taip jau
giau apsisaugoti, negu gydytis, deda. Daktaras—gamtos prie- noma, smerktinas dalykas—tai sunkus, jei ligos priežastis su-

_. telis, kuris visuomet pasiren-1 mes visi gerai žinome. Bet rasta.
‘gęs sekti jos nurodymus. Dak- , perdaug mėsos, perdaug duo- O žmogaus kūnas gan paini

Žinote kas yra ligos. Sergi taras vartoja įvairius vaistus, nos ir-gį kenkia; kartais gan mašina, kuriai suprasti reikia
žmogus, dejuoji ir skausmus kurie padeda kunui kovoti su pavojingai. Reiškia, visame daug studijavimo. Perskaitęs

Pirmiausia reikia ieškoti 
priežasčių, kas dažnai gan 
sunku. Daktaras ieško prie- 
;žaščių lyties organuose, pūslė
je, šlapume arba galų gale 
smagenyse ir nervuose. Juo 

Imažesnis vaikas, juo dauginus 
vilties išgydyti, ypatingai jei 
surandama priežastis ar prie-

kenti—ką jau čia ir kalbėti, ligos perais bakterijomis, čie- kame turi tyuti saikas. Paskui: kokią knygą kitą apie kūno su- 
Mes visi sirgome ir nenorime pai ir jiems panašus vaistai yra žmonių, kuriems alkoholius rėdymą, dar maža ką žinosi, 
daugiau sirgti. Tai aišku be suteikia kunui medžiagos, kuri i tikrai kenkia. Toki privalo vi- Tai kaip čia gali pats save gy- 
įrodymų. Medicina surado tu- silpnina bakterijas. 'sai negerti. Tūlose ligose ne- dytis?... Dažnai ir daktaras su-

žastys. Kartais prisieina ligą 
laiką tyriųėti, bet negalima su
rasti priežasties.

Aplamai imant visuomet gy-
kstančius įvairių ligų. Pir- Svarbiausias dalykas tai ku- 
miaus tai būdavo gana lengva: no stiprumas. Stiprus kūnas 
numirė žmogus kad ir jaunas, nugalės bakterijas. Stiprus 
palaidojai jį ir tiek. Dabar žmogus greitai pasveiksta—tai 
reikia surasti mirties priežas- patys žinote. Kartais gamta,

galima gerti. Bet tai kitas ka galvą ir smegenis džiovina, dymas ilgas, reikalaująs daug 
klausimas. kol tamistos ligą suranda, ©.kantrybės iš gydytojo ir tėvų.

Bet man nepatinka veidmai- ką jau pats surasi... Automo- Vienok daugumoje ats/itikfimų 
niavimas. štai viens musų bilius sugenda, tai kartais rel-’gaunama geri rezultatai. Koki 
daktaras kad rėkia, tai rėkia: kia gan ilgokai ieškoti kame vaistai vartojoma Čionais nėra

las vanduo. Pažiurėjo Vieš
paties žmogus į medžius, pas
kiau į kelią, pažvelgė į saulę 
ir prisiminė, kad dar nuo ryto 
nieko nevalgęs, pasuko iš kelio 
ir nužingsniavo namų link. Pa
sitikti jo išėjo šios vietos gy
ventojas, neturtingas arabas.

Svetys—dievo dovana, ypač 
jei jis AlachoC) tarnas. Pasi
kvietė arabas dervišą, pavalgy
dino, pagirdė jį ir paguldė nak
vynei savo patale.

Praslinko trys dienos. Varg
šas jėgų neteko besistengda
mas, kad kiek galima geriau 
Dievo žmogų pavaišinti, kuris 
ir nemanė toliau keliauti.

Praėjo savaitė. Dervišas tiks
liai kas dien . keturis kartus 
sėsdavosi prie stalo ir dar ti
ksliau guldavo šeimininko lo
von.

—Mana pone,— kreipėsi į 
arabą nusigandusi jo žmona,— 
ar nelaikąs musų svečiui tęsti 
kelionę į šventąsias vietas. Mes 
neturtingi žmonės, o jis visa 
baigia valgyti ir musų vaiku
čiai iš bado spiegia .

—Didi nuodėmė iš namų va
ryti pamaldų keleivį.

Praslinko dar savaitė. Dar 
kartą, bet jau atkakliau sako 
žmona arabui:

—Mano pone. Tamstos va
lia, bet mums reikia gelbėtis 
nuo Dievo žmogaus. Mums pa
tiems greit nebus ko valgyti, o 
svečio apetitas kasdien vis di
dėja.

—Nieko nepadarys^—sutiko 
vyras, ir metęs darbą nuėjo 
pas dervišą.

Dervyšas sėdėjo palmių pa
unksny ir nuleidęs kojas į upe
lį baigė kramtyti avies koją ir 
galvojo apie žvaigždžių judėji
mą. Su didele pagarba ramiai 
prisiartino prie jo šeimininkas 
ir nedrąsiai prakalbėjo:

—Garbės vertas tėve! Tuks- 
tantį kartų aš laiminu tave ir 
dėkoju už tai, kad tu savo 
buvimu laimės suteikei netur
tingiems mano namams. Bet 
: ano gėdai, mato Alachas, 
kad aš tiesą kalbu, mes šian
dien pabaigėm paskutinį aviną 
ir suvalgėm visus finikus.

Dervišas reikšmingai linkte
rėjo galva.

—Tebūnie taip. Pažadink 
mane ryt vos brėkštant, kad 
aš dar auštant atlikčiau rytinį 
namažą7) ir galėčiau tęsti ke
lionę.

Ryto, vos pabalo žvaigždės 
ir paraudo rytai, šeimininkas 
palytėjo svečio petį ir prata
rė:

- Atbuski, Dievo žmogaus. 
Laikas keliauti. Jau ir gaidys 
pagydo.

—Kaip? Pas tave yra dar 
gaidys, nusistebėjo dervišas ir 
apsivertęs ant kito šono vėl 
užmigo.

[“T-as”] Chadi Murat.
1) Dervišas—musulmonų arba Ma

lonėto pasekėjų vienuolis, padaręs 
apžadus elgetiškai gyventi.

2) Meka — šventasai musulmonų 
miestas* Arabijoj, kuriame gimė Ma- 
gometas., musulmonų tikybos įkūrė
jas. Meka nepaprastai gausiai mu
sulmonų maldininkų lankomas mies
tas. Kiekvieno musulmono svarbiau
sias siekis, aplankyti šventąjį mies
tą ir atiduoti pagarbą didžiam jų 
mokytojui Magometui.

8) Piastrą—smulkus turkų pinigas.
4) Forsagas—ilgio mastas, varto

jamas rytuose, maždaug atatinkąs 1 
su virtum kilometrus.

5) Oazis—dykinėj arba tyrlauky 
nedidelė augmenim apaugusi vieta, 
kurioj yra vandens šaltinis.

