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Tautininkų su Klerikalais derybos pairo
Krikščionims* tenka 
skaitytis su masių upu 
Smurtininkų valdžia užsis

pyrus būtinai pravesti 
“referendumą”

Sunkiai serga socialdemokratų 
vadas Bielinis

T , )

[Specialė korespondencija “Naujienoms”]
KAUNAS, lapkričio 7. — Andai rašiau, kad krikš

čionių demokratų ir tautininkų ėjo derybos įtiksiu suda
ryti koalicinę vyriausybę. Jau tuomet reiškiau abejonės, 
kad iš tų derybų vargu kas išeis, šiandien jos jau galu
tinai nutrauktos ir vargu bus iš naujo pradėtos.

Tų derybų nutrūkimas musų gyvenime reikia skai
tyti labai simptomatingu reiškiniu. Krikdemai yra ma
sinė partija, ir su bendru masės upu krikdemai, ar šiaip 
ar taip, turi skaitytis: stoti prieš savo mases priešingu 
frontu jiems nėra jokio išskaičiavimo. Jei šiandien ir 
esama tokios nuotaikos, kad nesiskaitoma pas mus su 
dauguma, tai krikdemai, toliau savo reikalus numaty-

| Sovietų diktatoriai 
valo kompartija

Iki šiol iš komunistų partijos 
išmesta 3,000 narių; Troc
kis, Zinovjevas busiu ištrem
ti į Sibirą

RYGA, Latvija, lapkr. 21.
Maskvos Pravda, oficiali uis 
sovietų valdžios organas, skel
bia, kad ultra-kairiėji nariai 
busią metami laukan iš komu- 
nis ų partijos tol, kol partija 

I bu ’anti visiškai išvalyta nuo 
nes tinkančių su jos nusista
tymu elementų.

Per pastarus šešis mėnesius, 
tai yra nuo laiko, kai Zinovje
vas buvo pašalintas iš trečio
jo (komunistų) internacionalo 
pirmininko vietos, iš komunis
tų partijos buvo išmesta dau
giau kaip 3,000 didesnių ir 
mažesnių sovietų valdžios val
dininkų. Per vieną praeitą 
savaitę iš Maskvos, Leningra
do ir Charkovo partijos orga
nizacijų buvo išmesta dar 400 
valdžios opozicininkų,- Trockio 
sekėjų.

Graso “likviduot” opoziciją
Visi tie politiniai i.šmesti- 

niai busią, pasak sovietų spau-
darni, gerai nujaučia, ką tai reiškia paneigti daugumos 
reikalus. Iš čia seka, kad krikdemai, gerai įvertindami 
krašto ūpą, nenori savo ateities rišti su tautininkais.

Tautininkai, likę vienui vieni, vairuos ir toliau. 
Jiems dabar tik belieka skelbti netolimoj ateity refereij- 
dumas, ką jie jau ir numatę, nors tai ir labai abejingas 
laimėjimas. Bet kitos išeities nebelieka. Taigi dabar 
lauksime tariamo referendumo.

Nereikia būti pranašu, kad krikdemai dabar, nu
traukę ryšius ir galutinai nustoję vilties susitarti su 
tautininkais, dar labiau suglaus savo sparnuš ir orien- 
tuosis į kairiąją, tai yra ieškos artimesnių ryšių su
liaudininkais, g gal ir toliiu 
mėgins kalbinti ir socialdemo
kratus, ar pastarieji nesutik
tų, reikalui esant,.eiti bendru 
frontu. Jau dabar jų neoficia
liai kalbama, kad su socialde
mokratais esą galima dirbti ir 
jie nesą tokie baisus.

Tatai trys žymiausios parti
jos, buleBti socialdemokratai, 
liaudininkai ir krikščionys de
mokratai pasiryžę į referendu
mą neiti. Patys galit atspėti, 
koks jo likimas laukia. Tauti
ninkai nusistatę žūt būt jį 
pravesti. Referendumas bus 
pirmas tautininkų viešas vi
suomenėje pasirodymas. Jau 
dabar centneriais tautininkų 
pagaminta literatūra referen
dumo reikalu vežama j kaimą. 
Rodos iki šiol agitacijos rei
kalui nė viena partija tiek li
teratūros nebuvo pagaminusi, 
kiek jos prirašė tautininkai. 
Ir nė viena partija taip ne 
smerkė kitų partijų, kaip da
bar smerkia tautininkai. Visa 
ta literatūra labai menkos 
vertės, bet kitoms partijoms 
neturint galimumo jos kriti
kuoti, ji kaip į ką paveikia, 
tik antraip. Mat, musų kaimais 
jau nuo seno įpratęs ką veltui 
gauna netkėti ir nevertinti.

Per buvusius Seimo rinki
mus krikdemai irgi vežimais 
vežė j kaimą agitacinę litera
tūrą, o rinkimus prakišo, žmo
nės literatūrą imti tai ėmė, 
bet ją suvartojo kitiems reika
lams.

šiandien musų kaimas jau 
nebe anų dienų kaimas. Jei ir 
dar ne visai tvirtai, bet visuo
menės ir politikos gyvenime 
vis dėlto bent kiek nusimano. 
Karas ir iŠ viso 

gyveninio sukrėtimas savaip 
sukristalizavo kaimo nuovoką 
apie jo būklės reikalus. Žino
ma, jo tie reikalai atmiešti sa
vo luomo egoizmu ir pasižymi 
nepaprastu konservai iškurnu 
ir kietu nusistatymu.

Tht (liniukai savo politiką 
remia stambesniais ūkininkais, 
tai kaimas daugumoj jos su
prasti ir pritarti jai negali, 
nes ta dauguma kaip tik susi
deda iš mažažemių. O jų tarpe 
savo luomo reikalų supratimas 
jau pusėtinai pakilęs.

Čia ir gludi visas tautininkų 
tragizmas. Jie nori suderinti 
tai, kas yra jau nesuderina
ma: suvesti mažažemius su 
dvarininkais. Krikdemai čia 
geresnę poziciją turi užėmę: 
jie griežtai nuo dvarininkų at- 
sirubežiavę. Rasi dėl to ir kai
me turi nemaža šalininkų.

šiomis dienomis sunkiai su
sirgo K. Bielinis (Kunigas). 
Jam padaryta pavojinga vidu
rių ojieracija. Reikia tikėtis, 
kad išgis, bet ilgai sirgs. Rei
kia spėti, kad jo sveikatą ne
maža paveikė ir paskutiniai 
musų gyvenimo įvykiai, apie 
kuriuos čia nėra reikalo kal
bėti, nes ir jums jie, spėju, 
gerai žinomi.

MANITOVOC, Wis., lapkr. 
21. — Ilužus ledui, kur jię 
čiužinėjo, prigėrė du vaikai.

ROCKFORD, UI., lapkr. 21. 
— Rockford Cabinet kompani
jos įmonėj įvykus dulkių eks- 
pliozijai buvo pavojingai ap
degintas darbininkas John 

visuomenės O’Connor.

les, “likviduoti”, jei tik jie 
nesiliausią agituoti prieš esa
mąją valdžią. Žodis “likviduo
ti” bolševikų terminologijoje 

su&uidyti arba išguiti 
j Sibirą.

Rygoje gąuta įvairių nelega 
linių atsišaukimų ir brošiūrų, 
kuriuos opozicijos grupės 
skleidžia Rusijoje. Ta literatu- 
a pasirašyta “Rusų komunis

tų partijos.’’ Diktatoriaus Sta- 
ųno partija vadinasi “Jungtinė 
komunistų partija,” tat į troc
kinių elementų priėmimą žo- 
ržio “rusų” žiūrima kaip į jų 
bandymą gauti Rusijos socia- 
istų ir kitų antisovietinių 
lementų paramos, tariant su
jungti visas nepritariančias 
takcijas vienan blokan prieš 
italino režimą.

I I

Belgijos kabinetas 
pasitraukė

Krizis įvyko sosisalistams nesu
tikus skirti milžiniškų sumų 
ginkluotei
BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 

21. —• M misterių kabinetui ne- 
msitaikius armijos reformos ir 
krašto apsaugos planais, prem
jero Jaspero valdžia šiandie re
zignavo. šiame kabinete buvo 
keturi socialistai, kurių Van- 
dervelde buvo užsienio reikalų 
ministeris.

Socialistai reikalavo, kad 
kariuomenės tarnyba butų su
trumpinta iki šešių menesių ir 
kad nenutų leidžiama milžiniš
kų pinigų sumų tvirtovėms 
steigti krašto pasieniuose, tuo 
tarpu kai konservatoriai stojo 
už tai, kad kareiviavimas tęs
tųsi nemažiau kaip dvyliką mė
nesių ir kad butų< skiriamos 
milžiniškos sumos pinigų kraš
to sienoms sustiprinti.

Kiniečiai nužudė ka
taliku misionierių

—........ „
TIENTSINAS, Kinai, lapkr. 

21. — Belgų misija Tientsine 
gavo žinią, kad šiaurinėje šan- 
si provincijoje tapęs nužudytas 
vokiečių katalikų misionierius, 
tėvas Hermenegilde. Nužudę jį 
kiniečių kareiviai.

IAtlantic and Pacific Photo)

šokėja Marilyn iVIiller ir jos vyras, krutamųjų paveikslų 
aktoriui Jack Picford (brolis garsiosios “mūviu” žvaigždės
Mary Pickford), kurie šiomis dienomis Paryžiuje gavo perski- 
ras.
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Kova su banditizmu 
Meksikoje

* I

Banditų ' lizdai kalnuose bus iš 
aeroplanų bombarduojami

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 21. Meksikos vyriau
sybė imasi aštrių priemonių 
prieš banditiškus maištininkus 
lalisco provincijoje ir kitur. 
Iš Meksikos Miesto pasiųsta į 
Guadalajarą keturi aeroplanai 
iš oro bombarduoti besislaps
tančių kalnuose banditų liz
dus. Sustiprinti fedsralinčms 
iugomsv Jaliąco provincijoje

’Jinčiama dar penki šimtai 
‘ėstininkų. • K k

Jalflocįe federalinei vy
riausybei pasidavė du Vera 
auze- legislaturos nariai, Ju- 

an Gomez ir Anzelmo Manci- 
ddr, kurie buvo prisidėję prie 
\rnuMo Gomezo maištininkų. 
Jų giminės stengiasi gauti 
jiems susimilimą.

