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Lietuvos dešiniųjų 
bandymai susitarti

Derybos valdžios SU Badas Kinuose

krikščionimis demo- ’-T-T !ž"'onh'bad<>upalie5,i
kratais

dėl kariuomenių siaubimo

sako

KAUNAS, lapkr. 3. [IJt].- 
“Idišė štime” 245 Nr. yra j- 
dėtas šio dienraščio korespon
dento pasikall>ėjimas su vienu 
krikščionių demokratų vadu, 
kuriamu nušviečiamos derybos 
tarp valdžios ir k. d. su ūki
ninkų sąjunga.

“Tik vieną kartą
krikščionių demokratų lyderis 

mano partijos ir ūkininkų 
sąjungos atstovai kreipėsi į 
valdžią su pareiškimu dėl pa
dėties šalyje ir užsieny. Visi 
kiti sutikimai įvyko tautinin
kų iniciatyva.

Prieš kokius du mėnesius 
d-ras Bistras 'ir p. Stulginskis 
buvo pakviesti pas valstybės 
prezidentą, kur buvo smul
kiai aptarti (pasikalbėjimas 
tęsėsi 4 v.) tautininkų su de
šinėmis partijomis koalicijos 
sąlygos. Tačiau prie susitari
mo neprieita. Panašus pasita
rimai įvyko kelis kartus.

Paskutinis pasitarimas įvy
ko spalių mėn. 25 d. pas mi
nisterį pirmininką. Vyriausia 
lema visudse > pasitarimuose 
buvo ruošiamas referendumas, 
su kuriuo k. d. ir ūkininkų 
są-ga nesutinka, šios partijos 
iš esmės nėra prieš konstitu
cijos pakeitimus, bet jos ma
no, kad šis klausimas gali būti 
išrištas seimo. Respublikos 
prezidentas gali sušaukti tam 
tikrą steigiamąjį seimą, kurs 
specialiai užsiimtų konstitu
cijos keitimais. Jeigu šis sei
mas — mano krikščionys de
mokratai — atsisakytų pakei
sti konstituciją, tai jis turėtų 
pasilikti, kaip įstatymdavys- 
lės įstaiga. Rinkimai į seimą 
turi įvykti einant veikiančiais 
įstatymais. Jeigu seimas pri
imtų konstitucijos keitimą, ei
nant kuriuo sumažinamas sei
mo atstovų skaičius (dešinysis 
blokas sutinka sumažinti at
stovų skaičių iki 60), tai dalis 
atstovų galėtų grąžinti jų 
mandatus. Dešinysis blokas 
taip pat nesutinka pakeisti tą 
punktą, kad rinkimų teisę tu
rėtų tik nuo 24 m. asmens. 
Krikščionys demokratai taip 

neigiamai žiuri į sumany- 
kad respublikos preziden- 
butų renkamas visos tau- 
Prezidentas

mą,

turi būti ren- 
senato, jeigu 
steigti tokią

pasitarime 
pirmininką pa-

los. 
karnas seimo ir 
seimas nutartu 
įstaigą.

Paskutiniame 
pas ministerį
si rodę, kad valdžia yra griež
tai nusistačiusi pravesti refe
rendumą ir todėl derybos jo
kių rezultatų nedavė.

šiaip ar taip politiniuose 
sluogsniuose viešpatauja 
kinimas, kad abi šalys 
nusileidimų ir koalicija 
sudaryta”

įsiti- 
darys 

bus

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
KINIO NELAIMĖJE

TRAU

pranešimai sako, kad šią 
trisdešimt trims tukstan-

ir kaimų Ki-i 
gręsiąs badas. Rado pa-

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
18. Tarptautines Kinų ba
daujančiųjų šalpos komisijos 
gauti 
žiemą
čiams miestelių 
nuošė 
liesti busią 9 milionai žmonių 
šantungo pietų vakarų krašte 
Ir čihli provincijos centralinė- 
se ir pietinėse srityse. Bado ; 
priežastys iš dalies buvo kai t- ■ 
ros ir blogas derlius, bet dau
giausia kariuomenių siaubimas 
ir plėšimai.

20,000 bado pabėgėlių, 
/ • be prieglaudos, 

elgetauja
PEKINAS, Kinai, lapkr.
Bėgantieji nuo bado šantun

go provincijoj žmonės plaukia 
i Tsinaną, kame jau dabar apie 
20,060 suvargusių pabėgėlių 
bastosi gatvėmis elgetaudami. 
Oras atšalęs, kaip žiemą, o jiei 
bastosi l>e prieglaudos ir men
kai apsitaisę.

Tarptautinė Kinų badaujan
čių šalpos komisija šiuo tarpu 
savo fondus išsėmus, 
valdovai karininkai 
Užsiėmę tarpusavio 
mis ir badaujantiems 
mažai tesirūpina.

Žiemai atėjus, Honano pro
vincijoje turės taipjau 
tūkstančių žmonių 
badauti, 
šininkų 
plėšimų

Chicago, UI. šeštadienis, Lapkritis-No vember 19 d., 1927
------ --------------- ..... .• ............— .......- ~V'. ................ "■ ■ "" *'

1 PtH’Iflv Ulių Alluntie Photo! '

Ih potvinio Connecticut valstijoj. — Būrelis benamių Hartford, Conn. Jų narnai liko nunešti 
vandens ir jie gyvena gatvėse, besišildydami prie sukurto laužo. Tokių dėl potvinio benamių 
Naujosios Anglijos valstijose yra apie 50,000.

Latvijoj areštuota
18 7 sąmokslininkai

Jų tarpe suimtas Behrsin, Mas
kvos agentas su pasportais 
ir krūva pinigų

Jaffe nusižudė
Vienas stambiųjų bolševikų 

diplomatų pasidarė sau galą

Stalinas vartoja aif- 
tisemitizma kovai

Girdai apie Trockį Didžioji Britanija
Trockis užmuštas; kalėjime;

Trockis pasigrobė valdžią...

LONDONAS, lapkr. 18.
Finansiniuose Londono j rate
liuose vaikščioja gandai, kad 
Leonas Trockis padaręs coup 
d’etat (sukilimą) Maskvoje ir' 
pasigrobęs valdžią į savo ra n-į 
kas.

pyksta ant Latvių

Už padarymą sutarties su so-' 
vielų Rusija žada nebeduoti 
Latviams kreditų

o. Kinų 
per daug 
kautynė- 

padėti

šimtai 
vargti ir 

ir vyriausiai dėl prie- 
armijų žygiuočių, 

ir krašto naikinimo.

Meksikos banditai 
puolė traukinį

Kautynėse 19 kareivių buvo 
užmušti; 9 kiti sužeisti-

MEKSIKOS MIEŠTAS, lap
kričio 18. — Telegrama iš A- 
guas Calientes praneša, kad 
banditų būrys puolė pasažieri- 
nį traukinį tarp Palmiros ir 
Aguas Calientes. Aštuoniolika 
tiaukinį lydėjusių kareivių 
buvo užmušta. Banditai užmu
šė taipjau traukinio mašinistą 
ir pečkurį. Tryd kareiviai ir 
šeši pasažieriai, jų tarpe viena 
moteriškė ir du ^vaikai, buvo 
besišaudant sužeisti?

RYGA, I^itvija, lapkr. 18. 
—Per pastaras dvi savaites 
Latvių policija suėmė septynis 
asmenis, (Latvių komunistų! 
partijos revoliucinio komiteto 
narius. Jų tarpe suimtas vienas Del 
vardu Behrsin, kominterno į-J spaudoj šiniųj kad Trockis L a-' 
galiotasis atstovas. Per bolševi- vęs Maskvoje nužudytas, tam 
kų teroro viešpatavimą pirma
me 1919 metų pusmety Behrsin 
buvo vienas vyriausių komi
sarų Maskvoje.

Pas Behrsiną, jį areštavus, 
rasta daug pasportų ir didelė 
pinigų suma. Policija sako, kad 
kai kurie pasportai buvę vogti, 
kiti padirbti. Instrukcijas ir 
pinigus Behrsin gaudavęs iš 
Maskvos.

31 darbininkas užbertas 
kasyklose

CAPE T()WN, Pietų Afri
ka, lapkr. 18. — Iš Joliannes- 

-burgo praneša, kad įvykus že
mės drebėjimui, Crown kasy
klose' buvo užberti 3,000 pėdų 
po žeme trisdešimt vienas dar
bininkas, jų tarpe keturi euro
piečiai ir 27 afrikiečiai. Gel
bėtojams pavykę gyvus išimti 
tris europiečius ir aštuonis 
čiagimlus. Esą vilties, kad ir 
visi kiti bus išgelbėti.

Devyni kareiviai žuvo 
nio katastrofoj

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 18. — Ištrukęs iš bėgių 
susikūlė pasažierinis Puebla- 
Vera Cruz traukinys. Devyni Į 
tiaukinį lydėjusių kareivių bu
vo užmušti, o trylika pasažie- 
rių ir vienas traukinio tarnau
tojas sužeisti.

■ ZII...

SUĖMĖ 15 JAPONŲ IMI
GRANTŲ GABENTOJŲ

Illinois Moterų Sąjunga 
trauki- pasmerkia karus

PEORtA, III., lapkr. 18. — 
i Moterų organizacija Illinois 
1 Leaguc of Women Voters lai- 
k y toj čia savo metinėj kon- 

i vencijoj priėmė rezoliuciją, 
kuria pasmerkiami karai, rei
kalaujama, kad visokį tarp
tautiniai ginčai butų išlygina
mi arbitražu ir kitokiomis tai
kos priemonėmis, o ne ginklo 
jėga.

ii « lapkr.
« M I

HOQUIAIM, Wasb., T ‘ 
18. — Imigracijos vyriausybė 
suėmė ir kalėjime padėjo pen- 
kioliką japonų, kaltinamų dėl 
šmugeliavimo imigrantų iš Ja
ponijos į Jungtines Valstybes.

MĖTOS KENTĖJO KALĖ
JIME NAKALTAI

18.
sutartis

Rusi-

LONDONAS, lapkr. 
Padaryta prekybos 

’ • ! tarp Latvijos ir sovietų
• jos sutrukdė Anglijos pastan- 

'LINASi lapkr. 18. (gasv sudaryti Pabaltijo valsty- 
pasirod|iu»ių užsienio bių bloką prieš Maskvą, ir 

Britai tuo labai nepatenkinti. 
Latvijai todėl duota žinoti, 
kad jos bendravimas su sovie
tų Rusija ir kitoniškas trakta
vimas tų valstybių, kurias Di
džioji Britanija favorizuojan- 
ti, turėsiąs tokių pasėkų, jog 
Latvija, kuri esanti reikalinga 
kapitalų kraštui atsteigti, ne
gausianti nė jokių kreditų 
Londone.

vakur tele- 
rezidenciją

tikri diplomatai 
fenavo į Trockio
Kremly. Atsiliepė pats Troc- 

kad jis tebėra 
Iš viso betgi matyt, 

kaip

kis, kas rodo, 
-vyvas.
kad jis laikomas Krernlyj 
kalinys.

Vienas pranešimas iš 
kvos sako, kad Trockis 
oficialiai areštuotas, 
ambasada Berline tos
nė neigia, nė patvirtina.

Mas- 
‘ęsąs 

Sovįetų 
žinios

Smarkus žemės drebėji
mas Portugalijoj

I .ISA BONAS, Portugalija,
lapkr. 18. — Olivieroj, centra- 
linėj Portugalijoj, įvyko smar
kus žemės drebėjimas, pada
ręs nemaža žalos. Vienas as
muo buvo užmuštas, vienuoli
ka sužeisti.

SKFIPB KAR4 EVOLIUCI
JOS MOKSLUI

OKI A ROM A CITY, 
lapkr. 18. Pasaulio 
č:cniu Fundamentalistu

Okla.,
Krikš- 
Dr-ja 

(Worlds Christian Fundamen-
talist Association) skelbia, kad 
ji jau prisirengus pradėti ai
trią kovą prieš evoliucijos mo
kslų dėstymą Oklahomos, Kau
šas ir’ Arkansaso valstijų mo
kyklose.

KORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras Šiai dienai pra- 
nušauja:

Daugiausiai apsiniaukę; ne
didelė temepraturos atmaina;

VERA CRUZ, Meksika, lap
kričio 18.—Ties Cruz Verde, 
netoli nuo Jalapos, šiandie su
sikūlė pasažierinis traukinys, 
ištrukęs iš bėgių. Daugiau 
kaip dvidešimt žmonių buvo [šokimo mokyklą,
sužeista, kai kurie pavojingai. I bus profesiniai šokėjai.

Bažnyčia mokins šokti

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
18. -- šv. Petro protestonų 
episkopalų bažnyčia atidaro

Mokytojai

PTTTSBimrrH, Pa., lapkr.
18. —Iš baudžiamojo kalėji
mo čia tapo paleistas Joe Sa- 
rappa, kurs ryšy su papildyta 
1919 metais žmogžudybe buvo vidutinis ir stipresnis žiemių
nuteistas dvyliką metų kalėti, ir rytų vėjas.
Dabar pasirodė, kijd Sarappal iVakąr temperatūros 
buvo neteisingai nuteistas. Va- tarp 23° ir 30° F. 
dinas, žmogus šešerius 
kentėjo įbaudžiamajame 
jime nekaltai.

buvo

metus 
kalė- džiasi 4:27. Mėnuo teka 2:36 

ryt0.

šiandie saulė teka 6:44, lei-

MASKVA, lapkr. 18. —Nu
sižudė, susivarydamas kulipką 
į galvą, Adolfas Abramovičas 
Joffe, vienas stambiausių so
vietų sistemos vadų. Nusižudė 
dėl skaudžios ligos, kurią jis 

įgavo Kinuose, kai jis buvo ten 
sovietų ambasadorium. Gydy
tojai niekados negalėjo nusta
tyti tikrai, kuo Joffe sirgo, ir 
) pastaruoju laiku liga taippaaš 
trėjo, jogei ligonis, matyt, ne- 

’ bepakęsdamas, pasidarė galą.
Kaip sovietų diplomatas Jof- 

; fe pirmiausiai pasirodė Bresl- 
| Litovske taikos, derybose tarp 
Rusu ir Vokiečių, kur jis bu
vo Rusų delegacijos pirminin
kas. 191A m. kovo mėnesį jis 
buvo paskirtas sovietų amba- 
smlorium Berline, iš kur tų 
pačių metų lapkrity buvo išvy 
tas. Po to jis buvo rusų dele
gacijos pirmininkas Rusų- 
Lenkų taikds konferencijoje 
Rygoj. 1622 metais jis išvyko 
į Kinus kaip sovietų ambasa
dorius, ir ten susirgo. 1923 m. 
jis išvyko į Tokio ekonominių 
derybų yesti su Japonija. Vė
liaus jis bdvo sovietų ambasa- 
i derins Viennoje, o pastaruoju 
{laiku buvo sovietų koncesijų 

_ ■ komisijos vicepirmininkas.

TRAUKINIO KATASTROFA

INDIANA POLIS, Ind., lap 
kričio 18. — Ištrukęs iš bėgi v 
susikūlė pasažierinis Pennsyl- 
vania traukinys No. 306, ėjęs 
iš Cbicagos į Louiavillę. Vienas 
traukinio tarnautojas buvo
muštas, trys kiti sužeisti. Pa- 
sažierių sužeistų nebuvo.

už-

Ispanija grįšianti Į 
Tautų Sąjungą

Sprogimas sudraskė boję 
torpedp fabriką

Anglai ir Italai žadą jai 
latinę vietą Sąjungos

nuo-
tary-

prieš opoziciją

Jaroslavskis, vienas vykdomo
jo komiteto sekretorių, pro
testuoja prieš tokią taktiką

MASKVA, lapkr. 18. —Ru
sų valdančiosios komunistų 
partijos kovoje su opozicija, 
kaip vienas įnagių, vartojamas 
ir antisemitizmas, kadangi o- 
pozicijos vadai - Trockis, 
Zinovjevas, Kamcnevas, Radė- 
kas ir kiti — yra, mat, žydai.

Taip pastebi savo straipsny 
“Pravdoj” Jaroslavskis, vienas 
vykdomojo komunistų partijom 
komiteto sekretorių.

Jaroslavskis sako, kad ko
munistų internacionale esą at
stovaujamos visos tautybės, o 
todėl, užuot antisemitizmą 
kursčius, partija turinti su juo» 
kovoti ir neleisti, kad jis plis
tų žmonių masėse.

Tai yra pirmas oficialinis 
patvirtinimas to, kad Stalinas, 
kovodamas opoziciją, vartoja, 
kaip priemonę, antisemitizmą.

, Mirė Morokos sultanas

RABATAS, Moroka, lapkr. 
17. — Feze šiandie mirė Mo
nikos sultanas Mulai Jusefas.,

Darbo Laukas
“Indžonkšenas prieš streikuo

jančius angliakasius
INDIANA, Pa., lapkr. 18. — 

Indiana kauntės teismo tei
sėjas I^augham davė Clearfield 
Bituminous Coal korporacijai 
“indžonkšeną” prieš United 
Mine Workers uniją. “Indžon- 
kšenu” griežtai užginta unijos 
nariams artintis prie tos kor
poracijos kasyklų^ pikietuoti 
arba atkalbinėti streiklaužius 

j nuo' darbo.
i Kulkosvaidžiai prieš Colorado&Į 

streikininkus
DENVER,*Colo., lapkr. 18.

Ginti Columbine anglies 
kasyklas nuo streikininkų pi- 
kietavimo ir demonstracijų, 
gubernatorius Adams atsiuntė 
nacionalinės gvardijos kuopą,

MADRIDAS^ Ispanija, lapkr. Į 
18. Karaliui Alfonsui grįžus} 
iš kelionės po Viduržemio jū
res ir vizito Neapoliui, dabar 
Ispanijos sostinėje vaikščioja

lap-COFFEYVILLE 
•kr.’čio 18. 
fcrson 
Torpedo
šiandie įvyko 
sprogimas, sudraskęs 
taigą ir supurtęs visą mieste
lį. Pranešimas sako, kad 
žmonių niekas nenukentėjęs.

Sprogimas sudraskė 
laivo: vieną užmušė

BALTIMORE, Md., lapkr. 
18. - Smarkus sprogimas su
draskė garlaivy John Lucken- 
bacb, vieną darbininką užmu
šė* ir keturis kitus pavojingai 
sužeidė. Vienas darbininkas 
buvo nublokštas vandenin. 
Sprogimas įvyko darbininkams; 
dirbant su acetileno žaizdru 
ties gazolino tanku.

Kas., 
' Netoli nuo 

miestelio Independent 
kompanijos fabrike 

nitroglicerino gildai, kad Ispanija jau beveik
visą įs- nutrrus grįžti atgal į Tautų 

Sąjungą ir pilnai dalyvauti jos 
darbuose. Delegatu veikiausia apginkluotą kulkosvaidžiais. 

Susins pats premjeras Prtoo darbinink streik,g
de Rivera,

Tokio Ispanijos fronto pa- BUTLER, Pa., lapkr. 18. - 
keitimo priežastis esanti ta, Protestuodami dėl nuskėlimo 
kad Anglija ir Italija prižade- algų nuo 10 iki 15 nuoš., trys 
josios remti jos reikalavimą, šimtai Standard Plate Glass 
kad jai butų suteikta nuolati- kompanijos darbininkų paskel- 

I ne vieta Sąjungos taryboje. be streiką.

MASKVA, lapkr. 18. — So
vietų ambasadorium Japonijai 
paskirtas Aleksandras 
novskis.

Troja-

lapkr. 
savai-

BALTIMORiE, Md., 
18. Per pastaras dvi 
tęs Baltimorėj mirė nuo mun- 
šaino 12 žmonių.

Vakar į Ameriką (Chicago) 
išvažiavo Lietuvos universite
to stud. korporacijos “Frater- 
nitas Juvenum” narys —bur-. 
šas Romualdas Juchnevičius. 
Tenka patirti, kad ir daugiau 
studentų žada važiuoti Ameri
kon studijuoti techniką.

Amerikon važiuoja visuo- 
meninkas p. Šidlauskas,

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

x ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, I 'hifH1

/ į
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Ūpas Ir Rimtas 
j Galvojimas ;

f pas yra protiškas karštis, 
u mus pasidavimas įspudžiui, 
kuris akstiną greitą sprendi* 
ria, neapgalvotą išsišokimą 
žcdtiu ar veiksmu. Suaugu
siam toks veiksnia veik visada 
būna apgailėtinas. Tokiame j- 
kaitime ūpas liuosai pasiduoda 
kūno jausmams ir žvėriškam, 
įsiutimui, nebodamas proto per- 
sargų.

Visai kas kita yra rimtas 
galvojimas.

B imtai galvojąs net kėbliau- 
sioj padėty randa išeigą. Kada 
paviršinės proto jėgos blanks
ta, jei asmuo yra gana išsila
vinęs susivaldime. t. y. nepasi
duoda upui, neįstengiant išrišt 
susidarusios painiavos, ar ne
randa plotmės tiksliam veiki
mui, tada jam ateina pagelbon 
nujautimo jėga, kitaip intuici
ja (intuition) vadinama, kurią 
galima vadint šeštojo jausmo 
apreiška. kuri visada lyg sakyt 
pasako, tai nurodydama, tai 
persergėdama nuo klaidų. Tik 
retas tas persargas, ar nurodi- 
mus tenuvokiame.

Asmuo mokąs susivaldyt ir 
rimtai galvojąs, labai retai lient 
kame padaro klaidą, už kurią 
reikėtų raudonuot.

Bimtumas visokiose aplinky
bėse, yra dvasinio tvirtumo žy
mė.

Užsilaikyt rimtai, patogiose 
aplinkybėse — ne naujiena; 
dažžnai taai pataiko. Kas ki
ta tokių pat likt baudimo va
landoj, t. y., kada kas netei
singai užgauna, ar nepaisančiai 
pažeidžia. Ve kur ir persisi- 
joja tvirtieji nuo silpnuolių.

Būti rimtam visikiose aplin
kybėse, net ir skaudaus baudi
mo valandose, yra tikra Pra- 
amžio dovana!

Asmuo rimto pob-udžio, net 
pikčiausiam antpuoly rimtai 
ir tik keliais žodžiais apgali 
“priešą” lengviau, negu tvir
čiausia kūno drutuolis kumščiu, 
ar Įnagiu.

Dažnai nesusivaldąs karš
tuolis, vos pradėjęs skaityt, ra
dęs kelias nepalankias jo nuo
monei ar skoniui mintis, ar 
sakinius, nė nebaigęs skaitinio, 
(ar klausęs kito kalbos), jau 
skubina daryt savotišką išva
dą. Tuo daroma didesnė klai
da, negu klaidingo rašytojo, ar 
kalbėtojo. Dažnai rimtai skai
tydami, ar klausydami randa
me, kad tas pats raštas nėra 
taip jau svetimas musų pačių 
minčiai. Bimtai skaitydami 
pagauname visai kitokią min
tį, negu pasidavę dvasiniam 
karščio upui, kurs visada to
lina nuo vidurinio susipratimo 
kelio.

Daleiakime, aš negaliu sutikt 
su radėjo mintimis. Tokiam at
sitikime, jei matai, kad mano 
mintis jį kiek suįdomys, ar 
pakeis kiek jo nuomonę, gali
ma rimtai patiekt savo mintis; 
arba — duot laisvę savaip gal
vot. Kaip aukštai nebūtume 
mokyti, ir kaip sumaniai būtu
mėm išauklėti, kiekvienas tu
rime savas pažiūras, ir savy- 
tą skonį, tad turime duot lais
vę ir kitam liuosai išsireikšti. 
Rodos, daugumai teko matyt,

kaip to* pačios idėjos draugai, 
bedėltydami aavb pažiūras, 
viename klausime ir tame pa
čiame daiyke susikerta. Kar
šty ir vienas ir kitas eina j 
kraštus ir išeina iš apsibrėž
tos plotmės, — tiesos, kaip 
pas vieną, taip ir pas kitą ma
žai belieka. Tiesa dažniausia 
vidury gludi.

Ginčiu je, susitaikimo jmslap- 
tis yra — surast kampą, iš 
kurio priešas (oponent) savo 
teisingumą stato. Ūpo apim
tas, pasidavęs užsikarščiavu- 
siems jausmams, žinoma, tokio 
kampo neieškos. Tokiam ro
dos, kad tik jo pažiūrų kam
pas, t. y. iš kurio jis žiuri yra 
leisingiausis. Tame visa karš
tuolio silpnybe ir pasireiškia.

Žinant kad į bile klausimą 
galima netik iš dviejų, o ir iš 
kelių pusių žiūrėt ir matyt tie
są, turime valdyt ūpą, kad rim
tai mokėt pažvelgt ir į priešo 
pusę, t. y. ir jam leist turėt 
tiesos.

Kaip žiūrime, taip matome; 
'«> ieškome, tą randame. Ieš
kokim pas ką klaidos — rasim, 
:eškokim tiesos irgi rasim. 
I'ą, rodos, dažnas rimčiau žiu- 
rys j gyvenimo klausimus kas- 
die mato.

Asmuo rimtas, susi valdąs, 
pili savo tyliu galvai imu toli 
oralenkt net geriausius žino
vus, kurie vien karštu upu va
dovaujasi, kad tik apgalėjus 
)iicšą. tokie netik nesilaiko 
padorumo, nė takto, 1x4 nere
tai panaudoja lokius išsireiški
mus nugalėjimui savo priešo, 
iž kuriuos, jei priešas pasitai

ko maždaug tokio pat karščio, 
irk'rina netik gailėtis, bet 
nemažai nesmagumo nukęst, 
ne be nuo priešo, bot nuo pa
šalinių, kurių privalumas da
bot, kad ir įsikarščiavę laiky
tus tam tikro ruožo ir prasižen
gusius apkaltint ne už idėjos 
•ir pažiūrų ginimą, o už ne- 
iuvaldimą liežuvio. Bet gerai, 
kad kiti esti kantresni, jei ir 
iėva pilnai rimti.

Nudie tas skaitoma rnoky-* 
u ir tvirtu, kas mGRa frave su- 
/aldyt, net ir per ausį gavęs; 
oks jei ne šiandie, tai ryt sa-1 
/o priedą ramiu bud u perga
lės.

Rimtas galvojimas labai re- 
ai gali privest prie skaudžios 
įasėkos, už kurią reikėtų gai- 
ėtis. Ūpas gi — visada.

—Anis Kukas.

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie-| 
ainiais “reeds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

I

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad aut 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARLQUEEN”
Katalogus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, 1LL.

JŪSŲ AKYS \

Ayt» tai juxų didelis turtas. 
,x<iug. kitę savo akta ir sykiu apsau
gokite phvv sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų aky 8, tai ir visaa jūsų kunaę 
nesveikas

Egzanim toju akis ir pritaikau aki
nius kam i takia, duodu patarimų akių 
liigianoje vlaiems.

Dr. C\ Michel
11 KTU VYS OPTOMETRISTAS
3133 So. Halsted S t;

Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Bašo Dr. Margeris

Tęsinys)

O kaip tenka slogučiui sle
giant jaustis, tai, radosi, mes 
visi labai gerai žinome, nes 
vargiai nors vienas iš musų be- 
atsiras, kuriam nebūtų tekę 
slogučio slėgiamu būti. Laimi 
gražiui Dr. YValsh nupasako
ja, kaip jis jautėsi, kada pir
mą kartą slogutis jį slogino: 
“Pavargęs nuo skaitymo, ir, 
tikrai sakant, protiškai ir fi
ziškai išsisėmęs, pargtriuvau 
skersai lovos, kad va pirm pie
tų pašauks, biskutį pasilsėjus. 
Tuojaus ir užmigau. Bet ne
užilgo, rodosi, kad mano drau
gas įnamis ėjo linkui mano 
kambario, ir menkas bildėsis, 
kokį jis eidamas padarė, ėmė 
ir išbudino mane. Aš ban- 
ižiau atsikelti, liet jėgos ir 
jausmai tarsi visai butų apka
lę mane. Girdėjimas, regėji
mui ir sąmonė lietgi pasiliko 
nesudrumsta. Bandžiau para
ginti, sustiprinti savo valią, 
kad galėjus muskulus (raume
nis) valdyti, bet ir vėl. man 
nepavyko. Dabar, mažiau ar 
daugiau nusigandęs, bandžiau 
pagalbos šauktis, liet patyriau, 
kad nei burnos atdaryt, nei 
kalbės visai nebegaliu. O čia 
atrodė, kad ne, sekundos, bet 
valandos jau prabėgo. Stai
gus pabarškinimas į mano du- 
•is veikiai sukėlė manyje vei
klumo. Kitą sykį man ir vėl 
panašiai atsitiko. Aš esu lin
kęs manyti, kad lai dėl persi- 
iirbimo taip atsitinka. Toks 
stovis dažnai naktiniu paraly
žium vadinamas.”

