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Katastrofingi tvanaiLBI,k" se®as.s?*° te’s
rytų valstijose

pabaigė
Legiono protestas prieš 

Vokiečių oro liniją
Ramumas visoje Meksiko 

je jau atsteigtas Lietuvos žinios.

Kinų nacionalistų kariuo 
menėje kilęs maištas

Naujus 
mano 
Tautų 
Lietuva

rinkimus 
laimėti 
Sąjungoj

Pilsudskis 
likvidavimu 

ginčo su

Reikalaują, kad susisiekimą 
oru su Centraline Amerika 
įsteigtų Jungi. Valstybės

Vidaus departa 
visoj Mek

Lietuviai dar nemoka 
teisingai prekiauti

Pilsudskis, išvaikęs seimą, tiki
si laimėt per naujus rinkimus

Katastrofingi potvyniai i Kiny nacionalistų armija
ryty valstijose pakėlus maištu

Per audrą ir potvynius 18 as
menų žuvo; Massachusetts • 
miestelis nuneštas

Maištą sukurstę komunistai

Del stiprių audrų

IZJNDONAS, lapkr. 4. — 
VVestminster Gazette šancha- 

BOSTON, Mass., lapkr. 4. — jaus koresfpondentas praneša, 
Naujosios .kad 9-ta Kinų nacionalistų ar- 

Anglijos valstijose — Massa- mija C'angčave pakėlus maištą,
chusetts, Vermont. New Ham- Maištą sukurstę komunistai, 
pshire, Connectieut — kilo po- kurių apie 2,000 paėmę Išingo 
tvyniai, per kuriuos, kiek žino- miestą, 
ma, aštuoniolika asmenų nete- ( 
ko gyvybių.- ; Geną ^krikščionių** generolų j

i I
Baisiai nukentėjo Massachu- > PEKINAS, Kinai, lapkr. 4.— 

setts valstijoj Becket mieste- Pranęša, kad gen. 
lis, kur, rezervuaro tvankai danas, šaniungo 
(pratrukus, išsiliejęs vanduo j vadas ir Pekino 
nunešė keturis šimtus namų, jungininkas, savo 
taigi beveik visą miestelį. Gy- Ilona n o provincijoje 
ventojai tečiau, iš anksto įspėti1 “krikščionių“ generolą 
apie gresiantį pavojų, buvo jau'Juhsianą tuiėjęs vėl gerų pasi- 
|xasišalinę iš rniestolm ir tuo! sekimų, šaaitungliečiai, nuvei- 
kudu išvengė mirties. North kę Fengo kariuomenę, paėmę 
Adamse, Mass., lloosac i ' 
iLšspiejus, nunerta keKrcs de- fpn kai 
šimtys namų.

Susisiekimas geležinkeliais 
sutrukdytas. Boston-Albany li
nijoj išardyta visa mylia gele
žinkelio.

Daugely vietų dėl stokos jė
gos fabrikai buvo priversti už- nių 
sidarjti.

Stiprus potvyniai pasireiškia 
ir New Yorko valstijoj.

Čang Tsun- 
kariuomenės 
valdžios są- 
kampanijoj 

prieš
Feng

'Kaunas.
parlamento žiniomis Lietuvos 
linų pardavimą užsieniams la
bai trukdo ir žemina Lietuvos 
linų vardą užsienio rinkose 
trys dalykai: pirmutinis — ne
tinkamas linų rūšiavimas, 
tras
pakavimas ir trečia — linų su- 
klastavimas arba falsifikacija.

Prekybos do-

Panamos Kanalo
Amerikos

BALBOAį 
Zona, lapkr. 4. 
legioniiikai Balfooa susirūpinę 
dėl projektuojamo Vokiečių oro 
tarnybos įsteigimo Centnalinėj 
Amerikoj, su baze Kanalo Zo
noje.

Buvęs Panamos departamen
to komandomis Wrn. Stevens- 
on pasiuntė į New Yorką nau
jam nacionaliniam Amerikos 
Legiono komapdortui, 
Spaffordui, memorandumą, ku* j 
riame jis protestuoja prieš 
timšalių kontroliavimą oro
nybos Central inej Amerikoj ir vizas devyniems, 
reikalauja, kad Spafford tuo
jau tą dalyką pristatytų karo 
departamontui. Stevenson sa
ko, kad tokią oro liniją su 
Oentraline Amerika; turėtų 
tuojau įsteigti Jungtinės Vals
tybės.

'MEKSIKOS MIESTAS, 
ikričio 4.
mento pranešimu, 
sikoj dabar viešpatauja ramu
mas ir tvarka. Maištai, kurie 
buvo kilę spalių menesio pra
džioje, tapę visur patrempti. 
Tik dvi maištininkų grupės 
operuoja dar Guerrero provin
cijoje, bet ir jos baigiamos fe
deralinės kariuomenės naikinti.

VARSA VA, lapkr. 
kų seimo paleidimas 
kutinis eilėj visų kitų, bet ir 
pikčiausias jo išniekinimas. Kai 
vakar atstovai susirinko biu- 

• džeto sesijai ir laukė, kad vi
cepremjeras Barte! ne tik- iš
dėstys biudžetą, bet taip pat ir 
valdžios programą akivaizdoj 
besiartinančių naujų rinkimų, 
Bartel ėmė ir perskaitė prezi
dento dekretą, kuriuo seimas 
paleidžiamas iki lapkričio mė
nesio pabaigos. O kadangi su 
lapkričio pabaiga baigiasi ir šio 
seimo mandatas, tai jis susirin
kti visai jau nebesusirinks.

Ar reikia stebėtis, kad sei
me kilo didžiausias trukšmas 
ir pikti žodžiai vyriausybės ad
resu.

\ •
Visų energija dabar bus 

koncentruota į prisiruošimą 
naujiems rinkimams, kurie, ei- 

jnant konstitucija, turi įvykti 
'per tris mėnesius. Kokia bus 
valdžios taktika, kol kas ne- 
numatyt, girdėt betgi, kad val
džios sąrašo prieky stosiąs 
pats Pilsudskis ir bandysiąs 
visą kraštą laimėti grynai sa
vo* asmeniniu sąrašu.
Stengsis baigti Tautų Sąjungoj 

ginčą su Lietuva 
to, vtridžia

4. —Len- 
buvo pas-

sve-.
tar- 1

a n-
netinkamas rišimas ir

Vokietija neįsileidžia so 
vietijos delegaty'

NUSIŽUDYMAI LIETUVOJE

(Pacific an< Atlantic Photo ( 

harles C. VIcCall, Alabamos 
rokuroras, kuris 
ui-kluxų ir dabar 
kia teisman už jų

generalinis t 
pasitraukė iš 
šimtus jų trau 
surengtus puolimus ir plakimus 
jiems nepatinkamų ar nusidėju
sių žmonių.

Kasykly darbininky strei 
kas Cbloradoje

šaudė atvykusius dirbt’ anglia- 
Rasius; prie streiko prisidė
jo dar vienos kasyklos

KAUNAS.— Sveikatos de
partamento žiniomis per 1-jį 
1927 metų pusmetį visoje Lie
tuvoje įvyko 36 vyrų ir 34 
moterų nusižudymai, pirmoje 
eilėje dėl nelaimingos meilės, 

j gyvo 
trečioje eilė* 
pamišimų, ir 
bijojimo at-

MASKVA, lapkr. 4. — Vo- 
ietija atsisakė duoti pasportų 

iš dvylikos, 
Rusų profsojuzų centro tary
bos atstovams, kurie buvo pa
skirti vykti į Vokietiją daly
vauti dešimtmetinių bolševikų 
revoliucijos (lapkričio 7 d.) su
kaktuvių apvaikščiojime. Trys 
delegatai, kuriuos Vokietija 
sutiko įsileisti, yra: Dniepro- 
Petrovsko profsojuz^ tarybas 
pirmininkas Smirnov, Putilovoįkai. 
fabriko komiteto pirmininkas 
Ivanov ir tekstilės profsojuzo 

BOSTON, Mass,, lapkr. 4. _ Prezidinmo narys Voronov.
Nužudytų dviejų anarchistų, 
Sacco ir 
šiol pasilieka nepalaidoti. Vie-Į 
ną tų pelenų pusę išsigabeno į 
Itr iją Vanzetti sesuo, LuigTa, 
antrąją pusę laiko dviejose ur
nose Maldene gyvenanti Sac
co našlė, šešerios vietos kapi
nės, į kurias kreiptasi dėl pele
nų palaidojimo, atsisakė juos 
priimti.

i

Kapinės atsisako leisti 
palaidoti Sacco ir Van

zetti pelenus

; Vanzetti, pelenai' iki Lokautas 45,000 teksti
lės darbininkų 

Vokietijoj

antroje eilėje dėl sunkiĮ 
nimo aplinkybių, 
je — dėl įvairių 
ketvirtoje — dėl 
sakomybės ir kt.

Per tą pat laiką visoje Lie
tuvoje nužudyta 84 naujagi
miai, išimtinai merginų vai-

Dail. Žmuidzinavičiaus 
kurinių paroda

žraui-KAUNAS. — Dail. A.
džiną vičiaus apžvalginės kuri- 

' nių - parodos atidarymas
spalių mėn. 16 d.

įvyko 
Atidaryme

ELBERFELD, Vokietija, dalyvavo daug žymių musų vi- 
lapkr. 4. — Tekstilės fabriki- etiornenės veikėjų, 
ninkai .paskelbė lokautą, išmes
dami iš darbo 45,000 darbinin
kų.

V’AI.SENBLHG, C<i!<>., Inp- 
kričio 4. — Nežinomas asmuo, 

to, vitkižia žada dalyti (pasislėpęs kartie * ties Colorado 
kad Tautų Sąjungos ta- Fuel ar,d lron kompanijos Ta- 

generolo rybos susirinkime ateinantį1 basco kasyklomis, paleido ke- 
į Siu-1gruodžio mėnesį ginčas Lie-^e^-1 i kuopą angliakasių, 

Honane tava butų galutinai išspręstas. (kurie, atvykę į darbą statikavo 
Hisunv^i Tai, mat, butų dar vienas Pil-'ties šaftu. Nė vienas nebuvo 

sudsikio valdžios laimėjimas, 
:kuriuo ji galėtų girtis balsuo
tojams per rinkimus 
laimėti.

Be
ufK’j svarbų Veihvei miestą, tuo tar- visa,

“krikščionių“ 
jėgos besitraukiančios 
siangą. Generaliniame 
AantungieČiai 
miestą.

-[Telegi’ama 
vakar skelbė, 

generolas
Pekino . diktatoriaus 

Čang Tsolino kariuomenę ir pa
ėmęs į nelaisvę 
12,000 kareivių.]

Kovos jūrių
ŠANCHAJUS,

4. — Naujoji Kantono valdžia 
įsakė savo kariuomenei

i kinti paskilbusių jūrių 
‘ kų lizdus Irias įlankoj, 

nuo Kantono.

paėmę

iš Šanchajaus
kati “krikščio-

šantunge su-

kliudytas.
Prie streiko prisidėjo dar

Stiprus žemės drebėji- 1 
mas Californijoje

< Naujas Vokiečių amba- dienus, dail.
1 sadoriuš* Amerikai *nz: Ko!ypada

Klausydami įstatymų
Cechų geležinkeliečiai 

tikis laimėti kovų

daugiau kaip

plėšikus
Kinaiį lapkr.

ir juos v,enos Colorado Fuel and Iron 
kom»panijos kasyklos Huerfano 

. kauntėj. Angliakasiams metus 
darbą, kasyklos buvo privers
tos užsidaryti.

Respublikos 
prezidento vardu parodą ati
darė švietimo ministeris K. 
Šakenis. Jonas Vileišis, Meno 
mokyklos direktorius dail. K. 

A. Varnas ir 
|inž. Kolupaila savo kalbose gra
žiai apibudino A. Žmuidzinavi
čiaus reikšmę, kaipo dailinin
ko ir pirmojo musų atgimstan
čios dailės uolaus darbft rinko.

Vakare Lietuvių Klubo salė
se dailininko draugai, daugu
moj prieškariniai vilniečiai vei
kėjai, surangė jam pagerbti 
vakarienę, kuri praėjo\ didžiai 
širdingoj ir draugiškoj nuotai
koj.

— ----- BERLINAS, lapkr. 4. —Vo-
LOS ANGELES, Cal„ lapkr. kieti jos ambasadorium VVash- 

4. — Califomijos pajūrio ruo- ingtone tapo paskirtas Fried- 
že, nuo Santa Maria iki Santa rich von Prittvvitz-Gaffron, į- 

šiandie prieš 6 vai. sitikinęs 
ryto buvo jaustas stiprokas že-.demokratas 
mės drebėjimas, tęsęsi s
tris minutes, žalos regis nie- 
kur nepadaryta.

Barbara, respublikininkas ir 
Jis yra palyginti 

apie;dar jaunas, 43 metų amžiaus, 
žmogus, prieš pat karą buvęs 
ambasados Wash^ngtonei sek
retorium.

tungesser-Coli $32,000
fondas žlugo | Radę svarbesnį už fara- 

_ __ r i ono Tutenchameno
kapą

fondas žlugo
| registruota VVashingtoneNEW YORKAS, lapkr. 4. —Į 

(žuvusių franeuzų lakūnų Nūn-' 
'gessero zir Coli giminėms su-! LONDONAS, tapkr. 

» Valstybėse Praneša, kad Sakkaroj 
jdaugiau kaip $32,000 fondas (nuo Kairo, Egipte, atrasta ka- 
kažin kur prapuolė. Pasak ad- pas garsaus faraono Zosero, 
vokato Dudlcy Field Malciiejgyvenusio apk 
centro komiteto pirmininko, pi- prieš Kristau j

Riaušės bažnyčioj per pigai, viso $82,251 turėję būt esąs dar svarbesnis archeolcgi- 
centro nis atradimas, nę kad faraono 

Tutencham mio KM po

VIENA, Austrija, lapkr. 4. 
— Čechoslovakijos geležinkelių 
darbininkai nutarė užuot skel
bus streiką, pavartoti pasingą 
priešinimąsi, ligi jų reikalavi
mai bus išpildyti.

Tai dar pirmas kartas Euro
poj, kur toks sabotažas pla- 
eiausiame maštabe bandomas. į 

“Pasingą priešinimąsi“ gele-, 
žinkeliečių vadai aiškina šitaip:) ,
«eleži.,keliečiai žiūrėsią, kad ~ Kapucinų bažnyčioje šian- 
įstatymai butu pildomi iki pel' a',e,«as iltmln!mu' į1"
tos, ir jie patys elgsis taip, VU,R'° Austnjos ciesoriaus Ka- 
kaip įstatymai reikalauja, bu- rol,t>’ k,l° d,deln) nauSi* ' 
tent, kad kiekvienoj stoty butų! , , 7
insipekcijos peržiūrimas kiek-i Gėrimų UZg*ylininis bu- 
vienas vagonų sujungimas ir' VUS Samoa neramumų 
kiekvienas bagažo siuntinys’ priežastis
vėl pasveriamas, šitaip darant, i -----------
traukiniai ims taip vėluotis,
kad keliavimas geležinkeliais 
pasidarys tiesiai nebegalimas. 
Per dvi ar tris dienas Vengri
jos, Austrijos ir Vokietijos 
prsienių stotys visai užsikimš 
tarptautiniais prekių vagonais, 
o pasažieriniai traukiniai ims svaigiųjų gėrimų

- vėluotis nuo dviejų iki dvyli- miams tiek europiečia*ms. 
kos valandų. Trafikas iki 
buvo geras tik dėl to, kad 
įstatymai niekados nebuvo 
domi.

išnai-
plėši-'rinktas Jungtinėse
netoli J - - - • —

mirusio ciesoriaus 
atmintines

j pasiųsti T. Rousseau, 
komiteto iždininkui Paryžiuje, 
bet Rousseau iki šiol tų pinigų 
negavęs.

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
4. — Britų aukštasis komisaras 
Naujajai Zelandijai, Sir James 
Parr, pasakė Jautų Sąjungos 
mandatų komisijai, kad pasta
rųjų neramumų 
priežastis buvus

Samoa saloj 
užgynimas 

tiek Čiagi-

netoli

4,000 metų 
gimimą. Tai

\VASH1NGTONAS, lapkr. 4. 
— Gęorgctovvno universiteto 
seismografas šį rytą įregistra
vo pusėtinai stiprų žemės dre
bėjimą, turėjusį įvykti apie 2,- 
400 mylių į pietų 
Washingtono. 
traukėsi nuo 8:58 
džiausio stiprumo 
ryto.

VOKIEČIU LAKŪNAI
SKRENDA J AZORUS

SNIEGAS PENNSYLVA- 
NIJOJE

HAZLETON, Pa., lapfcr.
— šioje apielinkėje šį rytą ge
rokai pasnigo. Temperatūra 
nukrito iki 30° F.

šiol -----------------
tie ANGLIAKASYS, NEGAUDA- 

pil- MAS DARBO, NUSIŽUDĖ
i ---------

DANVILLE, UI., lapkr. 4. — 
Iš nusiminimo, kad per ilgą 
laiką niekur negalėjo gauti 
darbo, angliakasys John Roy- 
se, 50 metų amžiaus, atėjęs į 
Vermilion kasyklas šoko į šaf- 
tą. Nukritęs 200 pėdų žemyn 
jis užsimušė.

4.

Meksikos maištininkai 
atmušę federalinę 

kariuomenę
NOGALES, Ariz., lapkr. 4. 

—Negales Heraldo gautas pra
nešimas sako, kad federalinė 
generolų Aguirre ir Escobaro 
kariuomenė, kuri vijosi maišti
ninkus i Ojizrbes apskrilj. po 
kelių dienų atkaklios kovos su 
maištininkais, pasitraukus at
gal. Maišt minkai epj genero
lo ArmdI.‘g Gomezo sekėjai.

of LithuaniaHe is
Chicago Daily Nev/s vakar 

savo užsienio korespondencijų 
skyriuj įdėjo A. Voldemaro at- 
vaizdėlį su antrašte “He is 
‘dietator’ of Lithuania“ viršum 
ir “Prof. Augustinas VcMema- 
ras, premier and foreign mini- 
ster“ apačioj. Daugiau nieko.

TURKJJA, pastaruoju sura
šinėjimu, turi arti 14 milionų 
gyventojų.

PASMERKTAS MIRTI Už 
DVIEJŲ MOTERŲ NU

ŽUDYMĄ

NEW YORKAS, lapkr. 4. — 
Mirties bausmei tapo pasmerk
tas Ludwig H. Lee, kurs pra
eitą liepos menesį BTooRlyne 
užmušė dvi moteris, Seliną 
Bennett ir Sarah Brownell. A- 
biejų kūnai buvo žmogžudės į 
gabalus suikapoti. Lee buvo 
dženitorius.

Chicagai ir 
linis oro biuras šiai oienav pra
našauja :

Daugiausiai apsiniaukę; ne- 
tdidelė tempera tu ros atma fna^ 
stiprus pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 34° ir 48° F.

šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 4:11. Mėnuo leidžiasi

11:86 ryto.

vakarus nuo
Supurtymai 

iki 10:30, di- 
pasiekę 9:16

boikotas Britų prekėms 
Kantone

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 4. — įkinkei hidro-ae- 
roplanas, D-1220, skrendąs iš 
Vokietijos į Jungtines Valsty
bes, šį rytą išskrido iš čia i 
AzorUs.

HORTA, Fayal sala. Azoruo
se, lapkr. 4. — Vokiečių Hein- 
kel hidro-aeroplanas atsklido 
iš Lisabono šiandie kaip 2:50 
po pietų.

ŠANČIUOSE spalių mėn. 17 
d. 2 vai. kilo gaisras linų ap
dirbimo fabrikoje . “Kalba”. 
Sudegė mašinų patalpos. Gais
ro priežastis tuo tarpu dar ne
išaiškinta.

CARL1NVILLE, III., lapkr' 
4. — Sudėjus $5,000 kaucijos, 
iš kauntės kalėjimo pagaliau 
tapo išleista Alma Schneiderie- 
nė, 26 metų amžiaus, su sū
num, 1 metų kūdikiu. Schnei- 
derienė kaltinama dėl nužudy
mo savo vyro.

HONKONGAS, Kinai, lapkr. 
4. — Nuo vakar dienos Kanto
ne prasidėjo Britų prekių boi- 
kotavimas. Uniformuoti pikie- 
tininkai uoste ir muitinėj su- 
iminėja Britų prekes ir krečia 
kinų pasažįerius.

NUTEISĖ VAGIŠIUS VIE
ŠAI NUPLAKTI RYKŠ

TĖMIS
WINNIPEG, Manitoba, lap

kričio 4. — Du krautuvių va
gišiai, Mike Waldner ir John 
Gross, tapo teismo pripažinti 
kalti jr nuteisti rykštėms. Teis
mo nuosprendžiu, nusikaltėliai 
bus pargabenti į Hutteri-te ko- 

i’oniją, iš kur jie kilę, ir visos 
bendruomenės akivaizdoj vie
šai nuplakti rykštėmis.

/ SAULT SfE MARIE, Mich., 
lapkr. 4.—Netoli nuo čia areš
tuota penki 'asmenys ir suimta 
keturi automobiliai su 130 kei- 
sų degtinės, vertės apie $10,- 
000.

PATARNAVIMAS \
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trya ift daugelio kitų priežasčių, kurio* pritraukia 
lietuvius siųsti piniprus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Uetuvos Koperaci.ios Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina i patarnavimą.

2 Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją ui siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantdk nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos auteliu 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2316 VVest 69th Street.

I

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pagražina Bridgeportą
Chicagiečiai dabar jau nebe

. ,. .oncago,m.

Pastabeles
Vilnies” komisarai 

pasitenkina visais patogumais raudonomis ašaromis 
biznio įstaigų, jie

šeštadienis, Lapkr. 5, 1927

“Jaunoji Birute”
Ateityje Jaunosios Birutės 

niunkos paniekos įvyks tiktai 
pirmadienio vakarais 7:30 vai., 
o dainų — ketvirtadienio va
karais, taip kad muzikos pa
mokos su dainų pamokomis ne- 
simaišys
kai kurių nesmagių keblumų.

—P. Sarpalius.

ir galėsime išvengti

Pereitą sekmadienį parapiji
nėje. svetainėje įvyko koncer
tas Iv. 'Grigaliaus choro, nau
dai medicinos studento Anta
no Bukausko, prigelbstint jo, 
Bukausko, moteriai, šį koncer-

♦ * *
“Vilnies” komisarai išsiuntė 

žaldoką į rytines valstijas, su 
agitacija, taikoma Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje už
griebti. Mat, dabartiniu laiku 
eina nominacijos Susivienijimo 
pildančiosios tarybos kandida
tų, tai reikia gauti komunis
tams daugiau pritarėjų. Bet 
netik žaldokas, ale ir kitokie 
komunistų agitatoriai važinėja 
po lietuvių kolonijas ir agi
tuoja už saviškius. Susivieniji
mo nariai turi apsižiūrėti* ir 
apsisaugoti nuo tų demagogų į- 
takos, kad 
gailėtis.

Jio Kliuibo susirinkimas.
šeštadienyje, 12 

kričio, bus futbolo 
Washington parke, 
jų jauktai susitiks 
ryte, o vyresniųjų 
valandą j>o pietų.

Siuvimo pamokos
moterims ir mergaitėms kiek
vieno pirmadienio vakarą. Siu
vamos mašinos duodama mo
kintis.

dradarbauti Skinkis? Taip tai 
taip... bet kodėl Kvailoms pa
miršta pridėti komunistą Frai- 

kuris daugiau negu kas kp 
“pasižymėjo.”? špokas.

baigtas, trobesis išrodys 
resnis ir malonesnis.

$v#-\

rungtynės 
Jaunesnių- 

9:45 vak 
— kaip 2

pradėjo 
verkti, 

reikalauja kad geriausius komunistus iš- 
ir grožės, ir tas reikalavimas skyrė iš SLA. 36-tos kuopos ir 
pasirViškia vidurmiesčio namų dar jie vietos neranda. Juknis, 
statyme ir biznio įrengime, ku- Lietuvninkas, Zolpis, Buragas; 
rie nuodai gražėja. žaldokas, Kundroška, Deikus,

Bet ne vien vidurmiestis gra- Briedis—tai tie visi ir demo- 
žėja — puošiasi visos progre- valiza vo kuopą ir engė kuopos 
syvės Chicagos kolonijos (da- narius, kurie nebepakęsdami 
lys), kas duoda pagrindo pa- turėjo ką nors daryti. Kai ko- 
sitikėti, jog su laiku Chicaga munistai pamatė, kad jau 
bus vienas gražiausių pasauly- jiems riesta, tai ėmė kratytis ir 
je miestų, Įšaukti: girdi,

Tas palinkimas prie grožės kalti avinėliai.
reiškiasi ir lietuvių gyvenime, 
namų statyme ir jų įrengime. 
Ne seni dar tie laikai, kada lie
tuviai immiĮgrantai (ateiviai) 
pasitenkindavo bile kokiu 
tu, bile kokiais rakandais, 
kokiais rūbais. Dabar jau 
kas vilto kitaip. Lietuviai 
vena gražiuose, naujuose 
muose, o jeigu namai yra seni, 
tai juos perdirba pagal naują 
madą, kad gražiau 'atrodytų.

jšaukti: girdi, mes esame ne- po laikui nereikėtų

bu-

šitokių veidmainių yra ir ki
tose Susivienijimo kuopose, bet 
nariai turite apsižiurti, kol dar 
nėra vėlu, ir suvaldyti tokius

l*ile triukšmadarius.
į I

VIS- | __ ________________
gy-L 
na-

tą publika gausiai parėmė, kas i| jetuviai šiandien dėvi gražius 
lnHTA mot i nrntr t*Q - i.~ _____ :____i_______galima buvo matyti iš progra- 

mo garsinimų.
Vakaro vedėju buvo kun. Vai

čiūnas, vietos lietuvių parapi
jos klebonas.

Pirmas programe dalyvavo 
šv. Grigaliaus choras, vedamas 
p. Mondeikos. Sudainavo Č. Sa
snausko “Karvelėli” ir “Oi čiu- 
liu-liu” ir berods “vyčių mar- 
są .

Paskui / dainavo p-ia Eleną 
Bakauskienė tris dainas.

P-lė Steiki Staniuliulė ir p-ia 
čerienė dainavo, skambino pia
ną. Jos davė 
prise” numeri, 
Čepienės s u k o n ų >o n u o t ą 
Patarčiau p-iai Čerienei 
<lyti didesnei publikai ir 
daugiau.

P-as Antanas Pocius, Betho
veno konservatorijos vedėjas, 
skambino pianą.

Dainavo Justas Kudirka, bu
vęs Lietuvos Valstybės Operos 
tenoras. Dainavo iš Riggolettc 
Vertii’es ir vieną ariją, vėliau 
“Kur bakūžė samanota”. P-as 
Kudirka yra lyriškas tenoras.

P-ia Bakauskienė antru kar
iu dainavo keletą dainų. Antru 
kartu p-ia Bakauskienė daina
vo liuosiau, negu pirmu atve
ju.

Baigdamas rašyti 
sakyti, kad tikro smagumo ii 
malonumo suteikė p. Stogio, 
lietuviško šaliapino, dainavi
mas.

“siur- 
ponios 
daina.
paro- 
tverli

Apie mažmožius
Iš parių kronikos: vienoj 

surpraiz parėj žinoti žmonės, 
tik ne tarp savęs, bučiavosi. 
Kiti pradėjo juoktis. Neišma
nėliai: nesupranta, kad tai yra 
labai rimtas biznis, arba bent 
vedąs prie rimtų įvykių, o jie 
juokiasi. Kitoje parėję susitiko 
taip sakant “rivals”. Kuone 
susipešė dėlei praėjusios parės 
bučkių. “Oi jus bučkiai, mano 
bučkiai; jus širdies mano ver
gai” — dainuokit kaip “Saulė 
teka, nusileidžia”.

P-nui Petrui Jukniui jau se
nai yra rengiama surpraiz pa- 
rė, bet vis nedali surengti. Mat 
p-as Juknis nieko daugiau ne
nori, kaip tik naują “Lincoln” 
makabilj, o kolektorkos negali 
tiek sūdanti, kad galėjus tokio 
“meiko” makabilį nupirkti. To
dėl tos parės surengimas jau 
tęsiasi antrus metus. Paklauski
te Baido, kaip sukelti kolektą, 
reikalingą, makabiliui. Jis yra 
toks meistras, kad ir bildingą 
galėtų dovanoti. Dalykas ve 
koks: kolektorkos įmoka porą 
dolerių, o “jubiliantas”, reiškia 
tas, kuriam parė rengiama, su
mokės atakuojančią sumą. Ot 
jums ir išrištas pinigų klausi
mas. Tokiu budu yra praktikoje 
lengviausia surengti parę. /

' rubus, namų įrengimai pas 
juos yra gražus, gražėja ir jų 
apsėjimas vieno su kitu, gražė
ja ir gyvenimo tikslai. Jau nė 
vien dolerio beiško lietuviai, 
jie ieško ir apsvietos, ir gra
žaus gyvenimo. Skaičius lietu
vių, lankančių aukštesnis mo- x 
kyklas, didėja kas metai, ir 
tame gludi graži musų ateivi- 
jos ateitis.

Lietuvių biznierių tarpe gro
žės atjautimas irgi jau prade
da reikštis, bet vis ne taip 
sparčiai, kaip kitų tautų biz
nieriuose. Tuo žvilgsniu daug 
kas galima .butų pagerinti vi
siems biznieriams susipratus.

Malonu tad yra pastebėti, ( 
jog lietuvių tvirčiausia finan- _ 
sinė įstaiga, l’niversal Stato - 
Bank, ant Halsted st. ir 33-ios 
gatvės, taip sukant, pačioje 
Bridgeporto širdyje, tos seniau 
sios ir didžiausios 
lonijos Chicagoje, 
džią Bridgeporto 

l’niversal State 
mas yra visudidžiausias cnt 
Bridge})orto. Jis yra 85 j>ėdų 
platumo ir 135 pėdų ilgio, tri-' 
jų aukštų mūras, ap'c dvide/ 
šimtį su viršum metų senumo, į 
bet labai gražiai pastatytas,— 
taip, jogei ir šiandien statant 

. ;butų sunku daug ką pagerinti, i 
Bet laikas veikia ir namas per 
ilgus metus pradėjo ne tai sen
ti, bet “niauktis”, apdulkėjo ir 
pasidarė panašus j kitus senes
nius namus. Ale ateikite dabar 

. 'pažiūrėti, kaip tas namas atro
do! Jis atrodo virai naujas ii 
dabina visą apielinkę.

Didžiulė elektrinė iškaba nu
šviečia visą Bridgeportą vaka
rais, kas daug prigelbsti vi
siems biznieriams aplinkui. Vi
sas namas nušviestas, nuplau
tas, numalevotas. Langų rėmai 
numajlevoti dviejom^s sprųvtv- 
mis — “ivory” ir šviesiai ža
lia.- Kas tik pamato dabar Uni- 
versal State Bank’o namą, ta’ 
jam malonu prisiminti, kad jis 
yra lietuvis. Laikydamiesi to 
palinkimo prie grožės mes ir 
svetimtaučių tarpe įgysime dau 
giau pagarbos. — Ten buvęs.

lietuvių ko- 
padai ė pva- 
pagražiųimę.

Banko -na-

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ruffletį)
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite
RtiflTes)

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Ruffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

JR&ffles

ną, 
tas

Town of Lake
10 

sve- 
pamokos bemiu-

Ketvirtadienyje, lapkričio 
dieną, Davis Sųuare parko 
tainėje yra 
kams medžio darbų. Tą pačią 
dieną įvyksta Lietuvių Teatra-

duodama

Fieldo trobesis malevojama 
ir valoma. Kai darbas bus už-

t # #

burdingierius Kvai-“Vilnies”
lonis, skaitydamas kasdien mi
nutes, ve ką 
“Keleivyje” •
Pilėnas, tai kodėl negalėtų ben-

pamate: girdi, 
bendradarbiavęs

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKAI
Daleidžiant mums iSnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimu.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

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

( > v ■ •* •*■

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5 : 
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligU- Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iscg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimęiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra. ■ >.DR. C. C. SINGLEY

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo. 5 iki.J/30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. ___________

LIETUVOS
BONAI ?