NUŠOVĖ DVEJETĄ VAIKŲ 
IR PATS PERSIŠOVĖ

STEVENS POINT,' Wis„ 
lapkr. 21. -- Susikrimtęs dėl 
dviejų savp vaikų, 9 metų sū
naus ir 6 metų dukters, vietos 
pilietis W. McNeill, valgomų 
daiktų krautuvės savininkas, 
abudu nušovė, paskui pats per
sišovė.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: K

Gali būt lietaus ii; sniego; neša, kad Rumanijos tautinės 
šalčiau; stiprus žiemių krypties ūkininkų partijos vykdomasis 
vėjas. komitetas savo slaptame posėdy

Vakar temperatūros buvo priėmęs rezoliuciją stengtis 
tari) 460 ir 570 F. parlamentinėmis priemonėmis,

Šiandie saulė teka 6:47, lei- o jei ne, tai sukilimu nuversti 
džiasi 4:25. Mėnuo teka 4:29 dabartinę diktatoriaus Bratianų 
ryto. valdžią.

Lietuvos-Lenkų gin
čai dėl Vilniaus

Angiija, Franci ja, Italija įspė
ja Lietuvą baigti karo stovį 
su Lenkija.

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
21. — Didžiosioms valstybėms 
nepavyko jų pastangos prigrau- 
denti Lietuvą, kad ji b>Jfftų 
“karo stovį” su Lenkija, Kurs 
tarp jų dviejų tęsiasi nuo laiko, 
kai 1920 metų spalių mėnesį 
geh. Želigovskis užgrobė Vil
nių.

Gautos Tautų Sąjungos rate
liuose žinios rodo, kad Anglija, 
Francija ir Italija per savo pa
siuntinius Kaune padarė Lie
tuvos vyriausybei draugiškų įs
pėjimų daug platesnio maštabo, 
ne kad pastarasis prašymas, 
kad Lietuva atsiimtų savo ne
senai paduotą Tautų Sąjungai 
skundą prieš Lenkus dėl taria
mo lietuvių kunigų persduojil 
mo Vilniaus krašte.

Dabar politiniuose rateliuose 
girdėt, kad Lietuvos vyriausy
bė atsisakius priimti didžiųjų 
valstybių įspėjimus, ir kad mi
nisteris pirmininkas Voldema
ras nusitaręs patsai atvykti 
Tautų Sąjungos tarybos susi- 
rinkiman gruodžio mėnesį iš
aiškinti, kaip lietuviai žiuri j 
kunigų persekiojimo ir mokyk
lų uždarymo klausimą. Lenkų 
užsienio ministeris Zadeskis 
taipjau busiąs Genevoje.

Taria versti Rumanijos 
Bratianų valdžią

VIENA, Autrija, lapkr. 21.— 
Telegrama iš Bucharesto pra-

Britų bedarbiai puo
la Baldwino valdžia

Demonstracija Londone atvy
kus bedarbių mainerių ar
mijai; parlamentas sergimas

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Nežiūrint šalto ir darganoto 
oro, tūkstančiai žmonių vakar 
susirinko Trąffdlgaro (aikštėje 
sveikinti vejšių bedarbių ar
miją, atkakusią pėsčiom 200 
m vi i u į Londoną protestuoti 
valdžiai dėl jos nesirnpinino 
badaujančių ir vargą vargs
tančių kasyklų darbininkų pa
dėtim.

Del lietaus, kalbos buvo 
'trumpos. Visi kalbėtojai ašt
riausiai smerkė premjero Bal- 
dwino valdžią. Angliakp.sii 
federacijos sekretorius A. J 
Cook savo kalboj . paseiškė: 
“Mos atkakome į Londoną pa
sakyti premjerui Baldwinui, 
kad jam laikas eiti laukan... 
Mes mikniau j ame teisės gy
venti, o Baldtvinas turi eiti 
sau.”

Bedarbių armijos atstovą 
stengsis matytis su premjeru 
ir pristatyti jam sunkią ang 
liakasių padėtį Velšių anglies 
kasyklose. <

Del atvykimo bedarbių ar
mijos, skaitančios bendrai apie 
250 asmenų, parlamento ru 
mai šiandie buvo apstatyti su
stiprinta policijos sargyba.

Lenkuose areštuoti 47 
komunistai

VARšaVa, Lenkija, lapkr 
21. — Praneša, kad vakar Mla 
voje lenkų policija suėmus ke 
turiasdešimt septynis komunis 
tus ir nemaža komunistinės li
teratūros. Komunistai buvę 
areštuoti slaptame pokyly, su
rengtame dešimtmetinėms bol
ševikų revoliucijos Rusijoje su 
kaktuvėms švęsti.

Alabamos mušeikų kla- 
niečių byla prasidėjo
LrVERNETAla.rfapkr. 21.— 

šiandie čia prasidėjo garsi Ala
bamos Ku-Klux-klaniečių byla, 
į teismo rankas atiduotų už 
banditiškus užpuldinėjimus 
žmonių ir žvėriškus jų muši
mus. Viso kaltinamųjų suole 
yra trisdešimt keturi mušeikas, 
jų tarpe ir paskilbęs mušeikų 
vadas, baptistų kunigas L. A. 
Nalls.

f PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštų iŠ kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kalnuos jums tiktai 60 centų. Sekamo* vietos suteitai 
jums patarnavimą:

* AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 1IL
..  7,-.. r7.a.„- i r=

Šaudo streikininkus 
Coloradoje

Keturi angliakasiai nušauti, 
daug sužeistų, kelios mote
rys r siunčia daugiau kariuo- 
menės

DENVER, Colo., lapkr. 21.
— Del įvykusių ties Rocky 
Mountain Fuel kompanijos 
Gelumbine kasyklomis kauty
nių tarp streikuojančių anglia
kasių ir valstijos policijos, ku
riose keturi streikininkai buvo 
užmušti ir daug kitų sužeisti, 
gubernatorius Adams pasiuntė 

5 neramumų vietą nacionalinės 
gvardijos skyrių. Girdėt, kad 
gubernatorius rengiasi paskel
bti karo padėti.

Tuo tarpu Rocky Mountain 
Fuel kompanija paskdliė, kad 
kiekvienas streikininkų bandy
mas užeiti ant jos kasyklų že
mės busiąs pasitiktas kasyklų 
an/vbininkų ugnim. Sargybi- 
':nkai yra apginkluoti ne tik 
šautuvais, bet kulkosvaidžiais.

Paskelbtas karo stovis
DENVER, Colo., lapkr. 21.

— Del Įvykusių neramumų 
Gelumbine kasyklose, kame 
jolicijoa buvo užmušti keturi 
ir daugiau streikininkų ir 
daugiau kajp cįy&e&mt sužei- 
Jų, jų tarpe kelios moterys, 
gubernatorius Adams paskel

bi* anglies kasyklų srityse ka
ri) padėtį.

Prockis, Zinovjevas — bailiai
Nežiūrint kovos tarp Stali- 

)o ir 'frockio šalininkų, dip- 
omatiniai rateliai, esantieji 
artimame kontakte su Mask
va, neduoda jokios vertės pra
nešimams, buk Trockis rengia- 
u naujai revoliucijai. Pasak 
ių, Trockis ir Zinovjevas esą 
bailiai, jie neturį drąsos ban
dyti pasigrobti valdžią į savo 
rankas. Jie sako, kad opozici
jos vadai veikiausiai netrukus 
busią išguiti ten, kur jų sekė
jai jau yra ištremti. Stalinas, 
jų nuomone, tikrai neįeisiąs 
jiems pasilikti Maskvoj iki 
ateinančios komunistų partijos 
sesijos, kuri prasidės gruodžio 
15 dieną.

Bolševikų satyros laikraščiai 
jau dabar vaizduoja Trockį ir 
io šalininkus bevažiuojančius 
traukiniu “namo” — į Sibirą.
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

.... ..
Bašo Dr. Margiris

čia pagrindinius jos sudėtinius 
vienu kitu žodžiu paaiškinti, lyg 
ir labiau aikštėn iškelti.

Taigi, automatiniu kt\no judė
jimu reiškiame Čia tą atskiros 
kūno dalies arba kad ir viso kū
no judėjimą, kurs pasidaro vi
sai savarankiškai, vadinas, pa
čiam subjektui (miegotojui-sap- 
nuotojui) kritikos žvilgsniu jį 
neimant ir nevaldant (nekontro
liuojant).

Mažesnių ar didesnių sąvokų 
sąryšio pakrikimu reiškiame, jog 
somnambulizmo stovyj esančio 
žmogaus smagenų neuronai (ner
vų ląstelės; nervų sistemos vie- 
netos) ne visai ganėtinai, tvar
kiai ir tiksliai pažadinimus (im
pulsus; įspūdžius) perleidžia, ar
ba perveda, ir jm) savo kaimy
nus neuronus išplatina.* O todėl 
reikiamosios asociacijos čia susi
daryti dabar jau nebegali. Taigi 
'ir apie ganėtiną, tvarką ir tikslų

Ligi šiol vis kalbėjome tik a-(sąvokų sąryšį, tiesą sakant, da- 
pie tai, kaip žmogus jaučiasi »)ftr ng kalbos negali būti. Som- 
slogučio užpultas, dabar pažiurę- ’narnbUlui, aiškus daiktas, truks-

Tęsinys}

j.aba: Įdomu atsitikimą paduo
da Laurent, kuriam teko chirur- 
go-majoro pareigas armijoj eiti. 
Apie astuoniems šimtams karei
vių reikėjo skubiai maršuoti be
maž keturiasdešimt mylių. Jie 
išėjo vidurnakty ir ant rytojaus

nome, kad kaip tik ko labiau bi
jomas, tai ir slogutis dažniau 
mus slegia.