Slogučio stovyj būnant ten
ka jausti itin didelė baime ir 
silpnumas. Rodosi, kad koka- 
nepaprastus neprietelius ar 
baisumis užpuola, bandai gin
ais ar bėgti, bet pamatai, kad 
jėgų visi nebėru. Baisūnais 
dažniausiai būna žmonės, žvė
rys arba ir velniai, 
žmogus, pavyzdžiui,
kasnakt sapnuodavęs, jog Iri
sus jūrių arklys 
vęs, nuo didelio 
nusirisdavęs, į jo 
davęs, tiesiog ant
užslinkdavęs ir pradėdavęs jį 
sloginti. Kitą dažnai kainuoda
vęs pusiau levas-pusiau bež
džionė žvėris, kuris, girdi, ant 
krutinės užsirisdavęs ir savo

Vienas 
beveik

pasirodyda- 
šmoto ledo 

lovą įšliauž- 
jo krutinės

DEL JŪSŲ LABO A
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774
, NATARIUSAS

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.

— -<

Nepamirškite savo gimines Lietuvoje 
ant Kalėdų

Dabar yra laikas pasiųsti pinigus. Musą greitas ir atsakomas 
patarnavimus. — Parduodame ir mainom namus. Apdraužiame 
nuo ugnies ir kitų atsitikimų. — Prirengiame visokius legalius do
kumentus. Ofsas atdaras nedėtomis iki 12:00.

BERNARD V. MILASZEWICZ
4600 South Wcod Street

Tel. Vlrgioia 0117

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums

ou* J

išnaikinti jutai žiurkei, peles, 
tarakonus ir blakea.

Turim 67 mėty patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMINATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777 <

baisius nagus stačiai į gerklę 
suvarydavęs. Bet kartais pa
sitaiko sapnuoti, kad niekas 
neužpuola, o tiktai tenka bai
sioje padėtyje merdėti. Pa
vyzdžiui, viena moteris sapnuo 
davusi, kad jei tekdavę ant 
labai aukšto stielio būti ir 
baisiai bijotis, kad nenupuo- 
lus. O kita sapnuodavusi, jog 
kokia
rakto skylutę ją traukdavus.

i j Rusiškus k Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevtlt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

tai nematoma jėga per

(Bus daugiau)

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

"Mano Ink r tai darė man n«»rwumi|. 
Skaudėjo nugara, buvau narvuotaa, silpnas 
Ir ligotas,’* sako Mr. G«o. I^avitt, Sublett, 
Kansas. “Al vartojau Nugn-Tone ir dabar 
jausiuosi Stipresnis ir nvelkoRnls. AK 'ma
loniai rekomenduosiu Nuga-Tonc visiems, 
kurie turi tl'pnii Ir nuvargintų sistemų.“

Nuga-Tono yra suteikusios tikrų palaimų 
tel tų, kurie nuolat buvo silpni ir liblyikę. 
los sutelkė daugiau energijos silpniems ir 
nervotiems vyrams ir moterims, taipgi eu. 
telkė ramų ir atėvieiinantl miegų, kurie 
negalėdavo miegoti. Nuga-Tone pataiso ape
itų ir virftkinimų. Pralalina pūslės ir inks
tų nesmagumus i keletu dienų, daugelyje 
atsitikimų prašalimi uikietėjimų, gasus iš 
vidurių ir žarnų, svaigu:j, padaugina silp
niems svarumų. Nuga-Tone atšviežina jė- 
tų dcl visų kūno organų, jos yra parduo- 
ižimos vestinėse su garantija, kad suteiks 
užganėd'nimų.

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

2045 W, 35th St., Chicago, III.
z Parduodam1 deimantus ir kitokius auksi

nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal.

PADĖKIT SAVO PINIGUS
Geriausia jums pasidėti į šią Pirmutinę ir 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę 
Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd SM
Kampas Lcavitt. Street 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00 I • ■ .
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

y ".-.i, ,■ .hv.A s ' -t-t:-,—.
.- *» •’

čia Tatnista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuoSimtj.

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

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame i kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

BANKUS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Suimtomis iki 8:30 vai. vak.

~ .i, - ............ i t- rr— -

Ręmęmber pyr name and location

$29.50

4 aukštas

Jūsų Šeimynos Džiaugsmas Bus Neap
sakomai Padidintas, Jei Jus 
Nupirksite---

/ * . v J

Jiems

and
Halsted 
kStreetj

$1 įmokėti
$1Į SAVAITE
Portable elektrinės

SIUVAMOS 
MAŠINOS

Žvilgančios ir naujos 
*i|nai prirengtos su visais plie- 

is pridččkais. Garantuotos 
metų. DYKAI lekcijos 

jūsų namuose ... < $29.50 
Paprastai vertos $45

Apžiūrėki! musų pilnų pasirinkimų Eldredge ir 
Singer Siuvamų Mašinų

KIMBA
Grojiklį Pianą

KimbalI Grojiklio piano vietą negali užimti 
joks kitas muzikalis daiktas, nes tik su KimbalI 
grojikliu galima pagaminti savotiška ■ muzika, be
vartodamas muzikos volelius, arba grojidamas su 
pirštais: šokius, dainas ir meladijas, kada tik jus 
norite ir kuri muzika jums geriausia patinka, at
kartodami nesuskaitomai daug sykiu.—Be KimbalI 
Piano jus negalite būti linksmi ir patenkinti. Anks- 
čiaus ar vėliaus jus turėsite įsigyti sau KimbalI! 
Kodėl ne šiandien?

Ateikite į Peoples Krautuves šiandien, būdami 
tikri, kad šiose krautuvėse rasite didžiulį pasirin
kimą KimbalI Pianų už daug geresnes išlygas, ne
gu kur kitur. Jus pastebėsite musų žemas kainas 
ant KimbalI Grojikliu taip pigiai pra
dedant po $350.00 ir augščiau.

Didis Pasirinkimas Geriau
sių Amerikos Išdirbysčių

RADIOS
Rasite Peoples Krautuvėse 

Vėliausios mados R. C.
A. Radiolos ir Atwater 
Kent Radios, pilnai įrengti 
setai dėl vartojimo elektri
nės jėgos ir nereikalauja jo
kių beterių. Puikiausiuose 
kabinetuose. Kainos nepa
lyginamai žemos ant pilnai 
įrengtų setų po $184.00 ir 
augščiau.

Ant lengvų išmokėjimų.

Gramafonų
Bargenai

Pasirinkimas: COLUMBIA, 
VICTROLŲ BROADCASTER, 
BRUNSWICK ir 1.1. Labai ge
rame stovyje po

$15 $25 $40
ir augščiau

Columbia Rekordai 3 už $1.00

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 
Chicagoje ir Amerikoje

Lengvi Išmokėjimai Suteikiami Visiems
'O LARGE STORU

4177-83 Archer Av. 1922-30 S. Halsted
Kampas Richmonch St. Prie 19th Place 

M. Kežas, Vedėjas. ' .1. Nakrošis, Vedėjas.
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NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Įvairenybes
Cyrus E. Blanke is St. Louis, 

kavos ir arbatos. importuotojas, 
pasiremdamas skaitlinėmis, sa- 

„ , x ... „ .ko, kad amerikiečiai kas sekun-fa.tar.us dešimtmeimts Eu-|(| jš ja 7fį ooo puodukua
ropa neretai pasiekdavo žinios, bo„„o , 1O1
kad kai kurių Toreso perla- 
kos salų gyventojai (Toreso per
ta ka — tarpe Australijos ir 
Naujosios Gvinėjos) turi papro
tį užlaikyti savo numirėlius mu
mijų pavidale. Tos žinios buvo 
skaitomos mažai teturinčiomis 
pagrindo, kol nebuvo visiškai 
patvirtintos Australijos mokovo 
llamplein-Boriso ištyrimais. Jis 
įsitikino, kad darymas mumijų 
iš numirėlių ištikrųjų yra prak
tikuojamas Australijai gretimų 
salų gyventojų, nors to papročio 
priežasčių aiškinimo jam sužino
ti nepavyko. Kuomet miršta 
kas noif iš tos giminės, jo kū
ną iŠ pradžios bėgyje savaitės 
džiovina ore, laikant ant aukš
tos platformos. Paskui nuneša 
kūną į juros krantą ir, išskro- 
dę aštriu kiaukutu pilvą ir kru
tinę. vidurius išmeta į jurą. Po 
to kūną vėl išstato atviroje vie
toje, kol jis neišdžius. Jokių, 

I turinčių sakų pobūdį, medžiagų 
apsaugojančių mumijas nuo pu
vimo papuasai priešingai aigip- 
tėnams, nevartoja. Kuomet kti- 

, nas išdžiūsta, jį papuošia žolė
mis, margais kiaukutais ir pa
našiais dalykais, ir paskui su ce- 

' remonijomis įneša į mirusio gi
minaičio palapinę. Čia mumija 
laikoma stačiai ant medinio pa
dėklo. [L. U.]

korespondencijosĮ
Papuasii mumijos Waukegan, III

CHICAGOS 
ŽINIOS

kavos. J metus išgeriama 121 
bilionų (121,000,000,000) puo
dukų- kavos, šiemet amerikie
čiai suvartosią daugiau pusant
ro biliono (1,500,000,000) svarų 
kavos ir 100,000,000 svarų ar
batos.

Pernai Lietuvoj sudegė 668 
gyvenamieji namai ir 1,175 tro- 
liesiai. Gaisrų nuostoliai siekia 
virš 10,000,000 litų.

Vienas gaisras Lietuvoj iš
puola kas aštuntą valandą.

Kasmet gaisruose žūsta 
giau kaip 15,000 žmonių.

dau-

New Yorke kasdie būna 7,- 
500,000 pašaukimų telefonu.

Pabaigoj pereitų metų Geor- 
gia valstijoj buvo 129,490 tele
fonų. — 10,494 telefonų dau
giau, negu metai atgal.

šiemet pirmas geležinkelis 
Amerikoj, Baltimore and Ohio, 
venčia šimtmetines sukaktu

ves.

Pernai buvo švenčiama 50 
metų sukaktuvės nuo išradimo 
telefono.

Telefonų kompanijoms dirba 
381,000 žmonių, — 130,000 vy_- 
rų ir 251,000 moterų.

Apsigyveivi Dr. A. P. Gurskis.
— Gera vieta uptiekoriui.

esant waukcganie

Dr. A. P. Gurskis, dentis- 
tas, kuris peniklioliką metų 
praktikavo Ciceroj, šiomis die
nomis persikėlė pas mus. Ofi- 
ją jis atidarė puikioj vietoj, 
Waukegano majoro, namuose 
(831-8111 St.).

Ileikalui
eini dabar turės progos kreip
tis j savo / žmogų. Ir reikia 
manyti, kad Dr. < 
tautiečiams suteiks kuopui- 
kiausj patarnavimų. Juo la
biau, kad jis visais žvilgsniais 
modernišką ofisų įrengė.

Prieš kiek laiko čia apsigy
veno daktarai, Giryotai (bro- 

’.is ir sesuo), kurie praeitais 
nitais baigė medicinos moks
lą. Daktarai Giryotai paeina 
iš Cicero.

Tiuksta tik lietuvio aptieko- 
. iaus. Registruotam aptieko- 
■iui šiuo laiku pasitaiko auk- 

• inė proga įgyti aplieką. 1 
tiigų visai amžai tereikia. Kas 
norėtų gauti platesnių infor- 
nacijų, tesikreipia j pr. A. 

?. Gurskį aukščiau nurodytu 
adresu. —žinąs.

Proto Higiena
“Mes turime žiūrėti į proto 

sumišimą su tokia pat užuojau
ta, su kokia žiūrime į pjaučių 
uždegimą, cukrinę ligą ir ki
tas.

“Daugumoj paprastų žmo
nių proto pamišėlis iššaukia 
nejaukų sujaudinimą ir 
vumą, atsižvelgiant į jo 
sį, kaip ką tai patetiško.

Gurskis savo fcingo. Toks žiūrėjimas į

atsitikimų, 
asmuo, ku
tam tikrų 

dir-
prisitai-

Garsinkites Naujienose

aky- 
elge- 
juo- 
pro- 

lo ligonį yra klaidingas ir
nevykęs’*, suko Dr. Alex S. 
llcrshfield, valstijos gydyto
jas proto ligų.

“Didžiumoje 
proto ligonis yra 
rio protas dirba
sunkenybių spaudžiamas, 
ba, idant tinkamai 
kius. Nežiūrint dėl kokios prie 
žasties jo proto darbas iš- 
kripo iš normalaus kelio, visos 

j>astangos turi būti dedamos 
Pi-llam, kad suteikus tokiam ligo

niui tinkamą pagelbų, kokios 
jo liga reikalauja.

“Pagelba, kuri teikia ge
riausių pasekmių proto ligas 
gydant, yra atatinkamos gyve
nimo sąlygos, fiziškieji ir ly
ties prisitaikymai,” sako dak

taras Hersbfield. "Gyvenimas

esmėje yra pastangos prisi
taikyti, tikti, ir protas, kuris 
yra tinkamai pritaikytas, ga
li išvengti daug blogumų, ku
rie jį vargina. Jeigu viena un
cija apsaugojimo yra 
so svaro gydymo, tai 
ti asmenį nuo proto 
geibu laimingo namų
mo, maloniu aplinkybių, tinka
mo darbo ir sveiko kūno pa
laikymo yra verta daugiau, 
negu visi valstijos ligonbučiai 
su visu jų puikiu darbu, kuris 
daroma, kad prižiūrėjus proto 
ligonius.**

verta vi- 
apsaugo- 
ligos pu

šy veni-

KALĖDŲ 
DAVANOS
LIETUVAI

Yra labai pagirtinas paprotys 
Amerikos lietuvių, kad apie Ka
lėdas siunčia pinigų sa u gimi
nėms ir draugams Lietuvon, 
šimtai tūkstančių dolerių tapo 
pasiųsta i Lietuvą per itą ban
ką.
Jeigu jus manote siųsti pkvgų 
j Lietuvą Kalėdoms, atsilanky- 
kit į musų banką tuojau ir pa
siuskit, kad jie gautų pinigus 
prieš Kalėdas.

5

Peoples Bank

>1

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v. 
Chicago

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

v.a.nkit SKILVIO SERO AN
ČIŲ I PralaUnkltir uikletAJimn. .1? (| l
LiznviB ir tolime. Juh KamJSyU -u RioFood Korrector.

. S 1.25 Vaistinėj
BIO^7JwCTRmR^T,ON

“Kam Sirgti?**

BiopooD
korrector

SIUSKIT PER
AUJIENAS
JIGUS LIETUVON
rašo Lietuvos žmonės'r 
pataria Lietuvos bankai

dykai.

*

daktare.
—Kodėl?

Nes aš esu toks neturtin
gas, kad dažnai vos vienut kar
ią per savaitę pidus valgau.

bei nuo įvairių kenks- 
oro sąlygų, turi įvairių 

Tačiau dažniausia, ka- 
budai negelbsti, jiems

Italijoj netoli Neapolio mies- 
senai užgesusio ugniakal- 
žiotvse (krateryje) mano- 

Del to,

gyvulių veis- 
Gyvulių porą

v

Kurortas ugniakalnio 
žiotyse

to, 
nio 
ma įsteigti kurortas, 
kad šioj vietoj yra daug gydo
mųjų mineralinių šaltinių, ku
rių šilima svyruoja tarp 18 ir 
150 laipsnių. Pažymėtina, kad 
ši viela buvo žinoma ir seno
vėje. Tai liudija iki šių laikų 
išlikę ugniakalnio žiotyse tro
besiai.

Pašnekesys pas Konradą.
Ar tu žinai, kad lietuviai 

tapo visai į žydus panašus?
Nu?

—Taip. Žydai laukia Mesi
jo, o lietuviai — paskolos.

Neišgydomas.
Kurorto gydytojas. — Tam

stai reikia mažiau maudytis ir 
kasdieną po pietų pamiegoti 
pora valandų.
4 C S

.. .JJ_______ 'J !L—.

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų, 
.......... -j .................... .. —

Gyvulių veislumas
Pnlypri namasai 

lamo santykis, 
per savo amžių gali susilaukti 
tokios “šeimos“: žvirblis —30, 
dramblys — 3, bitės — 10 — 
50 tūkstančių, žiurkės — 250, 
diglė — 80 100, upėtakis 

silkė — 200,(MM).* 
karpis — 500,000, ungurys — 
100,000, sliekas, kuris rangosi 
— 30 — 40 milionų, sliekai, ku
rie n esi rango 200 milionų.

Gamta gyvuliams suteikė tą 
ypatybę savo veislei nuo išny
kimo apsaugoti, kad juo blo
gesnės jiems gyventi sąlygos, 
tuo labiau jie veisias. Savo 
veislei palaikyti ir apsiginti 
nuo stipresniųjų priešų išnai
kinimo 
mingų 
būdų, 
da tię 
nieko daugiau nelieka, kaip sa
vo veislę palaikyti nepaprastu 
veislumu. Del didelio veislinio 
sunku tuos gyvūnus ir jų prie
šams išnaikinti.

minas
r Europos gydymo metodus. Geriau 
•ai ir greičiausiai išgydo.

SERGANTI ŽMONĖS
Del fferiaaaio tr rr«lčiau»io Ifairydymo 

pultarkit nu

Dr. B. M. Rose 
Specialistu

Jo triRileSimtis me
tų pasekmingo l»ru 
ktikavimo gydvnu 
chroniškų ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiSkų i) 
nlaptų ligų, j^tns y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jia vartoja Amerikon

Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampa* Mnnroe Street. Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vy- 

■I priėmimo kambary* 606, — Moterų 508 
<>fi»o valandoM kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedfliomi* nuo 10 ryto iki 1 pc 
p i et. PanedAlyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakar*.

PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI Į LIE 
TUVĄ IR KITAS EUROPOS ŠALIS 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar! 
Trys tūkstančiai žmonių šį metą gaus Kalėdoms 
čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių.

Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar daugiau tarpe lapkričio 15, 192? ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

South West Trust & Savings Bank
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago

Lafayette 1708—09—10

NKEJIMAI
Dienoje Atidarymo Valymo Ir -Dažymo 

Rūbų Dirbtuvės
ILLINOIS COOPERATIVE CLEANERS & DYERS 

2712-18 Eisimi Avė.
Tel. Humboldt 2348-9

Mes korporacijos nariai ir siuvėju susivienijimas, nuoširdžiai 
linkime didžiausio pasisekimo ir didžiausios nafidos organizaci
jai užganėdinime publikos.

Lai nauja organizacija būna pasididžiavimu specialistų 
Visi nariai koperacijos.

ILLINOIS CO-OP. CLEANERS & DYERS
IR SIUVĖJŲ SUSIVIENIJIMAS

t

G

Jums Nereikia Kentėti Nuo Šalčio
Ar jus galit įsivaizduoti sau gyvenimą be elektros 
ar gaso šviesos, tiktai žvakėmis apsišviečiant. Tas 
butų negalima šioje gadynėje. Tas pat yra varto
jant senos mados anglimis kūrenamus pečius suly
ginus su moderniniu apšildymu naftų.
Kam gyventi namuose pečium šildomuose, kur 
jums reikia nešioti vėdrus anglių stepsais, keturis 
ar penkis sykius į dieną, ir kur apšildot vieną arba 
du kambarius, kuomet mes galim jums įvesti namų

apšildymą garu arba karštu vandeniu ir turėti didelius patogumus.
Nežiūrint kaip šaltas oras butų, mes galime jums tuojau pagelbėti. Atsi
šaukite, o mes atsiųsime savo ekspertus į jūsų namt^s dėl suplanavimo jūsų 
namų apšildymo be jokios dėl jūsų atsakomybės.
Tiktai biskį įmokėti ir jus turėsite, o kitus išmokėjimais ir jus turėsite ap
šildomą n’amą. .
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą plumbingo reikipenų. Atsilankykit į 
musų žemiau pažymėtas krautuves ir persitikrinkit gerumu musų tavorų.

Musų Pardavinėtojai Kalba Lietuviškai
Atdaros iki 8 vai. vakaro, o nedėliomis iki 1 vai. dieną.

Sol Ellis & Sons, Ine
PLUMBING AND HEATING SUPPLIES

2118 So. State Si,
Chicago, Illinois
Victory 2454

4606-08 W. 22nd St
Cicero, Illinois

Cicero 130
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droji, 1789 So. Haistad St, Chlcago, 
UI — Telefonas: Rooaavalt 8601.
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Matam*---------------------------
Purei mati ..........   __
Trims mlnaaiama
Dviam mAnreianu
Vianam mAnaalui ........ .........

Chlcagoje par neiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei —— 
Minaaiul____

Suvianytore Vai

Matams-------
Purei metų _ 
Trims minaaiama 
Dviem minaaiama 
Vienam mlneaiui .
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(Atpiginta)

Metama__________________ _ $8.11
Purei metų ............    4JC
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160 
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............  8c 

..............................18c 

..............................76c
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--------------------|7JK
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Pinlgua reiki* aivti palto Monaj 
orderiu kartu iu uisakyma.

NAUJOS TIKYBOS SKELBĖJAS

Amerikon nesenai atvyko iš Lietuvos rašytojas Do
mas šidlauskis-Visuomis, pasižymėjęs kaipo “naujos ty
ros tikybos — Visuomybės — kūrėjas ir skelbėjas. Ji
sai yra gavęs leidimą pabūti Jungtinėse Valstijose me
tus laiko ir rengiasi apkeliauti žymesniąsias lietuvių 
kolionijas laikydamas paskaitas.

Mes labai abejojame, ar jam čia, Amerikoje, pa
vyks susirasti daug sekėjų savo Visuomybei, nes, kiek 
mums teko patirti iš brošiūrėlės, kurioje aiškinama jo 
“nauja tikyba”, ji bus sunkiai suprantama paprastam 
žmogui — labai komplikuota ir “filosofiška”. Kuo, kuo 
— tik ne filosofija galima suinteresuoti amerikiečių 
publiką.

Bet tenka pasakyti, kad mums visgi labiaus patin
ka p. šidlauskio bandymas sukurti tikybą, paremtą 
protu, negu visokių “biblininkų” apaštalavimai, šidlaus- 
kis-Visuomis yra pasaulinis inteligentas, o ne kokios 
nors religines sektos kunigas ir, rodos, jisai ne neketi- 

na “dukaunos asabos” profeaijon eiti. Tuo jisai skiriasi 
nuo kitų, musų publikai žinomų, tikybos mokytojų.

Pažinti jį arčiaus amerikiečiams, be abejonės, ne
pakenks. Gal jisai pamokins juos ir ko nors naudingo. 
Mes tik išreiškiame pageidavimą, kad dėl jo nekiltų 
tarp žmonių bereikalingų religinių kivircių ir vaidų, 
nes jie į nieką gerą neveda.

kim lauk bolševikus”, o paskui, atgavę kvapą, ragina: 
“Balsuokite už tautiečius”, už “musų” žmones arba už 
“artimus mums” žmones. Išeina taip, kad vieną partiją 
reikia šluot laukan, idant galėtų zviešpataut kita partija.

Šitos rųšies obalsiai irgi prasilenkia su organiza
cijos pamatais, kadangi SLA. juk yra nepartine orga
nizacija. Bet tie obalsiai prieštarauja net ir tam tiesio
giniam tikslui, kurį jais norima pasiekti. Jeigu sakoma, 
kad bolševikus reikią “mušti laukan” dėlto, kad jie no
rį Susivienijimą panaudot savo partijos reikalams, ir 
kartu raginama remti kitą partiją, tai kokią vertę šito
kia agitacija gali turėt bešališkai protaujančiųjų žmo
nių akyse? Jokios! .

Kovai prieš bolševikiškus triukšmadarius (o ne ^,7^ Rurijos miestai7»Z 
prieš bolševikų partiją!) ir prieš bolševikų vadų “sky- matytute, jog jis daug blogiau 
mus” reikia vartot ne “mušimus”, bet tokią taktiką,'atrodo, negu caro laikais. Na- 
kuri vestų SLA. narius prie didesnės vienybes, prie ge- ,H}ai pasenę, apgriuvę, o naujų 
resnio sutarimo ir pasitikėjimo vienų kitais. Jeigu Visi i mažai t( statoma. Cu.11ų ir I

..... • • i • - u iT • j u x * generolų pAminfclai nugriauti, o 
Susivienijimo naiiai, kuiie nei a bolševikai, daibuotųsi yjetą užima Lenino, Markso, 
sutartinai ir palaikytų savo tarpe tą f raternalizmo Engelso ir kitų revoliuciopicrių 
dvasią, kurią skelbia SLA. konstitucija, tai ką reikštų statulos. Visur ant valdiškų t 
jam bolševikų triukšmavimai? Reikštų ne daugiaus, įstaigų plevėsuoja vėliavos su 
kaip uodo zvimbimas. .£iau?v° ir?ujo .

Ub.i M ■ p. Mik.Mni. ir Jo ™nmi„?i
apie tai negalvoja. Ažuot pasiūlę, kad prie SLA. reika- ko sutikti žmogų su mažiuku 
lų vedimo butų pritraukta visos gabesniosios jėgos, ne- ordenu. ■
žiūrint kuriai srovei jos priklatiso, jei tik jos nėra nu- 
sistačiusios prieš bendruosius organizacijos principus, 
— jisai turi prieš savo, akis tiktai “mušamų” ir “mu
šančių” partijas! Mes geistume, kad protaujantieji Su-1 
sivienijimo nariai tai klaidingai agitacijai nepasiduotų jaiį.
ir Pildomosios Tarybos nominacijose bei rinkimuose1 Ameriką aš apleidau vasario

. Kovo 7 d. bu
vau jau Maskvoj. Vykau į Ru-

< siją su tam tikrą misiją: pa- 
rinkti Lietuvių žemdirbių Ko- 

režimas butų griežtesnis”. - munai žemę, o taipgi patirti te- 
Mažai kas tiki Lietuvoje, kad'^f“8 ;8ą!y8^I k*d

klerikalai tikrai kovoja už 
stituci jų. ir teis^tuniH.

NUSIŽUDĖ

Stambus Rusijos bolševikų diplomatas, Adolfas 
Joffe, Maskvoje padarė sau galą.

Tuoj po bolševikiškcr*perversmo jo vardas pagar
sėjo tuo, kad jisai stovėjo priešakyje rusų delegacijos, 
^kuri Brest-Litovske vedė taikos derybas su vokiečiais. 
Vėliaus jisai, rodos, profesoriavo Maskvos universitete.

Ne iš gero žmonės žudosi. Kuomet žudosi stambus 
valdančiosios partijos šulai, tai, matyt, atmosfera val
džios viršūnėse yra pasidarius nebepakenčiama.

SIAURAS PARTYVUMAS

Tarp kitų iš šalies prisiųstų straipsnių, “Naujienų” 
Skaitytoji^ Balsuose, tilpo vakar ir p. P. Mikolainio at
sišaukimas SLA. reikalais. Jisai duoda bendrą obalsį: 
“Muškim bolševikus iš SLA. laukan”, ir paskui papunk
čiai dėsto, kaip tas “mušimas” turįs būt atliktas.

Mums ypatingai puolė į akį p. Mikolainio patari
mas pašalinti bolševikų kandidatų sąrašą iš Pildomo
sios Tarybos nominacijų ir rinkimų. Ar protingas yra 
toks patarimas?

Didelėje organizacijoje protingi gali būti tiktai to
kie žinksniai, kuriostiprina jos tvarką arba bent nėra 
jos tvarkai priešingi. Nes be tvarkos nėra pastovumo. 
Kur didelis skaičius žmonių yra susidėjęs i daiktą, te
nai negali kiekvienas asmuo elgtis taip, kaip jam pa
tinka, bet visų elgęsis turi būt taikomas su tam tikrais 
nuostatais, priimtais visumos.

Dabar, mes norėtume žinoti, kuriuo nuostatu — 
konstitucijos punktu, seimo nutarimu, Pildomosios Ta
rybos patvarkymu ar įsigyvenusiu papročiu — p. Miki- 
lainis galėtų paremti tą savo pasiūlymą, kad bolševikų 
“tikietas” turįs būt išbrauktas? Kiek mes žinome, nie
ko panašaus Susivienijimo įstatymuose iki šiol nėra. 
Neteko mums pastebėti nei kad kokia nors panašia tai
sykle vadovautųsi SLA. savo praktikoje.

Išrodo, kad to pasiūlymo autorius turėjo galvoje 
ne Susivienijimą, bet tam tikras valdžias (pav. Lietu
vos klerikalų valdžią), kurios politiniuose rinkimuose 
išbraukdavo bolševikiškų kandidatų sąrašus ir išmes
davo į gurbą paduotus už juos balsus. Bet jisai užmir
šo, kad toks tų valdžių elgęsis būdavo “paremtas” bent 
tuo, kad bolševikiškos partijos tose šalyse-būdavo ne
tegalės. Gi Susivienijime tokio dalyko nėra: uždraustų* 
partijų jisai nežino. '

P.'Mikolainio sumanymas, vadinasi, nesutinka su 
SLA. tvarka ir todėl jisai yra nepriimtinas.