6) Allach—arabiškai Dievas.
7) Namazas—musulmonų malda, 

kurią reikia 5 kartus per dieną at
likti.

tis, reikia surasti kokia liga taip sakant, tingi darbuotis.
jisai mirė. Tada daktaras turi ją sužadin-

Ligas galima suskirstyti į ti atatinkamais vaistais. Vis-gf 
šiuos skyrius: 1) apkrečiamos reikia aiškiai pasakyti: kūno

alkoholis, visoki svaigalai žudo dalykas, o ką jau čia kalbėti 
musų gentkartę... O redakto- apie sugedimą kokio nors gi- 
rius pritaria: saugokitės svai- liai kūne užslėpto organo.
ginančių gėrimų, jei nenorite Kas pats bando gydytis, tas

reikalo rašyti, nes kiekvienam 
vaikui reikia kitokių vaistų. 
Tiktai daktaras gali surasti 
kas vaikui reikia duoti ir kiek.

P-lė Mercedes Gleitz, Londo
no stenOgrafė, po septynių ne
sėkmingų bandymų, perplaukė 
Anglijos kanalą į 15 valandų ir 
15 min. Ji padarė rekordą per
plaukdama tą kanalą taip vėlu 
laiku.

Padidina Nervų ir 
Gyvy beis Jėgų

Per daugiau kaip 85 metus Nuga-Tone 
suteikė geresnę sveikatą, padadino stiprumą 
ir panaujino gyvybės jėgą dėl daugiau kaip 
milijono žmonių. Sis stebėtinas kūno būda- 
votojas sustiprina silpnus, nupuolusius ner
vus. Jis padaro gausą raudono, sveiko krau
jo. kuris nustato ią< Jmulluoja pilvą, kepe- 
n's. inkstus, tulž|, žarnų veikimą ir kitas 
svarbias dalis.

Nuga-Tone uždeda patvarią, sveiką 
ant kudo kūno, sunykusio kūno, padidina 
anetitaą, pagelbsti viržklnimą ir atn« Ža ra
mų. gaivinanti miegą. Imk ji per keletą 
dienų ir j»gu nepagi/bės jums, sugrąžink 
likusius pardavėjui ir atsiimk savo pinigus 
Parsiduoda visose aptiekose. Persitikrink, kad 
valini T..n. ui. 1 d d . ■ ..n i
dyt bevertis.
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Gyvenimo mažmožiai “Neturiu, mąsto, aš tokių pi
nigų. Už bilietą, taip, iŠ tikrų
jų, užmokėta. Bet daugiau nėr. 
Vos 20 kapeikų beliko. Jeigu, 
mąsto, už tą sumą nepasiseks 
rūbai pakabinti, tai • bloga. 
Teks sp apsiaustu ir kaliošais 
įlįsti ir ant kepurės sėdėti”.

Nusirengė musų širdingasai 
draugas Vasilij Ivanovič. Pa
duoda rubus su kaliošais per 
užtvarą. ,

—Dovank, sako, dėde, smul
kių nėra. Paimk rankon, kiek 
duodu, neskaitęs.

O rūbinėje, kaip tik priešin
gai, stovėjo žmogus ciniškas. 
Jis čia pat suskaitė pinigus.

—Tu sako, ką gi, šunsnuki, 
dvidešimts kapeikų rankon

[L. ž.J žinoma, tai įvykis 
paprastas, ne pasaulinės reikš
mės. Kurie-nekurie žmogučiai 
labai net paprastai nesupras, 
kas įvyko. . ,

Pavyzdžiui, nepmanas, kurio, 
gal būt, kiekviename kišeniuj 
sidabras žvanga, taipgi vargta 
suprastų tą įvykį. .

Užtat jį suprastų paprastas 
darbo žmogus, kuris pinigų lo
peta nežarsto. Toks žmogus su
pras ir labai kkrštai užjaus 
Vasilij Ivanovič Rostoflirkiną.

Dalykas toks. Vasilij Ivano- 
vič draugas Rostopirkinas nu
sipirko bilietą teatram

Algų išmokėjimo dieną, Va- spraudi? Aš, sako, užtat galiu 
šia Rostopirkinas tyčiomis už- tau kaliošu per snukį duot, 
suko teatran ir, kad be reika-| čia iškart jie susivaidijo.

Riksmas.
Rūbų saugotojas rėkia:
—Man

biuru su 
Trauktis

savo 
sako, 
kokį

ūpas

sargo, 
velnių 
snukį

vėjas, nepastovi, kaip jura Ir mėgdžiojo kiekvieną moters 
tai greit kitėjanti, kaip putos, judesį, šešias valandas mote- 

Visų pirma moteris pažvel- ris buvo patenkinta, bet pa»- 
gė į vandenį ir šuktelėjo: kiau ji su ašaromis prabilo:

—Kokia 
Paskiau

tarė:
—Kaip 
Moteris

lišėjo sausa. (Nuo to laiko vi- dedu bijoti.
visai sada moterys iš vandens išeina gins, jei kas nors iŠ pavydo 

sausos). norės man pikta padaryti?
| Pamatę moterį, pražydo že-' Magadeva sutvėrė stiprų, 

prt- mėje gėlės ir iš dangaus su- galingą liūtą. Liūtas saugojo
užsi- žiūro į ją milijrdai smalsiųjų moterį. Tris valandas mote-

šitos akys ♦ sužvilgo ris buvo patenkinta, bet pas- 
Nuo to laiko ir kiau tarė:

Tik, šviečia žvaigždės. Aušrinė ir — Aš gražiausia. Mane gla- 
^vakarinė žvaigždė sužvilgo iš monėja, o aš nieko neglamo- 

Negaliu gi aš mylėti 
didžiulį ir baisų liūtą, kuriam 

Moteris vaikščiojo po gra- aš jaučiu pagarbos ir baimės

nęs pabėgti, kuomet aš pyks- kęsti!
tu ir kuri butų kantri ir ga- < Magadeva užsimąstė ir su-

ag graži! 
apsižvalgę aplink

kiau ji su ataromis prabilo:
| —Aš tokia graži! Apie ma- 

ir ne gieda, mane glamonėja, ties 
mano kojomis šliaužioja, mano 
mėgdžioja. Manimi stebisi ir

tu ir kuri butų kantri ir ga
lėtų visus mano užgavimus pa- tvėrė jai... vyrą.

Tą pat akimirka ties mote
rim (pasirodė šuva.

i HEVROlEm

Todėl

PHONE VIRGINIA 1050

ment:

gražus pasaulis!
iš vandens į krantą pavydi man taip, kad aš pra- 

Kasgi mane ap-

HU.Bin

Bilietas rankoj. Ir įeiti nelei
džia.

Skubindamas;, nusirėdė Vflr 
silij Ivanovič, surišo rubus 
klumšelin. šoko su klumšelln 
prie durų—neleidžia.

—Jums, sako, reikėjo dar 
patalus atsinešti...

O laikas bėga. Muzika gro
ja. Antraktas prasideda.

Vasilij Ivanovič 
nusmuko.

šoko prie 
—Ak, tu, 

ėdėli! žiūrėk,
fmgino, patarnaudami nepai. akių.

