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Kariškių sušaudymų 
Lietuvoj nebuvę

7 Italijos kabineto nariai 
eisią laukan

Kinų nacionalistai atstei 
gia Kantono valdžią

Mussolini meta laukan septy 
nis kabineto narius

Nugina žinias apie kariš- Kuominfahgas atsteigia
kiy sušaudymą Lietuvoje Kantono valdžią

Finansų ministeris V oi p i krin 
ta* Mussolinio finansinės |M) 
litikos auka

WASIIINGTON, D. C., lapkr. 
1. [Lietuvos Pasiuntinybės A- 
merikoj pranešimas]. — Ame
rikos laikraščiuose pasirodžiu
si iš Varšuvos žinia apie šešių 
kariškių sušaudymą Lietuvoje 
yra eilinis prasimanymas, ži
nia neteisinga..

irJi nepriklausys Nankino 
Hankovo nacionalistų, nors 
pastarieji, norėdami, galės 
susidėti su kantoniečiais

Stresemann siekia Vokie 
tijos suvienymo

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
1. — Kuomintango, politinės

Kinų nacionalistų partijos, cen- 
tralinio vykdomojo komiteto
kantoniečių grupė priėmė rezo
liuciją atsteigti Kantone tikrą 
nacionalistų, grynai civilinę, 
valdžią, nepriklausančią Jang- 
tse klonio nacionalistų, tai yra

BERLINAS, lapkr. 1. —1 Nankino ir Hankovo valdžių. 
Kalbėdamas vakar Leipcige Ton grupėn įeina Uang činvei,
Vokietijos užsienio ministeris vienas žemiausių nacionalistų
Stresemannas pareiškė, kad vadų, nesenai grįžęs į Kantoną, 
suvienijus Vokietijos geležin- ir Li čaisum, karinis Kanto 
kelių sistemą turi tuojau įvyk-i no diktatorius, 
ti visos Vokietijos sutienymas l Ta nu 

Stresemannas pasj&e, kad nė 
viena vokiečių valstybė nebu
sianti verčiama savo autonomi
jos atsižadėti, bet neturį būt 
kliudoma toms valstybėms, ku
rios norį susilieti su imperija.

kad Kan-

Daugiausia piktadarių 
esą ateivių tarpe

VVASHINGTONAS, lapkr.
— “Visos kovos su piktadary
bėmis pastangos Jungtinėse 
Valstybėse bus bergždžios, jei 
nebus daugiau dėmesio kreipia
ma į piktadarybes ateivių tar
pe”, sako atstovų buto imi
gracijos komisijos pirmininkas 
Johnson savo laiške Richardui 
W. Childui, kovos su piktada
rybėmis konferencijos pirmi 
ninkui.

ROMA, Italija, lapkr. 1. — 
Diktatorius Mussolini rengias 
stipriai papurtyti savo kabine
tą ir iškratyti laukan tris mi- 
nisterius ir keturis vicemlnis- 
terius. Laukan eiti yra nulem-

■ ti šie: finansų ministeris Vol- 
pi, krašto ekonomijos ministe
ris Beluzzo, valstybės darbų 
ministeris Giuriati, korporacijų 
viceministeris Bottai, karo vi
ceministeris gen. Cavallero, 
aviacijos viceministerisi Balbo 
ir užsienio reikalų viceministe
ris Grandį.

Finansų ministeris . VolpI, 
kurs savo ministeriavimo laiku 
iš penkias-dešimto Italijos tur
tingų jų eilėj patapo antras 
Įturtingfiausias asmuo, Bcrftita, 
paties) Mussolinio finansinės 
politikos auka. Volpi buvo 
priešingas Mussolinio meto
dams atsteigti liros vertę, ta
čiau jis turėjo klausyti dikta
toriaus įsakymų. Kai valiutos 
atsteigimo bandymas visai ne
pavyko, ir tik padarė kraštui 
neapsakomos žalos, savo kaltę 
Mussolini dabar suverčia finan
sų miniteriui.

Volpi veikiausia bus pasiųs
tas į Washingtoną ambasado
rium, o finansų portfelį pasi
imsiąs pats Mussolini.

T Pacific and Atlantic Photo i
Gen. Hector Ignacio Almada, 

vienas Meksikos maištininkų 
vadų, kuris nors ir sumuštas, 
bet tebėra nesugautas.

Kasyklą darbininką strei 
kas Coloradoje

Streiko vadai žada paliauti pi
lt ietavimą, kaip to reikalau
ja gubernatorius

i.— 
the 
ku-

tono atstovai patys sudarytų Politinė audra Rumanijoje 
aukščiausį autoritetų Kuomm- , „ 9 9

Kinų nu- 
nusistaty- jau aptilustange, nebojant kitų 

cionalistų komitetų
mo.

Pagaliau ta grupė
šaukti Kantone generalinę Kon-!rj per pastaras
ferenciją, kurioje kanteniečiai sjautė visoje Rumanijoje, 
išdės savo poziciją ir duos bar jau tiek aptilo, 

i progos kitų sričių nacionalistų riausybe paskelbė, jogei cenzu- 
. 1. j komitetams susidėti su Kanto-(fa suspenduojama. Krašte at-

nu, jei jie norės

taria su-

Du bankui bankrotavo 
jų galvai nusižudžius
MEMPIHS, Tenn., 

— Du vietos bankai, 
Savings Bank ir 
Mortgage and Trust 
šiandie uždarė savo
to kai vakar nusižudė Charles 
L. Tucker, abiejų tų bankų 
prezidentas.

13MK B.

“Nusiginklavimas”
Anglija tuojau pradės statyti 

aštuoniolika naujų karo lai
vų.

Miliūną dolerių vertės 
ėliaus sunaikinta

Meksikos vyriausybės įsa 
kymas kariuomenei

Kongresmanas Johnson rei
kalauja, kad ateiviai, nubausti 
už nusikaltimus įstatymams, 
butų deportuojami.

Kaip maskviškiai žiuri 
į Amerikos “darbininkų 

delegaciją”

BUČĮI AREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 1. Politinė audra, ku- 

kelias dienas 
da- 

kad vy-

1 rodo ramu.

I Apkarpo algas tekstilės 
darbininkams

BOSTON, Mass., lapkr. 1.—
Columbia 
Columbia | 
Company j 
duris, ix>

MEDŽIOTOJAS NUGRIMZ
DO PELKĖJE

MENLO, Park., Cal., lapkr. 1. 
— Bandydamas išgriebti nu
šautą antį, smengamoj klampy
nėj nugrimzdo ir žuvo medžio-MASKVA, lapkr. 1. —‘‘Ame

rikos darbininkų delegacija at-stojas Lest e r H6ff. 
stovavo ne Amerikos komunis
tų pažvalgoms, bet Amerikos 
smulkiosios buižuazijos”, rašo 
Vladimiras Kuzmin apie ame
rikiečių “darbininkų” kuopelę, 
kuri praeitą liepos mėnesį lan
kėsi Rusijoj ir dabar siūlo A-, 
merikos laikraščiams savo ra-' 
portą už $15,000.

Fletcher grįžta į J. V.
KOMA, Italija, lapkr. 1. — 

Ambasadorius Fletcher grįžta 
į Jungtines Valstybes trims 
mėnesiams atostogų.

šeimynos tragedija
SOUTH ORANGE, N. J.,

AUDRA SUGRIOVĖ DVIEJŲ lapkr. 1.—Gavęs proto pami- 
. FARMŲ TROBAS Šimą vietos gyventojas Frede- 

----------- riek Sanborn nušovė savo Žmo- 
ASHLAND, Wis., lapkr. 1. ną, pašovė du sunūs ir paga-

— Užėjus smarki audra Cay- liau pats nusižudė. Vienas i>a- 
uga kaime, 35 mylias į 
nuo Ashlando, sugriovė 
f urmų trobas, žmonių 
nebuvo užgautas.

GAISRAS I.IGONINfiJE

pietus šautų vaikų tur būt nebepa- 
dviejų sveiks.
niekas -------------- —

BULIUS SUBADĖ FARMERĮ
ANTIGO. Wis„ lapkr. I. — 

Neva farmoje rado negyvą, bu-
NEW YORKAjS, lapkr. 1.— 'liaus mirtinai užbadytą, far- 

Kilęs gaisras sunaikino dalį merj Franką Plza. Trys sulau- 
metodistų episkopalų ligoninės žytos šakės rodo, kad tarp 
Brooklyne. Keli Šimtai ligonių farmorio ir buliaus buvo smar- 
suskubta išnešti laukan. /ki kova.

___ _

DENVER, Colo., lapkr. 
Ind natriai Workers of 
World organizacijos vadai, 
rie paskelbė ir veda kasyklų 
darbininkų streiką Coloradoje, 
sutinka paliauti pikietavimą, | 
bet nepaliauti streiko, kol ka
syklų savininkai ne bus pri
versti derėtis dėl taikos.

Tokį streiko vadai davė atsa
kymą į gubernatoriaus Adam- 
so įspėjimą, kacf šį angliakasių 
streiką jis laikąs neteisėtu ir 
kad visoks 
streikininkų 
turį pasiliauti

NEWARK, N. J., lapkr. L— 
Vakar čia buvo sunaikinta —. 
išlieta į drenažą — milioną do
lerių vertės seno ėliaus, kuris 
per šešioliką metų buvo laiko
mas Christian Feigcnspan, 
Ine., bravoro sandėliuose.

Ėlius sunaikinta, kad val
džiai nebereikėtų jį prižiūrėti 
ir sandėlius daboti.

Garlaivio Principessa 
Mafalda nelaimėj žu

vo 314 žmonių

pik i eta v imas ir ja, lapkr. 
demonstracijos, Generale

RIO DE JANEIRO, Brazill- 
1. — Navigazione 
Italiana paskelbti 

šiandie galutiniai skaitmenys
rodo, kad jos garlaivio Princi- 

Nori išmesti Arizonos i,essa Mafalda katastrofoj žu
vo 314 žmonių. 945 asmenys 
buvo išgelbėti. • V '

Tarp .žuvusių buvo 27 pir
mos klasės pasažieriai, 37 ant
ros klasės, 205 trečios klasės ir 
46 laivo įgulos žmonių, jų tar
pe ir kapitonas Guli;

Garlaivis Principessa Ma
falda paskendo vandenyne,

> Brazilijos 
Ji krantų, spalių 25 dieną.

valstybę iš unijos

Kalifornijos kongresmanas kal
tina Arizoną dėl nesąžinin
gumo

IONG BEACII, Cal., ląpkr. 
1. — Kalifornijos kongresma
nas Joe Crail pranešė, kad 
ateinanč’oje kongreso sesijoje

NOGALES, Ariz., lapkr. 1.— 
Pranešimas iš Meksikos Miesto 
sako, kad Meksikos karo depar
tamentas išleidęs įsakymą, kad 
visi federalinės kariuomenės 
vienetai sostinėje butų laikomi 
kareivinėse. Visi kareiviai turį 
būt savo vietose, ir visoki ur- 
lopai atšaukti.

Del kurios priežasties toks 
įsakymas duota, žinių nėra.

. Iš Mazatlano, Sinaloa pro
vincijos, praneša, kad ginkluo
ta bandytų gauja puolus ir 
apiplėšus Hacienda de la Ma- 
ravilla, netoli nuo Concoix!ia.

I
Du maištininko Gomezo padė

jėjai sugauti
MEKSIKOS MIESTAS, lap

kričio 1. 
ro provincijoj 
maiš|tininkų viršilos^ generolo 
Gomezo, padėjėjai: generolas 
Paulino Fontes, Carranzos val
džioj buvęs krašto geležinkelių 
direktorius, ir buvęs senatorius 
Vittorio Gongora. Abudu bus 
pargabenti į Meksikos Miestą.

Jalapoj, Vera Crn- 
tapo suimti du

LONDONAS, lapkr. 1. — 
Nepavykus Genevoje Jungtinių 
Valstybių, DidžiosicU Britani
jos ir Japonijos laivynų nusi- Arizonos politikierius, kad jie 
ginklavimo konferencijai, Ang
lija dabar rengiasi pradėti nau
jų karo laivų statymą. Tuojau 
bus |>radėta statyt aštuoniobka 
karo laivų; jų tarpe vienas 10,- 
000 tonų kreiseris su astuonio
mis 8 colių armotomis, du po 
8,000 tonų kreiserius su šešio
mis 8 colių armotomis, devyni 
tonpėdiniai laivai ir šeši sub- 
marinai.

jis pasiūlysiąs bilių išmesti A- 
rizoną iš unijos dėl to, kad „ 
nesąžiningais elgiantis Boulder1 " .
tvankos klausimu. ' j Užgina kunigams lan-

Kongresmanas Crail kaltina' kyti Šokių Vakarus

Apvogę Jungtinių Vai 
stybių konsulatų 

Nankine

Tie laivai pastatyti pa
reis apie 12 milionų svarų ar
ba apie 60 milionų dolerių.

Naujas Japonų amba
sadorius Amerikai

TOKIO, Japonija, laipkr. 1.— 
Gi įdėt, kad nauju JaponijosX. 1 l & V U j IV ( l 11 < E v* J ”-Z j^Z vz — — —, J —Z » »

Pepperell Manufacturing kom- anl,b(lsadoriu Jungtinėms Vals- 
panija paskelbė, kad savo tek- įy:bdms busiąs paskirtas Ka-
stilės fabrike Lovvell mieste ji 
suskelianti darbininkams algas 
10 nuoš.’Algų sumažinimas lie
čia apie 1,400 darbininkų.

suji Debuchi, užsienio reikalų 
viceministeris.

La-folleftiečiai remia 
šen. Norrisą į pre

zidentus
OSHKOSH, Wis., lapkr. 1.— 

Laikomoj čia šešto distrikto 
La Follette’o progresistų kon
ferencijoj nutarta remti Ne- 
braskos senatoriaus George W. 
Norriso kandidatūra į JungT. 
Valstybių pezidentus.

Menamas Vokiečių pa
siuntinys Amerikai

dėt, kad vietoj nabašninko 
Ago von Maltzano, Vokietijos 
ambasadorium Amerikai bus 
paskirtas I)r. Friedrich Wil- 
helm von Prittwitz-Goffron, 
Vokiotijos ambasados Komoj 
patarėjas^ kuris dabar grįžta į 
Berti ną.

BANDITAI PUOLĖ BANKĄ;
NUŠOVĖ POLICININKĄ

DVI
TOS

MERGAITĖS UŽMUŠ-
AUTOMOBILIUI SUSI

KŪLUS

FRANKLIN, Ind., lapkr. 1. 
— Vakar vakarą netoli nuo čia 
susikūlė, į akmeninę tilto at- 
kolę atsimušęs, greitai lėkęs 
automobilis. Juo važiavusiųjų 
dvi merginos, Dolly Justus, 16 
m., ir Elsie Gunningham, 17 
m., vietoj užsimušė, o jų ber
niukai, Paul Pamison, 19 m., ir 
Narce Lyons, 19 m., pavojingai 
susižeidė. Visi jie buvo iš In- 
dianapolio.

Sako, kad abidvi porelės bu
vo pabėgusios iš tėvų namų ir 
norėjusios slapta vesti.

siekią savo valstybę 
laisvą nuo mokesnių 
jungtinių valstybių 
rinkdami taksus už
Colo'rados upės vandenį.

1 __---------------------------------

padaryti Baltimorės arkivyskupas 
visų kitų ' 

lėšomis.
imamą iš 1

i

už
gina taipjau rengti šokius 
bažnytinėse salėse

PEKINAS, Kinai, lapkr. 1. 
— Iš Nankino gauta žinių, kad 
ten tapęs apvogtas Jungtinių 
Valstybių konsulatas, kuris 
nuo šių metų kovo 24 dienos 
stovėjo uždarytas.

BALTIMORE, Md., lapkr. L 
Baltimorės arkivyskupas 

Aeroplanai ieško aud- Michael J. Curiey išleido įsaky
mą, kuriuo užgina Baltimorės 
arkidiocezijos 
gams lankyti 
vakarus, nežiurint, 
tikslams šokiai rengiami, 

j Užginama kunigams ne tik 
dalyvauti šokių vakaruose, bet 
ir skelbti juos bažnyčioje iš 
sakyklos, taipjau užginama 
rengti šokius bažnytinėse salė
se.

Geležinkeliečiai reika
laus didesnės algos

ros aukų Airijos 
vandenyse

LONDONAS, lapkr. 1. — Į 
vakarinį Airijos pakraštį pa
siųsta aeroplanai ieškoti van
deny kūnų žvejų, kurie žuvo 
per smarkias audras, siautu
sias ten praeito penktadienio 
naktį ir šeštadienį.

Per tas audras, kaip apskai
čiuoja, žuvę nuo šešiasdešimt' 
iki septyniasdešimt žmonių.

Lenkų biudžetas atei 
nantiems metams

katalikų kuni- 
balius ir šokių 

kuriems

Kernai vėl išrinktas 
Turky prezidentu

ANGORA, Turkija, lapkr.
— Mustafa Kernai Paša

VARSA VA, lapkr. 1. —ten- šiandie buvo kl,iP ‘vienu balau 
kų vyriausybė pristatė seimui vei 
biudžetą i.____ __ _
metams, prasidedantfems 1928 
m. balandžio 1 dieną. Biudžete 
išlaidų numatyta $234,000,000, 
pajamų $261,000,000.

išrinktas Turkų respubli-
ateinantiems fisko ^os Prezidentu.

TUŠČIU ŠAUTUVU SUĖMĖ m
PENKIS BANDITUS 1

Nušovė girtą vyrą
CARLINVILLE, ’ III., lapkr. 

'1. — Gindamos nuo savo girto 
(vyro, Alma Snyder’ienė, 28 

•“i., nušovė jį. Moteriškė pati 
pasidavė Alicijai.

<ORH

turkų POLICININKAI TU
RI ATSISVEIKINT SU 

BARZDOMIS

SPRINGFIELI), III., lapkr. 
1. — Atstatęs tuščią šautuvą, 
pilietis Marion Mumbovver nu
sivarė į policiją penkis jaunus 
banditus, kurie bandė apiplėš
ti du Mumbowero sunu ir vie
ną jų draugą. Banditai neži
nojo, kad jo šautuvas nebuvo 
užtaisytas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
lietaus; vėsiau; 
giausiai žiemių

Vakar

šiai dienai pra-

r^AF'AYE'TTE. Ind.. lapkr. 1.
— Šeši banditai šiandie puolė
Tippecanoe Loan and Trust 
kompanijos banką. Užpuolime 
buvo nušautas policijos kapito- tarp 54° ir 75° F. 
nas Arman. Banditai, kurių 
vienas buvo pašautas, paspru-'džiasi 4:44.

būt 
dau- 

vakaru vėjas.
temperatūros buvo

oras ; ficali 
stiprokas,

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr. 1. — Konstantino
polio prefektas išleido įsaky
mą, kad kiekvienas policinin
kas atsisveikintų su savo barz
da ir ūsais ir tuojau nusi
skustų. Nešiojimas tų gaurų 
M.r»t veido policininfkams nuo 
šio laiko užginama.

Šiandie saulė teka 6:23, lei- 
Mėnuo leidžiasi 

ko su 1,000 dolerių pinigais. 10:03 vakaro.

BALBOA, Kanalo Zona, 
kričio 1. — Spalių mėnesį 
narnos kanalu praplaukė 
.567 laivai, iš kurių muito 
kesnių surinkta $2,360,000.

lap- 
Pa- 
viso 
mo-

I

i

CLEVELAND, Olik), lapkr. 
1. — Brotherhood of Railroad 
Trainmen unija nutarė reika
lauti iš geležinkelių kompanijų, 
operuojančių į vakarus nuo 
Mississippi upės, $1 algos prie
do dienai.

Dabartinis geležinkeliečių 
kontraktas su vakarų geležin
kelių kompanijomis pasibaigs 
ateinančio kovo 1 dieną.

j VOKIEČIŲ LAKŪNAS ŽUVO

DESSAU, Vokietija, lapkr. 1. 
— Jo aeroplanui nukritus iš 
3,000 pėdų aukštumos, užsimu
šė aviatorius Kari Plauth. Ne
laimė atsitiko lakūnui bandant 
staigiai nerti žemyn.

SUDEGĖ JAVŲ 
TORIUS

CAIRO, III., lapkr. 
eitą naktį gaisras 
čia Samuel Hastings
vatorių, padarydamas daugiau 
kaip 100,000 dolerių nuostolių.

ELEVA-

1. —Pra- 
sunaikino 
javų ele-

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

J. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
Huntčjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina į patarnavimą.

Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti re’kalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duodą 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 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimų:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TU BUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO APT1EKA. 527 W. 12Oth St. 
RAKO AKTIKKA, 234S VVest G»th Street.

NAUJIENOS
Chicago, I1L

iii ■ ——

1739 So. Halsted St

V
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ANATOI.E FRANCE

Linksmasis
I.