Bet tai tik viena klausimo pusė. Iš p. Mikolainio iš-

žiausius drabužėlius. Visi ame
rikiečiai taip padaro. Pamatysi
te, kad Rusijos darbininkai yra 
skurdžiai palyginus su Ameri
kos darbininkais. Aš pats ilgo- 
įką laiką Amerikoj esu gyvenęs. 
Rusijon, kaip jus sakote, ‘blogų 
gyvenimo sąlygų’ verčiamas 
grįžau 1922 m. Nepraėjo daug 

i laiko, kai buvau priverstas nuo 
nų visur matėsi ‘iškabos su per- nugaros paskutinį amerikonišką 
spėjimu saugotis vagių. Ant 
grindų gulėjo daugybė ubaigų ir taip turtingas, 
benamių vaikų (kaip berniukų, Dirbu kiekvieną dieną, bet to 
taip ir mergaičių). Kaikurie vai- uždarbio nepakanka nei 
kai galėjo turėti kokią penkio- 
liką ar daugiau metų. Visi jie 
buvo nudriskę, išalkę. Pamatę 
fius, jie subėgo iš visų pusių, 
prašydami kelių kapeikų ant 
pavalgymo. Reginys buvo slo
ginantis. Sunku buvo žiūrėti į 
tas moteris, kurios ant rankų 
laikė verkiančius ir išbadėju- 
įsius kūdikius. Tų nelaimingųjų 
buvo tiek daug, kad nebuvo ga
limybės jokios juos visus su
šelpti.

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

-- - \

Bendri įspūdžiai.
Manau, kad visiems darbinin

kams yra įdomu patirti, kaip 
gyvena žmonės Sovietų Rusijoj. 

| Jeigu dabar jus aplankytute

Kelionės tikslas
Bet tai vis paviršutinis skir

tumas. Tad bus geriau pradėti 
nuo to laiko, kai aš apleidau šią

stengtųsi derinti, o ne skaldyti tas jėgas, kurios dar-120 d > 1926 m- 
buojasi organizacijos labui. i.

Mieste.
išėjau j
Krautu-

drabužį parduoti. Šiandien aš 
kaip stoviu.

Apžvalga
VILNIUJE EIS “PIRMYN”

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo, kad lietuviai socialdemo
kratai leisią Vilniuje laikraštį 
“Pirmyn”, kurį redaguosiąs 
buv. Lietuvos Seimo atstovas 
Paplauskas.

Drg. Paplauskas kartu
kai kuriais kitais Lietuvos so
cialistais turėjo pasišalinti už

su

likusieji komunarai paskui ga
ištu atvykti j Sovietų Husijjį i i- 
ten ant visados apsigyventi. Ir 
kadangi važinėjau su tokiais 
reikalais, tai turėjau gerą pro- 

„ .. i • v 4. £3 tinkamai susipažinti, su ša*Brooklynty kvasistų organas , “ . / . * . .
kvaksi- hes ^yvenimo sąlygomis, o taip*

gi iš pirmų rankų patirti, kaip 
“Kam reikia kelti sukili- darbininkai ir išviso gyventojai 

mai prieš valdžią, kuriai pri- atsineša į sovietų valdžią, nu
taria Lietuvos armija ir 80- siją apleidau rugpiučio 28 d. 
as nuošimtis gyventojų?” »1927 m. ir į Roselandą (Chica- 

. ... . , .... :gos priemiestį) sugrįžau spa-Ar reikia daryt sukilimus, „v, * ‘ 17 1111 X nmes čia negvildensime. Bet ko-t *
Taip, bendrai kalbant, prasi-

KODĖL NE 800%?

kon-

sienyn, kad išsigelbėjus nuo fa- dėl Smetonos garbintojai taip'
šistų teroro. Ulbai gerai, kad kukliai kalbi*tik apie 80 nuo- dėjo ir baigėsi mano kelionė. O 
jįe dabar ketina leisti laikraš- šimčių gyventojų, “pritariau- dabar pakalbėsiu apie tai, kas 
tį, nes tuomet bus viešai žino- čių valdžiai?” ‘teko matyti ir girdėti* laike tųti, nes tuomet bus viešai žino- čių valdžiai?”
mas jų nusistatymas įvairiais | Lietuvos seime iš 85 atstovų keliolikos mėnesių kuriuos pri- 

tautininkai, vadinasi, siejo komunistų valdomoj šalyj 
jdaug-maž 4%. Dvigubai padau- praleisti.
ginus, gauname 8%. Pridėjus 
prie 8 viefią “ratuką”, pasida
ro 80. Kode! gi ne pridėt dar 

!vieną ratuką ir r- -----*‘"L

klausimais ir fašistai negalės buvo 3 
taip lengvai juos šmeižti.

KLERIKALAI MIRKSI 
KAIRION

musų specialio kores- 
pranešta iš» Kauno ži- 
krik-demų vadas Kru- 
pradėjęs laižytis kai-

Muitinėj.
Kovo 5 d. 1926 m. iš Rygos 

ne parašyt atvykau į Sabež miestuką, ku- 
800% ? riame randasi keturi kilometrai

Ir tai dar nebūtų perdaug nuo Latvijos rubežiaus. Trauki- 
didelė skaitlinė, nors ji ir reiš- niu sustojus, į vagoną įėjo Gx*- 
kia 8 kartus daugiaus, negu Pe-U. (Gosudarstvenoje Politi- 
visas Lietuvos gyventojų skai- českoje Upravlenije) ginkluoti 
čius. Reikia atsiminti, kad kiek- agentai ir įsakė mums su savo 
vienas fašistiškas tautininkas čemodanais ir valytomis eiti į 
mažų mažiausia atsveria visą muitinę. Pasiėmę savo daiktus 
tautą (kitaip tie gaivalai nesą- mes išėjome, o paskui mus se- 
kytų, kacL visi, kurie priešingi kė ageritai. Jie nuodugniai ap-

Vakar 
pondento 
nia, kad 
Savičius 
riomsioms partijoms, — pasi
tvirtina. Klerikalų “Rytas” iš- 
reiškias nuomonę, kad butų la
bai pageidaujama pritraukti vi
sas politines partijas prie da
lyvavimo valdžioje. Tai esąs , ,
“idealas”, kuris šioje valandoje' J V “nusistatymui , yra tautos žiurėjo vagoną, kad nieko ten 
butų sunku įvykinti, bet vistiek Prieša’L Na, o fašistuojančių nepaliktume. Išėjus iš vagono, 
•eikia eiti prie to, kad valdžia tautininkų visgi yra burys “ ,mes Pirmoi viet°j pastebėjome 
susidarytų iš “aiškios visuome
nės daugumos” atstovų.

Aiškios visuomenės daugu
mos nebus, kol į valdžią neįeis 
vai. liaudininkai. Todėl tas kri
kščionių organo pareiškimas ro

j vieną maišą vargiai sutalpin- raudoną vėliavą. Po kiek laiko 
tum. prisiartinome prie namo, kur

su piautuvo ir 
Apačioj buvo 

šalių darbinin- 
Tai buvo mui-

KLAIDOH PATAW¥MIW

matėsi iškaba 
kūjo emblema, 
parašas: “Visų 
kai vienykitės”.

do kad iie dabar stoja už koa- 1*<,akci1!10 ^aipfln10 tinės trobesys. Suėjome į vidų
ao, Kau jie aaoai stoja uz koa- antgalvyje, vakar,, palikta' ko- ,apie* 20 pasažierių, Visi keliavo

me j Sovietų Rusiją.'Mums tuoj 
buvo įsakyta atidaryti savo če
modanus. Prasidėjo žiifvėjimas. 
Žiurėjo nuodugniais nepaliko 
nei vieno daikto nepačiupinėję. 
Nuo kiekvieno* čomodhno teko 

I naujų ir stebėtinų dalykų. Ypa- po 50 kapeikų sumokėti. Kurie 
j tingai toli yra pažengęs cite- važiavo komunos reikalais, 

sočia drmo latų nijj(WJ mokslas. Mbkyti cltem- tiems muito nereikėjo mokėtii 
tumė amas tą kaį j$rado įvairių dujų naikin- Bet Rusijos piliečiai, grįžusieji) 

pianesimą, kad tau-kenksmjngiems vabzdžiams, iš Rygos, turėjo sumokėti mui<- 
laiiasi su iikscionių uur|e |)a(jaro daUg nuo, tą už įvežamus daiktus. Mokėjo- 

(stelių ūkininkams. Karui išti- jie tiek, kiek komisijai reikalą* 
:kus taip jau manoma kariauti vo.

“Tenka pridurti, kad tau- dujų pagalba, 
tininkai seniai ir atvirai su I Dabar chemikai amerikiečiai, 
krikščionimis bendradarbiai!- išrado %būdą pelningiau sunau-' Pasiliuosavus iš muitinės, mes 
tų, jei ne toji ūkininkų sąjun- doti šiaudus, negu juos klojant susėdome į tą patį traukinį ir 
ga. Tautininkai ją norėtų su- gyvuliams į tvartus, 
jungti su Liet. Koperacijos 
Bendrovių sąjunga. O krikš- centnerio šiaudų pagaminti į- barį pietų.

į čionys ir ūkininkų,sąjunga to' vairiųD^in liuko■ stovio po butelį degtihčsi 
nenori. bar iš 1 Šiaulių • galiftui ? gamin- Lėkštės, peiliai ir šakutės turo*
“Bet gal pagaliau susipras, tiz: i ’ 1,1 ./' *->

,v. .. ... . . , j •• • x • • • i b’ ‘Rytui’ nebeteks dejuoti puodus ir kilus gaminius. Mok- parašu.vadžiojimų aiškiai matyt, kad jisai stovi vienoje eileje I cenzuroa aštrumų, o gu-1 alininkai sako, kad iš šiaudų vienykitės.
. - 7 . 1 » a « tai « t V t 1 <1 ! a _ a . . . a ■ ' - . . . •

licijij su vai. liaudininkais. Ar rekturoH klaida: vietoje "Bai- 
jie ilgai šitos pozicijos laikysis, !siaj” turėjo būt Bitinai:
V • 1 • A 11 *žinoma, kitas klausimas.

SOCIALDEMOKKATAI
TAUTININKŲ IR KLERIKA

LŲ DERYBAS

APIE
Ką iš šiaudų gralitn^ 

tfauti 
Kasmet mokslas išranda

Lietuvos 
savaitraštis, 
‘Lietuvio 
tininkai 
partijomis dėl jų sugrįžimo vai-1 
džion, sako:

Maskvos stotyj.

(traukėme Maskvos link. Kai iš* 
Kasta būdas iš kiekvieno ai kome, ėjome į valgomąjį kam* 

Ant kiekvieno sta-

popierių, audeklus, plytas, jo pjautuvo ir kūjo emblemą su 
“Visų šalių darbininkai

su tais žmonėmis, kurie stengiasi vesti Susivienijimą' 
am tikra partijos linija. Jie, kaip ir jisai, šaukia “mus-»

los dar ir jis, kaip prieš ba* busią galima pagaminti apie Kovo 7 d., 8 vai. ryto, atvy- 
landzio mėn., reikalauti, kad 200 rusių įvairių gaminių. kome į Maskvą. Slotyj ant šie

Apleidęs stotį, aš 
miestą pasivaikščioti, 
vių langai buvo užstraukti sto
romis geležinėmis užlaidomis, 
prie kurių kabojo didelės spy
nos. Prie krautuvės durų ma
tėsi piautuvo ir kūjo emblema 
su parašu, kad tokia ir tokia 
valdžios arba koperacijos krau
tuvė. Apie krautuvių langus ii 
duris vaikščiojo apsiginklavusi 
milicija. Jos pareiga yra dabo 
ti, kad vagys į vidų neįsilaužtų 
Gatvėse buvo galima visokios 
publikos pastebėti: vieni nutu
kę ir fįi-axia.i apsirenjęę, o kiti 
nudriskę, su išblyškusiais vei
dais. Patvoriais slankiojo pus
nuogiai žmonės, nors šaltis sie
kė 20° R. Gatvėmis bėgiojo 
būriai benamių vaikų, kurie iš 
kiekvieno praeivio prašė ant 
duonos.

Mane net šiurpis pradėjo 
kratyti, kuomet pamačiau tuos 
bado ir šalčio kankinamus žmo
nes. To tikrai nesitikėjau. Juk 
bolševikų monelninkai Ameri
koj skelbė, kad Sovietų Rusijoj 
klasių nėra. Visi ten yra lygus, 
visiems vienodai gyvenasi.

Tai aršiausios rųšies humbu- 
gas. Rusijoj yra žmonių, ku
riems nieko netrūksta, kurie 
gyvena pertekliuj. Tai dau
giausiai, kurie durtuvo pagalba 
laikosi savo vietose. Iš kitos 
pusės, tūkstančiai žmonių net 
bolševikų sostinėj neturi kur 
galvos priglausti. Jie gyvena 
pusbadžiu, o kūną pridengia 
skarmalais. *

Liaudies Namai.
Nakvoti apsistojau Liaudies 

Komisariato Namuose. Susirin
kome ten devyni žmonės, kurie 
atvykome į Sovietų Rusiją apsi
gyventi. Pirmiausia mes nuėjo
me į tų namų raštinę ir prida
vėme savo raštus, kuriuos bu
vome gavę, nuo C. B. T. P. S. S. 
S. R. (Centralinio Biuro Tech
nikinės Pagalbos S. S. S. R.). 
Raštuose buvo pažymėta musų 
atvykimo tikslas. Namų užveiz- 
da peržiurėjo musų dokumen
tus ir liepė palaukti, kol ateis 
žmogus nuvesti mus į paskirtus 
kambarius. Sustoję mes laukė
me ir žiūrėjome į paniurusį už- 
veizdą. Pastarasis papurtė gal
vą ir ramiai pratarė: “Kas su 
jumis atsitiko, ar iš Amerikos 
jus kas išvarė?”

Pasikalbėjimas su užveizda.
Toks kląusimas mus nustebi

mo. Pradėjome aiškinti, kad 
Amerikoj darbininkams sunku 
gyventi, ir todėl mes atvykome 
įi darbininkišką šalį, kur mano
me turėti z geresnį gyvenimą. «

“Ar turite reikalngus doku- 
tnentus sugrįžimui į Ameriką?” 
— vėl užklausė jis musų. Atsa
kėme, kad su buržuažiška šali
mi mes ryšius visai nutraukėme 
ir nebemanome daugiau ten

j “Tai blogas reikalas”, paste
bėjo jis. “Spi’ėndŽiant iš jūsų

i tam, 
kad nors kartą dienoj žmoniš
kai pavalgyti.“

Netekęs kantrybės, aš nu
traukiau jo kalbą, pastatyda
mas klausimą: “Jeigu jus vi
si tokie biedni, tai kas iš musų 
pirks tuos drabužius?”

“Hm! Jus, regis, jau turėjo
te pastebėti, kad gatvėmis vaik
što ir tokia publika, kuri gali 
jūsų drabužius nupirkti.* Bet 
pagyvensite ilgiau, tai pamaty
site. Bus dar laiko, 
ko...” užbaigė 
veizda.

Tuo tarpu 
pranešė, kad 
jau yra prirengti.

Kambarys.
Parodė mums kambarį ant 

arrtro aukšto. įėjus i vidų, net 
šiurpis nukratė. Eilėmis bu
vo sustatyta 17 lovų, — visos 
aphižusios. Kiekvienoj buvo 
po tris siauras lentukes, o ant 
ių patiesti purvini šienikai. 
šienikai buvo supliurę ir tu
rėjo tik po kelis šiaudus. Ant 
pfrindi; matėsi visokis šlamš
tas, sienos pajuodavę nuo dul- 
kitį. Voratinklių gi visur pil
na, kur tik nepasisuksi. Lan
gu buvo tik du, ir tie patys 
siauri bei geležiniais Erotais 
užtaisyti. Lyginai kaip kalė
jime. Pečiaus jokio, šaltis ne
pakenčiamas, t

Nešvarumas.
Nuliudome ir galvojame, kas 

čia daryti. Pasirodė nejauku, 
o ypač pamislijus apie pa
razitus, kurių visur buvo pil
na. Galų gale nutarėme eiti 
j miestą vięšbučio ieškoti. Tuo 
tarpu įėjo moteris ir pareiškė, 
jog už patalus reiks mokėti 
75 kapeikas. Ką bedarysi,— 
sutikome. Einame į korido
rių, — nešvarumas baisiausias. 
Tualetai tiek priteršti, kad nė
ra kur 
tiesiog 
terštos, 
ve ten 
svaigsta!

Galvoju sau, kas 
nes čia / gyvena.

bus dar lai- 
kalbą už-

žmogus ir

savo
t

atėjo
kambariai mums

kojos padėti. Į sienas 
koktu žiūrėti; jos su- 
išteptos.
tokia, kad

Na, o 
net

smar- 
galva

žmo-pė r
Jeigu čia 

gyventų lik paprasti tamsus 
darbininkai, tai jiems butų ga
lima atleisti)-' Tokiame atvė- 
jyj reikėtų valdžią kaltinti už 
neprižiurėjimą namo, kur gy
vena 400 žmonių. Bet kas 
tau, — sužinojau, kad gores
niuose kambariuose gyvena ir 
inteligentai, kurie dirba val
džios įstaigose.

(Bus daugiau).

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalus 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias 
Jubilėjinis 

(metu sukaktuvių) 
GYVENIMAS 

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metama $2
Puttfi metų

/
11

Kopija ............................ .... 20c

Del greito piniginių 
veidų ir drabužių neatrodo, kad reikalų atlikimo SU 
jus būtute gyvenę per daug blo-| Lietuva, už pigią 
gose gyvenimo sąlygose. Kai kainą, naudokitės 
pagyvensite ilgiau, tai įsinorėję! Naujieinų k»blegT>mų 

valgyli paiduosile savo gra- ---------- ---------- -----
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sugrįžtu * apačion, gi viduje 
nei dukters, nei tetos, dievo
baimingos moteriškės, artimos 
bažnyčiai, nebėra. Aš vėl dir
bu, kas man reikia. Ir vis ne
rimauju, kaip čia aš palaidosiu 
nabašninkę, kad tik 140 dole-

bėti.
Nutilova mudu abu.

Gr ' ---- ■ dalykas: jei
žiūrėti sui apsiėjusiomis ar
sukvailėjusiomis akimis,, tai 
viskas išrodo tamsu, ir nieko 
geresnio negalima nei reikalau 

Patarčiau
J. F. K. daugiau dirbti vlsuo-

ka dar nepabaigta? — paklau
sė žmogus. Taigi, kad ne
pabaigta: mano giminietė nori tl iš musų fašisto, 
sulaikyti 500 dolerių, kuriuos

kodel negalima padaryti tai 
žinutėje iš So. Englevvoodo? 
Pagalios duoti vardą fašisto 
žmogui tik todėl, kad jis para
šė ne tokią korespondenciją, 
kokia priešininkui patiktų, ir
gi nedera: polemizuojant rei-

$50 Didelis Maskaradų Balius $50 
Rengiamas Lietuvių Tautiškos Parapijos 

Nedėlioj, Lapk. (Nov.) 20 d., 1927

BALIUS IR ŠOKIAI

sako žmo-

So. Englewood UŽKVIETIMAS
Daugiau teisybė

MASKARADINIS BALIUS4604 So. Paulina St„ Chicago, 111
rei

cm

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS MILŽINIŠKAS

KONCERTAS
Hcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

VAKARAS SU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS

Lietuvis Kontraktorius

PUS RUDENINIS BALIUS
Pašelpinis Kliubas

abu, nes ir ji dirba 
aukštesniąją mokyk

Sukauti po 
kokių ten

LigonC 
Matyti, 

bet vis

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

matyti, 
pasaką, 

tik vie-

Ofisas Independent Bldg, 
& Loan Association

1615 West 51st St
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

S. E. BASINSKI 
Advokatas

TRINER’S

Andai 
laiškas, 
Reporteriui 
ris

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kyogeriausiai

prisipažino 
Bet ko jie nori 
teiravosi Rejior-

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

tai papės, ne 
atiduok jam I 

pažiūrėsime, kiek 
— ramina mergai- 
Mergaite nerimsta.

Kviečiame visus savo draugus ir pažy
stamus atsilankyti ir kas laimingesnis 
bus, tas gaus kalakutą arba paršą 
dykai.
EMMA PURMALIS IR NOBERTAS 

1041 W. 59th Street 
Tel. Normai 1222

kia laikytis. to ir kritikuoti 
tai, kas buvo parašyta kriti
kuojamoje žinioje. — V. P.

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris

Suvertam iviesas id 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
roo.

() kas ne
dūkta ras li- 

oda vaistų.
pasidarė, 
pasakyti

19 d. Lapkričio-November, 1927 
SPAULDING SVETAINĖJ 

3312 W. North Avė. ir Spaulding Avė.
Pradžia 7:30 vafl. vakare. Įžanga 35c. ypatai 

x Kviečia KOMITETAS.SIS 
žysta 
nojo.

iatanesį Accordion 
Manufacturing Co.

1509 Milwaukee Avė., Chicago, 111.

89 DOL VERTĖS DOVANU
Rengia S. L. A. 129-ta Kuopa

Subatoj, Lapkričio-Nov. 19 d., 1927 m
APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVET.

Prie 18-tos ir Union gatvių

SAVOJ SVETAINĖJ (3501 So. Union Avė.) 
Pradžia 7 vai. vakaro

Keisčiausia pasirengusiems pavieniems ir grupėms praizais bus pa
lyta pinigais ir daiktais viso vertčs 50 dolerių. Grieš orchestrai 

' Kviečia KOMI TETAS

menės darbą, o ne 
skiepus ir ieškoti 
blaivininkų.

Vietos lietuviai 
draugijas ri buvo 
draugijas ir buvo

nes jei gali

'Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone fanai 2*91

ir taip jKit 
Girdi, jei 

palaikyti 
nakties. 
Įšvirkštė

Pirmadienio *. “Naujienose”, 
No. 268-me, tilpo koresponden
cija, pasirašyta J. F. K. Ta 
korespondencija labai pažemi
na vietinius lietuvius. J. F. K. 
išsigando, kad kolektorius pa
prašė aukos ’ nelaimingam 
F. Mulevičiui. * Bent man ro
dosi, kad nėra gėdos prašyti 
sušelpti nelaimingą kaimyną.

Kas link skiepų, nežinau, iš 
kur p. J. F. K. taip daug žino. 
Man gi tenka vaikščioti a p^ 
vietinę koloniją ir neteko ma
tyli tų minimų “blaivininkų.” 
Aš manau, kad J. F. K. nuro
domos “nuodėmės” nopervir- 
šys vietos lietuvių gerų dar
bų ir galėčiau išskaityti visus 
naudingus nuveiktus darbus, 
bet nėra reikalo. * » Pasakysiu 
tik tiek, kad vietos lietuviai ne
praleido kurčia ausimi nei vie
no naudingo Lietuvai tautinio 
darbo, nei labdaringo, — vi
suomet gausiai atsiliepė.

Rengia

Humboldt Parko Liet. Polit. Kliubas

Bus perstatoma juokinga komedija “Aš Numiriau”. Lošėją! 
ponios M. Dundulienės grupė. Bus {vairią painarginimą programo. 
Gera muzika dėl šokių po vadovyste J. L. Grušo.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

nori: pinigų

eiti pas ją gyven- 
nesutiko, tai pata- 
manęs pinigus ir 

ant jos t. y. tetos, 
vardo. Kai mergaitė 
kad griekas vogti, tai 

girdi, ant manęs 
, ne ant tavęs. Vė- 
dar šventesne mo

ta i p pat pasišaukė
ir vėl mokina: girdi,

H. LEIBŪWITZ
Persikėlė j naują vietą 

3633 So. Halsted St. 
CHICAGO, 1LL. •

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien 

Nedėtomis uždaryta
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius x

SKILVIO TVARKA
REIŠKIA ILGĄ AMŽIŲ

Trinerio Kartusis Vynas greit pradės 
savo 38 metų didelį patarnavimą, šis 
skilvio tonikas sustiprina visą siste
mą ir taip padaro, kad pilnai užtik
rina jums i amžių. “CnicaRo, Nov. 
1, 1927. Šiandie, aš savo 80 metų su- 
kaktuvėse maloniai pareiškiu, kad 
Trinerio Kartusis Vynas yra vienati
nės mano gyduolės. Mrs. Anna Vo- 
jan”. Pas visus vaistininkus arba 
Joseph Triner Company, Chicago, 111. 
Naudingas kuponas randasi kiekvie
name pakelyje. Nuo kosulio, slogų, 
bandykit Trinerio Cough Sedative ir 
Trinerio Cold Tablets!

ako, kad
nori, galima

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ 
M Piano irChro- 

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

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

Finan

MĖLI) AŽIO SVETAINĖJ
2244 W. 23rd PI.

įžanga 50c. ypatai 
Muzika POCIAUS

Kviečia KOMITETAS.

karštų, 
Neži- 

ar šis žmogaus pasakoji- 
buvo teisingas, ar atati- 

Duktė jo pil- 
tevo pasakų, 

kad kas nors 
nes kitaip, ko-

žymus Krutamu Paveik
slų Aktorius Greitai1 

Pasveiko Nuo 
Reumatizmo

Theodore Roberts, mėgiamas 
krutamu paveikslų žvaigždė, sir
go ir turėjo reumatizmą, sako, 
kad Dr. Tripp’s Liųuor -'Rheuma- 
tica suteikė greitą pagclbą nuo 
skausmų ir jis galėjo pasitrauk
ti iš krėslo su ratukais ir eiti 
vėl prie losimo. ‘jAš pasakysiu 
pasauliui”, jis sako.

Tūkstančiai kenčiančių nuo rcu- 
tnatiškų skausmų, gout, arthri- 
tis, neuritis ar lumbago turėjo 
panašius patyrimus su šiomis gy
duolėmis, kurios turi beveik ma
gišką jėgą, dėl pergalėjimo šių 
skausmų ir svarbiose ligose. Pas 
vaistininkus $3.

DIDELIS ŠEIMYNIŠKAS BALIUS
Vyskupo Valančausko Pašelpos Draugystė
Subatoje, Lapkričio-Nov. 19,1927 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St. Mažojoj svet. ant pirmų lubų
Pradžia 7 vai.-vakare. Įžanga 35c. ypatai

Kviečiame visuomenę kuoskaitlingiausiaj atsilankyti į šj iškilmin
ių vakarą, kur galėsime pasilinksminti ligi vėlaus vakaro prie gražią 
ietuviškų šokių ir geros muzikos, širidngai visus kviečia

KOMITETAS

RENGIA

Lietuvos Dukterų Draugija 
I 4

šeštadieny, Lapkr.-Nov. 19
Lietuvių Auditorium Salėj 

3131 So. Halsted St.
Brangus ir įdomus prizai: Grupėms pirmas 
antras, pinigais ir gražių dovanų pavieniems.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75 centai ypatai 
Gera muzika, širdingai kviečia visus 

RENGIMO KOMITETAS.

rodosi
ba aš žinau gerai, kad ne 
tūkstančiai buvo, ale apie 
tūrius. Vienas tūkstantis, 
škia, kur?

Tai etaoin sbrdlu cmfwy
—Tai jo jau neberasi 

nutarė Reporteris.
—Taigi ir aš manau, kad 

berasiu. liet tuo ne viskas 
pasibaigė. Dalykas toks, kad 
musų nepalieka ramybėje ir 
dabar. štai dukterį jau po 
■:dohivių kalbino teta pame
sti mane ir 
t i. Kai ta

turime gauti iš apdraudos kom
panijos. Sakoma, yra tokie 
įstatymai, kuriais remiantis 
man galima neišduoti pinigų. 
Ar jie gali sulaikyti?

—Nežinau, 
Reporteris. — 
iš tamstų? — 
teris.

—žinai ko 
dukterį atimti

Tai tokių pasakų tenka iš
girsti iš parapijonų, 
dievobaimingų žmonių 
nau, 
mas 
ko tikrenybei, 
nai patvirtino 
Tenka manyti, 
yra ne gerai, 
kiems galams žmogus kreip- 

į Reporterį, kurio jis nepa- 
kurio dagi vardo neži-

Reporteris.

turi tris 
vi vaikų 
Vi vaikų 

Dailės Draugija. Žiburėlis lik
viduotas. Turtas paskirtas 
Vilniaus našlaičiams. Antroji, 
būtent Vaikų Dailės Draugija, 
pastaruoju laiku prisidėjo prie 
SLA. ir jai gerai sekasi. Turi 
pamokas kiekvieno antradie
nio vakare Ryder Scbool kam
bariuose. — Vietinis.