Maga riekėjo—butfų negrą- džiaugsmu, 
žios peštynės įvykusios, 
ačiū, kiti sargai išskyrė.

Vienas senukas, geros širdies pavydo—dėl to ji ir Žiba alš- nėju. 
sargas, sako Vasilijui Ivanovi- kiau už kitas.
čiui.

—Stačiai, gaila žiūrėti, kaip žiąsias pievas ir gėles ir visi jausmą, 
tu susinervavęs. Kabink 
mane dovanai. Tik, sako, 
rėk, ryt, dėl Dievo meilės, 
užmiršk atnešti.

Vasilij Ivanovič sako:
—Kokiems (falams aš dabar «irdžil' sit,< džiugesių, 

kabinsiu, kai antrus veiksmas I Išklausęs ti} skundą, Maga- 
prasidėjo. Aš, sako, vis vien 
dabar nė velnio nesuprasiu. AŠ, 
sako, nepratęs pjesės iš galo 
žiūrėti.

Pradėjo Vasilij Ivanovič sa- 
ne’ vo bilietą kitiems siūlyti. Vos

Aš, sako, nebijau. , pardavė už trečdalį kainos vie-1 
Traukis nuo kabyklos per pa 
trankos šūvį, netikėli!...

čia, žinoma, 1
maišė, pradėjo tyrinėti įvykį. I 
Diskusijos prasidėjo— ar gali-

dalykai, graudus ma 20 kapeikų rankon sprausti.!
I O laikas, be abejo, bėga.

lo pinigų nemėčius, pirko iš 
' anksto šešioliktos eilės bilietą.

žmogus senai svajojo praleis-
• ti vakarą kultūriniame bendra

vime. Tam ir penklitį išmetė,
nė akies neprimerkęs. Tik lie- kitaip aš

- žuviu taukštelėjo, kai kasinin
kas pinigus susižėrė.

gal už tuos skatikus 
tavo kaliošais vozotis.
nuo mano kabyklos, 
už save neatsakau!
Ivanovič sako: 

rupužgalvi, nešukauk!
O į tą spektaklį Vasilij Iva- Nežemini^ autoriteto buržuazi- 

novič labai rimtai rengėsi. Nu- jos akyse. Paimk rubus, aš 
siprausė, nusiskuto, kaklarai- tau rytoj atnešiu, kiek trūksta, 
kštį užsirišo. | Sargas sako:

Ak, Vasilij Ivanovič, Vasilij —Buržuazija tu manęs
Ivanovič! Ar nujautė tavo kil- gąsdink, 
ni širdis gyvenimo 
permatei tu 
mažmožius? 
tavo plieno 
kaklaraištį?

Oi, liūdni 
dalykai atsitinka pasaulyje!

Atėjus spektaklio dienai Va- Paskutiniai žiūrovai salėn ei- 
silij Ivanovič Rastopirkinas la- na, veiksmas prasideda, 
bai laimingas, linksmame ūpo 

. nudūlino teatran.
“Tūli, mąstė, žmogučiui, ne- parazitas 

griebia juos velniai, j aludes kabykla ateina.

Vasilij 
-Tu,

visus

ranka,

pinkles? Ar 
gyvenimo 

nesudrebėjo 
kai rišai

Sargas rėkia už pertvaro:
| —Tegu, sako, tas prakeiktas 

kitą kart su savo 
Tegu, sako, 

vaikšto, pasigėrę snukius į te- pats kabina ir pats, saugoja.
! legrafstulpius skaldo. O čia ei-t

ni žmogus teatran. Su bilietu, siverkė iš apmaudo.
Šilta, jauku, inteligentiška. It | —Ak, tu, sako, žvėris, Kan-

• už visa—penklitis”. kintojas. Juk aš, suko,
Atėjo Vasilij Ivanovič teab kius žodžius, gtf ųi tau 

ran ankščiau, maždaug, dvide- barzdą išrauti.
! šimt minučių. -. ‘ | Čia Vasilij Ivanovič skubiai I

“Kol, mąsto, šis tas, kol nu- apsivilko apsiustą, įsidėjo ka- Į
■ sirengsiu ir pasitaisysiu, kak- liošus į kepurę ir šoko prie 

laraištį drūčiau prisirišiu, žiu' durų.: šoko prie durų— su r?. | 
rėkis, ir kaip tik bus laikas”.

Pradėjo musų mielasai drau-' 
gas. Vasilij Ivanovič Rasto- 
pirkinas rengtis, žiuri ant šie* gi, žiūrėkit, aš turiu. Nupieš-! 
nos skelbimas— 50 kapeikų iš kit kontrolę ir leiskit, 
kiekvienos personos už rūbų ’ 
saugojimą.

Suspaudė Visilijui 
čiui širdį.

Tokios Pigios Kainos

pas tyliai jąja gėrėjosi. Tai įkyrėjo
‘ ........................  t 1 rim (pasirodė šuva. — Koks

Tu sutvėrei meilus gyvulys! tarė moteris

mą nehus daugiau tokių pigių kainų, 
teiefonuokit dėl savo orderio

Joh kalba pačios už save, šią žie

tuojau.
POCAHONTAS

Lump and Egg ....... ..............  $11.50
Mine Run ................. ...........   7.75

ORIENT FRANKLIN COUNTY
Lump ....................... ........ .I..... t '8.25
Egg and Nut ......... .....8.00

SOLY A Y COKE
Range ........t....... . .... 12.50
Nut .............y................ ................. 12.00
No. 2 Nut •.............. .............. 10.25

ANTRACITE
Range ..................... ................ 16.95
Chesnut ................... ................ 16.45

žiu- moteriai ir ji sušuko: 
—Magadeva!

mane gražiausiu. Visi džiaugia- ir pradėjo šunį glamonėti, 
si mano sužavėti, bet aš ne- —Kaip aš jį myliu!

Dabar moteris visa turėjo! 
Ji daugiąu nieko negalėjo pra
šyti. Tki ją supykino. Pyktį 
reikšdama, moteris užgavo šu
nį—šis sulojo ir nubugo; ji ko
ja primynė gyvatę—ji šalin nu
šliaužė, Beždžionė pabėgo, 
paukščiai nuskrido, kai ant jų 
suriko moteris.

—O, aš nelaiminga! —vai
tojo moteris,—mane glamonėja 
ir giria, kada aš ešu gerai nu
siteikusi, bet kai aš supykstu 
—visi nuo manęs bėga! O visa
galis Magadeva! Paskutinį kar
tą tamstą prašau: sutverk 
man tokią esybę, ant kurios' 
aš galėčiau ^avo pyktį išlietlj 
kuri neturėtų drąsos nuo ma- ■

ne- j

deva ' sutvėrė nesuskaitomą 
daugybę paukščių. ' Paukščiai 
giedojo žavingas dainas apie 
moters grožį. Moteris klausėsi 
ir šypsojos. Bet per dieną jai 
tas nusibodo. Išsiilgo moteris.