Mes mokame pinigais ut Lietu
vos honų KUPONUS be jbkio 
atidėliojimo dėl tų kurie turi 
taupymų suskaitas musų banke. 
Jei jus turėsite sunkumų išmai
nyti Lietuvos bonu kuponus, at
silankykit į musų banką su savo 
taupymų knygute ir mes išmai
nysime juos dėl jūsų tuojau. Jei 
dar neturite taupymų suskaitų 

, musų banke — pradekit tuojau.

Peoples Bank
DIDELIS iBANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

®o
•a

Ne Atidėliokite Ilgiau

P-as L. Narbutas, buvęs 
bendras p. Bindžiaus drabužių 
krautuvėje, pardavė savo dalį 
p. Bimdc’ui. Dabar ieško darbo: 
kas turite? —Kaulas.

Siuskit pinigus per
NAUJIENAS

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

/ Isiveskit namų apčildymo reikme-
i 8avo nami> ateinančiai žie- 

lllflin ,na* — keletu dienų gal jau.
ateis šaltas oras.

IJbIIivI Pašaukite mus telefonu
■nnlliit H LT arba atsilankykit | musų ofisą, o 
III■ musų inžinierius išaiškins jums,

kaip galite turėti apšildymo reik- 
menis savo namuose su mažomis

IfflnUnHl išlaidomis.
Mes taipgi duodame reikalingua 

v • įrankius ir planą dykai.

M. LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Sa£inaw 4847

....................-................

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Healing

Kaipo lietuvis, lietuviam h visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Pasiina St., Chicaro UI................ ■ z

ei nori išmokti 
gnrai rašyti — 
nmnnirk typewritari

1 III—". ................... . .................... ' ................. " ........................................................................................—

Tik Peoples Krautuvėse
RASITE AUGŠCIAUSIAI IŠTOBULINTUS MUZI- 

KALIŠKUS INSTRUMENTUS

Kimball PianusH

R. C. Radiolas 
— IR — 

<4 l «•. • ' Z '

Atwater Kent Radios
Dabar yra patogiausia laikas irvieta įsigyti gerą instrumentą 
PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE. Čia pirkdami 
ne tik kad gausite geresnį instrumentą su dideliu sučėdymu bet 
svarbiausia, išvengsite rūpesčio ir nesmagumo, kuriuos ga
lite sutikti nežinomose krautuvėse. — >
Pirkite iš musų. Mes Jums esame žinomi. KIMBALL PIANŲ, 
R. C. A. DADIOLŲ ir ATWATER KENT RADIO. Gerumas, 
Mados ir Kainos taipgi Jums yra žinomos.

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI nelei
džia nei vienam abejoti apie jo gerumą. 
Nes kiekvienas^ kuris tik gali ištarti 
KIMBALL, tikrai žino ir yra girdėjęs pa
sigerėjimus nuo tų, kurie turi Kimball 
Grojiklj savo namuose. KIMBALL PIA- 
nų meliodiškas ir žavėjantis skambėji
mas, jų dailus ir tvirtas subudavojimas, 
pilnai patenkinta virš miliono Amerikos 
šeimynų, kurios turi savo namuose 
KIMBALL. Kimball Pianų išdirbėjai per 
70 metų išdirbinėdami šiuos instrumen
tus gerino ir tobulino juos užsitarnauda
mi aukščiausius komplimentus nuo di
džiausių pasaulyje muzikos žinovų. To
dėl, kuomet Jus perkate Kimball. Jums 
nereikia abejoti
Pianų kainos yra žemos. Musų krautuvė
se turime pasirinkimų skirtingų madų ir 
baigimų po:' ,

Kimball Grojiklių

R. C. A. RADIOLA yra augš- 
čiausiai ištobulintas Radio. Jų 
nauji modeliai turi patentuo
tus pagerinimus, kad be bate- 
rių, be eliminatorių, be išlau
kinių dratų (erials), be žemės 
sujungimo, it koks stebuklas 
pargabena balsą iš už tūkstan
čio mylių, gamtiškai tyrą, ma-

joks kitas radio neįstengė pa
daryt.
Žingeidaujanti pirkti Radiolą 
ateikite į musų krautuves pa-
diolą.
R. C. A. Radiolų nauju 1928 
modeliu kaina yra prieinama 
visiems, pasirinkimas nuo 

$69.50 iki $895.00

Atwater

RADIO 
Pilnas pasirinkimas po 

$49.50, $65, $75 ir $90
Parduodam ant lengvų išmokėjimų. Priimam senus muzikaliakus instru

mentus į mainus kaipo pirmą jmokėjimą.
, Krautuvės atviros vakarais — išskiriant seredą

♦ N

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės Chicagoj ir Amerikoj

$350.00, $495.00, $595.00, $650.00
$840.00 ir $975.00

PIANU KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė. 1922-28 So.

M. KEZES, Vedėjas
Halsted St.

J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Bridgeportas
šj sekmadienį, 'lapkričio 6, 

kaip 8 vai. vak., Raymond In
stitute, 816 W. z31 st., įvyks 
labai gražus ir lietuviam nepa
prastas muzikalia vakaras. Chi
cagos latvių orkestras ir choras 
atvažiuos ir duos Chicagos lie
tuviams gražų koncertą. Pro
gramas susidės sekančiai. 
Choras giedos (1) “Wahrti 
Pazeleet, (2) Pehz Klauscheu 
Darbeem Wakara, (3) Duetas, 
Orkėstra, (1) Hallejujah, (2) 
National , Emblem, (3) Peace- 
ful Hearb (4) Vesper Bells, (5) 
Coronation, (6) Angel Voices.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvibs atsilankyti, įžanga 
visiems dykai. —Komitetas.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris 
Apie dolerį

Doleris, doleris, kartais jis 
juokias,

Tankiausia veikia darbo žmo
nėms.

šios pora Vanago eilučių pri
siminė man, kai išgirdau pasa
ką iš Chicagos lietuvių gyveni
mo. Ta pasaka veikiausia gali
ma pasakyti ir apie daugybę 
kitų įvykių, kurie nepasiekia 
Reporterio ausies.

Musų didžioj? Chicagoje gy
veno per ilgus metus lietuvių 
šeimyna^ Vyras, jo žmona ir 
septynetas kūdikių sudarė ją. 
šeimynos ypatybė buvo ta, kad 
galva joje buvo ne tėvas, bet 
motina.

Ji komandavo visus. Laike jie

tiivčp : girdi, aš su vaikais ap
sidirbsiu viena. Apdirbti die
no* dail Ai, atėjo vakaras: ažuot 
ėjus pas kaimynus, ažuot leidus 
vaikus gatvėn, musų lietuvė 
susodins juos prie stalo ir duo
da darbo - tai siūti, tai rnega* 
ti, tai kitą kurį reikalingą dar
bą dirbti. Dirbo ir gyveno, taip 
sakyti, patriarchaliu gyvenimu.

Nestebėtina todėl, kad nors 
šeimyna buvo didoka, nors vy- 
ras nebuvo amatninkas ir ne
parnešdavo didelių algų, visgi 
spėjo ne vieną tūkstantį dole
rių sukrauti. Paaugo vaikai, iš
ėjo dukterys už vyrų. Sumažė
jo šeimyna. Bet musų moterį? 
nesiliovė dirbusi sunkų darbą 
ir krovusi skatiką prie skatiko.

Pagalios paaugo ir jaunesnie
ji. ir jaunasis sūnūs išėjo ka
riuomenėn. Ištarnavo jis reika
laujamą terminą. Sugrįžo na
mo. Vaikas geras. Myli motiną, 
klauso jos. Apsivedė. Geras vai
kas, mažai tokių rasi.

Sumano moteris įsigyti sa
vastį. Nusiperka Ciceroje lotą. 
Nei skaityti, nei rašyti ji ne
moka. Bet turi gerą sūnų, ku 
is moka, kuris tokius dalykus 

: (įpranta. Duoda sunui pinigus 
ai nuperka savastį. Pataria sū

nūs nupirkti ir antrą lotą gre
it pirmojo. Paklauso moteris. 

Viskas O. K.
Praslenka dar kuris laikas 

’unus pataria motinai statyti 
amą. Namui pastatyti reikalin 
a apie 10-12 tūkstančių do- 
erių. Moteriškė dar turi apie 
icnketą šešetą tūkstančių dole-‘ 
ių. Duoda juos sunui mokėti 

’ < ntraktoriains, moka kai kada 
r pati. Pritrūksta pinigų na

mui užbaigti. Užtraukiama mor- 
• ičius. (kroką sumą “cash” įmo
kėta, taigi morgičius užtrauk
ti nesunku. Bet motęris apie 
lokius dalykus, kaip morgičius, 
ai jau nebeišmano. Taigi sū

rūs tą dalyką atlieka. Ak, ge
ras vaikas sūnūs.

Pastatyta ir namas. Jame ap

sigyvena sūnus su savo jauna, 
gražia žmona. O musų moteris 
dirba, taupina, kaip pirmiau, 
kad tik greičiau skolą išmokė-
jus, duoda, taupinius Aunui, o 
tas atmoka morgičius.

Bet štai pernai ištinka mote
rį nelaimė: pasimiršta jos vy
ras, gyvenimo draugas. Vaikai, 
kaip paukšteliai, iš senojo liz
do jau išskridę. Senis mirė. Pa
siuko vk-nu moteris. Metas pa
ilsėti ir jai. Sunkiai dirbo ir 
taupiai gyveno visą amžių, jau
kiasi pilnai užsitarnavusi pa
ilsiu senatvėj. Pasišaukia gė- 
•ąjj vaiką ir sako:

- Sūneli, pasenau, likau vie
la, kuisius aš pas jus j Cicero 
jyventi. z

—Negali; mama — atsako su
ma.

O kodėl? - klausia motiną.
-- Vietos nėra.
—Ta i aš gyvensiu kitame fla- 

te pareiškia moteris.
—Negali ir kitame flate — 

dškina sūnūs.
O kas man neleis? — klau

pia motina.
- Aš - atsako sūnūs.
--Mano namas — sako mo

tina. f
— Ne tamstos, bet mano —

TIK 5 DIENOS 
ir $10 jus gausit skie

pą kaip Sis.
PRIEŠ ŽIEMĄ 

Mes {dėsime 100 skie
pų už išlaidas, kad 
palaikius savo Žmo
nes darbe.

FORONIY

pareiškia sūnūs.
Kieno pinigais tu ta namą 

pastatei?
-- Tamstos — atsako sūnūs.
Tuo pasikalbėjimas ir pasi

baigia. Motina eina pas advoka
tą rodos klausti^ ir skundžia
si advokatui ir negali suprasti, 
kas dabar pasidarė su sunumi, 
kuris seniau buvo toks geras. 
Advokatas peržiūri popieras. 
Visa savastis, namas ir lotas 
prie namo, užrašyti ant sūnaus 
vardo. Užvedama byla teisme.

Klausinėjama liudininkų, kon- 
traktorių ir kilų, kas darė su
tartis. Atsako jie, kad sūnus. 
Klausinėja toliau, kas davė pi
nigus. Pasirodo, kad motina. 
Klausia sūnaus, kur gavo jis

Prašalina Inkstų ir 
Pūslės Nemalonumus

Inkstų arba pualėa nemalonumai, tankus 
AlapinimaniH nakty, deginimai, kuomet Sla
pumas eina lauk, skausmai nugaroje arba 
panaAųs simptomai yra greitai prašalinami 
su Nuga-Tone. Joa sustiprina tuos kūno 
organus, suteikia naują jėgą ir stiprumą dėl 
akilvio ir virikinimo kanalui ir st/muliuoja 
kepenis. Labai tankiai geros pasekmės būna 
| keletą dienų.

Nuga_Tone suatipąina juaų nervus, suteiks 
daugiau jėgos raumenims, padaugins apeti- I 
tą, pags'.bėa virtkinimui, praSalina užkietėji
mą, ganus ii skilvio arba žarnų, prašalins 
galvos skaudėjimą, svaiguli, padarys sveiką 
odą ir suteiks atžvležinant| miegą. Nusipirk 
buteli Nuga-Tone Šiandie. Visi vaistininkai 
parduoda Jas su garantija grąžinimo pinigų.

M DRV CONCDKTE 
kSEMENT

pinigų, šis atsako, kad motina 
jam dovanojusi. Byla šiuo lai
ku randasi pas Master in Chan- 
cery. Jos užbaigą veik galima
nužiūrėti. Motina persikels gy
venti naujau naman, o sunui 
teks veikiausia išsikelti, jei mo
tina palieps. /

Bot viena bėda ne beda. Sū
naus žmona grūmoja ieikosian- 
ti perski rų, jei vyras neteksiąs 
savasties.

Ot jums ir lietuviškas gyve
nimas Amerikoje, santykiai tė
vų su vaikais. Lietuvoje, o ypa
tingai Rusijoje, tokie dalykai 
būdavo daromi daug papras-

čiau: palauksi kur pakluonyje 
nepatinkamo arba, kaip mes 
pratę esame kalbėli, stovinčio 
ant kelio asmens, kuolu galvon,

nūs naudojama kitokios. Bet 
visgi, kaip ten rublis būdavo, 
taip čia:

Doleris, doleris, kartais jis
ir kliūtis “pašalinta”, čia, Ame
rikoje, botąi gyvename civili- 
zuol<fj(‘ šalyje, todėl ir priemo-

juokias,
Tankiausia verkia darbo žmo

nėms. —Reporteris.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Ked/.iį 8902

3514-16 Roonevvh !<•!. 
arti St. Louis *»v«. 

CHICAGO. ILL.

PirKite Dabar!
NEATIDELIOKIT ILGIAU!

Jūsų paskutinė proga įsivesti į namus garo arba 
karšto vandens šilumą, kol šaltas oras dar nėra 
čionai.
Mes galime įvesti į jūsų namą apšildymą arba par
duoti jums reikalingą materiolą, su dideliu sutaupy- 
mu pinigų. Jei pirkaite ši mėnesį jums nereikės 
visų pinigų. Tiktai <$25 įmokėti, o kitus lengvais iš
mokėjimais.
Parduosime išpardavimais kurie tiks kiekvieno ki
šenini. ^Jųs galit išmokėti Į dvidešimtį keturis me
nesius.

Jei jųh galite pašvęsti porij vakarų i savaitę, tai muaų inžinierius atvažiavęs pas jus. nurodys kaip jai- 
vesti namų anšildyma, tuomet sutaupynit beveik pusę pinigu. Jis padarys blue prints su nurodymais 
kur turi būti paipos ir sujungimai jų, tuo bildu kiekvienas ir nenatyręs gali atlikti tą darbą. Mes 
taipgi paskolinsime jums reikalingus tam drabui trankius dykai ir musų inžinierius paskiau peržiūrės 
ar darbas gerai atliktas.
Nesikankinkit kitą žierrtą su savo pečiumi. Suteikit savo žmonai pasilsi, paliuosuokit nuo nešiojimo 
anglių į fialą. Lai jūsų žmona ir vaikai džiaugiasi namo patogumais, karštu vandeniu arba garu 
apšildomu. '
Tiktai telefonuokit Victory 2454 arba Cicero 130, o mes maloniai atsiųsime savo vieną inžinierių j jūsų 
namus. Jei neturite laiko dienomis, tai jis gali atvažiuoti vakarais.

Musų pardavinetęjai kalba lietuviškai

didc’į burdinhauzį. kaip ir vieš
butį. Dirbo sunkiai. Prireiks, 
būdavo, anglies kam pirkti, 
pasiimdavo moteris maišą,>< pa
siimdavo porą vaikų su mažes
niais maišeliais ir tina ant tre- 
kių pasirinkti anglies. Tuo bu
do palikdavo doleris-kitas na
mie. Keikia pirkti kvatieran- 
tams maisto virti, nebėgs arti
miausion bučernėn: moteris nu
eis keliolika blokų, kur gaus 
pigiau, palikus kilus šeiminiš- 
kius daboti namus. O ir dole
ris, kuris pateko moteriškės 
kišenini). tik verkdamas apleis 
ji. Jei kartais pasitaikydavo, 
kad burdingitrių skaičius su
mažėja, musų moteriškė siun
čia jau vyrą darbo ieškoti dirb-

x x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUSU GERIAUSJS 
PATARNAVIMAS

Parduodame ir mainome 
namus. Parduodam laiva
kortes. Siunčiame pinigus 
Lietuvon, greitas patarna- 
’ imas. Vietiniams ir apie- 
Enkės lietuviams geriausia 
vieta pasidėti savo doku
mentus ir šiaip visokius po
pierius į muųs Saugias Dė
žutes (Safety Boxes) <$3.00 į 
metus ir augščiau.

Apdraudžiame nuo ugnies 
:r kitų atsitikimų.

Ofisas atdaras vakarais 
r nedėliomis iki 12:00.

tenard V. Mi!aszewicz
4600 So. Wood St.
Tel. Virginia 0117___

:.xxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxx

SASU

I
BALANCE IN * 

2 YEAR8 Name .

$585 up Addren

Padvigubinkit vertę savo namo, 
dadėkit ruimingumo, gražumo, 

šilumos.
Cementinis pamatas su sienomis iš cemen
tinių bloksų arba mūrinis, su duromis ir 
langais.
Inspektorių pareiškimas — VEIKIT TUOJ! 
telefonuokit Harrison 0875 arba atsiųskit 
kuponą dėl atsilankymo apskaitliotojo, be 
atsakomybės. Veikit tuoj.

Dieną ....Vakare ......Subatoj ....Nedėlioj

PONTIACwSsTK"riošCO.
542 S.DEARBORN . PUONE HARRISON 0675

Musų krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai., o nedėlioj iki 1 po pietų.
Tuojau atsišaukit kaip tik pamatysit šj skelbimą, paskiau gali būt pervėlu. Mes taipgi turime pilną 
pasirinkimą naujo ir vartoto plumbingo, namų apšildymo reikmenų ir elektrinių reikmenų. Paipas 
nukertam pagal jūsų užsakymą.

Taipgi parduodam boilerių dalis 1

Sol Ellis
BRANCHE STORE

2118 So. State St
Chicago, Illinois
Victory 2454

Sons Ine
4606-08 W. 22nd St.

Cicero, Illinois 
Cicero 130

DEL JŪSŲ labo
Norėdami pinigų ant mop 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

t Pacific and Atlantic Photo]

Kapt. J. Leland Bass, buvęs 
valdžios sandelių, kur laikoma 
konfiskuotoji degtinė, sargybos 
viršininkas, kuriam besikrau- 
stant į Mount Clemens, Mich., 
siuntiny.su jo rakandais, rasta 
daug degtinės.

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

(Halsted & <35 St.) 
Boulevard 0611—0774

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Halsted44*& Liberty

Hudson Seal Plush 
KAUTAI

TIKTAI
VIENA
DIENį

MIEROS 
36 
IKI 
50

HudsonPuikus šilti kautai pasiūti* puikiausios rųšies
Seal Pliušo. Didelis apsisupamas kalnierius ir rankoga- . ■ 
liai iš marmink. Su puikiu pamušalu. Labai geras kau
tas ir pigia kaina. Mieros 364ki 44, ekstra dideli 46 iki 
50, specialiai $50.

DEL 
PANEDELIO 

TIKTAI

DEL 
PANEDELIO 

TIKTAI

siuntiny.su


NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Neva

Published Daily Kscept fihmd

Bditor P. GRIGAITIS
1759 So«tb MalaUd SUwt 

Chicafo, Iii.
Telephona RooaeTelt 8599

Subacriptlon Ratas t

18.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered m Second ClaM Matter 
March 7th, 1814, at tbe Poat Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilsldriaat 
•akmadienius. Leidtia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halatad St., Chlcago, 
III — TalefonM: Rooatvelt 8601.

Uiflimokijimo kalnai

Chicagoja — paltu: 
Metam* ------------------------
Pusei meti----------------------
Trims minesiams------------
Dviem mlMfhme------------
Vienam mtneaiui-------------

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija 
Savaitei --------------------------
Minėsiu! —. — ■ -

18.00 
4 00 
160 
l.UI 

.76

8c 
18c 
75c

SuvionytoM m Chicagoje.

Metama —. ...........    87.00
Pusei mettj___________  8.50
Trims mlnesiams__________ 1.76
Dviem minesiama 1.25
Vienam minėsiu!---------- -------- .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuosei 
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Metams-----------------------------  88.80
Pusei met® .................... ..... .. 4JB0
Trims minesisms________ u. X5f
Pinigus reikia siisti palto Modoj 

orderiu kartu su uisakyme.

MARŠAS I ROMĄ

GYVENIMAS — MOKYTOJAS

Ve ką rašo apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje “Garsas”, ofi
cialia Romos katalikų susivieni
jimo organas.

“Tautos vienybė įra, ne
apykanta ir kerštas plinta. 
Silpnėjant iš vidaus, Lietuvos 
reikalai eina blogyn ir užsie
ny. Santykiui su Rusija pa
blogėjo. Vokietija laukianti 
progos atsiimt Klaipėdą. Lat
vija aiškiai parodo savo nusi
statymą priglausdama politi
nius pabėgėlius. Bet smar
kiausia naudojas Lenkija, 
kiek gyva skubi atkapoti vi
sas gyvąsias lietuvystės šak
nis Vilnijoje.

“Tokios žlibos politikos da 
nei viena (1 “N.” Red.) val
džia nesilaikė, kaip dabartinė. 
Lietuviui ir nelietuviui savoje 
valstybėje pasidarė troškiau 
gyventi, negu tai buvo prie 
rusų ir vokiečių (! “N.” 
Red.).

“Prie ko dabartiniai valdo
vai prives Lietuvą?”
Bet tas pats laikraštis pir- 

keldavo smetonininkų

Šeštadienis, Lapkr. 5, 1927 
verkia, kaltindami dėl savo ne- Iš šitos citatos aiškiai ma- su merga viešbutyj gulėjo, o Jau buvo pastebėta, kad 
laimės nelabuosius tautiniu- tyt, kad tas obulsis ne buvo Gitlovas kalėjime sėdėjo. Be ALDLD pinigais leidžia laiš
kus. priimtas, o tik buvo siūlomas. Dzūkų Dėdei tie du veiksmą, raščių šerines kompanijas. Qa-

Dabar jau jie supranta ir tai, Kaip gi tad “Vienybė” gali pa- yra vienoda moralybė. Tai pa- bar dar daugiau pasirodo. Ig.
kad ta kruvino smurto ir apgau- sakot, kad partija jo “atsiža- žeminimas Gitlovo! Na, tiek to. Bėčis atskaitoj paduoda, kad
lės politika, kurią nuo gruodžio'dėjo”? Širvydukafl|, pasirodo, Bet, ant galo, reik pasakyt ve $25.00 padovanojo Mizarai Ir
17 d. su klerikalų pagalba įvedė nesupranta nė ką jisai skaitomas: $25 Argentinos “Rytojui” ir

| Jeigu Dzūkų Dėdė parašė to-'“Daily Workeriui” paskolinta 
visai nesioren- kį raštą, tai “Laisvės” red. ga- $100.00.

Noriai moka po $1.25, kad

tTArrniEKTJS, CKe»ct>, a

Lietuvoje smetoniniai banditai, laikraštyje, 
kenkia ne vien atskiroms parti
joms, bet ir visai tautai.

Be to, jisai
Jtuoja dalykuose, apie kuriuos Įėjo atmest, nes jis niekam ne-’

šita gyvenimo lekcija bus už- e*na aukščiau® paduoto-'naudingas, išskyrus tą panelę, knygas leistų, o vadai leidžia 
vis sveikiausia klerikalams. - 
Pirm jie nieku budu negalėdavo' ’̂ • 
įsivaizduoti, 
naudą jiems, galėtų būt kenks- , 
minga L 
reikalams.
buvo atkreiptos tiktai į tą, kad 
atsiplėšus nuo tautos ragaišio 
kaip galint didesnį šmotą sau.1 
šiandie jie ant savo kailio gauna 
patirti, kad ta aklo egoizmo po
litika veda į katastrofą, todėl 
reikia tikėtis, kad ateityje l.._ 
rikalai bus žmoniškesni.

Šiomis dienomis Italijos juodmarškiniai šventė pen
kių metų sukaktuves savo garsiojo “maršo j Romų”, ku
rio pasėkoje Benito Mussolini pasidarė krašto diktato
rium. Apie šitų Istorijos įvykį paduoda įdomių detalių 
Florencijos universiteto profesorius, Gaetano* Salvemini, 
kuris dabar gyvena Londone.

Prof. Salvemini paskelbė Anglijos spaudoje atsaky
mų žinomam rašytojui George Bernard Shaw, kuris nese
nai nustebino socialistinius ir demokratinius Europos 
sluoksnius savo užtarimu fašistinės diktatūros. Kalbėda-1 minus 
mas apie neva didvyriškų eisenų Romon, kurioje pasak fa- valdžią į padanges, 
šistinių pagyrų puodų, dalyvavę 300,000 narsių juodmarš- Pirmiaus jisai reikšdavo di- 
kinių, Florencijos mokslininkas sako, kad tai buvusi delj džiaugsmą, kad tautininkai

gaųja iŠ keleto tūkstančių žmonių, kuliuos butų ga- |džio 17 d. ir nuvertė koalicinį 
Įėjusi lengvai išblaškyti kariškoji vyriausybė, jeigu Sleževičiaus kabinetą. Jisai ra- 
ji nebūtų sulaužiusi savo ištikimybės priesaikų kara- še, kad to kabineto politika bu
liui, ir konstitucijai ir susimokinusi su to judėjimo vusi taip “pragaištinga” Lietu- 
Vadais” • va*’ reiksję kad ir čia dar

taip “gelbėti” kraštą ,ir dėl to
Taigi p/rof. Salvemini tvirtina, kad fašistai Italijoje karininkų šaika atlikusi “didvy- 

laimėjo pergalę tiktai dėl to, kad jų sąmoksle prieš teisė- rišką” darbą, sukildama prieš 
ta valdžia ir konstituciją dalyvavo kariuomenės vyriau- Ceisgtą valdžią.

• - Į šiandie gi “Garsas” pripažįs-
* [ta, kad dabartinė Lietuvos val-

' Tai butų visai panašu į gruodžio 17 d. perversmų Lie- džia yra aršiausia (“žlibiausia”) 
tuvoje, kur smetonininkai atliko savo purvinų darbų irgi už visas buvusias iki šiol vai- 
su armijos karininkų pagalba. ;lži,as-.Jeigu,, taip- tai tuomet

kyla įdomus klausimas.
Savo išrorine forma tečiaus Lietuvos fašizmas, ypač Kadangi “(iarsąs”. (ir visi ki

lki perversmo, žymiai skyrėsi nuo itališko judėjimo. Lie- G klerikalų laikraščiui) sakė, jo- 
tuvoje smurtininkai veikdavo pirmiaus beveik visuomet P0’ įtikusioji koalicinė yal- 
tiktai slaptai, daugiausia nakties tamsoje ir siauruose L.* tai išeina kad dal. b]oges. 
konspiratyviuose rateliuose. Tuo gi tarpu Italijoje, dar se- niojį Smetonos-Voldemaro Vai
nai prieš sąvo “maršų Romon”, juodmarškiniai atvirai or- džia juo labiaus turi būt nuvers- 
ganizavosi skaitlingomis gaujomis, darė ginkluotus už- ta. Bet kodui klerikalai savo 
puolimus ant visuomenės ir valdžios įstaigų, plėšė, degino spaudoje dar iki paskutinių die- 
ir naikino darbininkų laikraščiu redakcijas ir užmušinė- nų purvais drapstė Tauragės su- 
• . i • • , kilėlius ir kitus žmones, kuriejo atskirus asmenis. « , r , , ’J bandė paliuosuot kraštą nuo

Prof. Salvemini savo straipsnyje aiškina, kodėl fašis- smetoninių despotų?
tai galėjo šitaip barbariškai siausti, kuomet valdžia dai “Garso” redaktorius visai ne- 
nebuvo jtj rankose. Jisai rašo: 8ija“fia’ kaip į‘sai. 1,ats. sau

, . prieštarauja. Visai teisingai
“Mussolini buvo remiamas pilietiniam kare kaltindamas Lietuvos smurti- 

(1921-1922 m.) bankų, stambiųjų pramonininkų it |ninkus žlibumu, jisai tečiaus tu- 
dvarininkų pinigais. Jo juodmarškinius buvo aprūpi
nę šautuvais, bombomis, mašininėmis kanuolėmis ir 
motoriniais vežimais kariuomenės vyriausybė, ii 
jiems buvo užtikrinę saugumų nuo bausmės policija 
ir teismai; o tuo tarpu jų priešininkai buvo nugink
luoti ir aštriai baudžiami, jeigu jie bandydavo gintis”.

NESPIAUK J ŠULINJ!

Kaip čia senai musų “katalikiškoji” spauda diena iš 
dienos pildavo pamazgas ant Lietuvos socialistų, kurie, 
girdi, ką tik neprąžudę kraštą, parsidavinėję lenkams ir 
žydams ir kėsinęsi išnaikinti žmonyse šventą religija (ši
tuos šmeižtus dar ir šiandie nesiliauja kartoti Chicagos 
“Draugas”). Bet žiūrėkite, ką dabar praneša savo šios sa
vaitės numeryje Romos katalikų “Garsas”:

“Kauno miesto tarybos lietuvių katalikų frakci
jos nariai, nepakęsdami dabartinio režimo, pereina į 
bloką su socialistais ir mažumomis”.
Brooklyno savaitraštis ten pat paduoda ir pavyzdį 

olitikos, kuri privertė katalikųtos “dabartinio režimo” 
atstovus Kaune dėtis j bloką su socialistais ir tautinėmis 
mažumomis. Jisai rašo:

“Spalių 6 dieną, kuomet lenkai varė savo juod
žiausius pogromus prieš Vilnijos lietuvius, tautiniu 
kų valdžios politinė policija darė kratą Krikščionių 
Demokratų partijos Centre, tardė partijos vadus”.
Vadinasi, kada reikia gintis nuo despotiškos valdžios 

persekiojimų, tai katalikai randa, kad socialistai geri. Ir 
tautinių mažumų jie tuomet nebeniekina.

Bet ar ne išmintingiau butų buvę, kad klerikalai bu
tų nespiaudę į tą šulinį, iš kurio jiems dabar tenka gerti?

I rūtų pripažinti, kad tąja liga 
serga ir visas klerikalizmas.

Kun. Krupavičius ir jo vien
minčiai, kaip žinoma, kiek drū
ti rėmė gruodžio 17 į. pervers
mą ir tuos gaivalus, kurie per
versmo rezultate tapo įkelti į 
valdžią. Ar tai nebuvo didžiau
sias žlibumas?

Krikščionys demokratai bal
savo Seime už Smetoną,, kuomet 
jisai netekėtai buvo “renka 
mas” Į prezidentus. Ar tai ne
buvo žlibumas?

Krikščionys paskui per ke
turis mėnesius ėjo ranka 
už rankos su smurtinin
kais ir pritarė konstitucijos 
laužymui, karo stoviui, sušau
dymams ir visoms kitoms sme- 
tonininkų niekšybėms. Ar tai 
nebuvo žlibumas?

Lietuvos kunigų ir davatkų 
partija ne tik pritarė smurti
ninkų sauvaliavimui, bet atvirai 
rodė savo džiaugsmą, kuomet 
jie persekiojo ir žudė socialis
tus. Ta “krikščioniškoji” par
tija buvo begėdiška, kad ji net 
reikalavo, kad valdžia dar žiau
riau naikintų socialistų judėji
mą.

Šitokiu savo elgesiu klerikalai 
parodė, kad yra ne tik žlibiai, 
bėt ir bę jokį ų moralių principų 
žpiones. • JieZ geidė ?praž,ųties’.»ki: 
tiems, tikėdamiesi iš to naudos 
sau!