Prūsokai

Dar tebetariamas visiškai 
jaunas, Buonamico Cristofani, 
florentietis, už savo linksmumą 
I ramintas Buffalmacco, mokė
si Andrea Tafi, dailininko ir 
in maisto, dirbtuvėje. Tasai Ta
fi buvo prityręs menininkas. 
Nuvykęs i Veneciją tuo metu, 
kai Apolonijus mozaikomis puo
šė švento Morkaus murus, jis 
suktumu išgavo paslaptis, ku
rias graikai labai rūpestingai 
slėpė. Sugrįžęs gimtajin mies
tan jis taip išgarsėjo savo mo
kėjimu komponuoti iš įvairia
spalvi) stikliukų paveikslus, 
kad nebegalėjo patenkinti visų 
tos rųšies veikalams užprašy- 
mų ir kasdien nuo pat ryto ligi 
vakaro dirbo kurioj nors baž
nyčioj, piešdamas čia mirusi 
Kristų, čia visoj garbėj pat 
riarchus, pranašus, arba No
jaus bei vėl .loto istorijas, h 
kadangi tokiu pat atsidėjimu 
jis tapė įvairiaspalves freskas, 
tai niekad nesėdėdavo be dar
bo ir stropiai .žiurėjo, kad jo 
nepiislėgtų ir jojo mokiniai. 
Jis turėjo paprotį sakyti:

—Tie, kurie, kaip «š žino pui
kias paslaptis ir savo gabu
mais toli praneša kitus, priva
lo tolydžio galvoti ir dirbti, 
kad susikrautų daug pinigo iri 
paliktų ilgiems metams atmintį 
apie save. Ir jeigu aš, visai jau 
senas ir ligotas, nevengiu var
go ir darbo, tai jus privalote 
man tarnauti visomis savo iš
galėmis, kurios tebėra jaunos 
ir neišaikvotos.

Ir kad jo dažai, stiklai ir tin
kas butų paruošti jau auštant, 
jis versdavo jaunuolius kelti 
vidurnaktį. () tai buvo didžiau 
sias vargas Buffalmacco, kuris 
mėgdavo ilgai vakarieniauti ir 
bėgioti gatvėmis, kai visos ka
tės esti pilkos. Jis eidavo vėlai 
gulti ir smarkiai knarkdavo, 
be kitko, turėdamas ir ramią 
sąžinę. Tad kai spiegiu balsu 
Tafi pažadindavo ji iš pirmo
jo miego jis apsiversdavo kitu 
šonu ir apsimesdavo nieko ne
girdįs. Bet mokytojas tuo ne
pasitenkindavo. Ktikale jis įei-i 
davo į mokinio kambarį, nu
traukdavo nuo jo antklodę ir 
išpildavo miegaliui ant galvof 
vandens kibirą.

Buffalmacco, murmėdamas ir 
pusbasis, eidavo maišyti dažus 
į tamsią ir šaltą dirbtuvę, ir 
maišydamas ir murmėdamas 
galvodavo, kaip ateity išveng
tų tokio nemalonumo. Jis ilgai 
galvojo, nieko naudinga ir ge
ra nesurasdamas, bet jo protas 
nebuvo visiškai bergždžias: vie
ną syk, beauštant, gimė jame 
naudinga mintis. -

Kad ją įvykdžius, Buffalmac
co palaukė, ligi išeis šeiminin
kas. Kaip tik išaušo, Tafi eida
mas savo papročiu įsidėjo ki- 
šeniun Chianti vyno bonkutę ir 
trejetą kietų kiaušinių ir, palie
pęs mokiniams kaip reikiant 
liedinti stiklus išėjo į San-Gio- 
vani bažnyčią, kuri buvo taip 
nuostabiai graži ir nuostabia' 
meniškai pastatyta senųjų kla
sikų pavyzdžiu. Taip jis ten 
dirbo mozaikas, vaizduojančia? 
angelus, archangelus, cherubi
nus, sorafinus, ctc.; svarbiau
sius Dievo kurinius, pradedant 
šviesos sukūrimu ir baigiant 

‘ tvanu; Juozapo ir jo dvylikos 
brolių istoriją, Jėzaus Kritau? 
ir Jono Krikštytojo istorijas. Ir 
kadangi jis daug turėjo vargo, 
bedėliodamas stikliukus, tai iš 
to didelio veikalo ir iš tos dau
gybės figūrų laukė sau gaubės 
ir naudos.

Kai tik mokytojas išėjo, Bu- 
ffalmacco pasiskubino atlikti 
atėjusį jam galvon sumanymą. 
Jis nubėgo į sandėlį, kuris, bū
damas greta kepyklos, knibždė
te knibždėjo tarakonais, kuriuos 
čia sutraukdavo miltų kvapas. 
Visi žuo, kad prūsokai arba 
tarakonai veisiasi kepyklose, 
vic bm' uese ir malimuose. Tai 
Kiaurus vabzdžiai, kurie ant il- 
■ ii gauruotu k ;jtlių sunkiai vel
ka savo ;;e!s. uosius sparnus.

Buffalmacco
Gerasis Buffalmacco nusijuo

kė juos pamatęs rėpliojant, kaip 
užburtoj kovoj neūžaugas rite
rius su maželyčiais skydais.

—Oho! pamanė sau, tai tik
ri liūdnos išvaizdos grambuo
liai. Jie nemėgsta pavasario, ir 
Jupiteris juos nubaudė, apdo
vanodamas apatija. Jis pasmer
kė juos šliaužioti patamsiuose 
su bereikalinga sunkių sparnų 
našta, tuo budo pamokindamas 
žmones džiaugtis gyvenimu pa
vasario metu.

Taip Buffalmacco galvojo 
vienas, nes buvo palinkęs, kaip 
ir kiti žmones, ieškoti gamtoje 
savo jausmų bei pamėgių sim
bolį, o tie simboliai buvo — 
gerai išei^etyi, pasilinksminti 
su moterimis ir gerai išsimie
goti žiemą šiltoj lovoj, o vasa
rą — vėsioj. \

t Bet kadangi buvo nusiritęs 
į sandelį ne galvoti apie devi
zus ir emblemas, tai greit atli
ko, kas jam rūpėjo. Jis paėmė 
prūsokų puskapį, nežiūrėdamas 
ių lyties ini amžiaus, ir sudė
jo juos į maišelį. Tą maišelį 
paslėpė po savo lova ir sugrį
žo į dirbtuvę, kur jo draugai 
Bruno ir Celandrino tapė iš mo
kytojo piešinių šventąjį Pran
ciškų, begalinantį stigruatus, ir 
ieškojo būdų užmigdyti kur
pius Mcmmi, kurio .žmona bu
vo graži ir sukalbama.

Buffalmacco, kuris buvo ne 
mažiau gabus negu jo du drau
gai, |)alipėjo kopėčiomis ir pra
dėjo tapyti dangiško Krucifikso 
sparnus, kuris nusileido iš dan
gaus padaryti Palaimintajam 
penkias meilės žaizdas. Su tuo 
darbu jis pravertė visą dieną, 
ir kai senasis Tafi sugrįžo iš 
San Giovanni, jis negalėjo ne
pagirti savo mokinio. Tai gana 
daug reiškė, nes amžius ir tur
tas jį padarė šiurkštų ir išdidų.

—Vyručiai, tarė jis moki
niams, tie sparnai yra nupiešti 
gana gražiai. Ir Buffalmacco 
toli nužengs tapybos mene, jei 
tik patvariau dirbs. Bet jis per
daug mėgsta išdykauti. Gerų 
vaisių tepasiekiama tik ilgu ir 
patvariu darbu. Ir Calendrina 
per savo stropumą — pataptų 
j usų mokytoju, jeigu nebūtų 
kvailas.

Tokiu rūsčiu budu Tafi mo
kino savo mokinius. Išsikalbė
jęs ligi soties, jis nuėjo vaka
rieniauti į virtuvę, sugrįžo į 
kambarį ir atsigulęs netrukus 
ėmė knarkti. Tuo tarpu Buffal- 
nacco, kaip paprastai, apėjo 
visus miesto užkampias, kur 
?sti už kiieta sk ’ ’kų vvno ir 
mergiočių už d ir pigesnę kai- 
w. Po viso to sugrįžo namo 
kokiu pusvalandžiu prieš tai, 
kai Tafi keldavosi. Paskui iš

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiaht mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 metų patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. VVabash Avenue CENtral 2777

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

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

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

traukė maišelį iš palovio, išėmė 
po vieną prūsokus ir kiekvie
nam ant nugaros užlųxlė ma
žytę vaško žvakelytę ir ją užde
gęs leido j kambarį. Tie vabz
džiai gana kvaili, kad nejustų 
sopes, arba lient kad nesiste
bėtų. Jie pradėjo rėplioti po 
aslą, gal dėl kažkokios baimės, 
kiek greičiau negu paprastai. Ir 
greitai jie ėmė sukintis ratais 
ne dėlto, kari ši figūra, kaip 
sako Platonas, butų tobula, bet 
instinkto vedami, kuris verčia 
vabzdžius bėgioti aplink, kad 
išvengtų nežinomo pavojaus. 
Buffalmacco iš savo lovos žiu
rėjo į juos ir džiaugėsi savo 
sumanumu. Ir tikrai nieko ne
buvo nuostabesnio, kaip tos ug
nelės, pamėgždžiojančios sferų 
harmoniją, kuri yra Aristote
lio ir jo komentatorių aprašyti. 
Prūsokų visai nesimatė, tik 
buvo matomi žiburėliai, kuriuos 
jrfe nešiojo ir kurie atrodė tar
tum gyvos ugnelės. Tuo metu, 
kai tos ugnelės kambario tam
sumoj sudarė daugiau ciklų ir 
epiciklų, negu Ptolomiejus ir 
arabai kada buvo pastebėję, 
sekdami planetų kelius, pasi
girdo Tafi balsas, iš pykčio ir 
nuo drėgmės dar piktesnis, kaip 
visad.

Buffalmacco! Buffalmacco, 
šaukė žmogelis, kosėdamas ir 
'gliaudydamas, kėlkis! Kelkis, 
lingini! Po kokios valandos iš
auš. Nebent tavo lovos blusos 
panašios į Veneras, kad tu ne
dali su jomis išsiskirti. Kelkis, 
dykaduoni! Jeigu tuojau neat
sikels!, ar ištrauksiu tave iš lo
vos už plaukų ir ausų.

šitaip mokytojas kas naktį 
žadino savo mokinį, didžiai l>e- 
sirupindainas tapyba ir mozai
komis. Negirdėdamas jokio at
sakymo, jis paskubomis šiaip 
taip užsimovė šliuraites ir jo 
mis matarodamas nuskubėjo į 
mokinio kambarį. To tik ir te
laukė gerasis Buffalmacco. Iš
girdęs senojo mokytojo žings
nius, jis nusigrįžo į sieną ir 
ipsimetė giliai miegąs. O Tafi 
dar nuo laiptų šaukė:

—Ei! miegai i, aš mokėsiu 
išblaškyti tave salinus, nors tu 
dabar sapnuotum kad vienuo- 
liką tūkstančių merginų nori 
pažaisti su tavim.

Tai sakydamas Tafi smar
kiai stumtelėjo kambario du 
ris

Ir pamatęs žiburėlius, bėgi
nėjančius asloje, jis nutirpe 
tarpdury ir ėmė drebėti.

—Tai, beabejojimo velniai, 
galvojo jis. Tai kipšai ir pik 
tos dvasios. Jie vaikštinėja si 
kaž kokia matematiška idėja 
iš to reikia manyti, kad jų jė
ga yra didelė. Demonai neken
čia tapytojų, kurie juos vaiz
duoja biauriomis - formomis, 
tuo tarpu kai angelus visoj 
garbėj ir aureolėj. Tą nelai
mingą vaikiną apspito velniai.

i

aš jų bent tūkstantį mainu 
ties jo lova. Be abejojimo, jis 
bus įžeidęs patį Liuciferį, nu- 
piešdamas jo vaizdą, Labai ga
limas daiktas, kad Šie dešimts 
tūkstančių velniūkščių puls jį 
ir nuvilks pragaran. Vargšas, 
jį galas laukia. Ai rpan! aš 
pats mozaikose ir kituose pa
veiksluose esu piešęs labai biau- 
rios išvaizdos velnius ir jie tu
rės pagrindo ir mane pastver
ti.

Toji mintis padvigubino Jo 
baimę, ir jis nedrįso paliesti 
šimto tukstančių-kvailiukų, ku
riuos buvo matęs bėgiojant 
liepsnose, ir visu greitumu pa
sileido laiptais žemyn, kiek jo 
senos kojos leido. Buffalmac
co juokėsi po paklode, šį kar
tą jis miegojo ligi pusryčių, ir 
nuo to laiko mokytojai nebe
drįso jį anksti rytą žadinti.

i n.
, Tafi iškėlimas

Andrea Tafi, florentietis, pa
sirinkęs mozaikomis papuošti 
San Giovanni koplytėlę, toly
džio tobulino tą didį darbą. Ir 
visos figūros buvo traktuoja
mas graikų maniera, kurios Jis 
išmojo, būdamas Venecijoj, 
kur matė meisterius, puošian
čius • švento Morkaus bazilikos 
sienas. Jis netgi iš to miesto 
parsivežė vieną graiką, Apolo
nijų, kuris žinojo svarbias pa
slaptis, dirbant spalvotais ak
menėliais tapymo srity. Tas 
Apolonijus buvo gabus ir laimi 
gudrus vyras.

Bijodamas, kad šis graikas 
su savo žiniomis ir gabumais 
nepersimestų pas kurį kitą 
dailininką, Andrea Tafi nepa
likdavo jo vieno nei' dieną, nei 
naktį. Kas rytas jis vedė jį 
į San Giovanni, ir kas vakaras 
su juo grįždavo namo ir gul
dydavo jį kartu su savo moki
niais Bruno ir Buffalmacco 
viename kambary, kurį sky
rė menka pertvara nuo jo pa
ties miegamojo. Ir kadangi ši 
pertvara nesiekė lubų, tai kas

(p 1927, R. J. Reynnldii Tobacco 
Coiupany. Win»toa-SMlem, N. C. 

buvo kalbama viename kam- 
bai1y»—gerai buvo girdėti ki

ltame.
Tafi buvo gerų papročių iv 

'pamaldus vyras. Jis visiškai 
nepanešėjo tiems dailininkams, 

I kurie, išėję iš bažnyčių, kur 
ttapė Jehovą, kuriantį pasaulį, 
ir Kristų ant palaimintosios 
Marijos rankų, einu lošti, gir- 

įtuokliauti ir moteris glamonėti, 
'jis visad būdavo patenkintas 
Į savo gerąja žmona, nors ji ne- 
■buvo Kūrėjo leista ir apdova
nota taip, kad vyrai patirtų iš 
jos didelio malonumo. Nes ji 
buvo labai sausa ir pikta mo
teriške. O kai Dievas ją pa
sišaukė į kitą pasaulį, Andrea

(Tąsa ant 3 pusi.)

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.

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

J (Ilalsted A 85 St.) 
Boulcvard 0611—0774

NATARIUŠAS s
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakau 
tis patarnavimas.

b- ..................................................................u.

Camel
' * '

Cigaretai kurie suteikia didžiausia 
atšviežinančio smagumo.

Camel yra sumaišyti iš rinktinio ta
bako. kas padaro švelnumą, vėsumą, 
lengvumą ir atšviežinanti rūkymą. 
Nereikia specialiu prirengimu dėl 
gerklės apsaugojimo * Camel tabakas 

nereikalauja to.

SEIMININKĖMS KELRODIS.
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Šeimininkei

Rodyk ir No 108
Virinio Receptas

Salmonai yra viena ift popui iarin- 
giausių žuvų maistų šioje šalyje. 
Amerikos žmonės sunaudoja apie 
pusę sudedamų į dėžes salmonų. Yra 
daugel salmonų rųšių. Privalot pir
kti t.ktai tas rųšis kurias pagamina 
patikėtinos įstaigos. Kaip tik atida
rom salmonų dėžę tuoj reikia jas iš
krėsti j torielką. Nepalikit dėžėj nes 
susigadins. Sekantis receptas paro
do kaip padaryti skanų valgi su dė
žiniais salmonais. I/ahai lengvai jį 
Eagaminti ir visi Šeimynos nariai 

us patenkinti.
Snietonuoti Salinon su Žirniais
dėžė salmonų

puoduko evaporated pieno at
miešto su

1% puoduko vandens
2 šaukštai kornų krakmolo
*4 šaukštuko drožtų svogūnų
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
1 šaukštukas druskos
’/« šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių

virti ryžiai
Sutarpyk riebalus; įmaišyk krak

molų, dadėk uždarą, ir laipsniškai 
įmaišyk pieną. Tuo laiku atidaryk 
salmonų dėžę, jr nuplikyk žuvį. Ka
da sosas virs, reikia Įmaišyti salmo- 
ną ir žirnius ir reikia virt viską ant 
karšto vandens per 10 minutų. Ap
dėk torielkos kraštus ryžiais duo
dant į stalą.

Virtuvės Patarimai
Aprūdijusius peilius pameik per 

naktį rūgusiam piene.
Kopūstus geriausia supjaustyt jei 

duodama kaipo salotai.
Darant kokį vaisių gėralą, jeigu 

stoka skonio, dadėk biskj ginger ale.
Uždarymui vaisių košių stiklų ge

rai, iškirpk sugeriamo popierio kad 
tilptų į antvožą ir pamerk j alkoholi. 
Sutarpyk biskj parafino ir užpilk 
ant košelių nors ketvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul
kės pradings nuo jų.

Garsinkites “Naujienose”

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjlmai
Prašalinimui bryžių ženklų nuo 

popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk Švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peilių ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos j bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
ir kavos plėtmus nuo lino audeklo. 
Uždėk biskį glicerino ant plėtmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Patartina skalbti blanketįus skais
čią, vėjuotą dieną kad greičiau galė
tų išdžiūti.

Grožės Patarimai 
i

• Svarbiausias dalykas prie grožės 
yra tiesus kūno užlaikymas. Reikia 
pratintis sėdėt ramiai per kelias mi- 
nutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkamo užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant. Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikrų priežasčių už
kietėjimo ir nerviškumo. ‘Teisingas 
išlaikymas kūno formos budavoja ir 
gerą charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuo tik susieini.

Ypatiška Sveikata
Geriausia gydyt persišaldymą tai 

tolimu ir nedraugišku budu. Neap- 
sipratink su šalčiu, nes jis išnaudos 
tavu. Nekurie žmonės kalba apie pa
gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau
na. Kuomet nuvargsti, persidirbi ir 
persivalgai, visada šaltis prisimeta. 
Šaltis yra užsikrečiamas nuo kitų 
ypatų. Jeigu pats turi šaltį saugo
kit kitų neužkrėsk, kada čiaudai už- 
sidengk burną nosine. Atmesk šalin 
sušnypštas nosines nuo kitų skalbi
nių.

t
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pasiūlymą, pradėjo darbą. Vis- ir įsitikinęs, kad stabas gana 
Tada visi mokiniai subėgo ką paruošęs, ant dar neišdžiu- panašus į žmogų, kuris piešia,

buvo Tafi namuos, kur jie ra- garą, 
do Buffalmacco, kuris tuojau ' . _
pasirūpino skritulį pritvirtinti prie jo, lyg butų buvę triukš- vusio tinko nuostabiu atsidčji- lėtais žingsniais išėjo iš baž-
palubėje aukščiau pertvaros, mo pažadinti. Matydami lovos mu ir pasisekimu pradėjo ta- nyčioę tvirtai pasiryžęs ligi
skyrusios mokytojo kambarį skeveldras tarp debesio dulkių, pyti Jėzaus Kristaus istoriją, i nuotykio galo daugiau čia ne-

Tafi nebevedė kitos, bet gyve- nuo mokinių. Paskui, užmetęs jie parodė esą nustebinti, ir Pirmiausia aukuro dešinėje du- besirodyti.
no susilaikymu, kas pritiko jo

Linksmasis Bcffalmacco
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

nustebinti, ir Pirmiausia aukuro dešinėje pu-■ besirodyti.IIUU lllUISUlių. įaSMII, nuo .v viii v., .. v........ .-------—-----

virvę ant skritulio, vieną galą užuot jam pagelbėję atsistot, sėje jis atvaizdavo nekaltųjų | Rytojaus dieną, kaip papraa- 
senani amžiui” mažino išiaidas paliko kabėti savo kambary, o paklausė ar tik ne pats nelaba- vaikelių išžudymą, ir taip gy- tai, paveikslų pažiūrėti atėjo

kitą nunešė į Tafi kambarį ir 
pririšo už keturių lovos kampų. 
Jis pasirūpino, kad virvė butų 

blaivus, paslėpta už užuolaidų ir nebūtų 
kalbėdavo matoma. Ir kai visa tai buvo 

atlikta, visi trys draugai su

ir rūpesčius ir tiko Viešpačiui, 
kuris atlygina kitam gyvenime 
vargą patariamą šiame. Andrea 
Tafi buvo skaistus ir 

Jis visadr vakare 
poterius ir atsigulęs lovon 
užmigdavo, neatsidusęe į 
riją:

šventoji Marija, Dievo 
tina. kuri per savo dorybes 
buvai gyva paimta į dangų, iš 
berk man savo pilna malonės blizga įvairiom s 
ranką, idant ir aš pakilčiau Ii- auksinė ir purpurinė, kaip ir 
gi švento rojaus, kur tu 'vieš- pridera baisenybėms, fcyvenan- 
patnuji aukso soste. |čioms mariose ir upėse; jos

Ir šią maldutę Tafi ne mur- žvilga taip nuostabiai dėl to, 
mėjo dar teužstlikusiais dantį- kad pirmosios pateko deivės 
mis, bet kalbėjo storu balsu, Veneros valdžion, kaip yra su
manydamas, kad pridera balsu, koma pasakoje, 
šaukti, jeigu norima, kad bū
tum išgirstas. , Ir iš tikrųjų, 
Tafi maldas kiekvieną vakarą 
girdėjo graikas Apolonijus i. 
du jauni florentiečiai, kurie 
miegojo gretimajam kambary. 
Atsitiko, kad Apolonijus pasi
rodė esąs Šposininkas, visai 
panašus Brunui ir Buffalmac- Klos darbininkus, 
cui. Ir visi trys liepsnojo ne
kantrumu iškrėsti kokį šposą 
mokytojui, kuris pasirodė 
žmogus teisingas ir Iii jas 
vo, bet šykštus ir kietas, 
kodėl atsitiko, kad vieną 
tį, girdėdami šeimininką be
kalbant savo įprastą maldą, vi
si trys drauge ėmė jtioktis ir į vakarieniav<|. suvalgė keletą 
šaipytis. Ir kai jis pradėjo pomidorų ir mažumą sūrio, nu-

ne-
Ma- Krįžo į San Girranui.