dažnai tonais pasirodą. 
vyresnieji tiktai juokė- 

Bct kaip ir jie patys 
kada apie vidurnaktį 

kliošto-

nesant kur kaip reikia atsigult, 
būvant nenusirėdžius, pagaliau, 
tvankus oras, tikrai sakant, irgi 
galėjo slogučio apsireiškimui pa
dėti. Galų gale, dar ir vietos 
gyventojų įspėjimas, kad tam 
name šmėklos dažnai pasirodą, 

septintą valandą vakare buvo jau (galėjo slogučio priežastimi bu- 
vietoj. Diena buvo baisiai karš- ti. Juk tatai nemenkos baimės 
ta, atsilsėti teko jiems labai ma- į kareivius įvarė, o mes visi ži- 
žai, taigi visi buvo nuvargę, nu
silpę ir išglebę nuo kaitros. Ka
dangi jie iš toliausiai atėjo, tai, 
suprantama, tik praščiausi bara
kai (kazarmės) dėl jų buvo teli
kę. Vietos ankšta, oro maža, 
nei pasikloti nei užsikloti nebu
vo kuo. Apie nusirengimą todėl 
nė kalbos negalėjo būti. Namas 
buvo senai apleistas klioštorius. 
Vietos gyventojai spėliojo, pra
našavo, jog kareiviai negalėsią 
jame nakvoti, nes girdi, dvasios 
šmėklos 
žinoma, 
si iš to. 
nustebo, 
stačiai baisus visuose 
riaus kampuose vaitojimas, riks- 
mns |»;isi rt-ifike, o išsigandę ka- 
reiviai visi urmu vertėsi laukan. 
Klausiami, kodėl jie taip daro, 
atsakė, kad velnias tuose na
muose gyvenąs, kad jie matę, 
kaip jis (velnias) didelio, juo
dais ilgais plaukais šunio pa
veiksle atėję, ant jų krūtinių už
gulęs ir ėmęs juos slėgti, pas
kui, tarsi vienu akies mirksniu, 
dingęs. Vyresnieji tik juokus 
iš to darė, ir drebančius iš bai
mės kareivius bandė įtikinti, jog 
tai nieko paprasto, nieko virš- 
gamtiško čia visai nėra; kad juo
do šunies paveiksle pasirodęs 
jiems velnias yra tiktai jų pa
čių vaizduotės padarinys. Vis 
dėlto įtikinti baisiai išsigandu
sius kareivius nepavyko, ir jie 
tą naktį į klioštorių daugiau ne
begrįžo. Kitą naktį kareiviai 

kime, kaip jis atrodo. Anot įa nuoseklios (logingos) vaizduo- 
Hammond: kurs gana daug šituo atminties, galvojimo, spren- 
r.tvėju dirbo, tai slogučio pa-’dimo, taipgi, ir kritikos, kąd nu
jautas žmogus lyg ir dejuoja, jo mačius ir suvaldžius savo žygius, 
veidas, kaklas ir krutinę paraus- jr todėl jis, kaip neužilgo maty
ta, šaltas prakaitas, ypač kaktą, sime, patekęs į miegeivystės sto- 
išpila, kai kada visas kūnas d re- vįt paprastai daro tokius daly
ba, kviųmvimas trukdosi, taigi ]<U8t gurių anaiptol nedarytų bu- 
yra netvarkus, nelygus, sunkus, dėdamas, 
kartais net kriokiąs. f 
nors dėl kliudomo ir netikslaus. J ' * 4 'Vf 'kvėpavimo biskį šlubuoja, I 
tai labai maža kiek, itin- nnlypfi- minusiai 
nuo su dideliu sunkumu, 

tenka žmogui dabar jausti.
Somnambulizmas arba 

miegeivystė
Nekurie žmonės kartais ir 

godami-sapnuodami vaikščioja,'budėjimui, —- jis gali būt silp- 
kalba, dainuoja arba ir visai no-'nas arba, antra vertus, ir visai 
paprastus darbus dirba. Vadi- stiprus. Jeigu, daleiskime, gal 
name tatai somnambulizmu, mie-į vos smagenose judėjimo (moto- 
geivyste, per miegus arba sapnus rinė) sritis nebus perdaugiau- 
vaikščiojimu, etc. šiai suerzinta ir prie veikimo

sužadinta, tai suprantamas dai- 
jog bemiegąs-besapnuo- 

visur pei 
atsiduria,

Pulsas, Kaip somnambulizmas pasidaro?
Idant nuodugniau ir tiksliau 

bet atsakius į šį klausimą, visų pir- 
--------------------turėkime galvoje Aito 

kokį mintį; ar mes giliai ar pavirtu- 

liniai miegame, tai vis tiek at- 
siranda musų smagenose ir to- 
ikių vietą, kur neuronų budėjb 
mas vienval savo keliais eina, 

mie- Tik budėjimas, Žinoma, nelygu

vaikščiojimu, etc.
Kas yra somnambulizmas?

Miegeivystė suprantam*. auto-Įktas, 
matinį nekurioš kūno dalies ar-! jas žmogus kad ir 
ba kad ir viso kūno judėjimą ir, j miegus-sapnus dabar 
žinoma, sykiu mažesnį ar didės-,vis dėlto išbudęs pasijus esąs 
nį sąvokos sąryšio pakrikimą. | toj pačioj

Kad skaitytojas galėtų visai'karo teko 
lengva šitą apibrėžtį (definiciją) raip betgi 
įmanyti ir suprasti, bandysime rno srities

lovoj, kurion iš va
jam atsigulti. Atit
vertus, jeigu judeji- 
suerzinimai ir prie

k :’ Al ' 4\vA 'V i 11, A it? Vm V 1
tIPv/z

griežtai atsisakė į tą namą eiti/ 
nebent, girdi, jie tik tada eitų, 
jeigu ir vyresnieji tenais butų. 
Patsai Dr. Laurent ir keletas vy
resniųjų sutiko drauge su karei
viais tą naktį praleisti. Kaip 
tik atėjo vidurnaktis, koktus ka
reivių vaitojimas ir vėl pasikar
tojo. Kaip ir pereitą naktį, jie 
bėgo laukan, aiškindamiesi, jog 
didelis ir juodas šuo juos vėl 
užpuolęs. Šitą atsitikimą Dr. 
Laurent išaiškina tuomi, kad 
prie didelės kaitros ir ilgą kelią 
kareiviams marguojant, šiaip ar 
taip, jų jėgos turėjo išsisemti, 
kvėpavimo prietaisos (organai) 
pailsti, o jau tada ir slogučiui 
juos kamuoti lengva. Be to,

PRANEŠIMAS ?
Visiems tiems žmonėms, kurie turi L. Harringtono notas ir 

šėrus The American arba United States Novaculite Company.
Manys reikalavo grupė žmonių tupinčių L. Harringtono no- 

tas ir Novaculite šėrus. Jie nori pėduoti skundą ir nori dasižinoti 
kiek L. Harringtono notos ir šėrai yra verti, nes visos L. Har
ringtono knygos ir rekordai yra pamesti.

I.. ilarrigpm užtikrino man, kad jis nori atsiteisti su visais 
savo skolininkais taip greit, kaip tik galima, kaip tik visi nusi
skundimai bus paduoti.

Del apsaugojimo savo ir savo draugų turto, be abejonės, 
kooperuasde su manim ir priduosite tuojau savo skundą man, 
.Suite 1101, 260 N. Michig >n Avė., veikit tuojau.

P. A. BRONSON, ADVOKATAS
Saite 1104 — 360 N. Michlgan Avė., Chicago, Illinois 

k............................. ........
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(Bus daugiau)

Rusiškos Ir Turkiškos Vanos

914 Pegerin

JULIA CLAUSSEN

RINE.J

3514*16 llooseyelt U<1 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

uz gerą 
dantų 
mostelę

SKAUDA 
GERKLE? 

i vartok

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

12th STREET
Tel. Kedzio 8902

— yra tinkama 
kaina mokėti

Phillips Milk of Magnete 
Geriau negu Soda

Dr. B. M.Rohk 
SiM*eialistuN 

gydymas kūrės

arba ir visai nepaprastus veiki
mus atlikinėti, žodžiu tariant, 
jis dabar tikrai darys visa tai, 
ką jis sapnuoja.

D r. R o s s 
specialis Lu- 
escidc gydy
mas.

Nei Jok’o Gerkle* Erziirftio

R05E RAT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

The Čornmon Senti Heiiih Hnblt 
Neleiskit savo skaudamai gerklei 
sivystyti j ką nors pavojingo. Gydy- 
kft greit. Gargalfokit Severa’s Anti- 
nepto! reguliaria,. Jos sustabdo skaus
mą ir prašalina pavojingus slogą pe
rus, kurie pagimdo |rftaciją.

Antiseptol yra aukštos rųlies skys
timas. Nepaly«inatnas dėl burnos plo
vimo arba gargaliavimo. Pasaldina 
kvapą • apsaugoja sveikatą. Butelis 
50c. visuose vaistinėse.

Bandymui butefšukha 
5 iCT dykai. Reikalaukit. W. 
, U % F. SEVERĄ CO., Dept. 

r Cedar Rapids, lowa.

Vi8'*'< aptiekooc ■ ir 65c puoliui s ir 
dūdelė. Children’a Mušt, .<>]. (I i> v< 

u<$ to. iui) 3?
Geresnis nei Muštai d Vjaster

lamstus turit savo
programą ?

Pas mus kaip teatre, 
Kasdieną nauja programa.

’ADAtyYTI 13 
A»:O DERLIAUS 
SMETONOS

YoureyES
Night and Moming to kcap 
themClean,Clear apd HaaUhy 

Write f ar Free "Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Mūris* Com Dept H. S., OkisSL.Cbksts

“Kada aš nusprendžiau rū
kyt cigaretus, aš pasidairiau 
aplinkui,1 kad pamatyt, ko
kios rūšies cigaretus dau
giausia pasirenka vyrai. Aš 
pastebėjau, kad, galima sa
kyt, visi vyrai operoje rūko 
Lucky Strikes. Iš jų aš su
žinojau, kad šis cigaretas, 
taip maloniai kvepiantis, pa
lieka jų balstfs puikiame sto
vyje delei dainavimo. Taip 
ir aš išbandžiau Lucky 
Strikes ir patyriau, kad tų 
vyrų nuomone buvo teisinga. 
Aš esu entuziastiška kas 
link jų kvapsnio-skonio, 
taipgi todėl, kad jie nekliudo 
mano balso.”

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKAT
Paleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, jj 

? . tarakonus ir blakes.
Turini 67 metų patyrimą. m||

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugŠtumų, acid, gasų viduriOse 
ir palengvinimas ateis tuojau.
•Per penkiasdešimti metų tik

ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvi liūosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iŠ vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikahukit “Phil
lips”. Dvidešimti® penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
MagneHin" yra U. S. r«*gls- 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
it jo pirmtakuno Charles II 
Phillips nuo 1875.