, , —Magadeva! šuktelėjo ji,—
nam nuskurę nu. man gje(ja žavingas dainas, ku-

kiti sargai U-L NUTS riose «irdžti- kad a8 «ražlal-
»J° «atv6n' šia. Bet kas tasai grožis, jei

niekas nenori mane apkabinti 
ir švelniai prie manęs prisi
glausti.

i Tada Magadeva sutvėrė gra- 
sutvė- žią ir lanksčią gyvatę. Ji gle- 

moteri ir šliaužiojo

MOTERIS
Indėnų padavimas.

Magade va,
nužengė žemėn sa- besčiavo
pasigrožėti. Jo žy- ties jos kojomis. Pusę dienos 
šiltą vėją. Medžiai moteris buvo patenkinta, .pas-

Visagalis 
ręs pasaulį, 
vo kūryba 
gis sukėlė 
palenkė savo viršūnes ir pra- kiau pradėjo bodėtis ir dusau-
žydo baltosios lelijos. Magade- ti:

Vasilij Ivanovič vos neap- va nuskynė vieną leliją ir į-l — Ach! jei aš jau bučiau to- 
! metė jūron. Vėjas subangavo kia graži, tai kiti stengtųsi 
vandenis ir uždengė leliją bal- mane pamėgdžioti. Matyt, kad 

už to- Lomis putomis. Akimirka ir iš aš jau netokia graži.
Visą Putą kuokštės pražydo moteris—I ]»■•-<••—-x

I V 1 • 1 • . t • ■ « • > _ _ i t v • T •
Į Moteriai patenkinti Magade- 

švehii, kaip lelija, lengva kaip va sutvėrė beždžionę. Ji pa-

BRIGHTON
Coal & Building Material Co.

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

nreciation.
None ton small for our ap-

bais neįleidžia.
—Broleliai, sako Vasilij Iva- j 

noMlč, mieli, draugai EAKetą

Ne, neįleidžia.
Tuomet, iš tikrųjų, Vasilij

Ivanovi- Ivanovič pradėjo blaškyti.
Spektaklis eina. Muzika groja.

Atdaros

s

Pinigai Greit Nusiunčiami j Lietuvą
»* • 11

ir Kitas Europos Šalis
• 3% mokame už taupymų sąskaitas 
t Priimam komercines sąskaitas

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

Kenduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

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

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio 
departamento

leautijul
Fisher BodySOUTH WEST TRUST AND SAVINOS BANK 

35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago 
State Bankus, Chicago Clearing House priežiūroj 

Resursų virš $5,800,000.00

įy A Stato Bank A Clearing House Bank

f. o. b« Flint, Mich.

MALT TONIC’O

(

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

’695
Jei jus turite kad ir mažai pinigų, vienok 
yra geriausia priežastis, kad jus turėtumėt 
vartoti šį banką, nes pametimas pinigų yra 
nemalonus dalykas.
Čia jus galite depozituoti vieną dolerį arba 
dešimtį dolerių visvien jie yra lygiai ap
saugoti.
Labai nedaug pas mus taupymų sąskaitų 
buvo iš sykio didelių — mes dabojome jų 
augimą su pasididžiavimu, mes taipgi pa- 
gelbėsim ir jums.
Bankas yra atdaras šį vakarą — pradėkit 
tuojau. *

CENTRAL“™6 BANK
A Trust Company

1110 West 35th Street

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti-
1 , 1

nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Extra Pale Alaus
OOO COMVAUOO*"

MVOMKlHft 
QOOO FO* THC

FRaO tRlCK b

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St.,f Chicago

j i ’ ' ' < J,l

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

Indiana Harbor. Tejephone Indiana Harbor 1627

*525 
^ ... *595 
^...*625 

. *695 

.*7i5
»745 

Truck >395 
(Choūb Only) 

3-Too Truck >495 
(Choasi* Only)

Ali priceo f. o. b. Flint, 
Michi^in

Visur, šis puikus Chevrolet uždaromas automobilius 
turi didelį populiarumą — nes jis turi visus paranku- 
mus keturių durų ir visus gražumus Fisher styliaus 
ir daria) o kaina labai pigi!
Pažiūrėkit šitą puikų pavyzdį artizmo. Pastebėkit jo 
tvirtą apmušimą audeklu — puikų modelį hardvvare 
— storo plate stiklo langus — ir moderniškus kitus 
dalykus. Pasivažinėkit su juos ir pastebėkit Chevrolet 
veikimą.
Padarykit tai — ir jus sutiksite su šimtais tūkstan
čių kitų, kad štai yra geriausia vertė pasaulyj keturių 
durų uždaromo karo!

SOUTH 1
Orine 1T»oh. & Sheets Motor Co. 

65?:2 Cottage Grove Avenue 
Superior Motor Salee 

6943 S. Halited Street
8. & M. Chevrolet Company 

8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holland, Illinoie 

VVanne Motorą, Ine. 
Chicago Helghta, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street 

Argo Motor Co,
I 7410 Archer Avė. 

Summlt, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

6436-42 S. Ashland Avev 
Barron Mauloff Chev. Sales 

2830-48 Weet lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavčjo.

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelga
Caley Brothers 

10688 S. Michlgan Avonue
F. L. Crawford Motor Salta 

9821 Cottnge Grove Ava.
Ducy Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė.
Spooncr Motor Sules 

Harvey, Illinois
McManue Motor Salee 

6711 8. We»tern Avo.
Michlgan Avė. Chevrolet Co.
2284 S. Michlgan Avenue

Niehurger ęhevrolet Corąpany 
7744 Stony Inland Avenue 

A. J. Osterbeek Motor Co.
7641 S. Haluted Street 

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Salee 

2504 Milwaukee Avenue 
Neleon Chevrolet Salee 
812 Divereey Parkway

w

Nickey Auto Sale* ”
6010 Ivving Park Blvd. .

Rosb Chevrolet Sales z
1882 W. Irvinsr Park Blvd.

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Salee 
8888 Rooeevelt Road 
R. &N. Motor Salee 

6827 Ogden Avenue. Berwyn
W<m* Auto Salee

2632 W. Washington Ęlvd, 
George W. Dumt Chov. Co.

741 W. Jackeon Blvd.
Eivek'a Salee & Service 
2546 S. Turner Avenue 

Keenan Motor Salee 
Cicero, III. 

King Motor Sale* 
Maywood, Ulinoie 
Lewie Auto Salee

8838 Ogden Avenue

C O S T-
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Lietuvių Kompozitorių Siluetai
Kastantinas Galkovskis

(Pajbaiga)
Fortepijaninė Šimkaus muzika.

Šimkus išbandė savo kūrybi
nes jėgas ir “naujojoj” muzikos 
formoj. Jis suredagavęs ir iš
studijavęs Čiurlionį, vis dėl to 
nepateko jo šiaip ar taip neaiš
kias gana slegiančios ir gaivali
nės mūzos įtakon.