Į tą duobę, kurią klerikalai 
kasė socialistams, jie, pagaliau, 
ir patys įkrito. Ir dabar jie'

žjnones

1 je ištraukoje iš “Times Week- O jeigu tokis straipsnis nau- pinigus visai svetimoms įstai- 
> Tenai pasakyta, kad Dar- dingas, tai “Laisvės” redakcija goms ir ypatoms, kurios nieko 

kad Tas, kas"neša suvažiavime siūlė turi greičiausia parašyt keletą dėl ALDLD. neveikia.
į “socializmas musų lai- tokių. Juk medžiagos yra:| 

bendriemšiemT krašto ku‘s” Nepriklausomoji Darbo Paukštienė nepasitenkino vie-
Visos jų pastangosJr J<>» vadai, Wheatley'nu Paukščiu ir “susipažino” su 

ir Maxton. ‘Vienybes redak-(Zapereckiu; daktaras (dentis- 
toriaus sūnelis, matyt, įsivaiz- tas) nepasitenkino savo šluba 
jdavo, kąd Nepriklausomoji pačia ir turėjo “pažintį” su 
Darbo Partija ir Darbo Parti- Stilsoniene; taipgi daugybė ki- 
ja tai tas pat, todėl jam ir tų. Ir minėtų asmenų darbai 
susimaišė viskas galvoje. Tuo prilygsta
gi tarpu tai yra dvi skirtin- Taigi, jei rašot apie kitų mo- tinkamą daiktą, tai turėtų gir- 

e’ gos organizacijos. ralybę, tai nepamirškit ir sagtis ir džiaugtis kai jų draugu-
Nepriklausomoji Darbo Par-Iu „ 

tija yra mažiukė autonominė! e 1 .
Darbo Partijos dalis. Ji turi be- • n^Pas.tenlumrnų,

♦ ♦ ♦

I Kokiems galams “komunis-* 
tai” giriasi rinkimų laimėji
mais Juk jie netiki į balsavi
mo teisę taip, kaip netiki j re
ligiją.

| Jeigu giriasi rinkimų laimėji- 
Uarding’o darbui, mais, kuriuos atmeta kaipo ne-

“FAKTAI”
vo. Ir jei Dzūkų Dėdė parašys čiai tampa “išrinktais” į para- 

apie Paukštienės pijąs. Tai bus vienoda taktika! 
taip pat ir Dabar nėra jokio takto.

dantisto, o “Laisvė” talpins to
kius raštus ir jais švies savo 
skaitytojus, tai žinosim, kad 
ne tik Dzūkų Dėdės protavimo 
aparatas sugedo, bet ir “L.” 
red. O jei nerašys, tai žino
sim, kad tik tada buvo sukliu
ręs “Laisvės” redaguojamas 
aparatas, kai dėjo Dzūkų Dė-

klausimais poziciją“, T, "Urding'ą ir.......... - - jo meilužę p. Britton.
rijos linijai. Nepersenai. laik-

Red.) raščauose buvo gana plačiai
■ išbubnyitas

. 'Darbo Partijos išsišąkimas .
Visas pasaulis , kuris taip pj-jeg Darbo Partijos vadą Mac- 'kro

mano apie Rusijos bolševizmą, Donaldą (nos> reikia pastetjbėt, rašo’ kad “Amerikoj niekur ne
kaip “Vienybė”, susideda tik jr jjsaį yra Nepriklausomosios tur* B*kio navatno daikto, kaip 
iš Rusijos bolševikų ir tų ne- Darbo Partijos narys) Kaune, kad g'atvekarį trauktų
’ ’ ’ "■•V“ Yra keista, kad “Vienybės”'P™0**“* kumelai^- 'G*“ «

i i m<l" gmaiįuojjaj nežino nė to, ką '>!^ĮUye. ' . . -’T . . , .
- . . , . v , . | Matot, dabar Lotus Lasky uikiekvienas žmogus lengvai ga-' _, .’ ,r r . .. .. 7 , v “gėda irz pažiūrėt ”, kai kumelį patirti, sekdamas dieninę , \ . , ’ . . ~ ,laite gatvekarj traukia. O kol 

nematė Amerikos, tai neturėjo 
'gėdos ir jodinėjo ant tokios pat 
(kumelaitės arba įsikinkęs į 
bričką, atsisėdęs mušė kume- 

įlaitę su botagu, kad pastaroji 
J&1CZ117J3OS .vežtu poną Lasky.

---------- - I Prie to, L. L. pasirodo ma- 
“Laisvė” No, 257 Dzūkų Dė- tęs tik tiek, kiek pagriebia su 

šo apie Rusiją socialistų dien- dė (Pruseika) didžiuojasi, kad ranka. Apie 10 metų atgal pa
raščių “.Forvvard” redaktorius, Nan Britton iškėlė buvusio čiam NėW Yorke dar kumelai- 
Abraham Ciihan, tik-ką pagri- prez. llarding’o nemarališku- te vežė gatvekarį. 1913 metų 
žęs iš sovietų rojaus, kur jisai mą-dorą. Jeigu Hardingas, pabaigoj atvykau į šią rojaus 
praleido tris mėnesius, studi- būdamas senatorium,' apgavo šalį ir ne tik mačiau Nevv 
juodumas sąlygas tame kraš- Nan Britton, rodosi, didžiuotis, Yorke tatai, bet ir važiavau 
te. ir rašyt straipsnis laikraštyje jokiam gatvekary, kurį kjame-

“Visos padėties branduolys nėra reikalo. Nėra reikalo to- liatė traukė.
Lasky, supratimu, tai išeina

įti- ne apie 50,000 narių ir savo 
pa- viduje tvarkosi, kaip atskira 

O Darbo Parti-

“Vienybė” dar vis nori 
kinti save, kad socialistai 
tys “atsižada” savo teorijų organizacija, 
arba, jie mėgina įvykinti jas, ja. turi kokius keturis ^nilionus 
tai jos pasirodo praktikoje nanų« Darbo 
“netikusios”. Tatai ji sakosi priklausomoji 
remianti “faktais”. '

Pirmas jos “faktas” yra tas, | pastaiuosius
kad—“visas pasaulis žino, kad metus yra nekartą užėmęs tam 
Rusų bandymai kaip tik Mark- tikrais
su paremti, nors, tiesa, gal ir priešingą olicialei Darbo Par- 
nesutinka su ta rūšimi socia
lizmo, kurį (kurią.
Gragaitis skelbia.”

Partijoje Ne- 
Darbo Partija 

sudaro kairįjį sparną, kuris per 
trej U&{ketverius

k

Įvairenybės
Širdies takšėjimą pa
stiprinąs prietaisas

kaip

kritiškų elementų, kurie tiki jų 
pasakomis. Visi gi . ....
nės—■socialistai, kurių yra pa- ' 
šaulyje keliolika milionų, ir 
daugelis šiaip žmonių, ; 
žinusių su politikos ir ekonomi
jos teorijomis—žino, kad bolše
vizmas prieštarauja 
pamatiniam Markso 
dėsniui: tam, būtent, kad so
cializmas tegali būt įvestas 
aukšto kapitalistinio isiplėtoji-1 
mo rezultate Štai, pa v. ką ra-!

Luois Lasky rašo “Laisvėj” 
Nepr įklausomosios ame kelionės j Lietuvą įspu- 

išsišąkimas džius ' Įspūdžiai, tai nieko to- 
. Bet kaip jis aprašo... Jis

susipa- . . / , . . v* . spaudą. Ir patys nieko neisma- ronnmi- . ../* . , ...nydami, jie imasi mokyti ki-
x. tusi pečium į 

mokslo

Pensilvanijos, Amerikoj, uni
versiteto profesorius GarriBlo 
išrado prietaisą, kuris širdies 
plakimo garsą pastiprina '10 mi
lijonų kartų stipriau. Nesunku 
įsivaizduoti, koks tai milžiniš
kas širdies takšėjimas ir ūžesys, 
girdimas šio prietaiso dėka, sir- 
Jdis šudaro tokį bildesį, kaip di
deliam fabrike keliasdešimties 
tonų sunkumo kūjis, geležinį 
rąstą pliekdamas. Išradimas l>ei 
moksliškos reikšmės turės ir 
praktišką, nes policija nori to
kį prietaisą įvesti savo tarny
bon ir vartoti Įvairius nusikal
tėlius tardant. Tikimąsi, tie nu
sikaltėliai, kurie sunku iš vei
do išraiškos ir žodžių jų kaltę 
patirti, tai šiuo atveju jų šir
dis turėsianti padėti, kuri kaip 
Žinoma nuo valios nei ,nusista
tymo nepriklauso. Kalbant apie 
pašalinius dalykus, ji vienodu 
garsumu taksėsianti, o palietus 
nusikaltimą, jei tik nusikaltė
lis bus kaltas, jo širdis tuoj 
pradėsianti kitokiu garsumo 
stiprumu taksėti.

“Visos padėties branduolys nėra reikalo.
yra tame fakte, kad prole- dėl, kad Ilarding’as jau miręs.
tariatas sudaro menką ma-'Antra, kas-gi nežino, kad bur-^aip: vienas turi automobilį ir 
žumą, kad daugiaus kaip žujai kelia visokias orgijas, nešdinas kai padūkęs, o ant- 
85% Rusijos gyventojų susi- Trečia, kas gali pasakyt ir į- ras neturi automobilio ir eina 
deda iš ūkininkų, gyvenančių rodyt faktu, kad ta Britton’iu- pėkščias, tiesdamas dar rimulį, 
mažuose kaimuose. Kitaip tės mergaitė yra Hardinio Lasky tatai matydamas, turėtų 
sakant, ekonominiuose kraš- duktė. Jeigu Britton buvo sakyt: net gėda ir pažiūrėt 
to santykiuose yra neperga- mieilaširdinga Hiarding’ui, tai matant einantį darbininką.
Įima kliūtis Socialistinės tokią pat mielaširdystę galėjoj Kas ką turi, tuo važiuoja ir 
Valstybės kūrimui. suteikt ir kitam, nes buvo dar aš jokios gėdos nematau, pa-

“Tokia yra marksinio nu- mandresnių už Ilardirigą. Kad matęs kumelaitę traukiant 
sistatymo sulig Rusija es- ta panelė būt iškėlus visą Uar- vežimą arba gatvekarį. 
mė, ir kuomet esi Rusijoje, ding’o nedorybę dar gyvam 
tai įsitikini, kad galų gale vis jam esant, tai būt kas kita: elektra, tai 
tik Markso pusėje tiesa.” 
Apie antrą Brooklyno laik

raščio “faktą” neverta nė kal
bėti, nes jisai į faktą nėra nei 
panašus. “Vienybė” sako, kad 
jai 1‘rodosi”, jogei Vokietijos 
socialdemokratai atidavė val
džią visuotinu balsavimu iš
rinktam seimui ne dėl to, kad jįį 
jie stoja už demokratiją, bet j 
dėl to, kad jie “nepasitikėjo” ! 
savo teorija. Vadinasi, “pa- , 
sitikėjimą” savo teorija sočiai- . y ... v .. . _ j . .v. . jų nerašo protingi žmones, is- redemokratai butų pareiškę tuo- ....
met, kuomet jie butų spiovę 
ant savo principų, metę į šalį 
savo programą, kuriuo jie va
dovavosi per 
šum, ir butų 
nas Rusijoje, 
mą ir terorą!

Pagaliau trečiuoju savo “fak
tu” “Vienybė” parodo net 
daf.igfaus,' negu savo ęvisVšką 
nežinojimą socializmo. Ji tvir
tina, kad Anglijos Darbo Par
tija atsižadėjusi obaisio “so
cializmas musų gadynėje”, ir 
paremia tai šitokia ištrauka iš 
Londono “Times Weokly”:

“Nepriiklausoma ' Darbo 
Partija (socalistų) ir tokie 
įtakingi vyrai kaip Wheat- 
ley ir M r. Maxton... prisi
spyrę siūlo obalsį socializmas 
musų laikais”.

Kad kumelaitę pavaduotų 
reik turėt kam 

galima būt pamatyt, kad dėl nors nemažai kapitalo dėliai į- 
politikos tatai darė. Dabar nė- steigimo elektrikinių gatveka- 
ra politika, o tik biznio daly-'riam bėgiot linijų. Prie to, kad 
kas. Pats Dzūkų Dėdė sako: kas važinėtų, ir sumokėtų iš- 
“Briton’iutė jį iškėlė todėl, kad laidas ir įdėtąjį kapitalą. Gi 
jinai mato sau naudą iš to”. Kaune žmogus eina pėkščias 

Vadinasi, dėl savo biznio ta- pusę valandos, nes netikri pini- 
tai sako ir dėl to parašė kny- -gų dėl “karterio”. Jeigu Lasky 

", Del biznio turėjo kūnišką'suprastų politinę ekonomiją, tai 
komerciją../ su Harding’u arba'nesigėdintų Kauno kumelaitės, 
su kitu. Tai asmeniškas biznio (Velkančios gatvokarį. Matyt, 
dalykas. Apie tai butų galima kad Lalsky nesupranta kas 
kasdien editorialai rašyti. Bet1 yra gėda. Kuomet jam pada- 

“gėdą” kumelaite, tai gali- 
jo visi įspu-

“Jurų blusa”
Prancūzų Gazenke, naujai iš

rastuoju savo lėktuvu, pavadin
au “Jurų Blusa”, kuris taip pat 
yra pusiau povandeninis laivas 
ir pusiau jurų lėktuvas, iš Bon- 
logne į Dovcrį atvyko per 20 

,minučių. Gazenke tvirtina, kad 
tokiais lėktuvais 1(M) keleivių 
gali perkeliauti Atlanto vande
nyną per 40 valandų.

Dukters kerštas 
motinai

50 metų su vir- 
taip, kaip Leni- 
įsteigę despotiz-

skyrus Dzūkų Dėdę. Jeigu ma sakyt, kad 
panelė Britton būt parsidavus'džiai “apsaidoun”.
Harding’ui dėl ekonominių

1 sąlygų, t. y. dėl pragyvenimo,
« »;* ♦

“Laisvės” redakcija, atsaky
tai dar galima būt primest bur-'dama korespondentams pasako, 
žuazijai nors šis sistemos ne-,kad, jei redakcija netaisytų 
tikumas. Dabar taip nėra. Ta korespondencijų, tai būt laik- 
paneiė (Britton) yra turtingų raščiai užversti polemikomis ir 
tėvų. Samaivi aišku, kad be- į teismą pakliūtum ir t.t. 
turte negali susipažint su r1'- 
natoriais ir prezidentais. Prie 
to viso, daleiskim, tegul bus ir 
tiesa toj Britton’iutės knygoj. 
Vienok rašyt apie tai editoria
lai nepritinka. Kas gali smerkt 
Hardin'g’ą už tai, kad jis nepa
sitenkino viena pačia! Kas gi ka sudarkyta.
gali gretinti tą įvykį su poli- Taigi, kai paykstat ant ko
riniu judėjimu! Bet Dzūkų respondencinių biurų už melu- 
Dėde tą įvykį su politika ir gingas koresp 
llarding’o moralybe sulygino su redakcijos už netinkamą patai- 
Gitlovo kalėjimu. z,symą.

| įsivaizduokit sau: llardmg’asI

Kauno apygardos teismas ne
senai nagrinėjo vienos mergi
nos bylą, kaltinamos tuo, kad 
apipylė tikrą savo motiną ver
dančiu vandeniu. Motina mat 
turėjo meilužį, dukters visai 
nežiūrėjo ir net, meilužio pri
kalbėta, išvarė ją iŠ namų. lXik- 
tė, neturėdama iš ko pragyven
ti, pasidarė prostitute. Ji nuta
rė atmokėti motinai. Pataikiusi 
laiką, ji atėjo į namus ir api
pylė motiną ir jos meilužį ver
dančiu vandeniu. Abudu buvo 
nugabenti ligoninėn. Motina 

Teismas, išnagri- 
bylą, priteisė

jai (i mėnesius paprasto kalėji
mo.

neteko akies, 
nėjęs merginos

Todel nėra stebėtina, kad 
“Laisvės” koresjiondencijos 
skiriasi nuo įvykių. Korespon
dentai** prirašo visokių 
nesąmonių. Redakcija betaisy
dama, pataiso kaip jai geriau. 
Na, tokiu budu koresp. pasilie-

........... — - ""■

lietuvis Kontraktas
Suvertam Šviesas h 
elektros jiegą į nau
jus. ir senus namus ii 
mairtom naujas Pam
pas j senas; duodame 
ant lengvo limokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Stre*t 
Phona Cansl 2591

pyk it ir ant

* * *
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Perėjūnas

Zš Lietuvos i Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

buriais lakiojančių. Taipgi šilta, 
prakaitas tik bėga. šiandie 
dauguma užimti laiškų raši
niu, mat netoli Kuba, tai kiek
vienas mano išsiųsti; kiti tai 
tik šiaip sau pavėsiauja. 
Prieš piet pradėjo matytis 
hamos salos, vakare gi jau 
tėsi krantai ir Amerikos

Naktį iš abiejų pusių 
prožektoriai šviečiant.
Mirtis ant laivo

Ba- 
ma- 
Flo-

Susiorganizavo žydai laikyt 
savo pamaldas. Vakar vakare 
vienoj valgomoj salėj šabą po
teriavo, giedojo, šiandie vie
toj salės—visą galą laivo už
ėmė ir šumijo. Yra tokių, ką 
nėra matę jų pamaldų, tai žiu
ri stebėdamiesi, o arabai, tai 
iš neapykantos bando pašiepti, 
bet žydai nekreipia domės — 
ūžia sau, ir gana. Bet yra ir 
žydų, kurie piktinasi tokia ti
kybos |>arodija.

valandom. Rytas gražus; jura 
rami. Po pusryčių, plaukėm 
pro Bermudo salas. Dauguma 
manė, kad jau Floridos krantai

ridos, 
matėsi

Taipgi vienas pinuos klesos
matosi, nes buvo pasakota, kad keleivis numirė. Sako, jį laidos 

Havanoj; buk esąs bagetas, pa
einantis iš 
spėja, kad 
gali lavoną

važiuosim pro ją. Vėl pavijom 
važiuojantį link Kubos laivą.

Šiandie įsižiurėjom į vandens 
juroje tekėjimą. Mes važiavom 
skersai jurą, tai vakar ir už
vakar vanduo bėgo vakarų- 
žiemių link, o šiandie bėga jau

Anglijos. Kiti gi 
gryšdamas laivas 

paimti atgal.
Havana

Kugpiučio 2 d.— šiąnakt ir
___ rytų-pietų link ir gana smar-(aš miegojau ant viršaus laivo. 

Ryte vėl pasivijom laivą be- kiai bėga. 
____x__ —______1:1___ ......  I L^ViunZinsikapstantį ir palikom. Jura yra 

rami, žuvų didelių nedaug ma
tosi, tik lekiančių tai užtekti
nai.

šiandie usus nuskutau, jau 
buvo įaugę, kad rodos negali
ma gaut,—vėjas sukina, 
negalima nė sutvarkyt, 
nusileido 12;05 v. n.

Liepos 31 d.—šiąnakt 
karšta,—nuogi gulėjom, 
tekėjo 10:47 vai.—'laikrodis ne
tinka jau daugiau, kai penkiom

taršo, 
Saulė

buvo
Saulė

> Da vis matos daug Jau daug laivų pavijom ir Į- 
iekiančįų žuvelių. Taipgi yra ;virių salų prožektoriai rna- 
daug plaukiančių ant vandens tėsi. Po pusryčių jau 
kempinių. ‘matės įvairių laivų ir laivelių.

Laivo darbininkai pradėjo j Vanduo vis bėga įvairiai. Atei-
daryt prisrengimus dėl susto-.nu galva, ar nebus tik vadina- 
jimo. Po piet antrą laivą pa- ma Galfstroma srovė, kuri tė
vijom, skersai plaukiantį—link ka nuo Meksikos į rytus. Taigi 
Brazilijos. Temstant sutikm šiandie musų kajutą panaikino, 
da du laivus . ,—kaip tik spėjom savo daiktus

Kugpiučio 1 d.—Vidurnaktv Paimti. Žuvų didelių tai tre- 
kaip nesimato, tik 
tai ir dalai r dar le-

i

Kugpiučio 1 d.—Vidurnakty /Paroti, 
susitikom ir pasivijom darkė-(l’en4 

1 lekiančios, 
kia.

lėtą laivų. Saulė tekėjo 11,20 
v. šiandie matosi paukščių jau

. RUDENINIS RALIOS
Rengia

Draugystė Darbininkų Lietuvių Sąjungas

Nerišlioj, Lapkričio-Nov. 6 d., 1927 m.
APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS SVETAINĖJ

Union Avenue ir 18-tos Gatvės
Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 35 centai

Kviečia KOMITETAS

privažiavom Kubą, 
išlips, tie jati dabi-

TEATRAS IR KONCERTAS

tai, kurie 
naši ir rengiasi švariai. Bet ir 

I į Meksiką vykstantys neapsi- 
leidžia, manydami gaut Hava
noj pasiviešėt. šiandie vieton 
žuvų, tai jau paukščiai matosi 

i lakstant ant vandenio. Pasiro
dė jau ir Kubos krantai, bet 
praėjo septynios valandos kol 
privažiavom Havaną, didelę 
uostą ir miestą. Uostas pui
kiai tvirtai gamtos apsaugo
tas kalnais, nuo jurų, siauri 
vartai įėjimui į uostą ir tie

buvę ’ u C,.’ ‘ gulėt ant 
viršaus, Lu l.caos šeimynos, 
turinčios po penketą šešetą 
vaikų, visi juodi sukilo. Tad 
riksmo ir keiksmo buvo, kam 
pila anglis kol mes da tebe
same ant laivo.

•Pietų dvyliką mušant, pas 
mane buvo lygiai šešios valan
dos vakaro, reiškia Paryžius ir 
H)avana šešių valandų skirtu
me stovi.

Į miestą Havaną mus tre
čios klases keleivių neleido pa
sivaikščioti, leido tik pirmos 
ir antros klesos, kurie galėjo 
eiti kur nori. Havanoje jau 
gerai' karšta ir reikia pavėsio 
ieškot, ha saulė stovi jau ly
giai virš galvos, ir jokio šešėlio 
nėra. Del anglių dulkūjimo 
leido mums laisvai naudotis, 
pirmos ir antros klesų deniais.

Po piet gerai palijo su stip
ria perkūnija. Pavakaryj bai
gė anglis dulkinti, ir pribuvo 
da pasažierių iš Havanos į 
Meksiką. Ir vakare, Pary
žiaus laiku pirmą valandą nak
ties, apleidom uostą. Išvažia
vome jau žiburiams šviečiant. 
Žiūrint iš uosto, Havana atro
dė labai gražus miestas, o tam
soj — tikra elektros jura. Ir 
taip tęsėsi per porą valandų 
važiuojant. O Kubos krantų 
Žiburiai ir prožektoriai matėsi 
da po keturių valandų plauki
mo. Vėliaus vidurnakty matė
si tolumoj šviesos kitų salų.

Rugpiučio 4 d. — šiąnakt 
vėl lauke gulėjome, tai reikė
jo pabėgt nuo lietaus; bet ma
žai lijo. Rytas gražus. Pa
kraščiai debesuoti, matyt, kad 
lyja, šiandien ir keleiviai ge
riau jaučiasi ir ūpas visų vėl 
atsitaisęs.

Saulutė tekėjo penkios mi-

-------- ------ 1------- Ar------------------  
nutės, po dvyliktos dieną, Pa
ryžiaus laiku. Matos vienas 
laivas. Oras gražus, diana 
lėta, jura rami, vėjas tik nuo 
laivo ėjimo darosi. Taipgi ma
tos da lėkenčių žuvyčių ir plau
kiančių kempinių.

(Bus daugiau)

Mes taisome senus ir naujus sto- 
Žus labai gerai prieinama kaina. 
Iridgeporto Furniture Co., 3224 S. 

Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

MarcusA Curtis Boofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762 
Namų Bock. 8479

Pianu Bargenai
Ką Tik Gavom Siuntinį

Iš KRELL PIANO DIRBTUVES, Susideda iš 
GRAND, GROJIKLIŲ, UPRIGHTS IR FONOGRAFU

Keletas iš tu yra Demonstratoriai, Vartotų ir Perdirbtų

Mes nupirkome visą ata
ką Krell Pianų Dirbtuvės 
iš Cincinnati, Ohio, nupi
ginta kaina. Tą sutaupy- 
iną mes atiduosim jums. 
Maloniai 'kviečiame atlan
kyti musų krautuvę ir Ap
žiūrėti tuos instrumentus.

Mes dabar galime parduoti jums 
(rrojiklj pianą taip COQ AA 
pigiai kaip ....... M>OO.UU

Galutinas Išpardavimas 
Upright, Grojiklių ir

Fonografų
Atvažiuokite ir apžiūrėkite pui
kius instrumentus iŠ Krell Pianų 
Dirbtuvės ir pasirinkit sau vieną 
kol dar pilna tavorų. Mes malo
niai parodysim ir pagrosim tuos 
instrumentus. /

Pasiūlyki! Savo Sąlygas!
Veikit Dabar Kol Jų Yra!

Mes galime dabar parduoti
Grand pianus taip pigiai kaip

$195.00

Mes palengvinsim jum« įsigyti 
Grand Pianą. Atsilankykit dabar 
ir išsirinkit kol yra tų Krell Grand 
pianų. Mes kviečiame jus apžiūrė
ti tuos gražius instrumentus.

.{stipriai Kubos valdžios apgink-

Rengia Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugystė 

Nerišlioj, Lapkričio-Nov. 6 d., 1927 
Ciceros Lietuvių Liuosybes Svetainėj 

14th St. ir 49th Ct.» Cicero, III.
Bus perstatyta juokinga komedija, “Nenorėjai Duonos, Graužk Plytas” 

Po programo bus Koncertą'’, kurį išpildys geri artistai
Kur kiekvienas atsilankęs bus u^.iėdintas šiame Koncerte. Taijęi 
gerbiama publika nepamirškite atsilankyti ant viršminėlo parengi
mo. Iš anksto tikietą perkant 75c. Prie durų 85c.
Prasidės 6:30 vai. vakare Durys atsidarys 5:30 vai. vakare

Po programo šokiai prie geros Orkestros
Kviečia KOMITETAS*

Dr-stės Šv. Kazimiero Karalaičio

luoti.
Havana 

taip bent 
ir gražus 
žus dideli 
murai, tai 
šiais, kas 
kalizmas 
prieplaukose irgi tokis vaizdas 
matėsi, bet jau buvo žinoma, 
kad ten klerikalizmas galingas.

Prieplaukoj prisirinko viso
kių žmonių, kožnas pasitikti 
savuosius; o taipgi ir juodi ku
nigėliai , baltas seseles kai pa
matė, tai iš džiaugsmo šoka, į 
viršų skribelūm mataškuoja ir 
šaukia. O laivą apspito visokį 
maži liuoteliai, vieni su viso
kiai prekėm, kiti keleivių pa
sitikti.

Pasažierius išleido, gerai 
pervarę per šerengą. Viena

yra didelis miestas, 
matos nuo jurų, bet 
išrodo.
murai, bot didžiausi 
matos

rodo, kad čia kleri- 
tvirtas. 'Ispanijos

Taipgi gra-

vis su kry-

- Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 6d., 1927 m.
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7-tą valandą vakare

Kviečiame visus lietuvius 
vakarą praleisti prie puikios 
kius šokius.Pastabu: Atsilankiusieji _ . .
ifvste baliaus vakare bus priimami be įstojimo mokesties.

v Kviečia KOMITETAS

Įžanga 50c ypatai 
atsilankyti ant šio Baliaus ir linksmai 
lietuviškos inuzykės, kuri griež viso- 

ant baliaus ir norintieji įstoti j drau-

UKRAINIEČIU DAINOS DRAUGIJA
Vardu

LISENKO
Stato Scenoj

Įžymaus Rusų Rasojo Gogolio

Opera Vyj
MUZIKA KROPERNICKIO

Nerišlioj, Lapkričio-November 6 d., 1927
, UKRAINIAN HALI,

Kampas Rice ir Oakley Boulevard
Pradžia 7:30 vai. vak.

Bilietų kainos: $1.00 ir 75c.
Kviečia KOMITETAS.

jaus. Pasakojo, kad kaštuos 
jam šešios dešimt 'penki dole
riai pasiliuosavimas, 
šimts perkalbėtojui,

trisde- 
, __  ir trisde

šimts penki gydytojui, nes bu
vo išbrokuotas ant akių delei 
trachomos. Bot ant rytojaus 
dešimtą valandą buvo jau iš
gydytas. Vienas lietuvis pa
vėlavo nulipti nuo laivo; nors 
buvo galima visada išeiti, bet 
jis nežinojo, tai paliko nakvot 
ir tik ant ryt išėjo.

Visi suodžiuose išsimaudė.
Laivui sustojus ir paleidus 

Kubos pasažierius ir jų baga
žus, tuoj pradėjo pilti anglis į 
laivą. Kadangi buvo pavėjui, 
tai dulkes nešė ant trečios kli
šos denio. Iš sykio taip bai
siai neatrodė, bet kai pradėjo 
pilti, tai pilė per visą naktį ir 
iki išvažiavimo, dvtiem maši
nom. Havanoj gi labai karšta, 
prakaitas bėga kai vanduo, tai 
ir laive buvo begalo karšta ir 
dusini; tad gulėjom ant vir
šaus laivo, kaip ir piriniaus, 
tai per naktį taip apnešė angli
mi, kad ryte sukilom kaip tik
ri negrai. Kadangi buvom ge
rai nuo prakaito šlapi, tai suo
džiai tai{> gerai prilipo, kad 
reikėjo pusantros valandos 
praustis, kol nusikrapštėm.

'Kaipgi da tą negyvėlį sykiu 
su bagažu iškėlė; trokas jau 
laukė, tai įsidėjo ir nusivežė. 
Kugpiučio 3 d.—Kaip jau mi

nėjau apie suodžius, tai netik 
man ar kitam teko, bet kad

4 
Kas Yra Gyvenimas?

Tikras gyvenimas susideda iš to, kad 
mes galime valgyti tris gerus val
gius į dieną be gavimo skausmų j vi
durius arba kentėjimo nuo užkietie- 
jimo; ir po išmiegojimo naktį, mes 
esame prisirengę eiti darban ir džiau
gtis gyvenimu. BioFood Korrector 
suteiks jums tikrą gyvenimą. Table- 
tas ištirpintas karšto vandenis stikle 
ir išgertas prieš pusryčius išvalys vi
są iusų virškinimo kanalą; arbatinis 
šaukštelis puikio BioFood Korrector 
toniko geriamas stikle su šaltu van
deniu prieš einant gulti, sustiprins 
nei'vus ir sustiprins kraują. Viskas 
pas jūsų aptiekorių už $1.25. Nusi- 
pirkit šiandie. “Kam sirgti?” BioFood 
Corp., 427 W. Erie St., Chicago, III.

TRAYSER PIANO CC
1538 West Chicago Avenue

Atdara vakarais iki 9 valandą 
Nedėlioj nuo 11 iki 4 po pietų

Phone Haymarket 4725-3515

Jei negalit atsilankyti arba pasaukti, tai .atsiųskit 
kuponą

KUPONAS* 
TRAYSER PIANO CO. 
1538 W. Chicago Avė.
Malonėkit atsiųsti savo atstovą su daugiau 
informacijų. Už tai nebus man jokios atsa
komybės.
Vardas ..................................................................

Adresas

ŠIANDIEN IR RYTOJ, SUKATOJ IR NEDELIDJ, LAPKRIČIO (NOV.) 5 IR 6 D. 1927 M.

PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS
!4 R’ K* a^ro didžio Lotų su mišku ant aukštų kalnų. Taipgi užbaigimas subdivizijos ir šių metų sezono 
Naujoj Lietuvių Kolionijoj, Spring Forest, pirmiaus vadintas Willow Springs.
Lietus ar pagada, vis viena, Išpardavimas prasidės 1-mą valandą po pietų, virš minėtose dienose ir kiekvie
nai likęs lotas turi būt išparduotas už negirdėtai žemas kainas, kad po keletui mėnesių norėsit mokėt du ir 
tris kartus tiek daugiau, bet negausi, nes jau bus per vėlu.
Aukščiausia, sveikiausia ir puikiausia vieta sveikam gyvenimui po pavėsingais, lapotais medžiais ant 
aukštų kalnų, taipgi čion pat arti nuo Chicagos dirbtuvių su gera transportacija ir ką tik užtektinai nuošalei 
nuo durnų, smarvės ir trenksmų.

Daržovėms Lotai
Arti prie Archer Avė. gatvekarių, 
mokyklų ir krautuvių, kaina tik po

$300.00
$50.00 įmokėt, $10.00 į mėnesį ir 
gali stubą būdavot pakolei moki už 
lotą, taip ir pergalėsi aukštą 
vendą.
Vi ir Vn akro didžio lotai ant aukš
tų kalnų su lapotu mišku kaina 
dabar tiktai po

$650.00
I
1

ir aukščiau

Mažų dalį įmokėt, likusius, 5 me
tams išmokėjimais.
Transfer kampas 57x175 pėdų ant 
Archer Avė. ir 100 Avė., tinkamas 
dėl gasolino stoties, kaina tik $7500 
v, dalį įmokėt.