Į Mokytojas,* kurs įsigilinęs j

sis bus padaręs tą maišatį. Bet 
jis vaitojo:

—Aš nebetveriu daugiau! 
Ištraukite mane iš ten; aš 
mirštu! Pagaliau jie jį ištrau
kė iš laužo, kur jis buvo 
beužtrokštąs, ir pasodino pri
šlieja prie sienos.

vienuolės. Bet linksmo vyru
ko vietoj radusios išdidų poną, 
kuris atrodė nesąs linkęs nei 
kalbėti, nei juoktis, išsigando 
ir pabėgo.

Savo ruožtu atėjusi bažny
čion vedėja atvirkščiai, nu
džiugo, pamačiusi mokinio vie
toj patį meisterį.

Tuojau ėmė tiekti jam savo 
reikalavimus, ir kokį pusva
landį įtikinėjo tapyti nekaltas 
ir grakščias figūras, vis dar 
nepastebėdama kalbantį į ąso- 
tj.

Jos panieka butų besitęsusi 
daug ilgiau, jei, nekantrauda-

(Tąsa ant 6-to pusi.) ..

vai mokėjo išreikšti motinų 
skausmą ir baisumą, veltui be
sistengiančių išplėšti jų mažy
čius iš budelių nagų, kad ro
dėsi siena giedojo, 
tieji per pamaldas: 
delis Herodes?...” 
pagautos, vienuolės 
ix> dvi ar tris kartu pasižiūrė
ti, kaip dirba dailininkas. Be
regėdamas į tas nusiminusias 
motinas ir išžudytus kūdikius, 
jos negalėdavo susilaikyti ne
aimanavusios 
Buffalmacco 
vieną mažytį 
'be|įsdam)as 
tarp kareivio kojų. Vienuolės 

sveiki, vis tik prašė dovanoti jam gyvybę.
—Išgelbėk jį—prašė jos dai-

Jis atsi-

lyg tikin- 
“Cur, Cru- 

Smalsumo 
ateidavo,

\[(). darbą nepastebėjo jų išnykimo, kosėjo, nusispiovė ir tarė:• i
—Vyručiai, jei ne musų Iš

kuria pastūmėjo
džiUgandamas jiems tarė: 

—Žiūrėkite, kaip šitos žuvys ganytojas, 
spalvom, ypač Į mane žemėn nepaprastu smar

kumu, kurio jus štai matote 
pasėkas, aš dabar bučiau rojaus 
krištoliniame rūme besąs. Jo 
šventoji motina nenorėjo nė 
klausyti. Bekrisdamas aš ne
tekau trijų dantų, kurie nors 
ir nebebuvo 
man dar tarnavo. Be to, aš

ir neverkusios, 
buvo atvaizdavęs 
vystykluos, kuris 

pirštelį juokėsi

Ir jis kalbėjo dar:
—Ar ne geras ir pagyrimo ver-1 jaučiu nepaprastą skaudėjimą lininko:

tas dailininko amatas, kurio dešiniajam šone ir rankoj, kuri žiūrėk, kad koks žmogus jo 
ii“'pagalba įsigijį žmogus daug j laiko teptuką.

turtų šiame pasauly ir nema
ža palengvinimų kitame? Nes 
aš esu tikras, kad
Dievas maloniai priims į rojų

kurie, kaip

esąs 
Die-

nak-

nepamatytų ir nenužudytų!
Gerasis Buffalmacco atsakė: 

. .......................... .. —Iš meilės prie jūsų, bran- 
Vi®J,’aį^kią sunkią žaizdą viduje. Su- Kios sesės, aš kaip bemokėda- 

kilimo metu Konstantinopoly ,nas Jį ginsiu. Bet tie bude- 
. p.š patyriau, kad vidujinės žaiz- taip įsiutę, kad bus sun-

nuta|)ė Jo tikią paveiks.ą. )(|()s dai|g skaudesnės už išori- ^;u Juos sustabdyti.
infi d*mn<rė«i hnioms ši nesjį>įj0|< nie|t0> aį1 Savo ruožtu vienuolyno ve

jas išgydysiu burtų jėga.
—Kaip begalėdamas saugo

kis! atsakė senis— tai butų 
nuodėmė. Bet bukite geri, pa
trinkite tas kūno vietas, kur 
man labiausiai skauda.

—Mokytojau, — \ atsiliepė
Apolonijus, tu tur būt turi ko-1

Ir Tafi džiaugėsi baigiąs šį. 
didelį mozaikos kurinį, kurioj 
daugelį dalių tebematome ii 
šiandien. Ir kai naktis ištry
nė bažnyčios spalvas ir formą, 
jis nenoromis paliko savo Jor
daną ir parėjo namo. Namie

Tai buvo 
moteriške, var- 
Ji buvo žiauri, 
Matydama vy- 

be apsiaučiamo;

Druska Labai Tinka
Skaudamiems (inkstam

Kuomet Jums Nugarą Skau
da Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

vi-
ii- I

ti taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių. Gydytojai pataria tė
vams vartoti Eletcher’s Gastoria, ir 
nei vienas kūdikis šio rašytojo ne
bandys kitokios pušies. Aš sutaupy
siu dešimtuką kitu kokiu nors bil
du.

SPECIAI.fi PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s (is
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba bisančuios mo
tinos.

Nedaro jokio skirtumo tokiame 
jauname amžiuje, jei duosite savo 
kūdikiui ki| nors, jis vis vien neži
nos, jei tas nieko nekenks ir bus 
atsakantis, specialiai kuomet kele
tas lašų grynos Gaslorijos pataisys 
kūdikių skilvi ir prašalins visokius 
nemalonumus iš sistemos. Išgąstį ir 
karštį taipgi; viskas prašalinama į 
labai trumpą Jaiką.

Tai vra gerumas Gasto^ijos; jos 
malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ir buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, ką castor oii gali padaryti ir be 
jokio sujudinimo sistemos. Be ne- 
gardaus skonio. Castoria yra gardi! 
Jūsų liežuvis gali pasakyti jums 
“Kodėl kūdikiai reikalauja jos’’. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
ją duoti kūdikiams kiek tik norit 
sykiu ir nepastebėsite dieglio, už
kietėjimo, diairhea. Arba jeigu rei
kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 
miego.

Tiktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
yra teisingi, jei vartosit tikrą Cas- 
toria. l'letcher’s yra originalė. 
Kiti prlrengimai gali bpti ar nebū

Children Cry for

Castor i A
Didžiumų pamiršta, kad Inkstai, kaip 

duriai, kai kada užsikemša ir reikul ngi 
plovimo, o jei ne, tai nkiiuata nugara, gelia 
inkstų vieta, skauda galva, suka rauniatis_ 
mas, valgis nesivirškina, 
žmogus nemiegi 
pua ei.

Būtinai reikia 
švarinta. Pajutęs 
gerti apsčiai vandens. Prie to gauk ketu
rias uncijas Jad Salta druskos iš geros ap
tiekus lir paimk po arbatini šaukštelj su van
deniu pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tui pradės veikt kuopuikiauaia. Si garsi 
druska padaryta iš rūgščių vynuogių, citri
nų ir sumaišyta su lithia. Ji suvaldo šla
pumo rūgštis ir palengvina pūslės negalia- j 
vintus.

Jad Sa ta druskos nebrangios. Iš jų pasi
daro putojhnts lithia vandeninis gėrimas, 
kur| kiekvienas laikas nuo laiko turėtų 
gerti.

Žinomas apt ekorius pasakoja, kad jis par
duoda daug Jad Salta druskų žmonėms, ku
rio nori suvaldyti inkstų bėdas, kol jos dar 
nėra bėdoje.

gerai ėjo darbas, 
aukštos kilmės 
du Usimbaldu. 
išdidi ir budri, 
rą, kuris dirba
rūbo ir be skribelės, vienmarš
kinį, ji palaikė jį mokiniu ir 
nesiteikė į jį prabilti. Penketą 
ar šešetą kartų ji dar buvo at
ėjusi į koplyčią, vis berasda- 
ma tą, kuris, ji manė, tetinka 
tik dažus maišyti. Pagaliau ji 
pareiškė jam savo nepasitenki
nimą.

—Mano vaike, tarė ji, mano 
vardu paprašyk mokytoją, kad 
jis pats ateitų piešti paveiks
lus, kuriuos aš jam esu užsa
kiusi. Aš norėčiau, kad jie 
butų padaryti jo, liet ne mo
kinio rankos.

Buffalmacco apsimetęs besą» 
paprastas darbininkas, nuže
mintai atsakė poniai Usimbal- 
dai, kad gerai matąs, negalįs 
įkvėpti pasitikėjirmo tokia) 
aukštai poniai, ir kad jo parei
ga esanti klausyti.

—Aš pakartosiu tamstos žo
džius mano ponia, ir jis negaiš
damas įvykdys tamstos norą.

| Po to ji išėjo. Buffalmacco, 
kaip tik pasiliko vienas, toj 

: vietoj, kur pats dirbo, pasta-
Išmokęs dirbti ir vartoti tm- ^ du soulus, o ant jų ąsotį.

ką bei dažus, o taip pat grei- Paskui, ištraukęs iš kampo sa-

Jie padarė ko buvo prašomi
viduriai ruguta, 

ir pripuola kitokios bėdos

knarkti, jie patylomis ėmė tar- ėjo į miegamąjį, be šviesos nu-j ir jį paliko tik tada, kai jo nu- 
tis, kokį šposą jie jam iškirs- sivilko ir atsigulė.
tų. žinodamas, kaip senis bi-! J—z-------------------------
jo kipšo, Apolonijus pasiūlė rUa* snvo įprastą maldą: 
apsivilkus raudonais, užsidėjus! —Šventoji Marija,
ragus, nueiti 
lovos. Bet gerasis 
co štai ką jiems pasakė:

—Apsirupinkim ryt gera 
ve ir skrituliu, ir aš jums 
sižadu artimiausią naktį 
ruošti linksmą pramogą.

Apolonijus ir Bruno 
norėjo sužinoti, kuriam 
bus reikalingi skritulys ir 
vė, bet Buffalmacco 
nė žodžio. V latvi V UU .1 f HA- . ..................... ...V.
rino, kad visa kas reik busią' tetoj us jiedu patraukę vfrvr 
surasta. Nes jie žinojo jį esant: taip smarkiai, 1 ’ 1 .

įgara ir blauzdos pasidarė rau- 
Išsjtiesęs lovoj sukalbėjo Ma-1 donos.

Jauni vyrukai tuojau nubė- 
Dievo go miestan ir išpasakojo nuo- 

i ir ištraukti jį iš motina, kuri dėl savo nuopelnų tykį, taip kad kitą dien nebuvo 
Buffalmac-|Luvai gyva paimta į dangų, iš- Florencijoj vyro ar moters, ku- 

, tiesk man savo pilnas malonės riė butų galėję žiūrėti į dai- 
:aukas, ydant aš galėčiau pa-|iininką Andrea Tafi, nesijuok- 

‘ ' / 1 darni jam savo panosėj. Vieną
šio tai momento ir telaukė dieną, kai Buffalmacco ėjo pro 

trys draugai gretimam kam- Corso, messer Guido, senjoro 
^avalcanti sūnus, jojęs paju- 

sustabdė arklį, 
mokinį, ir numetė 

pinigų maišelį sakyda-1

vir
pa- siekti šventąjį rojų! '
su- r

labai i1 ai*y.
galui: 'Jie pastvėrė virvę, kuri kobo-! rin medžioti, 

vi r-! j •> permesta per skritulį ir vob pasišaukė 
neištarė žmogelis spėjo atkalbėt maldą, savo

Vienok jiedu jį tik-,kaip Buffalmaccui ranka fnos- mas:
—Štai, malonusis Buffalmac- 

kad lova, kuri co, pinigėliai išsigerti už EpL 
nepaprastą šposininką ir juok-'buvo prie jos pririšta, pradė- kuro ir jo mokinių sveikatą, 
darį, už tai juk jis ir buvo Buf
falmacco pramintas.

Visi trys draugai iki soties 
išsikalbėję, miegojo kaip negy
vi. Bet' jų miegą greit išblaš
kė mokytojas, kai senu papra
timu 
mas, 
ti į 
mas:

—Kelkis Apolonijau! Kelki
tės, mokiniai! Jau diena. Jau. kštyn, senis 
Tebas užgesė dangaus žvakes! 'maldauti Mari

kosėdamas ir spiaudyda- 
smarkiai pradėjo balado- 

duris, visą laiką šaukda-

jo kilti. Mistras Andrea, jaus-1 
damas bekyląs ir nematyda
mas, kuriuo budu, pamanė, 
kad tai šventoji Marija, iš
klausiusi jo maldos, traukia jį 
į dangų. Jis baisiai išsigando 
ir drebėdamas pradėjo šaukti:

—Sustok, sustok, Ponia! Aš 
neprašiau tai 
jau!

Ir kadangi

daryti tuč tuo-

tebekilo au
nu žemintai

jo

inkstus laikyti veikliais ir 
skausmą toje srity pradėk

Greita Pagelba Nuo 
KOSULIO .

Koaėjimaa yra 
ncHuatabdę.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

Keikia žinoti, kad messer 
Guido buvo epikurietis ir rinko 
argumentus, neigiančius Dievo 
puvimą. Jis buvo pratęs sa
kyti, kad žmonių mirtis visiš
kai panaši į gyvulių.

Mist ras

pa vėjus. Nepraleiskite 
vern’s Cough įtaisam 
prašalina kosulį grei
tai jau per 48 metus. 
Malonuj vartoti — 

I Hba<**iučini tmuirus.
Išvalo visai dusinan
čių plčgmų, kuri pa
gimdo sunkų kosė
jimų ir prašalina 
gerklės kutenimą.

Nusipirkit ui 26c.
. arba 50c. nuo savo 

vaistininko.
T W. F. SEVERĄ CO. 
’ Cedar Rapids, lowa 

Nuo krutinės ir gal- 
) vos slogų vartok .te 
X Severą’# Cold Tablete

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ---------------------------- >2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

RAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  I1.5D
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS__ ________ _________  >3.00
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių suraiymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................... ........  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................  >7J»
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..........        50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Ižleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................     55c
Namų darbai, naminė sąskaJtybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

lova 
ėmė 

Tebas užgesė dangaus žvakes!|maldauti Marijos. 
Skubėkite! Laikas labai trum- Kilnioji Ponia, 
pas. o darbas ilgas. """ ’ ’v''1

Ir jau grasino eiti su kibiru 
vundetiB ir žadinti Bruno ir 
Buffalmacco.

Apsiavęs ir apsivilkęs jis iš
ėjo iš kambario, rado 
draugus jau pasiruošusius 
į dal bą.

§į rytą San Giovanni 
nyčioje, pačioje palubėje 
pastolų, darbas ėjo kaip 
kiant. Jau aštuntą dieną 
kytojas stengėsi, einant meno į dangų, bvpmmiKp 
reikalavimais, gerai atvaizduoti' Jordano upę, josios vilnį ir žu- 
Kristaus krikštą. Jau jis pra-jis ir Išganytojo gyvenimo nuo- 
dėjo dėlioti žuvis į .Jordano tykių pabaigos. Tuo tarpu lova 
vandenį. Apolonijus ruošė da- jau buvo pasiekianti lubų, ir 
žus, kalbėdamas jam vienam Tafi šaukė: 
težinomus žodžius. Bruno ir 
Buffalmacco rinko akmenis, o Motinai mane kelti dar augž- 
Tafi juos dėliojo atatinkamai 
modeliui, kuris buvo, prieš jį. 
Bet tuo metu kai mokytojas 
buvo labiausiai įsigilinęs į šį 
darbą, trys draugai tyliai nu
sileido laiptais ir išėjo iš baž
nyčios.

Bruno nuėjo į Calendrino 
namus paimti skritulį, kurio 
pagalba buvo keliami grudai. 
Tuo pačiu laiku Apolonijus nu
bėgo pas seną teisėjo žmoną, 
kuriai jis buvo pažadėjęs mei
lės gėrimą, kuriuo galima pa
traukti įsimylėjusius, ir įtiki
nęs, kad virvė esanti reikalin
ga ta gėrimą ruošiant, todėl 
gavo ilgą šulinio virvę.

Abu draugai netrukus jau begu bus nukritęs į patį pra-

, nekelk ma
inęs! Paleisk, paleisk, aš Tavęs 
prašau!

Bet Ji neatrodė jį girdinti. 
Tada jis užpyko ir šaukė:

Tamsta tur būt esi kurčia, 
arba greičiau turi medinę gai- 

,vą. Paleisk, Sporca Madonna!..
Matydamas, kad jau nebesie- 

baž- kia grindų. j--
ant' labiau ir kreipdamas į Kristų 
rei-' maldavo įtikinti Savo Motiną, 
mo-; Nusidėjėlis, jis negalėjo žengti 

nepabaigęs tapyti

savo

jis išsigando dar 
' labiau ir kreipdamas į Kristų

—Jėzau, jeigu Tu leisi savo

čia u, šių namų stogas, kuris 
man kainavo labai brangiai, 
stibi rėš tikriausiai. Nes aš ge
rai matau kiaurai išlysląs. Su
stokit!. (Sustokit! Aš girdau 
braškant stogo plyteles.

Buffalmacco pastebėjo, kad 
mokytojo balsas nutruko, jis 
liepė draugams paleisti4 virvę, 
ką jie ir padarė: lova, iš pa
lubio krisdama, su didžiausiu 
triukšmu sudužo, sugriuvo at
sparos užuolaidos ir paravanas, 
visa tai nuvirto ant nelamin- 
go mistro, kuris manydamas 
esąs smaugiamas, kriokė, kaip 
kilpšas. Ir stebėdamasis tokiu 
skaudžiu kritimu, jis galvojo,

ką bei dažus, o taip pat grei- Paskui, ištraukęs iš kampo Ša
tai tapyti čimabue ir Giotto vo apsiaustą ir skribelę, kurie 
maniera, jaunasis Bounamico, atsitiktinai gana pakenkiamai 
Cristofani, florentietis, pramin- ‘ atrodė, ir jais apvilko impro- 
tas Buffalmacco, i 
su mokytoju Andrea Tafi, ir 
įsikurdino vilnų audėjų miesto 
daly, priešais Žąsiagąlvio na
mus. Tais laikais, nelyginant 
moters, mėgtsančios vilkėti gė
lėmis išsiuvinėtus rubus, Ita
lijos miestai ir iš paskutiniųjų 
stengėsi išpuošti paveikslais 
savo bažnyčias bei vienuoly
nus, Florencija pasirodė duos- 
niausia ir iškilniausia tarp vi
sų miestų, ir tik čia buvo vie
ta, kur tapytojas galėjo gerai 
gyventi. Buffalmacco mokėjo 
įkvėpti savo figūroms judru
mą ir ekspresiją; ir nors jis 
buvo nepalyginamai žemesnis 
už dieviškąjį Giotta piešinio 
grožio atžvilgiu, tačiau jis pa
tikdavo bešypsančiu savo iŠ- 
mislingumu. Tad greit jis su
silaukė didelės daugybės užsa
kymų. Jam tereikėjo tik pa
norėti, ir jis butų buvęs tur
tingas ir garsus. Bet Jo di
džiausias rupesnis buvo pasi
linksminti Bruno di Giovanni 
ir Nello draugystėje, ir kartu 
su jais prašvilpti visus pini
gus.

Tuo metu Faenzos moterų 
vienuolyno vedėja nutarė fres
komis išpuošti vienuolyno baž
nyčią. Sužinojusi, kad audėjų 
priemiesty gyvena gabus dai
lininkas, vadinjamas Buffal
macco, ji pasiuntė į jį savo 
ūkvedį susiderėti su juo dėl tų 
paveikslų. Tapytojas, priėmęs 
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atsisveikino vizuotą stabą; be to, į ąsočio 
~ - - ąsę įkišo teptuką. Tai padaręs
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ANGLAI IEŠKO INDUSTRINĖS TAIKOS

statymas nėra nuoširdus, nes Rusijos diktatoriai per pa
staruosius keletą metų stengėsi kaip galėdami prisigerin
ti “imperialistams”. Mes todėl ne kartą esame šioje vie
toje išreiškę nuomonę, kad anksčiaus ar vėliaus sovietų 
valdžia susiartins ir su Tautų Sąjunga. Pasirodo, kad taip 
ir yra.

Ir gerai Rusijos valdžia padarė, kad ji galų gale nu
tarė mesti j šalį savo ožišką taktiką. Ji iki šiol vis rėkda
vo, kad kapitalistinės šalys norinčios ją užpulti. Dabar ji 
turės progos Genevoje pasiūlyti savo sumanymus pasau
lio taikos sustiprinimui, ir čia pasirodys, kas stoja už tai
ką, o kas už karą.

miestelėnai, kurie prie caro re- kažin ko laukia. O kad bent 
žimo taipgi ne kažin ką apie greičiau 
politikos reikalus nusimanė miglos, ir mes

|Tuo liaudies ir net miestelėnų i kas mes esame ir kuo mes esą-

provinciją pereis. Jau savai
tė, kap iš karto dvejuose kino- 
teatruose einu “Metropolis” di
džiausiu pasisekimu, ir tai tik 
pirmoji serija. Mat, biznieriai 
filmą suskaldė į dvi neriji, kad 
daugiau pasipelnytų. Tikrai, 
dviejų kino-teatrų.,— “Odeon” 
ir “Palas”, — kur dabar eina 
“Metropolis”, savininkai yra 
lietuviškieji Rickardai: kainos 
žymiai pakeltos, bilietai visi iš
pirkti, prie kasos stumdymasis 
ir susikimšimas, tur būt, be
veik lygus kaip per jūsų boksi
ninkų rungtynes. Tik pas mus 
nemiršta žmonės, kaip pas jus, 
nes jus, amerikiečiai esą* 

|te, kaip matyt, be galo jautrus 
ja kuris nors lietuviškas “Na-j^^s. .......................
poleonas”, dagi greičiau va
žiuoja, negu įstatymai leidžia, 
tai jo niekas netrukdo.
jam nereikia pabaudų mokėti. 