Šimkus savo “naujausiais” 
muzikaliais ieškojimais veikiau 
bus artimesnis franeuzų deka
dentų mokyklai. Šimkuje gali 
užtikti atbalsius Debussy’o, Du- 
c’o, O’D’Endi’o, kurių tėvas ir 
vyriausiasis srovėj vadas buvo 
genialus rusų kompozitorius Mo
destas Musorgski’s.

šita naujoji muzikos srove 
vadinama impresionizmu.

Ir Šimkus savo naujojoje kry
pty kuria tarsi nežemiškus bal
sus. Jie ne skamba, bet tarsi 
dvelkte dvelkia tai švelniai, tai 
vėl šiurkščiau glostydami; juose 
sunku atskirti lengviausias kolo
ritas, spalvų žaidimas, tarsi tai 
butų prerafaelitas tapyboj, žo
džiai tariami puse burnos, sap
nas ne sapnas, palaimingas svai
gulys, slėpiningas šnabždėjimas, 
paparčio žiedo mirgėjimas nak
ties gludumo]... šaukia, kelia 
aukštyn, šviesa žaidžia su šešė
liais.

Savo veikalą Šimkus pavadino 
“Lietuvos siluetai”. Ne Lietu
vos vaizdai, bet jų permatomi 
bruožai, ne jų garsiniai atavai- 
zdai, bet tai, ką kūrėjas mato 
kuriamojos ekstazės pagautas; 
neapčiuopiamą, bet gyvą jų esy-

stų šviesa su šešėliais. Kaž kas 
pusė burnos pradėta sakyti ir 
nebaigta.

8. N r. “Gervės skrenda”. Jų 
lėkimas ilgų kaspinu nusidrie
kia, tai pakildamas, tai vėl nusi
leisdamas. Kartais pasigirsta 
gervių balsai.

9 Nr. “Lietuvių pasaka”. 
Pats pasakojimas skamba aiš
kiai, ryškiai. Užburta pasukos 
fantazija tą pasakojimą apipi
na prašmatniausiais muzikos 
garsų raštais.

10 Nr. “Vėjas laužo me
džius”. Galingos audros pas
tangos. Bet aprimusio guivalo 
garsai priveda prie 4 piemenė
lio simfanijų.

Pirmoj (11 Nr.) pajunta
me, jog jau išsigiedryta, ap
rimta, saulelė pasirodė. Pitone-' 
nėlis, įsiklausęs paukštelių gie
dojimo, savo paprastu, vamzde
liu ksrtoja jų balsus.

Antroj simfonijoj (12 Nr.) 
girdime susipynusius ir paukš
čių giedojimą ir vandenio ry- 
liavimą, iš ko susidaro kaip 
ir koks malonus 
burkavimas.

Trečia piemenėlio 
(13 Nr.). Suskrupo
menėliai širdelė, ir jis savo 
nuotaiką lieja rypuoja nesudė
tingai, bet nuoširdžiai,.

Pagalios ketvirttc\ji simfoni
ja (14 Nr.). Idiliškas reginys. 
Piemenėlis linksmai vamzdeliu 
ryliuoja, tarsi šokinte šokintų 
ką, o iš tolo pasigirsta lyg ma
lūno girnų zaunimas, lyg koks 
trypimas.

Staigus piano neišrištų dico 
nansu—ir ties musų vaizduote 
atsistoja 15-tas “Lietuvos si
luetų” Nr. Autorius jį pava
dino: “Kaip man liūdna”,
šiaip ar taip, sodžiaus gamtos 
aplinkoj, padirvėli»aLs bevaikį 
tinėjant karvutėms besiganant, 
gražią kūdikystę prisiminus į 
širdį įsiskverbė liūdesio kirmi
nas...

16- tas
Suktinis’ 
vaizdelis.

17- tas pavadintas “Su žvan- 
žvaliai, 
lengva!

dėl to nuvirstania...
Br vėl prasideda lintksmas, 

žaismingas sodžiaus pokylio 
užimąs, kuris smarkiai ir aud
ringai, 
užbaigia 
Šimkaus 
veikalą.

o kartu ir nelauktai, 
šį įdomų, talentingą 
“19 Lietuvos siluetų”

zės, kuriomis moterų choras 
kalba apie amžinai žaliuojan
čią eglę peš Šešupę. Kaip ly
giai plaukia sopranai ir kaip 
dailiai piešia .altai “tylų van
dens srovių bėgimą”. Pabaigoj 
vėl galingas šauksmas.

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N

Registruotą Akušeriu ir 
NapfapatS

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

“ Phone Ceentral 5999 
Re s. Lavvndale 0707 

RichardJ. Zavertink
ADVOKA-TAS

' 127 N. Dearbom St.
Room 806 Chicago.’’

fan

nui- 
gy-

Gal kiek aptingę, gal neįpras
ti garsų raštai, tačiau jų ne
lauktas keistumas pilnas liau
dies savitumo, kūrybinės 
tazijos lakumo.

Ouasi Trio—neabejotinai 
zika atvaizduos savotiškas
venimo vaizdelis: gal kieno 
rietenos, gal burnelę kitą iš
metusių ar ir gerai įkaušusių 
sodiečių vingiuota eisena. Tris 
kartus pasikartoja accelerando 
su bito—gal tris kartus bando
ma išsilaikyti ant kojų. Ir vis

dalis, kur

Šimkaus himnas.
(“Lietuviai esame mes gimę”)

Galingas, šaukiantis. Labai 
įdomi jo vidurinė
puikiai iliustruoja tekstą mu
zikos frazė, vyro balso gieda
ma, kuri sulygina lietuvį su 
šimtamečiu ąžuolu. O toliau 

|vel kaip ryškios muzikos fra-

štai trumpa, žiūrint iŠ pau
kščių tako, lietuvių muzikos 
apžvalga.

Duok, Dieve, lietuvių muzi
kos meno laukams greičiau 
pribręsti ir nuolat teikti teikti 
savo tėvynei gausų derlių. 
[“Vii. Aidas”] Vertė P. Krz. Patarnavimas

balandžių

simfonija 
musų pie-

jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

BLACK' DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

Visiems Reikalingas Radio
Ugi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, Atvvater Kent ir Freshman Radio.

H

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšięs

Vietiniai Lietuviai yra Kviečiami Atlankyti 
Musų Įtaigi

“Lietuvos Siluetai” yra muzi
kalu tema su 18 variacijų. Pati 
tema pavadinta “Lauke” ir yra 
senobinė lietuvių liaudies daina 
— pasakojamojo, rapsodiško po
būdžio elegija.

2- me Nr. vyriausioji tema 
skamba tyliai ošiant Lietuvos ši
lui, kuris klausosi pasakojimo a- 
pic “senų senovę” ir pritardamas 
linguoja savo garbanotomis gal
vomis.

3- me Nr. vyriausiąją temą ly
di nelyginant vamzdelių rykavi
mas,

4- me Nr. tema pasakojo apie 
didelius rūpesčius ir sunkius var
gus Lietuvos istorijoj.