Prierašas. Polemizuojant ne- 
ptidera iškreipti svetimos min 
tys ir iškreipus jas mušti prie
šininką. J. F. K. koresponden
cijoje nebuvo smerkiamas ko* 
lektavinias aukų nelaimingam 
žmogui. Vi^ai ne. Buvo pasa
kyta“ tik, kad rinkta aukos ne
laimingam sergančiam žmo
gui. Tame nieko blogo niekas 
negali nužiūrėti 
ma rinkti aukas, tai galima ir 
parašyti apie tai. Kad So. En- 
glcwoode nebūtų brovorėlių 
skiepuose, tai tam irgi niekas 
netikės: kaip jų šiandien esa
ma kiotse kolonijose, taip, be 
abejonės, randasi ir So. Engle- 
wopde. Ir jei galima žinutėse 
iš kitų kolonijų parašyti žo- 
dis-kitas apie bravorėlius, tai

----- rengia ——

Susivienijimas Draugysčių ir Kliubų 
ant Bridgeporto

Ketverge, Lapkričio-Nov. 24 d., 1927 
(PADĖKAVONĖS DIENOJ)

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ 
8133 South Halsted Street

Svet. durys atsidarys 3 vai. Programas pras. 4 v. po pietų. 
Koncerte dalyvauja gabiausi korai, kaip tai: Birutės 

koras ir moterų koras po vadovyste p-no ŠIMKAUS.
Dainos, koras po vadovyste p-no POCIAUS.
Kanklių koras, po vadovyste p-no STAPONAVIČIAUS 
Jaunuolių orkestras, po vadovyste p-no GRUšOS.
Taipgi, bus solisčių ir solistų, duetų ir muzikališkų 

kvartetų ir dainų. Taigi bus vienas iš geriausių koncertų.
Kviečiame Chicagos lietuvių visuomenę atsilankyti i 

musų koncertą ir savo atsilankymu paremsite Auditoriją, 
nes visas vakaro pelnas eis Auditorijos labui.

Po kon<—to, hus puikus šokiai iki vėlumo nakties. 
iiuiUu'fc i.ainos: $1.50; $1.00 ir 50c.

Kviečia rengimo KOMITETAS.

Rengia Dr-stė Palaimintos Lietuvos 
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1927 m.

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

t
Svetainės durys atsidarys kaip 6 vai. vakaro; muzika po vado

vyste p. J. Keturakio, pradės grieš t i 7 vai. vakare.
Kviečiame visuomenę kuoskaitliugiausiai atsilankyti į šį di

delį ir iškilmingą halių, nes DH-STft PALAIMINTOS LIETUVOS 
visados stengės visuomenę kuogeriausiai užganėdinti. Taipgi ir 
šiame baliuje stengsimės visuomenę užganėdinti ir smagiai vi
sus palinksminti, širdingai visus kviečiame '

KOMITETAS.

Žmogus abejoja, bet maty
ti, nusitaręs, pradeda kalbą:

—Kaip sakiau pirma, rugsė
jo mėnesį mirė mano žmona, 
šešiolikų metų išgyvenome. 
Sirgo sunkiai, ale vis nepasi
davė ligai. Paskutinę dieną, 
maniau neisiu darban, l>et ji 
liepė eiti. Išėjau. Dirbu, ale 
vis jaučiu, kad negerai. Pa
galios, taip į pavakarį, atbėga 
iš namų, sako Onutė mirštan
ti. Pamėčiau viską, parbėgau 
namo. O ji be žado. Puoliau 
į lietuvį daktarą. Jo nėra na
mie, puoliau prie kito, ir tas 
pašauktas pas ligonį. Pašau
kiau žydeli. Sako mirs gal 
šią nakt, gal rytoj.

Praėjo dar kiek laiko, nu
bėgau pas lietuvį. Radau. At
ėjo jis, 
mirs.
gyvastis 
valandos 
norės? 
gonei po 
lyg gyvesnė 
nori k a tai 
negali.

Daktaras įspėjo. Taip 1:15 
nakties ir atidavė Dievui dusią. 
Pašaukiau graborių. Musų gi
ni inietė, ve mergaites teta, čia 
j>at. Mergaitė padavė man 
$110, kurie rasta nabašninkės 
kišeniuje. Ale aš žinau, kad 
buvo daugiau. Per šešioliką 
metų nešdavau namo ir vis jai, 
vis mano Onutei atiduodavau. 
O iš job jau doleris tai tik 
per ašaras tegalėjo išsprukti.

Atvažiavo graborius, perkė- 
Jėm nabašninkę į kitą kamba
rį. Nešame matracus, nešame 
jos drabužius ant aukšto. Su
ėmiau aš šieninką glėbin, lig 
pajutau, kad kas sudavė man 
per koją, lig kas nukrito. Ret 
ne nekreipiau mislės. žinai, 
žmogus pats ne savas tokioje 
valandoje.

į “Naujienas” atėjo 
kuris buvo pažymėtas: 

Atplėšė' Reporte- 
konvertą, skaito. Kviečia 

laiško rašytojas pasikalbėti. 
Nueina Reporteris. Seny

vas vyras ir jauna mergaitė 
vienu du pigiame bute be

gyvenančiu, liet nepaprastai 
švariai užlaikomame.

Žmogus lig varžosi 
kad sunku pradėti 
Reporteris klausia jo: 
nu du tegyvenate?

—Taip, atsako .vyras, aš ' ir 
duktė. Turėjova motiną, liet 
ji mirė rugsėjo mėnesį.

—Svariai užlaikote kamba
rius... Ar duktė taip rūpinasi 
švarumu?

Mudu 
eina jau

dėti bankan 
ir savo 
nurodė, 
teta atsakė: 
griekas puls 
liau viena, 
teriškė, 
mergaitę 
tu kur pripuolusi paimk tėvo 
pinigus ir duok savo tetai. Kai 
mergaitė atsisakė išpildyti ir 
šitos ypatos patarimus, tai 
paskiau dar aukštesnio stono 
asmuo pasišaukė mergaitę ir 
vėl mokinti ėmė, kaip kad tos 
dvi moteriškės darė..

i — paste- 
tik nežinau, 

galėčiau kuo pagelbėti.

rių teturiu.
Prasiveria durys ir įeina vi

dun manoji mergaite, ot, ta, ir 
jos teta. Pastaroji ir sako:

Verkei, kad neturėsi kuo 
palaidoti, o štai ką nabašninkę 
paliko!

Nudžiugau, tikrai nudžiugai: 
2,990 dolerių paliko.

Vėliau tik man pajai šk ėjo, 
kad mano duktė pati paliko 
tuos 2,990 dolerių, o ne pati.

—Kaip tai duktė?
—Nagi taip 

gus — kad ne duktė, tai aš 
pinigų nebūčiau matęs. Atsi
meni, sakiau, kad kas ten iš
krito, kai nešiau matracą aukš
tyn. Tai buvo pinigai. Kai 
pinigai nukrito, tuoj mano gi- 
minietė pagavo juos. O duktė 
prie jos: teta 
tavo pinigai,

—Palauk 
jų čia yra 
tę teta, 
reta eina ant aukšto^ skaityti, 
mergaitė 1<artu. Nueina, su
skaito: 2,990 dolerių, taip su
suktu bunčiu. Teta liepia mer
gaitei: nesakyk tėvui, padėsi- 
va bankon ant abiejų vardo 

tavo ir mano! Bet duk
tė, kiek jos čia yra, dabar 
pradėjo keturioliktus metus, 
sako: “Nenoriu, papės pinigai, 
atiduok jam.”

-Tamstos laimė turėti to
kią dukterį — pastebėjo Re
porteris.

—Ne taip laimingas, kali p 
atsakė žmogus, — 

tris

/
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VINCAS BAGDONAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 16 dieną, 7 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 50 mė
ty amžiaus, gimęs E Šerėnų ap
skričio, Ritošų parup. ir mies
telį. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. buvo narys šv. Petro ir 
Povilo ir šv. Kazimiero drau
gystės. Paliko nuliudime gi
mines, o Lietuvoje dvi 
seseri ir 2 švogerius. laidotu
vėms rūpinasi Jonas Kačka. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4441 
So. Honore St

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Lapkričio 19 diena. 8 valandą 
ryte, iš namų i Av. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Av. Kazimiero kapi
nes.

Viąji A. A. Vinco Bagdona
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Giminės

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

, AfA j
JUOZAPAS ŠVAŽAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 16 dieną, 4:00 va
landą po pietų, 1927 m., su
laukęs 12 metu. 4 mėn. am
žiaus. gimęs (nieagoj, paliko 
dideliame nuliudime levą Juo
zapą. motiną Veroniką, sese
rį Blančę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 7305 So. Oakley A v.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
lapkričio 21 dieną,*8:00 va
landą ryto iŠ namų į Nekal
to Prasidėjimo P. š. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Švažo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
l'ėvai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
b irius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
riau?; patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

THEM DAYS ARE GONE FOSEVER AppreLend This on Your Amplifier.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

«

Town of Lake
•» II ■ ■■ II—

Vaičkaus teatro “Genovaitės” 
pastatyme, kuris įvyks lapkri
čio (November) 27-tą dieną 

Town of Lake School Hali te
atre, dalyvauja Tendžiulytė, 
(kilbinienė, Budrys, Kareiva, 
Širvis, Palekas, Sanktinas, Vai
tekūnas, Vaičkus ir kiti.

> Ponų Čižauskų 
Koncertas

Chicagos lietuvių nuizikališ- 
kas sezonas jau “in full 
sveing”, ir žmogus, kuris inte
resuojasi ♦ daile, turi nemažai 
bėgioti, kad atlankius nors di
desnę dalį koncertų ir šiaip 
muzikališkų parengimų.

Vienas koncertų, kuris ma
ne daugiau užiMteresavo, at
sibuvo praeitą trečiadienį Chi- 
•agos Lietuvių Auditorijoje, 
Jame turėjome progą pirmą 
karią Cbicagoje išgirsti sve
čius dainininkus — p-ią M. 
čižauskienę, koloraturo sop
rano, ir p. J. Čižauską, barito
ną, akompanuojant musų p. A. 
S. Pociui.

Programas buvo gana ilgas 
ir davė musų vietiniems dai
nininkams žinoti, kad ypatin
gai lietuvių liaudies dainų yra 
pusėtinai daug, kurių Chica
gos programuose nesigirdi.

Kai dėl išpildymo programo, 
tai turiu pasakyti, kad buvo 
truputį nuobodu. Stokavo į- 
vairumo, spalvos. Negaliu sa
kyti, kad klausytojai butų bu
vę “enthralled” ir nunešti į 
augštas padanges entuziazmo.

Nors šis koncertas buvo 
gerai išgarsintas, nors progra- 
mo dalyviai jau senai yra ži
nomi kaipo veikėjai lietuviš
kame muzikos pasauly ir pir
mą kartą, kiek man yra žino
ma, pasirodė Cbicagoje, lė
čiau koncertai) atsilankė labai 
mažas būrys muzikos mylėto
jų. Manau, kad toksai chica- 
giečių atsinešimas prie sve-» 
čių dainininkų irgi nepridavė

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeoorlo Furniture Co., 3224 S. 
llalsted st., ir Kadžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

MarcusA ('uitis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Bockwell 0762
Namu Roek. 8479

PIEŠIAM dailės ir Komercijos 
piešinius, • išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti, galit prisi- 
ra.šyt dabar. ]

, Bridgeportas
Km tik sutinki vyrus ar 

moteris, vis apie (tardamos 
“Bunvo Party” kalba. Vieni 
tikėtus pardavinėja, kiti i>er- 
ka, vėl kiti aukas duoda ir vis 
rengiasi j “Bunco Party”. (ii 
to pramoga įvyks lapkričio 23 
dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted Str.

lokiu bodu yra kviečiami 
gardamiškiai, Gardamo* para- 
pijonai ir visi kiti geros valios 
lietuviai atsilankyti ir paremti 
Gardamos bažnyčią Lietuvoje. 
Tą vakarą bus išdalinta daug 
dovanu rankų darbo. Bus ir 
šokiai antroje svetainėje, nes 
tikimės turėti daurf svečių.

— T. J.

Šokiai Labdarybės
Tikslu

Chicagos Lietuvių Moterų 
K Ii ubą s rengia šokius lapkri
čio 23-čią naujame Stevens 
viešbutyje.

Pelnas nuo šokių bus sunau
dotas labdarybės darbui tarp 
Chicagos lietuvių biednuome- 
nėe; bus duota pa g ei b a bied- 
nems lietuvių šeimynoms ir li
goniams, kiek galėsime jos 
duoti.

Kai kuriems musų tautie- 
č:ams čia pat Chicagoje reika- • 
lingu pagclbos, o jie mažai jos 
gauna iš kitų. Taip pav. vie
nas ligonis, kuris randasi sa-1 
natorijoje, rašo musų komite
tui šiaip: “Visų kitų tautų li
goniai nėra užmiršti, kaip kad i 
mes, lietuviai esame. Prašo-1 
me nepamiršti ir musų, kurie 
esame Oak Forest sanatori
joje” I

Todėl mes, kurie nematome , 
vargo, nepamirškime tų iš mu
sų, kurie kenčia vargą. Pagel-1 
bėkime toms draugijoms, ku
rios stengiasi suteikti pagel- 
bos varguoliams.

Tokį darbą veikia Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubas. To
dėl prašome Chicagos šviesuo
menę pagelbėti mums tą gerą, 
labdaringą darbą dirbti pare
miant /musų parengimus.

Visus kviečiame dalyvauti 
šiame vakare, kuriame bus 
dailus šokiai Stevens viešbuty
je lapkričio 23-čią dienų.

— Komitetas.

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos Lie

tuvos veikimo

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą lapkričio 9 d. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st. Draugystes pirm. F. Ba
cevičiui atidarius susirinkimų, 
buvo skaitytas ir priimtas 
protokolas. Pirm. pranešė, 
kati lapkričio 4 d. mirė dr-gas 
K. Klusas. Buvo rinkimas ba
liaus darbininkų. Balius atsi
bus lapkričio 20 d. Turint ge
rą komitetą ir gerus darbinin
kus, reikią tikėtis ir puikaus 
baliaus. Ant galo buvo išduo
ti raportai ligonių lankytojų. 
Tuom susirinkimas ir užsibai
gė. Draugystes turtas iki šiai 
dienai yra $10,256.56.

—Ig. Žilinskas, rašt.

Jaunoji Birutė
—------ v

Muzikos pamokos įvyksta 
kiekvieno pirmadienio vaka
rą, kaip 7:30, Mark White 
Scpiare parko svetainėje, prie 
29-tos ir llalsted gatvių. Bū
tinai lankykite repeticijas, nes 
27 d. šio mėnesio turėsime 
koncertą Mildos svetainėje, 
’l’as koncertas turės būti įvai
resnis už kitus, pirmiau bu
vusius, kadangi p. P. Sarpa- 
lins turi pagaminęs naujų dai
nų ir parašęs naujos (muzikos.

Pirmadįeny bus orkestro ir 
dainų pamokos. Tad orkestro 
nariai susirinkite anksčiau. Tai 
bus paskutinė pamoka prieš 
koncertą.

— Komitetas.

Bridgeportas
Kipšas “bizi.”

Kadangi Kipšas tapo paskir
tas surpraiz parių pravadnin- 
ku, tai jis, idant parodžius 
surpraiz parių rengėjoms, jo- 
gei manadžerio darbas kiek
vienam neprieinamas, imasi 
darbo rengti pares kiek jo 
spėkos neša.

šį vakarą rengiama parė 
n-niai židinienei Leščinskio 
karčiamoje (salėje geriau pa
sakiusį. Bengia pats Kipšas 
su p-nios Petrauskienės pa
geliu!. Yra ir daugiau pageįbi- 
ninkių, bet kitos neužsitartia- 
vo paminėjimo vardo.

Parė bus viena prakilniau
sių. Bus ne mažai biznierių, 
vietinių ir nuo “t’onleikos”. 
Matote, tawnleikiečiai iki šiol 
neturi eksperto surpraiz? parių 
rengėjo, todėl ir traukia pas 
mus.

Parę pradėsime be didelių 
ceremonijų, pasitenkinsime 
vien Kipšo ''prakalba. O kadan
gi parės dalyviai yra išimti
nai krikščionys demokratai, 
tai Kipšas po prakalbos atkal
bės tam tikrą jo paties sutai
sytą maldą, ir viskas bus O. 
K-

O probišinal ir kitokie tro. 
helmeikeriai nebus įsileidžia
mi. Gi kas bus nupirkta, lai
kome* didžiausioje slaptyje. 
Tiesa pasakius, ir visa parės 
eisena laikoma nepaprastoje 
slaptybėje. Pats Kipšas pri- 
grąsino niekam nesakyti. Mat, 
bijomasi, kad p-nia židiniene 
nesužinotų. O jau Kipšas nėra 
pliatkininkas, paslapčių nie
kam neišplepės. Tik “Naujie
nose” kad parašo, tai ir vis
kas. * * *

Kipšui užsiėmus surpraiz 
parių rengimu tenka susidurti 
su visokiais nesmagumais. 
Bevaikščiojant su kolektorko- 
mis, teko užeiti į krautuvę 
ant (hiionaunSs. Kai paprašė
me. krautuvininko kolektos, ta- 
sis išsiėmė ir duoda dolerį.

Well, lx)t ką jus mislijate— 
''r mano kolektorkos priims tų 
doleri? No, ne. Jos liepė jam 
įsikišti tą dolerį į drūtgalį, ir 
išėjome. Ir kų jus manote: tai 
pažeminimas pasiūlyti tik vie
ną dolerį.

Gi vėl kitas krautuvininkas 
visai atsisakė kolektų duoti, 
nors mes jį tikrinome, kad 
parė rengiama jo vienai kostu- 

merkai. Jis sako, nors aš ir 
kostumerkos neteksiu, bet ant 
parės neduosiu. 'Lai matote 
kokių pergyventi teko jūsų 
Kipšui pergyventi tik dviejų 
dienų bėgiu. O kas bus toliau?

— Kipšas.

PRANEŠIMAI
L. G. I). L. K. Vytauto ant Bridge- 

porto laikys mėnesinį susirinkimą 
lapkričio 20 dieną, 12 valandą die
ną, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai teik
sitės laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių dalykų.

— V. Kacevičia, Nut. Rašt.

šitą ateinantį Sekmadienį. lapkri
čio 20 d., kaip 8 vai. vak., Raymond 
Institute, 816 W. 31st St., įvyks la
bai gražius progrartias. Visus šir
dingai kviečiame ateiti, nes išgirsi
te daug ką naudingo.

— Komitetas

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 20 dieną, Mark White par
ko svetainėje.

Balius ir šokiai rengia Humboldt 
Parko 'Liet. Polit. Kliubas, 19 dieną 
Lapkričio-November, 1927, Spaulding 
svetainėj, 3312 W. North Avė. ir 
Spaulding Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, įžanga 35c ypatai."

Kviečia KOMITETAS

Iškilmingą vakarienę rengia Su
sivienijimas Liet. Namų Savininkų 
ant Bridgeporto, Nedėliok Lietuvių 
Auditorijos sveL. 3133 So. Halsted 
St., ant pirmų lubų. Pradžia 6:30 
vai. vak.

NEDfiLDlENIV PASKAITOS 
Rengia 

“GYVENIMAS’’
Antra iš eilės paskaita įvyks ne- 

ėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meilės Tragedija 
Lietuvių, šeimynoj“

Maloniai kviečiame paskaitų my
lėtojus atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalykų. Kviečia visus 

“GYVENIMAS“.«

Joniškiečių L. K. Kliubo susi
rinkimas įvyks ateinanti sekmadie
ny, Lapkr. 20 d., 1 vai. po pietų, 
J. J. Ažerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Visi nariai malonėkite 
atsilankyt, nes bus daug Kliubo rei- 
kulfl svarstoma.

J. Yonkus, Rašt.

Liet. Teatr. I)r-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, Lapkr. 19 dieną Šių me
tų, 7:30 vai. -vakare, Šv. Jurgio pa- 
rap. svet., 32nd PI. ir Auburn Avė. 
šiuomi visi nariai yra kviečiami 
pribūti, nes turme naujų reikalų 
aptarti.

P. K., Nut. Rašt.

North Side. — A. L. T. Sandarbs 
23-čia kuopa laikys mėnesini su
sirinkimą šį septintadienio rytų, 
lapkr. 20 d., kaip 10/vai. ryto, Liuo- 
sybės salėje. Visi nariai pasisteng- 
kite būti laiku.

Kuopos Sekr.

S. L. A. 129-tos kp. nariams ku
rie turite paėmę ir pardavę įžan
gos tikietus su išlaimėjimais dėl 
rengiamo vakaro, malonėkite sugrą
žinti iki 19-tai d. Lapkričio, pas 
A. Zalogeną, 1951 Canalport Avė., 
arba jeigu norite gauti tų tikietų 
kreipkitės tuo pačiu antrašu.

— Rengimo Komitetas

Didelis iškilmingas balius. Kenkia 
Dr-stė Palaimintos Lietuvos nedė-1 
lioj, lapkričio 20 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Svetainės durys atsidarys kaip 
6 vai. vakaro; muzika po vadovys
te p. J. Keturakio, pradės griešti 7 
vai. vakare. Kviečiame visuomenę 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti. «

Komitetas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborhis ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. , 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigieusiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

* Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRAŽŲ 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. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHNB.BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVeHt Adams St. Room 1217 
Tdephone Randoiph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUGHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nu<J 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo-11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randoiph 1034. — Vai. mio 9—6 

Vakarais
3241 South Halsted St. i 

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

. . Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas
3335 St>. 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- 

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

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Lietuviai Advokatai
J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

SpeciaĮjstas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:.
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcit Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Lietuves Akušeres

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUSEKKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po->gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ru
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki ' 
9 vai. vakare.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stale Bank .... 

Moterys ir mergi

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

2 Aklį Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ sm:lALISTAS 
‘Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimot akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j 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

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

Tel. Boulevard 7679

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLU MENTE AL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikirtio 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523
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A f A
VINCAS BAG DONA VIčlUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

l.apkr. 16 dieną, 7 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Ežerėnų ap
skričio, Riinšų parau. ir mies
telį. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. buvo narys šv. Petro ir 
Povilo ir šv. Kazimiero drau
gystės. Paliko nubudime gi
mines, o Lietuvoje dvi 
seserį ir 2 švogerius. laidotu
vėms rūpinasi Jonas Kačka. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4441 
So. Honore St

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Lapkričio 19 diena. 8 valandą 
ryte, iš namų į Iv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Viąi A. A. Vinco Bagdona
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Giminės

laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.s Eudeikia, Tel. Yds 1741

A f A
JUOZAPAS ŠVAŽAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 1<> dienų, 4:00 va
landą po piety, 1927 nu, su
laukęs 12 metu. 4 įnėn. am
žiaus, gimęs Chicagoj, paliko 
dideliame auliudimc tėvą Juo
zapą. motiną Veroniką, sese
rį Blančę. hunas pašarvotas, 
randasi 7305 So. Oakley A v.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
lapkričio 21 dieną,*8:00 va
landą ryto iš namų į Nekal
to Prasidėjimo P. š. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėduhngos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo .Švažo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

UŽSISAKYKITE] 
MADŲ KNYGA

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

THEM DAYS ARE GONE FOHEVER ' Appre'-.end Thi» on Your Amplifier.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

i Town of Lake
Vaičkaus teatro "Genovaitės” 

pastatyme, kuris įvyks lapkri
čio (Novembar) 27-tų dieną 

Town of Lake School Hali te
atre, dalyvauja Tendžiulytf, 
Gulbiniene, Budrys, Kareiva, 
šinis, Palekas, Sankunas, Vai
tekūnas, Vaičkus ir kiti.

/-r-- ——————

\ Ponų Čižauskų 
Koncertas

Chicagos lietuvių muzikališ- 
kas sezonas jau "in full 
s\ving”, ir žmogus, kuris inte
resuojasi ♦daile, turi nemažai 
bėgioti, kad atlankius nors di
desnę dalį koncertų ir šiaip 
muzikališkų parengimų.

Vienas koncertų, kuris ma
ne daugiau užiMteresuvo, at
sibuvo praeitą trečiadienį Chi- 
•agos • Lietuvių Auditorijoje, 
Jame turėjome progą pirmą 
karią Chicagoje išgirsti sve
čius dainininkus — p-ię M. 
Čižauskienę, koloraturo sop
rano, ir p. J. Čižauską, barito
ną, akompanuojant musų p. A. 
S. Pociui.

Programas buvo gana ilgas 
ir davė musų vietiniems dai
nininkams žinoti, kad ypatin
gai lietuvių liaudies dainų yra 
pusėtinai daug, kurių Chica
gos programuose nesigirdi.

Kai dėl išpildymo programų, 
tai turiu pasakyti, kad buvo 
truputį nuobodu. Stokavo į- 
vairumo, spalvos. Negaliu sa
kyti, kad klausytojai butų bu
vę “enthralled” ir nunešti į 
augštas padanges entuziazmo.

Nors šis koncęrtas buvo 
gerai išgarsintas, nors progra- 
mo dalyviai jau senai yra ži
nomi kaipo veikėjai lietuviš
kame muzikos pasauly ir pir
mą kartą, kiek man yra žino
ma, pasirodė Chicagoje, te- 
čiau koncertai) atsilankė labai 
mažas būrys muzikos mylėto
jų. Manau, kad toksai chica- 
giecių atsinešimas prie sve» 
Čių dainininkų irgi nepridavč

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeoorto Fumiture Co., 3224 S. 
Halsted st., ir Kadžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų Žodžių teisingumą.

Mąrcusft Curtis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Bockwell 0762
Namų Rock. 8479

PIEŠIAM dailės ir Komercijos 
piešinius, * išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. 'Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti, galit prisi- 
ra.šyt dabar, 

r- —■ ■1 1 — ■ ■ i ■

, Bridgeportas < Jaunoji Birutė
— ———• — __ __ _ , y

Km tik sutinki vyrus ar 
moteris, vis apie Gardamos 
"Bunvo Party” kalba. Vieni 
tikėtus pardavinėja, kiti per
ka, vėl kiti aukas duoda ir vis 
rengiasi į "Bunco Party”. Gi 
to pramoga įvyks lapkričio 23 
dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted Str.

'lokiu budu yra kviečiami 
gardam iškiai, Gardamos para
pijiniai ir visi kiti geros valios 
lietuviai atsilankyti ir paremti 
Gardamos bažnyčią Lietuvoje. 
Tą vakarą bus išdalintu daug 
dovanu rankų darbo. Bus ir 
šokiai antroje svetainėje, nes 
tikimės turėti daiųt svečių.

— T. J.

Šokiai Labdarybės
Tikslu

Chicagos Lietuvių Mloterų 
Kliubas rengia šokius lapkri
čio 23-čią naujame Stevens 
viešbutyje.

Pelnas nuo šokių bus sunau
dotas labdarybės darbui tarp 
Chicagos lietuvių biednuome- 
nvy; bus duota pagel ba bied- 
nems lietuvių šeimynoms ir li
goniams, kiek galėsime jos 
duoti.

Kai kuriems musų tautie
čiams čia pat Chicagoje reika- ■ 
lingu pagelbos, o jie mažai jos 
gauna iš kitų. Taip pav. vie
nas ligonis, kuris randasi sa-1 
natorijoje, rašo musų komite
tui šiaip: "Visų kitų tautų li
goniai nėra užmiršti, kaip kad i 
mes, lietuviai esame. Prašo-1 
me nepamiršti ir musų, kurie 
esame Oak Forest sanatori
joje.” I

Todėl mes, kurie nematome . 
vargo, nepamirškime tų iš mu
sų, kurie kenčia vargą. Pagel-' 
bėkime toms draugijoms, ku
rios stengiasi suteikti pagel
bos varguoliams.

Tokį darbą veikia Chicagos 
Lietuvių Moterų KliuKas. To
dėl prašome Chicagos šviesuo
menę pagelbėti mums tą gerą, 
iabdaringą darbą dirbti pare
miant Tnusų parengimus.

Visus kviečiame dalyvauti 
šiame vakare, kuriame bus 
dailus šokiai Stevens viešbuty
je lapkričio 23-čią dieną.

' — Komitetas.

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos Lie

tuvos veikimo

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą lapkričio 9 d. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st. Draugystės pirm. F. Ba
cevičiui atidarius susirinkimą, 
buvo skaitytas ir priimtas 
protokolas. Pirm, pranešė, 
kad lapkričio 4 d. mirė dr-gas 
K. Klusas. Buvo rinkimas ba
liaus darbininkų. Balius atsi
bus lapkričio 20 d. Turint ge
rą komitetą ir gerus darbinin
kus, reikią tikėtis ir puikaus 
baliaus. Ant galo buvo išduo
ti raportai ligonių lankytojų. 
Tuom susirinkimas ir užsibai
gė. Draugystes turtas iki šiai 
dienai yra $10,256.56.

—Ig. Žilinskas, rašt.