Keistą įspddį gauna praeivis.

Rudeninis Ūpas Kaune
Pageltusios , alėjos.—Kinemato

grafai ir teatras.— Piliečiai 
ir “žiaurioji realybė”.—Bus 
smarkios pūgos ir audros.

(Musų Kauno korespondento)
Anglijos kapitalistai pradėjo galvoti, kaip pašalinus 

kovą tarp darbininkų ir darbdavių pramonėje — streikus, 
lokautus ir 1.1. Toliaus matantys tarpe jų surado, kad tik
riausias kelias į šitą tikslą butų susitarimas su darbi
ninkais.

Kaip praneša telegramos, Londone šiomis dienomis 
jau įvyko pirmas pasikalbėjimas tuo klausimu tarpe va
dovaujančiųjų fabrikantų grupės ir keleto įžymesniųjų 
darbininkų vadų. Tame pasikalbėjime buvo išdirbta pla
nas “industrinei taikai” įvykinti, kurio svarbesnieji punk- lankėte Kauną, tai Laisvės Alė^ 
tai yra tokie: * * • ' .

1. Darbininkai privalo gauti pragyvenamos algos; 2.

j Metropolis” be to, be galo 
'pataikino ir momentą. Filnjoje 

Nes au’kš|či'ausioji technika paver
gia žmogų, išnaudoja jį, o ma
žytė saujalė džiaugiasi ir au-

išsisklaidytų visos
pamatytume,

Daug kas iš Jūsų, tolimieji 
užjūrio draugai ir broliai, esate 
matę musų mažą sostinę—Kau
ną, tą brangų musų miestą, 
kurį išdidus Vakarų Europos 
aristokratai, čia atvažiavę, "di
deliu sodžiumi” vadina.

Dabar spalių mėnuo, netru
kus bus ir lapkritis—tai pats 
ruduo. Kaa Tamstos vasarą

joj liepos tartum virė nuo karš
čio, o neilgomis gatvėmis nepu-

kiekvienam darbininkui, kuris moka ir sąžiningai atlieka?6 y6 mažiausias vejehs: buvo 
savo darbą, turi būt užtikrinta pastovus užsiėmimas; 3.'^s“mu^irg
ginčams spręsti tarpe darbininkų ir Įmonės savininkų su-!čio< nes dviaukščiai arba triau- 
daroma tarybos, j kurias įeina lygiomis teisėmis darbi- Įkščiai Kauno namučiai negali 
ninku ir savininkų atstovai; 4. darbininkams suteikiama taip sukęncentruot ir sutrauki 
balsas įmonių vedime (administracijoje), ir 5. darbinin- Ne\\-Yorko dan-
kai dalyvauja įmonės pelnuose-

Sakoma, kad šitam planui pritariu kapitalistų pusė-

gardžiai, e >1
Dabar ruduo, ir Kauno gat- 

įvės šaltos ir nykios, neįdomios 
je turtingas fabrikantas Sir Alfred Mond, Sir Josiah jr hudnos. Temperatūra nu- 
Stamp ir keletas kitų stambiausiųjų Anglijos kapitalistų, kritus iki 0° C, pučia, šiurkštus 
Darbininkų gi pusėje už"tą planą stojąs J. H. Thomas (ge- 'vėjai,dangus debesiuotas,ly- 
ležinkelio darbininkų vadas), Herbert Smith (angliaka- įa: 
šių federacijos prezidentas) ir Philip Snowden.

Anglų spaudoje tas industrinės taigos klausimas jau tiškas, miglotas, fatališkas ra
gana plačiai diskusuojamas, ir galima tikėtis, kad arti-.^u?‘ _ . .
moję ateityje bus mėginta daryti kokie nors praktiški visadu, tebėra, ‘^tuviškas’'. 
žinksniai. Priežastis, dėl kurio jisai iškilo, yra pirmiau- rppk dabar daugiau gimnazistų, 
šia ta, kad Anglija per visą laiką nuo didžiojo karo neiš-' gimnazisčių, studentų ir stu- 
eina iš skaudaus pramonės krizio, kuris labai vargina denčių... O lietuviškoji pramo- 
darbininkus, sunkia našta guli ant valstybės pečių ir ken- diduomenė gatvėse dažnai 
,.1. . . . nesirodo: dirba kontorose ir t.t.i
kia biznio interesams .................. I Automobilių visai nedaug, to-

Supiantama, kad iš tų pastangų įsteigti taiką pi a- deĮ jr policininkams mažai dar- 
monėje visam kraštui butų didžiausia nauda. Bet, žinoma, bo. 
yra pavojus, kad kapitalistai taikys pakreipti (

. Didelė naujiena, jei kar
tais šviesi saulutė pasirodo, 
šiemet tikrai kaž koks savo

kada naktį jam tenka pugivė- §lna sau 1“!VU9- Panas11" ban-
hiot, ir Karo Muzėjaus laikro
dis išmuša dvyliktų arba pir-

doma daryti ir Lietuvos gyve
nime. Mažutė saujelė smurti-

mą. žinote, jog kai karo stovis, ninku sučiupo valdžią ii kiau
tai dabar Kaune draudžiama auu P’^vl,s pinigus. Jokios• _ « • • 
vėliau pirmos gatvėmis vaikš- vlsuomenes ............
čioti. Todėl jau apie 12 Val. va^QS- 
gatvės beveik ištuštėja. no» 

O kiek buvo vargšų, kuriems kam.
pasivėlindavo kelias i_____
laikrodis, arba kur perdaug 
maloniai užsišnekėdavo, 
čia bematant pasivėlavus ei
nant sučiupdavo sargybinis ir į v . 
veda “ant nakvynės”. “Pemak-iaa seniau rašiau, 
vojus” ant rytojaus reikia pa-i' 
btfudą ‘Užsimokėti. Įį|imyloju
siems tai dabar tikras vargas, 
jų daugiausiai ir papuola “ant 
nakvynės”, nes mat meilėje] 
nepastebimai bėga laikas. Net 
juokai, vaikščioti 
kad “neramus” gaivalai ar ko
munistai sukilimų negalėtų da
ryti, o čia .paprastai sugauna- i Ir
mos, areštuojamos ir baudžia- an^ias momentui, 
mos įsimylėjusios porelės. 

į Tie areštai kai ką teigiama Į 
padaro, štai faktas. Studentas s,sv^1. via ^z1,u 
Markūnas, buvęs nesenai Pa
nevėžio šaulių Rinktinės va
das, ‘ fašistuojantis vyrukai, 
buvo suareštuotas, “pernakvo
jo” ir dar, gavo pasirinkimą: 
arba trys paras arešto arba 15 
lt. pabaudos. Studento kiše- 
nius, žinoma, tuščias. Atsėdė
jo vargšas tris paras ir dabar 
baisiai keikia tokią 
Pats, mat, įkliuvo... r*_

tai dabar Kaune

me!„pasyvumu ir nenusivokimu pui
kiai naudojosi krikščionys de
mokratai. Bet padėtis persi
mainė, ir krik.-demai 1926 m. 
pavasarį griuvo.

Lietuvos liaudis dabar jau 
nebe tokia kvaila. Ji dabar 
moka skirti ne tik bažynčios 
ir valstybės reikalus, bet nusi
vokia ir kituose politikos klau
simuos. Tai neginčijamai paro
dė 1926 m. seimo rinkimai. 
Stačiai reikia stebėtis tokiu 
kaimiečių greitu pripratimu 
prie valsty.binio-politinio darbo. 
Apie miestelėnus aš čia nė ne
kalbu.

Dabar todėl, kai užgniaužta 
kaimui ir miestui burnos, kai 
neleidžiami joki susirinkimai, 
prakalbos, kai draudžiama vi
sur ir visada kalbėti apie po
litinius reikalus, draudžiama, 
žinoma, priešingų grupių Zmo- 
ėnms,—vis dėlto nusiminti ne
tenka. Nes liaudis ir miestas 
dabar nebe tie, kaip seniau. 
Jei piliečiai kartą susiprato, 
tai vėl į šuntakius nuvesti juos 
sunkiai vyksta. Galima tik 
spausti, grasinti, užčiaupti 
burnas, kaip dabar padarė fa- 
šJistųb bet pertraukti į savo 
pusę užsispyrusį Lietuvos kai
mietį yra nelengva.

Vistiek, kas bebūtų, nusi
minti netenka. Tautininkųrla- 
šistų politika yra klaidinga ii 
savo metodais, ne vien turiniu. 
Tautininkai, mat, mano, kad 
liaudis bus visai lengva sumul- 
kinti, bet ankščiau ar vėliau 
jie apsivils.

Iš to, žinoma, neseka, kad 
reikia ramiai nuleisti rankas n 
laukti išganymo. Ne! Nes fa
šistai uoliai dirba, jų rankose 
valdžia, kariuomenė, spauda. 
Bet liaudies rankose teisių už
tvirtinimo antspauda. Ir štai 
Lietuvos demokratija dabar 
deda visas pastangas, kad nė 

| vienas rinkikas, kuris balsavo 
ėjo premjera i “už” 1926 m., dabar nebalsuo

tų vėl “už”, bet būtinai “prieš”. 
Demokratija tikisi, kad jos bu
vusieji rinkikai, plačioji Lietu
vos 'darbo masių visuomenė, ir 
dabar neapvils.

Liūdna, be galo liūdna, kad 
apie šiuos dalykus nė vienas 
pilietis laisvai 
Viską slopina 
bė”. šiandie 
ir gudriausias 
nieko nedirba, 
negalvoju.
ivoti, kalbėti ir veikti, tai visa 
!tai tegali daryti tik tautinin
kams pritardamas. Jei pilietis 
to nedarys, tai “žiaurioji rea
lybė” arba ištrems į Varnių 
stovyklą, arba uždarys kalėji
me, arba sušaudys. 

♦ ♦ ♦
Visos politinės pūgos ir aud

ros dar ateityje. Dabai- kol
kas dar ramu, žinoma, iki 
pat referendumo bus ramoka. 
“Tylos palaikymui” juk nebus 
leidžiamos nei prakalbos nei su
sirinkimai. Dar kažin ar bus 
leidžiami plakatai, proklamaci
jos ir brošiūros. Tautininkai 
dabar jau pradėjo skleisti sa
vo naują brošiūrą “Kame iš
ganymas”, bet tai visai 
reiškia, kad ir kitiems 
leidžiama.

Referendumo data 
neskelbiama. Yra rimtų spėji
mų, kad jis busiąs gruodžio 
mėn. viduryje, greičiausiai są
ryšyje su diktatūros metinė
mis sukaktuvėmis. Bet tai tik 
spėjimai, fašistų minties, kaip 
sfinkso negalima atspėti ir su
prasti. Viena tik aišku, kad 
šis paslaptingumas neveda į 
gerą.

Visos politinės pūgos ir aud
ros bus referendumo metu ir 
po jo. Tada politiniame Lietu
vos gyvenimo labai daug naujų 
dalykų paaiškės.—

Tai toks šiais metais Kaune 
ruduo. Jis šaltas, lietingas ir 
miglotas, miglotas... Dabar pra
sideda šalnos ir baigia pakąsti 
paskutinius želmenis.

Pro rukus ir miglas nematyt) 
aiškaus vaizdo. Ir sunku pa-i 

į, ar jis draugas ari * • '1*1 1 1* •

i kontrolės, jokios 
Ką viršininkai užsima- 

daro. Suvaldyti nėra 
Liaudžiai atimtos teisės,

minutes darbo žmonės be teisių. O čia
viršininkai sako, kad kaip tik 
plačiausios teisės duodamos, 
nes bus referendumas. Kdks 
referendumas ir ką jis neša,!

. Šiandien 
tas tik labiau ir labiau pasi
tvirtina.

Tokios nuomonės dažnai ten
ka. išgirsti ia “Metropolio” ži- 

••-į" novų. Filmą daro didelę įta- 
ką;' įtaiką, kfurią ir val,|rlžiai 

uždrausta, jsunkucenzuruoti. '
Valstybės teatras lyg tyčia j 

vaidina irgi charakteringas 
dramas ir komedijas, labai tin- 
_____ ................. V. Teatro 
direktorius yra A. Sutkus, žmo
gus labai pažangių minčių. Fa- 

...... i be abejojimo jį 
|pašalintų, bet nėra kito tinka
mo žmogaus. Taip Sutkus dar 
kenčiamas.

15. X. m.
“R. U. R.” (“Rossum’s Univer- 
sal Robots”)—įdomi ateities lai
kų drama. Buržuazija, norė
dama daugiau pnsipelnyt, išra
do būdą padirbti žmogų-ma^i- 

tvarką. ną. Bet tas žmogus-mašina 
pats išžudo paskiau visus Žmo-

ir

t žinnmn i aj r . . Naktį bulvarai tusti ir neį- nes ir pradeda savo giminę,t, žinoma, bo. Aš galiu garantuoti, kad .__  A1-- i m • Y , . . ., ..... , T. m r • « i domus. Alėjos kažkaip gūdžiai Drama be galo originali, vaiz-industn- jeigu kas Lietuvos policininkai, . * i • . 4 i ,. . . •, , . , - - - , 4 4.* r-u- . 4 i D dūzgia, šakos jau beveik mio- dingą ir įdomi savo mintimis,nės taikos planą taip, kad juo butų patenkinta tiktai da- pastatytų Chicagos gatvių, kad
lis darbininkų, idant tuo budu suskaidžius vienybę darbi- !r mažųjų gatvių, skersgatvyje 

. , . ... . , . . . . .. . ir lieptų diriguoti, reguliuoti
ninku eilese. Nuo Anglijos darbininkų susipratimo pn- judėjimą, tai automobilius arba 
klausys, ar jie šitą pavojų mokės atremti, ar ne.

PAKAIRĖJIMAS IR ČECHO-SLOVAKIJOJE

Kaunas, 1927 m.
—Radix. 

spalių 17 d.

Žiežirbos

7 vai.

Partl- 
įdėjus 
A.D.P. 

valstybę,
savo įstaty-

“Laisvės” red. savo gazietos 
No. 250 daro atlyginimą Ame-- 
rikos valstybės su Rusijos 
valstybe, ir mato labai didelį 
skirtumą, nes, girdi, Rusijoj 
įvedama 7 vai. darbo diena. 
Man rodos, didelio skirtumo 
nėra: S. V. yra įstatymas pri
imtas desėtkai metų atgal, dėl 
8 vai. darbo dienos. Bet argi 
galima tuo džiaugtis, kuomet 
reik dirbt 9—10—11—12 vai. 
į dieną. Atrodo, kad ir Rusi
joj bus panašiai, vieni dirbs 7 
vai. į dieną, o kiti 10 ir t.t, 
Aš tik tada džiaugsiuos, kai vi
si Rusijos piliečiai dirbs 
į dieną. * * *

Amerikos Darbininkų 
ja savo programoj turi 
punktą, kuris sako, kad 

j vers kapitalistinę 
“kad ji pildytų 
mus”.

Bet A.D.P. nė sykio’ nepasa
kė, kad S. V. konstituciją “pil
dančioji“ valstybė “pildytų sa
vo įstatymus” ir draustų .dirb
tuvių magnatams laikyt darbi
ninkus prie mašinų 9—10 va
landų į dieną.

ReiSkia, A.D.P. programa ne- 
ra pildoma. O tas yra prieš 
principą. Tai taip vadinami 
“komunistai” veda kovą prieš 
kapitalą. Pasirašė pogramą ir 
džiaugiasi delnus plodami į vie
nas kitą. * ♦ ♦

Amerikos “komunistai” ata- 
tinka tinginiui medžiotojui 
(strielčiui). Daug yra medžio
tojų, kurie rengiasi šunis lū
kint, kai jau laikas eit medžiot.

Kada rinkimai jau čia pat, 
tai “komunistai” iš ADP. tve
ria darbo partiją. Kai 1924 m. 
artinosi rinkimai šalies admi
nistracijos su prezidentu prie
šakyje, tai A.D.P. 1923 m. pa
baigoje tvėrė visokias partijas, 
tarpe kitų ir darbo partiją. 
Praėjus rinkimams “komunis
tai” užmiršo tą darbą ir rūpi
nosi šėrų pardavinėjimu. Kada 
1928 metų rinkimai jau čia 
pat, tai tie patys “komunistai” 
vėl pradeda kalbėt apie darbo 
partijos suorganizavimą. “Lais
vės” redaktoriai ve ką sako:

“šiais laikais vėl atgija J u- * 
dėjimas delei sukūrimo darbo 
partijos, idant dalyvaut 1928 
metų rinkimuose...”

Patys pasisako, jog miegojo 
per trejus metus ir “vėl” at-' i 
budo, kada užsimanė prilyst 
prie “buržuazinio lovio”...

Tai taip* ADP. veikia.

t
t'

negali kalbėti, 
“žiaurioji realy- 
išmfmtingiaiisias 

tas, kuris tyli ir 
be to, ir nieko 

Bet kas nori gal-

gos, kai kurie pageltę lapai dar, Vaidinimas žiūrovams padarė 
laikos, bet šnara ir lyg verkia, labai daug įtakos.
Smarkesnio vėjo papusti kren-j Be to, vaidinami veikalai 
ta į purvyną alėją, iš kur juos apie valdovų tiraniją (“Prin- 
rytą gabena į sąšlavynus. ^cesė Turandot”), apie karjė-l 

Nuobodus bulvaras naktį, irizmą ir ministerių suktybes 
nuobodus sargybiniai, kaž kaip (“Dailus Frakas”) ir kitos dra- 
sunkiai slegia tas rudeninis' mos.
ūpas, tie kintamieji pageltę Teatras atlieka savo uždavi- 
lapai. Ateina naktis, žmogus nį labai gerai. Tačiau labai 
lauki ryto, naujos dienos. Bet daug kas juo nepatenkintas, 

neatneša ste- nepatenkintos net
slegia nors to savo nepasitenkinimo 

viešumon nerodo. Yra vienas 
meno kritikos žurnalas “Pra
dai ir žygiai”, kuris varo di
džiausią kampaniją prieš Sut
kų. O valdžia žino, kad jei pa
šalinsi dabartinius teatralus, 
tai kartu bus sunaikinta ir me
no didžiulis židinys. Todėl taip 
ir kenčia Sutkų fr kitus. Di
rektoriaus vietą labai norėtų 
paimti Liudas Gira, buvęs “Ry
to” redaktorius, fašistų kara- 
belninkas.

Ateitis parodys, kas bus.
; Dabar gi Idnemotografai ir 
teatrai sostinės publikai rodo 
tartum jų pačių gyvenimą: 

[koks jis netinkamas, despotiš- 
ikas, pilnas korupcijos... Rodo, 
koks turėtų būti kultūringų ci
vilizuotų žmonių gyvenimas. Vi- 

i sa tai, aišku, yra labai nau
dingi d* įdomus reiškiniai.

« * * *
Daug kas manė ir kai kurie 

šių scholastiškų protavimų, ta- klausios aukščiausios vertės fil- dar lig šiol tebemano, kad 
mos. Vadinasi, kuo gėrisi Va- kaimiečiai—tai baisiai pasyvus 
karų Europa ir Amerika, tuo elementas, kurio politinėje ko- 
gali lygiai taip pat gėrėtis ir voje galima visai ir nepaisyti. 
Kauno pilietis. Tą be jokio dvejojimo buvo ga

momis dienomis demonstruo- Įima pasakyti kuriantis nepri- 
jatna garsioji filmą “Metropo- klausomai Lietuvai ir keliais 
lis”. Amerikos visuomenė a»|)ic pirmais jos kūrybos metais. Ta- I . • * J _ J • 1 1• 1 • 1 1*1 • 1 •

motociklas jį patį greičiau su
važinėtų, negu jis praeivius 
nuo pavojų suspėtų apsaugoti.

| Aiškus dalykas, kad kai to
bulės technika Lietuvoje, -kai 
išnyks Kaune konkė (taip va
dinamas tramvajus vieno ark
lio jėgos), o bus įrengtas elek
tros tramvajus, gatvėse važi
nės tūkstančiai automobilių ar 
gal kokių kitokių ateities da
bar dar nežinomų susisiekimo 
pabūklų,—tai be abejonės, kad 
ir Lietuvos

Po to, kai rinkimai į miestų tarybas Vokietijoje it 
Lenkijoje ir parlamento rinkimai Norvegijoje parodė žy
mų visuomenės pakrypimą j socialistų ir šiaip kairiųjų 
partijų pusę, įvyko municipaliai rinkimai ir daugelyje 
vietų Čecho-Slovakijoje. Čia rezultatas buvo toks pat: de
šiniosios partijos beveik visur prakišo, o kairiosios par
tijos turėjo stambių laimėjimų.

Sostinėje Prahoje, pav. cechų socialdemokratų balsai 
pakilo nuo 33,460 iki 47,636 (atstovų skaičius nuo 9 iki 
12). Vokiečiai socialdemokratai laimėjo daugiaus kaip 
2,000 naujų balsų; tautinių cechų socialistų balsai pakilo 
nuo 81,000 iki 95,000. Miesto taryboje šitos trys socialis
tinės partijos dabar turės iš 100 visų atstovų — 52, t- y. 
absoliučią daugumą.