3. Nr. O gyvenimo valandos 
vis bėga ir bėga, tarsi sraunusis 
upelis. Ta pati senobine lietu
vių daina čia skamba sraunojo 
upelio bangoms pritariant.

6. Nr. “Meilės daina”. Čia 
pirmoji vyriausios tautos frazė 
išvystyta karštais, aistringais 
variantais.

7. Nr. “Jis ir ji”. 
Tema tai base, tai
Akompanimentas čia kiauriai 
permatomas oru liekąs, tarsi žai-

SUBUDAVOJO STIPRIĄ 
GENTKARTĘ

siluetas “Kaip ir
— linksmas šokio

gučiais”. Linksmai 
skamba pati daina, 
žvanga jos įdomus žvangučiai.

18- tas siluetas “Vakarinei 
žvaigždei”. Skamba kaip pasa
ka, kaip elegija, svajonė.

19- tas siluetas— “Finalas”.

r

M 
M 
H 
H 
H 
H

H

M

*
M 
M

Atvvater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa 
veikslo už $98 ir auka 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79. 
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor- 

dus ir Ęoles.
Einame į napius ir Ra- 

T . 1 
dio setus sutaisome.

ANGLIS
Musų ofisas yra pilnai pasirengęs suteikti vi 

sokius patarnavimus dėl vietos lietuvių.

Musų ofisas yrą atdaras kas dieną.

Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

PERLINES

real Estate
M

H 
•< 
M 
H 
M 
H

Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos pHe* 
niniaia “reeds." E>ailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”
Katologus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue 

cnrcAGo, ill.

Męs parduodame namus, ismainom ir parduo 
dam biznius, inšiurinam nuo ugnies.

Padarom visokius dokumentus, kaip tai: parda
vimo popieras, kontraktus ir testamentus.

Suteikiame informacijas legališkuose dalykuose.
■’ > j' . ■

Duodame patarimus ir pagelbstim išsiimti pilie
tiškas popieras. \

Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, prieina
miausią kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoją 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik {Ine.}
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. pozpiet.

M

H
H

šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami i krautuvė, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė
M
M
H

’ Adresas . ................   1................................................................ *
5uLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt

WEBOTttDAN1EL

Duetas, 
suprane.

JAN IS 
1782

OCT. 14 
1852

Kį TIK GAVOM!
KITĄ SIUNTINĮ

ALLEN’S
PARLOR PEČIŲ

QUEEN KONCERTINOS ‘
YRA GERIAUSIOS

2608 West 47th Street
Telephone Lafayette 1083

Naujas ir Vartotas Materiolas

HARVEY WRECKING & LUMBER CO
* ' • f

Dykai dastatymas 
50 myliu nuo 

Chicagos

Roleliose stogų 
popiera

Antros rųšies dirbtuvės už
baigos naujas materiolas. Ge
riausi popiera stogų dengimui 
(2 arba 3 šmotai į rolei j). Spe
cialiai voleliui C1 "7 E 
tiktai ...................... f I . I U

9247-59 Baltimore Avė.
šiaur-rytinis kampas 93 St
Du telefonai Saginaw 2942-7565

Langai dėl porčių
Geri, stiprus langai dėl por- 

čių, su stiklais, 1% colio storu
mo rėmai. Specialiai pigia kai- 
„adata. $1.75

Nerokuojame už dasta- 
tymą 50 mylių nuo 

Chicagos

Pereitą panedėlj buvo mi
rties sukaktuvės žinimo sta- 
tesman’o ir kalbėtojo, Da- 
niel Webster’io, kuris yra 
pasakęs: “Lai mes sukau
piame visus savo resursus,
kad pamačius, ar mes irgi, 
savo gentkartėj, negalėtu
mėm padaryti ką nors at
mintino.” Bet tik sveika 
gentkartė gali atsiekti dide
lių dalykų. Trinerio Kartu
sis Vynas yra atsakantis 
sveikatos budavotojas. Jis 
prašalina nevirė k i n i m ą, 
prarastą apetitą, užkietieji- 
mą, neramų mie^ą ir abelną 
silpnumą. Naudingas kupo
nas randasi kiekvienam pa
kelyje. Bandykite taipgi 
Trinefio Linimėnt nuo reu
matizmo ir neuralgijos, Tri
nerio Cough Sedative ir Tri
nerio Cold Tablets nuo ko
sulio ir slogų! Jei negautu
mėt savo vaistinėj, tai rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Kuomet viršutinė* durys yra atdaros 
šio cabinet, jus turėsit užtekti

nai malonios šilumos.

Heat Radiating Fins
Šita nauja, vienatinė Allen’s kons
trukcija padaugina Šilumos paviršių 
1OO nuošimčių. Pagreitina ir padau
gina ftilumoa cirkuliaciją — sutaupo 
kurą.

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. Povedinio užbai
gimas — riešutinio medžio efekto. Leng
vas nuvalyti.

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

Plasterboard —
Pigiai

Musų geriausios rųšies plas
terboard, labai pigia kaina. Ge
resnis negu lištvos (lathes) 
plasteris ir daug stipresnis. 
Musų kainos už Plaster-Board 
yra sekamos:

Didumas .
48x6 .........
48x7 .........
48x8 .........
48x9 .........
48x10 .......

■v

Kaina 
.. 96c 

$1.12 
$1.28 
$1.44 
$1.60

Vartotas medis
2x4 colių, taip pigiai kaip 1c 

pėdai. 2x6 colių, taip pigiai kaip 
2c. pėdai, 2x8, 2x10, 2x12, taip 
pigiai kaip 2c. už ketvirtainą 
pėdą. 3x12 colių, visokių ilgu
mų, 8c. už ketvirtainą pėdą.

Didelis pasirinkimas vartotų 
balkių, tiktai po 2xMs cento už 
ketvirtainą pėdą. ,

Lentos 1x6, DAM Flooring, 
visokio pločio Ienos, $17.50 tūk
stančiui.

Vartotos klevinės dėl grindų, 
$25 tūkstančiui.

Z. PIETKIEWICZ
FURNITURE STORE t

1721 W. 47th St.

Durys (storm
doors)

1% colio storumo durys 
(Storm doors) stiklinės ir me
dinės, 2 pėdų 8 colių per 6 pė
das ir 8 colių taipgi 2 pėdų 8 
colių, per 7 pėdas. Specialiai 
kiekvienos durys <££

Šėputės dėl gyduo
lių specialiai

1 pėda 5% colių per 1 pėdą 
10 colių, su veidro- C4 4 E 
džiu po ................... w
Dabar laikas, nusi
pirkti (storm sash) 

Dviejų ir keturių langinyčių 
nuo audros langai, tolio 
storumo, rėmai baltos pušies. 
Nepaprastai jįgia kaina, vie- 

"teT.į................... $1.75
Naujas medis

Lap siding 8 Vi c. pėdai, ketvir- 
taina 1x6 colių.