Muzikos pamokos įvyksta 
kiekvieno pirmadienio vaka
rą, kaip 7:30, Mark White 
Scpiare parko svetainėje, prie 
29-tos ir Halsted gatvių. Bū
tinai lankykite repeticijas, nes 
27 d. šio mėnesio turėsime 
koncertą Mildos svetainėje. 
Tas koncertas turės būti įvai
resnis už kitus, pirmiau bu
vusius, kadangi p. P. Sarpa- 
lius turi pagaminęs naujų dai
nų ir parašęs naujos (muzikos.

Pirmadįeny bus orkestro ir 
dainų pamokos. Tad orkestro 
nariai susirinkite anksčiau. Tai 
bus paskutinė pamoka prieš 
koncertą.

— Komitetas.

Bridgeportas
Kipšas “bizi.”

Kadangi Kipšas tapo paskir
tas surpraiz parių pravadnin- 
ku, tai jis, idant parodžius 
surpraiz parių rengėjoms, jo- 
gei manadžerio darbas kiek
vienam neprieinamas, imasi 
darbo rengti pares kiek jo 
spėkos neša.

šį vakarą rengiama parė 
n-niai Židinicnei Leščinskio 
karčiamoje (salėje geriau pa
sakiusi. Rengia pats Kipšas 
su p-nios Petrauskienės pa
gelba. Yra ir daugiau pageįbi- 
ninkių, bet kitos neužsitartia- 
vo paminėjimo vardo.

Parė bus viena prakilniau
sių. Bus ne mažai biznierių, 
vietinių ir nuo "t’onleikos”. 
Matote, tawnleikiečiai iki šiol 
neturi eksperto surpraiz parių 
rengėjo, todėl ir traukia pas 
mus.

Parę pradėsime be didelių 
ceremonijų, pasitenkinsimo 
vien Kipšo 'prakalba. O kadan
gi parės dalyviai yra išimti
nai krikščionys demokratai, 
tai Kipšas po prakalbos atkal
bės tam tikrą jo paties sutai- 
svtą maldą, ir viskas bus O. 
K. '

O probišinai ir kitokie tro-k 
belmeikeriai nebus įsileidžia
mi. Gi kas bus nupirkta, lai
kome* didžiausioje slaptyje. 
Tiesa pasakius, ir visa parės 
eisena laikoma nepaprastoje 
slaptybėje. Pats Kipšas pri- 
grąsino niekam nesakyti. Mat, 
bijomasi, kad p-nia Židiniene 
nesužinotų. O jau Kipšas nėra 
pliatkininkas, paslapčių nie
kam neišplepės. Tik "Naujie
nose” kad parašo, tai ir vis
kas. * * *

Kipšui užsiėmus surpraiz 
parių rengimu tenka susidurti 
su visokiais nesmagumais. 
Bevaikščiojant su kolektorko- 
mis, teko užeiti į krautuvę 
ant l^nionaunes. Kai paprašė
me. krautuvininko kolektos, ta- 
sis išsiėmė ir duoda dolerį.

Well, bet ką jus mislijate— 
°r mano kolcktorkos priims tą 
doleri? No, ne. Jos liepė jam 
įsikišti tą dolerį į drūtgalį, ir 
išėjome. Ir ką jus manote: tai 
pažeminimas pasiūlyti tik vie
ną dolerį.

Gi vėl kitas krautuvininkas 
visai atsisakė kolektų duoti, 
nors mes jį tikrinome, kad 
parė rengiama jo viendi kostu- 

merkai. Jis sako, nors aš ir į 
kostumerkos neteksiu, bet ant 
parės neduosiu. Tai matote 
kokių pergyventi teko jūsų 
Kipšui pergyventi tik dviejų 
dienų bėgiu. O kas bus toliau?

— Kipšas.

PRANEŠIMAI
L. G. D. L. K. Vytauto ant Bridge- 

porto laikys mėnesinį susirinkimą 
Lapkričio 20 dieną, 12 valandą die
ną, Chicagos Lietuviu Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai teik
sitės laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių dalykų.

— V. Karevičia, Nut. Rašt.

šitą ateinant} Sekmadienį. Lapkri
čio 20 d., kaip 8 vai. vak., Raymond 
Instituto, 816 W. 31st St., įvyks la
bai gražius prograrhas. Visus šir
dingai kviečiame ateiti, nes išgirsi
te daug ką naudingo.

— Komitetas

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 20 dieną, Mark White par
ko svetainėje.

Balius ir šokiai rengia Humboldt 
Parko 'Liet. Polit. Kliubas, 19 dieną 
Lapkričio-November, 1927, SpauldinR 
«v€;tainėj, 3312 W. North Avė. ir 
Spaulding Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, įžanga 35c y patai.’

Kviečia KOMITETAS

Iškilmingą vakarienę rengia Su
sivienijimas Liet. Namų Savininkų 
ant Bridgeporto, Nedėliok Lietuvių 
Auditorijos svet.. 3133 So. Halsted 
St., ant pirmų lubų. Pradžia 6:30 
vai. vak.

NEDfiLDIENlŲ PASKAITOS 
Rengia 

“GYVENIMAS’’
Antra iš eilės paskaita įvyks ne- 

ėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meiles Tragedija 
Lietuvių, šeimynoj“

Maloniai kviečiame paskaitų my
lėtojus atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalykų. Kviečia visus

• “GYVENIMAS“.

Joniškiečių L. K. Kliubo susi
rinkimas įvyks ateinantį sekmadie
ny. Lapkr. 20 d., 1 vai. po pietų, 
J. J. Ažerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Visi nariai malonėkite 
atsilankyt, nes bus daug Kliubo rei- 
kaltj svarstoma.

J. Yonkus, Bašt.

Liet. Teatr. I)r-įos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, Lapkr. 19 dieną šių me
tų, 7:30 vai. -vakare, šv. Jurgio pa- 
rap. svet., 32nd PI. ir Auburn Avė. 
šiuomi visi nariai yra kviečiami 
pribūti, nes turme naujų reikalų 
aptarti.

P. K., Nut. Rašt.

North Side. — A. L. T. Samlarbs 
23-čia kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą šį septintadienio rytą, 
iapkr. 20 d., kaip 10' vai. ryto, Liuo- 
sybės salėje. Visi nariai pasisteng- 
kite būti laiku.

Kuopos Sekr.

S. L. A. 129-tos kp. nariams ku
rie turite paėmę ir pardavę įžan
gos tikietus su išlaimėjimais dėl 
rengiamo vakaro, malonėkite sugrą
žinti iki 19-tai d. Lapkričio, pas 
A. Zalogeną, 1951 Canalport Avė., 
arba jeigu norite gauti tų tikietų 
kreipkitės tuo pačiu antrašu.

— Rengimo Komitetas I

Didelis iškilmisgas balius. Benkia1 
Dr-stė Palaimintos Lietuvos nedė-1 
lioj, lapkričio 20 d., Chicagos Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Svetainės durys atsidarys kaip 
6 vai. vakaro; muzika po vadovys
te p. J. Keturakio, pradės griešti 7 
vai. vakare. Kviečiame visuomenę 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grahorhis ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. , 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Graboriai
/

Lietuviai Advokatai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi* 
gesnis Už Kitu 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRAljŲ 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. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

kIugis
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Itandotph 6727 

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

JOHN KUGHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 \V. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nud 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo-11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarnis
3241 South Halsted St. i 

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

. Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesfo Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

SpeciaĮjstas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:. 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wešt Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 3395

Lietuvės Akušerės

t. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
ri jos koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy I va- 
nij'os lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po-^gimdymo. 
Už dyxa patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
aite pagel bą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki ' 
9 vai. vakare.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stale Bank ....

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
• naujoj vietoj

DR. VAITUSH
. OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
‘Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Botdevard 7589

DR. G. SERNER

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

Tel. Boulevard 7679

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikirtio 
akinių

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

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

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

Phone Canul 0523



Lietuviai Daktarai

Financial
Finansai-Paskolos

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BĘRTASH 

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

ir nuo 6Tiki 8 vai. vakare.
Kea. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MJLRGERIS
342! South Halsted Street 

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

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West G3rd Street 
Cor. Rock\vell St.

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioi pagftl sutartį
3101 South Halsted Street, 

Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 20!’ 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4412 South VV’estern 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 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZĄLATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Chicago, III

Telephone llemlock 0066
I )R. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS

X-Ray I/aboratorija 
7054 S. Westem Avė.

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

CHICAGO

ĮvairŲs Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Si9<mI<»-. vakare uždaryta 
Nt'klioj pagal sulai tj

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
V a 1 a n d ę s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare, 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue laland Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—J vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDEHE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki ip. . 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Phone. Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

CLASSIFIED ADS
Educational

__________ Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL \ 

Me.4 išmokinsime jus Designing,^ 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką ir > -•> - —
pigiai. Mokiname dienomis ir va-Jdirfias ekspertų, 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

Chicago Plastcring School, 
1123 N. Ashland avė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
inygvedystės, stenografijos, ir kitų 
nokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
tistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me- *,v„,,v* ,■<>. .
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje mes atvėšime į jums namų apšil-1 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, d.,....,, 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums' nešintais 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa-j vilnas ir 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi-į01 tnrmw> 
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

AR JUS NORITE 
lidesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės
im Darbą surandame $20.00 ir $40 
nekatne besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. • Instrukcijos $15.00 h 
laugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madisnn Street

Miscellaneous
įvairus

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

tfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
mr.levą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hafcted St
Pilone Varu-. 7282 

J. t*. RAMANČ1ON1S, P t a*.

Miscellaneous 
įvairus

APSAUGOJIMUI savo . sveikatos 
— Išvalyki! savo cntch basin ir tai
some Juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkčse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Secley 7762 

----- ,------ -------------------—------------- - 
KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

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

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. State St. 
Tel. Calumet 4200

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj . ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriauMa stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.

Phona Lavvndale 0114

RUBIN BROS..
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
^Tel lAifayette 8705—87 >0

Chicago

ELECTRIC! KONTRAKTORKI:
Seniausias ii lietuvių, kur duodi ma, padaryti ir nupirkti į%vieną die 

užganėdihimą. {vedam elektros dra ną, geromis sąlygomis. Pamatykit
tus, motorus, taisom elektros reik 

manys,
W. P. Stephan
2522 So. Halsted St., Chicagr

Phone Victory 7462

fjkčerius ir t. t.
Electric Co., (not Ine.

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 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8841.

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

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas,'pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1-753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve-

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

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą obelio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage (i rovė

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šių žiemą, inen 
įvesimo namų apšildymą be jokio 
(mokėjimo ir į 24 mėnesius <1el 
išmokėjimo. Garu ir kdrštu van
deniu lUKMldymas. Apskaitliavj- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triąngle 8234.

LIETUVIAI, kam imn.s šalti šių! 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus I 

♦ uAc t tui liilUc nuimi I

dymą, kitus išmokėsite mažais mė- 
‘ t išmokėjimais. Apskaitlia- 

* planai dykai. Mes taip. 
f|i turime didelį pasirinkimą plum- 
>ingo reikmenų. Atdara vakarais 

iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

SPORTAS
Ristikų šiovas ir vogų kilno

jimas atsibus nedėlioj, lapkri
čio 20 d., 1927, 3 vai. po pietų.

UNIVERSAL GYM.
814 W. 33rd St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.
k ' CENTRAL FINĄNCE CO. -Z. 

Morton Bldg., 108 N. VVelIs1 St.

Mes perkame

Lietuvos Bonus

J. S. L0WITZ
318 Su. Dearborn St.*

2-RI MdRGICIAI 
’ 3-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

• kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas

Del .informacijų kreipkitės 

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bu- 

i ti pasekmingu. e
Atsišaukit asmeniškai ir at- 

butoneš sineškit su . savim Sj skelbimų, 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th I RoscUand Motor Car 
&.?15 w- Rand<,|Ph ’*• Franklin 10857 Michigan Avė.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
5.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su

mane pirmiausia. ? .. t
. H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark St.
Room 820 Central 6260

TURIU pinigu investavimui 
chattel morgičius, mčnesines mo
kamas notas, mašinas, 
bekernes, restaurantus,

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

už 2*£ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be joki,o koinišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st.

Tel. Anuitage .1199.^

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome L porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

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

ANTRI MORGICIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

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

11 So. La Šalie. Street 
Central 2665

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai? 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKl, Prez. 
C. J. DANKOVVSKL Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgiČiai 

Tel. Canal 1875 
j vistis departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Persona! '
Asmenų Ieško

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

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
1RANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Vala.idos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

INTELINGENTĖ jauna ir 
graži lietuvaitė nori susipa
žinti ir susirašinėti su Ameri
kos vaikinais. Kas nori susi
pažinti tegul siunčia šiuo an
trašu: Europa, Lietuva Kaunas 
paštas iki pareikalavimo, N.
Bremik.

' PA.I.1ESKAU draugo Vinco Nor
vilą ir Motiejuos Prtvilaičioį jicMvi- 
dcšiiUtunsc meluose gyveno Ch'ica- 
goj, o dabar nežinau kur jie ran
dasi. Prašau jų pačįų atsišaukti ar
ba kas apie juos žino, meldžiu man 
pranešti jų antrašų. Aš esu kų tik 
algryžęs iš Lietuvos, turiu svarbių 
reikalų su jais susižinoti. ANTA
NAS STRECKiS, 195 Nevvlon St., 
\Valtbain, Mass.

Situation Wanted
_____ Darbo Jęško

PA IEŠKAU darbo už barten 
derį, sęu buvęs saliuno bizny. 
Rašykite S. S. 3426 Auburn av.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

KEIKIA patyrusių moterų dėl 
sortaumo popierų atkarpų, gera 
mokestis. Continental Paper Grad- 
ing Co., 1445 S. Peoria St.

REIKALINGA senyva moteris 
pridaboti 2 vaiku. J. MACHIULIS, 
2070 Canalport Avė.

Help VVanted—Malė 
Darbininkių Reikia

REIKIA VYRŲ 
Maloniam ir' lengvam dhrbui kur

! jus galit Uždirbti geto) .mbkestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty-

i rimas nereikalingas. Atsišaukit šian-
I die pas

MR. COSTELLI
Room 1514, 184 N. La Šalie St.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris/ 1400 W. 46th St.

MAN reikia vyrų ir moterų. Aš 
moku algą ir komišiną. Darbas be 
sustojimo, bet ne Reni Estate. Pa- 
simatykit iš ryto nuo 8 iki I) arba 
po pietų nuo 5 iki 9 vakare. 

5221 So. Halsted'SI.

REIKALINGAS porteris prie sa- 
liuno. Paklausti po 10 vai. ryto.

5147 Roosevelt Rd. >

$200
. Ekstra pinigų 
prieš Kalėdas

dirb-
Tas

gali būt jūsų. TikJie 
kit savo liuosame » laike.

| darbas nekliudys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Jums nereikės 
nieko pardavinėti. Daleiskit 
jums išaiškinti apie šitą žin- 
geidų būdą uždirbimui pinigų. 
Pasimatykit su manim šiandie. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vaka
ro.

MR. JAMES VERK
29 S. LaSalle St.

Room 328

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausias 'gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

RENDON kambarys vaikinams; 
švarus, apšildomas. Su valgiu ar be 
valgio. 4107 S. Sacramento Avė., 
2nd fl.

DIDELIS ruimas rendai vienam 
pr dviem vyram. 8309 So. Union Av., 
1-mas augštas iš fronto.

RUIMAS rendai dviem vaikinam, 
|je valgio. Arti gatvekarių. 3144 W.< 
42nd PI., 2-ros lubos.

RENDON kambarin , dėl švario 
vaikino ar merginos. Kambaris ap
šildomas. Prie mažos šeimynos, 2-ros 
lubos, 1624 So. 49th Ct., Cicero. 
Tel. Cicero 4006.

RUIMAS rendai dėl vaikinų, 
Įima ir virtuvę vartoti, $2.00 j 
vaitę. 2-ros lubos užpakaly. 

8J9 W. 34th Placc

ga- 
sa-

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui, su ar be valgio. 3-čios 
lubos iš fronto.

3213 , So. Auburn. Avė.
, , , ..,'U ■,'v. 'C U r

RENDAI kambarys vaikinui, kar
štu vandeniu apšildomas. Elektriką 
ir vana. MRS. J. BRIEDIS, 3128 
W. 54 th Street.

RENDAI fruntinis ruimas vienam 
vaikinui su visais parnnkuniais, te
lefonus, maudynė ir kasdieni šiltas 
vanduo. 3002 Enierald Avc., 2 lubos. STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

Furnished Rooms
RENDON kambaris, apšildomas, 

visoH vigadoH, vienam arba dviems 
vaikinamu arba merginom*, bu val
giu 'arba be valgio, pigiai. 4705-7 
Evans Avė., ant pirmų lubų apt. 9. 
1 blokas nuo Cottage Grove Avė.

PASIRENDAVOJA gražus kamba
rys vaikinui arba merginai, prie ma
žos šeimynos, karštu vandeniu ap
šildomas, be valgio, bet gali virtu
vę naudotis. Gražioj apielinkėj, 1 
blokas nftj karų linijos.

5610 So. Sawyer Avė.
Republic 3610

For Reut
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

low ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shower bath; arti 
prie geros transportaėijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

RENDON didelis garažas ir 
“sales room”. 5352-54 So. Westcrn 
Avė., Tel. Virginia 1119. •

$15 rendos štorelis su ruimu dėl 
barberio, šiaučiaus arba pavieniam 
gyventi. 4601 S. California Avė.

RENDAI 4 kambarių flatas, ga- 
zas, vanduo, elektra, toiletas viduj. 
Rendos $18.00 mėnesiui. Taipgi 5 
kambarių moderniškas flatas. Ren- 
da nebrangi.

782 W. 22nęį Street 
Antras namas nuo Halsted St.

RENDON 7 kambarių flatas su 
maudyne. Rendos $25.00. 3265 Archer 
Avė., Tel. Triąngle 4540.

RENDAI 6 kambarių flatas. kar
štu vandeniu apšildomas. Atiduosiu 
pigiai. 6934 So. Maplewood Avė.

2—L

1 3 •
RENDAI 2 kambariai 2 ar 3 vai

kinams arba merginoms. Gerai už
laikomi su visais parankun\ais už 
prieinamą kainą. Galima ‘ ir elektri- ( 
ku pasišildyti, prie mažos. šeimynos. į 
Tik prie 2 merginų. Mylėtumei!! kad 
linksmi vaikinai atsilankytų. Maty
ti galima Subatoj rib pietų ir Ne- 
delioj.

3031 So. Vnrion Avė.
nf, ------------

RENDAI 5 didelių kambarių švie
sus flatas. Stiklinis porčius. 6806 
Rockvvell St. Savininkas 2616 West 
63rd St., Prospect 0508.

Musica! Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS planas, gražus kei- 
sni, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kimbepley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR., JARTZ, 2918 Milwaukee Avė., 
l-os lubos.

Iš SANDELIO IŠPARDAVIMAS 
17 fonografų. $15
8 upright pjanai, $25 %
9 grojikliai pianai, $75 Jūsų 

sirinkimui, tiktai biskj įmokėti, 
viskas kas reikia.

NATIONAL STORAGE
2332 W. Madison St.

pa
tai

PARDAVIMUI dvi chromatic ar
monikos, už pusę kainos, bargenas.

2907 W. 40th St., ’T-ros lubos

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po "... $27 
10 fonografų po ...... $12 
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

Fumiture & Fixtures
Rakandaj-Įtaigai

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

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

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių sėtas, 
$22.50.

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

Buvus California Sample Furn. Co.

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo- atsišaukit Subatoj p(> pietų arba Ne- 

tų mohair parloro setas, 7 ,?YO‘S ir sPr,nK**‘ $2-* , , r ’ 1954 So. Homan Avc., 2-ros lubos
Šmotų wahiut valgomo kam- , ___
bario setas, 5 šmotų pusryčių “PIEKORIAUS 
setas, 4 šmotų walnut mieg
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

neiaSon iS’nmAGE
6912 \ Cottage Grove Avė.

setas, du 9x12 Wilton Į 
miegruimio karpetu- 
pastatomos* liampos,

APRUBEŽIŲOTAS PASIŪLYMAS.Į 
Bargenas už casli, nauji rakandai 
sandčlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuai'd, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 pj~jaj 
walnut valgomo kambario setas, $50, jjoy’. 
5 šmotų \valnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Co\well krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$895, verti $1500. Atdarų iki 10 va-1 
karo. Dykai dastatymas. COLL1NS ■'****

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

VERTI $1500. Už $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 ^mo

tų mohair 8eU*s, 7 Šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 Šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa
tiesalas ir paveikslai.

MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

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 Fumiture Co.
5655—57 W. Madison st. Cęl. 0319

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
Walnut valg. kamb. setas 
Šešių tūbų, vieno dial radios su 

ražiais riešuto medžio consoles

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA

WAREHOUSE FURNITURE
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

B AK ANDAI nauji Jr, vartoti. 
Duofold setąi $95, walnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

IGARFIELD STOBAGE
: »„6929. So. State St.

GRAŽUS mohair parloro setas, 
V>0. Puikus walnut- miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wi!ton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Avaiiablc Storage Co., 7732 
StonjF Islnnd avė.

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, ‘ $2
Dresseriai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos liampos $3 ir 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau
Angliniai pečiai, Bufetai, 

Congoleum patiesalai, $4 ir 
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 8 
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, springsui, inatiacas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit MR. 1RVING.

NAMŲ rakandai pardavimui, val
gomo kambario setas, parloro se
tas, couch lovos, dresseriai, pigiai. 
7804 So. Avers Avė., Stewart 4931

Kambariu stu- 
parduoslu pi-

Pardavimui 1 kambarį 
bos rakandai; i 
giai, nes išvažiuoju j Lietuvą. 
3 ulbos iš užpakalio. 3337 So. 
Auburn Avė.

KIETOMS anglims kūrenamas jie- 
čius ir valgomo kambario setas, ne
brangiai. 6907 W. 22nd St., Telefo
nas Berwyn 1627R.

PARDAVIMUI didelis Šildymui pe
čius, kūrenamas kietomis arba mink
štomis anglimis, vartotas vieną žie
mą, kaina $16. Taipgi vidutinio di
dumo “hot blast heater”, kaina $8,

REIKMENYS
Minkoma mašina 
Show rases 
Wall cascs 
ir kiti dalykai.
PIGIAI '
PARSIDUODA

Šaukit savininką 
Liifayettc 6573

j

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialdipas, 
matrasai, springsai, visoki rakandai

BOYSEN SAMULE FURNITURE
’ COMI ANY

6335 So. Ashland Avc.
California Sample Eurn. (’o.

(Continued op p h g e S)



šeštadienis, Lapkr. 19, 1927

Exchange—Mainai

NAMAI ir lotai pardavimui.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Real Estate For Sale 
Nanvai-ftemi Pardavimui

NAUJIENOS, Chlcago, Hl.
3E

MAINYSIU ar parduosiu geleži
nių daiktų krautuvę, 50 pėdų fron-; 
tas, ant 63rd St S. TALUC. Tel. i 
Albany 0594.

Furniture & Fixtures
______ Rakandai»įt4>isai

■ * (Continped from page 7)
PARDAVIMUI stuhos rakandai ir 

dvi siuvamos Singer mašinos nau
jos. Parduosiu pigiai. 822 W. 37th 
PI., 2-ros lubos.

Business Chantcs 
Pardatiinui Bizniai

PARSIDUODA soft drink parlo» 
ris erti didelių dirbtuvių, biznis 
išdirbtas per 4 metus, 4 pagyveni
mui kambariai. Priverstas parduo- 
li, nes turiu keletą biznių. 3827 
Archer avė. Tel. Lafayette 8289.

Real Estate For Sale 
NamaLžem»f Pardavimai 

NAMAS, KURIS JUMS 
PATIKS

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Automobiles
PARDAVIMUI Parker 3H 

t rokas, stake budy, prieinama 
na. Trokas gerame padėjime.

4353 So. Washtenaw Avė.
Phone Virginia 1684

PARDAVIMUI grosernė, labai ge- 
-—- roj vietoj. Biznis eina gerai. Par- 
tonų duosiu pigiai. 4 pogyvenimui kam- Į 
kai- bariai. Rendos 40 mėnesiui, lysasiii*?* ■</ nivlic l >

I metams. Pardavimo priežastį pa- | 
tirsite ant vietos.

8049 Vincennes avė.

PUIKI PROGA PARSIDUODA saldainių, aiskry- į 
mo, cigarų, cigaretų ir mokyklos 

mtirvil f <>!><>■
cigaru, cigaretų ir mokyki 

PRIVERSTAS parduoti grąžų Buick 1 e*"‘enX *r*uluv£, L*V.ai 
sedan, • vėliausio modelio, vartotas: 1437 So. 49th (.t., Cicero, III. 
tik trumpą laikų, yra puikiame pa
dėjime ir absoliutiškai kaip liaujas. 
Aš vartojau tą kurą tiktai nodėlio-. 
m s ir nėra net nei vieno įbrėžimo. 
S'ra bamperiai, šildytuvas ir kiti pri- 
dėčkai. Aš apleidžiu miestą ir par
duosiu tik už $350. Karas kainavo 
virš $1900 tik trumpas laikas at
gal. Atsišaukit Nedėlioj bile kada.

2231 N. Kedzie Avė.
Apt. 1

PARSIDUODA grosernė vi
sokių tautų apgyvento] geroj 
vietoj dėl biznio. Pardavimo 
priežastis viena moteris negali 
apsidirbti. 908 W. 35 Place.

MAINYSIU savo bizniavą tetą ant 
automobiliaus. 827 W. 34th Pluce, 
3-čios lubos užpakaly.

MAINAU
Gerą muro namų — 2 flatų 
6 ir 7 kambarių, su visais 
įrengimais,,elektra, vanos ir 
Geroj vietoj

IMSIU
Gerų narnų — 2 flatų

Marąuette Parko 
apielinkėj

Turi būti karštu vandeniu 
šildomas 

šaukit saviškį
CANAL 4960

tt

Sutaupykite $2,000
Naujas 5 kambarių mūrinis bun-, 

galow už 5229-31 So. Kilpatrick A v. 
Furnas šildomas, stikliniai porčiai, 
2 kambarius galima padaryti 

‘vifikų, *2 bloko iki gatvekarių, 
tai $6650, cash $750. Savininkas 
ant vietos Subatoj ir Nedėlioj. 

1808 So. Ashland Avė. 
PETER HANCZUK

Canal 1788

Bargenas.
6637 S. Paulina St.

ant 
tik- 
bus

Miscellaneous for Sale
Įvirus Pardavimai

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
O'll'O W1TTBOLD NL’RSERY, 6758 
Ipolitu Avė., Palisade 5220-2172.

.PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gera vieta cash biz- 
nis. 14(18 So. Union avė.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit \Veiser Hudu, tiesiai iš f 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
)>elnų. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kaulai 
$65. sealskin kautai $75, I 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankyki!.

\VK1SER FUR CO.
19 S. Wells st., rrn. 403

ROAD House ant U. S. 
highway 41 tarpe Chicagos ir' 
Milwaukee 50 mylių nuo Chi
cagos, Bas room, dance Hali, 4 [ 
mimai dėl gyvenimo, 2 auto
mobilių garažas, naujas na
mas, įrengtas kaip kad mieste, 

iJ' j bėgantis vanduo, ir sros.u vis-j 
kas kas reikia ir sykiu 12 ak- 

’ i ų žemės. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Kaina 
tik $22,000. už viską.

iki '$To6. Martin’s Realty Co., 46O4-7th

".U.1" . ■■ ■ .... ......■?■■■«■■ ui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui 

sAvininkas 
BANKRUTUOJA 

DĖLTO PARDUODA 
$2000.00 

PIGIAUS
Marųuetta Parko apielinkėj/ 
5 kamb. nauja bungalow 
Platus lotas 
Kaina tik $7500 
Cash reikia 2400 
Šaukit CANAL 4960.

G KAMBARIŲ namas Berwyn, 
naujai inulevotus ir dekoruotas, nau
ji šviesų fikčeriai, 40 pėdų lotas, 3 
kali) garažas, tuojau galit gyventi, 
kaina nupigintu iki $7000, labai 
lengvais išmokėjimais.

A. T. PEISTOR
130 So. Oak Purk Avė.

O. P. Phone Village <500

HALSTED
IR

18-tos APIELINKEJ
Bizniavus namas
Gerai procentuojasi

PIGUS
Kaina
Cash reikia $3000.00
šaukit įgaliūtinį

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

' ČYSTAS ORAS 
ŠVARI VIETA 

GERA
TRANSPORTACIJA

PIGUS NAMAS 
prie 11-tos ir Kedzie 
7 kambarių bungalovv 
Platus lotas, 50X125 

Už $1000.00 
Likusius $2000.00 lengvais 
išmokėjimais.' 
šaukit:

CANAL 4960 •
ŽIŪRĖK! $4000

• 5 kambarių mūrinis namas, fur
nas šildomas, savininkas apleidžia 
miestą, šaukit MR. GIRLICH, 
Calumet 4663.