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

.Iri jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūsle arba šlapinoiuosi ligą, pasi
tarkite su Dr, Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrekamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavlmfts 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 išegzominavijno 
— kas jutus yru. , t

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

veikimo sužadinimai bus visai įkels iš lovos ir ims vaikščioti 
stiprus, tai jau tada, veikiau
siai, judėjimo sritis taip gyvai 
budės, jog taps iššaukti į d6r- 
bą net patys didžiausi ir stip
riausi kūno muskulai. O tuom- 
syk ims ir šiaip ar taip pasi
reikš kūno judėjimai. Taigi, 
miegąs-sapnuojąs žmogus atsi-

Yra vienatinis_
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dc‘l išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mą, svaigulį, galvos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastų at
minti, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. J^aike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Hoss yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas iKicientų. 
Atsišauki! dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveiKuB, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn SL

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Criliy Building ;/

Imkite elevatorių iki t>enkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Pamedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal 
vagele, Ramatizma ir Visai 

Gyląs ir Skausmus



\

Antradienis, Lapk. 22, 1927 NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Važiuojant koncer
< tuoti /

Rašo A. Vanagaitis

Iš Tabor Farmos

po

perkūnija. Kaip papra- 
perkunijos atšala, taip 
ir ant rytojaus po per-

prietelius J. Bačiūnus

Amerikos gyvenimą. Jeigu ki- žinoma, įsigijo tokių priešų, 
tados “Dzimdzi Drimdzi” vode- kurie ir po šiai dienai ziurza, 
vilis sekė Amerikos teatrą, tai niurna, riaumoja visokiais ne- 
dar nereiškia, kad tie artistai sąmoningais nešvarumais adre- 
žemino lietuvius. Anaiptol! Jie su Dzimdzi Drimdzi. Kadangi 
patrempė supuvusį rusų—lenkų iš dalies aš buvau tuo kaltimn- 
tradicinį koncertą, kuriame ar- ku tos “koncertinės” revoliuci- 
tistai ir publika nesižinojo kas jos, tai nekurie “polckai-rušis- 
ir delko jie ten susirinko, mišo- kos” civilizacijos “rimtojo nie
ko nuo scenos j publiką, pajai- no” šalininkai, pradėjo ir veda 
dė su kūdikiu, pakalbėjo su 
dėdiene ir vėl grįžo vaidinti, 
dainuoti, juokauti, atgal į sce
ną. Supuvusiuos lenkų ir rusų 
kultūros čia gyvenančiam lie
tuviui, tas atrodė pažeminimu 
artisto pažeminimu “koncerto”, 
kurio jis atėjo klausyti.

Amerikos gyvenimas

Chicagą kai kurie apleido 
koncerto tuojau, o aš patekau į 
Tabor Farmą prieš iškeliavimo 
išvakares. Oras buvo šiltas, bet 
tą vakarą (1 lapkr.) užėjo lie
tutis su 
štai, po 
atsitiko 
kūnų.

Musų
jau turėjo prisiruošęs “Buick’ą“ 
kelionei su tvoroms-tvorelėms 
dėl sudėjimo “baksų”.

Iš vakaro buvo nutarta 6 vai. 
ryto keltis, bet lietuvio būdas 
neištęsi punktualumo. Mes iš
važiavom jau po (Įevynių.

Saulutė mėgino vasariškai 
kaitinti, bet šaltas oras ją su
kaustė vėsume. “Sudiev, Tabor 
Farma! Sudiev!’’... Prisiminę ir 
savo mylimus prietelius Chica
goj e pakėlę kepures, mosika- 
vom važiuodami Chicagai ir 
Tabor Karmai. Dėdė Čarlis ką 
tik neapsiverkė.

— “Tai, 'sako, kur jus neva- 
žiuosit, bet taip gerai kaip ant 
farmos nerasit.

Žinoma, kur-gi rasi tokį ra
mų gyvenimą kaip pas Bačiu- 
na ant 
niekas 
valgai, 
nuoji.
“Skamba miškas, skamba gojai, 
Nes dainuoja tai artojai. 
Jie iK>etai, dainininkai, 
Ir varguoliai darbininkai...”

Vis Tabor Farmoj rašyta,
daug aš parašiau, daug gražių 
dalykėlių sulipinau. Juk nega
li žmogus pakęsti tokiose sąly
gose
kalnelis, 
čiulba 
mios, 
tj’s!” 
tuvos 
nų 
ką nors. Na, manai sau, da- Lietuvoj, 
bar tai aš atsiekiau savo tikslo! < uj vra gražus dalykas, bet at- 
Komponuoji sakinį sakiniui, siminkim bent kiek apie čia su
minti minčiai, jausmą jausmui,'^U8į jaunimą. Jam Lietuvos 
bet... svečio mintys, jausmai. Ir Jaukai svetimi, jis nematė nei 
kodėl, rodos, žmogus neprisiriš- Kauno, nei Vilniaus, nei Nemu-

S1OS r.o, nei bakūžės, nei giružės. 
Kodėl ?.jr kokią jis naudą turės gar- 

; - .. jei jis joje
nininko gyvenimas nėra toks nesirengia gyventi!? Tautinis

farmos. Niekas nerupi, 
tau nepletkavoja, miegi, 
golfą loši ir dainas dai- 
Juk'mes artojai!...

o

čia miškelis 
laukelis,

Kokios
vasaros

tai 
“ Ta
rta k-

yra

visi' ruko juos 5

vaiz-

............. ’ — *1

J tisų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Jųs niekuomet nenustosit smagu
mo rūkydami Old Goki cigaretus. 
Jus galit juos rūkyti anksti ir vė
lai ir vis su dideliu užsiganėdinlmu. 
Paskutinis cigaretas turės taip ge
rą skon| kaip ir pirmutinis, nes tai 
yra naujai sumaišyto tabako, page
rinto nauju budu.

Jus gausit tikrą malonumą iš rū
kymo Old Gold cigaretų, nes jie ne
erzins jūsų gerklės. Nėra sukosėji- 
rno išrūkius ir visą vežimą.

Old Gold yra visai nauji cigaretei 
išrasti per P. Lorillard Company, 
kurie išdirbi nė ja iegaretus jau nuo 
1,760.

Todėl, kad Old Gold yra geresni 
cigaretai jus turėtumėt juos rūkyti 
kasdie.

Skaitykit Old Gold cigaretų car- 
toon skelbimus šiame laikraštyje, 
išskirpkite juos ir jsiklijuokit j sa
vo knygą. Jie suteiks jums daug 
juoko ir draugams. Jie telpa regu
liariai šiame laikraštyje.

Nėra rūgščių, chargerių, 
katerių, clinunatorių< - - .......

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDR1K

3417 S. Halsted St. 
Visai Elektrinė Radio

Ir paveikskus ir dainomis, 
Muzika ir raštų tomais.

Nieks tėvynės nemylėtų, 
Jei artistų neturėtų.
Jie, tai sukuria mums meilę!
Jie — pirmi stoja į eilę, 
Ginti dainą, kalbą, šalį. 
Ir tą lietuvį — bedalį, 
Jie aprašo, apdainuoja, 
NJuziką sukompanuoja...

Piešia mums vaizduos 
deliuos

Bočių pilkalnius—kalnelius...
Ir senovės garsią pilį, 

Ir kapus,,kur ilsis, tyli 
Mus didvyriai, mus vadovai! 
Kurie priešams skelbė kovą— 
Gynė tėviškę Lietuvą 
Ir nuo priešo kardo žuvo!...

.......................................... -I ...
nori būti geru, tas ir 

būdamas gali tokiu pas- 
Recenzentai ir kritikai 
sidėmėti tuos žodžius.

žmogų že-1

atakas. Mėgina visokiais bu
dais žeminti autoritetą, bet 
kaip šuo kaulą — nesukramto.

Man arodo, kad atmetus vi
sas neapykantas, galėtume visi 
sutilpti, nes visi esame reika
lingi. Reikia būt rimtiems, rei
kia ir pajuokauti. Delko man 
nerupi apie tikylios, socializmo,

praktiškas visame ir jis kuria lx»lševizmo ir t. t. skiepinimą 
naujas gyvenimo teorijas, tra-lietuvių tarpe? Dėlto, kad rupi' 
dicijas. Butų labai paika, jei- lietuvybė - kilmė. Už metų- 
gu artistai—menininkai čia at- kitų tą gerai visi supras ir įgy- 
vykę, mėgintų antmesti rusiš- vendins tolerancija, 
kai-lenkiška kultūra, 
nesąmonė!

Jeigu aš surengsiu 
koncertą, suvadinsiu 
keletą šimtų ir juos 
sielos puvėsiais, dangiškais mig- darbai ideno kitam nepanašus, 
dolais, laikysiu juos jiems nesu
prantamam upe ir |X) dviejų su 
puse valandų paleisiu juos na
mon, be jokio gyvybės jausmo, 
I e kilnių troškimų būti naujais manau, kad mes visi esame geri 
žmonėmis, nepasijuoksiu iš mu- 

ų gyvenimo silpnybių, pasako - 
. i u jiems nesuprantamas pasa
kas apie tai ko nėra ir nebuvo 
ir būti negali, dainuosiu tą ko 
: š pats nesuprantu, vaidinsiu 
taip kaip kiti kad vaidina, tai 
įėjau gi tas žmogus išsidėjęs 
tiek laiko, bus dėkingas man? 
Niekados! Jis pakęs vieną, kitą 
tokį parengimą, bet daugiau ne
toleruos.

Darbo žmogus nėra toks 
nas, kaip tūli mano. Kas 
riškani” žmogui tinka, tąs 
; vetima. Jeigu mes, čia gyven- jie nebūtų, be jų mes negalime 
fami, norime išlaikyti savo kil- tpseiti. 
i ię — tautybę, tai mes turime 
Amerikos civilizacija gyventi. 
Turime laisvę kalbėti ir rašyti, 
tai galime lengvai susitarti apie 
esamus trukumus musų išeivi
jos gyvenime. Atsiminimai ir.
svajones apie jaunystes dienas |Jig sukurS d kl 

čia sęstančiam žmo-

Tik ap- 
Tai butų švietos daugiau! Kad koliončs, 

neapykanta, pavydas butų ven- 
vakarą- ^iama, tuomet visiems užtektų 

publikos darbo.
penėsiu Menininkai yra skirtingi ir jų

Bet tūli to nenori suprasti ir 
gavę progą, mėgina peikti, 
žeminti ir “tulžį išlieti”... Tu 
niekai, ot jis tai geras!...” Aš

d ar
to
jam

bedarbės.
upelis, 

paukštelis, 
malonios

Svajoji, būdavo, apie Lie 
naktis, apie jaunimo dai 

aidus ir sugalvoji, žiūrėk

tum prie šio krašto, prie 
taip turtingos šalies.
Lietuvių pilna, kur tik eisi. M e-; Pindamas tą šalį, j 
nininko gyvenimas nėra toks'i • * --
blogas Amerikos lietuvių tarpe.'idealizmas svečioj šaly brangus 
O ypač Chicagoje, kur tokiam !yra tam, kuris atvyko suaugu- 
dideliam skaičiuje jų gyvena
ma. Jį visi myli, gerbia, katy
tes ploja scenoje. Ko-gi dau
giau reik ? Jei atsiranda vie- 
nas-kitas priešas, tai tas.juk 
natūralūs dalykas. Jeigu nebū
tų priešų, nebūtų progreso. Jei
gu menininką visi girtų* tai jis 
nustotų kūręs. Kūrybinė galia 
jame užmigtų ir jis neapsireik- 
štų tuo, kuo esąs. Visados turi 
būt akstintojai, kurie judintų 
menininko jausmus ir pagiežą. 
Kaip biznyje, taip ir mene, turi 
būt konkurencija, nepasiseki
mai etę., etc.... Kas to nejiergy- 
vena, tas nieko nesukuria gyve
nime. ■ Tas, kuris tik saldų 
“kėksą” su kava mėgsta gerti 
ir niekados nevalgo juodos duo
nos su druska ir vandeniu, tas 
yra niekas šiame pasauly. Jis 
yra manikenas arba “monkė”.