Paprastos lentos 
%x6 colių $35.00 

už tūkstantį kvadratinių jpčdų 
%x8 colių $40'00 

už tūkstantį kvadratinių pėdų 
Drop siding, tūkstantis kvadra- 

^ių..ps:. ,... .... $45
Ceiling %x4 colių, už CEfi 
tūkstantį ......a.a•„<

Fiber Wall Board
> Galima vartoti dėl pertvarų, 

ant viškų ir skiepe. Užlaiko 
šilumą.

Didumas

48x6
48x7
48x8

Kaina

84c
98c

$1.12 
$1.26 
*1.4048x10

1 «<&■ '

kurį galit sutaupyti
■K ' ; !< L J* >< '■<

Didelis pasirinkimas vartoto materiolo už 
daug pinigų. Kam turit mokėti brangiai už nau 

ją, kuomet galit gauti pigiai vartotą materiolą

• • '♦**« • -m* > v. «•



šeštadieni, Spalis 29, 1927

CUNARD
J (Per Angliją) 

| Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

Untinių laivakorčių 
| K ooh )r atgal ant 
l>r«-ngaria ir
\qiiitoniu ......    $215

Vlauretania ................... $211
| Liepoją ir atgal šiais
laivais......................  $186

| Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai |- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamus švarumas. Puikus 
maista*. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į

CUNARD LINE 
140 N. Dear- 
bor St.

Chicago.

' J. V. BARKAUSKAS ’ 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam i namus. 
Musų kainos, 
priein a m o s. 
Darbo geru
mas užtikrin

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

SPECIAL
Atneškite savo veltine^ skry

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

& DYEKS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

S. E. BASINSKI 
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association ♦

Ofisas Pioneer Realty Co.
Specialiuojames 2-s morgičius

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

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimo, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.5C.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

PADAUŽŲ FILOSOFIJA g*
labai yra. patenkintas savo sto
nu. Rytą gatvių dulkes šluoja, 
o vakare smuklėj baMavoja. Gy
vena murinuose namuose dvie
juose dideliuose kambariuose. 
Bloga jo bute tik viena, kad 
baisiai drėgna siena. Kol per 
naktų prie jos išrulpįuu- h<> 
maž visas supelija u

SPEED

gavau

Vanago suraminimui
Vanagėlis rauda, 
Ašaras lieja, 
Nes jau išlakiojo 
Paukšteliai mažieji.
Iš jų ne vienas 
Sunkiai nukentėjo, 
KuHuos savo nageliais 
Jis pačiupinėjo.
Neraudok, paukšteli, 
Užteks paukštienos, 
Nuramink širdelę 
Bus gana paukštienos.
Balandžius, višteles 
Vis kai kur pagausi;
Apdraskęs plunksneles, 
Širdį atgausi.

—J. Balandis.

nelių Draugija nutarė dar vie
ną kartą persiversti per galvą, 
Po ilgų ir trumpų svarstomų, 
kurie ėjo be diskusijų. I 
nutarta visiems 1 
kiškų ir komunistiškų draugi
jų nieko nelaukus pastatyti 
ragožių ir akrobatiškai persi-1 
versti per į 
ir gteitai, kad niekas to trik- 
so nepastebėtų.

Bolševikų persivertimas 
galvą pasireiškia tame, kad 

i nutarė įvesti, arba geriau

lUMd Ii lIcUUJl Ucll •

galvoje bloga. Miestas man la
bai patinka—kasdieną kas nors 

’ lii/o nauja čia ištinka: vakar naktį 
visų* 'bol.ševi-|mu?ų namuose papiovė žydelį,

o šiandieną apgavo kaimo žmo
gelį, nupirkę iš jo kumpį ir 
sviesto statinę už netikrų pi-

salva taip miklia! i niKų Šimtinę AA jau ne karta 
,..i I,. !,,v. gotvSse vaikštinėjau ir miesto

Lo-

daro
Divorsų laikai atėjo, 
Gyvanašlės išgudrėjo. 
Pas jas drąsos nestoka, 
Jos ir biznį daryt moka.
Katros jaunos, tai ne dyvas. 
Juk nusibosta vienas vyras. 
Bet juk ir senų bobelių, 
Ir tųjų dresės ligi kelių.
Ar jaunesnės, ar pasenę— 
Vis vieną mintį mano;
Su dažais veidus tėplioja 
Apie divorsą svajoja.
Gyvenimo aplinkybės
Verčia jas ir prie suktybės. 
Gyvnašlė nepadori 
Juk į darbą eit nenori.
Kad gyvenim’s.but smagesnis, 

Uždraustas vaisius laisvesnis 
Reikia kas nors sumanyti, 
Kokį biznį atidaryti.
Sumanymas joms tas vedas,- 
Saldainių krautuvėles dedas, 
Jei iš saldainių biznis mažas, 
Tai kitan kambarin vedas.
Ten jos turi mulo balto 
Ir alučio skanaus, šalto. 
Naktimis linksmai uliavoja 
Iš vyrų dolerius vilioja.
Ten jie šėlsta, ten jie dūksta; 
Eina biznis—durnai rūksta. 
Lengvaširdį kai pagauna, 
Tai ir kelnes jam numauna.

—Balandėlis.

Bolševikai dar sykį per
sivertė per galvą

Rašo Padauža *

Alums praneša vienas bolše
vikų čekos narys, kad neper- 
nelių Draugija nutarti dar vte- 
ševikų ir komunistų sosaidžiu: 
DPA., PDA., DAP., PAD., 
APD., Ma M u Pa Pu ir Dur-

per 
jie 
pa

sakius, nusavinti visokį bur- 
žuazišką sportą, būtent, pir
miausia muštynes ir boxą, o 
po to kiaules ganyti ir varyti 
į dvarą, futbolą auginti ir loš
ti basebolą ir pokerį.
Šime galės dalyvauti vaikai 
ir mergaitės, 
vyrai ir mote 

Treniravimas tuoj bus pradė
tas, kad ateinantį pavasarį 
Jeffersono girioj parodyti, kad 
bolševikai yra ne visai taip 
jau durni, kaip apie juos iki 
šiol buVo manoma.

Pirmiausia bus suorganįžabo
ti du “tymai”—vienas Chica- 
goj prie Ežednevnos, o kitas 
Brooklyne prie Laisvės. Lais
vės “tyman” stos Pruseika, 
Bimba Tauras, ir Mizara, jei | 
spės parvažiuoti iš Argenti
nos. Gi Ežedenvnos “tymą” 
atstovausią: Andriulis, Kupre
lis, Gasiunas ir Zdrazdas kar-i 
tu su Valoniu. Kiti nariai | 
bus draftuoti, kad dapildžius 
“tymus“. Bet draftuotieji sto
vės pirmųjų užpakalyje.

Kai dėl “tymų“ uniformų, 
tai nuveizdima, kad vieni būt 
baltkeliniai, o kiti raudoneke- 
liniai. Tai daroma dėl to, kad 
butų galima atstovauti kaitų 
ir “darbininkų reikalus“ ir 
Rusijos Kominterną. Prie abie
jų “tymų“ kalinių užpakalių 
bus RSSS. emblema— plaktu
kas su piautuvu. Prie baltį 
kelinių emblema bus dedama 
raudonos spalvos, o prie rau
donų kelenių—-baltos spalvos. 
Prie Rusijos sovietų radonų 
vagonų irgi kalkėmis (baltai) 
nupentuota plaktukas su piau
tuvu. Taigi ir čia manoma 
tokią metodą pavartoti.

dideli ir maži

Šiupinys .