Greitas Ir Teisingas 
Patarnavimas

PARDUODU namus, farmas, lotus 
ir kitokius biznius; mainau

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo
sime už išlaidas nuo $25 ii.i "127., 
Kautai iš seal,.Jap weascl, caracul, Ąve., Kenosha. W1*S. 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS VU R 
SHDP, 5115 > Michigan, Drexel 1756. 
SpM-ialis nupiginimas tam kas at
sineš šį skelbimą. PARDAVIMUI Soft Drink 

larloris ir Lunch Ruimis. 549 
'Vest 18th St.

-- — PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
PA»RDAVTMTTT n.miii R-R-7 GARAŽUS, porčius, cementinius IA1UMV1MUI — nauji b-O-I §a|ytakiuf,t grindis, pamatus, stogus 

kambarių rezidencijų namai, malevojame, taisome, dekoruoja- 
nreguou 7)lvtu nlieno konstrilk- tik $5 įmokėti, kitus pei tris presuoų piyių, plieno KonsiruK . metuR Pafiaukit (1p1 apskaitliavimo. 
cijos, karstu vandeniu šildomi, Hemlock 7969.
2 naturalės ugnavietės, vienai 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi ------
porčiai, Frigidaire ledaunė, _ 
franeuziškas pleisteriavimas, w ' st 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50x82, kaina $13,5Q0, tik biskį j 
įmokėti, kitus kaip rendą. y-’~ 
ten nuvažiuoti j vakarus nuo) 
Wilmctte Lake Avė. iki Wag-1 
nėr Road. Wagner keliu į šiau-‘ 
rę iki namų

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

karo 
lotas

Kaip i

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalow randasi netoli 

FL ir Aricsian avė., tinkamai 
įkainuotas. Daugiau bargenų už 
biingalows, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. \Vestem avė.

Republic 4900

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONfiS DIENOJ 

PARDAVIMU) naujas apartmen- ner nuttu. vvagner kchu | »iau-■ namas jp krant,’,vė> 2 dldel6s 
rę iki namų arba Waukegan krautuvės su skiepu, 6—1 kamba- 
RoAd iki I nko Avp I nkp Avp ‘*9 apartmentai, 4 karų garažas, iwaa IKI naKe avė., i.aKe a ve. (ren(lų $6540> fiu $6000 cash ]it vejk_ 
l rytus iki VVagner Road, pas-Iii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-

įkui Wagner Road į šiaurę iki j ’J0. imo^nmą. Mes pastatysim bun._Y __ <alow, 2 flatų namą ant jūsų loto
namų. II. F. RIFTER and CO., 'arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
Wagner Road,. Glenview, III.,' *-f rawford Avė. Irving 2634
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So” Halsted St., Box 1005.

Atsineškit šį. skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

PARDAVIMUI mūrinis namas.; 
naujai aptaisytas, šešių pagyvenimų, 
arba mainysiu ant dviejų pagyveni
mų namą. Name yra valgykla, tas 
namas yra tarpe šapų ir neša [ 
rą pelną. Priežastį patirsit ant v

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- į 
ge- renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 

... . . ^e-įcash $7500, bargenas. 201 Harrison i
tos. Noriu vietą permainyti neatbu- st., Oak Park, Tel. Austin 30^4. 
tinai.

SAVININKAS nupigino $1500.1
Priverstas parduoti 6 kambarių 
mūrinį bungalow, puikiai de- 

namus koruotas, vėliausia plumbin- Marąuette' Manori

MRS. A. DOBKIEWICZ
3534 So Parnell Avė.

Tel. Yards 5725

6 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
, netoli lietuvių

PARDAVIMUI 6 kambarių me
dinis namas, furnas šildomas, 1 ka
ro garažas, apartmentų zonoj, ka»- 
na $10500, tiktai $1000 cash. A. T. 
PEISTOR, 130 S. Oak Park Avė., 
Phone Village 7500.

i ant farmų, furmss unt namų, taipo-! nunigintas nuo $9700 iki mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo- 
gi turiu daug visokių bargenų dėl pa- ‘ ;tas, furnas šildomas, (mūrytas

1 - -------- • • - 1 * - ‘ r.7iQ Q U7aahionow p|innbingaSx ugnavietė, 2 karų ga
ražas, savininkui reikia pinigų, ne- 

j atmes gero pasiūlymo, su $15011 ga
lit veikti. Seward & Co., 3117 W. 
63 St. Prospect 6100.

sirinkimo, ir visose dalyse miesto. | $8200. 5713 S. Washtenaw avė. 
Taipgi duodu pianus ir antrus mųr-. prospect 3930. 
glčius su mažu komišinu. Ant šešto' r 
nuošimčio: perku kontraktus arba -----------*------ ‘ - ---- —
antrua morgičius. Kas norite greitą dfj, svarbios priežasties parsiduo- 
ir teisingą patarnavimą pasiskubin ... - -
kitę.

MOTERYS! 1-------------------------------------------------
štai Jums gijos nėriniams ir siu-į ninntimirn ' vinCjiinuins. Vilnoni: 4 incijų mot- ‘HAiRDAViMUI keiuiziy, ei- 

kas nuo 25 iki 40 centų; maroko- garų, .tabako ir minkštų gėri-į 
nes* 1,090 yardų 10 iki 3.) centų 
Taipgi vilnonės j*‘ 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumbrrdžiakiams. Nepraleiskit pro. 
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAICIA
501 \V. 33rd St., prie Normai Avė.

Chicago, III.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

da namas su bizniu; yra 3 kamba
riai prie Storo, 5 kambariai viršui 
1 karo garažas, yra elektra, mau
dynės. kaina tikį <$6,500, įmokėti rei
kia $2,500; matykit savininką krau
tuvėj. Agentam komišinas.

1015 W. Glst Street 
Tel. Wentworth 4288

4 FLATŲ medinis namas 2 
4 ir 2 po 5 kambarius. F_. 
arba mainysiu ant bungalow, 
arba 2 flatų namo, randasi ant < 
So. Racinę Avė.

Savininkas 
4811 Archer Avė.

; po 
Parduosiu 

loto 
6134

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 400 
akrų farma į Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai Narth-1 
brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. i

MEDUS. Grynas, garantuo
tas iš Wisconsino valstijos. At
sišauk Trečiadieniais vakare ar
ba rašyk.

A. SHERRJf
5612 S. ‘Marsnfield Avė.

skiautės audeklų mU krautuve, 5 pagyv. kamba- PARDUOSIU pigiai arba mainy- 
■ • ■ - o»rV:.»lsiu ant automobilio 2 bizniavus tenai. Kas nori gal pirkti sykiu .tus BOxl75 pė(k} dydžio ant Archer 

ĮSU forničiais; biznis išdirbtas, j Avė. Gatvekarių linijos pietvakariuo- 
se> prėkė tiktai $2500 už abudu tepi .ežastis pardavimo įsvažiuo- vertj dubeltai daugiau;-tik tre

ji! Floridon. 2133 S. Halsted S. čią dalį {mokėti arba priimsiu mai
non automobilių uždarytą (Sedan) 

t prie pirmo {mokėjimo. Atsišaukite 
PARDAVIMUI saldainių ir cigarų greitai. Savininkas

------------ ------ -----s p KAZVVELL 
6312 So. Wcstem Avė.

............................................................. PARDAVIMUI 2 lotai po $350. 
“..7............. . . . > j Pusė bloko nuo Archer karų. Yra
PARDAVIMl I restaurantas arba elektra ir vanduo. 4601 S. Califor- 

mainysiu | 4-b kambarių flatinį na- n;n *ve 
mą. Biznį padarysim greit. MR 
GIRLICH, Tel. Ca'umet 4663.

krautuvė, biznis geras, parduosiu 
pigiai. 665 \V. 18 St. Tel. Roosevelt į 
2495.

GREAT DAN šuo — didelius veis- 
parduosiu nebrangiai.

732 W. 22nd St.

Parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus 2 lotų. Yra visi į- 
rengimai, netoli Archer garų. 4601SOFT’ DRINK parteris parsiduo- n.e*°** A.

da. Gera, pelninga vieta tarp dide- California Avė. 
lių dirbtuvių.

1435 So Sangamon St.

PARDAVIMUI namelis, labai pi
giai, 2 šeimynų po 5 kambarius. Pas 
vienuolyną. J. DARGIS, 2423 West 
Marųuette Rd.

ARCHER Avė. biznio lotai, mai
nysim j bizni, aš dabar nedirbu, at
sišaukit. 2536 W. 46th PI., 2-ros 
lubos. *• *•«’»»

KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 

Lmokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO. 9201 
So. Western Ave^, Tel. Beverley 7330 
Pastatysim aht jūsų loto be jmo- 
kčjimo ,bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

Mainysim į tų ką jus turit.
PARDAVLMŪT naujas 19 apt. 

inas, palinktoj apielinkėj. 
______ i_

PAKDAVIMUI spanižkas bunga- 
low, kampas, 50x125, Edgebrook 
Mhnor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Behnont Avė., Pensacoln 9319

na-

JEI tas ne bargenas, tai barge- 
nų visai nėra Chicagoj. 2 flatų mū
rinis po 6 kambarius, fumas šildo
mas pirmas flataę, lotas 30 pėdų, 

bloko nuo karų linijos, kaina 
$9500, pilkėjas turi turėti $1500 cash 
arba 
lotą.

Business Chances
P a r d a vi m ui Bizniai

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

4251 Cottage Grove avė.

PARDAVIMUI kampinė saldainių . 
ir garų krautuvė. Daug ir geras 
lavonas. Biznis išdirbtas. 1846 Ca- 
ralport Avė.

Geriausi Bargenai

mainysim bile į kokį biznį 
/

STANKO and CO. 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafftyette 6036

ar

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., I blokas 
j vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellvvood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

5 KAMBARIŲ bungatew, mūrinis | 
garažas, moderniškas, geroj vietoj, 
netoli parko, netoli gatvekarių ir 
mokyklų, $2000 įmokėti, kaina $6900.

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.

PARSIDUODA Soft Drink Par
teris arti didelių dirbtuvių. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

2620 W. 26th St.

3-4 KAMBARIŲ ir krautuvė, kam
pinis namas, prie gatvekarių, viskas 
išrenduota, geros įplaukos, geras dėl

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 

-staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par- 
duodi^ne ir 2 trokai. 806 \V. 
36 ’ Si., Tel. Boulevard 2092.

PARDUOSIME arba mainysime j 
bile ką restaurantą, lietuvių apgy- 
vontoj vietoj. Ką turit mainyti, at- 
silankykit. JOSEPH VARNAGIS. 
1721 S. Jefferson St., Tel. Canal 
4484.

| nesvaiginančių gėrimų parloro, įvai
rių tautų kolonijoj, tikros auksinės 
kasyklos, parduosiu arba mainysiu i 
lotus arba grosernę.

IIAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 8!-> tono sunkumo perveži- 
md|».

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

PARSIDUODA bizniavas kampas, 
tinkamas dėl soft drink parlor, mu
ro namas, dvi krautuvės ir 5 fla- 
tii, muro garadžius, lietuvių apie- 
i'nkėj. Rendos neša $4000 į 
Parduosiu pigiai, .
^8,000. Randasi 1925 W. 51st St. 
Savininkas

Phone Republic 2782

7 FLATA1 ir krautuvė, naujas 
kampinis namas, viskas išrenduota, 
geros Įplaukos, parduosiu arba mai
nysiu i ką nęrs mažesni.

2-6 KAMBARIŲ naujas mūrinis i 
karštu vandeniu šildomas 1

TELEGRAMAS IŠ 
MT. GREENW00D 

111-tos ir Kedzie 
God. Kostumerial:

25 prapertės: j 
didelės—mažos—visokios.

Nuo $500.000 iki $15000.00. Biznia
vus rezidencijos, katežiai, ir kitokie 
triobesiai, puiki vieta, geras oras.

PARSIDUODA 
MAINOSI 

Kas ko geidžiat, čia ras. 
Atsiliepkit:

CANAL 4960

Atsineškit su savim šj skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

neša $4000 į metus, ar; 
i, tik $33,000, cash kų

BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu savo na- 

namas, karštu vandeniu šildomas i 3-ji> flatų ir Storas su groser-
aržuote Irim; k, netoli mckyklų, par- . ne kanoje daromas didelis biznis, 

i ir bažnyč ų, paduosiu arba mai- taipgi 3 karų garažas. Sutinku mai
nysiu i ką nors mažesnį. nvti j |ota bei lotus arba parduosiu

-------------- už “cash” — priežastis pardavimo
Tel. Pulhnan 5432 ' " ' ‘---------------------------- ----- , nJs n£rnatl> urie biznio gatves, vis-

PARDAVIMU1 kurčiama, Lietuvis. I kas įšienduota, įplaukų virš $20,000 
ha Užeiga, arba priimsiu partnerį i metus, parduosiu arba mainysiu į 
rnt pusės. 3524 So. Halsted St. nnr.< mažesni bile kokioie vie-1

17 FLATŲ, 3 krautuvės, kampi- l‘Ka. Peitat sutinku pašluoti pigiai.
-------- pr?e biznio gatvės, vis- Tel. 1 ulhnan 54o2

ką nors mažesni, bile kokioje vie
toje.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
i dviejų vaikinų arba merginos, su 
{valgiu arba be valgio. Užpakalini arti 

». mx.ii i name 2-ros lubns.PARDAVIMUI grosernė ir kend-1 g27 W 33rd PI.
žiu storas su 5 pagyvenimo kam
bariais, pigiai. Priežastis — apleid
žiu miestą. 834 \V. 33rd

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kvočia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados 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 
Norvvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučiių^a- 
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. VVestern Avė.
Ravens’vood 3069—0196

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

CHARLES JARCHOW

KAM MOKĖTI KENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
įųs galite nusipirkti 5 kambarių 
bungalow, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie
tė. Dar galima pristatyt! du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosfhinuiii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri- 
imsimė lotus arba morgičių doku
mentus kaipo {mokėjimą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearhorn St.
\ Tel. Randolph 1630

NAMAS NORTHWEST 
PARDAVIMUI

Tik žiūrėkit, koks dalykas, $500 
casn. Niipirksit 5 didelių kambarių 
namą radio plug, ’ugnavietė, bufe
tas, knygynas, tile ir lašų vana, 
įmūryta vana, pedestai skalbimui 
lovys, plieno konstrukcija, 148 pė
dų ilgumo lotas ir viskas kas rei
kalinga moderniškam namui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota sėlč, $25 į mėnesį su nuo
šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., biskį j Šiau
rę nuo Diversey.
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO.
įpėdiniai

OLIVER L. WATS0N & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue

BARGENAS ir lengvos išly
goj Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak 
4010 W. 26th St.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Ralsted St., Rad- 
cliffe 2520.

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

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

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riv*”»jde 6097

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

ųs galite turėti nuosavų namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na-* 
-ną, 5 iki Okainbarių mūriniai bun- 
Xalow ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, lile va
ria, ugnavietės, vandens Šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50 y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Mariem avė. 
prie 
dm

Riverside Drive. Arba pastaty- 
pagal jūsų norų.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalow, kurie randasi 
netoli Marąuette Manor, o kilus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsii’vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkai, jus mokėsite- už savo 
namų.

Phone Hemlock 8300

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

\ Namas 
tetas 
?aražas 
arma

• morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI 

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

i Telefonuok, rašyk 
ar

INVESTORIAI
^les turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir apt. namų 
South Side, 2 flatinių ir krautuvių. 
Susi žinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio.

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

BARGENAI
Marųuette par. Lotas 37VŽ 

pėdų 1 blokas nuo Western av. 
kaina $2,500. Kampas 72— 
Campbell Avė. $2,200. I^tas 
ant 69 prie Campbell avė. sul 
visais impruvementais apmokė
tas $1850. 2 flatų muro na
mas' 5-5 kamb, aržuolo trimiU- 
gas, karštu vandeniu šildomas. 
Namas vėliausios mados. Kaina 
$14000. šitie bargenai bus par- . 
duoti trumpu laiku, tai kas no
ri 
te.

JEI JUS jieškote bargenų, pasi
matykit su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage i bun- 
galow arba i dviflatj, mes turime 
daug ių.
W. H. KELPS and CO.

2419 W. 69th Street
Phone Hemlock 8099

Žiūrėk šių bargenų
Nauias 5 kambarių murini? bunga- 

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

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiute, De Lux< 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaro? 
kasdie, 8052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

PARDAVIMUI pięiai karčiams. 
 į Renda pigi, kambariai pragyvenimui, 

. . lygas geras. 3236 So. Lime St.ir kend-Į J 
mokyklom.

St.

PARDAVIMUI groseris 
žiu krautuvė arti didelės 

1733 Ruble Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- k«tT uFfikžrf
nė, senai išdirbtas biznis, lietuvių 
ir kitų tautų apgyventa. NAUJIE
NOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No 1006.

BUČERNĖ pardavimui, geroj vie
toj, šalę National Tea Store, gerą s 

auti už dabaigimą mo- 
______ ______ lūs. Cash arba išmo
kėjimais atsakantiems žmonėms. 

THE WESTERN BUTCHER 
SUPPLY CO. 

170 N. Sangamon St. 
’ Tel. Monroe 0935

t

PARDAVIMUI Soft Drink parte
ris. 4014 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, pardavimo priežastis — ne
sveikata. Geras biznis, 3200 W. 
65 St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen. Labai geroj vietoj, parduo
siu pigiai. Pirmas laimės. 6635 So. 
Seeley avė.

DELIKATESEN ir grosernė, se
na įstaiga, geriausiai apsimokantis 
kampas, tirštai apgyventam flatinių 
namų distrikte, North Side. visai nė
ra kompetlcijos, pigi renda, su gy
venimui kambariais ir vana. turiu 
oarduoti gi’eit, svarbi priežastis, 
$1200 už viską, tavoras ir fikčeriai 
verti dvigubai, atsišaukit Nedėlioj 
visą dieną. .

5025 N. Clark Street 
Kampas Winnemac Avė.

BRIGHTON PARK 
Naudokitės Proga

BIZNIO namas, krautuvė ir 2 fla- 
tai, atneša $50 i mėnesį. Speciulis 
bargenas.

$3800
2 FLATŲ medinis namas, cemen

tiniu pamatu, cash reikia $1000, ge
roj vietoj, ekstra bargenas.

/■ $6800
NAUJAS mūrinis namas, vėliau

sios mados, du dideli 4 kambarių 
flatai, sun parlor, aržuolo trimas. 
cash reikia $2000. Didžiausia bar
genas.

gauti bargeną paslskubinki-

A. N. MASULIS
6641 S. Western Avė.

Republic 5550.

PARDAVIMUI Storas cigarų, ci- 
garetų, kendžių ir mokyklos daik
tų. Išdirbtas biznis per ilgą laiką. 
Pigiai. 4120 Wentwofth avė,

PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė, biznis geras, parduosiu 
pigiai. 665 W. 18 St. Tel. Roosevelt

$10700
MUMS reikia bungalovv, medinių 

cottage, lotų ir grosernių. Mes tu
rime daug laukiančių pirkėjų.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W, 47th St.

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio 1 akro pui
kaus miško, aukšta vieta sveikam 
gyvenimui, pačiame viduryje miesto 
Spring Forest arti Archer Avė. ir 
lOOth Avė. Dydžio 200x272 pėdų, 
tiek kaip 16 mlestavų lotų. Preke 
greitam pardavimui tik $4800. vie
ną trečią dali tik reikia įmokėt ar
ba priimsiu mainon automobilių už
darytą (Sedan) prie pirmo {mokė
jimo. Klauskit

J, ZACKER 
6312 So. Westėrn Avė.

11 > W

atvažiuok — 
dykai 
sveiki ,

Patarimai y
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St.

Canal 4960
‘ ■ f ■

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga
lovv, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola 'Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biskį jmokėjus. 
CRACKEL CON^TRUCTION CO.

4828 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMU! 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Rosolande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

LOTAS prie 71st St. ir Westem 
Avė., 50x125, kaina $11,000, cash 
reikia tiktai $5,000. Randasi lietu
vių apielinkėj. Namų kainos šiame 
distrikte auga kasdie. 
Vincennes 7346.

Savininkas

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- 
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Mihvaukee Avė. ir Belmont, savinin- „ _
kas 8187 Davlin Ct., 1-os lubos. N. Hainiin Avė., kedzie 7891.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, arpuo
to trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Šaukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. K i Įdare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalovv, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
ijos, tik biskį įmokėti. HOME 

BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925.
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Energijos Šaltinis

kad 
vėl,

(L. U.] žmogus yra savotiš
kas prigimties padarinys. Ja
me nuolat reiškiasi įvairios pa
jėgos, traukiančios prie vieno
kiu ar kitokių žygių. Iš kur gi 
imasi pas žmogų gyvenimui, 
darbui nenykstančios pajėgos, o 
jeigu ir žmogaus stiprumas ro
do kai kurį sviravimą, tai nuo 
ko priklauso žmogaus jėgų tvir
tėjimas arba silpnėjimas?

Iš anksto galima pasakyti,- 
kad žmogaus kūne reiškiasi tie 
patys procesai, judėjimai, keiti
maisi, kuriuos mes sutinkame ir 
visoj prigimtyje. Jie prisilaiko 
ir vienodų visiems kūnams pri
gimties įstatymų, 'lodei nega
lima prieiti prie aiškinimo žmo
gaus prigimties, nepažinus ben
drųjų gamtos dėsnių.

čia ir pradėsime aiškinti, gy
vosios gamtos reiškinių skirtu
mą nuo negyvosios medžiagos 
savybių.

Medžiaga yra amžina.
Seniau buvo manoma, 

medžiaga gali išnykti arba
esant progai, iš nieko susidary
ti. Sudegė malkų krūva, sude
gė namas ir liko tik maža pele
nų krūva. Rodos, turėjo gana 
didelė tos medžiagos dalis išnyk
ti, nes mes jos daugiau nepas- 

’ tebim. Tačiau yra tiksliai ap
skaičiuota, kad bedegant me
džiagos ne mažiausia dalelė ne
pražūva. Šiame atsitikime me
džiaga yra įgavusi tik kitą for
mą, išvaizdą, kurios mes nepa- 
stebim. Ir ši naują formą —Į 
įgavusi medžiaga pakyla kaip 
nejaučiama dvasia į padanges ir 
išnyksta iš musų akių. Jei de
ga malkos, tai nors jos ir sau
sos butų, vis tiek jose yra užsi
likę gana didelis vandens nuo
šimtis. Be to, be grynam sto
vyje esančio vandens, gali bede
gant vandens pasidaryti ir kitų 
medžiagų, kaip seliulozos, krak
molo, cukraus, iš kurių ypač 
pirmoji ir sudaro didžiausią me
džio dalį. Vandenį žmogus ga
li padaryti iš oro, nors tenai 
vandens garų visiškai nebūtų, 
todėl nenuostabu, kad medyje iš 
kitų medžiagų gali pasidaryti 
vandens, šis vanduo, kuris su
daro nemažą malkų dalį bede
gant išgaruoja į orą ir mums ro
dos, kad dalis medžiagos yra din 
gusi be žinios. Malkose yra 
daug anglies susijungusios su 
kitomis medžiagomis, kuri de
gant susijungia su deguoniu, 
virsta dujomis ir pakyla į orą. 
Jeigu sugaudyti iškilusius van-1 

. dens garus, sudegusią anglį, pa
imti pelenus, durnus ir viską pa
sverti, tai gausime tokį pat sva
rumą, kokis kiekis buvo sude
ginta. * i

Kaip degime, taip ir visuose 
kituose gamtos reiškiniuose me
džiaga nenyksta, ji tik priima į- 
vairias formas. Mes gerai žino
me, kad vanduo gali būti kietam 
stovy-ledas, skystam ir pa
virsti garais. Taip gali padary
ti ne tik vanduo, bet ir kiekvie
nas ant žemės randamas kūnas. 
Iš geležis kaitinama virsta sky
stimu ir dar daugiau kaitinant, 
ji gali virsti ir garais. Tik ki
ti kūnai suskystėja arba virsta 
garais prie tokios aukštos tem
peratūros, kuri yra aukštesnė 
už anglies ugnies kaitrą ir todėl 
kitos medžiagos dėl kaitros sto
kos dar nepasisekė žmogui į ga 
rus paversti, bet bendrai imant, 
visos medžiagos yra galima ga
rais paversti.

Ant saulės, kur temperatūra 
yra labai aukšta, dauguma tų 
medžiagų, kurios randasi pas 
mus kietam stovy j, plauko, kaip 
pas mus vanduo, pavirtusios į 
garus. Medžiaga gali ne tik iš 
kieto daikto virsti nematomais 
garais, bet ir dar didesnių ste
buklų gali su jais atsitikti.

Kad cukrus gali virsti spiri
tu, visiems yra gerai žinoma, 
bet kad geležis virstų auksu, bu
tų daug nuostabesnis dalykas, o

tačiau ir tas einant 
įstatymais yra galimas dalykas.

Jau viduriniuos amžiuos, tų 
laikų medžiagų kitėjimo proce
sų tyrinėjojai, alchemikais va
dinami, ieškojo budo vienus me
talus paversti kitais, branges
niais; jiems tas, žinoma, nepa
vyko, nes šioj srity mokslas dar 
nebuvo pakankamai išsivystęs.

Bet dabar girdime pasireiš
kiant vieną antrą balsą, kad pa
vyko viena medžiaga paversti 
kita, pav.: gyvasis sidabras, lei
džiant per jį elektros srovę, pa
verčiamas į auksą, bet ar tai vi
siškai tikri davyniai.. dar nėra 
galutinai nustatyta. Bet moks
lininkai sutinka tik viename 
klausime, kad prie atatinkamų 
sąlygų gali vienas metalas virs
ti kitu, tik iki žmogui pasiseks 
tai padaryti, įjal būt, dar pra
eis vieni, antri, .o gal ir dešimtys 
metų.

šiek tiek susipažinę su ta me
džiaga, iš kurios esame “nulyp- 
dyti” ir j kurią vėl pavirsime, 
galime pakalbėti ir apie antrą su 
medžiaga surištą dalyką— ener
gija-
Energijos pasireiškimo formos.

Kur tik randama medžiaga, 
ten kartu sutinkame ir energiją. 
Magneto gabalas turi ne tik 
svarumo, bet ir tam tikrą jėgą, 
traukiančią prie magneto meta
linius daiktus. Kaip magnetas, 
taip ir visi kūnai pasižymi vie
nas antrą traukiamąja jėga.

žvaigždė žvaigždę traukia 
tam tikra jėga, žemė traukia 
žvaigždes, traukia ir visus kū
nus esančius ant žemės, kurie 
visi krinta prie jos.

Ir mažesni daiktai vienas an
trą traukia, tik jų traukimo jZ 
ga tokia maža, kad jų veikimo 
pasekmių mes nepastebim. Tie
sa, tobulais fizikos stebėjimo 
prietaisais galima nustatyti 
kiek daug pasilenkia du paka
binti metaliniai rutuliai, de| tar
pusavio traukiamosios jėgos, bet 
tai gaunasi labai mažas skaičius.

Be traukos, mes gyvenime su
tinkame ir daugiau energijos 
pasireiškimo formų. Šilumą, 
elektros srovės jėga, šviesa ir 
dauguma visokių judėjimų, tai 
vis savotiškos energijos pasirei
škimo formos.

Kaip vienokia medžiagos for
ma pakeičiama, taip ir energijos 
vienokia pasireiškimo forma ga- 

; Įima pakeisti kitokia. šiluma 
j virsta darbu, darbas vėl dėl try
nimos! sukelia šilumą; elektros 
srovė betekėdama per plonas 

vėl' vielas, virsta šiluma, šiluma 
i gali virsti elektra ir tt.

Todėl energija gali keistis, 
ji taip pat kaip ir medžiaga 
gali išnykti.

Turim progos įsitikinti, kad 
žemės traukiamoji jėga niekad 
nenyksta ir nemažėja, bet ir ki
tos energijos formos yra nenyk- 
stančios.

šiluma taip pat nenyksta. No
rint tuo įsitikinti reikia paim
ti šiltas daiktas ir patalpinti į 
tokią vietą, kajl šiluma iš jo ne
galėtų į šalis išeiti. Tada tas 
kūnas neatšals. Paprastai ap
saugojimui nuo atšalimo varto
ja indus su dviem sienelėm. 
Tarp sienelių būva tuščias tar
pas, iš kurio yra ištrauktas oras. 
Per šį tuščią tarpą šiluma sun
kiai gali išeiti ir todėl tokiuos in
dus patalpinti koki nors daiktai 
ar skystimas labai ilgai neatša- 
la.

Jeigu paprastai visi įkaitinti 
kūnai atvėsta, tat šiuo atvėju 
taip pat šiluma neišnyksta, o jį 
tik persikelia į aplinkinius kū
nus, sušildydama orą ir kitus 
daiktus, ar net pakildama į erd
vę.