Taip yra biznyje Ir mene. Juk 
rasime lietuvių, kurie, retas iš 
jų, išlaikė tą biznį, kurį užsidė- 

Dauguma^ mainė, spekulia
vo, progresavo ir šiandien ne 
tik didelius turtus valdo, bet ir 
daug dirba visuomeniniam dar
bi*. Iš prasto, bemokslio darbo 
žmogelio, jau išsivystė turtuo
liai, veikėjai, biznieriai, politi
kai etc., etc. * t

žmogus, kokioj jis nebus pro
fesijoj, jeigu jis neina kartu su 
gyvenimu, neieško jame progre
so ,— negal vadintis žmogum 
kulturingu. šių laikų žmogus 
visokeriopai progresuoja. Todėl 
ir mėnininkas negal atsilikti 

Aš nemanau taip, 
kad iš Lietuvos 

laiko čio- 
“mulkiais”.

jo.

nuo kitų.
kaip nekurie, 
atvykę menininkai 
nykščius lietuvius
Ne! Jie stengiasi įtikti visoke
riopais budais ir studijuoja

Kas 
blogu 
toti. 
turėtų
Perdidelis pagyras 
mina, o žeminimas — aukština.1

Bet... nutraukė mintį Džei- 
Džei. / Jis, nevidonas man 
“čiupt” už kelio, kad net aš su
rikau. 55 važiuodamas jis ne
boja juokauti.. “Jau netoli Dc-! 
troitas, sako, atbusk, nes tu už-1 
migsi!...” Taip tai ir nubudau! 
gyvu gyvas.

(Gal ir bus).
ir kartu niekai. Įvertinimas 
kito, priklauso nuo to, kokiais j 
mes būdami įvertinsime: gerais1 
ar niekais. Aš verčiau tole
ruosiu, bet ir “laikui atėjus' — 
nepeiksiu vieno ar kito meni-: 
ninko. 
visiems, 
draugais 
me apie 
Mažas darbas daug našesnis 
Ir žmonijai naudingesnis. 
Didi darbai tada stojas, 
Kai mažiukams gerai klojas.

Artistai - menininkai, kokie

Rašytojas
Studentas susitikęs savo 

draugą laikraštininką, sako

Visi esame reikalingi Į
Mes busime gerais'Iunksua 

tada, kada nesvajosi- 
“didelius darbus”.

—Aš taipogi ’ uždarbiauju 
. \

—O kokiam laikrašty tarpsta 
rašai ?

[ —Aš nuolat rašau laiškus 
jsavo tėvui, kad man siųstų pi
nigų.

EQUAPHASE
Nuo liampos gausit visa spėka

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

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

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
"BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYER
Modelis G-7

Gražus kabinetas, Radio 
;gatava, tik reik prijung
ti prie elektros $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra/ 
viskas, nieko daugiau ne
reikia pridėti.

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-

Kaip artistas, tai artojas — 
Save tautai paaukoja.
Be arto j aus — nėra rojaus, 
Be artisto — nesivysto 
Nei tauta, anei valstybė, 
Nei-gi Dieviška didybė!

PLAIN 
OR HOP 

fLAVOR

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 1OO.

Elektrinis 
elektrinis 
yra tokia 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio ..........  $350

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

Jos. F. Budrik, inc
3417 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

’eni kurčią, peni aklą.

100 N. LaS'alle St, Chlcago, III. 
arba prie vietiniu agentu

Galvoe skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Did^ausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais ftios linijos laivais 

Tiktai 8 Dieno* Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Padarytos Ii 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeda.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”

Katalogus siunčiame dykai. ,

VIT AK-aSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

siu. Bet ir tai, tik tūlą laiką. 
Kada jis pradeda subręsti, tuo
met atbunda jame įsitikinimas, 
kad ta “svečioji šalis” yra jo 
motina.

“Dzimdzi Drimdzi” kėlė tau
tinį obalsį, bet aklai nepeikė 
Amerikos ir negarbino Lietu
vos. Jis teikė malonių atsimi
nimų apie Lietuvos gyvenimą, 
dainavo darbo žmonių dainas 
ir atvaidino artistų gyvenimą. 
Savo tokia programa jis sukė
lė simpatiją darbo žmonių tar- 
l>e, ypatingai tų, kurie gerbią 
ir myli Lietuvą ne politinę, 
ekonominę, kultūrinę ar kito
kią.

Tokiais pasisekimais, kokių 
dar niekas iki šiam laikui netu
rėjo, “D. D.” pradėjo įsigyti gi- 
j ą simpatiją lietuvių tarpe ir,

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

RED TCP
MALT EMTRACi

< Pas visus vertelgas! P*

Naujienų Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujieną pardavėjus ir išnešiotojus. 
Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Bakūžė

Svarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio S«., Chicago

Samanota
Šventėms besiartinant musų mintis skrajoja praeity ir kreipiasi ten, 

“Kur Bakūžė Samanota” — kurioje mes gimę.....
Panašią “Bakūžę” sukurė savo ofise Universal State Bank, iš kurios 

bus išmokami taupiniai šių metų Christmas Club, ir prirašomi nariai atei- 
• nančių metu to kliubo.

Prisirašyti prie Christmas Club gali, ir privalo kiekvienas, nes yra aš- 
tuonios kliasos mokesčių, iš kurių kiekvienas gali pasiskirt sau tokią, kuri 
geriausia atatinka jo išgalei.

Christmas Club mokasi per 50’savaičių, ir mokestys yra šitokios: po 
25c., 50c., $1.00, $2.00, $3.00, $5.00, $10.00 ir $20.00.

Išmokėjus 50 savaitinį kliubą, bankas grąžina įdėlius su 3%. Įdėliai su
daro sekančias sumas: $12.50, $25.00, $50.00, $100.00, $150.00, $500.00 ir 
$1000.00. , J

Iš to yra aišku, kad Kalėdų Kliubai tai ne vieir vaikų dalykas — yra 
tai dalykas kiekvieno išmintingo žmogaus, kuris nori savo ateitį tinkamai, 
sulig savo išgalės aprūpinti.

Šiais metais Amerikos bankos išmokės nariams Kalėdų Kliubo daugiau 
negu $500,000,000.00 (pusę miliardo dolerių), kas reiškia, kad praktiški 
amerikonai randa Kalėdų Kliubus vienu iš patogiausių būdų pinigams su- 
taupinti. ' ' \

Tamista esate širdingai kviečiamas atsilankyti į musų “Bakūžę Sama
notą” ir prisirašyt prie musų Kalėdų Kliubo.

Iki maloniam pasimatymui!

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, III
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Editor P. GRIGAITIS 

1781 Sovth Halated Straat 
Chfcago, III.

Telephona RooaeTelt 88B8 '
Subacription Ratas i 

|8.M per yaar in Canada 
87.00 par year outaide of Chicago. 
88.00 per year in Chicago.

8c. par copy. ,
Entered ai Sacond Claaa Mattar 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undaj the act pf 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, liskiriaMt 
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8c
18c 
78c

Vianam mtaaalai ........
Chicagoja par neMotojusi

Viena kopija--------------
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Minėsiu!--------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoja, 
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kur, rašoma apie Maleikų grįži
mą Amerikon, sakoma taip:

“Jus, turbut, pažįstate Ma
žeikienę Sofiją. Ji vis kėlė maiš
tą (“buntovalas”) kolektyve, 
agitavo moteris, kad jos ne
dirbtų, ir bendrai padarė tenai 
visą istoriją, taip kad apie ją 
buvo pranešta į Maskvą. Man 
teko spausdinti kolektyvo posė
džio protokolą, ir posėdžiuose, 
pasirodo, buvo daug visokių ne
sąmonių prirašoma... Ir štai ši
ta Mažeikienė su savo vyru ii 
dar vienu vyru taip pat iške
liavo Amerikon.”

Pinigui reikia siąsti palto Money 
orderiu kartu ra atsakymu.

FAŠISTAI NESUSITARĖ SU KLERIKALAIS

Musų korespondentas praneša iš Kauno, kad tauti
ninkų derybos su krikščionimis, apie kurias buvo tiek 
daug rašyta laikraščiuose, pairo. Krikdemai negalėjo 
pritarti smetonininkų neteisėtam referendumui ir “re
formoms”, o smetonininkai šitų savo sumanymų neat
sižadėjo.

Labai įdomu, kodėl, pasak musų korespondento, 
klerikalai atsisakė nusileisti tautininkams: todėl, kad 
atžagareiviškoms fašistų užmačioms priešinasi žmonių 
masės. *

Tautininkai yra stambaus žemės ūkio ideologai, 
dvarininkų sėbrai. Tuo gi tarpu milžiniška dauguma 
Lietuvos valstiečių susideda iš smulkiųjų ir vidutinių 
ūkininkų. Arti smulkiųjų uikninkų stovi plecininkai 
(grintelninkai) ir sodžiaus bežemiai. Prieš šitas so
džiaus mases krikščionys demokratai negali eiti, jeigu 
jie nenori prarasti savo pasekėjus.

Todėl galutina priežastis, dėl kurios klerikalai ne
susitaria su Voldemaro-Smetonos šaika, yra ne Juodo
jo Mykolo (Krupavičiaus) “fanaberija”, kaip įsivaiz
duoja kai kurie mūsiškiai kvašistai, bet — ekonominių 
reikalų priešingumas, pasireiškiąs tarp smulkaus ūki
ninko ir dvarponio.

Ekonominiai ūkininkų daugumos reikalai verčia 
Krupavičių šiauštis prieš smetonininkus, ir tie patys 
reikalai stumia jį ieškoti artimesnių ryšių su kairiom- 
sioms partijoms, pirmiausia, žinoma, su liaudininkais.