Komunistai Prahoje prakišo dvi vietas. Bet didžiau
sią smūgį gavo tautiniai demokratai, kurie surinko 70,000 
vietoje 86,000 ir neteko 6 mandatų.

Panašų vaizdą rodo ir rinkimų rezultatai kitose vie- nelaimei, Lietuvoje 
tose. Tuo budu Čecho-Slovakijoje reiškiasi tas pats sočia-augęs, tai butų ir 
listinių ir šiaip pažangiųjų jėgų stiprėjimas, kaip ir be- kuisęs Lietuvos 
veik visoje Europoje. Reikia manyt todėl, kad reakcijos dirvonus,nes yra 
viešpatavimo gadynė baigiasi.

RUSAI DALYVAUS NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOJE

Sovietų valdžia, pagaliau, pranešė Tautų Sąjungos 
sekretariatui Genevoje, kad ji taip pat norinti dalyvauti 
tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje, kuri prasi
dės Genevoje lapkričio m. 30 d.

ir nauja diena 
buklo, ir tik vis 
sunkus rudeninis

viršūnės”,
labiau 
ūpas.

* * *
Tasai Kaunas, tasai “didysis 

policininkas suge- sodžius” betgi ne visur atsilie* 
bės nuo technikos progreso ne- ka ir nuo žvilgančiųjų Europoj
atsilikti. Nes jau buvo gali- ar Amerikos “didžiūnų”: Ber- 
ma suprasti, kad Lietuvos po- lino, Londono, Paryžiaus, Vie- 
licininko aš nė kiek nekaltinu, nos, New-York, Chicagos ir t.t. 
—atvirkščiai, savo pareigas jis Tai kas, kad jis turi tik 100, 
sulig dabartinės Lietuvos civi- 000*
lizacijos reikalavimų puikiau- kaip vieną kitą 5 aukštų na 
šiai pildo ir galima sakyti yra mą (valdžios ką tik 
be gulo gabus.

| Taip visur yra. 
Jack Sharkey butų

gyventoj’’, neaukštesnį,

pastaty
tus),—bet yra dalykų, kur jis 

Juk jeigu’eina lygiu šileliu su kitais “di- 
gimęs, savo džiunais”.
ir čia butų) Tai—'kinematografai. Lietu-
dabar tebc-(vos kino pramonė yra, žinoma, 
akmenuotus visai maža: tai tik kronika ir) 
neabejotina, gamtos vaizdai, todėl nemany- 

kad aukščiau šalies technikos kitę, kad čia gaminamos gar- 
atskiras individas negali pa- 8ios filmos. Gal bus kada ga- 
kilti, jis progresuoja kartu su minamos, bet tai tolimoj atei-| 
civiliazcija. Jo galva gali būti tyj. Džiaugsmas dabar, kad yra 
prikimšta formalių, į,____,f, __________ .
maldų, silogizmų ar ir gudriau-1 demonstruojamos

| ........ . ............. - «««
giesmių, moderniškiausių kino-teatrų kur i

moderniš-

dar ne- 
tas bus

vis dar

čiau jeigu civilizacija nedaro 
progreso, tai ir individas nie
kados Jack Sharkey nepaliks.
Musų laimė ir džiaugsmas, kad

Šią konferenciją šaukia Tautų Sąjunga, f ją tečiaus J. Sh. gimė Amerikoj, o ne 
yra pakviestos ir valstybės, nepriklausančios Tautų Są- Lietuvoj.
jungai, pavyzdžiui — Amerikos Jungtinės Valstijos. ( 11 te s apie 4 P01clnin"

Bolševikai pirmiaus boikotuodavo Tautų Sąjungą, ___ ____ _____ ____ ... _____T ....... , ..... ____ _____
sakydami, kad tai esanti “imperialistinių plėšikų” sąjun- tastrofų beveik nėra. Jeigu šedevrą pamatė ir Kauno pub- vo dar labiau pasyvi ir pasi-(žint žmogų,
o'a. Bet jau senai buvo galima numanyt, kad tas jų nusi- kartais automobiliu pravažiuo- lika, o paskum filmą gal ir į'duodanti. Ne kuo skyrėsi ir priešas. Visi dirba slaptai ir

• ką: jis savo pareigas ,ka.ip sa- ją >be abejo yra jau daug gir- da liaudis dar tikrai nebuvo į- 
i. gerai pildo. Gatvėse ka- dėjusi ir mačiusi ją. Dabar tą ;>udusi į politinį gyvenimą, bu-

*r.

Rusijon išvykusieji plytų 
dirbt, matomai, įgavo baimės.

“Laisvės” No. 250 S. žyžys 
savo laiške sako, kad buvo “Ra- 
sikas išyMaskvos ir dar vienas, 
kurio pavardės nesužinojau. Jie 
daug ką mums naujo papasa
kojo, padrąsino”.

Vadinasi, Rasi kas padrąsino. 
Jeigu Rasiko padrąsinimo rei
kėjo tiems plytadirbiams, tai 
yra pas plytadirbius nemaža 
baimė...—V. J. Zabulionis.

LIAUDIES BALSAS
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam ivieaaa i 
elektros jiegą j nau
jus ir aenus namus h 
mainom naujas Kam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Pbone Canal 2591

> ........ ..................... . ......
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Perėjūnas

Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

Daugiau emigrantų
Mano laukiamas traukinys 

atėjo dvyliktų valandų dienų ir 
atvežė visokių iš Rusijos, Len
kijos, Lietuvos emigrantų—žy
dų ,rusų, lenkų ir keturias lie
tuvius; vienas iš Lazdijų, ki
tas iš Panevėžio, trečias iš 
Roguvos, ketvirtas nuo šaulių; 
du važiuoja į Kubų, kiti du į 
Meksiku.

Prieš sėsiant j laivų
Liepos 20 <1____Iš vakaro L>n-

vom gavę prisakymų pusę as
tuonių visiems būti pasirengu
siems kelionei pribut pas ko
telį. Taip ir buvo. Pirmiausia 
atėmė iš visų bagažus. Tad su 
žydais turėjo į valias bėdos. 
—kiekvienas nori neštis su sa
vim nors diilį bagažo, svar
biausia kur maistas stovi, o 
čia francuzai kuone per pane- 
valia atima. Kaip vėliau pasi
rodė, tai ten nėra vietos kur 
dėtis su savo baksais, nes rei
kia pereiti per rankas gydyto
jo (žiurėjo akių) ir visokių 
viršininkų—valdžios, policijos
ir laivo, kurie visi savaip tvir
tino musų popieras. Laivo 
nai pridėjo da ir numarins lai
vo kambarių ir vedė į laivą. 
Bet taip darė tik su vykstan
čiais į Meksiką. O Kubon vy
kstančių niekur jokio tvirtini
mo nedarė, nė Kubos vizos ne
reikėjo.

Bet mus kelioliką vykstan
čių Meksikon išskyrė, kinių 
pasai buvo nevizuoti. Reikėjo 
laukti, kol visus perleido per 
viršininkų arpą. Paskiaus ve
dė pas konsulą, iš ten į polici
jų, o iš policijos paleido į lai
vą,—kaip tik ant pietų.

Iki pietų gi išbuvom neval
gę, nes iš pat ryto nebuvo ka
da valgyt, o antra, tai visi ma
nė, kad ves ant laivo pusryčių, 
bet visų buvo apsirikta.

Daug bėdos su lopu

Po piet skubinausi į miestą, 
kol da leidžia išeiti iš laivo. 
Mat, reikėjo nusipirkti lopą 
kelnėm, nes jau buvo sėdynė 
pradilus nuo .kelionės. Buvo 
daug vargo kol tą lopą gavau. 
Nuėjau krautu vėn. Prancūziš
kai nemoku. angliškai nesu
pranta, o lietuviškai nieko ne
žino. Paprašiau lopą, rodau 
kelnes ir aplink kelies ir nie
kaip nesusiprantam. Galų ga
le nueina paieškot, na ir atne
ša klijuoto audeklo kelnes. Aš 
vėl rodau, kad kelnių nerei
kia, tik lopą. Nueina, ir gryš- 

' ta, atnešdamas skurines kel
nes. Aš ir vėl nenoriu kelnių, 
tik lopą. Palaukus kiek, atne
ša gumines kelnes,—ir vėl ne
noriu. Visgi šiaip taip go
džiau, kad lopo nariu, — galą 
atrėžtų pasisekė rast, tai ro
dau, kad galą nukirptų. Rodos, 
jau sutiko ir pagriebęs nusi
neša kirpt, bet sugryšta su vi
su šmotu ir francuziškai pasa
ko—|>enki frankai. O man iš
rodė, kad pusė franko sako. 
Na, manau, tokis šmotelis, be
veik išeitų čielos kelnės, tai 
labai pigu,—imsiu visų. Ir iš
siėmęs pusę franko duodu. 
Kad ims rėkt, galvą krato ir 
rodo, kad dešimt tokių reikia 
ir už pusę nesutinka. Aš pasi
klausęs jo riksmo, vėl rodau, 
kad man to viso šmoto nerei
kia, bet tik biskutį. Nuėjęs at
neša du lopus, kurių kaip tik 
man užtenka. Aš jam duodu tą 
pusę franko už tai, bet ir to 
nepriėmė, parodė, kad atiduoda 
už dykų:—tik išeik greičiau ir 
daugiau jo nevargink. Tai 
taip turgus ir baigėsi.

Naktį pribuvo da nauja par
tija žydų, visi sakėsi esu iš Ru
sijos. Buvo pirma valanda 
nakties.

Garsinkitčs Naujienose

Per Atlantiką
Liepos 21 d.—Išmiegoję pir

mą naktį laive, gavom pusry
čius septintų valanda, o aš- 
tuoniose ryt?, pradėjo judintis 
laivas, be muzikos, b? jokio 
balso. Esu girdėjęs kitus pa
sakojant, kad gr.ijina muziki 
atsisveikinant su sausžemiu; ki 
ti sakosi patys esą girdėję va
žiuodami kitais laivais. Tad Ir 
dabar. Vieni da laukia muzi
kos, kiti garsaus sušvilpimo, 
kiti da netiki, kad jau eina. 

Tik pasižiūri, kad jau per vars
ną nuo kranto, šiaip tai visi 
džiaugiasi, kad jail važiuoja. 
Vieni gieda, kiti šiaip riksmą 
kelia, kiti bėgioja nuo vieno 
krašto laivo prie kito,— vienu 
žodžiu, visų ūpas pakilęs.

Išvažiuojam jūron. Pradėjo 
vėjas pusti, laivas ėmė siūbuo
ti. Greitai visų galvos įgara- 
vo. Da ilgai buvo matyt kran
tai, tai visi dairėsi, bet jau ant 
pietų, tai tik pusė dalyvavo, 
kita pusė jau gulėjo, — jau 
nenorėjo nė pietų. Pusė pen
kių privažiavom tokią vietų, kur 
žuvys pulkais užpuolė laivų,— 
šokdamos virš vandenio, visos 
prie laivo plaukdamos. Pri
plaukę prie laivo, sykiu su lai
vu plaukė. Bet nemažos buvo, 
gal būt žmogaus didumo.

Netoli šešių, prieš vakarie
nę, nualpo viena lietuviška žy- 
delkaitė, Lietuvos ligoninės se
selė, taipgi važiuojanti in Me
ksiką pas brolį. Lygiai aštun
tą valandą antra kartą nualpo, 
tada jau nešė nuo denio že
myn į kajutą. Mat, per dieną 
buvo ant oro lauke, tai nepri
pratę prie jurų oro, tuojaus 
visi paliko girti, ir kurie tuoj 
nuėjo į vidų ir prigulė*, tai pa
galėjus apie pusvalandį perėjo, 
ir išėję ant oro jau nejautė 
to nesmagumo; bet kurie pa- 

išgavo išrokavimo, bijojo eit 
gulti, manydami ,kad visai ga
li susirgti atsigulę, tai tiems 
prastai išėjo. Ne tik ta viena 
žydukė, bet ir daugelis kitų 
susirgo, kurie netik pietus pa
liko, bet ir vakarienės neberei
kėjo.

Vakare da žuvys pasirodė 
prie laivo. Pirma diena ant ju
rų buvo graži. Kas sveiki bu
vo, tai gražiai laiką praleido. 
Saulė irgi gražiai nusileido, 
taip, kad ant viršaus išbuvom 
iki dešimtos valandos. •

Laivas važiuoja neblogai, tik 
švara trečioje klesoje, tai labai 
prasta. Tvarka, bendrai imant, 
labai prasta. Valgis vidutinis; 
kurie lepesni, tai negali valgy
ti daugelio daiktų; man tai 
viskas gerai. Valgyti davė tris 
kartus į dieną. /

Ispanijos pakrantėse
Liepos 22 d.—Pabudau nak

tį, antrą valandą, laivas jau 
stovėjo ties uostu iki šešių ry
to. Po šelių pradėjo eiti į 
uostą. Septintą valandų davė 
pusryčių. Astuoniose paleido 
į miestų pasivaikščioti. Uostas 
ir miestelis vadinasi Sant-An- 
der. Vaikščiojom iki dešimtos, 
kiti ir ilgiau. Pirmiausia gė
rėm po stiklų išspaniško alaus, 
paskui buvo bėdos, kol sumo
kėjom pinigus,—mat, kitokių 
nepriima kaip ispaniškus, o tų 
da neturėjom. i

Pavaikščioję po miestelį gry- 
žom atgal. Miestelis gana gra
žus ir mums patiko, — šiltų 
kraštų medžiai, kvietkos viso
kios. Kiti prisipirko įvairių 
daiktų. Ir mes beeidami ūžti- 
kim turgavietę, tai ir prisi
pirkom įvairių vaisių. Da pa
vaikščiojom po paikutį, kuris 
mums irgi patiko, nes visas 
apaugęs palmomis ir žydinčiais 
medžiais.

Pusė po dešimt laivas pra
dėjo eiti iš uosto. Tąsyk ir 
pietus prasidėjo. Kadangi lai
vas plaukė pakraščiu, tai dai

rėmės į Ispanijos kalnuotus 
krantus. Vietomis matyt pleš
kinai, vietomis kaip ir moli
nai, o daugiausia, tai akmeni
niai krantai, bet tolinus nuo 
krašto matytis ir labai aukštų 
kalnų. t

Pusę po keturių, vėl masės 
žuvų užpuolė laivų ir vis tos 
pačios rųšies. Taipgi laivo vir
šininkas pranešė, kad Sant An- 
der pasiliko keturi pasažieriai, 
—nespėjo sugrįšt į laivą. Jiems 
liepta traukiniu važiuoti | se
kantį uostų, kur laivas sustos.

Toliaus ant sausžemio ma
tės, kad lyja, nes tirštuos ta
kuos buvo paskendęs. Apie už 
pusvalandžio ir mes įlindom į 
tas miglas, pasirodė, kad sma
giai lyja. Reikėjo visiems bėgt 
į kajutas. Krantai neapgyr 
venti, tušti, jokių triobų ne- 
matyt, tik vietomis apaugę ko
kiais krūmokšliais. Lygiai penk«. 

tą vai. priplaukėm kitą Ispa
nijos prieplaukų; sakė, kad 
vadinasi žižo, aš manau, kad 
gal Vigo. Kiti sakė, kad anie 
keturi pasažierai likę pirmoje 
prieplaukoje, atvažiavo į šita. 
Taip ir buvo. Juos jau.radom 
laukiant. Tai buvo trys italai 
ir vienas arabas. Jie sakė au
tomobiliais atvažiavę ir kartu 
su visais ten sėdančiais, įlipo. 
Čia jau neleido išlipti iš laivo 
nė vienam.

Arabas pasakojo, kad kelnes 
pirkosi Sant Ander ir iš stro- 
ko nespėjo prisimeruoti, tai 
dabar pasirodė permažos.

A ’ • žydukę, kuri
vakar nualpo. Ji pasipasakojo, 
kad yra Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus trečios ligoninės Pa
nevėžio seselė; yra tarnavusi 
ir kitose ligoninėse. Rodė man 
ir liudijimą, kuriame pažymė
tos visos vietoj su daktaro 
Dižiulio parašu, šiandie ji Jau 
geresnė.

Laivas iš čia išplaukė aš- 
tuoniose ir vėl plaukė pakraš
čiu; sakė, sustos da vienoj 
prieplaukoj. Ispanijoj abiejo
se vietose mums buvo nepa
prastų reginių, kada matėm 
važiuojant jaučiais, karvėm, 
arkliais, mulais, automobiliais; 
asilai gi nešė dideles naštas; 
ant galo ir moterys nemenkas 
naštas užsidėjusios ant galvos 
eina, — ir visi sykiu maišosi

vienu keliu.

(Bus daugiau) 
ęi  ~ ... . . ____

Greita Gagelba nuo
Inkstų Suerzinimo

Nugft-Tone nuteikia pageidaujamą pagelbą 
dėl inkstų ar tuliies nuertinlmo, tankaus 
ilaplnimosi naktimis, Iklraus, lenkiančio 
skausmo strėnose, suirimų Ilaplnimosi kanalo, 
svaigulio Ir kitų tam panidHų stimptomų, 
parodančių kepenų ar tuliim suersinimas.

Niekas nesulygina Nuga-Tonui <!•’. gervera- 
Uo muskulu nusilpimo, kuris yra prieiastim.i 
pametimo apetito, blogo virlklnimo, gazų ar 
kraujatekio viduriuose ar pilve, gleinų ke_ 
nlų. kroni'lko užkietėjimo, pražudymo svorio 
ar stiprumo, silpnų nervų ar muskulų, sto
kos vidujinės jėgos ir veikimo, atbukusio 
ar muskulų skaudėjimo Ir kitokių negalių 
ir varginančio jausmo, prasto miego, nervų 
reiikiančlų alpiną nusilpnėjimą. Gaug Nu- 
ga-Tone nuo savo aptiekoriaus iiandie. Jis 
yra parduodamas po garantija, kad duos 
jums visižką užgnnėdinimą arba bus sugrą
žinti Jūsų pinigai.

Suteikit Sau Progą Del 
Gero Pasveikimo!

Kaip ilgai jus sergate? Kaip ilgai jus ken
čiate nuo ganų, skausmų, raugėjimo, svai
gulio ir galvos skaudėjimo kol jus visai nu- 
silpstate? Jei jūsų sveikata aipsniikai puo
la žemyn per metų eilę, ke p jus galit ti
kėtis pasveikt1 i keletą savaičių? Duokit 
sau progą. Valgykit atsargiai, pasllsėkit at
sakančiai ir užtektinai tyro oro — Ir tegul 
Tanlac pagelbnti jums kaip ir tūkstančiams 
kitų.

Miss Catherlne Dingės, 414 B. Reeond St., 
BelievUle, III. “Až turėjau* dusinanti ko
sulį, jaučiausi silpna ir apsvaigusi ir aė 
jaučiausi ir bijojau, kad mano sveikata vi
sai pablogės. Bet Tanlac labai gerai mane 
sustiprino, padaugino mano svarumą 22 
svarus ir dabar mano sveikata yra visai 
gerame stovyje.”

Tanlac yra puikios gyduolės dėl silpnų, 
nervingų Ir tų, kurie turi skilvio trubeiiu*,, 
svaiguli, raugėjimą ir visokius kūno skaus
mus; dėl žmonių, kurie jaučiasi nuolat 
miegūsti ir labai greitii pavargsta. Vienas 
sykis vartojimo kainuos Jums mažiau, negu 
2 centai. Pirmutinių butelis suteikė pagelbą 
tūkstančiams žmonių.

Babies Love It
I

Del mkilvio £r vidurių aedma- 
fumų ii priežgMtien danių 
augimo, nieko nėra gereanio 
kaip iia saugas Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto I'urniture Co., 3224 S. 
Ilaistei! lt,, ir Badžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Mareus& Curtis Roofing Co. 
3114 Ogden avė. .

Ofisas: Tol. Bockwell 0762 
Namų Roek. 8479

TEN IR Ifi
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
knt musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCB 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

sonn,s new yor- v/ll 1Ko iki kau* L U U NO IR ATGAL
Plūs ¥. S. Revenue taksai 
______________________ /
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine. 

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Visose aptlekose—35c Ir SSc puodukas ir 
dūdelė. ChUdren’s Musterolė (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Tanlac yra geros grynos gyduolės. Turi 
savyje saugias, mokslines daržovių dalis it 
laknų, žievių ir žiedų, kurios yra pripažin
tos per Pungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit nuo savo vaistininko ir pradėkit 
tuojau vartoti. Jūsų pinigai bus grąžinami 
jei nepagd bės.

Tanlac
& M1U10N DOTILESlVSED

Garsinkite Naujienose

NEBŪK VERGU SAVO
SKILVIO TRUBELIŲ

Liūdnas yra gyvenimas būti vergu 
skilvio trubelių. Tuomet negalite val
gyti, negalite miegoti, kenčiate nuo 
skausmu, neturite energijos, išrodot 
kaip sulaužytas. Bet yra tikras bū
das išgelbėti save iš tos vergijos. 
Vartokit Trinerio Kartųjį Vyną ir jū
sų sveikata sugryš. Pranyks nevirš
kinimas, prastas apetitas, užkietieji- 
mas, gasai, galvos skaudėjimas ir ne
minė. — Slogos dabar jau yra sezo
ne; bandykit Trinerio Cough Sedative 
ir Trinerio Cold Tablets, pas savo 
aptiekorių arba Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523
------------------------------- I

GYVENIMAS ]
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street 
Chicago, 1)1. 

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metams $2
Pusėi metų $1
Kopija ......................................  20c

. Paskuti 
nė Sa
vaitė

Dasižinokit 
apie musų 
biudžeto pla

ną
6 mėnesiams išmokėjimui 

SPECIALUS KAINOS 

$35 ssr $12.50,
Sanitary Bridge ri 

s* ■ Be Skausmo 
Musų vienatinis naujas 
tetic padaro visą dantų 

visai be skausmo
Dykai X-Ray egzaminavimas
DR. S. T. JONAS

135 So. State Street 
Atdara vakarais.

anaesi-
taisymą

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ s

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

Feen;a?mint
Liuosuotoją 1 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Šokais Tik 

Mėtos ..