Nors energija ir yra nenyk
stanti, amžina, kaip ir visas pa
saulis, tačiau ji apsireiškia veik
liu ir neveikliu stoviu.

Ir yra susitarta veikiančią 
energiją, šilumą, judėjimo ener-

bet
ne

***
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Dalis Pittsburgho miesto, kuri liko supurtyta gaso ekspliozijos. Kairėj yra Monongahela upė; per miesto centrą plaukia 
Allegheny upė. Viršuj gi kairėj matytis ir Ohio upė. Upių sąjungoj, kur pažymėta vilyčia, yra. naturalio gaso tankai, kurie 
ekspliodavo, užmušdami daugiau 20 žmonių ir keletą šimtų sužeisdami. (1) Oliver namas, kurte liko ekspliozijos supurtytas. 
(2) William Penn hotelis. ' > • .

priminsim, kaip ši energija au-i 
galuose susikrovė.

Augalas čiulpia šaknimis iš 
žemės neorganines (neatigali- 
nes) medžiagas, įvairias drus
kas, o iš oro per lapus paima 
anglies dvideginio dujų.

Po įtaka saulės spindulių 
energijos veikimo, iš šių per la
pus ir šaknis paimtų medžiagų, 
susidaro cukrus, krakmolas, rie
balai, baltym.ji ir kitos gyvoj 
gamtoj sutinkamos medžiagos, 
ši saulės spindulių energija, pa
dedanti susidaryti įvairioms 
maistingoms medžiagoms, ne
pranyksta, o pasilieka tose mai
sto medžiagose paslėptam stovy.

Ir mes, paėmę duonos, daržo
vių nepajusim tos iš saulės at
ėjusios ir pasislėpusios energi
jos, bet kai mes šį maistą su- 

Ne vien malkose, bet' ir kituo-, valgom, tai musų kraujas ir ki
še kūnuose slepiasi dideli ener- tos kūno dalys puikiausiai moka 
jijos šaltiniai, kuriuos išnaudo
jus, gal būt, žmogui visai nerei
kėtų dirbti, o tik ^reguliuoti, kad 
gamtoje esančioje jėgos dirbtų 
žmogui naudingą darbą.

Bet tuo tarpu žmonės dar ne
moka tos galingos negyvos gam
tos pajėgos, tos paslėptos kūnų 
energijos tinkamai išnaudoti.

Iš kur ši paslėpta energija y- 
ra atsiradusi?

Mokslas sako, kad kaip me
džiaga, taip ir energija neturi 
pradžios, neturi pabaigos, — jos 
yra amžinos. Tas bus mums 
suprantama, jei suprasime, kad 
kūnų judėjimams palaikyti ne
reikalinga jokia jėga, jeigu tik 
jiems judėti nieks netrukdytų.

Žemė sukasi, lekia aplink sau
lę niekone nevaroma, savo grei
tumo nemažindama, nes ten jai 
skristi nei oras, nei kas kitas 
netrukdo.

Ant žemės įjudinti daiktai 
greitai sustoja, nes visokios try
nimos! jėgos tai į žemę, tai į 
orą, jų judėjimą sutrukdo.

Šiluma, šviesos spinduliai, gar
so bangos, taip pat ir kitos ener
gijos pasireiškimo formos ir yra 
judėjimas, ar tai medžiagos ar 
tai eterio bangų, kurios tačiau 
juda savam, musų patyrimui ne
prieinamam pasauly,' ir to ju
dėjimo niekas negali sutrukdy
ti ir todėl ši energija yra amži
na.

Energija gali būti perkrauna
ma iš vienos vietos į kitą, iš vie
no daikto į antrą.

Medžių lapuose, daržovėse, ja
vuose, kuriuos mes vartojame 
maistai, taip pat yra sukrauta 
nemaža paslėptos energijos. Kad 
iš tikro čia yra tam tikri ener
gijos šaltiniai, mes turėsime 
progos vėliau įsitikinti, o dabar

giją, vadinti kinetine energija, 
a neveikiančią, kuri gludi me
džiagoje paslėptam stovy, va
dinti potencine energija.

Mes degindami malkas, 
karštį, — tai didelis 
energijos šaltinis, 
kambarius, veža 
judina mašinas.

name 
;inės 
šildo 
nius,
mos energija atsiranda 
^alkoms iš medžio.

gau- 
kine- 
kuris 

trauki
ai šilu- 
degant

Reiškia, malkose buvo tam tik
ras paslėptos energijos šaltinis, 
kurią, padegę malkas, mes pa
verčiame veikiančia energija.

Milžiniškas pajėgas mes su
tinkame gamtoje. Čia kalnai 
griaunami, čia žemės pluta, vi
dujinės jos ugnies judinama, bet 
dar didesnės pajėgos slepiasi ty- 
ioj ramioj medžiagoj.

šią augaluose esančią energiją 
paveikti darbo energija, šilumos 
energija ir mes, jei tik maisto 
turime, iš jo semiame sau gy
venimui reikalingą energiją.

žmogaus energijos Šaltinis.
Iš žmogaus energija nuolat 

sklysta į visas puses.
Pirmiausia kiekvieną gyveni

mo valandą iš žmogaus įvairiais 
keliais išteka šiluma į orą ir į 
kičus aplink esančius daiktus, 
žmogus išdalina šilumą kvėpuo-' 
damas, nes įtraukia šaltą orą, o 
išpučia šiltą, išdalina šilumą] 
prakaituodamas, išdalina šilumą ižą išaiškinti, 
ir visu savo kūno 
nes žmogaus kūno temperatūra žinojimų, patyrimų perdavimui 
yra aukštesnė už aplinkinių ku- kitiems, vienok toli gražu ir ji 
nų temperatūrą, į kuriuos 
žmogaus nuolat teka šiluma.

Jeigu, vidutiniškai imant, 
są paros metu iš žmogaus 
einanti šiluma butų sunaudoja-(j(a(j jūsų kalbos butų aišku, 
ma vandeniui šildyti, tai šia.....................................................
šiluma butų galima užvirinti 27 
kilogn.n.td vandens.

i jos yra suvarytos ir pasiliuo- tymai, dega cukrus, dega ir rie- 
I suoja kūno šilumai palaikyti 
reikalingą energiją.

Bet kunui šilumos yra tiek 
daug reikalinga, kad vien skal
dymo keliu įgytos šilumos jam 
yra per maža. žmogau šilu
mai palaikyti reikalingas nuo
lat jo kūne einantis degimo 
procesas.

Mes esame pripratę matyti 
degimą su ugnim, kuomet išsi
dalina daug šilumos. Bet dau
gely atvėjii tas pats degimai 
gali eiti be ugnies. Degimas 
yra kūnų jungimasis su ore 
esančiu deguoniu, l Jeigu

Jei šis jungimasis eina pa- sveikas, 
mažu, nėra ugnies ir jokios degimas 
aukštos temperatūros. , 'suomet,

Geležies rūdijimas yra jos iš rasis pakankamai jėgų darbui, 
lėto vykstantis degimas. Bet, kai viršinimas sukrinka.

Toks1 be ugnies degimas vi- degimas negali visoj pilnumoj 
suomet vyksta musų kūne. Ku- pasireikšti, žmogaus jėgos silp
no dega su maistu paimti bal- nėja. Jz.

balai. Deguonį mes paimam su 
įkvėptu oru per plaučius, iš ten 
jis eina į kraują ir jo išnešio
jimą po raumenis ir kitas kū
no dalis, kur tik eina

Įvairių medžiagų 
palaiko musų kūne 
vienodą temperatūrą, o taip pat 
suteikia ir reikalingą darbu’ 
energiją. Esame minėję, kac 
viena energijos forma gali vir 
H.ti. kiU- 111 stogui (Įirbant 
šiluma virsta darbui reikalin
ga energija.

žmogaus kūnas bus 
mąisto virškinimas ir 
eis gerai, žmogui vi- 

jei tik maisto netruks.

Kalbos Ribost

Rašo l)r. A. Montvidas.

Tūli žmonės mano, kad kal
ba viską galima išaiškinti. Aš 
bandysiu įrodyti, kad tai yra 
klaidinga.“ Mimika, rankų 
savimu, akimis, pirštais ir

mo-
i —........., -..................   ki
tokiais budais ir be žodžių vie- 

I nas žmogus gali kitam nema- 
Kalba yra kur 

paviršium,1 krs tobulesne įmonė minčių,

iš netobu’a. Aitą netobulumą 
j bandvsiu įrodyti paladžiais.

vl"’‘ Aš nepažįstu jūsų tėvo ir jus 
bandykite man išaiškinti taip,

Kad žmogaus kūnas neatšal
tų, tam reikalinga iš kur nors 
nuolat paimti šilumos. Auk
ščiau esam minėję, kad auga
luose, o žinoma, ir mėsoje ir 
kitam gyvuliniam maiste, yra 
susikrovę paslėptos energijos 
ištekliai. Kai žmogus šį mai
stą suvalgo, jis išnaudoja esan
čią jame paslėptam stovy ener
gija.

Augaluose energija susikro
vė besijungiant įvairioms me
džiagoms. Norint šią sukrau
tą energiją paliuosuoti, reika
linga vėl suskaldyti’ augalinės 
maisto medžiagos, 
sų virškinamam 
daroma.
medžiagos į tas dalis, iš kurių

Taip mu- 
take ir yra 

Ten skaldoma maisto

kaip jis išrodo, kokis jo bal
sas ir tt., kad aš susitikęs jį 
pažinčiau. Ne manęs, nė kito 
nieko nesupažindinsite su juo, 
tol, kol neparodysite jo foto
grafijos. Vienas akių meti
mas į jo paveikslą supažin
dins su jo išveizda daugiau, ne
gu dienos ar savaitės aiškini
mai. Atveskite savo tėvą as
meniškai ir kelių sekundų pa
žiūrėjimas į jį duos da aiškes
nį supratimą. Jo balsas irgi 
skiriasi nuo visų kitų žmonių, 
kurio jus irgi nė aprašyti, nė 
kalba išaiškinti negalite. Su
pras tik tas, kas girdės jūsų 
tėvą kalbant.

Bet sakysime, kad jūsų tė
vas yra plika galva, be kairės 
kojos, arba yra be dešinės ran- 

arba be nosies ir kaip ki
šk iriasi nuo didžiumos

kos, 
taip

’^on’u. Vienok 
š:ais trukumais 
nių.

degimas
degimą: 

visuomet

pana-yra su 
ir kitų žmo- 

Tiesa. jeigu* pasakysite, 
kad jūsų tėvas lauks tokioj ir
tokioj .vietoj pažymėtu laiku ir 
įpasakosite tokias jo ypaty

bes, kurios metasi į akis, tuo
met jį atradus galima sj>ėti, 
kad
įpie kurį kalbėjote. Vienok tai 
bus tik spėliojimas, o ne žino-

mažu tai ir ' tas žmogus,

Nė vieno žmogaus mes ne
galime aprašyti kalba taip, kad 
š musų kalbos kiti ji pažintų. 
Ne tik žmogaus, o ir tukstan- 
'ių kitų daiktų. Muzikos kriti
kas, pav., rašo recenziją apie 
įvykusį 'koncertą, operą, ir 
skaitytojas supranta tik tiek, 
kad buvo khs tai gero arba kas 
tai blogo. Kiekvieno muzikanto 
ir kiekvieno dainininko muzi
ką ir dainą galima suprasti tik 
girdėjimu, o negalima išaiškin
ti žodžiais.

Net kada sakoma tokius pa
prastus žodžius,
baltas, raudonas, klausytojui 
nėra aišku, nes 
būti šviesesnės
Todėl darome palyginimus sa
kydami “raudonas, kaip krau
jas”, “■baltas, kaip sniegas.” 
Nors ir kraujas ir sniegas nė
ra visuomet nustatytos spalvos, 
vienok palyginimai duoda šiek 
tiek aiškesnį supratimą.

čia man prisimena mano 
mokyklos lankymo laikai, Tu-

rijome gana gabų odos ligų 
mokytojų, kuris aiškinti apie 
šitas ligas mokėjo labai talen
tingai. Viena, jis buvo plačiai 
prityręs, (odei jam bepiga kal
bėli, kita — buvo iškalbus. Ir 
po visų šitų aiškinimų, po stu
dijavimo iš knygų, po išmoki
mo žodžiais aprašyti daugel} * 
odos ligų, kada visi galėjome 
išlaikyti egzaminus iš odos li
gų, nusivedė jis mus j kliniką, 
kur buvo .žmonių su įvairiom 
odos ligom. Ir pas mus studen
tus pasidarė Babelio susimai
šymas; spėliojimas. Žinovo, 
genijaus neatsirado nė vieno. 
Pažinojome lengvai tik tas li
gas, kurias buvome pirmiau 
kur nors matę; susipažinome į 
porą 'valandų su daugeliu tų, 
kurių per amžių "iš knygų ir 
lekcijų nebūtume išmokę.

INestebėtina, kad moderni
nė mokykla vis labiau tolsta 
nuo lekcijų auditorijoj, o krei
pia daugiau domės j mokinių 
darbą laboratorijose, kelionėse, 
vizitams į įvairias vietas ir tt. 
Visi žinote, kad Rusiškose gim 
nazijose mokinama buvo vokie
čių ir franeuzų kalbos per 7 
ir 8 metus, o vienok nė vienas 
gimnazistas užbaligęb mokyk
lą negalėjo kiek tinkamiau su
sikalbėti. .Jis žinojo gramatiką 
ir sintaksę, žinojo daug žodžių, 
buvo supažindintas su vokie
čių ir franeuzų literatūra, vie
nok paprastas žmogelis, pagy
venęs Vokietijoj pora metų, 
praktiškiau kalbėjo vokiškai, 
negu musų iš knygų mokytas 
gimnazistas. Jeigu jau su kal
ba taip yra, tai ką besakyti 
įpie botaniką, zoologiją, geo
grafiją, fiziką, chemiją ir pa
našius mokslus? čia aiškinimai 
nors ir reikalingi, bet jie butų 
tuščias dalykas be praktikos. 
Net geografijos, istorijos, so- 
;iajx>gijos ir panašių mokslų 
>tudijavimui J jau. rengiamos 
ekskursijos. Yra numatoma, 
kad ateityje klasėse mokiniai 
abai mažai laiko begaišins, 
kad egzaminai visai bus panai
kinti.

Apart to, kad žodžiais dan
ei’o dalykų visai negalime iš* 

linkinti, kitus tik apgrobais 
egalima išaiškinti, kad patys 

žodžiai lankiai neturi griežtų 
’ b’’, da yra ir kitas keblu-

• n? vienas žmogus nesu
moka vartoti ganėtinai žodžių. 
Vieni per visą savo amžių kal
ia ir rašo vai todami dūk tuks- 

kitą žodžių, gi patys 
/ k Tingieji vartoja iki 25,01 M) 
c'D'”. Daugelis žmonių neži- 
i daugiau kaip 700 žodžių. Ir 

kad neišeitų ‘didelių nesusu- 
iratimų ir abejonių, prisieina 
kalbėti ir rašyti kiek galint 
įtraigiau, liogingiau. Net ir 
taip darant, visgi nuomonės 
pasiskirsto apie tai, kas pasa
kota arba parašyta. Ir ar rei
dą stebėtis, kad daugelis po
etų ir rašytojų skundžiasi, kad 
svietas jų nesupranta? O kal
bėli jie moka aiškiau, negu 
paprasti piliečiai.

Žmogus žmogų bando supra
sti ir suprasti tankiausiai gali
ma ne pilnai iš to, ką ir kaip 
jis pasakė, o iš to, ką jis no
rėjo pasakyti. Todėl prie at
skirų jo žodžių ir sakinių ka
binėtis yra nežmoniška.

kaip juodas,

spalvos gali 
ir tamsesnės.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ruffles
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

faiffJest
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?

Naudokite

jiįiffJeS
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Rįiffles
1 ----------------- - ■■■■■'■■ ■ I



r NATT.irrNrtę' cHleugu, UI
/“■ —^l!3EgegF-J! ' . .. ■ ,» ' ------------ > ------ Tr.

SVEIKATA
ši skyrių \ Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III.

veda į Dr. A. MONTVID—1579 Mtfwaukee Avė., Chicago, III.
I  *

K - ■ - - • -- - - -

ŠIS-TAS APIE
DŽIOVĄ

Kaso I>1‘. A. M ontvida,,.

Chicago skaitosi sveikiau
sias iŠ visų tokio pat didžio 
miestų ir čia pernai lapo įre- 
gistrota 35.758 džiovininkai, 
įregistravo daugiausiai dispen- 
serijos, o privačiai gydytojai 
pranešė apie 8.504 naujus džio
vininkus ir apie 2,530 mirčių 
nuo džiovos. įdomu, kad 1908 
metuose, kuomet pradėta Chi
cagoj versti, kad apie džiovi
ninkus butų pranešama, tapo 
įregistruota tik 2,577 džiovi
ninkai, o nuo džiovos mirė 3,- 
915. Reiškia, kad apie kelias 
dešimtis tūkstančių tyčia ar ne
tyčia buvo nepranešta. Jdo 
mu ir tai, kad kuomet džiovi
ninkai nebuvo sekami ir mažai 

jais rūpinosi 1908 metuo- 
nuo džiovos mirė 3,915, o 
1920 metuose miršta tik 2,- 

netoli pusantro tuks- 
mažiau.

kas

.iru 
53(1 
tančio mažiau. I)a ir dabar 
bicdnuc.menes apgyventuose dis
triktuose apie daugelį džiovi
ninkų nežinoma, nes didžiuma 
vargšų nelanko gydytojų, kol 
tik visai blogai pasidaro, lodei 
patys nežino džiovų tūrių, o ir 
gydytojai tuose distriktuose 
yra apsileidę arba prašomi bied- 
nicko, kuris yra tamsus ir 
baugštus, neraportuoja. Pa
vydžiu!, net ir pernai melais iš 
vieno negrų apgyvento distrik- 
te buvo pranešta tik apie 50 
apsirgimų džiova, o mirė apie 
200. Pasiturintieji žmonės 
laiks nuo laiko kreipiasi į gy
dytoją sveikatos ištirimui, lo
dei liga greičiau randama. Ir 
jie nebijo būti raportuoti, nes 
supranta, kad valdžia tik tuo
met bus sėkminga kovoj su 
džiova, kada patys ligoniai ko- 
perues. lodei kada pasižiūri 
į Chicagos mapą, kurioj yra 
sužymėta kiek džiovininkų 
randasi kokiame distrikte, ma
tai jų netoli lygiai visur, l>et 
miršta nuo džiovos nepalygina
mai daugiau susikimšusiuose, 
vargšų 
tuose.
priežastis yra, kad biednuome- 
nė neturi iš ko gerai gyventi ir 
iš ko gydytis,1 nors džiova 
lengviau prašalinama liga, 
gu daugelis kitų ligų.

Džiova yra apkrečiama liga, 
tai yra vienas džiovininkas ga
li apkrėsti daug sveikų žmo
nių. lodei namie jis privalo 
turėti atskirą nuo kitų kam
barį, vartoti atskirus indus, 
šhi(>likus, neturi bile kur 
jipiaudytis, kosėti ir čiaudėti. 
Vaikai apsiklcčia kur kas grei
čiau. negu suaugusieji, • todėl 
džiovininkui draudžiama gy
venti sykiu su vaikais. Kas 
neklauso, ant durų prilipdoma 
kerta, kad visi matytų, kad 
ten gyvenama džiovininko ir 
nesilankytų. Jeigu ir šitas 
negelbsti, tuomet atvažiuoja 
vežimas ir nugabena ligonį j 
apskrities ligoninę, šitokia pa- 
tvaikymas kutinai reikalingas 
vaikų apsaugojimui, jeigu pats 
ligonis yra tamsus arba 
vaikus nužudyti sykiu * • 
vim.

Chicagos miestas turi 
karną sanitoriją, bet ten 
telpa tik apie 1,200 džiovinin
kų, apskrities ligoninėj irgi y- 
ra džiovininkų skyrius, bet li
goninė mieste ir prastoj vie
loj. Oak Forcst institucja 
randasi netoli Chicagos ir čia 
liuesus vietos daugiau, bet dau- 
’nlis chlcapiečių nelinkę ten 
1(T!'. Tui nemokamos vietos. 
EiJ’uma statyti greitai džio- 
vininkm namų priemiestyj, 
kur vis : 4 ma kaina ^miestas 
išnucmuc; l:?mburius ir bu
tus džiovininkams, nes į esa
mas nemokamas jstaigaa jau 
netelpa, o m<;Lamq|iios sani
tarijos brangios — biednuome-

apgyventuose distrik-
Tai viena. Antra

yra
ne-

nori ir 
su sa-

iicmth
su-

nei neįkandamos, šitokie mies
to statomi namai džiovinin
kams būtinai reikalingi, nes 
<ln bar (langelis nenori eiti i 
suui i furijas, o uždraudus si* v<ii- 
kais gyventi, keliasi į pigius 
nesveikus kambarius prasčiau
siuose distriktuose. Mat žmo
gus yra linkęs gyventi savo 
bute arba turėti nors savo

savo kambarį. Iškėlimas j sa
nitarijų slegia tokį žmogų 
dvasiniai, o tai negerai jo svei
katai. Suprantama, nuo vai
kų atskiriami tik tokio džiovi
ninkai, kurie turi veikiančių 
ligų, kurie gali apkriesti ki
tus. Tie, pas kuriuos ilga y- 
ra sustojusi veikti, gali pasi
likti namie.

Chicagos miestas kovai su 
džiova skiria apie 2 miliniui 
<1ole»-ių ka.H metai, l>et iš to to
lį užsijaikyti sanitarija su 1,- 
200 ligonių, 8 dispensarijos ir 
didelis skaitlius sanitarų ir 
slaugių, kurie lanko džiovinin
kus namuose, ieško naujų Ii-

gonių, tarnauja sanitarijoj ir 
dispenscrijosie ir daug kitų dar
bų dirba. 'Lodei priseina par
davinėti kalėdinius ženklelius ir 
ieškoti kitų šaltinių įplaukoms. 
Bet kaip nebūtų keblu,. visgi 
darbas eina sparčiai pirmyn. 
Keikia tikėtis, kad netolimoj 
ateityj bu«į pasiekti netoli visi 
džiovininkai; kad nuo jų bus 
apsaugoti; sveikieji, kad ir pa-

'i -c / l 
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tys džiovininkai bus tinkamiau 
aprūpinti, negu dabar. Gydy
tojų vedama sveikatos propa
ganda pasiekia vis didesnį 
skaitlių gyventojų; Valdžios 
patvarkymai' ir suranda ligonį 
ir apsaugoja sveikuosius nuo 
apkrėtimo — ir rezultatas vis
ko šito $vis mažiau mirčių nuo 
džiovos. ' --j

Mados galybė.

GREITAS SEZONAS

Dabar jau prisiartina šventės — linksimos 
bet ir išalidžios.

Nariai musų 1927 Kalėdinio Kliubo yra 
prisirengę — o jus?

Jusų paprastos taupymų sąskaitos ir in- 
vestinentai nebus išleidžiami; jie juos, pa
didino.

Jusų sąskaita maloniai bus priimta bile ko- 
kekiame departmente šio Banko.

CENTRALZZTBANK
A Trust Company 23

1110 Wcst 35th Street,
A State Bank A Clearing House Bank

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

i Southampton kas Sercda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Bercncaria

o paskui rr.užmnfu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j

t Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varonu lai-, 
vai. Trdčios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

Aąuitania Mauretania
New Yoiko j Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmaeijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
110 N. Dearborn St., Chicago

Peoples Furnitūrų Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų 
Taipgi Wholcsalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbtnSjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek- * 
vienos ypatos skoniui. Čia vi
suomet rasite didelį pasirinki
mą, kaip gatavų setų taip ir 
dei užsisukimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romui ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro* Saugiai pailginę 
prekių rūšis ir jų žemas ap- 
kainavimus busite tllęri, kud 
I’eopit'H l'urniture Co. Krautu
vės yra geriausia vieta pirkti 
Baidyčiai setus ir visas kitas na-

coa RtcHMONO St. & Archer Avė. k_- j-- unT-rg-gT^TrrTr—i

raimMmm «n nimmnninnn | iiinidiiuiiiiii iiiniin.'iniįĮŲi iiiiiniiiiiiinii Ij

inu
LENGVUS IŠMOKĖJIMUS' SUTEIKIAME VISIEMS

4177-83 Archer Avė., 1922-32 b.'Halsted bt.
Lafayette 3171 . Omui 6982
M.KEŽAS, Vedėja® J. NAK1UMS, Vedėju

šeštadienis, Lapkr. 19, 1927

K u n i g a s prie krikšto) : 
Ar jus sumišote^ kad norit kū
dikiui duot vardą “Hadio”?

K u m a s: Ką jus, prabaš- 
telįl • Dabar tokie laikai, susl- 
lauksite jus dar, kad paprašys 
kūdikį pakrikštyt ' Fokstrotu 
arba čarleštonu, ne tik Radi- 
*2.. ,A' /JU.

MHIMli’lM

C. W. NASH
Preju/eut The Na*h Motors Company

Pranešimas nuo

Musų Lietuviams Draugams Chicagoj

Pks lietuviškus bagočius.
Musų Fifi fortepijono mo

kinasi pas gerinusį profesorių 
Palangoje ir jau visai 
skambina...

— O keturiom rankom 
nelė Fifi griežti jau irgi 
ka?

—Ką tamsta subludai?
sų Fifi yra žmogus, ne beždžio
nė, kad keturias rankas turė
tų.

f ai n

pa- 
mo-

Mu-

Metai iš metų Nash karai įgauna vis daugiau ir dau
giau populiarumo tarpe Chicagos lietuvių ir tas dasie- 
kė tokio laipsnio, kad užtylėti apie jį butų didelis apsi
leidimas iš musų pusės.

Kreditas už šį populiarumą, didelėj daugumoj priklau
so musų dideliam skaičiui lietuvių mechanikų ir dirbtu
vių darbininkų, kurie savo gabumu ir atsidavimu pa
gelbėjo dėl ištobulinimo Nash.

Vadovavimas Motorinių Karų Vertėje
Publika gerbia Nash karus ir tai yra didžiausis turtas 
kokį mes turime ir sykiu su musų nepaliaujamomis pa
stangomis Užlaikyti tą pagarbą ir padidinti gerą vardą 
kurį mes dabar turime, mes dabar įsteigėm lietuvių de
partamentus žemiau pažymėtose vietose kur Nash yra 
pardavinėjami.
Tas pats lietuvių gabumas ir sumanumas, kuris pagel
bėjo Nash karus ištobulinti, bus dabar sunaudotas dėl 
jūsų patarnavimo ir pardavinėjimo musų produkto.
Kvomet jus atsilankysite į tas krautuves, lietuvis jums 
maloniai patarnaus—reikalaukit jo, ir ko jus norėsite, 
•jis visuomet draugiškai, greitai ir mandagiai patar
naus.

Cicero Auto Shop, 5912-14 W. 22-nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 S. Michigan Avė, 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.

jkg,- -AU*



Bruno Simokaitis

Lietuvą Aplankius
kame: Kaune randasi tokių pa
nelių, kurios turi “geltonus“ 
pasportus. Kuomet man teko 
su viena panele pasikalbėti apie 
a beiną merginų gyvenimą Kau
ne, tai ji man papasakojo ga
na daug liūdnų dalykų! Ji be
kalbėdama pradėjo verkti ir 
aš užklausiau, ko ji verkia? Ir 
štai ką ji man atsakė: “Tamsta 
gyveni demokratiškoje šalyje, 
tai vargiai gali suprasti tų 
lių gyvenimą, kur vergija 
vuoja”.

Išgirdęs tokius žodžius
žingeidumo aš pradėjau klau
sinėti jos kame dalykas? Bet 
ii man 
mata 
musų

(Tęsinys)

reikia

Pasitaiko, kad kai kuris bis- 
kį supyksta, kuoput jo “mėlyn
akę“ kas nori pavilioti; bet jie- 
randa būdą ir susitaiko be peš-, 
tynių. Todėl ir sakau, kad už 
tai Lietuvos jaunimui
duoti kreditą! Bet kajbant apie 
Lietuvos jaunimo geras puses, 
negalima nutylėti ir blogųjų. 
Dalykas, matote, labai papras
tas: Lietuvoje yra labai daug 
gimnazistų ir gimnazisčių, ir 
Ipubai apgailėtina, kad didelė 

dauguma tų gimnazistų (sčių) 
nelabai nori dirbti. Mat, jie 
jaučiasi inteligentai, tai jiems 
juodas darbas maždaug yra sve
timas dalykas. Kuomet jie ne
nori ant ūkio dirbti, tai kas 
lieka daryti? Well, reikia va
žiuoti į Kauną ir gauti koks 
nors darbas, kad būti ponu. Ži
noma, Kaune visiems ir negali 
užtekti to poniško darbo. Kuo
met pasirodo, kad Kaune nega
lima gauti darbo, tai kas tada 
daryti? Reikia naują partiją 
organizuoti. Tada bus galima 
būti partijos lyderiu ir gauti 
politišką vietelę! Taigi šito-

ša 
gy

dėl

NAUJIEItUS, CKlcags, Hl

devynios galybes partijų ir, 
ant galo, susitvėrė bepartvvių 
partija! Aš nežinau, ar toks 
daiktas yra galimas kaip be- 
partyvių partija,— tegu pats 
skitytojas apie tai sprendžia. 
Bet yra faktas, kad tokia par
tija jau buvo atsiradus Lietu
voje. Tai ir sakau, jeigu Lie
tuvos jaunimas taip progresuo
tų ir i darbo pusę, lai Lietu-1 

turėti į 
ei ge
liai gda- 

pastebėti, kad 
Lietuvoje 

kurie yra

vė! atsakė: “Man sar- 
Tamstai aiškinti apie 
daugelio merginų padė- 

Bet aš jai pradėjau aiš- 
kad man butų labai įdo

mu patirti, kame čia dalykas. 
Ji išsima popierą ir rodo man. 