Taigi fašistams tenka vieniems tempti dvarininkų 
vežimą. Pažiūrėsime, kaip ilgai “tautiška” kumelka iš
teks kvapo.

galės 
tai dar 

klausimas. Mat, nuo pernai me
tų sovietų-valdžia įvedė tokią 
tvarką, kad kekvenas žmogus, 
atvykstąs iš svetimos šąlies 
Rusijon apsigyventi, turi tuo- 
jaus atsižadėti savo senosios 
pilietybės ir gauna iš sovietų 
laikinas rusiškas popieras. Tos 
popieros galioja katuris mė
nesius, bėgiu kurių asmuo* turi 
išsirūpinti pilną pilietybę Rusi
joje.

Gal būt, kad Mažeikai su 
toms laikinoms popieroms ga
lėjo išvažiuoti iš Rusijos, bet 
paskui nuo Amerikos konsulo 
Rygoje priklauso, ar jisai duos 
jiems leidimą keliauti Ameri
kon,

Tečiaus ar Mažeikiai 
sugrįžti Amerikon,

niaus klausimo išsprendimas 
'paliekamas ‘busimai demo
kratinei Lietuvos vyriausy
bei susitarus su Lenkija.”
Pasirodo, kad čia nėra jokio 

“atsižadėjimo” Vilniaus, tik iš
reiškiama noras, kad busimoji 
demokratinė Lietuvon valdžia 
išspręstų tą klausimą susitari
mo (o ne karo) keliu. Bet Vi- 
konis kartu su liaudininkais 
taip pat pritarią santykių už
mezgimui su Lenkija, kaip ir 
Jlečkaitis. Jeigu gi taip, tai iš 
kur Lietuvos fašistai gulėjo pa
imti tokį dalyką, kad Vikonis 
pakėlęs baisų triukšmą 
Plečkaitis. Jeigu gi taip, 
“išgama” ?

Aišku, kad tai buvo
Melavo fašistai ir pasakodami 
apie tai, kad Rygos kongrese 
dalyvavę kokie tai Pilsudskio 
įgaliotiniai. Jokių “pilsudski- 
ninkų” Kauno oficiozo korės-

pondentas nesugebėjo surasti; 
jisai mini tik kai kuriuos len
kų socialistus, atvykusius pa
sveikinti kongresą. Bet kongre
są sveikino juk ir latvių ir estų 
socialistai.

DRG. K. BIELINIO LIGA

ai' ne.

FAŠISTO MELAI
f

per

VERGAI DVASIOJE

Amerikos “darbininkų” (komunistų) partijos bose
liai, pasivadinę “politiniu komitetu”, lapkričio mėn. 17 
dieną vienu balsu nutarė pagirti Staliną už Trockio ir 
Zinovjevo išmetimą iš bolševikų partijos. Taip rašo 
Brooklyno “raudonųjų biznierių” “Laisvė”, ir tęsia:

“Amer. Darbininkų Partija ragina busimą su
važiavimą Rusų (ar ne Sovietų Sąjungos? “Jf 
Red.) Komunistų Partijos, kad užtvirtintų išmeti
mą Trockio ir Zinovjevo, bet taip pat iššluotų iš 
partijos visus tuos Trockio ir Zinovjevo pasekėjus, 
kurie nenusilenks prieš Komunistų Partijos discip
liną. Amerikos Darbininkų Partija ypatingai smer
kia trockinius-zinovjevinius už tai, kad jie, atakuo
dami dabartinę Sovietų vyriausybę; kreipėsi į ne
partines minias (koks baisus nusidėjimas! “N.” 
Red.) ir begėdiškai trukšmavo dienoj apvaikščioji- 
mo 10 metų sukaktuvių nuo įsikūrimo Sovietų Res
publikos. ”
Koks šitam neva “revoliucionierių” pareiškime dva

sios vergiškumas!
Diktatorius Stalinas mėto iš partijos savo oponen

tus, pasmerkdamas juos politinei mirčiai, ir Amerikoje 
gyvenantys bolševizmo papūgos skubinasi išreikšti jam 
savo “ištikimybę” ir apspiaudyti buvusiuosius savo “did
vyrius”, tarytum bijodami, kad Stalinas gali juos palik
ti be duonos kąsnio.

Jeigu Rusijos valdovai imtų Trockį, Zinovjevą ir 
jų pasekėjus statyti p?ie sienos ir šaudyti, tai Maskvos 
pastumdėliai Amerikoje ir kitose šalyse pritartų ir tam!

Lietuvos smetoniniskai 
savo spaudą ir telegramų agen
tūrų skelbia, kad • socialdemo
krato Plečkaičio vadovaujamas 
emigrantų kongresas Rygoje 
parsidavęs lenkams ir atsiža
dėjęs Vilniaus. Tuo fašistinius 
šmeižtus kartoja ir mūsiškiai 
kvašistai Amerikoje kartu su 
klerikalais.

Bet štai dabar atėjo Kauno 
“Lietuvos” numeris iš lapkričio 
m. 8 d. ir iš jo matome, kad 
tie visi prasimanymai apie 
Plečkaičio “parsidavimą len
kams” ir panašius dalykus yra 
išlaužti iš piršto. Kauno ofi
ciozas (valdžios laikraštis) 
stengiasi kiek drūtas apjuodin
ti socialdemokratus, o betgi ji
sai 'nepaduoda nė vieno fakto, 
kuris rodytų, kad Plečkaitis su
sitaręs su Pilsudskiu ir “par
davęs” Vilnių lenkams. Ve kaip, 
pav. “Lietuvos” korespondentas 
atpasakoja tą jo kalbos dalį, 
kuri liečia santykius su lenkais 
ir Vilniaus klausimą:

“Liesdamas užsienio reika
lus, Plečkaitis pareiškia, kad 
‘jaunoji Lietuvos demokrati
ja’ turinti išsižadėti neapy
kantos ir su visais kaimynais 
atnaujinti draugingus santy- 

, • kius. Iš tų valstybių tarpo 
neturinti būt išskirta ir Len
kija. Vilniaus ginčas neturjs 
kliudyti diplomatinių ir eko
nominių santykių atnaujini
mui su Lenkija. Plečkaitis 
dar kalba apie gerus santy
kius su Vokietija, Rusija.” 

I

Kaip matote, čia nieko 
“striošno” nėra. Plečkaitis siū
lė “išsižadėti” ne Vilniaus, bet 
tautinės neapykantos. Jisai ne
sakė, kad Vilniaus klausimas 
turįs būt palaidotas, bet tik 

’kė, kad ginčas dėl Vilniaus 
privaląs kliudyti santykių 
naujinimui su Lenkija.

Prie to atsiminkite, kad ši
taip perdavė Plečkaičio kalbos 
turinį fašistas, kuris, žinoma, 
stengėsi, kaip įmanydamas pa
versti kalbėtoją “lenkų- parsi
davėliu”.

“Lietuva” rašo dar, kad prieš 
Plečkaičio “išdavikišką pozici
ją” iškėlę protestą kitas buv. 
socialdemokratų frakcijos Sei
me narys, Vikonis, ir vai. liau
dininkai. štai ką apie tai pasa
koja oficiozo korespondentas:

“Vikonį palaiko liaudinin
kų žmonės. Ir jie pareiškia, 
kad Plečkaičio rezoliucija, pri-'randasi ir mūsiškis Kapsukas, ojr valgyklas, atrodo, kad viskius 
pažįstanti dabartinį status J taipgi daug kitų garsenybių..' gerai, nes ten jokio skurdo neš
ulio (esamą padėtį. ‘‘N.’’ .Todėl, manome, turėsime pro-' simato. Tuose viešbučiuose ir 
Red.) Vilniaus krašte. Drau-*gos juos pamatyti. Kada ca- sustoja visokie diplomatai, pro-

Vikoniu liaudininkai ras ir jo sėbrai ten tupėjo, tai fesoriai ir unijų viršininkai, ku- 
vargšas darbininkas ir iš tolo rie atvažiuoja j Rusiją neva

Bet da-1 darbininkų padėtį “tirti.” Su-j 
sėdę prie staliukų, jie gardžiai

sa-
ne- 
at-

prieš 
tai iš

melas.

Iš musų korespondento gavo
me žinią, kad sunkiai 'susirgo 
ir guli Kouno ligoninėje drg. 
Kipras Bielinis, vienas stam
biausiųjų Lietuvos socialdemo
kratų darbuotojų, kurį pažįsta 
ir tūkstančiai amerikiečių, ka
dangi 1922 m. jisai lankėsi 
Amerikoje ir laikė prakalbas 
daugelyje lietuvių kolionijų.

Butų didžiausia nelaimi Lie
tuvos darbininkams netekti to
kio šviesaus ir pasišventusi© 
veikėjo. Bet mes tikime, kad 
drg. Bielinis, savo gyvenime 
pakėlęs tiek daug vargo, suge
bės ir šitą nelaimę nugalėti.
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A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

Tačiau koks visų buvo nusi
stebėjimas, kuomet mums bu
vo griežtai atsakyta, jog tokio 

Perėję per visą šerengą ma-. leidimo mes negalime gauti, 
žesnių valdininkų, ant galo, pri- Vienas tarnautojų pridūrė:

(Tęsinys)
• $1 , f) ■••8 į’

Klaidingos informacijos.

Apžvalga]
MAŽEIKAI GRĮŽTA 

IŠ RUSIJOS?

A. Kupreišis, kuris nesenai 
sugrįžo iš Rusijos, išgyvenęs te
nai pusantrų metų, tik-ką ga- 
vo nuo vieno asmens laišką iš 
Rusijos. Jame pranešama, kad 
cleveland iečiai Mažeikai, vyras 
su žmona, baisiai karšti komu
nistai, šią vasarą nuvokę bol- 
ševikiškon “darbininkų tėvy-

nėn” apsigyventi, jau ketiną 
keliauti atgal į “kapitalistišką 
Ameriką”. Matyt, bolševikiš
ki pyragai jiem greitai atgriso.

Reikia pastebėti? kad Kup- 
reišis, prieš išvažiuosiant iš Ru
sijos, matėsi su Mažeikiais lie
tuvių kolektyve (kooperacijoje) 
Nikolajeve ir iš jų kalbų bei el
gimosi patyrė, kad jie jautėsi 
labai nusivylę sovietų 
Ypatingai 
Mažeikiene, 
užtiko visai 
vaizdavusi,
munistų organus.