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

EAGLE ’JBHUNlD
CONDENSEDMlLKį

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeA’- 
zaminavimas atidengs jusu tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra. k V *

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

CHICAGO. ILLINOISZ
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futboles sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunswick ir R. C. A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh- 
man Radio.

Atwater Kent vė
liausi modeliai 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshman vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč. , 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaikome vė
liausius Bru n s- 
wick^ ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk iš lengvo džiaugda-
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš kd pasirinkti.
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedčliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodelj su Chicagos Radio Stotimis.

t
Vardas ir Pavardė ...............................................................................

Adresas

Buk Linksmas!
Naujas Spalio mėnesio 

“Rimbas” kupinas links
miausių juokų jau gata
vas! Skaityk jį, 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.

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti* 

už gerą
dantų

■ mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25^
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Linksmasis Buffalmacco
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

apačios 
ir tuo 
ąsočio 

ji bai-

ką čia beveikti, ir grįžtu į Flo
renciją.

Tai pasakęs, gerasis Buffal
macco sugrįžo į viešbutį, de
gdamas didžiu apmaudu. Be jo
kio noro pavakarieniavęs, jis 
atsigulė.

Užmigęs sapnavo vyskupo 
beždžionę, bet ne pusiau žmo
giško pavidalo, kaip ji iš tik
rųjų yra, o aukštą,
Geminiano kalnas, ir pasišiau-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
lyg San

ma nesulaukianti atsakymo, ji 
nebūtų truktelėjusi iš 
už meisterio apsiausto 
nebūt nuvertus! suolą, 
ir teptuko. Iš pradžių
šiai perpyko. Paskui suprato, 
nes buvo gana protinga, kad 
nereikia spręsti apie menintn- šusios uodegos galu kutenan- 
ką iš jo drabužio. Ji pasiuntė čią mėnulį.
savo ūkvedį ieškoti Buffalmac- medy, tarp fermų ir slėptuvų, 
co ir prašė greičiau baigti pra-*o> P° josios kojomis tiesėsi il- 
detą darbą. *r siauras linksmų vynuo-

Dailininkas darbą atliko gią kelias.' O šis kelias knibž- 
meistriškai. žiūrovai negalėjo dėjo daugybe maldininkų, ku 
atsigerėti tose peskose Kristų- vienas paskui kitą praėji 

beverklan- pro jį. Ir Buffalmacco pažine 
ir Juda, pa- nesuskaitomas savo linksmos 

nuotaikos aukaš.

ką iš jo drabužio. Ji sėdėjo alyvų

Roseland Marųuette Park Prakalbos amerikietėms

mi ant kryžiaus, 
čiomis Marijomis 
kartu po medžio 
mei, toji tapyba 
kinta kartu su 
vienuolynu.

IV.

šaka.
buvo

Faenzos

Nelai- 
panai- , Iš pradžių jis pamatė šen: 

mot 'rų mokytoją Andrea Tafi, kurs 
jį išmokė, kaip galima išgarsė 
ti meno pagalba, o jis atsily

gindamas už tai išjuokė jį, liep
damas laikyti demonais degan-

Tapytojas
Garsus šposininkas ir 

sėjęs tapytojas, Buonamico, va
dinamas Buffalmacco, jau ne
bebuvo jaunai kai iš Floren
cijos buvo iškviestas į Arezzo, 
kur senjoras vyskupas jam pa
vedė išpuošti savo rumus. Buf
falmacco tuoj ėmėsi darbo, ir 
kaip tik sienos buvo tinkamai 
ištinkuotos, jis pradėjo piešti 
Trijų Karalių atvykimą.

Greit jau baigė piešti. Kara
lių Melchiorą ant balto žirgo, 
kuris atrodė tarytum gyvas. 
Jo arklio gunia buver raudono 
tymo ir brangiais akmenėliais Į Bolonijos 
nusagstyta.

Tuo metu kai jis triūsė, vys
kupo beždžionė akyliai sekė Per jį įgriuvo duobėn su nešva 
kiekvieną jo judesį. Ji žiurėjo,;rūmais. Gydytojas ten suteršč 
kaip tapytojas maišė dažus. savo gražų dymo drabužį, be 
keitė teptukus, plakė kiauši
nius arba tepliojo dar neišdžiu- geras valkata, 
vusį tinką. ’ _ 
vo iš Barbarijos

išgar- gjas žvakutes, pripiuldytas pus-
kapio prūsokų nugarėlėse ii 
iškeldamas jį lovoje ligi pai 
lubų taip smarkiai, kad žmo
gelis pamanė kyląs į dausas ii 

I baisiai išsigando.
Jis metė Žąsiagalvį, linų šu

kuotoją ir jo žmoną, gerą ver 
pėją. Jai tos vargšės verpėjom 
puodai| Buffalmacco kitados 
bėrė rieškučiomis, per skyle 
sienoj druską, ir Žąsiagalvif 
kasdieną spiaudydavos ir kul
davo savo žmoną.

Jis matė maestro žmoną dfi
_ i gydytoją, iš 

tolo pažįstamą iš jo daktariš 
ko skribliaus, tą patį, kurk

niekas jo neužstojo, nes buv< 
, Gerasis Buffal

Toji beždžionė bu- macco įtikino Simoną da Vila 
___ " j respublikos;kad jis galėsiąs nuvesti jį nak 

laivu atvežta Venecijos dožui, čia į Sabatą, kur jis pats nevr
Dožas ją padovanojo 
vyskupui. Ir senjoras 
(toks buvo vyskupo

mylėjęsis su prancūzų karalie
ne, ir kuri jį gausiai vaišiu

Daktaras sutiko eiti

Arozzo 
Guido 

vardas) davusi.
širdingai buvo dėkingas valdo-1 manydamas susilauksiąs to pa

Joniškiečių labdarybės ir kul
tūros kliubo vakaras įvyko spa
lių 30 dieną p. Ežeiskio svetai
nėje, 4600 S. Paulina st.

Matyti, kad Jonišk’ečiai gy
vuoja, jei parengia tokius pui
kius vakarėlius su perstatymais. 
Yra pagirtina, kad ir pačių jo
niškiečių šeimynų atsiranda to
kių, kurios mokina savo xvaiku- 
čius. štai puiku paminėti p-nų 
Briedžių šeimyną iš Northsidės. 
tiuliu tikrai pasakyti, kad jo
niškiečių vakare buvo tikra 
žvaigžde p-lė Briedžiutė, kuri 
išpildė keletą gabalėlių pianą 
skambindama. Ir jos broliukas 
irgi puikiai smuikavo. Arba P. 
Burnickas jis taipgi savo už
duotį atliko kuogeriausia. Garbė 
motinai, kad savo vaikučius 

į taip gražiai auklėja.
Dainavo p-lė Ančiutė ir A. 

Burkuite, joniškiečių kliubo 
narės. P-lė Ančiutė, nors nese
nu pradėjo balsą lavinti, ale 
matyti, kad greitai pralenks .se
nesniuosius musų dainuotojus.! 
Ii turi baisą aiškų ir stiprų. Tik
tai, rodosi, klaidą daru, kad 
dainuodama daro perdaug ges
tų.

Eidamas per svetainę nugir
dau, kad vienas joniškietis klau
sė kliubo pirmininko: “Na, ar 
iks kiitik pelno?” Pirmininkas, 

o. Butautis, atsakė: “Tur būt. 
Žinai, brolau, kad mes joniškie
čiai nžvardijome savo kliubą 
labdarybės ir kultūros kliubu. 
Mes matome, kas dabar dedasi 
Lietuvoje. tai tur but įr tiems 
"eikės pasiųsti kiek. Matome, 
kad tai yra būtinas reikalas, 
tęs musų idėjų draugai netsiiž- 
sieniuose yra išblaškyti.

Kazys.

vui už tą gyvulį ir savo ru-lties. Ir Bulfalmacco, įsivilkęs 
muose labiau už viską jį bran-jį žvėries kailį ir užsimovęs ra
gino. ’Kus, kuriuos vartoja karnava

Jis leido jam laisvai švais-11° metu, pastojo Simonui kelif 
tytis po rūmų sales ir sodą,'kaip kipšas, kuriam esą paves 
kuri šis žvėriūkštis kaip be- ta jis nuvesti į Sabatą. Ji: 
matant padarydavo kokią blo-! užsivertė daktarą ant pečių ir 
gybę. Vieną sekmadienį, dai- j nunešė ligi dvokiančios duobės 
liniukui kaž kur pasitiaukus, kurion ir numetė, 
beždžionė užšoko ant pastolų, to Bulfalmacco matė Ca 
pastvėrė teptukus, sumaišė lendrinę, kurį jis buvo įtiko- 
kaip mokėdama dažus, sudau- n9s» kad Mugnonos lygumoje 
žė kiek tik rado, kiaušinių ir| randamas akmuo, Eliotropija
ėmė vedžioti teptuku sienoje, i vadinamas, žmogus, jį turintis 
kaip buvo mačiusi dailininką (su savim, pasidaro nebemato 
darant. Ji apniko Karalių Mel- mas. Drauge su Bruno da Gio- 
chiorą ir jo arklį ir nešiltojo, | vanni jis jį nuvedė į Mugnonę 
kol vi«-ką užtepė saviškai. i ir kai Calendrino prisikrovė

Kitą rytą Buffalmacco atra- gana daug akmenų, Buffalma- 
dęs išmėtytus dažus ir paga- cco nudavė jo nebematęs ir su- 

’ ‘ t sūsikrimto suko: “Tas gudreiva mus ap- 
jįs gavo; jei aš jį aptikčiau, šituo 

kad koks Arezzo daili- akmenpalaikiu «š jam praskel- 
čiau pakaušį!” Ir jis sviedė ak
menį ten, kur buvo pasakęs, ir 
vargšas Calendrino' negalėjo 
skųstis, nes jis buvo nemato
mas.

Tofliau Bufffrįntacco mate 
Feueros vienuolių viršininkę,

kuri buvo jam užsakiusi pa
veikslais išpuošti vienuolyno
sienas ir bažnyčią ir kuriai jis 
buvo prisiekęs, kad 
zduojamųjų kunus 
skaisčius, reikią 
skiesti geru vynu.
jam davė geriausio vyno visų 
paveikslų asmenims, ir jis jo 
gėrė kiek norėdamas, tapyboj 
pasitenkindamas paprastais da
žais ir pasiekdamas reikiamo 
kimo skaistumo. Tai šitą vie
nuolę viršininkę jis buvo įtiki
nęs, kad ąsuotis, apsuptas ap
siaustu, yra pats dailininkas 
maestro, kaip tai jau buvo ap
sakyta aukščiau.

Buffalmacco dar matė ilgą 
eilę žmonių, kuriuos jis buvo 
išjuokęs, iškvadinęs ir apgavęs.

Ir visi eidami dėkojo beždžio
nei, kuri už juos visus akerši- 
jo, ir baidyklė išžiodama 
rus, platesnius už pragaro 
tus, sprogo juokais.

Pirmą kartą gyvenime 
falmacco nelemtai biauriai iš
miegojo naktį.

Išvertė P. Gs.

Bobų cenzūra

dintą savo darbą 
ir perpyko neapsakomai, 
manė, 
ninkas, pavydėdamas jam gar
bės, bus iškrėtęs jam šį šposą, 
todėl nuėjo pasiskųsti vysku
pui. Senjoras Guido prašė vėl 
imtis darbo ir atvaizduoti tai, 
kas buvo nesuprantamu būdu 
pagadinta. Ateity jis pažadėjo 
kad du ginkluoti kareiviai die
ną ir naktį saugos jo prėskas. 
Buffalmacco sutiko pradėti 
darbą, ir du kareiviai buvo pa
statyti sale jo. Vieną vakarą, 
kai jis vos buvo išėjęs iš salės, 
tie kareiviai pamatė vyskupo 
beždžionę tau) greit užšokusią 
ant pastolių, skubiai pastvė- 
rusią teptukus, kad jie nebetu
rėjo laiko jai sukliudyti. Visais 
balsais ėmę šaukti, jie prisi
šaukė dailininką atgal į salę, 
kad šis pamatytų, kaip bež
džionė antru kartu nepaprastu 
užsidegimu užtepė karalių Mel- 
chiorą drauge su jo žirgu. Tai 
matydamas dailininkas pajuto 
noro ir verkti ir

Jis nuėjo prie 
tarė:

—Senjore, tau 
no tapymo būdas, 
beždžionė mėgsta visai kitokį. 
Nebuvo reikalo mane čia kvie
sti, nes tavo rūmuose yra pa
kankamai geras meisteris. Gal 
būt jis iki tol neturėjo kiek 
reikia prityrimo. Bet dabar,

juoktis.
vyskupo ir

patinka ma- 
bet tavo

kai jis viską žino, aš neturiu [“L-va”]

norint vai- 
padaryti 

dažus pra- 
Viršininkė

nas-
var-

Buf-

Babravičiaus-Vanagaičio 
koncertu maršrutasP-nia Jeanette Adomaitis, 

narė Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo, kalbės Feltowship Hou- 
se Moterų Kliubui ketvirtadie
nyje, lapkričio 3 d., kaip 2 vai. 
po pietų. Prakalbos įvyks 
lowship House svetainėje, 
West 33rd st.

P-nia Adomaitis kalbės
labdarybės darbą,, kurį dirba 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas. Kviečiamos yra atsi
lankyti visos lietuvės moterys, 
kurios domisi šiuo darbu, 
lengvių užkandžių.

JDetroit, Mich.—3 lapkričio. 
Cleveland, ().hio—10 lapkr. 
Rochester, N. Y.—13' lapkr. 
Amsterdam, N. Y.—rl(> lapk. 
Waterbury, Conn. 20 lapkr. 
Hartford, Conn.—23 lapkr. 
Bridgeport, Conn.—24 lapkr. 
Boston, Mass., 11 gruodžio. 
Lawrence, 

1928 m.
Worcester, Mass. — sausio 8.
Brooklyne, Scrantone ir ki

tur, pabaigoj sausio mėn.
Manageris J. J. Račiūnas.
Asistentas pianistas

—M. Yozavitas.

Dr. C. Z. VezeUs, kai sek- 
iš 

Crystal Lake su savo šeimyna, 
tai rado namo 6608 Sacramen- 
to avė., priešakines duris iš
laužtas ir namas iŠ vidaus at
rodė lig ciklono (smarkiausios 
audros) aplankytas.

| P-nia Vežei ienė 
pasigedo perlinių 
daimontinio žiedo. P-nia Plva- 
riu/nienė, iš Pittsibu?gh, Pa., 
kuri svečiuojasi pas Dr. Vezelį, 
nerado savo perlinių karolių, 
daimontinio žiedo ir perlo spil- 
fkutės.

Daktaras Vezelis pasigedo 
daimonto špilkos ir kitų įvai
rių /dalykų.

Plėšikai laimėjo virš tūks
tančio dolerių. — Reporteris.

— jo draugai. Del 
priežasčių perstojo madienio vakare parvažiavo 
viešai asmenis, ku-

Pusžemaitis atsidūrė keblio- Plėšikai padarė “vizitą” Dr. C. 
je padėtyje. Iš vienos pusės jį į Z. Vezeliui
kankina jo asmeniški trobeliai,1-----------
o iš antros 
tų dviejų 
jis šmeižęs
rie nesutiko su juo draugauti 
parėse ir šiaip kaba riet uosc.

Kai kurie pasakoja, buk jisai 
nustojęs viešai šmeižti asmenis 
todėl, kad tas kenkiąs raudo
najam bizniui, šiuo laiku vie
šai jisai nebešmoižia nepatinka
mų asmenų j)er savo “Vilnį”, 
bet, šiaip suėjus, pasikalbėjime 
dergia kaip tik išmano savo 
dvokiančia burna. Iš tokio jo 
dergimo matyli, kad jam yra 
“nebody home”. Kiek aš esu 
sakęs doleriniams komunistams, 
kam jus jį laikote partijoje, tai 
jie atsakydavo, kad toks ge
riausias žmogus partijoje. Kaip 
geriausias: ar kad jisai moka 
pusėtinai blevyzgoti, kaip pa
mišėlis? Nu, no. Bet todėl, kad 
jisai daugiausia uždirba. O 
mums toksai ir geriausias na
rys. Matot, kokie tie doleriniai 
komunistai. Jiems tie samoz- 
vancai geriausi žmonės, kurie 
moka blogiausiai išpurvinti lie
žuviais nepatinkamus asmenis. 
Kad tokių žmonių daugiau įei- 

| tų į jų partiją, jie įvedė ir mo
kestį nuo uždarbio. Su tuo su
traukimu narių mano pradėti 
daryti rrrevoliuciją liežuviais-, 
o užbaigti kumštėmis. Kiek me
tų atgal atsimenu jie apie tai 
svajojo, bot negalėjo įvykinti 
gyvtniman. Vienas toks pagar
sėjęs kumščių rrrevoliucionie- 
rius Martinas, gyvenęs pas Zo
nos, buvo padaręs ir planus, 
bet negalėdamas jų įvykinti, 
buvo palieptas. iš viršaus išsi
nešdinti nuo Zonės net į kitą 
miestą. Ten jis ir apsivedė, čia 
jam padare asmenišką skriaudą 
viršūnes, nes jisai pats pasak o-1 
jo verkdamas. —Darbininkas.

Lietuvos smetonlaižiai varto
ja cenzūrą prieš kiekvieną laik- 
’aštį ir prieš kiekvieno piliečio

i

Vyrų

pirmiausia 
karolių ir

Fel- 
831

apie

Bus

sausio,

Cicero
ir Moterų Apšvietos 

Draugystė

ši draugija gyvuoja jau per 
14 metų ir yra viena žymiausių 
draugijų Ciceroje. Draugija 
surengia metinius parengimus 
ir vis publikos atsilanko ir 
paremia ją. Taip pat ir šiemet 
bus labai įdomus parengimas. 
Vaidins komediją “Nenorėjai 
duonos, graužk plytas.” Po to 
■bus koncertas, kurio programą 
išpildys geriausi dainininkai. 
Kas atsilankys, visi bus užga
nėdinti.

i šią draugiją kalbamame 
vakare kas norės įstoti (nuo 
20 iki 30 metų), bus priimti už 
tą patį tikėtą. Taigi visi lapkri
čio 6 d. į Lietuvių Liuosybės 
svetainę.

-t-Kviečia Komitetas.

Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
ilow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
■ik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

903 Asmenytei Elzbetai
905 Rattutes P Paul
909 Bitaut Frank
913 Chapas Mrs E

Gircius R

Eu-

pa-

Bridgeportas
A. Kupreišio prakalbos

icgalima, jeigu kas smetonlai* 
ciams nepatinka.

4*Penktadienyje, lapkričio 
dieną, įvyks Antano Kupreišio 
prakalbos Mildos svetainėje. 
A. Kupreišis buvo komunistų 
siunčiamas kaip . žvalgas pa
siuntinys1 Rusijon, idant jis su

Ir Chicagoje jąu, kaip mato- kitu draugu parinktų Ameri- 
I ;i, susilauksime cenzūrą ne. iš kos lietuvių komunistų grupei 

.metonlaižių, bet iš lietuviškų žemės, kurią jie Amerikos do- 
I bobų. Jeigu dvi bobos susipeša, leriais įsigytų ir paskui bend- 

luokim
Į iž kokį širdies tiešytoją, tai jo geroką Rusijos plotą ieško- 

įos nori uždrausti laikraščiams damas amerikiečiams tinkamos 
Į apie tai rašyti, nors jos ir vi- vietos ir sąlygų apsistojimui.

hiryje gatvės viena. kitai kai- Jis išbuvo Rusijoj pusantrų 
tinus draskytų. Arba viena ki- metų. Matė kaip Rusijos pilie
si sumanė rengti parę ir ko- čiai gyvena, koks tas Rusijos 

I ektuoja pinigus, tai jos nori “rojus” yra, apie kurį musų 
griežtai uždrausti ką nors apie komunistai nesiliaują psalmes 

Į tai pranešti laikraščiams. O jei- giedoję. Kupreišio sakoį kad 
I gu parašysi, tai grūmoja teis- visos komunistų pasakos apie 

man trauksiančios.
Taigi sakau, tu Dievuliau 

mielas, jos šoka kaip varlė prieš 
dalgį. Bet sakau, kai vienai 
klius, tai kitos turės cenzūrą 
nakasavoti ir pakėlusios rankas 
itsiduoti Dievo valiai. Ir kaip 
ten nebūtų, jus, bobelės, reng- 
kit pares, raukit viena kitai 
plaukus nuo kur tik papuola. 
Nėra skirtumo už ką — ar už 
kostumerius, ar už burdingie- 
rius, ar už kitus kokius kava
lierius (apart savo vyro), o 
mes stengsimės viską juopui-

I kiaušiai aprašyti be jokio atly- 
I ginimo. Visuomet patarnausi
me ir jūsų vardus ir garsius 

I darbus išgarsinsime, kaip ave- 
nes Chicagoj.

Jeigu parę rengsit ir kolek- 
tavosit iš biznierių ir senber
nių pinigus, tai mes pranešime 
iš anksto ir gana bešališkai, bet 
jeigu prisieis už kaltūnų susi
kibti, tuojaus mes pranešime 
kaip iš karo lauko žinią ir ką 
kuri puse laimėjo, ir kiek kuri 
nukentėjo.