CMICAOO

61Y»im
Chietfe J
InJiMji

> SPRING 
FOREST, IL

SP.Kam«//&- Ca 
Afekte Ar* tf 4*"15 •

NEI’AVĖLUOKIT ATVAŽIUOT ANKSTI, GALĖSIT GERIAU PASISKIRTI SAU TINKAMĄ IR PATO
GESNĘ VIETĄ, NES KAS BUS PIRMENIS, TAS GERESNIS.

S. P. KAZWELL & CO.
(S. P. KAZLAWSKI)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III., Phone Willow Springs 61

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102



T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero noseland
i

nešta, kad teisman traukiafnnš 
yra Adolfas Stasulani (sūnūs) 
sąryšyje su pavogtu automobi-

4

Kviečia visus
Rytoj, pusę aštuntos!

Viršui Universal
Stale Bank ....

Šeštadienis, Lapl'.r. 5, 1927

Lietuviai Advokatai Akių GydytojaiDraugyste Lietuvos Dukterų 
rengia iškilmingų maskarado ba- 
’ių lapkričio 19 d. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Bus daug dovanų., Pirmos ir antros 
dovanos bus pinigais, daugiau bus 
visokių kitokių dovanų ir puiki 
muzika. Kviečia visus Komitetas.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden).
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

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

Nantu Telefonas Republic 9600*

Prr.eiią antradienį įvyko Lie- liti. Sunaus byla buvo atidėta 
tuvių Imprcvement and Bene- iki 9 dienai lapkričio. Taigi 
fit kliubo susirinkimas. Narių netik sunūs, bet ir tėvas yra 
buvo mažai; gal lodei, kiM lie- traukiamas sąryšyje su nuto
lt n gas vakaras. Iš raportų 

paaiškėjo, kad įvyko kliubo 
balius ir koncertas spalio 18 
dieną. Jisai buvo nepasekmin- 
Tas, davė nuostolių $54.29, ne
įskaitant “Naujienų” ir “Vil
nies” skelbimų. Taip pat neįs- Vas) buvo paliuosuotas po bon- 
knitant “Vilnfes” spaudos dar- dsu $10,000. Kadangi kaltina- 
bo. Dar keletas tikielų nesu- mojo nebuvo teisme, tai bond> 
grąžinta. Galima sakyti, kad 
bus nuostolių apie aštuonias
dešimt dolerių. Net P. Miku- siprąšė teisėjo iki 8 dienos lap- 
lėnas persigando. kad tiek 
daug nuostolių yra dėl kliubo sulanį teisme. , 
vakaro. Sako, bet spaudoje ne- Gal iki tam laikui Stasulanis 
turime minėti apie tai. Jisaij sugrąžins pinigus Filipavičiui, 
priminė, kad jeigu visi vieno- kuriuos gavo parduodamas au- 
dų Lutų buvę nuomonių, kaip tomobilį. O jeigu nesugrąžins, 

i jisai, tai nebūtų niekas para- tai Stasulaniui grūmoja kri- 
• šę; į “Naujienas” apie kliubo minalinis teismas.
vakaro nepasisekimą. Dabar, 
kuomet nevienodų nuomonių, 
tai sužinojo “priešai”, ką mes 
padarėme kliubui. I

P. Mikulenas nori sekti ir 
daiyti taip, kaip doleriniai ko-į 
munistai. Aš juos gerai pažįs
tu ir žinau, kaip jie daro. Kuo
met jų vakarai nenusiseka ir 
duoda nuostolių, tai jie parašo 
“Vilnyje”, kad vakaras davęs 
pelno $50, kartais net $100. 

į Kuomet nesiseka narių gauti, 
i;e parašo “Vilnyje”, kad A. 
L.D.L.1). 79 kp. ir L.M.P.S.A. 

J115 kp. gavo narių po dešimti 
ir penkiolikę kiekviename su
sirinkime. Jeigu tas jų pasigy
rimas butų teisingas, jie turė
tų visus Rosclando žmones sa
vo kuonore ir visą turtą Rose- 
lande. Tada nereikėtų liežuvau
ti apie ekstrinius, menševikus 
’r jų griekus. Bet kliubo na
riai susieksią ne iš vienų dole
riniu komunistų, todėl taip ne
gali daryti, kaip doleriniai ko
munistai. Jeigu kliubo vaka
ras davė nuostoliu, tai rašome 
j “Nauiienas”, kad davė nuo
stolių. Jeigu rašytume į “Vil
nį”, dolerinių komunistu laik
rašti, lai turėtume parašyti, 
kad kliubas uždirbęs $100.

D’bar kliubo ligonių nėra. 
V:enas narys išbrauktas. Daug 
kalbėta apie vakaro nepasise
kimą Suglaudus visų nuomo
nes, išeina taip, kad kitą kar
tą nereikėtų tokį koncertą, ku
rio programas taip brangiai 
kainuotų. Pabaigoje Mikulėnas 
buvo pradėjęs trukšmauti, bet 
pirmininkas uždarė i—........
mą. —Narys.

Surpraiz pare
šį vakarą atidaroma surpraiz 

parių sezonas, ir kad šia puo 
ą labiau paįvairinus nutarta 

parsikviesti reporterį Kipšą iš 
Chicagos, kaipo seną Cicero; 
veikėją. Parė yra rengiama 
pikiai tos garbės užsitarnavu 
šiai poniai Davidonienei, 1535 
So. 51 Crt.

lič
O kad ponia ^ra ekstra ra- 

dikališkų minčių moteris, tai ii 
j parę nebus įleidžiami kito

Kultūros Ratelis, jaunų 
tuvaičių būrelis, žada pasakyti, 
ką jaunes dar mokyklą lan
kančios mergaitės kalba ir 
svarsto apie Lietuvą, ko gali- kie dalyviai, kaip radikališkų
ma bus laukti iš Amerikos lie- pažiūrų žmonės ir krikščionys 
tuvių jaunuomenės ateity. Ar demokratai. Kolektorkos, mano 
sarmatysis jie- tėvų ir Lietu- paties paskirtos iš abiejų lio- 
vos? Ar nesisannatys prisipa- gėrių, veikia sujungtomis jėgo- 
žinti esantys sūnus ir duktė- mis. 
rys lietuvių tėvų?

Taigi mergaitės kviečia vi
sus lietuvius, lietuvių jaunimo 
draugus ateiti, susipažinti. Jei
gu tikrieji lietuviai nerodys 
intereso, neturės noro remti 
jaunimo darbų, lankyti jo pa-'mas tik dėl to, 
rengimų, tai kas juos pava
duos ?

Visi rytoj,

Parę pradėsime 8 vai. vaka
re be didelių ceremonijų dėl to, 
kad kolektorkų, o ir dalyvių 
dvasia nupuolusi, kadangi ne-] 
pavyko surinkti tikėtos sumos. į 
Ir pats jūsų Kipšas kviečia- 

kad daugiau 
“pep” pridavus, . tai yra kad 
pakėlus ūpą. Bet, apsaugok 

lapkričio 6-tą'Dieve, jei nesusirinktu reika- 
pusę aštuonto4, į Diana Socie-j lingas skaičius dalyvių, tai 

North Kedzie! Kipšas pasakytų tik spyčių ir 
avė.), Chica- trauktų namo, ir jau daugiau 

jo ir su pinigais neatprašytu- 
Jaunuomenės. mčt. — Kipšas.

ty Hali. 1651 
avė. (arti North 
g", III.

—Viena iš

NaujiElectric Radics 1928
Bnioick-Radiola, Frsshman, Atwater Kent 

Jiarvanl, Demandt
Del katrų jums šviesos saketas aprūpins visų spėkų, 

nereikia nei katerių, nei vandens, nei kid cių, 
nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

Įį? MjfrlE
-’fvil fl

rl 1

j ’ C < *' *^7^
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mobiliais teisman.
Vakar teisme Juozas 

la'nis nepasirodė. Buvo 
advokatas, kuris pareiškė, kad 
Stasulanis sergąs ir todėl pra
šė atidėti bylą. Stasulanis (tė-

Stasu
tik jo

LSS 81 kuopos mitingas jvyks at
einant} šeštadieni, lapkričio 5 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 Wubansia avė. Bus rinkimas 
delegatų j 8 Rajono konferencijų. 
Nariai prašomi laiku atvykti.

J. Lapaitis, rašt.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLDMENTHAL

OPTOMETRIST

127

smAnui grūmojo praradimas 
$10,000 bondso. Jis tečiaus at-

kričio, kada žadėjo turėti Sta-

— Reporteris.
(Bus daugiau)

Vaičkaus teatras
Vaičkaus Tcat/o vaidinimas 

įvyks lapkričio (Nov.) 9 d. 
Brighton Park parapijos sve
tainėj, 4400 S. Fairfield avė. 
Bus statoma komedija “Gy
vieji Nabašninkai”, dalyvau
jant Tendžiulytci, Dambraus
kienei, Vaičkui, Vaitiekūnui, 
Jankūnui ir Kareivai. Pradžia 
7:30 vai. vak.

SPORTAS
RISTYNĖS

Baksavinias, sunkiųjų vogy 
kilnojimas. Sezonas atsidarę

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas atsibus nedėlioj, lapkričio 6 <1., 
t vai. no pietų, vft. Jurgio parap. 
svet., 32nd 1*1. ir Auburn avė. Na
rės malonėkite atsilankyti.

A. Klečinskaitč, rast.

£26 kuopos mėnesinis susi- 
s jvyks nedėlioj, lapkričio

SLA 
rinkimą
6 d., 2 vai. po pietų, Liuosybės sv., 
1822 Wab:tnsia avė. Visi viršminC- 
’os kuopos nariai ir narės malonė
kit pribūti laiku. Bus nominacija 
i Pildomųjų Tarybų. —Valdyba.

Simano Daukanto Rraugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny, 
lankr. 6 d., 21 vai. dienos, Ch. Lie
tuvių Auditorijęj, 3133 S. Halsted 
st. Nariai būtinai malonėkit laiku 
pribūti. —P. K., aršt.

Marųuette Park apielinkės SI.A 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks lapkričio 6 d., nedėlioj, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svet., 4236 
W. 59th SI., prie Artesian avė. Vi
si viršminėtos kuojios nariai ir na
rės malonėkite skaitlingai susirinkti.

Pranas Druktainis, rnŠt.

Birutės Kalno Draugystė rengia 
Iškilmingų vakarienę Lapkričio- 
Nov, 6 d., nedėlios vakare. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj,' 3133 So. 
Halsted st. Kviečiame visus atsi
lankyti ant vakarienes; bus skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi bus pri
mauti nauji nariai į draugijų vel

tui. —Komitetas, ,

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avėnue 

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

iui Lietuves Akušerės

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo Beryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

VaL: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSE R K A
3252 South Halsted Street
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K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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

JOHN KUGHINSKAS ir 
BAILYS F. MARIAUSIAS

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.

šita Radiola
Freshman Phonografas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai
na ......... ».............. $350
Toksai pat tik vie
na Radiola už...... $250

I

>

Šitas 6 tūbų kem Fresh- 
arba Atwater 

Radio prijungia- 
prie elektros su 
pritaisymu tiktai 

.........$119.00

Nedėliojo, lapkričio (Noy.) 6 d., 
2:30 po pietų. Universal gimnasti
kų kliube. kuris naujai pertaisy
mas, 814 W. 33 St. Sportininkų bus 
eilė. Daug atvažiavo iš kitur. Jų > 
tarpe pagarsėjęs Amerikoje risti
nas J. Šimkus iš Pitlsburgho. Jis 
nori persiimti su BanceviČiu ir 
Požėla hile katlu. Šimkus apsiima 
paristi Dudinską, Maisoną, Minge- 
lą, Levickį, Kuodį ir Bagdonų S. 
Vidžių. Pagalvokit, (’.hieagos risti
kai. Šimkus apsiima paristi visus 
7 i vienų valandų. Susirinkit visi: 

moterys ir vyrai. Pasaulinis gali
jotas. G. Freimontas, visus galijo
tus sunkiųhi vog'i kilnoto’us >. <la 
siibytiti. Kas nebijo, atsilankykit 
visi 
publika

Pranešimas Mt. Greenwood Lietu
viams. — šiuomi pranešam, kad 
Charles Jurkus, 3135 W. lllth St., 
Mt. Greenwood, III. yra “Naujienų” 
įgaliotas agentas šitos apielinkės lie
tuvius aprūpinti kasdie Naujienoms, 
kurie norite įsigyti “Naujienas” kas
die malonėkite kieiptis virš pažymė
tu adresu, jis dės pastangas, kad Jus 
galėtumėt gauti “Naujienas” tų pa
čių dieną j savo namus. Taingi pas 
jį galima gauti pasipirkti “Naujie
nas” kasdie pavieniais numeriais.

“NAUJIENOS”

norite įsigyti “Naujienas” kas- 
alonėkite kieiptis virš pažymė- 

pastangas, Kad Jų

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2Q01, 
Tel. Randolph 1034. — VaL nuo 9—6|

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios. i

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

man
Kent
mas
visu
uz .

Diena teisine
Juozo Stasulanio (tėvo) 

teisme.
byla

. ' L’ 1’00Atwater Kent 6 tūbų p
Kem Kontrol už $49.00

hman 6 tūbų Kem 
Kontrolus už .... $49.00 
Radiola 6 tūbų Kem 
Kontrolu už...... $69.00

Jos. F. Sudrik,1“
3417-21 So. Halsted SU Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

sunkiųlu 
IL■'-1 Įjotai, ristikai, boksininkai, 

bus didžiai užinteresuota. 
Kviečia Manageris.

PRANEŠIMAS
Tautiška Draugystė Lietuvos Duk- 

terų rengia draugišką vakarienę su- 
b'itos vakare, Lnpkričio-November 
5 dieną, 1927, “Vilnies” uvet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Gerbiamieji, kurie turite nusipir
kę tikietus, maionfikitė nepamiršti 
šio vakaro, ir kurie neturit, malo
nėkit atsi’ankyti. Busite visi užga
nėdinti.

Tikietai 50c.
t Kviečia Draugija.

PRANEŠIMAIKetvirtadienyje lapkričio 3 
d., buvo areštuotas Juozas Sta
sulanis; kuris turi ant Bridge- 
porto, Halsted gatvėje, muzi
kalių instrumentų krautuvę. 
Stasulanis buvo areštuotas są
ryšyje su pardavimu Westsidės 
piliečiui, J. Filipavičiui (2240 
West 23-rd place), vogto auto- 
mobiliaus.

Vakar, tai yra penktadieny- Draugijos S. P. susirinkimas negali 
je, buvo išsaukta Juozo Stasu
lanio byla municipaliniame 
teisme, kuris randasi prie 47 
place ir Halsted st. Policija pri
pažino, kad automobilius, kurį 
Stasulanis pardavė Filipavi
čiui, buvo vogtas. Tūlas laikas 
atgal “Naujienose” buvo pra-

Draugystė Atgimtiem Lietuvių 
'fantos Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimų 6 <1. lapkričio, 1 vai. po 
pietų, Lietuviu Tautos parapijos 
svet., 3501 S. Union avė.

B. Dubinckienė, seki’.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. n ’riams 
aplinkybėms.

žinotina. — Susidėjus
Chicagos Lietuvių

Lietuvis Grahorius ir 
Balzamnotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2109

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS- ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Nartų Telefonas Pullman 6377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

įvykti Inpkr.-Nov. 13, pertai jvyks 
ateinantį ulaminką, lapkričio 8 d., 
toj pačioj svetainėj, Masonic Temple 
1547 N. Leavitt st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro, šiame susirinkime yni daug 
svarbių reikalų aptarimui — nomi
nacijos valdybos sekamiems me
tams, svetainės klausimas ir tt. Ma
loniai prašomi nariai skaitlingai 
usirinkti. Kviečia

Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras šaikua, užr. sekr. '3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.-

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:. 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS ' 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Ave„ Tel. Blvd. 3201

LlEiuVlS’ AKIŲ SPECiAi^ioTAs
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. Speeialo atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.' Valandos nuo 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

A. VIDIKAS-LULEVtCH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a-

į vusi Pensy 1 v a- 
nijos ligonbu-

' čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligosi 
prieš gimdymą 
laike gimdy m < 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki

j tokiuose reika 
luose moterims 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
si te pagel bą.

I Valandos' nuo b 
: ryto iki 2 v. po 
1 pietų, nuo 6 iki

9 vai. vakare.

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo J iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

VaL: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

A. L. DAVIDONIS, 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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

BILLY’S UNCLB

3265 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7679

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 Wcst 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DEN TĮSTAS ■ 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

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

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

(Continued on page 7)
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Cicero

Kviečia visus
Kytoj, pusę aštuntas!

Surpraiz parė
šį vakarą atidaroma surpraiz 

parių sezonas, ir kad šią pu o 
ą labiau paįvairinus nutarta 

parsikviesti reporterį Kipšą iš 
Chicagos, kaipo seną Cicero; 
veikėją. Parė yra rengiama 
pihiai tos garbės užsitarnavu 
šiai poniai Davidonienei. 1585 
So. 51 Crt.

O kad ponia 7ra ekstra ra- 
dikališkų minčių moteris, tai ii 
į parę nebus įleidžiami kito

Kultūros Ratelis, jaunų lie
tuvaičių būrelis, žada pasakyti, 
ką jaunes dar mokyklą lan
kančios mergaitės kalba ir 
svarsto apie Lietuvą, ko gali- kie dalyviai, kaip radikališkų
ma bus laukti iš Amerikos lie- pažiūrų žmonės ir krikščionys 
tuvių jaunuomenės ateity. Ar demokratai. Kolektorkos, mano 
sarmatysis jie tėvų ir Lietu- paties paskirtos iš abiejų lio- 
vos? Ar nesisannatys prisipa- gėrių, veikia sujungtomis jėgo- 
žinti esantys sūnus ir duktė- mis. 
rys lietuvių tėvų?

Taigi mergaitės kviečia vi
sus lietuvius, lietuvių jaunimo 
draugus ateiti, susipažinti. Jei
gu tikrieji lietuviai nerodys 
intereso, neturės noro remti
jaunimo darbų, lankyti jo pa-!mas tik dėl to, 
rengimų, tai kas juos pava
duos ?

Visi rytoj, lapkričio

Parę pradėsime 8 vai. vaka
re be didelių ceremonijų dėl to, 
kad kolektorkų, o ir dalyvių 
dvasia nupuolusi, kadangi ne-j 
pavyko surinkti tikėtos sumos, i 
Ir pats jūsų Kipšas kviečia- 

kad daugiau 
“pep” pridavus, . tai yra kad 
pakėlus ūpą. Bet, apsaugok 

6-tą Dieve, jei nesusirinktų reika- 
pusę aštuonto4, į Diana Socie-i lingas skaičius dalyvių, tai 
ty Hali, 1651 North Kedzie i Kipšas pasakytų tik spyčių ir 
avė. (arti North avė.), Chica- trauktų namo, ir jau daugiau 
go, UI.

nešta, kad teisman traukiafnas 
yra Adolfas Stasulani (sūnūs) 
sąryšyje su pavogtu automobi- 

Prr.eitą antradieni įvyko Lie- liti. Sunaus byla buvo atidėta 
tuvių Imprcvemcnt and Bene- iki 9 dienai lapkričio. Taigi 
fit Kliubo susirinkimas. Narių netik sūnūs, bet ir tėvas yra 
buvo mažai; gal todėl, kiid lie- traukiamas sąryšyje su 
ungas vakaras. Iš raportų 

paaiškėjo, kad įvyko kliubo 
balius ir koncertas spalio 16 
dieną. Jisai buvo nepasekmin- 
•*as, davė nuostolių $54.29, ne
įskaitant “Naujienų“ ir “Vil
nies“ skelbimų. Taip pat neįs
kaitant “Viintes“ spaudos dar
bo. Dar keletas tikietų nesu
grąžinta. Galima sakyti, kad 
bus nuostolių apie aštuonias
dešimt dolerių. Net P. Miku- 
lėnas persigando, kad tiek 
daug, nuostolių yra dėl kliubo sulanį teisme, 
vakaro. Sako, bet spaudoje ne
turime minėti apie tai.
priminė, kad jeigu visi vieno- kuriuos gavo parduodamas au- 
dų butų buvę nuomonių, kaip tomobilį. O jeigu nesugrąžins, 

i jisai, tai nebūtų niekas para- tai Stasulaniui grūmoja kri- 
apie kliubo minalinis teismas.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

noseland

auto-
mobiliais teisman.

Vaikar teisme Juozas 
lanis nepasirodė. Buvo 
advokatas, kuris pareiškė, kad 
Stasulanis sergąs ir todėl pra
šė atidėti bylą. Stasulanis (tė
vas) buvo paliuosuotas po bon- 
dsu $10,000. Kadangi kaltina
mojo nebuvo teisme, tai bond-* 
smftnui grūmojo praradimas 
$10,000 bondso. Jis tečiaus at- 
siprą.šė teisėjo iki 8 dienos lap
kričio, kada žadėjo turėti Sta-

>
Gal iki tam laikui Stasulanis 

Jisai j sugrąžins pinigus Filipavičiui,

Stasu- 
tik jo

jo ir su piragais neatprašytu- 
Viena iš Jaunuomenės, mėt. — Kipšas.

NaujiElectric Radics 1928 
BnmcMadiola, Frsshman, Atwater Kent 

Rarvard, Demandt
Del katrų jums šviesos saketas aprtipins visą spėką, 

nereikia nei kateriu, nei vandens, nei kul cią, 

nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

Šita gražiu Radiola 
Freshman Phonografas 
ir Kad 10 krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai
na ..........t...............  $350
Toksai nat tik vie
na Radiola už...... $250

Šitas 6 tūbų kem Fresh
man arba Atwater 
Kent Radio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai 
už .........................$119.00

Draugyste Lietuvos Dukterų 
rengia iškilmingą maskarado ba- 
’ių lapkričio 19 d. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Bus daug dovanų., Pirmos ir antros 
dovanos bus pinigais, daugiau bus 
visokių kitokių dovanų ir puiki 
muzika. Kviečia visus Komitetas.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks at
einanti šeštadienį, lapkričio 5 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. Bus rinkimas 
delegatų į 8 Rajono konferenciją. 
Nariai prašomi laiku atvykti.

J. Lapaitis, rašt.

Dr-jos Šv. Petronėlės susirinki
mas atsibus nedėlioj, lapkričio 6 <1., 
I vai. no pietų, vft. Jurgio parap. 
svet., 32nd PI. ir Auburn avė. Na
rės malonėkite atsilankyti.

A. Klečinskaitė, rast.

SLA 226 kuopos mėnesinis susi* 
rinkimą^ įvyks nedėlioj, lapkričio 
6 d., 2 vai. po pietų, Liuosybės sv., 
1822 Wab:lnsia avė. Visi viršininė- 
’os kuopos nariai ir narės malonė
kit pribūti laiku. Bus nominacija 
j Pildomąją Tarybą. —Valdyba.

i
Atwater Kent 6 tūbų j
Kem Kontrol už $49.00

Freshman 6 tūbų Kem 
Kontrolus už .... $49.00 
Radiola 6 tūbų Kem 
Kontrolu už.......$69.00

3417-21 So. Raisteli SI., Chicago
Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

mLLYfS UNCLČ

: i “Naujienas
vakaro nepasisekimą. Dabar, 
kuomet nevienodų nuomonių, 
tai sužinojo “priešai“, ką mes 
padarėme kliubui. i

P. M i kūlėmis nori sekti ir 
daryti tnip, kaip doleriniai ko-; 
munistai. Aš juos gerai pažįs
tu ir žinau, kaip jie daro. Kuo
met jų vakarai nenusiseka ir 
duoda nuostolių, tai jie parašo 
“Vilnyje“, kad vakaras davęs 
pelno $50, kartais net $100.

, Kuomet nesiseka narių gauti, 
jie parašo “Vilnyje“, kad A. 
L.D.L.l). 79 kp. ir L.M.P.S.A. 
115 kp. gavo narių po dešimtį 
ir penkiolikę kiekviename su-
sirinkime. Jeigu tas jų pasigy
rimas butų teisingas, jie turė
tų visus Hoselando žmones sa
vo kuonore ir visą turtą Bose- 
Isvncle. 'T'rtdii nereikėtų liežuvau
ti apie ekstrinius, menševikus 
’r jų griebus. Bet kliubo na
riai susideda ne iš vienų dole
riniu koniPir’stu, todėl taip ne
gali daryti, kaip doleriniai ko
munistai. Jeigu kliubo vaka- 

! ras davė nuostolių, tai rašome 
jį “Nauiienas“, kad davė nuo
stolių. Jeigu rašytume į “Vil
nį’’. dolerinių komunistų laik- 

■ rasti, lai turėtume parašyti, 
J kad kliubas uždirbęs $100.

D'bar kliube ligonių nėra. 
V;enas narys išbrauktas. Daug 
kalbėta apie vakaro nepasise
kimą Suglaudus visų nuomo
nes, išeina taip, kad kitą kar
tą nereikėtų tokį koncertą, ku
rio programas taip brangiai 
kainuotų. Pabaigoje Mikulėnas
buvo pradėjęs trukšmauti, bet 
pirmininkas uždare susirinki
mą. —Narys.

Diena teisme
Juozo Stasulanio (tėvo) byla 

teisme.

Ketvirtadienyje lapkričio 3 
d., buvo areštuotas Juozas Sta-
sulanis; kuris turi ant Brid’ge- 
porto, Halsted gatvėje, muzi
kalių instrumentų krautuvę. 
Stasulanis buvo areštuotas są
ryšyje su pardavimu Westsidės 
piliečiui, J. Filipavičiui (2249 
Wcst 23-rd place), vogto auto- 
mobiliaus.

Vakar, tai yra penktadieny
je, buvo iššaukta Juozo Stasu
lanio byla municipaliniame 
teisme, kuris randasi prie 47 
place ir Halsted st. Policija pri
pažino, kad automobilius, kurį 
Stasulanis pardavė Filipavi
čiui, buvo vogtas. Tūlas laikas 
atgal “Naujienose” buvo pra-

Vaičkaus teatras
9 d. 
sve- 
ave.

Vaičkaus Tcal/o vaidinimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 
Brighton Park parapijos 
tainėj, 4400 S. Fairfield 
Bus statoma komedija
vieji Nabašninkai“, dalyvau
jant Tendžiulytci, Dambraus
kienei, Vaičkui, Vaitiekūnui, 
Jankūnui ir Kareivai. Pradžia 
7:30 vai. vak.

SPORTAS
HISTYNSS

Baksavinias, sunkiųjų vogų 
kilnojimas. Sezonas atsidarą

Nedalioje, lapkričio (Nov.) 6 d., 
2:30 po pietų, l’niversal gimnasti
kų kliube. kuris naujai pertnisy- 
’ns, 814 W. 33 St. Sportininkų bus 
eilė. Daug atvažiavo iš kitur. Jų 
terpe pagarsėjęs Amerikoje risti
nas J. Šimkus iš Pittsburgho. Jis 
nori persiimti su BaneeviČhl ir 
Požėla bile kada. Šimkus apsiima 
paristi Dudinską, Maisoną, Minge- 
lą, Levickį, Kuodį ir Bagdonų S. 
Vidžių. Pagalvokit. Chicagos risti- 
kai. Šimkus apsiima paristi visus 
7 į vieną valandą. Susirinkit visi: 

i moterys ir vyrai. Pasaulinis gali
jotas. G. Freimontas, visus galijo
tus snnkiųin vog'i kilnotomis ž da 
stiby liti. Kas nebijo, atsilankykit 
visi 'C’lijotai, ristikai, baksinlnkai, 
nublika bus didžiai užinteresuota.

Kviečia Manageris.

PRANEŠIMAS
Tautiška Draugyste Lietuvos Duk

terų rengia draugišką vakarienę su- 
batos vakare, Lapkričio-November 
5 dieną, 1927, “Vilnies” svet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Gerbiamieji, kurie turite nusipir
kę tikietus, malonėkite nepamiršti 
šio vakaro, ir kurie neturit, malo
nėkit atsi’ankyti. Busite visi užga
nėdinti.

Tikietai 50c.
t Kviečia Draugija.

PRANEŠIMAI
Draugystė Afgimties Lietuvių 

Tautos Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimą 6 d. lapkričio, 1 vai. po 
pietų, lietuviu Tautos parapijos 
svet., 3501 S. Union avė.

B. Dubinckienė, seki’.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. n 'rimus žinotina. —• Susidėjus 
anlinkybėnjs, Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. susirinkimas negali 
įvykti lapkr.-Nov. 13, perlai įvyks 
ateinanti uiarninką, lapkričio 8 d., 
toj pačioj svetainėj, Masonic Temple 
1547 N. Lenvitt st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro, šiame susirinkime yra daug 
svarbių reikalų aptariu.ui — nomi
nacijos valdybos sekamiems me
tams, svetainės klausimas ir tt. Ma
loniai prašomi nariai skaitlingai 
usirinkti. Kviečia

Julius Mickevičius, pirm., 
Kavieras fiaikua, uAr. . sekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
lankr. 6 d., 21 vai. dienos, Ch. Lie
tuvių Auditorijų], 3133 S. Halsted 
st. Nariai būtinai malonėkit laiku 
pribūti. —P. K., aršt.

Marųuette Park apielinkės SLA 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., nedėlioj, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svet., 1236 
\V. 59th St., prie Artesian avė. Vi
si viršminėtos kuopos nariai ir na
rės malonėkite skaitlingai susirinkti.

Pranas Druktainis, rašt.

Birutės Kalno Draugystė rengia 
iškilmingą vakarienę Lapkrlčio- 
Nov. 6 d., nedėlios vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Kviečiame visus atsi
lankyti ant vakarienės; bus skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi bus pri- 
inami nauji nariai i draugiją vel

tui. —Komitetas, ,

Pranešimas Mt. Greenwood Lietu
viams. — šiuomi pranešam, kad 
Charles Jurkus, 3135 W. lUth St., 
Mt. Greenwood, III. yra “Naujienų” 
iioraliotan ageiitas šitos apielinkSs lie- 
tuvius nprupinti kasdie Naujienoms, 
kurie norite įsigyti “Naujienas” kas- 
die malonėkite kieiptis virš pažymė
tu adresu, jis dės pastangas, Kad Jus 
galėtemčt gauti “Naujienas” tą pa
čią dieną j savo namus. Taipgi pas 
jj galima gauti pasipirkti “Naujie
nas” kasdie pavieniais numeriais.

“NAUJIENOS”

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzainnotojas
2314 W 23rd PI. 

Chilago. 111.
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 
laidotuvėse ir kokiam 
reikale, visuomet e s t< 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad netuii 
me išlaidų užlai 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
M a n d a g u s — 

I Geresnis ir Pi- 
gesnis Už Kitų 

F Patarnavimas.-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:,
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
* Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Dlvd. 3201

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden). 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 9 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2J 51 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevclt 9090 

Namų Telefonus Republic 9600

K. GUGIŠ '
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9xryto 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.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avėnue 

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

K. JURGELIONIS x ADVOKATAS
Miesto Ofisas

190 North State St., Room 1012 
Phone Dearborn 2734 ų 

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab- 
sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951 

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

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

JOHN KUCHINSKAS ii 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
t ’ 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. DUS
ADVOKATAS

11 S. LaSalle St., Room 2QO1.
Tel. KiirrciolpH 1034. ----- Vai. nuo 9-----U

Vakarais 
3241 South Halsted St.

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

Petnyčios. i

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington antį 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 

Narnų Telefonas Pullman 6377

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. V AITUSH

OPTOMETRISTAS

LlEiuVIS AKIŲ SPECiA^ioTAs
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, 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 
i mokyklos vaikus.- Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

7

*. • ‘ » i • 'r t i t .. .itY; , / p.. ,

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatves 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą 
laike gimdy m < 
ir po gimdymo.

į Už dyka patari 
i mas, dar ir ki 
j tokiuose reika 
• luose rnoterim> 
Į ir mergi n o m s 
1 kreipkitės, o ra 
į si te pagel bą.
' Valandos' nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

.■

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South NVallace 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 Bdulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

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

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

Tel. Brunswick 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

(Continued on page 7)
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Furnished RoomsMiscellaneousEducational

For Rent

UŽ DIRBKIT $250 VERTA- $2(KM)

TĖMYKIT!