Aukščiau minėtame laiške,

rojam”, 
dejavusi ir verkė 
kuomet ji Rusijoje 
ne tą, ką buvo jsi- 
beskaitydama ko-

pietauja ir šampaną gurkšnoja. 
Ten jiems viskas apetito ner.u- 
gadina, nes ubagai ir benamiai 
vaikai prie tokių vietų ir iš to
lo nėra prileidžiami. Jeigu 
koks drąsuolis ir bando prie 
durų prisiartinti, tai gavęs nuo 
šveicaro su kuloku per spran
dą daugiau ten nebelenda. Y- 
ra Jaipgi gerų valgyklų, kurios 
priklauso valdiškims koperaci- 
joms. Kai įeini į tos rųšies val
gyklą, tai šveicaras priima ta
vo kepurę ir apsiaustą. Tenai 
irgi galima ramiai pavalgyti, 
ubagai ir benamiai vaidai iš pa
tyrimo žino, kad jiems ten nė
ra vietos. Bet už tą apsaugo
jimą nuo ubagų tenka užmokė 
ti. čia užmoki • vieną rublį, 
kuomet “neapsaugotose” valgy
klose tą patį maistą gali gauti 
už 60 kapeikų.
Ka’ip yra priimami svetimšaliai.

At/tžiavusius iš svetimų ša
lių “tyrinėtojus” paprastai la
bai gražiai priima. Jiems su
teikiama geriausias patarnavi
mas; komisarai apie juos ant 
pirštų galų tupinėja. Kai sve
timtaučiai atvažiuoja į stotis, 
tai juos tuoj pasitinka valdžio? 
klapčiukai, kurie moka gražia’ 

Įkalbėti. Nuo pirmos atvažiavi- 
imo dienos iki pat išvažiavime 
i tie klapčiukai rūpinasi, kad sve
timtautis niekur “nepaklystų,” 
t. y. nepamatytų blogųjų gyve
nimo pusių. Nieko stebėtino 
kad tie visokie profesoriai pas 
kui Sovietų Rusiją giria. Jiem 

svct‘ 
Jie neaplankė darbininke 

gyvenamas vietas. . O neaplan-

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Mano Tikietas
SLA. Pild. Tarybos nomina-. 

rijoje visi išstatė savo tikietus. 
Bolševikai išstatė savo kandi
datus ir šaukia už juos visa 
gerkle, šmeižia visus kitus, ir 
kaip žydelis už rankovės pa
stvėręs traukia kostumierį į sa
vo sankrovą, taip bolševikai 
įsikibą* netik į rankovę, liet ir 
už skverno, verčia narius bal
suoti už savo rėksnius.

Fašistinė “Vienybė'
statė savo , kandidatus ir sek
dama bolševikus (juk fašistai 
ir bolševikai yra giminės — 
“brothers undęr the skin”) rė
kia visa gerkle už juos, o vi
sus kitus žmones kuošlykščiau- 
sia šmeižia. Vienybės tikietas 
pilnai atitinka fašistiniam SLA. 
SaĄ?ybos Komiteto (kuris su
sideda daugumoj iš tos pačios 
“Vienybės” 
palikti visą 
Tarybą su 
nielium.

Bet pažangieji lietuviai y— 
socialistai, progresyviai, sanda- 
riečiai ir nepartiniai, — negali 
priimti nė bolševikų, nė fašis
tų tikietų. Jie turi atsižvelgti 
ne į .partijas, bet į SLA. la
sę ir išstatyti tokius kandida
tus, kurie tikrai darbuotųsi de^ 
SLA. ir butų jam naudingi.

Aš manau, kad visi pažan
gieji žmonės turėtų nominuoti 
šiuos

Prezidentas — : 
(senasis).

Vice Prezidentas

irgi iš-

fašistų) tikietui: 
senąją SLA. Pild. 
fašistuojančiu Da-

ZVSIUU VCMUUUUisą, «iiv geliu, pi i- v lauiaun/ji/ jjiniuiv. . •

ėjome prie paties aukščiausio- “Dabartiniu laiku tokio leidimo darbininkų padėtis yra s 
, Pridavėm jam • jus negalite gauti, todėl neuž- ma* fT1“ naop1nnL5 dm’hirjo komisaro. j _

visus dokumentus ir pareiškė- Isimoka tam tikslui nei laikas 
me, kad musų komunos yra gaišti, r—j— t—.s
pageidavimas gauti žemę Uk-Jno pažiūrėti. Publika yra lei- 
rainoj arba Kaukaze. — -------
sakė: “Tose vietose komunai Į pietų, 
žemės jus negalite gauti, nes 
ta žemė yra, .išduota konccsio- 
nieriams, kurie turi aukso mai
šus. Palyginus su jais, jus tik 
ubagai.” (

Mes parodėme jam New Yor- 
ko biuro išleistą knygutę, kur 
yra pasakyta, kad tose vietose 
komunoms yra skiriama apie,muro sienas stovi mauzolejus 
150,()0O dešimtinių

Geriau jus eikite Lėni- kė todėl, kad. jų niekas ten ne- 
.v Publika yra lei- Prileido.

Jis at- džiama nuo 4-tos valandos po tJk tai, kas jiems buvo parody
prileido. Tokiu būdu jie mate

kandidatus:

Lenino mauzolijus.
Manau sau, tai niekas. Gal 

geriau bus pamatyti negyvą 
Leniną, negu Kremlyj sėdinčius 
gyvuosius.

Nuvykau į Raudonąją aikš
tę. Priešais Kremlio aukštas

150,000 dešimtinių. Jis nekan- kuriame guli Lenino kūnas, 
triai atsako, kad tai netiesa. ’ žmonių buvo apie 300, kurie 
“Prieš dvejus metus aš jiems‘tarpusavyj kalbėjosi angliškai, 
jau rašiau, kad jie tokių daly- Į vokiškai ir tt. Atsistojau ir 
kų neskelbtųį Jeigu jie ne- aš į eilę. Einame visi iš lėto, 
paklausė mainęs, tai juk aš ne- nes į vidų įėjusieji nesiskubina 
kaltas. Jus galite gerą vietą teeiti. Apie mauzolejųj vaikšto 
išsirinkti Tambovo arba Sama-(du kereiviu, o kiti du stovi prie 
ros gubernijoj. Bet dar ge-(vartukų ir leidžia publiką. Prie 
riau jums butų prisidėti prie mauzolejaus durų stovi dar du 
jau gyvuojančių komunų.” kareiviai. Ant galo, atsidu-

Atsakėme jam, kad prie k i- riau viduje. Laiptais teko mi
tų komunų prisidėti mes nesu- sileisti žemyn apie kokias 30 
tinkame, o važiuoti į nurody- pėdų. Visos sienos raudonos; 
tas gubernijas irgi nenorime, grabas taipgi raudonai papuoš- 
nes ten ilgos ir šaltos žiemos, jtas. Per grabo stiklinį viršų

Komisaras su pasididžiavimu matosi nabašninkas Leninas, 
mums atkirto: “Mes pergyve- Jis gerai atrodo, lyg gyvas ten 
nome visokius laikus — kovą, ’firuli.
revoliuciją, badą, — o jus da
bar kai mes kiek atsigavome, 
norite iš musų geriausias vietas 
atimti.”

Negauname leidimo.
Tai tau, Jurguti, ir devinti

nės. Kas daryti, Tariamės, gal
vojame. Atrodo, kad geriau
si išeitis aplankyti kai kurias 
komunas ir prie vjenos jų, ku
ri geriausia patiks, patiems pri
sišlieti. O antra, gal nuo tų 
komunų gausime nurodymų, 
kaip savistoviai susiorganizuo
ti.

Gauname iš N a r k o m- 
z e m o reikalingus paliudi
jimus, bet iš Maskvos tuoj ne
važiuojame. Mat, buvo visiems 
įdomu plačiau patirti, kaip čia 
gyvena paprasti žmonės, darbi
ninkai. Juk mes čia atvažia
vome dirbti kartu su jais, o ne

Darbininkų gyvenimas.
Begyvendamas Maskvoj, su

sipažinau su daugeliu žmonių. 
Teko susitikti ir su buvusiais 
amerikiečiais, kurie jau nuo se
nai gyvena Rusijoj. Dauguma 
jų pirma gyveno komunose, bet 
dėl nepakenčiamų sąlygų jas 
apleido. Jie papasakojo apie 
komunas daug visokių dalykų; 
mums jie patarė aplankyti ko
munas ir savo akimis įsitikinti, 
kas ten dedasi.

Pradėjau lankyti darbininkų 
butus. Jie gyvena susikimšę. 
Kambariukai maži ir tvankus. 
Pasitaikė užeiti tokių vietų, kur 
viename kambariuke gyvena 
net dvi šeimos! Jie skundžia
si, kad darbininko šeimai iš tri
jų žmonių už 100 rublių į mė
nesį negalima žmoniškai pragy
venti. Už tuos pinigus prisei-

į svečius pas komisarus, kaip;na pusbadžiu gyventi, o apie 
tai daro visokie profesoriai ir nusipirkimą drabužįų, —‘tai ir 
unijų viršininkai. kalbos nėra. O į bedarbius.

Prie progos nueinam į K o m- tai tiesiog baisu ir žiūrėti, 
s t d ir prašome duoti leidimą, jie ir į žmones nebepanašus, 
kad galėtumėm aplankyti Krern- Dauguma jų serga džiova aj’ba 
lio kominterną, kur dirba gar-'kitokiomis ligomis. Miesto cent- 
sųs revoliucionieriai. Ten juk re, žiūrint į gražius viešbučius

Re su vikomu liaudininkai ras ir jo sėbrai ten tupėjo, tai fesoriai ir unijų viršininkai, ku- 
įteikia rezoliucijų, kuria ne- ’..... z*"" ** ----

atmetamas santykių užmez- nebuvo prileidžiamas, 
girnas su Lenkija, tačiau Vii- bar juk jau/kiti laikai.

ta. Tūkstančius nuskurusių 
i ir pusbadžiu gyvenančius darbi
ninkus jie “nepastebėjo.”

Maskvą apleidžiant.

Pagyvenę kelioliką dienų Mas
kvoj, pradėjome rūpintis ir-sa
vo reikalais. Gerai žinojome, 
kad pasilikę Amerikoj musų 
draugai nerimauja. Nuėjome 
į K o m s t o ir pareikalavo
me, kad išduotų iš muitinės mu
sų bagažus. Gavome patari
mą bagažų su savim neimti. 
Esą jus turėsite daug vietų ap
važiuoti, tai jums daug kaštuos. 
Atsiminkite, girdi, kad čia ne 
Amerika, 
niekas nevažinėja, 
taip padaryti.
ką, kad nusipirkti bilietą. Mat, 
ir už pinigus be raščiuko toj 
stotyj bilietų negalima gauti, 
kadangi ten yra įleidžiami tik 
tie žmonės, kurie važiuoja su 
svarbiais reikalais.