Reporteris, 
kininkai, na 
lai tą pačią 
Tautų Lygos 
žinoti, kur kas dedasi ir kaip 
dalykai stovi. —Pustapedis.

sau, už burdingierių, rai dirbtų. Kupreišis apvažinė-

gerovę Rusijoje yra “bunk”, 
yra melas. Vargas, skurdas, 
suvaržymas — štai kuo Rusija 
šiandie pasižymi. Ir tai sako 
žmogus darbininkas, pats mi- 
vęs karštas Rusijos šalininkas. 
Ateikite pasiklausyti jo prakal
bos apie Rusiją. Prakalbai pa
sibaigus, jis atsakinės į klausi
mus. Įžanga visiems veltui. 
Prakalbų pradžia 8 vai. vaka
re. — Rengėjai.

RADO MIRŠTANTĮ BAZUKĄ

Vakar prie Archer ir 39-tos 
policija rado mirštantį Bamey 
Bazuką, 30 mietų amžiaus. Mi- 

Į re jis neatgavęs sąmonės. Kol 
kas dar nėra žinoma, ar Bazu
ką plėšikai užmušė, ar įvyko 
k i toki nelaimė.

Bazuko lavonas randasi pas 
graborių Eudeikj, 4605 Hermi- 
tage avė. Telefonas: Yards 1741.

Naibašninko giminės yra pra
šomi susipažinti su p. Eudeikiu.

Padaužos ir plet- 
ir jų Pustapedis, 
rolę loši^, kaip 
atstęvai: jie turi

Susirinkimas
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienyje. LSS. 4 kuo
pos nariai kviečiami 
Raymond Chaped

‘ kaip 8 vai. vakaro, 
svarbių reikalų bus 
paskaitų rengimo komisijos ra
portas, o taipgi reikės išrinkti 
atstovai ateinančiai 8-to Rajo- 

konferencijai. Taigi, drau- 
bukite visi šiame susirinkl-

4

no 
•gai, 
me.

susirinkti 
svetainėje 

Be kitų 
išduotas

Kultūros Ratelio 
vakaras

Lietuvių mokslus einančių 
mergaičių draugija — Kultūros 
Ratelis — rengia puikų vaka
rėlį su nepaprastai įdomiu ir 
įvairiu programų, kuris įvyks 
lapkričio 6 dieną. Vakarėlis 
rengiama Diana Society. salėje, 
1651 North Kedzie avė. Prad
žia 7:30 vai. vakare.

Cicero
šiandie prakalbos

šiandie vakare Liuosyvės sve
tainėj bus labai įdomios pra
kalbos apie Rusiją. Kalbės A. 
Kupreišis, išbuvęs Rusijoj pus
antrų metų ir pats savo akimis 
viską matęs. Kas įdomaujate 
sužinoti tikrą tiesą apie Rusi
ją, atsilankykite j šias prakal
bas. —-S.

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI

Po karo atsirado dabg kru- 
tamųjų paveikslų, kur buvo 
vaizduojama pasaulio tragedi
ja. Vieni tų paveikslų buvo 
neblogi, o kiti menkos vertes. 
Prie geriausių tos rųšies pa
veikslų, nėra abejonės, priklau
so “What Price Glory”. Ten 
vaizduojama gan realistiškai 
tai, kas dėjosi anapus balos.

Sekamą savaitę “What Price 
Glory” bus rodoma Marbro 
tre, Madison ir Crawford. 
to, ten bus vitafonas ir kiti 
marginimai.

te- 
Be 
pa-

919
920
926
928
943
953

Kalvaitis Jonas
Kukuraitiane Karulina
Rudaitis ėrnestas
Verteika B

Laiškai Naujieny
Aus lis, J.
Ascilla, Joe (2) 
Brewster, M. 
Buragas, J.
Boibrowich, John (3) 
Cramer, Niek 
Chevinskis, J.
Dundulienė, M.
Daunoras, M.
Gutauskis, J.
Jonaitis, S.
Juknis, J.
Kandis, J.
Kazlauskas, K.
Kirsnis, Geo.
Kudzina, Wm.
Kussas, J.
Kriščiūnas, M.
Rudokienė, Z. (2)

Lipčius, S. x 
Poskevičius, M. 
Petrauskas, F. 
šiulstas, A (6) 
Stankus, J. 
Šimkus, K. (2) 
šilinskas, J. 
Smith, John 
Vasilius, J. 
Viskont, P. 
Wafilius, J. (4)

Ofise

ANTANAS YUSKEVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 8:00 valandą 
ęyto, 1927 m., sulaukęs 53 me
tų amžiaus, gimęs Kauno vedy
bos, Panevėžio apskričio, Popy- 
tų parapijos, Akalicų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną, sūnų Edvardą, 3 bro
lius: Aleksandrą, Andriejų,
Amerikoj, o Lietuvoj Karolį. 
Kūnas pašarvotas, randas) 3125 
W. 41st PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 3 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Yuškevi- 
Čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

ADOMAS SKUKAUSKAS

Atsiskyrė iš musų, palikda
mas mus nuliudusiais ir pilnus 
širdgėlos, Spalio 20 dieną, 1927 
m. Išgyvenęs ant šioj svieto 
apie 79 metus Lietuvoj. Pane
vėžio apskričio. Naujamiesčio 
miestelyje.

A. A. už velionio sielą atsi
bus pamaldos Ketverge, lap
kričio 3 d., 1927, 8:30 valandą 
iš ryto, šv. Jurgio bažnyčioj.

Visus gimines ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti pamaldose.

i
J

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - Angliškas

ir
Angliškai ■ Lietuviškas

Talpina 18,000 žodžių 
Išleido M. J. Tananevičius 

Kaina $1.25 
Parsiduoda 

Naujienų Knygyne /

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta
rimui 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.

Prisiųskit $1.25 ir apturė
si! knygelę paštu, 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

arba

Liekame nubudę, 
Sunai: Kazimieras ir Mateirsas

MONIKA KONČIENE 
šauklaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 1 dieną, 4 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 45 me
tų amžiaus, gimusi Palangoj, 
paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrų, o Lietuvoj dvi sese
ris, Barborą ir Veroniką. Kū
nas pašarvotas, randasi 5515 
Keldare Avė.

Laidotuvės i vyk s PėtnyČioj, 
Lapkričio 4 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Monikos Končie
nės giminės, draugai ir pažjsta- 
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, \
Vyras Petras ir jo brolis 
Antanas Končiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

Nėra kito sa. tinto 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių.

„<>.r <£.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Po L. S. M., Ratelio vaidinimo 

“Du Broliu”. — Veikalo siu- 
žetas ir jo kokybes. — Val
dytos ir vaidenimas. — Pub
lika ir jos elgęsis. — Nuotru
pos.

Kaip jau visi “Naujienų” skai
tytojai žino, spalių 23 d. čia. 
Rosdande, buvo vietos L. S. 
M. Batelio vaidinta J. J. Zolpio 
(nesuprantama kam autorius 
savo pavardę rašo “Zolp”) 1 
veiksmų 5 atidengimų drama 
“Du Broliu”. Vaidinimas įvyko 
Struinilo svetainėje. Veikalo siu
žetas, trumpai suglaudus, yra 
sekantis: Kaimiečiai, matomai, 
pasiturintys, Norkai (Br. ir S 
Liudkevičiai) išleidžia savo abu 
sunu į Ameriką. Išleistuvės 
kaip ir mus visų yra buvusios 
graudžios ir skaudžios.

Antras veiksnias vaizduoja 
jau metą vėliau musų “grino 
rių” da begyvenančių pas tuk: 
l’ldukį .naminis, l’ldukis (J 
Šimkus) yra doras darbiniu 
kas žmogus, tačiau Uldukien* 
paprasta girtuoklių “burdingie 
rių” mama, kuri net nei vaka 
rienės vyrui — per girtavinu, 
ir su visokiais “Džekiais” ko
ketavimą — negalinti pagamin
ti. Čia jaunesnysis Norkutis (J 
.1. Zolpis) palinksta prie didžiu
mos “burdingierių” ir pačios 
“gaspadinės,” l’ldukienės (K 
Kenstavičienė) mėgiamo gir
tuokliavimo, o vyresnysis (A. 
M. Barčiur.) — prie mokslo 
Mat pastarasis jau ir Lietuvo
je bebūdamas mėgęs skaityt 
“Lietuvos Ūkininką” ir apskri 
tai apšvietę bei savęs švietimą- 
si; gi pirmasai, jaunesnysis 
buvęs vėjagauda.

Be to, jaunesnysis brblis pei 
visą metą gyvendamas Ameri
koje nieko nedirbęs ir tik iš 
savo vyresniojo brolio uždarbio 

.(15 dėl. savaitėje) mitęs.
Tokioms aplinkumoms esant, 

vyresnysis brolis susibara su 
savo jaunuoju broliu ir, žino
ma, su šeimininke — kam pir
masis geriąs, o pastaroji duo
danti. čia mokslingasai broli? 
išrėžia girtiems “burdingie- 
riams” ir šeimininkei su kai
mynu saliunininku Dinda (A. 
Daukša) pamokslą apie “ap
švietę” bei dorovę, už ką smar
kioji šeimininkė išvaro jį iš na
mų, o jaunesnyjį brolį smukli
ninkas Dinda prisikalbina (gir
tą) sau už smuklės darbininką.

Po šešių metu “darbavimosi’ 
smuklėje, Rapolas (jaunesnio 
brolis) visiškai “nusidarbuoja”- 
lieka paprastu smuklės pastum
dėliu, nors dar ir su gyva są 
žinės (kuomet negirtas) ki
birkštėle. Dinda nemoka jam 
jokios algos; neduoda nei pa
dorių avalu, nei nieko, žodžiu, 
bjauriausiai išnaudoja ir dai 
prie suktybių kazyriavimo— 
jį stumia.

Ir taip vieną naktį prakasy
davus jam Dindos įduotą de
šimtinę, to paties Dindos grąsi- 
namas išmetimu iš nakvynės ir 
“darbo” ir jojo (Dindos) lie
piamas liekasi chicaginiu ban
ditu: pastoja vienam turčiui 
su dukteria (J. Šimkus ir Mile
rienė) kelią ir revolverio pa- 
gall>a atima iš turčiaus lo do
lerių. Kitus gi grąžina.

Turčius su savo dukteria nu
stemba ir pats duoda jam (Ra
polui) kelia;’ dvidešitdolerines. 
o jojo duktė 50c. valgiui. 
Tas Rapolą baisiai sujaudina ir 
jam ta laime besidžiaugiant 
ateina Dinda ir visus pinigus iš 
Rapolo atima. Rapolas nenori 
tik atiduoti to nuo turčiaus 
gauto pusdolerio. Už tai jiedu 
Misikauja. Pavirtus ant žemės 
ir besivaržant, Rapolui netyčia 
iššauną, jojo rankoj tebelaiko
mas revolveris ir Dinda tampa 
pašautas, žinoma, Rapolas tam
pa suimtas ir įkalintas. Po tri
jų mėnetių laiko įvyksta Rapo

lo byla ir čia, netikėtu budu, at
siranda Rapolo vyresnysis bro- 
’is, Zenonas, jau prisaikintas 
apgynėjas, kurį valdžia paski
ria vargšų Rapolą ginti. 
Teismabutyje, kaip ir per visą 
kalėjimo laiką, Rapolas atsisa
ko bet ką apie save ir tą prie
tikį kalbėti, dar gi nei savo var
do nesakydamas. Sąžinės ar kit
ko graužiamas jis patampa mir
tinu ligoniu ir, per savo brolio 
pastangas liekasi išteisintas, čia 
viens kitą pažįsta, tačiau jau 
yra pirvėlu: Rapolas miršta 
brolio apgynėjo glėbyje.

Kaip skaitytojai mato, tai 
veikalo siužetas, išskiriant gal 
ik teismabučio veiksmą, kurį, 

kaip pats p. Zolpis sako, esąs 
kolinęs, yra gana artimas, lie

tuvių išeivių gyvenimui. Ypa
tingai antrasis veiksmas, ku
riame gana vykusiai vaizduoja
ma taip priešprohibicinės, J<aip 
r dabartinės munšaino gadynės 
ulų namų orgijos su burdin- 
’ieriais ir su savo vyru. Ir vi- 
as veikalas gana vykusiai su- 
ištas jungiančiu siulu. Tečiaus 
ra ir neaiškumų.

J. A. Adata.
(Pabaiga bus)

Norfh Slde
Praeitą nedėldienj, spalio 30 

lieną, čia LSS 81 kp. buvo su- 
engus prakalbas. Kalbėjo A. 

Kupreišis, nesenai sugrįžęs iš 
tusi jos, kur, sakėsi, , išbuvęs 
įpie pusantrų metų, važinėda- 
nas kaipo delegatas ūkio ko
mi uos reikalais. Pirmiausia per
skaitė “Vilnyje” tilpusį laiškų 
>uk iš Lietuvos, kur sakoma; 
kad A. Kupreišis grįždamas iš 
Rusijos buvo apsistojęs Lietu

voje pas savo gimines ir pasa
kojęs Lietuvos fašistams apie 
Rusijos gyvenimą ir visaip Ru- 
nją Šmeižęs.

Kalbėtojas prirodė, kad tas 
aiškas yra sufabrikuotas grei
čiausia “Vilnies” redakcijoj, nes 
m t jo pasporto Lietuvos viza 
odo, kad yra tranzitas be tei- 

;ės apsistoti. 1 Silvijos viza ro
to, kad iš Latvijos išvažiavo 
šept. 22 d. į Lietuvą įvažiavo 
ą pačią dieną |K*r Joniškį. Iš 
Lietuvos išvažiavo tą pačių die- 
lą per Virbalį į Vokietiją, ku
rion įvažiavo irgi Sept. 22 į 
Eitkūnus. Reiškia, viena diena 
įervažiavo Lietuvą neišlipęs iš 
traukinio.

A. Kupreišis, pasakodamas 
savo įspūdžius iš Rusijos, pasa
kė gana daug įdomių dalykų. 
Csą, darbininkai Rusijoj neturi 
jokių teisių, nė laisvės.

Balsavimuose darbininkai ma- 
<ai dalyvauja, nes visuomet 
kandidatai būna pastatyti iš 
‘aukštai” taip valdžioje, kaip 
mijose. Komisarai visuomet 
luoda įsakymus, o eiliniai na- 
•iai turi tik pildyti įsakymus 

be jokio murmėjimo. Jeigu kn
is išreiškia kokio nors nepasi- 
’anėdinimo, tuoj aus būna pa- 
alinamas iš darbo. O jeigu kn
is pasirodo įtekmingesnis ii 
javo ji ngesnis, toks po nekuriai 
nakčiai pranyksta. Jeigu kas 
ma teirautis, kur dingo jų 
draugas, gauna atsakymą, kad 
ai “čekos” dalykas. Po tokių 

kelių atsitikimų kekvienas bi- 
:o ir burną praverti.

Paprasto darbininko mėnesi- 
iė alga 30 rub. Aukštesnių ka
tegorijų siekia 1(M) rublių mė
nesiui. Pragyvenimas labai 
brangus, arti Amerikos. Batai 
kainuoja apie 15—20 rubliu, 
siutas 50 rublių, overkotas 
(pėsčius) apie 100 rublių.

Bedarbių yra apie pusantro 
milijono. Bedarbiai, priklausan
tys prie unijų, gauna 7—15 
rublių mėnesiui pašalpos per 4 
metus. Po i metų, jeigu ne
gauni darbo, turi mirti badu.

Darbo negalima gauti, jeigu 
nepriklausai unijai, o į unijas

p f t
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kaina, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 

negali įstoti, jeigu nedirbi. Ir 
taip blogai, ir kitaip negerai.

Apsivesti ir persiskirti Rusi
joj labai lengva. Reikia nueiti 
į tam tikrą biurų, pranešti, kad 
buvai vedęs su kokia “'Marija”, 
o dabar jos nenori, ir apsivedei 
vėl su Magde. To ir užtenka.

Tarpe kaimiečių žodis komu
nistas yra tik ant pajuokos. O 
daugelyj vietų reikia slėptis, 
kAd nesužinotų, jog esi komu
nistas. Jeigu įvyktų pervers
mas, tai butų baisiausias ko
munistų žudymas.

Po trumpos prakalbos buvo 
duodami klausimai, kurie tęsėsi 
apie valandų laiko, ir atsaky
mai buvo daug įdomesni, negu 
pati prakalba. Buvo ir keletas 
komunistų atsilankę.

Vienas iš jų išreiškė nepasi
tenkinimo, kad kalbėtojas aiš
kina dalykus vienpusiškai ir 
todėl jis nenorįs viskuom tikė
ti. Kitas iš jų reikalavo leisti 
kalbėti “opozicijai”, bet pirmi
ninkas paaiškino, kad gali duo
ti klausimus, bet ne laikyti pra
kalbas. Vienok komunistas klau
simų nedavė, tik rėkė, kad kal
bėtojas meluojąs sakydamas, 
buk į Rusiją pavieniai neįlei
džiami. Esą, gali važiuoti kas 
tik nori ir atgal sugrįžti. Čia 
jam kalbėtojas pasiūlė užmo
kėti už laivakortę, jeigu jis 
gaus leidimą važiuoti į Rusiją 
pavieniui. Tuo prakalix)s ir už
sibaigė.

Reikia pažymėti, kad A. Kup
reišis nėra išsilavinęs kalbėto
jas, todėl jam yra gana sunku 
atpasakoti savo įspūdžius. At
sakinėti j klausimus janą seka
si daug geriau. —Ten Buvęs.

PRANEŠIMAI
Pranešimas Mt. Greenwood Lietu

viams. — šiuomi pranešam, kad 
Charles Jurkus, 3136 W. lllth St., 
Mt. Greenvvood, III. yra “Naujienų” 
įgaliotas agentas šitos apielinkės lie
tuvius aprūpinti kasdie Naujienoms, 
kurie nopte įsigyti “Naujienas” kas
die malonėkite kreiptis virš pažymė
tu adresu, jis dės pastangas, Kad Jus 
galėtumėt gauti “Naujienas” tą pa
čią dieną j savo namus. Taipgi pas 
j j galima gauti pasipirkti “Naujie
nas” kasdie pavieniais numeriais.

“NAUJIENOS”

Roseland. — S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas įvyks Lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, Strumilos svetainėj. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime, atsiveskite ir naujų drau
gų prisirašyti prie S. L. A. 139 kuo
pos. Kviečia

J. Slončauskas, Sekr.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas bus seredoj, lap
kričio 2, 7:30 v. v., Savoj svetainėj. 
Visi delegatai malonėkite atsilanky
ti. Valdyba

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, lapkričio 2 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai prašomi da
lyvauti. ' M. VAIDYLA, 

Sekretorius

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

s. d. laghavicz
Lietuvis Grahorius ir 

Balza m notoj as
2314 *W 23rd PI. 

Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui CF 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

KAUJIJENOS, CBfcsJtJ, DL

Lietuviai Advokatai

JOHNB. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS x 

112 Weat Adams St. Rootn 1217
Telephone Itandolph 6727 

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

Namą Telefonas Republic 9600

K. GUGIS
ADVOKATAS , 
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

Phone Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo Si.'fO iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuęse teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 4 ir 2 morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 ŠoutltHalsted St. 

Tel. Yfrdft 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room, 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West 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 visų- teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas* akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

. DR. G. SERNER
I tniiitHu n Įrita ar t ai a

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Lietuvės Akušerės

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

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

A. VIDiKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
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.

Lietuviai Daktarai;
Ofiso ir Rėš. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted S’treet

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

Res. 3201 South Wallace 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 Valąndos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. ' Chicago, 111.

A.L.DAVIOONIS,M, D, 
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

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 Wcst 63rd Street
Cor. Bockwell St. 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557. Kės. Hcmlock 1385 

DR. JONAS MOCKUS 
DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį 

3401 South Halsted Street, 
Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ūltraviolėtinė šviesa ir diathermia 

—------ :------ l------- - , -------
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVestern Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Lietuviai Daktarai
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

. . , , ■ _ ____ ■ _ I

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.

Office Bouleevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
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

Įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEJUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.• . » v
Valandos: »'.r-

Nuo 2 iki 4:30 if nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

j-------------------------------------------------
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 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 Plaža 3200

— DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žipomas 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. 18‘h 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

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

Ofisas
4729 South Ashland 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, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Čhicago 
arti 3lst Street

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Looinia Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2---- 4 i»o .piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal J 912 
Naktimis Tol. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. V’ctorv 7516 
DR. E. SlEGEL 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

Educational
< Mokyklos-

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
R 1 Ui b.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

7

Educational
__________ Mokyklos____________

IŠMOKIT PLE1STERIAVIMA PAS 
K.ONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

AR JUS NORITE 
didesn} užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostuinerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokM to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru tnokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

Misccllaneous
, Įvair||» _________

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyklt pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIU KAINU- 

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar- 

| navinią.
Southend Plumbing & Heating 

Supplv Co.
2108 So. State St. 
Tol. Caluinet 1200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža į visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

LIETUVIAI neatidėliokit. .Artina
si Žiema, užsikamšykit langų sky- 
leš. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

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

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch hasin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seelcy 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.

Bridgeport Painiing 
& Hardvvare Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J c KAMAbc0*N»>

S'fOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didž’ncsia ir reriau^ stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samuom.

J. J. DUNNE ROOFING CO. ’ 
3411-18 Ogden Avė., 

Phorift Lawndale C1M

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI. ’

4156 Archer Avė.
Tel Lafntette 8705—S7»O 

Chicago 
KRAUTUVIŲ F. KCERfAI 

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaursntų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 

specialurnas Ge- 
patarnavimas, žemos 

kainos.
SOSTHE1MS, 1912 S< g*ate Street.