Halsted st

stalas

virimui

Pasi

Furnished Rooms

Automobiles

RUBIN BROS

ris

setas

(Continued un .page 8)

m ūsų 
dėsi t 
llarr.
I >20.

norit 
turiu

i kambarių 
gražiausių 

apielinkėje
visoj
Kiro

KALĖDOMS PINIGŲ
' 1 .1 ’ 'l

Savo Liuosame Laike

Personai
Asmenų Ieško

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

JĮI o,uth 
t tinkamiems 

BŪSSE, South- 
7149 S. Western

2108 So. State S t.
Tel. Calumet 4200

BRIGHTON Park. Rendcn kam
barys vienam ar dviem vaikinams 
Karštu vandeniu šildomas. Tel. I^a- 
fayette 8242. 4345 S. Artesian avė

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

2 atsakančių salesmenų

MAN reikia pinigu tuojau, parduo
siu savo Schumann Grųjiklį Pianą, su 
suoleliu ir voleliais už $65 cash. M R. 
JARTZ, 2918 Milwaukee Avė., 1-mos 
lubos.

PLUIMBINGAS ir namų ap
šildymas. Neįeik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO. 
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK IMOK1T1

K/AM reikalingas naujas minkštų 
anglių pečius, atsišaukit tuojaus, par
duosiu pigiai, 2159 W. 22nd PI.

RENDON 5 kambarių flatas ant 
antrų lubų, šviesus kambariai. 4531 
S. Sowyer avė. Tel, Lafayette 5628.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

RENDON kambarys garu šildomas 
šviesus ir didelis. K. Žilinskis, 1247 - 
50 Ct., Cicero, 111.

PARDAVIMUI kietoms anglims 
šildomas pečius, geyam stovyje, pi
giai. 2138 Greenwich st.

RENDAI didelis šviesus ir šiltas 
kambarys, blaivam ir švariam žmo
gui. 3304 So. Morgan St., 2-os lubos.

RENDAI 4 dideli kątnbariai, elek 
trika ir gasas, pigi < renda. Savinin 
kas lietuvys. 927 W. 35th Place.

butų ‘patyręs 
tyrusi —. išmokysiu 
kad turėtų kiek kapitalo

Englcwood 9767

mažiausiai
2 metus./' Ofisas atdaras
9 ryto iki’8 vakaro.
MR. JAMES VERK
29 So. La Šalie St.

Room 328

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

indai.
NELSON KHĮHAGE 

6912 Cottage Grove Avė.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3^ tono sunkumo perveži
mas.

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

REIKIA merginos pirmos kJe- 
ho.s patyrusios dresių siuvėjus, ge
ra proga. 12 S. Central avė. Netoli 
Madison si.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
tarpe dirbtuvių ir netoli naujo dide
lio market. Su visais įrengimais, pi
giai. 1435 So. Sangamon St.

1*020 W. ’5d;'St., rendon 5 kam
barių flatas, elektra, vana, $35, 4 
kambarių $29. šaukit Roosevelt 
3699.

LIETUVIAI neatidėllokit. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

$22.50.
Boysen Sample Furn. Co. 

6335 So. Ashland avė.
Buvus GaUfornia Sample Furn

KAMBARYS, apšildytas, vienam 
ar dviem vaikinam geroj šeimynoj. 
8014 Emerald Avė., Tel. Boulevard 
10192.

PARDUOSIU bučernę ir grosernę, 
arba fhainysiu ant automobilio arba 
saliuno. 1036 W. 31st St.

PARDAVIMUI didete ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga? sn. vfeomis -marinomis ii 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 'trokai. 806 W 
36 St., Tel. Boulevard 2092

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

RENDAI kambarys merginai. 
Atsišaukit suimtoj arba nedėlioj iki 
12 vai. 2 užp. 3122 S. Wallace st. 
Phone Yards 2751.

REIKALINGA moteris apid 40 me
tų su mažu šeimyna, dėl apžiūrėjimo 
namo. Už darbą kambarys dykai.
816 W. 33rd PI., 1-os lubos fronte

NORIU parduoti savo $750 vertės 
grojiklį 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.

DIDELIS bargenas, greitam par 
davimui restaurantas ir galiūnas. Ge 
rai išdirbta vieta, arti dirbtuvių.

2620 W. 26th St.

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

Phone Van Buren 2130

UŽ $200
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šĮnotų vvahnit valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 šmotų walnut mieg- 
ruimio setas, du 9^12 Wilton 
kaurai, Įmiegruimio karipetu- 
kas, 2 pastatomos liampos,

RENDAI kambarys vaikinui ar 
merginai, su visais parankamais. 
2 aukštas, atsišaukit vakarais. 6915 
S. Western avė.

RENDON 6 kąmbarių fla
tas, gražioj apielinkėj ir labai 
gražus, kambariai šviesus, fur- 
nasu šildomas, arti karų lini
jos, renda tik $50 į mėn., ga
ražas karui dykai, savininkas 
2117 W. 68 St., Hemilock 6420.

PARENDAVOJIMUI kambarin 2 
vaikinam, su valgiu ar be valgio. 
727 W. 21 St., 2 fl. K. Matejušaitis.

Tel Lafayette 8705—8710 
Chicago

JVESKIT elektrą | savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbus pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

KIETŲ anglių beveik naujas pc 
čius taipgi rakandai parsiduoda ne 
brangiai. 2901 Parneil Avė., užpaka 
ly krautuvės.

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

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

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

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Miscellaneous 
įvairus

STOGDENGYSTF 
lusų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicago] ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogą 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samuopu.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
34ll-l<8 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Moterims ir vyrams svar
biausias reikalas yra turėti 
gerų ir švarų drabužį. Aš siu
vu iš brangiausių žvėrių kai
lių moterims kautus, taipgi ir 
senus kautus iš brangių kailių 
sutaisau, iškliniju, įdedu nau
jus pamušalus ir padarau spin- 
dančius kaip nau jus tpagal šios 
naujausios mados. Viskų pada
rau pigiai ir dailiai.

UŽ $135 nupirksite gerą groji 
iuną, $35 cash. WM. N0WAK01 
KI, 2332 W. Madison St., Ist fl

BARBERNĖ pardavimui. Gyveni
mo sąlygos verčia mane greitu lai
ku parduoti barbernę geroje apie- 
linkėje, biznis eina gerai. Parduo
siu nupiginta kaina ii\ jeigu reikės 
galėsiu morgiČių palikti. Apielinkė 
apgyventa lietuvių ir kitų tautų. 
Vieta Mt. Grecnwood. Kreipkitės 
sekamu adresu: Ig. Virbyla, 11056 
Vincennes avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI Sssex automobi
lius, pigiai, tiarai atrodo, 1925 mo
delio sedan. Galiu mainyti ant lo
to arba ITIle kokio biznio, karas 
geram stoyyj, apšildomas, galima 
ir žiemą važinėti. Savininką gali
ma matyti bile kada. 61P-16 W. 
35 St.

Briugeport Painting
& Hardware Co.

dalevojam ir popieruojam. Užlaikon 
malovą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S RAMANCJUNLS. Pro*

REIKALINGAS siuvėjas prie se
no ir naujo darbo. 5749 W. Augusta 
St. Mansficld 5749.

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Kandolph St. 

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

Vakarais pagal sutartį.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADEIKO, snv. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

Furniture & Ėixtures 
Rakandai-Įtaisai

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupykrt tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65, sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankyki!.

WEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403

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

REIKIA mašinisto su mažu invest- 
mentu prie senai įsteigto lengvo iš- 
dirbinėjimo biznio. Atsišaukit po 5 
vai. vakaro. 2138 W. Van Buren SI.

RENDON 4 kambarių flatas, yra 
elektra, loiletai, $14 703 W. 24 PI., 
netoli Union avė. z

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

porsunku. Biznis labai geras. 
10839 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4253

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmargininio, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, voleliai, 
suoliukas ir karpetukas nykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

CARLSEN pianas parsiduoda ne
brangiai. Dominikas Lash, 8049 So 
Carpenter St., 1-mas flatas.

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. 
Kainos: 4 uncijų matkas 25, 3P/fe, 35, 
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 jardų 10 iki 35c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
naitėms, mergaitėms dresiukėms ir 
dėl lumberdžiakių. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
W. 33rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir Hekmadieniais po pietų.

RENDON kambarys vienam ar
ba dviem vaikinam, su valgiu ar 
be, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, maudynė, telefonas, 1438 
N. Paulina St. Tel. Humboldt 0458.

APSAUGOJ IMLI savo sveikatos 
— Išvalykit savo rateli basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
r apielinkėse.
National Catch Busiu Clcaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

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.

PARENDAVOJIMUI didelė ke
pykla, 5 kambariai pagyvenimui. 
Gera vieta, tyras oras. 10 North 
15th Avė., Melrose Park.

FLATAS rendon, 4 kambariai 
skiepe, šviesus, garu šildomi, vana, 
elektra, karštas vanduo visada, 
gražioj vietoj, labai pigiai. F. Bori
sas, 5126 University avė. Tel. Mid- 
way 5442.

GREITAI iii PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me- 
us. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
e abelnai ir visose mokslo šakose 
ipsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Mums reikalingi 3 lietuviai 
vyrai dėl išsimokinimo musų 
biznio ir uždirbimo DAUG 
PINIGŲ. Tie kurie tiks tam 
darbui galės dirbti visą laiką. 
Darbas jų laukia ir po šven
čių. AplikantaU turi būti virš 
25 metų amžiatis ir turi būti 
gyvenę 'ChicaigoĮį 
per 
nuo

SINGER siuvamos mašinos, de 
monstratoriai ir pertaisytos, p< 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė 
jimals.

4251 Cottage Grove avė.

RENDAI šviesu^ kambarys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų, su ar be 
valgio, prie mažos šeimynos. Yra 
maudynė ir taip pat garadžius.

5644 So. Keller Avė.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėly j parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150
vvalnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatynias. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

LOVOS $2 
Dresseriąi $8 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards 
Dufolds 
Rašymui 
Pianai 
Gasiniai 

mui pečiai.
SCHWARTS BROS 

STORAGE 
640 E. 61st St. 

Atdara Ultarninko, Kobvergo 
ir Subatos vakarais.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PAJIEŠKAU pusininkės, kuri su
tiktų su nfanim atsidaryti Beauty 
Shon. Kad butų patyrusi. Atsišaukit 
AUŠRA KNYGYNAS, 3210 So. Hal
sted St., Box 253.

PAJ1EŠKAU partnerio prie saliu
no biznio arba parduosiu. Priežastis 
turiu du bizniu. 1121 W. 59th St.

RENDAI 7 kambarių fialas, elek
tra, ga as, aniudynė. Labai gražiai 
ištaisyta. 2133 S. Halsted st. Roose
velt 2340; su renda sutiksime.

PARDAVIMU/ grosernė ir Delica- 
tessen, 4 pagyvenimui kambariai, 
maudynė, karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. 5138 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 1668.

RENDAI šviesus kambarys vienam 
arba dviem vaikinam, šiltu/vandeniu 
šildomas. Prie mažos šeimynos... a 

6627^ Šo.FairfiblaAvenue

PARDAVIMUI pekarnė ir namas 
Biznis išdirbtas senai, verta pama
tyti. 4501 S. Sacramento avė.

NEPAPRASTA PROGA
Priverstas parduoti savo Dodge 

sedan, vėliausio modelio, vartotas 
tik biskį. Karas yra pirmos kle
sos padėjime, kaip tik naujas. Tą- 
lerai ir motoras yra absoliutiškai 
kaip nauji ir nėra nei vieno įbrė
žimo. Ma" reikalintfi pinigai ir ai 
jį parduosiu už $275. Karas kaina
vo $1200 lik keletas mėnesių atgal. 
Atsišaukite bile kada nedėlios die-

5 KAMBARIŲ furnišiai, naujas 
kietų anglių pečius, naujas vidurinis 
setas ir kiti mažai vartoti — parduo
siu už pusę kainos. 2901 Emerald Av. 
II lubos iš fronto.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
UNDERW00DS! UNDERVVOODS!
$3 {mokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. 10 dienų DYKAI išbandymas.

5 metams garantija
Rendų kaina $8.50 už 3 mėnesius.

SFHPMAN-WABD MFG. CO. 
Vidurmiesčio salesroom, 841 State- 
Lake Bldg., klauskit MR. BR0WN, 
Tel. Dearbom 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salesroom

4401 Ravenswood Avė. 
Ravenswood 8430 

Klauskit MISS JOHNSON

SUN PORČIA1 ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bile kur 
C. I*. Pedercon, Stevart 5383.

RENDAI kambarys prie mažos šei
mynos, arti gatvekarių, pusė bloko 
nuo Archer ir Brighton Place. Atsi
šaukit tuojaus.

2688 W. 40th Street

DIDELĖ PROGA
PA1EŠKAU partnerio į Chop 

Suey kabaret biznį. Dideli pinigai. 
Su mažai pinigų galit įstotų kuris 

padaryti pinigų. Priežasti.s — 
kelis biznius.

3202 S. Halsted St.
Phone Boulevard 2285

MES turime gerą vietą »u 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
irt reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Beikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmiiigu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sinešk it su savim šį skelbimą. 
Rosdland Motor Car Co^, 
10857 Michigan Avė.

Į JOYCE STORAGE
Didžiausias rakandų išpardavimas 

publikai koks kada nors buvo da
bar eina šiame sandelyje.

PRASIDĖS ŠI RYTĄ
• $200,000 VERTĖS fiAKANDŲ 
turi paversti į pinigus tuojau.

TIKRAI PAMATYKIT JUOS
4 kambarių puikus rakandai, kur 

dabar rodomi už $275, sutaupys 
$1000 kiekvienam pirkėjui.

Taipgi musų 6 tūbų radio setai, 
gražus mahogany conso’e cablnet, 
su įdirbtais speakers, VIENU KON
TROLIŲ, verti $200, po $69.50.

6150—58 COITAGE GROVE 
Atdara vakarais ir nedėlioj

PIANAI IR RADIOS
Puikus grojikliai pianai su suo

leliais ir peleliais už $100. Elektri
nis radio consolę typo, $75. Turiu 
parduoti greitai. Atsišaukit suba- 
loj iki 9 vai. vakaro, o nedėlioj 
iki 6 vakaro.

American Storage House
/ 2216 V/. Madison St.

RENDON 6 kambarių flatas, yra 
elektra, naujai dekoruotas, $25. 
1827 S. Halsted St.

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

z PARDAVIMUI soft drinks parlo- 
ris. Savininkas turi du bizniu ir 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. 
Vieta apgyventa airišiais, vokiečiais 
ir lietuviais.

2500 W. Pershing Rd., 
kampas Campbell avė.

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

Tel. Triangle 8234

AR NORIT UŽDIRBTI 
PINIGŲ?

Pasimatykit su manim tuojau. Man 
reikia švariai apsirengusiu lietuvių 
vyrų į naują departmentą Kurį dabar 
atidarom. Šioje vietoje uždirbsite 
daug pinigų, NOLAT DARBAS. Jus 
turit būti mažiausiai 25 metų am
žiaus ir teisingas. Tai didžiausij>ro- 
ga. Pasidarysit gerą ateitį, 
matykit su

MR. SPEG, 
Room 337 

111 W. Washington St

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 
šj skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

Sutaupykil pinigų pirkdami pa: 
nūs olselio kainomis. Jus nenriva- 
ote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija 
irt mes suteikiame asmeninį patar- 
lavimą.

Southend Plumbing & Heating

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

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

THE ABBOTT’ 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire .1822

RENDON 5 kambarių namas, va
na ir elektra, lietuvių apielinkėj 
6038 14i Fayette avė., Englewood.

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

.$•179 parlųro kambario sėtas, mo
hair, $95.

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duodi 

ižganėdinimą. Įvedam elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7482

AR JUS NORITE 
lidesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums Jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
iaus išmokti to amato ir greitu lai
tu gauti gerą darbą su geru mokės
im Darbą surandame $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina 
r.e važiuoti. Instrukcijos $15.00 i» 
I lugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

Kas nori nuolatinio darbo, tie 
gali uždirbti DAUG PINIGŲ. Vy
rai 25 metų Ir daugiau, gerai iš
rodanti ir švariai, apsirengę, čia 
gausit labai retai pasitaikančią pro
gą. Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 po 
pietų, kasdie. Pasimatykit su

MR. OLSON 
Rm. 9(H>

134 N. La Šalie St.
Nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro kasdie

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

įųs galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname sšvo darbininkus. Paty
limas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

MR.’COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus 

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

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbanti senus ir nau 
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 

dykai apskaitliavimą kol pra
dai bą, Bell Contracting Co., 
0697 vakarais ir nedėlioj Plaza

HENIM)N 
tas, vienas ii 
Bridgeporto 
namuose.

3335 S

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me.i išmokinsime jus Dęsigning, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą' laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Business Chances

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

5406 Wentworth Avenue 
Phone Boulevard 1823

‘ Miscellaneous for Sale
_______ įvairus Pardavimai

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbant kailinius kaip 
jus norit. Kautai valomi, prosinami, 
su pamušalu. $20. Blumfield Fur 
Shop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

Help Wanted—Malę *
Darbinlntų Reikja________

REIKIA lietuvio'^Real Estate bro 
kerip dėl prisidėjimo prie vieno: 
rlausios. real estkto įšt 
Sidc. Tai yra puiki proga 
žmonėms. M R. L. “ ’ 
vvestern Realty Co 
Avenue.

Furniture & Fixtures, 
_____ Rakandai-Įtaisai__________

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

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit MR. IRVING.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai________

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Izilita Avė., Palisade 5220-2172.

Lietuviai Daktarai
<(• °h 1 * pmed f1 , Qj1.-.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISJAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. We»tem Avė.
Ofiso Valandos: 0:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. |

CHICAGO

' I
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South We«tern Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

lies., 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 Aptidcos 
CHICAGO, 1LL.

Ros. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Tel. Boulevard 0313
Mrs. N. Žukauskas D.N.

Registruota Akušerka ir 
Naprapatč

3249 S. Morgan St.
Patartinas dykai

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

lies. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas i) 
akušeris. i x

Gydo staigias ir chroniškas liga> 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-R«y ir kitokius elek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth St. netoli Morgan St 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648b

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta’

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIU! ASHLAND STATE BANIU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. |>o pietį j

REZIDENCIJA: 
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1180 į 
TELEFONAS CANAL 9464

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 iubo» 1 

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. dienų

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191

DR, A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loamia Street 
kampas 18th St. ir Rlue Island Avė. 
Vai. 2- -1 po piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfas 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 
DR. E. SIEGEL 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estą te For Sale 
Naihui-žvinė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namni-žeinS Pardavimui

Financial
Einunaui-Pasko

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
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Real Estate For Sale
Namal-žemi Pardavimui

DIDELIS bargenas, Parsiduoda

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5

Real Estate For Sale
Namai-žemO Pardavimui

(CtJntinued from page 7)
PARDAVIMUI grosernė ir lunch 

ruoni. Labai gera Vieta, išdirbta 
Per senus laikus. Geras biznis, 

riežastis — liga. Greitas pardavi
mas. I!>58 S. Wentworth avc.

BEAUTY Parlor ir Milllnnryi 
shoppe pardavimui, lietuvių apie-! 
linkėj, I kambariukai, viskas jreng- ! 
ta. permanent \vaving nmehine, ga
ni šildoma, nebrangi renda, 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, gv-1 
ra proga lietuviams. Naujienos, i 
Box 999. .

RESTAl’HANTAS parsiduoda vi- į 
sas arba pust', arba ieškau teisiu-1 
gą moterį kaipo partnerį. Biznis i 
pelningas; vienam sunku apsidirbti.! 
1022 W. llth PI.

i KUOMET JUMS REl-i 
KIA PINIGU i 

Atsilaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 St.

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSK1, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

PigiausioR kainos. Greitas 
patarnavimas

ANTRI MORGTČIAI
Dykai aprokavimas

1‘AHSIIM'OIKA lunebruimi. įr llEALTY & 
salt drink parloris ir šokimus salė. 
Geras ir |>elningas biznis. Pardavi
mo priežastis svarbi. Pašaukite: 
Iri. Canal 2479.

6305 S.
MORTGAGE CO.
VVestern Avė

BARZDASKUČIAI. Katrie jieškote 
pirkti arba atsidaryti barzdaskutyklę 
tai geriausia proga pamatyti šitą 2 
baltų krėslų. Garu apšildoma. Ken- 
da $30. 7159 Vinoennes Avė.

PARDAVIMUI už kelia Šimtus gro-1 
sėmė. Renda pigi. Mainyčiau biznį su ’ 
namu į privatiSką namą.

3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI karkiama pigiai. 
Pigi renda. 3236 So. Lime’St.

PILNAS įrankių galandimo setas.
R. P., D. C. motor, 2 tekėlai, stan-i 

dru», platforma ir švičius, tik $15.00.
A. DARGIS

128 W. 105th Street

PARDAVIMUI lunch ruimas su 
flatų ir garadžiu, geroj vietoj, geras 
biznis. Priežastis pąrdavirny, apleid
žiu "miestą. 3518 Wallace St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė; pelninga vieta. Pigiai. 4065 
C mpbell avc.

ANTRI MORG1ČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

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

11 So. I41 Šalie Street 
Central 2665

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo s.50 iki $300 

už 2’3 nuošimčio ir lcngvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Divisiun st. 

Tel. Armitage 1199.

KAIMAS 
MIESTE 

Nepapęrastos 
sužiedotinės 

Namas, sveikata, oras — 
žmogaus didžiausi turtai

Viską 
Duodam 

' Kartu 
PAAIŠKINIMAS:

Namas — 7 kambarių 
Sveikata iki galo 
Oras tyriausias

GERIAUSIOJ VIETOJ 
ČIKAGOJ 

Žmogus ieško laimės 
Didžiausi — gyvenime .
Turtai — užsiganėdinimas

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

Tik $3500.00 i
Tolesnių žinių gausite 
ant vietos.
šaukit saivninką

CANAL 4960

mūriais biznio namas, Northwest ir 1—4 kambarių, vana, medinis na- 
kempas 34th PI. ir Morgan st. mas cementiniu pamatu, f. — 
Vienas štoras ir 6 kambariai už- cash galit veikti. Savininkas
pnkalyje, soft drink paflotas. Gali 
stoti i bizn| bile kada, $l/>00 cash 
arba mainysiu ‘ ant loto arba ant 
bungalovv. C. Mock, 7o53 Englcston 
avė. Te). Stovvart 5812.

PAMATYK1T, didelis bargenas. 
8 kambarių medinis narnas, akme
nų fundamentas, furnasu šildomas, 
50—125 lotas, dideli medžiai ir 
obelės, gražioj vietoj, nėra tarp 
negrų, 2 blokai nuo VVestern avė. 
į vakarus ir 1 blokas nuo 111-los 
į nortus. Stritas ir snidvokai su
dėti. Kaina $7000; pusę įmokėti ar 
daugiau.

Savininkas 
2312 VV. 110 Plaee

ESU priverstas parduoti namą 
j trumpą laiką. Namas medinis, 2 
fialų. I—I kambarių; vanos, elekt
ra, dideli viškai, naujas stogas, ce
mentinė apačia, 2 karų garažas, 
elė ištaisyta ii* šule lotas. Parduo
sim už $8,550. 6535 S. Whshtenaw 
avė. 2 lubos.

MŪRINIS NAMAS, vienų metų se
nas, du po 4 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, parsiduoda nebrangiai. 
Savininkas, 7239 S. Campbell Avė.

AR REIKALAUJAT PINIGŲ 
Perkam lotus ir namus, mokam cash 
turi būti bargenas. Atyda Real 
Estate Brokeriams. Stanko ‘ Co., 
5097 Archer Ave„ Lafayette 6036.

Su $8700
5233 Emerald Avė.

Yards 1070

TRIJŲ flatų mūrinis $12,000. En- 
glevvoode, netoli geros transportaci- 
ios, 7 kambarių fialas, tinkama dėl 
kambnrininkų, naujas plumbingas, 

I garu šildoma. BACON and THAYER, 
700 W. 69th St., Wentworth 2422.

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spauhiing Avp., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 į mėnesį. Galim priimti lotsjv j 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spauhiing 4280.

CHARLESJARCHOW

ŽIŪRĖKIT
5 KAMBARIŲ cottage, 1 karo į 

garažas, $4750, įmokėti $300. 5626 
S. XVestcm avc. Rcpublic 0120.

PARDAVIMUI NAMAI

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO štoras su 4 flatais. < 

štoras geras dėl soft drink parlorio. I

BARGENAS

i vie-•KAMPINIAf 2 lotai, geroj .1, 
automobili ar ko-Parduosiu pigiai arba mainysiu ant t<M» mainysiu i .

2 flatų namo, lavinos, bučernės, Dry M Storrlį. Del platesnio pa- 
Goods Storo, restauranto, priimsiu įikalbčjinio saukit Wm. Gntenas
kaipo pirmą {mokėjimą.

K G. l.l’CAS & CO., 
4108 Archer Avenue 
Tel.- Ufayette 5107 •

ER1AUS1 MAINAI KĄ GALIMA I 
GAUTI

i l’e). Boulcvard 5066.
TURIU keturias mažas medines 

stabas; mainysiu kas ką turite, 
,kad nebųtų ^rangesnis kaip $20,000 
Šlubos yra gana geroj vietoj. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
jas Wm. Grltenas, 3241 S. Halsted 
St. 2nd floor, Tel. Boulevard 5060.

TIKiRAiS BARGENAS
2 AKRAI ir naujas 4 kambarių na* 

' mas, garažas, vištinjnkas, vaisiniai 
medžiai, žvyriniai keliai, gera trans- 
portacija, viską tik už $4260, įmo
kėti $395 cash, kitus po $40 į mėne
sį, su nuošimčiais, Tiktai atsiųskit 
savo vardą ir adresą į

NAUJIENAI
1739 So. Halsted Street 

Box .1001

6 FLATŲ muro namas, garu iii-, PARDAVIMUI pigiai medinis 
domas, įplaukų $5400 per metus. Par- namflS( 2 pr> 5 kambarius. Verta 
duosiu Pta’ai' $10,000 cash arba mor- $3,000, bet parduosiu pigiaus, nes 
gečių. Netoli Rock Island stoties ir j turiu greitai parduoti. Rendos $50 parkų. 71 st ir Steward Avė. NAU-! t mariAoiparku. 71ftt ir Stevvard Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Hnhted St., Box 
No! 993.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st 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., Rad
ai if f e 2520.

į mėnesi.
332 VV. 58 St.

Phone VVentworth 2835

Geras investm'entas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
navienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildonThs, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge . . 1 n t _ t r\ i\nus nuip remia, £. nnių n;iu-nų prie Marųuelet I arko LO- ;8S namas, uždaromi porčiai, neto- 

TU, tai pasiskubinkite, tiktai ’» Marųuette bulvaro, netoli lietu- 
keletas paliko.

A. N. MASULIS
6611 So. VVestern Avė.

Bepublie 5550

$1500 CASH
Kitus kaip remia, 2 fintų nau-

viu bažnvčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, .kitus kaili rendų. Sa
vininkas. Ilenilock 4900.

12 /PARTMENTŲ namas, 2934 
Heile Plaine avė., po 4 kambarius, 
□Irmos k.’esos. lotas 50y 125. neto- 
’i 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš- sykius rendos. Savininkas Bucking- 
tu vandeniu šildomas, gražios grin-, ham 0877.
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. -------------------- :-------------------------

Visokios rųšics galėsite pasirink-1 g 
ti. Turime 2 flatų, medinis namas j . 
po 4 ir 4 kambarius, įtaisytas pa-! 
gal vėliausios mados.

2 FLATŲ mūrinis namas po 1 ir į 
4 kambarius.

2 
ir 6

4 
po 5 kambarius ir garažas i maši
noms.

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

" Tel. Lafayette 7674

i™ *4000 <•«* nupirksit eųuity mo- 
fVfRGRFFN RFAITY CO 9201 berniško 2 flatų namo, 8112 Vcrnon1 S WoSem Avė B^verlev 7330 ave’ 5 kambarių, 2 karų mūrinis

, S. VVestern Avė., Beverley 733U. garažas, kaina $16,500. XVM. KIRK,
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv

i 8370.
: PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va- 

j nos, elektrinės ledaunės, < 
FLATŲ mūrinis namas po 6 domos, pigi kaina, i 

kambarius. __
r.t . . . .! ba phone Beverly 7900.FLATŲ mūrinis namas, visi __ *___________________________

nvi. 1

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
ūs, garu šil- tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
išmokėjimais, krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- 

i apžiurėkit 9926-52 Normai avc. ar- rių apartrnentai, 4 karų garažas, 
* '‘ondų $6540, su $40,000 galit veik

li, katna $53,000, priimsiu lotus kai- 
i, < šniūre „ „ oon, c oo įmokčjnną. Mes paštatysim bun-I KAMI INIS b fialų namas, 8301 S. 2 flatų namą ant jūsų l^to

Ji v*skJ,s .. ipoderniška, jO|O biskį pnokėjus.
$1;>000 cash galit neikti, 3 o ir Crawford avė. Irving 2634.
3—1 kambarių, su Murphy lovoms ■_______________”_____
šienuose. Painatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346. ----- --------

VIENAS IŠ 
TŪKSTANČIŲ

PĄRDUOSIU arba mainysiu 5 kam
barių bungalovv, furnace šildomas, ar
ti gatvekarių. Mainysiu į namą, lo
tą arba vištų farmą West arba North 
West apielinkėj. 7040 So. Oakley Av.

PARDAVIMUI PABADŽIUS
•

Naujas tik baigiamas budavoti, 
įtaisytas pagal vėliausios mados, di
delis sales room, 2 frontai, 1 nuo Ar-

| ' , 7 ' A 1

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo- rz A C! NTADT PDUTTAT 
Berniškų po 5 kambarius bungalovv,! hAo INIUlvl VirvlLliAi 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 PAPDITOT MATNYT St. prie Maple Avė., Bervvvn, I))., 7 *• * v/1, IVlrVllN 11,

.......... AR PIRKT
— Namus —

ATSILIEPKITE
PAS MUS

minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
i stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip vendų.

JOHN SKALE Jr„ 
Tel. Riverzide 6097

DELIKATESEN, maisto šapą,! 
saldainiai, cigarai, soda funtain ir 
t. t. (iriausioj vietoj, kampas, prieš 
mokykla. N. W. Side, aukščiausios 
pušies fikėeriai, < 
renda su gyvenimui kambariais ir 
vana, turiu parduoti dėl f 
priežasties, tiktai *2100 už. ' 
išmokėjiuiais, įei norėsite, lik vie
ni fikčeriai antra tiek verti. Retai 
jH'.si taikant i proga smarkiems^ žmo
nėms, L ‘ .
Cicero avė., kampas Dickens, 
blokas į šiaurę nuo Armitage.

6 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
-aru šildoma, $9,000, aukštos viftkos, 2 . . 6928 So.
Campbell Avė., Prospect 3421.

ROAI) HOUSE ir gas stalion, su Į, •> KAMBARIŲ naujas modemiš- 
Standa. prie 83 ir Keane avė., Gak tas mūrinis bungalovv, pusė metų 
Grove Šaukit Hooaevelt 4743. penumo, 2 karų garažas, karštu ’___________________ ; vandeniu apšildomas. Mainysiu ant

_>udcrn6s ar grosernCs.
2—5 KAMBARIU naujas nmri- 

i’s mumis, 2 atskiri boileriai, karš-
1 m vandeniu apšildomi. Parduosiu 

. • dirbu mainysiu ant lotų arba ma- 
daug' žesnio namo.

<r | 2—6 NAUJAS mūrinis namas, 
svarbios įar$tu vandeniu apšildomas, aržuo- 

,va?.sA*’1užbaigimas, gatvės ištaisytos ir
** 1 išmokėtos. Parduosiu arba inalny-

įsiu ant lotų arba mažesnio namo 
u,... —Vinį “ m" bile kokioj apielinkėj.pamatvkit patvs, 2101 No. į tik užbaigtas,
avė., kampas Dickens, 1 vjsjtas moderniška, visi flatai iš- 

renduoti. Parduosiu arba mainysiu 
ant lonj ar mažesnio namo bile 
kur.