“Ar Tamsta Zinai ką šitas 
eiškia?” Atsakiau, kad ' nė.

“Jeigu tamsta neturi nieko 
priešingo, tai aš papasakosiu 
apie savo gyvenimą ir sykiu 
kitų tokių nelaiftiingų, kurios 
nemato savo gyvenime jokios 
ateities. Aš esu ūkininko duk
tė; lankiau gimnaziją apie tre
jus metus, 
cė suirutė.

šeimynoje pasida- 
Toliaii manęs nelei

do mokytis ir sykiu turėjau ap-

►'Registruota Akušcrka ir
Na^rapate

3249 8. Morgan St.
Patarimas dykai

dais andarokais”. Tada aš at- Lietuvos kunigai rėkia gerkles 
i siklausiau savo draugo, ar jis1 atidarę: ^‘Nevaisingi medžiai 

pažįsta bent kurį iš jų. Jis man turi būt iš šaknų iškasti ir su- 
atsakė, kad jis pažįstąs visus, deginti”. Tik gaila, kad jie pa- 

i Tai aš jo paklausiau, kas jie 
per da vieni, ir ar tos jų mo
terys ar panelės, kurios sėdi 
apie stalą su( jais? Jis man at
sako: “Tie visi keturi vyrai 
yra kunigai, o tos panelės, tai 
draugės. Aš manau, kad tams
ta pats gerai supranti, kame 
čia dalykas”.

Bet aš jam sakau: “Argi pas 
jus, Lietuvoje,, kunigai eina į 
Šitokias vietas su mergoms?”

“Tamsta, čia visai nieko nė* 
ra naujo ir tai pas mus pa
prastas daiktas”.

Aš manau, kad skaitytojas 
galės pats padaryti išvadą iš 
višo šito mano aprašymo. Aš 
galiu pasakyti tik tiek, kad aš 
neradau nieko bjauresnio ir 
šlykštesnio, kaip šitas įspūdis. 
Ko verti yra Lietuvos kunigai' 
ir kokią garbę Lietuvos val
džia turi vesdama šitokią bjau
rią demoralizaciją! Vadinasi, 
patys kunigai lenda prie jau
nų merginų ir suvedžioja jas. 
Pagalvokite, ko verti tokie Lie
tuvos katalikų bažnyčios vadai?

< '

Lietuvos šeimynos
Kuomet nuvažiuoji pas Lietu

vos ūkininką, tai tuojaus 
matai, kad tėtė su mama 
tinginiai”. Paprastai randi 
4 arba 5 sūnūs; kartais 
pat ir dukterų. Ūkininko 
mynoje labai daug kalbama 
apie dalis. Mat, Lietuvęs ūki
ninkai paprastai niekad nepa
baigia mokėt dalių, o kai pa
baigia dalis mokėt, tai jau seni 
žili žmonės. Lietuvoje tebėra 
dar mada, kad tėvas turi duoti 
dalį sunUi arba dukterei, jeigu 
nori kad ji arba jis ištekėtų. 
Bus ne pro šalį priminti, kad 
Lietuvoje dalys turi sprendžia
ma baisa meilės reikaluose. Ne
žiūrint, kaip mergina butų skai
sti ir darbšti, jeigu ji dalies ne
gali gauti, tai jai labai sunku 
apsivesti.

Gal Kai kas išrodo, kad čia 
.... _______ ________ čia tik juokai, bet rimčiau pažiurė-
mudu susėdom prie stalo ir dai-'jus į šį klausimą, reikia į>ri- 
romės, kaip “žvirbliai po ka- pažinti, kad didejės šeimynos 
napes“. Dalykas labai papras- kenkia Lietuvos gerovei ir labai 
tas: pažiūru į vieną stalą sėdi tankiai išardo ūkininkų gyveni- 
keturi gražiai apsirengę ponai, mą. Jei iš didelės šeimynos pa- 
bet vienas jų man lyg butų silieka vienas iš sūnų gyventi, 
matytas. Vėliaus atsiminiau, tai jis skursta visą savo gyve-

kol išmoka dalis savo 
juo įbroliams ir sesutėms, žinoma,

nimo (rodos, sykį į savaitę). 
Blogiausia tas, kad aš negaliu 
nė darbo gauti, nė mokyklą 
lankyti. Aš manau, kad tams
ta gana gerai supranti kiek toks 
gyvenimas turi vertės. Jeigu 
tamsta manim netiki, atsi- 
klausk rimtų Kauno piliečių; 
jie jums paliudys ne tik apie 
mane, bet apie desėtkus tokių 
nelaimingų, kaip aš. Viso labo 
tamsta. Man perdaug griaudu 
su tamsta kalbėti ’.

Pc tokio pasikalbėjimo aš 
palikau labai sunervuotas. Bet 
ant rytojaus sutikau vieną 
Kauno žymų veikėją ir prie pir
mos progos aš jo užklausiau, 
ar Lietuvoje yra tokia tvirka- 
vimo įstaiga, kuri pasilaiko su 
valdžios žinia.

“Žinai tamsta, yra ir nėra; 
kaip nori taip gali suprasit. 
Ti^sa, ka<d valdžia atima iŠ 
merginų pąsportųs ir duoda 
joms ‘geltoną pasportą’, ir jos 
turi lankyti gydytoją. Be to, 
jos negali turėti pilnų piliety
bės teisių”.

“Bet ar visuomet valdžia tu
ri įrodymų, kad tos panelės 
yra tokiomis?”

“Tai matai tamsta, čia tan
kiausia politika; be to, patys 
kunigai ‘suvedžioja arba šiaip 
davatkos liežuvius paleidžia; 
na, ir, žinoma, jeigu merginą 
yra kam užtarti, tai gerai, o 
jeigu ne, tai atima iš jos pas
portą ir tiek. Aš esu tikras, 
kad iš 80% yra atimti pas- 
portai dėl politišką išrokavi- 
mų”.

Dabar aš dar labiau likau su
interesuotas tuo klausimu ir 
nutariau atsiklausti pas vieną 
Kauno žymų biznierių. Tas biz
nierius man papasakojo beVeik 
tą patį ką ir pirmiaus. Pas-' 
ikiau susipažinau su vienu ka
reiviu, ir jo užklausiau. Jis 
man irgi tą patį pagiedojo. Pa
sikalbėjus su visais minėtais . 
žmonėmis, pradėjau daryti ata- t 
tinkamą išvadą. Vieną vakarą 
nutariau su tulu piliečįu pla
čiau apie tą dalyką patirti. 
Vakare mes nuėjome į vieną 
žymią įstaigą, kur susirenka 
tik Lietuvos turtuoliai.

pa- 
“ne- ę 
apie 
tiek 
šei-

tys nevaisingi senberniai, žino
ma, ne visi, kaip tenka girdėti 

Lietuvos žmonių...
(Bus daugiau)

iš

Moteries smegens

V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
tra u k i a m e 
gnipes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 

> mas užtikrin
tas — kviečiame atsilankyt. 

4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

yra 
srpe-

gar

Amerikos rašytoja ir kovo
toja už motetrų teises, Elena 
Gardener, mirdama pavedė sa
vo smegenis Kaimelio univer
sitetui su tikslu įrodyti, kad 
moteries smegens lygiai 
išsivystę, kaip ir vyrų 
gens.

Karncllio universitetas
sus yra įžymių žmonių, mok? 
ninku smegenų rinkiniu.

šio smegenų muzėjaus di
rektorius, anatomijos profeso
rius Papecas, smulkiai ištyręs 
rašytojos Gardener smegenis, 
padarė labai malonią moterims 
išvadą. Profesorius' sako, kad 
p. Gardener smegenys raukšlių 
ir pilkos smegenų medžiagos 
gausumu išsivystę ne mažiau, 
o gal būt ir geriau, negu esan
tieji Kornelio muziejuje garsių 
vyrų smegenys. •

MALT TŪNIC - EXTBA PALE 
SPECIALIS ALUS

arba

Extra Pale Alaus

MrtttMlHO 
GOOD fO* rwt NO**

ooo roa coNvAuatf**11

Del žindamų moti 1 . 'f

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O

yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groHcminko ; rba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Redakcijoje.
>

—Ponas redaktoriau, į mane 
pavasarinis vejas taip paveikė, 
kad aš parašiau iš karto tris 
apysakas: “Laimės pasaka,“ 
“Senas lokomotyvas” ir “Surū
dijęs kardas.” Gal tamsta at- 
spausdinsit savo laikraštyje?

—N;e, gerbiamasai 1 Patar
čiau kreiptis j* kurį nors senos 
geležies supirkėją'.

Prašykite 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 1627

,’iškę, aš pradėjau tarnauti pas 
ūkininką. Bet pasirodė be ga- 
’o sunkus gyvenimai, ypatingai 
dėl to, kad aš dalyvavau tarpe 
Dažančiosios visuomenės. Ma- 

i nęs neapkentė. Metus Viską,, aš 
•atvykau 
j šiokį 
j būdama 
•karuškas, su merginomis 
įgauti, pasikalbėti apie

t u vos politiką. Žinomas, 
kas, mano nusistatymas 
nepatiko davatkoms. Jos 
negalėdamos daugiau man pa

pūdavę skundą - į tam 
tikrą valdžios skyrių, kad aš 
esu paleistuve ir sykiu reika
lavo, kad iš manęs butų atim
tas pasportas. Nežiūrint to, 
kad prieš mane nebuvo jokių 
Įrodymų, bet aš buvau nu-

I -kriausta amžinai. Iš manęs 
i pasportą atėmė ir buvo įsaky-l

oĮ i ta, kad aš turiu lankytis pas kad aš jį mačiau Laisvės Alė nimą, 
gvdvtoja dėl sveikatos patikri- joj vaikščiojant su ilgais

Kaunan i 
tokį darbą.

mylėjau eiti

ir > įgavau 
Jauna 

va- 
drau- 

Lfe-

labai 
nieko

• daryti,

MARIO CHAMLEE
Metropolitan Operos - Tenoras, rašo:

“Mano balsas; suprantama, 
yra didžiausias man dalykas. 
Apsaugot jo gerumą yra nuo
latinis mano tikslas. Kai dėl 
cigaretų,tai man suteikia di
delio smagumo vėsus Lucky 
Strikes kvepėjimas. Aš a- 
trandu, kad jie niekad nepa
liečia man gerklės."

3417 So. Halsted St Nei Jokio Komlio

i.

v.

vos ateitis gal
ir patikimą vilt
resnio rytojaus, 
mas noriu
man tiko matyti 
gimnazistų (-čių), 
gana nuoširdus darbininkai, bet 
labai gaila, kad tokių nelabai 
daug randasi.

Geltoų pasportą tragedija
Kuomet apsistoji Kaune, tai 

gauni gana daug gorų įspūdžių, 
bet pasitaiko ir labai blogu. 
Man bevaikščiojant po Kauną 
teko lokių dalykų patirti, apie 
kuriu buvimą aš niekuomet i 
nebalčiau tikėjęs, jeigu pats 
nebūčiau matęs. Dalykas

Sumažintos’Kainos Pianų
’T .iilliini .i lllimillHU’

H. C. Bay Grojikus Pianas už ..
Kimball Grojikli'. Moha£ony už 
Kimball Grojiklis Walnut už.....
Stark Oak Pianas ....................
G. P. Johnson Grojiklis už........
Baldvvin Player Hamilton už ..

Pirm negu pirkaite pamatykite muzikos krautuvėse 
pas:

$145
$125
$345
$195
$295
$298

Brunswick Radiolos R. C. A. Radiolos, Atwa- 
ter Radiolos, Kent Frešhman Hovvard labai go
rus Radios. Gražus kabinetai. Kainos žemiau
sios visoj Chicagoj.

PADALYTI IŠ 
Tabako Derliaus 

SMETONOS

JOS. F. BUDRIK, Ine.
si Jokio Gerklės Erzinimo ...........  i In i
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t el. 's urds 6423
Mockus & Lieberman

U KTUVI Al ADVOKATAI 
756 W. 35 St.

Kumpas Halsted St. 
of ■<> valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

i *d. Bonievard 0637

l»R. MARYA . 
!>()WIAT—SASS ' 

1707 W. 47th St.
Valandos įuo 8 iki *12 dieną, nuo

* \al.*vak. Nedaliomis* nuo 
.i 1 tai. po pietų

»j|PADAU2U FILOSOFIJA
daugiau tamstai?” Ameri

konas: “Mečiu 'balisą.” J‘Aš 
ih žinaū, kas taš do daiktas, 
tamsta?'’ Amerikonas: “Nu 
gi švi be’.’ai.” ;

i M 5 f, ■

V i I k a v i s k y e (ant 
geh 'ki jo šiol ii s).

r.., ..,.—  —........... .
7 V % f » f

juk tu turi vo." devynis me-j
tUfl? |

Kol užnivrsiu, tėvas sa-1
kė pats juo skusis.

čiot

■ FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistis- 

$ kai ištaisytoje studijoje 
£ Mano ilgų ine- 

patyrimas
9 ir nuolalin i IKK
N sekimas
y jų išradimų 
'• paveikslu 
y įraukime ūžti 
'• krinti jums ge

'•* !’.»• e\ti.t P v i-iTjfl B 
.a mokėjimo va- 
s« žiuoju nufoto-

grotuoti namus, pagrobus, poki- 
* liūs ir tam panagiai.

naują žemyną uei pasiKaineji- 
mo Amerikos lietuvių su Lie
tuvos lietuviais, tai reikia rim
tai susliupinti, yra ipnvojius, 
kuomet musų tautiečiai, nuvy
kę Letuvon, nehagaėvs visai su
sikalbėti. 1 lėliai šitos priežas
ties matau reikalo patiekti ke
letą taktų iš virš minėtų nelai
mių:

,ponia užsakydama 
paklausė veiterio: 

saurkraut?”

W. J. Stankūno 
Studija

1315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

(Mojimą 
nančiam 
Kristaus 
(Mojimas 
gas.

labai gaila,

i Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas (

Treatmentai visokių ligų, ruma-1 
lizmo, nervų atitaisymo, šalčio iri 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir «u paskiausių laikų mokslo

i išrastais pagėrinimais.
Mineralinės, sulferinės vanos' 

Huoda didžiausią kraujo cirkulis- j 
'ei ją, kuomi galima išsigelbėti nuo j 
, visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

ir girdėti špeliuo- 
Bet 

artnonika bus italijoniška. 
•bug simbolis draugiškumo 

Muzoliniu. Mat Voldema- 
padarė komercinę sutarti 

Muzoliniu, tai kad padary-

K I a i p ė d oje (pas 
Stikliorių viešbutyje).

Viena 
sau pietus,
“Ar gal turite 
Veiteris pasidairė 
atsakė: “Ponia, 
bet nežinau kokį valgį jus už-
vardinat saurkraut.” Ponia 
nustebus: “Del Dievo meilės, 
jie m I nežino kas yra saur
kraut. Nugi kopusiai!” Vei
teris: “Prašau, ponia, ‘turime.”
Šiauliuose (stotyj, 

II klasės bufete)
Du amerikonai sėdėdami 

stalo: “Ei, veiteri, atnešk 
dviem du botels byro.”. 
toris priėjęs: “Ką; ponai, 
įėjote?” Amerikonai* 
Nustebęs veiteris: 
daiktas, tamsta?” 
nai rimtai: .“Nugi

Moteris įbėgus j stotį priėjo 
prie langelio ir klausia stoties 
budėtojo: “Tamsta, kada se
kantis Irvinas ateis?“ Budė
tojas: “Kas, tramvajus?” Po
nia: “Ja.“ Budėtojas: “Tams
ta, čia tramvajai neina.” Po
nia supykus: ‘“Kaip gi neina! 
c kam tos Irekės yra?” Budė
tojas: “Nežinau, ko jus nori
te, bet jus norite- žinoti, ka
da sekantis traukinys išeina, 
ar taip?” Ponia: “Na% žino
ma, aš noriu važiuoti į Kau
ną.” Budėtojas: “Tamsta, se
kantis traukinys išeina iš Vil
kaviškio tryliktą valandą.’- 
Ponia supykus šaukia savo vy
rą: “‘Džianai, komier, . ką jis 
čia šneka apie kokią tai try
liktą valandą, aš nesuprantu?” 
Vyras (matyt, išsigėręs gerai): 
“O tegul tave velniai, 
sakiau, kad nereikia 
i ta Kauna.”

Atsižvelgiaht i virš 
laktus, prašau, Pono
rio, pasirūpinti žudynu, kaip 
greit galima, nes mums, ame
rikonams, gręsia pavojus dėl 
nesusinalbėjimo su Lietuvos

Teisme. Į

žim ua apskundė :.nvo vyrą, 
kad jis ją sumušęs.

Te i s ė j as k a 11 i n am a j u m:
Tamsta jau antru kartu 

esi teisiamas už žmonos sumu
šimą. Pereitą kartą žadėjai 
ir pirštu jos neliesti. Ką da
bar pasakysi pasiteisinimui?

Aš, pone teisėjau, jos pirš
tu ir neliečiau, tik kumščiu.

Vaistai.

Gydytojas, ajžiurėįęs ligonį, 
išrašė jam vaisius ir paduoda
mas receptą, sako:

Paimk šitą ir išgerk prieš 
valgį šaukšte vandens.

Ligonis spralo gydytoją žo
diškai. Parėjęs namo sumir
kė receptą šaukšte vandens ir 
prarijo... Ir išgijo!

aš tau 
važiuoti

minėtus
Miniets-

prie 
mu- 
Vei- 
no-

Byro,” 
‘Kas tai do 

Ameriko- 
alaus!”

Su pagarba

Dievo karvutė.

i s.

A. F. CZESNA 
1657 VV. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktj 
Phone Boulevard 4552

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
| Kauną ir atgal ant
Iterengaria ir
Aųuitania... ................... $215
Mauretania ................... $211

1 Liepoją ir atgal šiais
• laivais ......................  $186

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai |- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. .Ne- 
prilygatamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar j

CC’NARD

nykusių gadynių gyvulini. Jie 
buvo keturi, bet dėl nežino
mu priežasčių vienas jų rezig
navo iš šio trobelių pasaulio, 
tai paliko jie tik trys. Jų bu
vusios profesjos maždaug to
kios: Vienas yru ex-bučcris, 

antrus ex-redaktorius, o tre
čias ex-manageris. Ją praei
tis paminėjau ne dėl ko kito, 
kaip tik dėl to, kad jie “iš pra
eities savo te stiprybę semia.”

Taigi aukščiau paminėtieji 
sutvėrimai ir rengia pasivaikš- 

Ualste.d stryčiu atei- 
mėnesyj, 17 d., šiais
metais. Pasivaikš- 

busiąs labai iškilmin-
Bus ir orkestras. Tas 

orkestras ir trauks priešaky 
tų trijų kvašistų, o jie eis jo 
užpakaly. t

Minimas orkestras susidė- 
siąs net iš vieno muzikanto. 
() tas muzikantas, tai tas dur
nelis, kurį jums ne kartą te
ko matyti
jaut ant Halsted stryčio.
Jo 
Tai 
su

1 ras 
su
ti jam biznį, mūsiškiai kvašis- 
tams turi būt špeliuojama ant 
itulijoniškos garmoškos.

•Prie vaikščiojimo rimtai 
i rengiamasi. Numatoma, kad 
vaikščiojimas prasidės nuo 33- 

' čios gatvės ir maršuos iki 31 
strytui; nuo trisdešims pirmo 
stryto kita puse Halsted stry- 
čio eis iki 33-čiai ulyčiai, ir 

• taip maršuos šen ir ten iki 
atsibos. Po maršavimo, mini
mam orkestrui špėliuojant, vi
si trys eis sustiprint tautišką 
dvasią kopūstais ir “home ma- 
de” sosidžiais. Po to atsilikę 
savo privatiškus reikalus, išsi- 

Į skirstys.1
Jeigu įvyks minėtame pro

gramų kokių nors pakeitimų, 
Padaužos pasistengs painfor
muoti apie tai visuomenę.

Pad. Koresp.

Interpeliacija Padaužų
Respublikoj Apšvietos

Ministeriui
Ar yra žinoma p. Padauži 

Ministeriui, kad daugelis muši 
amerikoniškų lietuvių, nuva

LINE 
110 N. Dear- 
bor St~ 

Chicago.

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.5G.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

SPECIAL
Atneškite aavo veltines skry

bėlės dei išvalymo j tokią 
Vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITrLE STAR HAT CLEANERS 
★ DYERS

3328 So. Halsted Street • 
Tel. Boulevard 0170

bildu nusipirkti byro, porčepo 
sumersasedžio ir taipgi nega
li nieko pasisiųsti, nes niekas 
nerunija ir arjop nedaro; Su 
visais virš minėtais dalykais 
butų tik pusė bėdos, jeigu ne
reiktų atsiklausti Lietuvos pi
liečio, kur yra polis steišinas, ir 
kada treinaš išeina. Virš mi- 
netas trobelis daugiausia kan
kina musų pones, nes jos ypaš 
negauna patarnavimo, kuomet 
sako“Džianai, nurunyk į galiū
ną parnešti byro”.

Dalykas labai j>aprastas: Jo
nas palieka irgi gana keblioj 
padėtyj, kuomet išgirsta tokį 
įsakymą nuo ponios.

Ar yra žinoma p. Ministeriui, 
kad Pilviškių nuovados virši
ninkas pasijuto labai ke&lioj 
pad’tyj, kuomet viena ponia, 
įėjo į nuovados raštinę, už
klausė: “Ar čia yra polis stei
šinas?” Nuovados viršinin
kas pradėjęs galvoti, kaip čia 
reikia atsakyti, paraudonavo, 
kaip “dogo red” ir nėroms ne- 
noroms turėjo prisipažinti, kad 
jis nėra užtektinai 
duoti inteligentišką 
j ponios klausimą.

Kadangi šitokių 
yra labai daug r musų ameri
kiečiai lietuviai negali gauti 
tinkamo 
daugi iki šioliai Padaužų Mi
nisterija

mokytas 
atsakymą

atsitikimų

patarnavimo, ir ka-

nesirūpina išteisti

Pa n e v ė ž y j e (valgykloj).
“Duokite man smal steik su 

onions.” Veiteris- nustebęs: 
“Ar tai gal koks amerikoniš
kas gėrimas?” Amerikonas: 
“Ne gėrimas, bet valgis.” Vei
teris: “Gerai, tamsta, gal jus 
malonėtumėt užvadinti lietu
viškai, nes aš nesuprantu ang
lų kalbos.” 
vo draugą: 
lietuviškai vadinasi? 
gas: “O \vell, 
mit tu nori.” 
dau, kaip užsibaigė.

Amerikonas j sa- 
Džio, kaip steikas 

?” Jo drau- 
priklauso kokio 
Toliau nenugir-

(krautuvėje)

“Duokit man dvi poras sto- 
kings”. Krautuvininkas pa
klausė; “Ką tamsta norite?” 
Supykęs amerikonas: “Panče- 
kas.” Kiek vėliau: “Duok man 
du pakeliu cigaretų ir baksą 
mečių,” Krautuvės darbinin
kas: “Turbūt tamsta norite 
ipapirosų?” “Na, žinoma.” 
Krautuvės darbininkas: “Ką

už-

Per sunki atgaila.
l

Vienam ūkininkui kunigas 
per išpažintį uždavė kaipo at
gailą, priberti* j batus po sau
ją žirnių, apsiauti ir taip ap
siavus nueiti į bažnyčią ir pa
reiti. Paėjęs apie kilometrą, 
ūkininkas negalėjo tverti skau
smu. Norėdamas atgailą iš
pildyti, jis užėjo pakeliui paa 
pažįstamą, žirnius gerai išvi
rė, supylė atgal j batus, apsia
vė ir tada jau be skausmų ga
lėjo baigti savo kelionę.

___________________šeštadienis, Lapkr. 19, 1927

J. SAVICKAS
6234 S. Western Av. 

Chicago, III.
Atdara Nedėliimis nuo 
8 iki 1-mai po pietų.

Nauji Rudeniniai
Siutai ir apsiaustai

GERIAUSIA VIETA
YRA PASIRINKI

ME DRAPANŲ
Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskirtumet vieną iš 
geriausių.

Jų vertybė yra labai 
didelė sulyginamai su 
kitais. Kada jus pa
matysite didžiausj pa
sirinkimą stylių, spal
vų ir materijų geru
mą, jus nusistebėsite, 
kaip mes galim par
duoti už taip žemas 
kainas. Visi styliai 
Rudeninio sezono jau 
yra. Ateikite ir persi
tikrinkite. Gerai žino
mais Tbargenais seniai 
pagarsėjęs ir visada 
gerai patarnaujantis.

Busijos bolševikų yra 
drausta minėti Dievą. Cenzo
riai iš knygų Dievo vardą vi
sur brauko. Vieną kartą at
nešė. cenzoriui apysaką, kur 
tarp kit ko buvo pasakyta: 
“Pro atdarą ulngą lėkė Dievo 
karvutės (vabalai) ir tūpė jai 
ant plaukų ir rūbų.” Cenzo
rius labai supyko, pamatęs 
Dievo vardą: ‘Kokia čia Dievo 
karvutė (božja korovka)? Žiū
rėk, tu man, varys uia tikybi
nę propagandą! Aš jums pa
rodysiu!” Ir jis visur išbrau
kė žodį: “Dievo,” o paliko tik: 
“karvutė.” Tokiu bildu išė
jo: “Pro atdarą langą 
karvutės ir tūpė jai ant 
kų ir rūbų.”

Gudrus tėvas.

Na, Jonuk, ką tau 
padovanojo varduvėms?

lėkė 
plau-

tėvas

—Na? Kamgi tau skustuvas,

FiUUtin
Tokios Pigios Kainos

PHONE VIRGINIA 1050

8.25
8.00

16.95
16.45

12.50
12.00
10.25

$11.50
. 7.75

BRIGHTON
Coal & Building Material Co.

Jom kalba pačios už save, šią žie
mą nebus daugiau tokiu pigiu kainu- 
Todėl telefonuokit dėl savo orderio 
tuojau. | 
BOCAHONTAS

L u m p and Egg
Mine Run ....... .

ORIENT FRANKLIN COUNTY
Lump ........ ................................
Egg and Nut ..........................

SOLVAY COKE
Range ......................................
Nut ..........................................
No. 2 Nut ..............................

ANTRACITE
Range ......................................
Chesnut ....................................

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

ment: None too small for our ap- 
preciation”. v

Jėgos Galijotas
Kaip Hudsono naujas išradimas teikia 
Didelį Spaudimo Veikimą su bile gasu

i

Standard Models 
(118-tnch whetlbait) 

Coach ..... *1175 
Sedan.............................1285

< 1 □ 7-inch 
Coach..............................*1285
Sedan.............................1385

Custom-Built Models 
(127-inct> wh»«Uxu9') 

Brougham . . . *1575 
7-PassengerPhaeton 1600 
7-Passenger Sedan. 1850 

AU prieit f. o. b. Detroit. 
phM war ltu»

Su pagelba didelio išradimo prie Super-Six 
principo, naujas Hudsono Didelio spaudimo 
motoras suteikia vienodumą ir jėgą garinio 
inžino.

Visuose pirmesniuose typuose automobilių 
motorų didelis nuošimtis kuro jėgos pražū
davo ir daug šilumos dingdavo šalsiant van
deniui.
Naujas Hudsono motoras teikia greitą vei
kimą ir didelį spaudimą be nustojimo vieno

do ir lankstumo. Paprastas gasolinas su
teikia tokią didelę jėgą kaip kitų karų var
tojamas brangus kuras. •

♦
Alyvos praskiedimas yra apsaugotas. Di
desne jėga, greitumas ir kuro ekonomija yra 
gaunama. Kiekvienas jo veikimas yra daug 
geresnis.

HUDSON Sup<>r-Six
Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite i pardavimo, kambar} 

reikalaukite lietuvio ardavSjo.

Klauskit M r Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Avė.

—mi'l .. ......... .........J .

IMPERFECT IN ORIGINAL