ELECTRIC KONTHA KTORH 'S
Seniausios iŠ lietuvių, Inir dunda 

užganėdinimą. Įvadam elektros dra- 
tos, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W P. strphan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Ch^cng^

Phnnp Vir+nrv 71KP

(Continued on page <>)
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Help Wanted—Mate 
Darbininkų* Reikia

NAUJIENOS, Chleago, lik
- - - - * -- M

Miscellaneous 
įvairus 

-ĮJ— _ — - — ..

_____(Continued frorn page 7)
REIKIA mašinisto su mažu invest-GARAŽUS porčius J eiilen‘‘n* ’ mentu prie senai įsteigto lengvo iš- 

šal>takius, grindis, pamatus, stog dirbinlJimo biznio. Atsišaukit po 5 malevojarne, tąsome, dekoruoju- f 213s w v Bu st
me, tik $.» įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl upskaitliavimo. 
Hem. 7969. >

5429 S. Ashland avc.
Arctic ('onstruction Co.

General Contractors

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real E s ta te For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai.Sėmė Pardavimui

Financial
Finanaal-Paskoloa

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

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žcinl Pardaviinul

PARDAVIMUI bizniavai namas, 
Storas ir 6 kambariai iš užpaka
lio. Gera vieta bile kokiam bizniui. 
4225 Princeton Avė., Tel. Prospect 
1858.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bite kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie; 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik I 
biskį įmokėti, kitus mažais rnėnesS 
niais išmokėjimais. Atdara vakarui.® 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

Business Chances

PAHDAV1IMUI didtele
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis Ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 tankas. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard 2092.

GROJIKUS pianas, gražus kei-j--------------------------------------------
sal, pirmos klesos stovyje, Art ('o-l 
loniftl išmarginimo, iii $85, pusė SINGER siuvamos mašinos, de- 
įmokėti, kilus į 90 dienu, roleli.ii, I inonstratoriai ir pertaisytos, po 
moliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kunberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

ir nerta i sy tos, po 
$10 ir daugiau, casn arba išmokė- 
įiniais.

4251 Cottage Grove avė.

TURIU pinigų investavimui į 
chattel morgičius, mėnesines mo- 

I karnas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, reslaurantus, bučernes 
nr kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl.; 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

6 FLATŲ muro namas, guru šil
domas, įplaukų $5400 per melus. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arba mor- 
gečių. Netoli Rock Island stoties jr 
parkų. 71st ir Steward Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993.

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
N EREI K ĮMOKĖTI

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

Tel. Triangle 8234

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
ši skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

JVESKIT elektrą j savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. ___
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

Už $135 nupirksite gera grojiklj 
pianą, $35 cash. WM. NOWAKOW-: 
SKI,. 2332 W. Madisoit St., Ist fl.

NORIU parduoti savo $750 vertės 
grojiklj pianą ir $185 fonografą, abu
du už $200 cash arba 3 mėnesiams 
išmokėjimui arba parduosime kiek
vieną atskirai. Randasi gerame sto
vyje. Pasimatykit su Henry Winters, 
1120 So. Halsted St.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Tūri būt ma
žiausiai 8% tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

ANTRI MORGICIAI
Dykai aprokavimas

2 FLATŲ mūrinis, 2 metų senu
mo, gražiu Octagon frontu, lotas 
31X160, 6-6 kambarių, moderniškas, 
2 karų garažas, 72 ir Wabash Avė., 
$4000 cash galit veikti. H. T. Cole- 
man and Co., 5857 So. State Street, 
Tel. Wentworth 5702.

LIETUVIAI 
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalow, jus galit juos 
įsigyti įmokant tik $1000. o kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Kam mo. 
kėti rendą, kad šituo budu jus ga
lit turėti 4 arba 5 kambarių bun- 
galow, su uždaromais porčiais ’
Yra visi įrengimai 
parankumai, lotas 40Y128.

K. RICKER, 
2458 S. St. Louis avė. 

kampas 25th St.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau- 

|as namas, uždaromi porčiai, neto
li Marąuette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu Šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa
vininkas. Hemlock 4900.

12 APARTMENTŲ namas, 2934
Huiww, nu užuuroinuis purčiuis, mu- Belle Plaine avė., po 4 kambarius, 
ryta vana, aukštu skiepu ir vi.škais. pirmos k.'esos, lotas 50y 125. neto- 
Yra visi įrengimai ir moderniški • 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6i J karų linijų. 1 ikras pirkinys 

. nykius rendos. Savininkas Bucking- 
I ham 0877.

REALTY & MORTGAGE CO.
6305 S. Westem Avė

PARDAVIMUI pool room, 15 sta
lų, cigarų, saldainių ir soft drink. 

, geras
lų, cigarų, saldainių ir solt 

BEVEIK naujas grojiklis pianas, Geriausia vieta didmiestyje, 
benčius ir roleliai ir radio, cash ar
ba išmokėjimais. Privatiška šeima.

• 6547 Ellis Avė., 1 fl.
biznis. 334 S. State St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
ims. Taiogi turime naujus pirmos 
ųšies rakandus

(Kolumbus Park Fumiture Co.

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

ANTRI MORGICIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. U Šalie Street 
Central 2665

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rud
ei if f e 2520.

GATAVAS dėl statymo namų 50 
pėdų lotas prie Western 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. VVestern avė. Republic 4900,

$4000 cash nupirksit eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $10,500. VVM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv 
8370.

Exchange—Mainai

GROSERNĖ ir delicattessen par
siduoda nebrangiai. Pelninga vieta 
gerai įrengta. 1632 W. 13th St.

IŠSIMAINO Storas su 4 fintais, 
i Storas geras dėl soft drink parlorio. 
! Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

2 flatų namo, farmos, bučemės. Dry 
Goods Storo, 
kaipo pirma

DIDELIS bargenas, greitam par-’nuiltuillių liula.-' Ui linus » m ■ ihiik.uv ».»». , , . «•
Visokis elektros* 5655—57 VV. Madison st. ('.oi. 0319 "davimui restaurantas ir salninas. Gerui išdirbta vieta, arti dirbtuvių.

2620 VV. 26th St.

4108 
Tel.

restauranto, 
įmokėiimą. 
.1. LUCAS 
Archer Avenue 
Lafayette 5107

priimsiu

Personai
Asmenų Ieško

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 nuo 35 iki 40 metų se
numo, kad turėtų biskį turto: Esu 
biznierius, padarau gerą pragyveni 
mą.

Atsišaukti laišku
J. L.

3955 Archer Avė.

DIRBTUVĖS sampeliai, 59% pi
limi.

$179 narloro kambario setas, ino-' 
ha i r, $95.

$75 walnut valgomo kambario 
.etas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

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

Buvus California Sample Furn. <’o.

PARDAVIMUI GARADŽIUS
Naujas tik baigiamas budavoti. 

įtaisytas pagal vėliausios mados, di
delis sales room, 2 frontai, 1 nuo Ar
cher Avė., antras nuo 40th St. Kurie 
interesuoja, garadžiaus biznį, atva
žiuokite pamatyti, taipgi mes galime, 
mainyti ant namų ar lotų.

JOKANTAS BBOS.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui 
|395 ĮMOKĖTI

Ir $39.50 j mėnesį

Pastatys jumis ant kelio 
neprigulmybčs

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

4138 Archer Avenue
Tel. I/afayette 7674

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.'

Vakarais pagal sutartį.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
serio krautuvė. Geras biznis. Pi
giai. 1010 W. 69 St., Tel. Triangle 
1544.

PARDAVIMUI virtuvės ir miega
mo kambario lakandai, beveik nau-1 
ji. 3008 W. Pershing Road.

2 atrų vištų fauna
4 kambarių ir vana 
Garažas, vištininkas, stuba 
ir t. t.

$4,250

PARDAVIMUI graži vieta, soft 
drink parlor ir lunch room, visa ar
ba pusė, priežastis esu viena mote- 

‘ j labai geras.
10839 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4253
BARGENAS už cash. Parduosime ■ ris, persunkti. Bįsnis 

aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 i 
šmotų mahogany setui, rankomis iš-' 

lietuvio rveui uiv-. drožinėti frėmai, kainavo 8350 už j
kerio dėl prisidėjimo prie vienos ge-f $100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 

įstaigos South | kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu-;
„a rinkfimioiiis tinis miecrruimio setas, kainavo $250

už $95, sprmgsai, matracas, hanipos. jai 1435 So> sangąmon St. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit M R. IRVING.

REIKIA lietuvio Real Estate bro

riausios real estate i---- -------------- ,
Side. Tai yra puiki proga tinkamiems tinis miegruimio setas, kainavo $250 
žmonėms. M R. L. F. BUSSE, South- 
westem Realty Co., 7149 S. VVestern 
Avenue.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
tarpe dirbtuvių ir netoli naujo dide
lio market. Su visais įrengimais, pi-

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

Financial
Finansai-Paakolos

PAJIEŠKAU mokytojos ar moky
tojaus Šokių, kad ir su mažu patyri
mu, kuris galėtų dienoms atvažiuoti 
ir mokinti šokius. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 997.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai; 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole-' 
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150' 
walnut Valgomo kambario setas, $50, i 
5 šmotų vvalnut miegruimio setus,, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dustatymus. COLIJNS
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
------------------ ■ ma> padaryti ir nupirkti į vieną die

AUKŠTOS klesos 2 šmotų parloro j ną, geromis sąlygomis. Pamatykitz 
HetMH. sofa ir kreolui. DOYLE, Tel. mane pirmiausia.
Canal 1X22. H. EPŠTEIN,

15& No. Clark St.
Room 820 Central 6260

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

Viskas yra, galit kraustytis, višti- 
ninkas, vaisiniai medžiai, vištos, jau
nos ir senos, žemė juodžemis, neto
li Palatine greitai augančioj apielin
kėj, čia yra visi moderniški paran
kumai, krautuvės, mokyklos, bažny
čios, bankai, ligonbučiai, teatrai, pub- 
liškos mokyklos, važiavimo 43 minu
tės iki vidurmiesčio, 40 traukinių 
kasdie prie C. & N. W. Tos farmos 
netoli nuo stoties, prie didelio kelio 
ir 2 blokai nuo naujos Standard mo
kyklos. Galima daug pinigų uždirbti 

■ vištų auginime, reikalavimas dides- 
: nis negu galima paspėti užauginti. 
Produktus galima parduoti tiesiai 
kosturtieriams prie kelio be išlaidų. 
Pradėkite tuojau. Atsiuskit savo var
dą ir adresą į NAUJIENAS, 1739 S. 
Halsted St., Box 998.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGAS geras barbąris, 
nuolatos darbas. Atsišaukit tuojaus. 
J'r. DruktainiH, 23S4 W. 68th Street, > 
prie Westem Avė.

MUMS reikia keturių saiesmenų į 
paidavinėti namus ir lotus. Geri ir 
.smarkus vyrai gali uždirbti nuo! 
$6000 iki $10000 į metus. Mes su
teiksime Jums visus reikalingus pro- ' 
spectus. Patyrimas nereikalingas. At
sišaukit asmeniškai. W. H. KELPS, į 
2419 W. 69th St.

DIDELIS BARGENAS. Greitam 
pardavimui 2 flatu muro namas 5 ir 
6 kambariai, ant ž lotų, furnace šil
domas, 2 karų garadžius. Kaina $11,- 
800. Namas randasi 5831 So. Sanga- 
mon St.

Savininkus
Tel. Proapect 5786

Automobiles
Mes perkame

Lietuvos Bonus

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiųrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6338 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norwood Parko stoties, prie North 
Westem geležinkelio, 19 minučių va; 
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė; 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

L J. SCHILLER & CO.
x Namų Statytojai

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

PARDAVIMUI arba mainysiu j 
mažesnį namą — 21 flatų namas ne
toli Lincoln Park. Naujos mados, be
veik visi su rakandais. Geroj vietoj. 
Neša gerą rendą.

WAITKUS
737 Belden Avenue

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGALOVV PIGIAI

Pardavimui šiaur-vakarinčj dalyj 
miesto, aštuonių kampų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
olug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dyne, viskas kas tik reikalinga nau; 
jos mados, lotas 30x125, stikliniai 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 
bloke prie Mango Avė., į šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
VVATSON BOND AND MORTGAGE

CO., NASTęCY
OLIVER L. VVATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge- 

nų prie Marųuetet Parko LO
TŲ, tai pasiskubinkite, tiktai 
keletas paliko.

A. N. MASULIS
6641 So. Westem Avė.
' Republic 5550

GEBĄS lotas netoli 52 St., 
yra visi įtaisymai, bargenas, 
reikia $300 cash.

K. D. FRIEND 
5503 Everett Avė.

Arba šaukit Hyde Park 2005

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir 
3—4 kambarių, su Murphy lovoms 
šienuose. Paniatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346.

PARDAVIMUI naujas npartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, G—4 kamba
riu apartmentai, 4 karų garažas, 
rendu $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
Xalow, 2 flatų namų ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį pnokėjus. 
1801 N. Cravvford avė. Irving 2634.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo-; 
derniškų po 5 kambarius bungalovv.! 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 221 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 1 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina. $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už 81000. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr.. 
Tel. Riversidc 6097

KUR jus nupirksite mūrinį bunga- 
low kaip šis už $9500 ? 5 kambarių, 
2 ekstra kambariai ant višku. aržuo
lo grindys ir trimas, furnas šildomas, 
stikliniai miegojimui porčiai, 87% pė
dų lotas, 2 karu garažas, gera trans- 
nortacija, tiktai $1500 cash. Atsi-i 
šaukit 3717 Armitage Avė. arba te-Į 
lefonuokit Spaulding* 4280. Charles 
Jarchow, Realtor.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

/ — Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS
MUSŲ KOSTUMERIAI 

laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960
4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 

netoli VVestern Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai. su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti. kitus kain rendą. Jos. I. Novak, 
4010 VV. 26th St.

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

JEI JUS TURIT $200
Jus ffalite kraustytis i vienų mu- ' 

ių puikių nub«alow, kurie randasi 
netoli Marquette Manor. o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jum$ apsi»»vventi lietuvių

» 
SU mažu jmokėjimu gaJite 

nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 

distrikte’ ir" vietoj * mokėjus’* rendą ta ir moderniškai įrengta. Jei 
savi inkui, jus mokėsite už savo j£ag norįj ga|j pirkti ir UŽ cash. 
namą’ Phone Hemlock 8300 Namas randasi puik.oje Mar- 
---------------- --- ------------------- , quette Park apielihkeje, tik 

KAM MOKĖTI RENDĄ trejetas blokų nuo parkų, arti 
Kuomet už Inos pačius P>n\8us gptvekarių ir boulevarų. Pirkė

jus galite turėti nuosavą namą, lik ? \ . ...
reikia biskį imokėti, o kitus kaip | jas gaus lengviausias išmokeji- 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na-1 mo sąlygas. Kzeipkitės: 
mą, o iki 9kambarių mūriniai bun- 
gaiow ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160,,
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. į ________
prie Riversidc Drive. Arba pastaty- west Side — 2 flatų mūrinis na
šiui pagal iusų norą. mas, 5—5 kambarių, sunparlorai,

JONAS BROS. ice box, aržuolo trimas, tile vana
451 Riversidc Drive *:r prieangis, gasiniai pečiai, lotas

Arba rJikit Rnx 911 Naujienos” '31X125. kaina $14,500, cash $1500. 
I7r Q S HnKtPd st ^auJ,enos ’ | j. XR. B’RUCE> 745 N. Hamlin avė. 1739 S, Halsted st.______________ Ke(Jzie 789J Atdar(| nedė|joj vis,

dieną.

7114 S. Campbell Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North-

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

plieno konstrukcijos, furnas šil-

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

I nauji ir nėra nei vieno įbrėžimo. Man 
MES turime gerą vietą su reikalingi pinigai ir aš jį parduosiu 

^.ujzsizs zbsi >;«♦,! i už $325. Karas kainavo $1700 tikdidele proga dėl jaunų lietu- kelete mėnesių atgal. Atsišaukite 
vių su tikra ambicija prie au- bite kada po 4 vai. po piet.
tomobilių biznio. Mums ne- i 
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 

reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Beikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti. į - ... . . . _

Jei JUS tiksite tam darbui; dėl lumberdžiakių. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
\y. 33rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdaru kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

2231 North Kedzie Avenue, Apt. 1

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. 
Kainos: 4 uncijų matkas 25, 31%, 35. 
88 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 jardų 10 iki 35c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli-

J. S. L0WITZ
318 So. Dearborn St.

VVALLACE NETOLI 38rd ST.
144x125, tinka dėl 2 apt. arba dar 

didesnio namo, $50 pėdai. »
TITLE CLEARANCE BUREAU 

OWNERS
133 W. Washington, Franklin 1158.

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildoma^, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71st,St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Western Avė., Beverley 7830.

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių bungalow, kurie randasi 
netoli Macųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

Phone Hemlock 8300

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

GERIAUSIS Bergenas North West 
side, 5 kambarių^ cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $6,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

mes jums nurodysime ^kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
tBosdland 1 Motor Car Co* 
10857 Michigan Avė. •«

PARDAVIMUI kailiniai dėvėtf tik 
3 mėnesius, mokėjau $200, parduo
siu už $65. 5134 S- Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 0123.

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

{vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

BRIDGEPORTO BARGENAS
Naujas namas, 18 mėnesių senumo, 

2 po 6-6 kambarius. Karštu vandeniu 
šiluma. Parduosiu krba mainysiu ant 
loto arba gero sedan automobiliaus, 
arba grosernės. Savininką galima 
matyti kožną vakarą nuo 7 v. v.

ANTON STUKAS 
3211 So. Aubum Avė.

BARGENAS, 2 flatų mūrinis 
namas, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu 
šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo
kas nuo mokyklos ir bažnyčios, 
$1000 įmokėti, kitus išmokėjimais. 
La Zoris. 64 W. Randolph, Phone 
State 6772.

mu-

PARDAVIMUI medinė 5 kambarių 
bungalow, 5 metų senumo. Elektra, 
gasas, funace apšildomas, 2 karų ga- 
radžius. Lotas 34x125, ant biznio gat
vės. Cash $2,000, kiti lengvais išmo\ 
kėjimais. 417 W. 103rd St. Savinin
kas J. WALIS, 408 W. 103rd Street, 
Beverley 3875.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 
miai ant viškų, kieto medžio trimas 
ir grindys, furnas Šildoma. Kaina 
$1500. su $500 galit veikti, kitus iš
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas medinis bungalow, kieto me
džio trinias ir grindys, f urnas šil
domas, geroj vietoj, kaina $7000, 
įmokėti $500 ar daugiau. Šaukit sa
vininką, 6024 S. Vvinchester avė. 
Rod Cliff 2570.

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

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

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla
tų medinis namas.

5059 Carnien avc., 2 flatų, 4—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky avė.

Pališadę 0029.

mu-
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkvvood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
2 karų garažas, atiduosiu už $8300, 
tiktai biskį įmokėti, arba mainysiu 
i lotų. 2929 N. Mason avąr-Berk- 
shire 5201.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, medinis na
mas cementiniu pamatu. Savininkas 

5233 Emerald avė.
Yards 1070

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerų mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Salio St.

PABANDYKIT musų Creamearth 
Žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai-> 
šiuka.s savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO VVITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

VYRAI kurie gali pasekmingai 
parduoti tiesiai kostumeriams gali už
dirbti ^$18 i d’ena su pagelba musų 
lengvio paidavinėj’mo budo. Jus gau
sit atsikartojantį biznį. Nuolat dar
bas, gera ateitis. Turit kalbėti ang
liškai. Atsiūk’t ketverge arba pėt- 
nyčioj nuo 9 iki 4.

Room 606, 101 So. Wells St.

Business Chances
Pardavimui BHzniai

GROSERNĖ ir delicatesen, senai 
įsteigtas biznis, štai yra jūsų proga 
visam gyvenimui nusipirkti pelningą 
krautuvę nuo savininko pigiau negu 
tikrai kainavo, 4 kambariai iš užpa
kalio krautuvės.

5406 Wentworth Avenue
Phone Boulevard 1828

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsiiaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
16i8 W. 18 St.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOWSKI. Sekr. Ižd. 

Pinni, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

5 FLATŲ namas, gąras investmen
tas, dėl užbaigimo naminių reikalų 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 1235 
Marion Court, l-mos lubos užpakalyj 
arba Tel. Humboldt 9525.

$300 IKI $500 ĮMOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ 

5-6 kambarių mūriniai bungalow, 
vėliausios mados, cementuotos gatvės, 
netoli paiko, karų,'kfautuviu, ęreroj 
vietoj, pigiai greitam pardavimui. 
Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
REALTY CO., 7149 S. Western Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

PARDAVIMUI gražios ■ cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Bevcrly 7900.

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį sKaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti Damą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate, Tik biskį įmokėjus 
|ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
būngalow, su stikliniais porčiais 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosininiui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 Sq. Green St.

urit

PARDAVIMUI mbderniškas 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
veikti.

Merrimac 4663

Savininkas ant vietos. BaŠyki' 
arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
z Tel, Randolph 1630.

5 KAMBARIŲ bungalow, moder
niška, % metų senumo, 2 karų ga
ražas, geroj vietoj, mainysiu 
sernę arba hučernę.

2419 W. 69M1 St.

gro-

PARDAVIMUI — rinktinas biz
nio kampas, trys frontą!, 138Y80 
pėdų. 51 y60 pėdu, 132y60, 99% 
pėdų, ant užpakalio loto 2 edition 
North Avė. Tcrrace, 2 blokai nuo 
I. C. Pasiulykit patys, C. F. Edson, 
240 E. Delaware PI.

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avc. % bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30y 126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. ('anai 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu Šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500. įmokėti $1500, kitus 
kaip rendų. šaukit savininkų. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungaloiv, 5 
bainbariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
ciios, tik biskį įmokėti. HOME 
BllILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925.

s
i