6 KAMBARIŲ 
bungaiow, karštu 

į (lomas, moderniškai užbaigtas, 
'duosiu arba mainysiu ant 2^—I
■ 1inio

PARDAVIMUI restaurantas pu
se arba visa; esu našlė. negaliu 
viena apsidirbti. 11955 S. Halsted 
St. Pullman 4396.

naujas mūrinis 
vaiuteniu apšil- 

par- 
IlHl-

Financial
Finanaai-Paakoloa

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

naino.
W. H. KELPS & CO.

2419 W. 69th St.
Hemloek 8099

Brįdgeporto Bargenas

ANTRIEJI mnrgičiai byle kokia su 
ma. padaryti ir nupirkti j vieną die 
ną. geromis sąlygomis. Painatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Roon» 820 Central 6260

Išsimaino bučernė į lotą, au
tomobilį, saliuną ar į ką 
žesnį. Atsišaukit pas

August Saldukas
4034 Archer Avė.

Tel. -Lafayette 6709

ma-

Mes perkame
Lletuvos Bonus
J. S. LOVVITZ

318 So. Dearborn St.

? RI MORGTČIAI
3-TI MOKGIČIAI

6^r Nuošimčiai

i vieną dieną 
Perkar.u real estate 

kont ra<tus

INT. KNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

rpr-ytro? C'FDAC! A/TTUDČA g«ru sūdoma, $9,U00, aukšt -»■ v/ivo \iLblvrV.O 1V1 l J IvU beizmentas, stiklini porčiai.

NAMAS . ‘ ”
18tOS apielinkėj Į to FLATŲ muro namas, 2 metų 

Parsiduoda pigiai, 3 flatai į senas, 2 Hutai po 5 ir 8 po 4 kamb., 
po l kambarius, 2 flatai po 3 į, Įo f^rdjgat. ir Sacramen-
kambarius.

Gera renda. '
Dar geresnis praisas.
laibai pigus, tik $8500.
D?1

1 to. $58,000. Priimsiu mažų mainą. Už 
i cash biskj piginu.

S. PASZKEVVICZ 
6845 So. California Avė. 

Hemlock 4555

visko šaukit
Canal 4960

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis bungalow, 5 kambarių, 30 pėdų 
lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me
tų senumo* kaina tik $7500 išmokė- 

: iimais. F. A. RAMSEY, 133 W. Wash- 
I ington St. > .

$1000 CASH
Nupirksit modemišką pręsuptų 

plytų, 2 flatų namą, furnas ir pe- 
žhnn šildomas, 5—6 kambarių, 
elektra, kieto medžio irimas, gera
me stovyje, 60 St.

; lietuvių apielinkėj, 
greitam pirkėjui.

H. T. (Loleman 
5857 S. State

Tel. \Vehtworth 5702

ir l^ifnvettc, 
kaina $9500
& Co. 
St.

............ -...... —
5 KAMBARIŲ marinis bungalovv, 

tnainvsiu ant bučernės arba kito 
biznio. STANKO & CO., 5097 Archer 
avė. l.afayette 6036.

Negirdėtas atsitikimas

Fanus For Sale
plikiai Pardavimui

Extra visiems
P. D. Andrekus iš Pentw”ter. 

Vfich. bus Chicagoj nuo 1 iki 5 d 
’ ’.pkrlčio-Novcmbet. Paskutinis sy
kis kurie norite gerų ūkių pirkti
ar mainyti. Matykite mane kas va- ! 
karų nuo 5 vai. 1015 S. Artesian . 
avė., Chicago, UI.

Bizniavas namas 
Priemiesty 

20% Down — — 20% Down 
Gražioj 111-tos gatves arba I 

Mouti t Greenwood apieŲnkėj. 
Štoras su 4 kamb. užpakalyj, 6 

I dideli kambariai viršuj — ant 
antro floro, \anos, elektra, ga- 
zas, dideli, suaugę medžiai, pla

ktus lotas Jj0X125* Praisas la- 
i bai žemas tik $7200. Įmokėti 
reikia tik $1500 arba $2000. 

šaukit įgaliotinį arba savi
ninką:

Canal 4960

PARDAVIMUI arba mainymui 120 
akerių farma su visais gerais įtaisy
mais, Michigan Valstijoj, 280 mylių 
»'uo Chicagos. Atsišaukit Subatoj ir 
Panedėlyj po nietu pas savininką.

J. KA RĖČKA
3159 So. Emerald Avė.

300 AKRŲ f”rma. 100 akrų dir-j 
’»atnos Žemės, 30 akrų gero miš
ko. Su arba be gyvulių. Pirmos 
klesos .gyvenimui namas, cementi
nis sailo; parduosiu arba mainy
siu. Laišku arba ypatiškai kreip
kitės. Mike Tarutis, R. No. 4, Box 
12, Canlpbellsport, Wlsc.

Real Estate For Sale
Namai Žemė Pardavimui

PASKOIX)S namų savininkams — —----- ---------- ?-------- ?--- ?— -----
$100 iki $500. be morgičių arba pa
sirašytojų. ___ * - —
patarnavimo. Paulina St., Tel. Beverley 5846.

CENTRAL FINANCE CO. [ ----------------------------------------------
Morton Bldg., 108 N. VVells St. 2 AUKŠTŲ mūrinis moderniškas 

------------ ---------------------------------- 4 flatų namas, viskas išrenduota, 
South East kampas 43-čios ir Ar
tesian avc. Paaukausiu už mažą 
įmokėjimą arba mainysiu į ką 
nors mažesnį. Matykit savininkę 
vakarais nuo 5 iki 7 arba subatoj 
po pietų, arba nedėlioj. D. J. Riley, 
3044 W. 40th PI.

D. be morgičių arba pa- Gražus bungalow 6 kambarių, yra 
Matykit mus dėl greito (visi įrengimai ir apmokėti. 8526 So.

TURIU pinigų investavimui j 
chattel morgičius, mėnesines mo
kumas notas, mašinas, fikčerius, 
bekemes, restaurontus, bučemes 
ur kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randoiph st. Franklin 
3446. . * .

125 pėdos žemės ant Archer avė. 
Gerai apgyventai vietoj, parsiduoda 
už pusę prekės, šitas lotas yra la
bai geras dėl gnražiuko, nes arti 
garažo nėra. Nepraleiskit šitos pro
gos, nes uždarby# yra garantuotas.

Stanko & Company
5097 ARCHER AVĖ.

Lafšyettc 0036

TfiMYKIT

bar-Pirmas gerjausis šių metų 
genas. Tai yra tiktai pabaigtas 2 
flatų niuro namas, 5—5 kamb. Vi
sus ąžuolo trimas, geriausis phim- 
bingas, grąžinusiai visas namas iš- 
drkoruotas. labai puikus elektros 
fikčeriai,. karštu vandeniu apšildo
mas, 2 boileriai, p’cisteriuotas beiz-

j mentus, visas ųamaš muro, nėra 
medinių porčių. Randasi labai gra- 

‘ žioj vietoj, 7133 S. \VashtenaAv avė. 
Parduosiu labai pigiai arba paim- 

netoli siu mainais lotus arba gerą auto- 
nrba

TIKRAS PIRKINYS
-Gražus bungaloAV randasi

99 St. ir Artesian avė., tinkamai 
»>ka5nuot'’.s. Daugiau bargenų UŽ 

bungalows, net po $6000.
Frank T. Hinkamp, 

7918 S. Wester« avė.
Rcpublic 4900

inobilį. Cash reikia $2.000, 
daugiau. Matykit savininkų

J. Pakalnis (Pake)),
6551 Si. California avė.

Tel. Hemlock 0367

2
2

Bįzniavas Narnas 
Ant Halsted Gatvės

Už $2000.00 
Bus Jūsų 

PROGA TIK 1 GYVENIME 
VIENAM ŽMOGUI.

KAS PIRKS.
SKAITYK:
Storas, 5 ruimų pagyvenimas, 
flatai viršuj po 4 ir 5 kamb. 
karų garažas, viršuj 3 kamb. 
Rendos j metus neša $1560.

Pirkėjas priima $7500 morgi
čių, labai lengvai mokamą. Kai
na $.‘UX)0 pigiaus, negu buvo 
nustatyta, nes savininkas ap
leidžia Čikagą. Prašoma
$9500, Atsišaukit per telefoną

Canal4960

tik

KAINA NUPIGINTA IKI $7000

Savininkui reikia pinigu, kad iš
gelbėjus savo Minnesotos farmą nuo 
patekimą į kreditorių rankas. Par
duosiu 2 aukštų namą, 4236—40 
Ogden avė., yra 4 krautuvės ir 3 
Batai, labai pigia kaina. Flatai karš
tu vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 3 
blokai iki,elevatorio, mėnesinių ren- 
dų $305. Tas namas pirktas birže
lio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nuoirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiurėkit tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas, Naujienos, Box 1000,

arba teiefonuokit savininkui
Aiistin 2145

’ PARDUOSIU pigiai gražų 2 fla
tų murini namų, sun porčiai, garu 
Šildomas, 2 karų garažas, nebran
giai. 6118 S* Campbell Aye.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St

Canal4960

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Western Electric Kompanijos, *cher Avė., antras nuo 40th St. Kurie . _

interesuoja, garadžiaus biznj, atva-1 yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
žinokite pamatyti, taipgi mes galime. »?eindimis aukštas skiepas, $1500 įmo

kėti, kitus kaip ren^ą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

interesuoja,
mainyti ant namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue
Tel. I/afayette 7674

DIDELIS BARGENAS. Greitam 
pardavimui 2 flatų muro namas 5 ir 
6 kambariai, ant 2 lotų, fumace šil
domas. 2 karų garadžips. Kairia $11,- 
800. Namas randasi 5831 So. Sanga- 
mon St.

Savininkas
Tel. Prospect 5736

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalow, kurie randasi 
i netoli Marąuettc Manor,. o kiltis 
įmokėsite kaip rendą. Tai yra pili
ai proga jum.; apsitfvvenli lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8309

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

BRĮDGEPORTO BARGENAS
Naujas namas, 18 mėnesių senumo, 

2 po 6-6 kambarius. Karštu vandeniu 
šiluma. Parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba gero sedan automobiliaus, 
arba grosernės. F 
matyti kožną vakarą.................

ANTON STUKAS' 
3211 So. Auburn Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

jus galite turėti nuosavų namų. Tjk 
jeikia biskj įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit Įsigyti nuosavų na
mų, .5 iki 9kambarių mūriniai bun
galovv ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, |ile va- 
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50 X160,

Savininką galima blokai j vakarus nuo Harlem avc. 
,rą nuo 7 v. v. Rjversj(|e Drive. Arba pastaty-

I sim pagal jūsų norą.
JONAS BROS.

7 KAMBARĮ V eottaKe. 2 miegrui- A , raįyjįitniBoxS,991 '“Naujienos”, 
miai ant viškų, kieto medžio trimas ą i|.,itt|n(i t» 
ir grindys, fuiyias šildoma. Kaina :lz,5J Ma,slcu sr< 
$6500, su $500 galite veikti, kitus iš- • 
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av. j

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi ptiik.oje Mar- 
ųuette Park apielbikėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boidevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-

GERTAUSIS BARGENAS North- 
vvest Side — 2 flatų mūrinis na- 

i mas, 5—5 kambarių, sunparlorai,5 P LALŲ namas, geras investmen- |0W) plieno konstrukcijos, furnas šil- jce Box, aržuoio trinias, tile vana
tas, dėl užbaigimo naminių reikalų domas, aržuoio trimas, ugnavietė, jr prieangis, gasiniai pečiai, lotas
parduosiu pigiai. Atsišaukite 1235 knygynas, bufetas, vėliausia plum- 31 y 125, kaina $14,500, cash $1500.

u 10£ užpaka,yj bingas, gatvė cementuota, neto!i par; j R BRUCE, 745 N. Hamlin avė.
arba Tel. Humboldt 9525. ( , kOt 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą

1 $7950, cash $2000, tik viena liko už tą diena 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. ** 
Cicero Avė/

$300 IKI $500 ĮMOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ 

5-6 kambarių ųiuriniaf bungalow, 
vėliausios mados, cementuotos gatvės, 
netoli paiko, karų, krautuvių, geroj 
vietoj, pigiai greitam pardavimui. 
Apžiūrėk šiandie. SOUTHVVESTERN 
REALTY CO., 7149 S. Western Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos rfiados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Nonvood Parko stoties, prie North 
Wegtem geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukėe Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nede; 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:80 iki 

, 8. kitomis valandomis pagal sutarti.
I. J. SCHILLER & CO.

Namų Statytojai 
4708 N. VVestern Avė. 

Ravenswood 8069—0196

WM. KREJCVC MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kumpų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė. bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau; 
jos mados, lotas 80x125, stikliniai 
porčiai, cementuota člė, randasi 2800 
bloke prie Mango Avė., į šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATS0N BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTĘCY
OČIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
. . Skyrius 5525^ Belmont Avenue

ATYDOS
Bile namask šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

niu

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalovv, tūle stogas, k. v. 
§. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Majof Avė. Pališadę 
1179.

4422 Sehubert avė. 6 kamb. 
rinis bnngaloxv.

4341 Drummond PI., 2 flatų
rinis namas. )>Aiv

4454 Byron St., 7 kambarių re- tūkstančių dolerių kaip tik 40 
zidencija. • . _ • • - ■

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių
mūrinė rezidencija. >.uj,ias.

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

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

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky avė.

Palisade 0029.

rnu-

KAM MOKĖTI RENDĄ?

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 

: pėdų cementavimo kontraktas bus už- 
. Matykit savininką. Dr. C. A. 

Kirkvvood, 3939 VV. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskj įmokėjus 
iųs galite nusipirkti 5 kambariu'

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, lik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avc. ’į bloko į pietus 
nuo Archer nvą. karų linijos. Ar- 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30yl26, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

       2 FLATŲ mūrinis narnos, 2 po- 
lumgalovv, su stikliniais porčiais A!ai karštu vandeniu šildomi, aržuo-

knrštu vandeniu šildomą, ugnavie- Įo trinias, labai geroj apielinkėj,
lė. Dar galima pristatyti du kam-, •uiina $14,;>00, įmokėti $1500, kitus 

aro paipos jau kaiu rendą. šaukit savininką. 5910
aipgi yra imu- Irving Park Blvd. Kildare 8091.

urjt----------------------------------------------
barius ant vilkų, gi 
ten yra suvestos. T 
ryta prosinimui lenta ir t. t. 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vielos. I. 

arba pašaukit Rex Realty 
Mortgage Co

127 N. Dearborn St. 
Tel. Randoiph 1630.

Rašykit
' and

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalovv, 5 
bambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
Š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskj įmokėti. HOME 
BtHLDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925.
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Lietuvą Aplankius
(Kaip Amerikos lietuviui holas, 

atrodo Lietuva)

Kaip kiekvienas klausimas tu
ri dvi pusi,, taip ir kiekvieno 
amerikiečio įspūdžiai apie Lie
tuvos gyvenimų gali būti skir
tingi. Pirmoje vietoje jie pri
klauso nuo to, ant kiek asmuo 
sugeba suprasti Lietuvos gyve
nimą ir jos aplinkybes. Antra, 
daug reikšmės turi ir tai, kiek 
amerikietis pasistengia pama-

vęs pas savo gimines ar pažįs
tamus pralniva visą laiką kai
me ir vėliau nuvažiuoja Kau
nan pavaikščioti laisvės alėja, 
lai, žinoma, toks patyrimas apie 
Lietuvos gyvenimą gali būt la
bai menkos vertes, arba kitaip 
pasakius, gali būt vienpusiškas. 
Trečia, jeigu amerikietis yra 
kurios nors partijos kraštutinis 
fanatikas, tai jam gali atrodyt 
Lietuva visai kitaip. Ypatingai 
prie dabartinių aplinkybių, kuo
met Lietuva 
mos agentų 
virta, jeigu 
ta šiek tiek 
ir dabartini 
mą, tai jis, i 
padaryti tikslesnes išvadas ir iš 
Lietuvos gyvenimo.
Klaipėdos kraštas. Palanga, Že
maitija ir ūkininkų gyvenimas.

Kuųmet pasieki Klaipėdos uos
tą ir išlipi ant kranto, tai Lie
tuva atrodo gana turtinga ša
lis. Pats Klaipėdos miestas už
laikomas itin švariai. Žinoma, 
Klaipėdoje nėra labai aukštų 
namų, bet architektūra visai 
mod.rniška. Kitaip pasakius, 
Klaipėda yra vokiečių kultūros i 
produktas. Kuomet išvažiuoji 
iš Klaipėdos miesto ir jiamatai 
ūkininkų gyvenimą,, tai reikia] 
Išsakyti, kad Klaipėdos žemės 
likis kur kas geriau yra sutvar-' 
kytas, negu Amerikos. Ypatin
gai laukai apdirbami labai ai
sti mališkai. Trobos sutvarky
tos gražiai, ir kuomet žiuri iš 
tolo Į paprasto ūkininko gyve
nimą, tai atrodo kaip koks dva
ras. Pas klaipėdiečius ūkinin
kus mašinų randasi gana daug. 
Panaites važinėja dviračiais, 
< ražiai apsirengusios ir moka 
lietuvių kalbą. Žinoma, kalba 
tarp savęs vokiškai, bet sykiu 
via geros Lietuvos patriotės. 
Vaikinai apsirengę ne prasčiau, 
kaip amerikonai; jii 
lietuvių kalbą. Man 
nu'.'slabu, kuomet 
senus klaipėdiečius, 
čius lietuvių kalbą? 
supranta lietuvių kalbą, liet ir 
kalbėt

i yra valdoma Ro- 
ir karininkų. Ket- 
amerikietis pažįs- 
A menkos istoriją 
Amerikos gyveni- 

suprantama, mokės

irgi moka 
buvo labai 
aš sutikau 
suprantan- 
.1 ie ne tik

imant, 
pudį.

moka; žinoma, su vo- 
akcentu. Taigi, abelnai 
Klaipėda daro puikų iš

Dabar mes jau susipažinom 
su klaipėdiečiu gyvenimu, tad, 
aš manau, bus ne pro šalį su
stoti Palangoje. Kuomet išva
žiuoji iš Klaipėdos į Palangą, 
lai čia jau pasirodo skirtinga 
kultūra, būtent, Azijos kultū
ra. žinoma, ;>ati Palanga labai 
graži vieta. Palanga randasi prie 
Baltijos jurų kranto, kas pri
duoda jai nepaprastai puikų 
vaizdą. Jos didžiausi pramonė 
yra kurortai arba vasariniai na- 
rr»»i. Mat, tenai suvažiuoja iš 
visos I.ietuvos ir svetimų šalių 

piliečiai praleisti vakacijas (ato-

Tenai randasi vaidylų 
Į aukuras, kuris buvo pastatytas 
virš šeši šimtai metų atgal mu
su protėvių. Minėtame aukure 
vaidiliulės kūrendavo Amžiną 
Ugnį. Aplinkui kalno randasi 
daug gražių medžių, Tyškevi- 
ėiaus dvaras ir tt. Kuomet žiu
ri į Birutės kalną nuo Baltijos 
jurų pusės, tai gauni kokį tai 
m paprastą įspūdi.

Dabar mes jau buvom Klai
pėdoje, ant Birutės kalno, tad 
keliausime toliau. Atvažiavus į 
Didžiąją Lietuvą, kaip jau pir
ma minėjau, pastebi Azijos kul
tūra. čia matosi Šiaudiniai sto
gai, namai iš apvalių medžių 
budavoti, taip kad abelnas že
mės ūkio apdirbimas labai daug 
skiriasi nuo Klaipėdos ūkininkų. 
Nežiūrint to, kad ūkis prasčiau 
apdirbamas, vienok ūkininkai 
gyvena pusėtinai gerai, ypač 
pie Mažeikius, Šiaulius, Radvi
liškį, Panevėžį, Tauragę ir tt. 
Kuomet sustoji
Žemaitijoje, tai jis 
pradeda skųstis, kad jam esą 
bloga gyventi. Bet kai jo pa
klausi, ar jis turi užtektinai 
gyvulių, tai jis sako, kad turi
me pakankamai, tik nežinome,! 
kur juos dėti, nes nieks nenori 
pirkti.

pas ūkininką 
paprastai

duonos turite
užtek tinai?”

“Taip, turime, 
pernai neužaugo, 
augo net poidaug. Suvežėme tu
vius, nieturime kur kvie
čius krauti, vargas, žinai.”

“Ar tamsta skaitote tą var
gu, kuomet javai užauga?”

“Tai. mat, ponas, dabar rnr- 
kia kulti; darbo daug, o darhi- 
ninkų nėra.”

“Na, o sūnų, dukterų neturi
te?’

“Taip, ponas, turime du sū
nus ir tris dukteris. Onutė su 
Jievute eina gimnązijon, o 
trys namie.”

“Ar daug tamsta žemės 
rite?”

“Keturiasdešimt margų.’“
“’l'ai aš manau, kad jus 

lite labai lengvai apsidirbti.
“Kas jums, ponas, da gerai, 

kad šiemet pasamdėm merginą, 
o kad ne, tai butų visai bloga.”

“Ar tamsta visai neturite 
ūkio mašinų?”

“Taip, turime kuliamąją ma
šiną, |>iaujamąją.”

“Na, jus šakoti*, kad turite 
gyvulių, duonos ir tt., tai ko 
jums trūksta?”

“Tai tų litų, žinai, ponas, ne
galima gauti, — nėr ir tiek.”

Po tokio pasikalbėjimo ūki
ninkas paprastai užsiprašo pas 
save Į namus, kur jis turi vi
sokios rųšies gėrimų, ir labai 
tankiai prisieina atsisakyti nuo 
tų vaišių. Bet faktas pasilieka 
faktu, kad Lietuvos žmones vai
šingi.

Dabar mes jau buvom Žemai
tijoje ir važiuosime į Suvalki
jos pusę: tai yra Į Kazlų Rudą, 
Pilviškius, Antanavą, Šunskus, 
Vilkaviškį, Mariam|H>lę, Alytą, 
Kybartus, Virbaliu, Naumiestį, 
šakius, Griškabūdį, * Paluobius,

Matai, ponas, 
o šiemet už

lu-

ga-
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langus. 'Tokie puolimai pasikartojo keliose vietose. Streiką, veda 1. VV. W.
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nešioti baltą kelnerių! Pavyz
džiui, paimkime mes jaunus 
vaikinus, kurie mokinosi bent 
kokios technikos,—ar jie bando 
vykdyti tą mokslą praktikoje. 
Kur tau! Tokio studentai ne
nori nė žiūrėti į fabriką. Jie 
daugiausia eina į partiją veik
ti, arini tveria naujas partijas. 
Na, kasgi su Lietuvos inžinie
riais? čia irgi bloga padėtis, 
kadangi beveik visi Lietuvos 
inžinieriai politikos lyderiai, 
išėmus tik kelis, kurie užsi
ima savo profesija. Reikia pa
sakyti, kad I.ietuvos inžinieriai 
yra aukšto mokslo vyrai. Bet 
bėda su jais yra ta, kad jie 
turi labai daug teoretinio ži
nojimo, bet praktiško patyrimo 
labai mažai. Turbut visam 
Kaune tik inž. Graičiunas, 
mechanikos inžinierius, akty
viai veikia industrijoje. Nelai
mė su Lietuvos industrija, kad 
nėra tinkamų jai veidėjų ir 
tinkamų darbininkų. Baigda
mas noriu pastebėti, kad ne 
vien tik Lietuvoje darbininkai 
tingi dirbti, bet abelnai visoj 
Europoje, išskyrus Vokietiją.

tacija: randasi net keletas lai
velių, kuriais vasaros laiku 
bai malonu pasivažinėti.

Lietuvos mokyklos
Nežiūrint to, kad Lietuvoje 

politinė kova eina itin aštri, 
vienok mokyklų progresas yra 
gana didelis. Lietuvos Univer
sitetas yra neblogai pastatytas, 
žinoma, nėra taip geras, kaip 
universitetai Vokietijoje, Fran
ci joje, Amerikoje ir t.t. 
Lietuvoje mokyklų pana daug, 
beveik kožnam kaimo rasi mo
kyklėlę. Paprastai parenduoja 
ūkininko vieną stubos galą ar
ba šiaip didelį kambarį, pasam
do visas kaimas mokytoją ir 
viskas tvarkoje. Lietuvoje yra 
priverstinas vaikų leidimas į 
mokyklą. Man vienas ūkinin
kas skundėsi, kad jis esąs ne
patenkintas tomis mokyklomis. 
Užklausiau, kode! jis nepaten
kintas, tai jis man atsake: 
“žinai, aš nelankiau jokių mo
kyklų ir esu nemokša, tai man 
labai bėda su vaikais susikal
bėti. Kuomet jie pabūva po
rą trejetą metų mokykloje, tai 
turi tokias kalbas, kurių aš, tė
vas, negaliu suprasti.”

Butų galima daug kas rašy
ti apie mokyklas iš politinio 
atžvilgio, bet 
sykiui. Tačiau 
kad Lietuvoje 
gresuoj a, kas
rytojų. Vienok
kad Lietuvos mokyklos palieka 
ir gana blogą 
tai vėliau.

la-

Jeigu nebūtų 'valdžia drąs
ius tų dvarų, bet priėmusi j- 

čia j statymus, kurie dvaro darbi
ninkams laiduotų žmonišką 
pragyvenimą, tai ta žemė butų 
daug daugiau naudos davus!

Lietuvos transportai* i ja
Kaip jau visiems yra žino

ma, keliai Lietuvoj nėra perdaug 
geri. Tur būt vienas iš ge
riausių susisiekimų Lietuvoje, 
tai tarptautinis traukinys, ku
ris ateina iš Rygos ir eina į 

bet man rodos, kad Lietuvoje Šiaulius, Kauną, Kybartus ir 
daug daugiau tinginio, negu t.t. Virs minėtu traukiniu iš 
vargo! Visa nelaimė, tai ui, Kauno galima nuvažiuoti į Pa- 
jog visi beveik Lietuvos pilie- ryžių be persėdimo arba iš Pa
čiai mano, kad jei tik jie ga-'ryžiaus į Kauną, Šiaulius ir
lėtų į užsienį išvažiuoti, tai t.t. Tarptautiniai traukiniai

Tiesa, dau-Į eina gana greitai ir pusėt inai 
ukius, va- švarus. Kaip Europoje, taip 
Kanadą ir ir Lietuvoje ant traukinių yra 
gana daug trys klesos. Pirmu ir antra 

važinėja valdininkai ir 
'amej-ikonai, šiaip paprastų Lie- 
|tuvos piliečių mažai matosi. 
>Lokaliniai traukiniai Lietuvoje 

Turbut jau visiems yra ži- laibai prasti, ypatingai švaiu- 
noma, kad sulig žemės refor-.mo atžvilgiu, h* tai nežiūrint 
mos, Lietuvos dvarai liko iš- to, kad darbininkų ant virš mi- 
draskyti ir išdalinti liuosano- nėtų traukinių randasi tris
riams ir t.t. žinoma, daugelis kart daugiau, nei reikia. Visa 
nesutiks su mano mintimis, nelaimė, kad jie tingi pasiju-
bet aš vistiek pasakysiu, ką aš dinti; visi skaitos ponais. Yra 
manau apie dvąrų išdalinimą.'dar siaurųjų gelžkelių, kurie 
Aš manau, kad tai vienas iš irgi gana prastai sutvarkyti, 
netiksliausių dalykų iš ekono- ■ Pačiam Kaune transportacija 
minio atžvilgio. Jeigu mes šian- nebloga. Autobusų ir šiaip nū
dien pažiūrėsime i tuos lad- tomobilių gana daug, 
kus, kur dvarai išdraskyti, tai yra ir fordų, 
ką gi meį ten pamatysime? lordus žiuri gana keistai; mat, 
Ubagiškų vargų tvirtovę, 
žmonės, kurie gavo žemės, 
turi trobų ir jeigu 
džių iš valdžios, tai 
juos parvežti ant 
Valdžios įstatymai 
kad į tam tikrą' laiką (rodos, jų daro blogą įspūdį 
du metu) turi būti visos tro
bos pastatytos ir jeigu tai ne
padaroma, tai žemę atima ir ki
tam atiduodama. Tada, žinoma, 
dar b’ogiau. Žmogus dirbęs 
tą žemės plotelį, turi jį apleist. 
Tie, kurie pasistato šiokias to7 
kias trobeles, neturi gyvulių 
apdirbti tą lauką, ir kas blo
giausia— nemoka jį tinkamai 
apdirbti.

Dabar gali.r.e pakelti klausi
mą: ar išdalinimas dvarų yra 
demokratiškas darbas. Well, aš _ . x 

. Mani!:,et"voje 
atrodo, kad jis dalinai pdėšrkiš-

stebėti, kad Suvalkijoje yra ln- gyti. Po vakarienes jaunimas] 
bai gražių vietų. Ypatingai va- paprastai dainuoja kur pas uki- 
sarą važiuojant per laukus me- ninką iki vėlumos, žinoma, 
džių kvepėjimas, paukščių čiul- ir daugiau špo$ų pasitaiko, bet 
bėjimas daro labai puikų įspu- aš paliksiu tatai jūsų vaizduo- 
dj. šiemet vaisių ne labai daug. tci. 
Vyšnių beveik visai nėra; obuo
lių ir grušių vietomis randasi, 
bet labai suvargusios. Javai 
abelnai visoj Lietuvoj geri. Ži
noma, visa nelaime yra ta, kad 
žemes apdirbimas labai blogas. 
Kuomet žemė prastai išdirbta, 
lai šiaudai atrodo dideli, bet 
grudų mažai; kitaip sakant, —- 
prastas darbas, prasta nauda.

Baigdamas apie Lietuvos ūki
ninkus noriu pastebėti, kad 
daugelis ūkininkų galėtų daug 
goriau gyventi, jeigu jie netin-

• getų dirbti. Visa bėda Lietuvo- 
į jo, kad visi nori būti ponais ir, 
ant nelaimės, daugelis visai ma
žai supranta ūkio tvarką. Kuo
met važiuoji per Lietuvą, tai 
vokiečių gyvenimus galima la
bai lengvai atskirti, nes visuo
met jų ūkiai esti daug geriau 
sutvarkyti. Lietuvos davatkos 
juos vadina “arkliais” tik užtai, 
kad jie neišpažįsta katalikų ti
kėjimą.

Albinai, Lietuvos ūkininkai 
po karo audros išdraskymo at- 
šihudavojo, o tai reiškia, kad 
L h luvoš. ūkis progresuoja. Jei
gu kas moka šiek t?ik ūkio dar
bą ir netingi, toks ūkininkas 
neturi vargo ir geriau gyvena, 
negu Amerikos darbininkas. Bet 
visa nelaimė, kad daugelis dar
ią skaito vargu; yra neužginči
jamas faktas, kad butų labai 
sunku rasti tokį žmogų Lietu
voje, kuris taip dirbtų, kaip 
kad mes Amerikoje dirbame.

Dabar, vidutiniai imant, 
Lietuvoje* 'žmonės valgo apie 
keturis arba penkis sykius | 
dieną ir dirba gana pamažu. 
Kuomet žiuri į Lietuvos darbP 
ninku, tai tik nervus gadini 
sau. Labai tankiai sunku pa
sakyt, ar jis*eina ar stovi. Gal 
kam atrodo vargus Lietuvoje, • . 1 1 1 T • A *

būtų viskas gerai.
gelis parsidavę net
žiuoja į Braziliją,

Butų galima
rašyti iš ūkininkų gyveni-f klesa 
bet manau, kad užteks.

Lietuvos dvarai

kas 
mo.