[T.] Dabar aš, Jokimas Straz
delis, rašau savo geram tėve
liui laiškelį iš laikinos Lietuvos 
sostinės Kauno, iš miesto Lie
tuvoj pagirto ir slauno. Į Kau
ną atvykau laimingai, dėdes 
buvau sutiktas džiaugsmingai. 
Jis čia gyvena dideliu ponu irHirrTTTYTTYTTTTIIIYYTYrrrrū

SSifrnūtHOME
1922-32 S. Halsted St.

_.C.n»l 6982 
J. NAKROJ1S, Vedėjas

4177-83 Archer Avė 
Vafayette 3J71..
MKEZAS. Vedėjas

Ruples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnin-

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbinčjame nuosavoje I__._______________________________
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoniui, čia vi- ___ .* '
suomet rasite didelį pasirinki- 
mą, kaip gatavų setų taip ir <^-$1 
dėl užsisakimo. Yra Šimtai v. 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo * 
Tamstų noro. Saugiai pailginę ( 
prekių rūšis ir jų žemas ap- ’ 
kainavimus busite tikri, kad *
Peoples Furniture Co. Krautu- M f 
vės yra geriausia vieta pirkti 
seklyčiai setus ir visas kitas na- 
m u reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

Archer Avc.

Laikosi jis ten 
per visą dieną!
SU LENGVUMU DEL KARO IR PATOGUMU DEL PASAŽIERIŲ

Vardas jos yrn 
man <lC<le, iS-

stebuklų žiurėjau. Namai čią 
visi mūriniai, o langai labai 
dideli ir stikliniai. Pro juos il
su vežmu įvažiuotum, jei ark
liams kiek labiau suduotom. 
Arkliais čia retai kas važiuo
ja, o jei važiuoja — kolioja; 
prasčiokais tuos žmones vadino 
ir j variai juos užkabina. Ark
lių čia visi nekenčia, todėl jie 
niekad nešvenčia. Yra Kaune 
tokia mašina, kuri tyčia ark
lius kankinu, 
“kon ka’ ’—sake
gėręs bonką. Tai tokia būda, 
gryčios didumo, purvais pa
drėbta lig geltonumo, kuriuo 
kadaise dažyta. Ji klora, šypia, 
kaip sudaužyta, geležies štan
gom gatvėmis rieda, neteptais 
ratais giesmę sau gieda. Jon 
atsidėjęs, už dvidešimt centų 
iš nusidėjėlio gali tapti šventu. 
Man dovanokite, tėveli brangus, 
kad esu sūnūs tokis nerangus, 

l|kad tamstos centų neuravoju 
ir tąja konka dažnai važiuoju. 
Tačiau juk viskas ant svieto 
margo yra apsaugoj angelo 

Į'sargo: kol tąja konka važiuo
ju nuodėmes apgalvoju, atgai
lą širdy atgaivinu ir daugiau 
taip daryti neketinu. Nuodė- 

,mių gi pildau; didžią daugybę, 
nes čia viešpatauja pikta galy
bė: kiekvienam žingsny galima 
sutiktai pusnuogę merginą, su
keliančią pyktį. Eina jos gat
vėmis, dantimis švytruoja ir 
visus praeivius akimis vilioja. 
Šiaip tai nieko naujo. Kaune 
visi sveiki-—to pat ir tėveliui 
likime suteikti. Linki jums 
sveikatos dėdė ir dėdienė, taip 
pat tamstos kurna Barbora 
Strazdienė. Gražius pinigėlius 
ji dabar uždirba— pieną mat 
iš vandens ir kalkių padirba. 
Tai gal jau ir baigsiu aš savo 
laiškelį. Prašau palinkėti lin
ksmiausių dienelių dėdei An
tanui, Petrui ir Magdelei, o taip 
pat jau ir mano mylimai mer
gelei. Prašau ją įtikint, kad jo
sios ilgiuosiu, nors kad‘ir mies
tiečiu tikru vadinuosiu, skry
bėlę šiaudinę ant galvos nešio
ju ir pėsčias nevaikštau—kon- 
ke vis važiuoju.

—Jokimas Strazdelis.

Garsiniais Naujienose

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznj Spalio 10, 1927 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Pubiiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

Paskola ir discountai
Overdraftai ...............

RESURSAI

J. V. Valdžios Investmentai ........ .................... ,.......
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .................... ,....
Bankos namas (Eųuity) ........................................
Rakandai ir įrengimui ................................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų .........
Kiti turto šaltiniai ........................................................

$2,954,817.29 
.........  387.12 
... 130,304.10 
.... 554,801.46 
.!... 20,056.89 
... 168,600.00 
... 729,897.41 
...... 8,749.00

Viso turto $4,562,613.27

ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas ........ ............... f
Surplus ........................................
Neišdalintas pelnas    ... 
Rezervo accountai ............................
Dividendai neapmokėti ....................
Depozitų ..................... ..........................
Priguli Bankoms ...... A......... .............
Re-Discountų ........................................
Kitų atsakomybių ..............................

Viso atsakomybių

$ 200,000.00 
200,000.00 
118,252.21 

.. 46,459,34 
........ . 4Ž3.00 

8,928,961.93 
....... 10,156.45 
....... 25,000.00 
.......  83,860.34

$4,562,613.27

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 “ Inkorporuota 1918

Su savo jęalesit važiuoti po 50 mylių j valandų per
visą dieną. Arba dar greičiau jei jąs norėsite. Puikus jo 
veikimas pradedant ir važiuojant i kalnus. Virš 2 (4 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.

ESSEX Super-Six
2-Paaeenger Speedabout $7H 4-Paseenger Speedi 

Coech $735 Coupe $735 Sedan $835 
AffprioM f. o. b. Detroit.phu war excise to*

Essex Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarj 
• •><«■» reikalaukite lietuvio rardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigrn Avė,

GERIAUSIOS DRAPA
NOS, STYUSKUME 

IR STIPRUME

Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskirtumet vieną i^ 
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 {taisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulf erinis 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.

Nauji Rudeniniai
Siutai ir apsiaustai

Jų vertybė yra labai 
didelė sulyginamai su 
kitais. Kada jus pa
matysite didžiausj pa
sirinkimą stylių, spal-|^ 
vų ir materijų geru
mą, jus nusistebėsite, 
kaip mes 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.

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

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

J. SAVICKAS
6234 S. Western Av.

Chicago, III.
Atdara Nedėliimis nuo 
8 iki 1-mai po pietų.

Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išrad imu 
paveik s 1; 
traukime ūžti 
krina jums 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs i

poki■*UU IlUIIIVtOp 
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, UI
■d