Tie 
ne- 

me- 
kuo

Lietuvos miestai

žinoma, 
bet kauniečiai į

jiems atrodo, kad f ordas — 
jau ne automobilis. Turbut 
vienas iš blogiausių vaizdų ko
kį aš mačiau Lietuvoje,— tai 
“tramvajai”, kuriuos veža vos

Kaip Lietuvos žmonės 
ant ūkių

dirha

Kuomet pasikalbi su 
niais žmonėmis apie 
laikų darbus, tai tieisog sun
ku ir įsivaizduoti, kaip sunkiai 
kitąsyk žmonės dirbdavo. Pa
sakoja, kad jie keldavo “ant 
gaidžių”, reiškia, kada gaidys 
užgieda, tada kelia. Maždaug 
apie 2-rą, 3-čią valanda ryto. 
Laukus eidavo dirbti kaip tik 
aušra pasirodydavo. Padirbę 
tris ar keturias valandas, eida-

senes- 
praeitų

Sakius, Griškabūdį, • i aluobius, į v0 pusryčių valgyt ir 1.1. Sa- demokratiškas darbas. V 
ua, tegu bus ir Barzdai, šitoje kau, butų galima prirašyti ga- pasakysiu, kad nevisai.
apielinkėje vietomis buvo dau- na daug apie senių pasakas, 
gelio gyventojų trobos sunai- šiandien Lietuvoje retas at-

paliksiu kitam 
faktas yra tas, 
jaunimas pro- 
reiškia geresnį 
reikia pridurti,

Kuomet į Kauną nuvažiuoji 
iš Klaipėdos, tai Kaunas ne 
taip blogai išrodo, kaip kad 
tankiai tenka pastebėti spau
doje. Kaune gatvės 
giausiai apšviestos. 
Kaune turi atsargiai 
mat, dalykas labai

ir neblo- 
žinoma, 

vaikščioti, 
paprastzs,

Lietuvos

įspūdi; bet apie
I menimis. Tai rusų laikų pali

kimas. Ir, vadinasi, reiškia, 
industrija ]jeį išsižiojęs eini, tai kartais 
kad man pri-!^}d’ liežuvį nušikąsti. Bet rei- 

icg Lietuvo? pripažinti, kad Kaunas nors 
lohni bej- yra taiso-

1---- ; gatvės vietomis yra iš-
. įtaisytos neblogai. Apie kitus 
.‘miestus prisieina pasakyti* štai 

kas; apsileidimas didžiausias, 
rinkos nešvarios ir nieko be- 

• veik netaisoma. Namų archi-

Labai gaila, 
šieina pabrėžti, 
industrija labai suirus! Pažiu-j’r lėta’, 
rėjus į Lietuvos industriją da-.mas’ 
kartiniu laiku ir pasiteiravus! . - 
apie jos praeitį, tenka padary
ti vieną išvadą: iki Šiol Lietu
va neturėjo tokios valdžios, 
kuri lutų rėmus industriją", 
Kuomet klerikalai valdė Lietu-1 tek t ura ta pati, ką rusų laikais 
vą, tai liedo visokioms davat
koms persekioti industriją. Pa
vyzdžiui, kokis zakristijonas 
arba taip kokis fanatikas, su
pykęs ant kokio fabrikanto 
bėgdavo prašyti, kad tas fab
rikantas butų * 
prastais mokesčiais. Man 
patirti net tokių 
cad jeigu bandė 
jystę sukurti, tai klebonui į- 
sakius nueidavo policijos vir
šininkas uždėdavo nepaprastus '<

kuomet Gydytojai nori mėsinėti 
pasmerktuosius mirti

buvo. Krautuvės daugiausia 
žydų rankose, o apie žydų šva
rumą nėra reikalo kalbėti, nes, 
aš manau, kad visiems tatai 
yra gana gerai žinoma. Bankų 

I Lietuvoj/* labai daug, beveik 
apdėtas n opa-! kožnam miestelyje jų rasi, tik 

teko gada, kad juose litų nėra. Vic- 
• miesteliai visgi 

tiek progresuoja .
(Bus daugiau)

atsitikimų, ;nok Li'tuvos 
kokia išdir- šiek

mokesčius net tada, 
dirbtuvė būdavo pradėta sta
tyti, neatsižiurint į tai, kad 
da ten jokios išdirbystės nebu
vo. Kuomet Šleževičiaus va!-' 
džia susikūrė, tai Profesinė- 
Sąjungos paliko tikras peilis 
Lietuvos industrijai. Tada jau 
ne darbdavis galėjo mokėti su
lig savo išgalės algą, bet tūrė
jo mokėti tokią algą, kokią 
Profesinės Sąjungos nustatė. 
Žinomas dalykas, kad Profesi
nės Sąjungos reikailavo tokių 
algų, kokių tiesiog1 nebuvo ga
lima mokėti, nes dirbinius nebu
vo galima parduoti arba, jeigu

Žymus prancūzų gydytojas 
d-ras Gaston Paul įteikė Pran
cūzijos teisingumo ministerijai 
prašymą leisti pasmerktiesiems 
mirti daryti vivisekcijas, t. y. 
juos gyvus mėsinėti mokslo 
tikslais. Pasak prašymo, kiek
vienam pasmerktajam mirti tu
rėti? Luti duota galimumas pa
sirinkti vieną iš dviejų: ar j\ 
nori numirti giljotinoj ar duoti 
save mėsinėti gydytojams 
mokslo tikslais, šiuo atveju 
daugiausia toleruojamųjų vis 
tiek numirtų, nes butų daroma 
labai pavojingos operacijos, 
svarbiausia širdies srity, bet 
jei nuo operacijos vis tik ope- 
ruojamasai gyvas išliktų, tai 
jam, atsižvelgiant j įgytus 
mokslui patyrimus, turėtų puti 
dovanota gyvybė, lik imąsi, kad, 
nežiūrint tai, jog operuojant 
kartais sunkesnė mirtis, vis tik 
atsirastų nemaža norinčių, 
liv, tikednmiesi išlikti jęyvi 

tiktą duoti save mėsinėti.

šis sumanymas gy<lytojų
pe turi daug šalininkų, kurie jį 
stengiasi visais budais palaiky
ti, bet yra ir nemaža priešų, ku
rie jį negailestingiausiai smer
kia. Pastarieji sako, kad ta pa
ti vivisekcija, kuria norima gy
vą žmogų j aną pasaulį nuva
ryti- ir suvaidinti žiauraus bu
delio veidmenj, galima esą at
likti ir su gyvuliais.

gauna 
neturi 

tos žemės!
reikalauja, gyva kumeliu/kė. Tai iš tikrų-

Kaune 
Bet yra rimto pamato manyti, 
kad trumpoje ateityje jie bus 
pakeisti į elektros spėka varo
mus tramvajus. Beje, bučiau 
pamiršęs, kad Kaune yra ir 
“zvoščikai”— karietos, bet jie 
daro labai mažų biznį. Mat, 
kuomet ateina traukinys, tai 
visi automobiliai atvažiuoja ir, 
žinoma, tik tada “žvoščikai” 
gauna pasažierų, kai pritrūks
ta automobilių. Be to, Kaune 
daugelis turi savo privatinius 
automobilius. Aibelnai, visoj 

* > yra automobilių.
sŠiauliuose, Klaipėdoje, Vilkaviš
kyje, Mariampolėje, Kybartuo
se ir t.t. yra neblogų automo
bilių.
<1 atrofinius i i» 

.Ūš, jų turbut bus apie 
'—kiti Vokietijos.

Bendrai imant, Lietuva 
transportacijos 

Mat, reikia atsinjinti, 
relį už savo sunkiai'uždirbtus kad po karo ne tik nebuvo au- 
pinigus. Kuomet Lietuva vos ’ tomobilių, bet nė arklių, nes 
pradėjo gyvuoti, mano žemę 
atėmė man palikdama vos ma
žų sklypų, šiandie nė aš ga
liu tinkamai gyventi, nė tie, 
kurie ta Žemę gavo”.
pro šalį pastebėti, kad šitokių 
atsitikimų Lietuvoje buvo ga
na daug!

kas. Gal ne visiems yra žlno-
kiūtos laike karo. Daugelis pa- sitikimas, kad kas eitų į iau- ma, kad daugelis tuos dvare- 
•Sčikoįa. ant tiek Ouvo su- fci} dirbti prieš pusryčius. Kuo- liūs turėjo nusipirkę už savo

naikinta viskas, kad net sunku met išeina į lauką po pusry- w _ _ savo
grynus pinigus. Pavyzdžiui,

stogas); tos priežasties dėliai 1)l,vo pasakyti kurioje vietoje čių, tai padirbę kokių valandų,!man vienas vokietis pasakojo.| 
vasaros sezonu kartais nelciig- j )UVO sodas ir tt. Nužiūrint vi- atsisėda, parūko ir vėl prade-1 kad jį Lietuvos valdžia apipi’ė- 
va kambaris gauti. Palanga yra M nelaimių, šiandien beveik da dirbti. Apie vienuoliktuke! Ir štai ką jis papasakojo:va kambaris gauti. Palanga yra 
apaugus gražiai# medžiais, turi 
puikias maudynes Baltiko ju
roje, kur vanduo labai tyras. 
Tokią puikią vietą vakacijoms 
sunku kur rasti.

visi ūkininkai atbudavojo tro
bas ir sykiu turi ūkio mašinas. 
Gyvulių turi net perdaug. Tie
sa, kaip Žemaitijoje, taip ir Su
valkijoje pereitais metais der
lius buvo gana mažas.

šioje apiėlinkeje yra keletas, 
upių ir ežerų: Šešupe, Nova
(kuri jau beveik baigia nykti), das, valgo paludienių. Po pa- 
Višakis, A'lvyto ežeras ir tt.
Todėl iš bėdos galima ir žuve-

Butų galima daug kas rašyti 
apie Pabuigą, bet, aš manau, 
nukaks. Beje, bučiau pamiršęs 
Birutės kalną, kuris taipgi turi 
labai puikų vaizbą. Birutės kal
nas yra lietuvių istorinis sim- lę pasigauti. Bus ne pro šalį, pa-'vulius ir eina vakarienės val-

| pardavė, tai tupėjo konkuruoti 
p su Vokietija, Anglija, Ameri-

Lietuvoje automobiliai 
išdix*t>y s- 
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valandų valgo priešpiečius. Pa- “1912 metais aš atvažiavau į gresuoja 
valgę priešpiečius .padirba ko- Lietuvą ir nusipirkau sau d va- žvilgiu, 
kių valandų ir eina namo pie
tų. Po pietų psmiega kokių 
valandų ir eina vėl į lauka 
dirbti; iki pradeda dirbti, tai 
jau netoli 2-ra valanda po pie
tų. Padirbę kokias tris valan-

ludienio padirbę iki saulėlei
džio traukia namo, pašeria gy-

Bus ne

pro-
at-

rusai ir vokiečiai buvo beveik 
visus visus rekvizavę, žinoma, 
be jokio apmokėjimo. Todėl ne
galima kaltinti Lietuvos, kad 
tenai nėra puikios transiporta- 
cijos. Taipgi bus ne pro ša
lį priminti, kad ant Nemuno 
yra įsteigta nebloga transjpor-

ka ir t.t. Prisieidavo parduoti 
labai pigiai. Tokiu budu Lie
tuvos industrija neturėjo ma
žiausios progos padaryti nors 
kokį progresų ilki šiam laikui. 
.Taipgi bus ne pro šalį primin
ti, kad Lietuvoje nėra tinkamų 
darbininkų arba amatninkų, 
mechanikų. Be to ir tie patys 
yra did-žiuusi tinpriniai. Man te
ko aplankyti Lietuvos didesnes 

firmas, ir turiu pasakyti, kad 
beveik visose firmose darbinin
kai ant tiek netikę, jog net 
sunku žiūrėt, kaip jie tingė
dami dirba. Jeigu pas mus 
Amerikoje taip žmonės dirbtų, 
tati į porų metų fabrikai turė
tų uždaryti duris!

Kaip jau pirmiau minėjau, 
Lietuvoje nėra mechanikų. 
Klausimas kyla kodėl jų nėra? 
Ar dėl to, kad lietuviai negali 
būti gerais mechanikais? Visai 
ne. Tik dėl to, kad Lietuvoje 
visi nori būt ponais; visi nori

ku-

tar-

Garsinkites Naujienose
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Kaip apsikrečiama 
džiova

Kadangi džiovos bacilai il-

ne, gi išmesti iš jo į ilgesnį ar 
trumpesnį lajką miršta, tai 
aišku, kad apkrėtimo šaltiniu 
yra džiovininkas. Bacilai iš jo 
gali patekti tiesiai į kitą žmo
gų arba iš ligonio skreplių, pū
lių, išmatų ir apčiupinėtų dai
ktų. Taipgi džiovingų karvių 
pienas ir retkarčiais džiovingų 
gyvulių mėsa gali aprkėsti. Se
niau, kol bacilos nebuvo žino
mos, visų buvo manoma, kad 
apskriet imas įeina per virški
nimo kanalą. Paskui, kada ta
po surasta džiovos priežastis, 
ant kvėpavimo aparato buvo 
verčiama netoli visa kaltė. Gal 
todėl, kad plaučių džiova yra 
labai tanki ir labiausiai pavo
jinga. Bet iki pat šiol da tik
rai nėra įrodyta, kokiu bud u 
didžiuma apsikreČia. Iš eibės 
tirinėjimų išvadą galima dary
ti, kad esama trijų svarbiausių 
apsiknėtimo kelių; įkvėpimas, 
suvalgymas ir Įtrinimas arba 
įskiepijimas bacilų. Bacilai, 
patekę į kūną kartais nepada
ro ligos, kartais mėsos juos 
aptveria ir laiko vienoj vietoj 
l>er mėnesius, metus 
lėta dešimčių metu, 
silpnėjus arba ligai 
apystovom atsiradus 
aptvertos vietos
Tuomet pasiręiškia ligos simp
tomai.

įkvėpimas. Bacilų įkvėpimas I 
per nosį ir gerklę skaitosi tan- džiova, 
kiausia apsikrėtimo 
tini.
eina į plaučius ir,

ir net ke
lk u nu i su- 
palankiom 
bacilai iš

pasisk leidžia.

kvatojant ir balsiai kalbant. 
Tirinėjimai parodė, kad šitaip 
įkvėpuoti bacilai eina tiesia li
nija ir lekia tik apie mastą 
į tolį. Taigi reikia būti arti 
ligonio ir visai jo priešaky, 
kad gavus bacilų. Paprastame 
ligonio kvėpavime jų nėra — 
jis gali juos tik iškosėtri, iš- 
čiaudėti, išmesti balsiu kalliė- 
jimu ir juoku.

Džiovos tankumas* palygin
tas su progomis apsikrėsti į- 
kvėpavimu verčia manyti, kad 
yra kiti apsikrėtimo keliai, ku
rie gal net svarbesnę rolę lo
šia.

Suvalgymas. Kaip pradžioj 
buvo manoma, kad džiova ap
si k ręst i galima tik džiovos 
medžiagų suvalgymu (nes ba
cilos da buvo nežinomos), taip 
vėliau kvėpavimo organams | 
buvo primetama visa kaltė. Tik 
1903 metais nauji patyrimai vė! 
pakreipė domę į virškinimo 
aparatą. Virškinimo aparatu» 
vadinama ir burna, ir stemplė, 
ir skrandis, ir visos žarnos. ; 
Bacilai ar su maistu, ar su 
dulkėmis, ar nuo rankų bei 
kokiu kitu budu patenka į bur
ną, eina per gerklę, stemplę, 
skrandį ir žarnas. Nors burnos, | 
stemplės ir skrandžio 
yra didelė retenybė, 
žarnose ji labai retai

NAUTirNnS!, CHčiga, ui. ■ c

pasaulinis Karas buvęs ir kad 
tvarka kitokia Rusijoj esanti. 
Dabar vėl stebisi užsienis, kad 
Uralo kalnuos,'palyginamai Ru
sijos vidury, rasta nežinoma 
žmonių giminė, kuri save vadi
nanti 
banti 
mi ji 
kurie

J tikyba. Keista ši giminė vardą 
pasitaiko gauti “karpą".' dinę ikleidinėjo kiekvienas už Kavusi spvjainu dėl to, kad jos 

. nesiplečia. Su.,«ę' savo. Tuomet aS užprotesta- žmogus, sulaukęs 40
_ _ _~ ~____ metų amžiaus, esąs nereikalin-

ralio pasikrėtimo neatsiranda, žiningas, tai p. Kelpša, kuris ,r tu,’is ° ^el ne’ni,‘s“ 
vienok jauni vaikai iš lokalio' pasiteisino. Kiti, kaip kriauk? Į*8’ J*1 .1,H nužudomas, ^ndo- 
apsikrėtimo gali gauti genera- lės slieką nuriję, tylėjo. Ponui ma ^bai jaunu hu<h’- Kiek" 

j vienas, isdrjsęs 40 metų am
žiaus sulaukti, uždaromas rusin 
ir ten laikomas, kol l>adu nu
miršta, paskiau jau laidojamas. 
Šiems papročiams niekas iš 
šios giminės nesipriešina, nes 
jau iš mažens yra išauklėtas.

džio inokuliacijai. Tai yra tokis ri 
procesas, kurio bacilai tiesiai į- <- - - 
dedami į kurią nors kūno dalį, viešpatavo Petrapilyje 
Pa v., pdpiovimas arba įsiduri- 
mas daiktu ant kurio yra ba
cilų, įtrinimas jų į odą kasi- teko žeberklais į šoną. Aš ne- 
'uu arba odos prabrėžimu gali sigyriau, kad tai mano tie šo^ 
padaryti vietos (lokaJę) džio- kiai. Man atrodė, kad tą turi 
vą. Nors tai yra reti atsitiki- visi suprast. Vienok pasirodė 
mai, vienok patologistams (nu- -kitaip ir net penkli muzikai 
mirėlių piaustyme) ir mėsiniu- Suktinį ir Klumpaikojį apga
mams ] 
Ji tolyn nesiplečia. Sua<ę savo. '---------- — —,-----------
žmonės turi atsparos ir gene- vau ir tik atsirado vienas są-lTnetlf amžiaus, esąs nereikalin-

rių žmonių šokiruojama.
Suktinis ir Klumpakojis UŽ- 

” _**._* f apie
1902 m. ir buvo moksleivijos 
perneštas visur, o “Mozūrui’*

“požemine tauta” ir kal- 
savotiška tarme. Pasižy- 
labai žiauriais papročiais, 
susiėję su jų savotiška

“Požeminių” žmonių giminė 
atsiradusi, spėjama, dar 16 am
žiuje'. Anais laikais žemes plo
tas tarp Kaspijos juros ir Ura
lo kalnų buvęs totorių ordos 
likučiais apgyventas. Tuo pat 
laiku ten pradėję apsigyventi ir 
kaz kai, nenorėję Maskvos val
džios pripažinti. Vėliau iš šių 
giminių mišinio ir išaugusi da
bartinės “požeminės tautos” ai-

šeštadienis, Lapkr, 5, 1927

nių giminė, kuri įvairių aplin
kybių verčiama vis trauktai į 
Uralo kalnus, kol neatsidurė 
dabartinėj vietoj.

z---. ........... ...
“ Phone Ceential 5999 

Rcs. Lavvndaie 6707
Richard J. Zavertink

ADVOKA-TAS
127 N. Dearborh St.

Room 805 Chicago.’’

lę ligą. Kadangi bacilai yra Kelpšai nėr ko užmesi už išlei 
taip maži, jog jie gali per odą dimą šokių, nes jie tinkamai 
patekti į kūną, tad teorijoj iŠ- apdirbti. Nenoriu daug užimt 
rodo, kad apsikrėtimai |>erodą laikraščio menkais dalykais, 
ypa gailimas, vienok praktikoj Primenu tiek, kad man pasi- 
jis neatsitinka arba bent nėra taikė Lietuvoje užgirst manas 
da patirta šita galimybė, todėl 
spėlioti nėra ko. Odos tubenku- 
liozas nors nėra retas, vienok 
patyrimai rodo, kad jis seka 
ne iš odos apsikrėtimo, o 
vidaus.

—Dr. A. Montvidas.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

iš

LIETUVIU KOMPOZI 
TORIU SILUETAI

Del žindamų moti-
1 4nų. .Nei vienaš ne
gali būti be

naujesnioms dainoms duotas 
melodijas ir gerokai iškreiptas? 
Tai dariau kadai vargonauda- 
mas. Vargonavau iki 24 me
tų. Paskutiniu laiku—Gervie- 

tčiuose,- Vilniaus rėdybos, kurį 
turėjau 80 choristų ir 30 mu
zikantų. Bėmė tą klebonas Ir 

' dvarininkai.
Pirmą operetę parašiau 1901 

m. Buvo perstatyta Gervičiuo- 
se. Jos vardas buvo toks: 
“Karalius Titus paima Jeruza- 

Iš istorijos. Nuotikis ro-

MALT TONIC’O
SERGANTI ŽMONES

Del gerieoeln ir grelėlaurio iUigydynio 
paaltarkit na

Dr. B. M. Ro»f 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tą pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo 
puslčs, privntišku jr 
slaptą ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukoto. Vy

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

arba
į jį

rl Extra Pale Alaus

rašinio p. Konstantino j 1 j”. Iš istorijos. 1—......
Naujie- dos 75 m. prieš Kristų. Buvo 

daugiau mano tų laikų kūrinė
lių; buvo trejos mišios, Libera, ' tarnnas dykai. ___ ______ __ ____ _

Apie p. Galkovskį nieko ne- 'giesmės, polkos, maršai, be; 9^®°*
......... rašysiu, nes jį mažai tepažįstu, viskas dingo. Dingo i>er musų 
džiova 0 j*8 S®'1 mane pažįsta darma- nedažiurėjimą. Kas tame kal- 

nors ir
tepasi-1 užsieniuose,

eriškia, vienok yra žinoma, kad dalinai užsienius ignoruoja. įg
is tonsilų bacilai lymfos takais noiancija paeina nuo nepažino- 
pasiekia kaklo liaukas ir pa- i«mo ir netyrinėjimo tinkamai 
daro jose ligą. Taip pat yra dalykų, 
žinoma, kad jie prasiskverbi: ,' Turiu pasakyt p. 
per žarnų glitinį

Prie 
Čaikovskio, tilpusiu 

numeryje, spalio 22 d.

iiau, nes aš visą laiką gyventi 
o musų muzikai

tas—nutylėsiu.
—Mikas Petrauskas.

ooo r o"
FirmSHiHO 

GOOO THl mOM* (

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627Rusijoj rasta nežinoma 
žmonių giminė

Kiek rusai pažįsta savo kraš
tą, rodo tos žinios, kurios pa
skutiniuoju metu spaudoj pasi
rodo. Netaip senai buvo rašyta, 
kad labai toli nuo miestų šiau
rėje anapus Uralo kalnų rasta 
ištisas miestelis, kurio gyven
tojai gyvena dar tokį gyveni
mą, kuris leidžia jiems apsieiti 
ir be platesnio bendravimo su 
žmonėmis ir jie nežinoję, kad

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspcrtas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, t6, 17 ir 18 
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Galkovs- 
sluogsnį ii kini *r esU sakęs rodos per spau- 

! lymfos takais nueina į žarnų-dą viešai, kad lietuviški šo- 
plėvių liaukas, kuries apsergr. 'kiai, “Suktinis, Klumpakojis” 

Suvalgytos bakterijos p1’ dar keh kiti yra mano su- 
Suktinis ir paskui 

visai ncipa-i Klumpakojis, tai mano seniau- 
v'iškinimc si°s kompozicijos, tiesiog vai

kiškos, nes būdavau berniuku. 
(Varginininko vietą užėmiau 
būdamas 13 metų amžiaus, tai 
tavo Labanoro). Bandydavau 
rašyt “kompozicijas” iš labai 
jaunų dienų. Lietuviuose ’ouvo 
šokis “Apsuktinis”, liet man 
augant aš jo negirdėjau nei 
griežiant, nei šokant ir žinau 
tik iš pasakojimų. Suktinio

priežas- šitokiu budu gali pasiekti bileįtaisyti.
Mat, oras iš lauko tiesiai kurį kūno organą, L ’

•, jeigu jame likdamas žymės
yra bacilų, jie patenka j juos, aparate. Pavyzdingiausias mais- 
šitokia aiškinimas logingas, tas, jį kurio daugelis gauna Ii-
vienok jis ytin 
Kodėl gi bacilai 
nosy j ir gerklėj? Kodėl 
apsistoja kvėpuojamoj 
ir bronchuose? Tuhis 
žmogus nuryja. Kodėl

paviršutinis. 
neapsistoja 

jie ne
gerkit j

ne- 
ši- 

vie-

yra džiovingų karvių pic 
Laimė, kad galvijų La 

plaučių džiovo.

Jie 
lesa 

tų organų džiova žinoma, 
nok reta. Didžiumoj atsi 
mų ji pasireiškia pačiose |>lau-’^iaus. 
čių viršūnėse, kur kebliausia! 
bacilams nueiti. Kvėpavimo or
ganai yra slidus ir drėgni nuo 
glities, jie iškraipyti, tinlel nė
ra lengva suprasti, kaip baci
lai gali jais tiek toli keliauti, 
neapsistoję kur arčiau. Ligos 
retumas tose kvėpavimo orga
nų dalyse, kur bacilai lengvai 
pasiekia, ir jos tankumas ten, 
kur toliausia pasiekti, lig kal
ba už tai, kad bocilą įkvėpi
mas kad ir padaro ligą, vienok 
ne tiesioginiu keliu: jie pirma 
patenka į lymfos gūželius, o 
paskui iš ten į tikrąsias Į)lau- 
čių mėsas. Horbitz savu* laiku 
įrodė, kad tuberkuliozas iš 
kaklo liaukų pasiekia bronchų 
lymfinius gūželius, o iš ten 
plaučius. Tiesa, Kocho mokinys 
Cornet tyrinėjo džiovininkų gy
ventų namų dulkes ir rado jo
se bacilų. Jis jomis apkrėtė 
tuberkuliozu Gvinėjos kiaulai
tes. Be to, jis suleido Gvinė
jos kiaulaitės į džiovininkų pri- 
spiaudytus kambarius ir šluota 
dulkino divoną, kuriame buvo 
Uacilų. Tūlos kiaulaitės gavo 
džiovą. Bet juk įkvėpuotus ba- 
cilus jos galėjo praryti arba 
jie galėjo apsistoti pirmiausiai 
lymfiniuose gūželiuose, o jau 
iš ten nueiti į plaučius, žmo
gaus nosis ir burna gana augš- 
tai nuo žemės, todėl dulkes su 
bacilais nelengva įkvėpuoti. 
Drėgnos dulkės, kuriose jio 
kiek ilgiau gyvi laikosi, augš- 
tai nekįla ir greitai puola že
myn. Kaip jau sakiau pirma, 
džiuvimas ir saulės Šviesa juos 
greitai užmuša. Reikia many
ti, kad iš 
apsikrečia.

Kitas 
kvėpavimo 
cilų tuoj jiems iš džiovininko 
išėjus jam kosint,

vienok paviišu

gą, 
na s. 
cilos nepadaro 
pas žmones.

Nors, tikrų 
Įima surinkti,
tiniai tyrinėjimai lodo, kad 7f 
vaikai iš kežno šimto apsikre 
čia džiova iki 15 metų am- pirmiausiai išgalvojau tik pir- 

daugelį/ jų nors mąją dalį su protaziu ir apo- 
apsikrėtimas yra, liga nepasi- dozių ir tas ilgai buvo many- 
reiškia. Pas kitus pasireiškia je. Skambindavau tankiai ir 
vėlai, kada kūno atspfi 
žėja. < 
veikia. Manoma, kad 
delis vaikų nuošimtis 
čia bacilų cuva’gymu. 
vaikas valgo 
duodama. Jei 
džiova, ji gali 
ką ir spenį.
Ii būti bacilų. Kiek nors

I •

Pas kitus pasireiškia Je 
pa/a suma-:Petrapilio Konservatorijon p?- 

Gera dalis apkrėtimą į- stojęs. Pradėjau ten mokyties 
tekis di- plastikos ir šokių, pradėjai: 
apsikre- galvot, kad sudarius “lietuviš- 
Pradžioj ką” šokį. Sutvarkiau suktinį, 

kas jam ir susidraugavęs su studentais 
penėtoja turi pasakiau jiems stačiai, kad tai 

apčiupinėti bon- lietuviškas tautiškas šokis, ir 
Ant jos rankų ga- jis taip išsiplatino, kad net pats 

pa- stebėjaus. Visiem jis išrodė 
augėjęs kūdikis slankioja ant tikru lietuvišku šokiu ir ma- 
aslos, deda į burną suteptas nau savu įsitrkrinimu, kad 
rankas ir bile ką pagauna. Ka- jam ir dera būt lietuvišku So
da net ir vaikščioti pradeda,! kiu. Truputį iš pradžių 
visgi didelę laiko dalį pralei- “Klumpakojis” ėjo silpniau, bet 
džia ant žemės pasivoliojimui. vėliau ir tas pasidarė tautišku. 
Net ir mokyklą pradėję Janky- Vėliau daviau “Našlę”, “Blez- 
ti vaikai bile ką deda burnon, dingėlę” ir kitus. Mandresni

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

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

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

Yl* A . • A _ _ 1?
. . v t 1 X 1 • * •* • T Y vūiųOM v 1VL Ivrt VC4 <*•ant rankų surenka nemaža dul- šokiai prigis su paaugimu kul- į’jnan piatanesi Ąccoi'dion 

kių ir purvo, valgo kitų apčiu- turos, musų lietuviškos kultu-j Manufacturing Co 
pinėtus saldainius ir t.t. Nėra ros, nes dabar jinai yra neku- 1509 Milwaukce Avė., Chicago, III. « • — i ■» «• •• i i .4

kių ir purvo, valgo kitų apčiu- turos, musų lietuviškos kultu-j

abejonės, kad laikydamas bur
ną ir nosį arti žemės jis turi 
daugiau progos įkvėpuoti bak
terijas, 
vienok 
maža.
džiova netoli išimtinai gauna 
ma per virškinimo ir kvėpavi- į 
mo aparatus.

Inokuliacija. Ant greitųjų 
negaliu sugalvoti tinkamo žo-1

negu suaugęs žmogus 
jis ir suvalgo jų ne-i 
Taigi, kiek yra patirtą,

dulkių retai khs te-

apsėkrėtimo kelias
yra įtraukimas ba-

GERA LAIME GREIT!
Tegu! Jutų LAIMIN
GA ŽVAIGŽDE at
gabena jum» laime, 
pinigų, metę, loji
mui. Dėvikit fu 
LAIMINGA ŽVAIG
ŽDE iieda tu lenk
iu Zodiako, kuria
me glmit. PASI
NAUDOKI? IŠ LAI. 
MESI Dideli* 4 pus
lapių horeseopas, ku
riame te’pa Laimin

gos Dienos, laimingi sapnai Ir kitų avar- 
blų patarimų ir nurodymų, duodamas DY
KAI tiems, kurie užsisako žiedą. Jis pada
rytas U kt aukso shell, garantuotas 20 
melų. NESIŲSKIT PINIGŲ I Tiktai žiedo 
iniera ir a:mimo d'enų. Užmokėsit tik 12.89 
kuomet žiedą atneš. Pinigu, giąžinam, jei 
nepatiks. GAUKIT GERĄ LAIMŲ! U Žs įsa
kykit ssų LAIMINGOS 2VAIGŠDCS ŽIEDĄ 
TUOJAU!

BROADWAY JEVVELRY CO.j . BKOAIIMAI VII.
Ciailflant, 321 Bro«4wv. D*pt. 9, N'*w York, N. Y.

Manufacturing Co

Pinigai Greit Nusiunčiami į Lietuvą
i ir Kitas Europos Šalis

'•3% mokame už taupymų sąskaitas 
Priimam komercines sąskaitas

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

Renduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

BANKINES VALANDOS: Kasdie nuo 9 ryto iki 8 po pietų 
Sųbatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
Utarninkais nuo 6 iki 8 vakaro.

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio 
departamento

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

State Bankas Chicago Clearing Houae priežiūroj

Resursų virš $5,800,000.00

Pirkėjai Essex kary į 9 mė
nesius per šiuos metus pri
pildytų didžiausių stadium 
pasaulyje. Virš 194,000 Sup- 
er-Six yra išpirkta per tų 

laikų.

Pirmenybė
dėl ESSEX [beveik 2 prieš 1

Daugiau išparduodama negu kiti “Six” tokia ar panašiomis 
kainomis, beveik du prieš vieną, tai ženklas didžiausios pir
menybės dėl Essex Super-Six ir tų šaltinių iš kurių jis paeina. 
Didelis skaičius pirkėjų yra buvę savininkai didelių ir bran
gių karų. Jie atsigryžo prie Essex todėl, kad jie surado:

ESSEX SUPER 
2-pass. Speedabout 
4-pass. Speedster 
Coach .... 
Coupe • - - - 
Sedan • • - -

Alipricej f. o. b. Detroit, 
plūs war excise tax

SIX 
. $700
- 835
- 735
- 735
- 835

Dailumų ir veikimą jų brangesnių 
karų.
Patogumą ir lengvumą važiavime 
nepalyginamą su bile kokiu karu.
Ruimingumą ir pasilsį kaip ir save 
didesniuose karuose.
Iš susigrūdimų išvažiavimas ir leng
vas valdymas nesulyginamas su di
deliais karais.
Ekonomiją operavime ir užlaikyme 
vien tik dėl Essex.

E S SEX Super-Six
Essex Snper-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio urdavSjo.

Klausk!* e Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigrn Avė

ut^s\TMrn.TTMaiwc tgirimfftfaiT,?
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Mokgleivių
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą mėnesyje.

Redaktorius Ini. J. LAZDAUSKIS, 1710 W. 12th PI., Cicero, III.

NAUDINGI RAŠTAI.Permaina “M. K." 
Redakcijoj

Inž. Jonas Lazdauskis.
Naujasis “Moksleivių Kelių” 

redaktorius stengsis užpildyti 
“Moksleivių Kelius” origina
liais bei moksliškais rastais. 
Gal būt, kad ne taip tankiai iš- 
eidinės kaip gerb. senojo re
daktoriaus J. Lapaičio, leidi
niai, bet tas prigulės nuo pačių 
studentų. Jeigu studentai pasi
stengs daugiau rašinėti į “Mo
ksleivių Kelius”, redaktorius 
pasistengs tankiau išleidinėti.

“Moksleivių Keliai” kol kas 
eis kartą į mėnesį.

Kviečiu visus studentus pa
gal išgalės remti savo organą 
raštais. .

J. Lazdauskis.

yra mėginama nuo 1,500 iki 
1,800 svarų per ketvirtainį co
lį. Tuo pačiu laiku temperatū
ros nuo 600° F. iki 750° F. ir 
nekurtose įstaigose jau varto
jama apie 800° F. iki 900° F.

Taip pat tapo pabudavoti 
virduliai, kurie gamina apie 
300,000 svarų garo per valan
dą arba 40,000 galonų, arba 
5,000 kubiškų pėdų vandens. 
Iš jiaprastos temperatūros yra 
apverčiama į augščiaus minėtą 
temperatūrą ir spaudimą per 
vieną valandą t. y. gauname 
garą 800° Fahrenheito ir apie 
1.2<>0 svarų spaudimą per ke
turkampį colį.

Buvo manoma, kad vandens 
pajėga ir gasolino pajėga 
privers garo pajėgą pasi
traukti iš rinkos, nes vandens 
pajėga nuolatinė ir pigi, o ga* 
žolino ekonomiška, bet tikreny
bėje garas užima pirmenybę.

—Inž. Lazdauskis.

LMSA. susirinkimas

“Nature Magazine” vienas 
populiariausių periodinlių žur
nalų, patiekia savo\ skaityto
jams nadjų žinių iš gamtos rei
škinių. Tasis žurnalas yra 
gausiai iliustruotas fotografi
niais ir spalvuotais paveikslais. 
Jame telpa daug naudingų ži
nių apie gamtą, žinoma aštri
nome, Isabel M. Levvis, veda 
astronomijos skyrių. Lapkričio 
mėn. “Nature Magazine” lai
doje telpa iliustruotas aprašy
mas apie dangaus kunus lap
kričio mėnesy. Straipsnis pa
vadintas “Aųuarius and No- 
vember Skies.”

žurnalą leidžia Amerikos 
Gamtininkų Susivienijimas. Ei
na kartą į mėnesį. Kaina $3 
metams ($5 dviem metam). 
Jam bendradarbiauja žymus 
mokslininkai ir gamtos tyrinė
tojai. Patartina skaityti šį žur
nalą mokyklų mokiniams ir 
studentams bei aplamai gamtos 
studijuotojams, nes tikrai ras 
naudingų žinių.

— Docendo Discimus.

Padėka “Naujienoms”
Gerb. “Naujienų” Redakcija: 

Susirinkęs studentų būrelis 
savo metiniame susirinkime iš
reiškė* širdingą ačiū “Naujie
nų” Redakcijai už suteiktą vie
tą “Moksleivių Keliams” per 
praeitus metus.

Pasitikėdami moksleiviai, 
kad “Naujienų” Redakcija ne
atsisakys duoti vietą ir toliaus 
“M. K.”, todėl moksleiviai pra
šo “Naujienų” Redakcijos pri
imti LMSA. organą — “Moks

leivių Kelius” į “Naujienų” 
skiltis ir ant ateinančių metų.

Moksleiviai išrinko “M. K.” 
redaktorium J. I^azdauskį ir 
jo padėjėju Don Pilotą.

Pasilikdami su gilia pagarba, 
j. Lazdauskis. Centro pirm. 
K. J. Semaška, Centro rašt.

Pajėgos gaminimo 
progresas

Per paskutinį dešimtį metų 
pajėgos gaminimo įstaigos pa
darė, gan daug progreso.

Turbo-generatorių vienytos 
nuo 15,000 kilovatų iki 50U,- 
000 ir 600,000 kilovatų (t. y. 
nuo 19,000 iki 625,000 ir 75,- 
000 arklių jėgos per vieną ma
šiną tampa pagaminta).

Nesenai buvo paskelbta, kad 
turbo-generatorius apie 208,000 
kilovatų arba 250,000 arklių jė
gos yra būda vejamas General 
Electric kompanijos Schenec- 
tedy, N. Y., delei State Lake 
Generating Co., prie Lake 
Michigan.

Taip pat virdulių spaudimo 
jėga nuo 250 svarų per ketvir
tainį colį iki 100 ir 600 svarų 
per ketvirtainį colį yra nuola
tos vartojama. Kaikuriose vie
tose nuo 750 iki 1,200 svarų 
per ketvirtainį colį, o kitur jau

Vakare, spalių 15 d., 1927, 
M. šileikio studijoj, 3567 Cot- 
tage Grove avė., Chicajgo, III.,' 
susirinko būrelis studentų.. 
Centro pirmininkas, J. Lazdau
skis, atidarė centro valdybos 
posėdį. Centro raštininkas, K.
J. Semaška, perskaitė protoko
lą iš praeito centro valdybos 
posėdžio. Protokolas tapo pri
imtas.

Kaipo metiniame susirinki
me, centro pirmininkas paaiš
kino, kodėl šiemet nešaukė 
LMSA. seimo. Jis sako, kad 
nematyta reikalo, dėl to, kad 
beveik didžiuma narių daly vau-į 
ja centro valdybos j>osėdžiuose 
ir tinkamai apsvarsto LMSA. 
bėgančius reikalus. Kiti valdy
bos nariai ir išsireiškė pana- w • •
šiai.

J. Lapaitis atsisakė toliau 
būti “Moksleivių Kelių” redak
torium. Jo Vieton buvo išrink
tas J. Lazdauskis ir jo padėjė
ju Don Pilotas.

|
Nukirta pasiųsti “Naujie

noms” padėkos laiškas už su
teikimą vietos organui “M.
K. ” ir prašyti, kad priimtų Ir 
ant toliaus.

Visa centro valdyba pasiliko 
ta pati veikti ir ant ateinan
čiu metų.

vesant daugiaus reikalų, 
centro valdybos posėdis užsi
baigė apie dešimtą valandą va
karo. Po pertraukos Liet. Mok
sleivių Susi v. Amerikoje 2 kp. 
pirmininkas M. Šileikis atidarė 
kuopos susirinkimą. Rašt. J. 
Kaulinas perskaitė protokolą iš 
praeito kuopos susirinkimo. 
Protokolas tapo priimtas. M. 
Šileikis ir J. Kaulinas pasiliko 
kuopos valdyboje ir ant atei
nančių metų. Iždininku tapo iš
rinktas J. Lapaitis.

Surengimui vakaro tapo iš
rinkta sekantis komitetas: B. 
Simokaitis, M. Šileikis ir J. 
Lazdauskis.

Prie LMSA. 2 kuopos prisi
rašė p-lė Stella Strikoliutė, ku
ri lanko Crane kolegiją Chi- 
cagoje.

Tapo paskirti prelegentai, 
kurie turės laikyti paskaitas po 
kuopos susirinkimo per atei
nančius metus.

Nesant daugiau reikalų kuo
pos pirmininkas uždarė susi
rinkimą apie 11 vai. vakaro.

— Korespondentas.

GOLFO/ MŪŠIO BAIGTU
VĖMS PAMINĖTI.

(Nata kaip Vanago “sukasi 
fliveris”).

Golfas, oi, golfas 
Geras lošimas: 
Lošia jį ponai, 
Lošia ir ponios.
Baigėsi, baigėsi 
Golfo mušimas, 
Ne taip garbingai, 
Ne taip gražiai.
Mušė per nosį, 
Mušė per ausį;
Kam tik pateko, 
Tam ir pakako...
Valgė, pietavo
Ir debatavo,
Del pirmo prizo, 
Delei uzbono.
Ponai ir ponios,
Tarė lošėjas, 
Čempionas guli 
Kojas ištiesęs.

—Don Pilotas.

Į “ROJŲ” IR Iš “ROJAUS”l ~ x—
Kada tavorštis važiuoja į 

“matušką Rasėją”, kiti tavorš- 
čiai surengia jam išleistuves, 
pasako spyČius, parašo gazie- 
tose ir kitus paragina važiuot 
“kulturint bolševikišką ūkį”, 
Tavorštis važiuoja su vilčių, 
su karšta, taip sakant liepsno
jančia, proletariška širdžia gy
vent taip kaip rojuje, taip 
kaip lietuviškų tavorščių gazie- 
tos rašo apie Rusiją. Važiuoja 
ir išvažiuoja.

Po kiek laiko tavorštis su
grįžta jau su atšalusia širdžia 
ir su tuščiais kišeniais. Jisai 
matė “matušką Rasėją”, bet 
nematė to, apie ką taip daug 
mūsiškiai propagandininkai sa- 

i vo guzietose rašo. Jisai nema
tė nė “rojaus”, nė lygybės, nė 
laisvės.

Musų tavorštis norėjęs įsi
kurti plytų fabriką Rusijoj, 
bet sužinojo, kad fabrikus stei
gti tenai negalima — sąlygos 
“nepribrendę”. Senieji, buržu
aziniai fabrikai, dar ne visi 
sunaikinti, taigi naujų, proleta- 
riušinių fabrikų, kol kas dar 
nėra. Uždarbiai Rusijoj esą 
labai proletariški.. Jeigu leistų 
bolševikai skurdžiams uždirbti 
nors vieną trečdalį tiek algos, 
kiek uždirba Amerikos papras
tas darbininkas, tai visi komu
nistai išvirstų buržujais, ge
riau sakant, visi užmirštų ko
munizmą ir jo rojų.

Musų tavorštis, kurį taip 
karštai išlydėjo į Rusiją, su
grįžęs papasakoja kaip ištik- 
rųjų Rusijoj einasi. Jisai pa
pasakoja visai kitokią istori
ją, ne kad mūsiškiai bolševi
kai agituoja dėl Rusijos. Jisai, 
nabagas, tuoj . apšaukiamas 
šnipu, išdaviku, durnium ir pa
taria jam gydytis.

Vadinasi, musų bolševikai bi
jo tiesos žodžio kaip penčiu- 
kas kryžiaus.

Ir musų tavorštis važiavo 
Rusijon ne dykaut, ne duonos 
už dyką valgyt, bet dirbt. Ji
sai norėjo dirbt sau ir kitiems, 
bet, pasirodė, kad dirbt reikia 
daug, o pavalgyt iš to darbo 
nėra ko. Jisai turėjo grįžti. 
Grįžta ir šimtai tokių suvylio- 
tų amerikiečių darbininkų, Ku
rie paklausę teavųjų iežcdnev- 
ios merų ir Brooklyno “Nelais- 
7Čs komisarų agitacijos.

'lak točno, aš tikiu, ką pa
sakoja sugrįžę buvę Maskvos 
garbintojai. Jie daugiau negar
bins Maskvos tezių, ne.

žioplys pataria bolševikams 
nesiųst savo davatkų į “matuš
ką Rasėją”. Jeigu išvažiuos vi
sos jų davatkos, tai pasidarys 
dviguba katastrofa: 1) neteks 
vienių tavorščių, kurie amži
nai išsižadės komunizmo; 2) 
neteks aukotojų iežednevnos ir 
‘Nelaisvės” kaliniams.

—Don Pilotas.

DIDELĖ PROGA NEGRĄ- 
MOTNIEMS.

—X—
Trumpas spyčius apie liežuvį.

Naujasis žioplio peckelis, ir 
Tautos vado pamočnikas, ofi
cialiai sužinojo, kad Lietuvos 
fašistiniai šviesos meistrai nu
tarė truputį pa tiksint lietuviš
ką liežuvį. Kai bus pafiksintas 
musų tautiškas liežuvis, ir kai 
kalbėsime ir rašysime tiktai 
grynu liežuviu, o ne nosia, tai 
žioplio peckelis suteiks didelį 
bargeną ir visiems jo bendra
darbiams.

Lietuvos profesoriai suruošė 
naują lietuvių rašybos projek
tą, kuią neužilgio ketina pa
skelbti “visuomenės diskusi
joms. Reforma to liežuvio bus 
šit kokia! Bus išmesta iš lie
tuvių kalbos visos nosinės rai
dės arba akcentai.

Prie tokių aplinkybių vis; 
mokės rašyti — gramotnas ar 
negramotnas; nebus jokių 
“komplikacijų”, nė galvosūkio. 
Miusų “literatams,” korespon
dentams ir apščiai Visoriams, 
skaisti ateitis šypsosi likti 
“mokytais”.
Bravo musų profesoriai! Bra

vo. studentai! Džiazo laikai atė
jo, tai ir savo liežuvį reikia 
sudžiazinti taip, kad ir dzūkai, 
ir kalakutai, ir zanavikai ga
lėtų susikalbėti.

O dabar ačiū jums, gerbia
mieji, kad rimtai išklausėte 
mano pamokslo ir ne nušvilpėt, 
kaip aną metą padarėte Lietu
vių Auditorijoj vienam konsu
lui. Dar kartą ačiū! žioplys.

BLOGI POPIERIAI SU SKI
LANDŽIU

Musų lietuviški Maskvos fa
natikai labai susirūpino ski
landžio klausimais. Dalykas 
labai paprastas: valgyt reikia, 
o mulkių skaičius mažėja. Rei
škia, iš vienos puses žiūrint, 
vis mažiau ir mažiau sveikina

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARLQUEEN”
Katologus siunčiame* dykai.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, 1LL.

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

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

Dr. C. MicheI
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

...... ........ .............n—
juos su doleriais.

Mat paprastus žmones gali
ma sveikinti su dešine ranka, 
o bolševikų komisarus tik su 
dolemzs!

Vadinasi, nauja etika ar ne? 
Duok dolerių *— eisi į “dangų”; 
duok dolerių — pamatysi Mas
kvos “rojų”. Labai panašus 
dalykas. į vienas kitą, ar ne?

—Batiuška.

Tel. Yards 6423
Mockus & Liebern.an 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St.

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329
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NAMAI
GREITAI PRISIARTINS ŠVENTĖS IR 

MINTYS APIE NAMUS!

Ką jus planuojate veikti? 
Siųsti pinigų namo 

arba
Važiuoti ir atlankyti juos?

Daleiskit mums atlikti vieną arba abudu 
tuos dalykus dėl jūsų.

> Specialus telegrafinės kainos siunčiant
v1'1 ■' pinigus Lietuvon

ir 1
Travel Department surengs jums kelionę 

Atsilankykit tuojau.

CENTRAl“'“BANK
A Trust Conlpany

1110 West 35th Street,
A State Runk a Clearing Houhc Bank
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Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau Čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, Atwater Kent ir Freshman Radio.
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Atwater Kent vėliau-, 
sis modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunsvvick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra- 
dio setus sutaisome.

Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, prieina
miausią kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

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

Tel. Boulevard 4705 '
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 v. po piet.

Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuve, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas

M

i



NAUJIENOS, Chicago, 111.

GEDAUSI* VIETA PIRKT DEIMANTUS
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Trejos devynerios

Gerai nėr e

Tokios Pigios Kainos
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Vikriai iš bėdos išsisuko

Bolševikiška poezija

Garsinkitės “Naujienose

vRear Axle
v Transmission

Tel. Boulevard 0537

16.9a
16.45

12.50
12.00
10.25

8.25
8.00Ofisas Pioneer Realty Co. 

Specialiuojames 2-s morgičius

palenda 
miuntes

LINE
140 N. Deur
bor St..

Chicago.

pareikšti 
aš paėmiau

Specialiu prašymas Pa 
daužo Ministerijai *

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dienų ir naktį
Phone Boulevard 4552

1615 West 51st St 
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

tos pasidatė generolu 
rengiasi muštis.

cor Richmono St. & Archer Avė

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

S. E. BASINSKI 
Ądvokatas

UŽU . JHn.:!,- 
rupinasi visų 

i sąvo pi ie- 
eikalo duoti 
ekscelenciją, 
pasiriipintu- 
fašistais.

Pirmoj vietoj, mes galim tikrai pasa
kyti kas reikia daryti karui be ilgo ir 
brangio bandymo. Musų mechanikai 
yra pilnai kompetentiški, ir dirbdami 
su specialiais įrankiais, jie atlieka dar
bų greit. Dar daugiau, mes vartojam 
tinkamiausias dalis dėl atnaujinimo.
Kaipo pasekmė, musų perdirbti karai 
yra nepalyginamai geros vertės.

Parduočiau 
niup daiktus, 
negu kitur. ' 
dirbimu; dm 
gruzinam ajį ii

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

kitus komunistų 
poetus)

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
S iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

This Car 
has been carefully 
checked and recon- 
ditioned where 

necessary

hieago, III.
deimantus u kitokius auksi
nu dideliu nuošimčiu pigiau 
lįsom laikrodžius visokių iž
as garantuotas arba pinigus

—atsako 
no kaimyno,
Petras, kad palindo po vande 
niu, tai tik po trijų dienų iš 
kilo į viršų. Tai bent panėrė!

Ofisai Tndependent Bldg 
& Loan Asšociation

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. 
Lafayette 3171 . Canal G982
M KEŽAS. Vedėjas % j. NAKROŠIS, Vedėjas

Abu genero- 
kitą pa- 
r nežino 

daryti. Generolu ka- 
gando varles pie-

Kai kuopa išėjo iš kaimo, J; i 
tas kareivis tam žydeliui rako:

—Kam tu, kvaily, prisipaži
nai. Juk kumpius paėmiau aš 
ir mes juos suvalgėme. Vistiek, 
jeigu ir butų darę kratą, Im
tų nieko neradę.

Kas atsimenat Balui), 
Jis gėrė Snapsą ir alutį. 
Geras buvo prakalbi įlinkas 
šimtaprocentinis tautininkas

SPECIAL
Atneškite savo veltines 

belos dėl išvalymo i
—Kumpių 

ko žydelis 
sidabriniu 
butų

kas užsinorėjo 
rodi no galvos, 
rodino galv 
lerių radymų. Borodinas links 
mas vaikštinėja I lankoti gatvė 
se, šaiposi ir generolui čangai 
šėkui rodo ilgą nosį.

sugrįžęs jisai dingo, 
į surpaipę įlindo;
saugot kailį savo.

jo karštis išgaravo.

mano Leibnicas 
po vandenįu, ta 
neiškyla į viršų.

PHONE VIRGINIAJ050

BRIGHTON
Coal & Bu’lding Material Co.

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

meni: None too small for our ap 
preciation”. į.

—Tu vienas du kumpius su 
valgei ?

—Taip, pone vade.
—Kadangi tu pats suvalgė 

ir vis tik prisipažinai, tau baus 
mė bus sumažinta.

Turkiškos, Rusiškos
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

niekis— tris minutes
ūkininkas,—ana, ma-

Stačiidio sūnūs

Saugiai pailginę 
rūšis ir jų žemas ap- 

busite tikri, kad 
Krautu- 

vietn pirkti

Kas. nežino Jono šliupo, 
Kurs kunigams kailius lupo 
Daug ką gero jisai veikė, 
Bet ir socializmu peikė. neėmiau atsą 

iš paėmiau di 
liktorius. Per krati 

juos pas mane radę.

dingo aidoblistai, 
kurios drebėjo kapita 

ristai ?
Buvo jie baisus milžinai, 
Bet dabar užsičiau|>ė amžinai
Visi kalbėtojai kur dingo?
Kibą į šiaudus sulindo;
Ar dolerio juos užbūrė, 
Kai su bizniu susidūrė.

—Pustapėdis.

žydelis giriasi vienam 
ninkui:

skundė, kad pas juos dingo po 
Vadas įsakė kuopai 

išsirikiuoti ir liepė prisipažinti, 
dide- |<ad pavogė kumpius. Jei nie- 
vieną kas neprisipažins, daryti kra

štą. Ir tada, pas ką bus rasti 
sunkiai nubaus-

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolatin i W 
sekimas nau-a 
jų ištad i m
paveik s I ' JHP
traukime užti 
krina jums
rą darbą. hk*
Be extra p r i- VoįJ gfir 
mokėjimo va- 
žiuoju nufoto-
grafuoti namus, pagrabus, poki- 
liu.i ir tam panašiai. «

W. J. Stankūno

ATSAKANTI RįlSlS 
VARTOTŲ KARŲ

1 ' ■ ■ ■■

Nepaprastos pavartotos priemonės 
perdirbinėjime automobilių galima ra
sti aukštos vertės musų atsakančiose 
vartotuose karuose.

Joh kalba pačios už save. Šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kainų. 
Todėl telefonuokit dėl gavo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS

Lump and Egg .....................- $11.50
Mine Run ................................... • 7.75

ORIENT FRANKLIN COUNTY
Lump ........ ....
Kgg and Nut

SOLYAY COKE
Range ............
Nut ......................
No. 2 Nut .......

ANTRACITE
Range ...........
Chesnut .........

[L. Ž.J Apie Kiniją štai kaip 
rašo laikraščiai.

15. VII. Generolas Pekinas 
išmušė dantį genroki i čangs- 
tolinui—visa čangstolino ka
riuomenė padriko, kaip Grigo 
bitės.

Turiu 
visa kariuomene į jums, ponas 
Kiniečių strateginiai kumpius.

I —Gęrai, 
Čeehvei Bausmė tau 
siausti tu juos dėjai?

turi. Aš juos suvalgiau, pone va

Pas J. u Kass (Kazakauskas) 
i045 W

Jis jau senai Lietuvoje, 
Vien tik litai jam galvoje. 
Jis gerų laikų sulaukė 
Ir kaip klemsas užsičiaupė.
Kas nežinote Sirvydo, — 
Pats save ne jisai gydo. 
Bet receptus kitiems rašo: 
Chuliganus remti prašo.
Kas apie Stilsoną negirdėjot 
Aukas rinkot jam sudėjot; 
•lis Rusijon nuvažiavo — 
Komunizmo paragavo.

eoples Furnitūrų Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE

CUNARD
(l’er Angliją) 

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant •
Berengaria ir
Aąuitania ......................  $215
Mauretania ................... $211

J Liepoją ir atgal šiais 
laivais .....   $186

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. įnikus 
maistas. Kreipkitės pne vietos 
agentų ar į

CUNARD

skry- 
tokią 

vietą, kurioje’žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodyt Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITfLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

SOUTH
Orine BVos. A Sheets Motor Co. 

65JI2 Cottage G rovė Avenue 
Superior Motor 

6943 S. Halsted 
S. A M. Chevrolet 

8622 Commercial
Vanderploeg A Rietveld 
South Holland, 

Warme Motorą, 
Chicago Heighta, 

Young A Hoffman 
1709-11 — ‘ ~

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summit. Illinois 
Ashland Avenue Motor Sales 

5486-42 S. Ashland Avė. 
Barron Mauloff Chev. Sales 

2889*43 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 
8516-20 Archer Avė.

Kojom grindis jisai minė 
Sakė—čia musų tėvynė. 
Bet dabar jau Lietuvoje 
Ir suvis kitaip galvoja.

19. VII. Generolas Vupeivu 
pasmeigė ant baslio Cangaiše- 
ko galvą, o įniršęs Cangaiše- 
kas pasmeigė Vupeivu galvą 
ant savo baslio 
lai stovi vienas prieš 
smeigtomis galvomis 
kas toliau 
nuomonės 
tums.

—Kas paėmė kumpius teiš
eina iš eilės.*

Pasidarius mirtingai tylai 
truputį palaukus, išeina iš ei 

Generolas Vupeifu lės menkutis žydeli 
garbės 
vade...

pasiutęs, 
prakeiktas 

pasaulį 
Iš pasiutimo, 
ftda mus blakės, 
ftd? mus utys— 
Tai parazitai 
Iš prigimimo. 
Ir kunigija, 
Ir dvarponi ja 
Ir fabrikantai. 
Inteligentai— 
Visi buržujai 
Kai susitarę 
Slegia vargdienį 
Kai beinąs šieną. 
Krauju patvinęs 
Visas pasaulis— 
Sunku braidyti 
Jame su kelnėm. 
Ašaros varva 
Per akį kiaurą; 
žiūrint į svietą. 
Tamsų ir ramų. 
Biaurųs judošiai 
Tie darbininkai, 
Kmie nenori 
Kilt prieš buržujus 
Taip kaip mes liepiam 
Laiką nustatom. 
Ir socialistai, 
Ir demokratai, 
Ir liberalai, 
Ir ladikalai 
Yra judošiai 
Už neštoj imą 
Į musų eiles. 
Visi judošiai, 
Permainų geidžią 
Ne tokiu budu 
Kai bolševikai. ' 
Mynkime dumples, 
Kalkime kūjais, 
Alasą kelkim 
Didelį sviete. 
Fondų pristeigę, 
Dolerius rinkim 
Kovai įkurti 
Bado valstybę.

16. VII. Generolas čangsto- 
linas <ldižiausiomis • iegomis 

‘šturmuoja sostinę Pekiną, čan- 
Igstolino viena koja jau Peki
ne, o kita dar už Pekino. Lau
kiamu, kad už -15 minučių abi 
kojos bus už Pekino.

tau l “z’"-

kad prisipažinai
bus mažesnė. Km

Užlaiko viskų dėl namų
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes Išdirbinėjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoniui. čia vi
suomet rasite didelį pasirinki
mą, kaip -gatavų setų taip ir 
dėl užsisukimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro 
prekių 
kainavimus
Peoples Furniture Co 
včs yra geriausia 
seklyčiai setus ir visas kitas na
mų reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS’SUTEIKIAME VISIEMS

Didžiojo karo metu pėstinin 
kų kuopa viename kaime, Ga
licijoje, sustojo pernakvoti 
Anksti rytą, kai kareiviai tąio 

23. VII. Bolševikas Borodi- sėsi eiti toliau, pas kuopos va- 
nas nusiskuto sau galvą, plati- dą atėjo du ūkininkai ir pasi 
'kuš nusiuntę generolui čani 
gaišekui ir pareikalavo iš čan-' kum)>į 
gaišeko 85,000 dolerių.

Generolas čungaišekas 
liame strioke—teturi tik 
suplyšusį dolerį.

2-1. VII. Generolas Pinkenčau kumpi 
serga sloga ir negali muštis. tas.

25. VII. Japonai, anglai, J Kuopa išsirikiavo. Vadas 
franeuzai, amerikonai geria už balsiai sušuko: 
kiniečių sveikatą ir šaukia:

—Muškitės, piaukitės, karki- 
tės, prieteliai, mums daugiau! 
teks!

paklydo—iv|etqj 'Pekino nužy 
giavo su 
Šanchajų 
žemėlapiai labai prasti

28. VII. Generolo
kariuomenėj pradėjo 
maras. Rusijos bolševikai 
didelę viltį, kad maras uždegs de 
pasaulinę revoliuciją. _

29. VII. Kinijoj tikra gene- /i 
roliška košė. Piliečiai nebeis- I 
mano, kaip tą košę praryti.

30. VII. Košė vis labiau ir i 
labiau kunkuliuoja. Japonai, 
anglai, prancūzai, amerikonai 
daugiau kiša malkų po katilu. ■

31. VII. Katilo temperatūra 
pasiekė 109°. Greitai sprogs.! 
Visi Kinijos generolai su savo I 
kiniečiais eis velniop!

21. VII. Kinijoj pritruko bas- i’cikalo 
lių galvoms smaigyti. Rusija daryti.- 
siūlo savo miškus basliams. Ru
sų bolševikai tvirčiausi?.! įsiti
kinę, x—juo daugiau kiniečių j 
galvų styros ant basliu, juo 
greičiau kils pasaulinė revoliu
cija. . ’ /

J. V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Par-ekmingai 
t ra n k i a m e 

•O?*? gmpcB ir pa-
/ vienius. Rel-

/ M, kalui esant ei-
4-K Vi) nam į namus.

yV Musų kainos
*yi\ pi.em a m o s.

A 1 . Darbu g e r u-
'"**’*». mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt. 
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jųa 
atsilankyait pas mus ar pas kitus Chevrolet 

vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavčįo

Atlankykit arčiausį Chevrolet 
Vertelgą

Caley Brothm 
10638 S. Michigan Avenua 

F. L. Crawford Motor Salca 
9821 Cottage Grove Ava.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Salee 
Harvey, Illinoie

McManus Motor Salia 
6711 S. Weetern Avė. 

Michivan Avė. Chevrolet Co. 
2284 S. Michigan Avenue 

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony leland Avenue 

A. J. Oaterbeek Motor Co.
7541 S. Halsted Street

, NORTH 
Milwaukee Avė. Motor Salea 

2504 Milwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 
812 Divereey Parkv.ay

Kadangi l'ad 
kos Ministerija 
reikalais, ypatingai 
čių, todėl matau i 
prašymą į jūsų 
kad šiek bei tiek 
mėtė nusususiais I 

- Matote, Jūsų ekscelencija, da
lykas šit kame: Jtiodmaikis at
važiuoju j Ameriką ir tikisi, 
kad ant Olstryčio jam bus su
rengta demonstracija’ iš dviejų 
ir vieno trečdalio fašistų (tik 
tiek jų yra) ir vieno arba dvie
jų špitolninkų. Todėl Jūsų eks
celencija malonėkite per sav(> 
pasiuntinybę praneš|i, kad jie 
iškanivolytų savo dantis, jeigu 
bent kiek tini apie juos supra- 

įtimą. Aš. manau, jums yre, 
žinoma, kad yra tokių fašistų, 

Generolas čangaiše- ^urie dantis kanivalija ne tik 
bolševiko Bo- sau, bet ir kitiemš. Toliaus 

Kas atras Bo- 'praneškite tiems, kurie par- 
gaus 85,00(1 do- duoda lotus ant mėnesio arba 

Jupiterio, kad jie maž daug ap- 
klinytų savo lotus, kitaip Juod- 

jmaikis gali išsisukti sau šon
kaulius. Taigi špitolninkarns 
patarkite, kad jie išsiklynytų 
ausis, nes jų ausys yra ’ už
trenktos nuo skambalų balso, 
kas gali kenkti jų girdėjimui, 
kuomet Juodmaikis sakys spy- 
čius apie Smetoną su varške.

Reikšdamas aukštą pagarbą 
Jūsų ekscelencijai, pasilieku 
ant šios ašarų pakulnės, 
Bolševiku Ciecorystės Princas.

P. S. Eina gandai, kad bol- 
Kinijoj visi valka- ^evikai dalyvauja šioj demon- 

V1S1 stracijoj be jokių kvietimų, ro
dei Jįusų eksuelencijalį nerius 

jiems jokiu pranešimų 
B. C. P.

v Motor 
vRadiator

: Reumatizmas sausgėle 
n Nesikankykite savsę skaus- 
H mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
m Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
m —raumenų, Bukimų; nes skau-
* dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
m dažnai ant patalo paguldo.
J CAPSICO COMPOUND mo- 
m stls lengvai prašalina viršmi-
* nčtas ligas; mums šiandie dau- 
n gybė žmonių siunčia padėka- 
JJ vonep pasveikę. Kaina 50c. per 
m paštą 55c. ar dvi už $1.50.
J Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
m KATOS“, augalais gydyties,
* kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS
m 3259 South Halsted Street
* t'HICAGO, ILL.
txxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxx

v Starting
V Lighting 
v Ignition 
VBattery 
■vTires_____
-vUpholstery 
■vTop______
vFenders 
V-Finish

Sales 
Street 
Company 
Avenue

Illinois 
In<v 

.Illinois

96th Street