Gavę bilietus, nuvykome į 
stotį. Traukinys tik už valan
dos laiko turėjo išeiti. Nuėjau 
į trečios klasės skyrių. O, je, 
tu mano! Atrodė, kad ten mū
šio butą. Ant žemės pilna pri
kritusių žmonių. Vieni guli 
aukštieniki, kiti kniupšti, o dar 
kiti sėdi rankomis pasirėmę ant 
maišiukų. • Kai kurie grūdasi 
prie langelio, kad nusipirkti bi
lietus. Maži vaikai rėkia, kiek 
tik jų balsas išneša. Per ta
bako durnus žmonės matosi lyg 
per kokią miglą. Purvo ant 
grindų tiek prinešta, kad be ka
liošų ir išbristi negalima.. Sau
sesnėse vietose žmonės miega; 
o per juos be jokių ceremoni
jų einantieji žergia. Pastebė
jau, kad vieną kitą policija iš
sivedė iš stoties. Mat jie'‘no
rėjo iš miegančių plutą duonos 
pavogti arba jų kišenėse “revi
ziją padaryti. O smarvė tie
siog nepakenčiama. Net galva 
pradėjo svaigti.

(Bus daugiau-

Gegužis

J. Ne- 
viackas (Boston, Mass.).

Sekretorius — P. Jurgeliute 
(senasis). \

Iždininkas — K. P. Gugis 
(Chicago).

Iždo globėjai: A. Raginskas 
(senasis) ir J. M. Bučinskas 
(Binghamton, N. Y.).

Daktaras-kvotėjąs — Dr. 
mas (senasis).

Tokia Pildamoji 
tų veikli ir daug 
veiktų, kas SLA.
šia, negu dabartinė, kurioj tik 
keli nariai dirba net ir perdaug, 
o kiti miega saldžiu miegeliu.

— Philadietis.

Kli

bu- 
nu-

Taryba 
daugiau 
ir svarbiau-

bagažus uždykę 
Sutikome 

Gavome raščiu-

GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ

Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmią 
pagalbų. Nenusimink, jei kitos gy
duolės suteikė jums tik laikiną pa
galbą. Mėgink Jobnson’s Red Cross 
Kidney Plasterį, kuris suteikia pat
varią gerovę—šilimą, jėgų ir malo
nų nuolatinį masažą skaudamiem^ 
sutrauktiems muskulams ir susty- 
rusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl 
to. kad gyduolės yra palaikomos pil
noj jėgoj tiesiog prieš odą prie 
skaudamų vietų ir nuolat veikia iki 
plasteris laikomas prie kūno. Jei
gu jūsų muskulai ir sąnariai yra 
sustyrę ir apimti skausmo'nuo virš- 
darbio ar neįprasto darbo, nuo ne
atsargumo, Reumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, gauk Red Cross Kidney 
Plaster vaistinėj ir vartok jį — jus 
nusistebėsite jo greitu ir nuostabiu 
veikimu. Parduodamas visose vais
tinėse.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tci. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilėjinis 

(metu sukaktuvių) 
GYVENIMAS ‘

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apie visus galus
Šiuo kartu duodu įdomią pa

skaitą, taigi visi skaitykite nuo 
galo.

Pasaulis yra toks “tinksas,” 
ant kurio žmonės ir gyvuliai 
gyvena, bet pasaulyje yra ir 
keistu dalykų. Kartais kokio
je nors šalyje žmonės suserga 
nežinoma liga, kuri, kaip dal
gis, piauja visus. Tokios ligos 
vadinama epidemijomis. O tos 
ligos dažnai iš vienos šalies per
simeta į kitą, taip jos ir ke
liauja aplink pasaulį.

Ir štai, keletas metų atgal, 
jeigu vyras butų priėjęs prie 
merginos ir butų žirklėmis nu
kirpus nors vieną colį plaukų 
nuo kasų galo, tai ji butų pa
šaukusi policininką ir, žinoma 
kaltininkas butų gavęs šaltojo
je patupėti už padarytą skriau
dą. Bet štai vieną gražią die
ną iš kažin kokios šalies užėjo 
plaukų’kirpimo epidemija. Tuo- 
jaus merginos ir vedusios mote
rys tik šnait savo kasas ir tekšt 
į kampą, ir ve stovi musų lei
dęs kaip burliokai.

Nuo tų kitos, na ir visos pa- 
sekė vieną kitą. Negana to. 
Užėjo ir kita kirpimo epidemi
ja. Marė, pasiėmusi žirkles, 
tik džirkt du coliu dresės iš 
apačios ir patrumpino. Ona, pa
mačiusi Marę, ir ta suserga ir 
prisi kerpa net keturis colius. 
Na, ir prasidėjo dresių kirpimo 
reisas, ir Dievui dėkų, pasiekė 
iki kelių, o galo to kirpimo vis 
dar nesimato. Galima tečiaus 
tikėtis, kad neužilgo iš dresių 
liks tik juosmuo, ne platesnis, 
kai vyrų diržas. Tuomet ta 
epidemija "turės pranykti, ba 
jau nebebus ko kirpti.

šiandien lietuvės moterys pa
gavo kitą epidemiją, būtent pa- 
riii rengimą, ir išplėtojo ją pu
sėtinai. Dvi moterys susitarė 
rengti trečiąja). O trečioji, kad 
atsimokėjus, turi rengti anoms 
Ir taip eina. Pinigai yra gau
nami parems šitaip: nueina vi
sų pirma pas bučerį, kaipo kos- 
tumerkos, ir pareikalauja ne 
mažiau penkinės. Bučeris žino 
gerai, kad jeigu neduos, tai ne
teks dviejų kostumerkų, o pa- 
rei dar iš jo paims kokią 20 
jardų kilbasų. Visgi bus biz
nio. Taigi noroms nenoroms 
bučeris, priėjęs prie registerio, 
pirštu bakst ir išima pinigų. 
Ot, pradžia ir yra. Taigi mo
terys, nieko nelaukdamos, daro, 
taip, kaij> bučeris: senbernį pa
sitikusios jos tik.bakst jam pa- 
šonin, ir iškrinta iš senbernio 
kišeniaus keli doleriai. Na, ir 
taip jos pavaikščioja kėlės die
nas bebakstydamos pirštais ir 
jau, žiūrėk, yra šimtinė.

Tai matote, gerbiamieji, ko
kių esama ligų ir sergančių 
žmonių. Vieni sako, kad esan
ti tokia mada, arba, kalbant 
amerikoniškai, staila. Bet tai 
neteisybė, čia yra tam tikros 
bakterijos ir jomis daugiausia 
užsikrečia moterys. Mat mote
rys yra silpni sutvėrimai, bet 
turi stiprias akis, kurios durnų 
nebijo ir senbernių nesisarmati- 
ja. Pustapėdis.

Rytoj įvyks šaunus
šokiai

Chicagos Lietuvių Moterų 
K.Ii ubas rengia šaunus šokius 
lapkričio 23 d. Stevens llotely. 
Pelnas nuo šio vakaro eis 
Chicagos biednuomenės nau
dai. Kalėdoms bus pagamin
ta stalynės su įvairiais 
gardžiais valgiais ir šiaip dova 
uos tiems, kurie patys negali 
nusipirkti.’ Dovanos bus išda
lintos Chicagoje ir kai kas bus 
pasiųsta ligoniams Siž Chica
gos. Chicagos jaunimas ir 
šiaip norintieji pasilinksminti 
ir paremti gerą darbą prašo
mi nepraleisti šios progos.

— M.

Blogi laikai Proto Higiena 12- b: C.'.tvė
Kur tik nepaisisuki, visur 

žmonės dejuoja, kad blogi lai
kai. Vieni dar dirba pusėtinai, 
kiti tik pusę laiko, o treti su
vis nedirba ir dejuoja, kad 
negalima gauti darbo. Bet visą 
bedą meta ant rinkimų.

Kur neišgirsi kalbant, vis 
sako: mat prieš rinkimus, tai 
ir darinis sumažėjo. Na, pania 
die šventasis! Manau, kokie 
čia gali būti rinkimai pačiame 
žiemos viduryje? Bet vieną 
dieną skaitau “Naujienose”: 
nagi žiūriu,, ištiesų rinkimai 
S. U A. valdžios. Reiškia, 
žmonės žino ką jie kalba.

Vienas 
mane ant

tavoršeius, patikęs 
Olstryčio, ir sako: 
išrinktų daktarą 

prezidentu, o Zalpį

turi su

“Dar- 
‘Daily 

visi dirbtų dreną ir

Graičiuną
su Andriuliu į pildomąją ta
rybą, tuomet šiur, kad darbai 
eitų gerai.

Aš ir paklausiau:
—Na, ką jie liendro 

darbais?
O jis atsake:
—“Vilnis”, “Laisvė“, 

bininkių • Balsas“ ir 
Worker
naktį, visko ištektų visiems.

—Palauk — sakau — bet 
kitokios dirbtuves nedirba, tai 
kaip bus su tais žmonėmis?

Jis sako:
—Tie galės į Rusiją važiuoti 

molio minti plytoms.
Aš ranka numojau ir pra

dėjau eiti tolyn. Bet Vos kelis 
žingsnius paėjau ir sutinku 
vieną pažįstamą butlegerį.

Na, o kaip einasi? — la
kiausiam

—Po šimts pypkių, gerai. 
Biznis eina kaip iš rago, o pi
nigų kaip molio. Mat, dabar 
žmonės mažai dirba, tai dai
giausia silkes valgo, o nuo sil
kių. kaip žinai, troškina gerti. 
Na, ir geria alų tartum pieną, 
o kai ištraukia stiklą-kitą a- 
laus, tuomet susikimba su 
munšainu.

Persi skyrėme su juo. Eida
mas namo užsukau j>as bučerį. 
Sumaniau ir jo paklausti: i 
kaip einasi tau, Tamošiau?

—Blogai, brolau, žmonės ne 
v^rba, mėsos mažai valgo, dau
giausia silkes perka, o ir tas 
pačias ant peimentų ima.

, Aš jam norėjau patarti: :
Kvytik bučernę, pardavi

nėk munšainą!
Negaliu — sako — esu 

nevedęs, o kurie geria, tie iš 
vyro neima. Turi būti boba 
jiems prie patarnavimo.

—Pustapėdis.
------------------- i f

Brighton Park
Sekmadienio ryte, apie 3 v.j 

mirė Adomas Pocius, gyvenęs! 
4202 So. Washtenaw avė., su
silaukęs 47 metų amžiaus. 
Buvo nevedęs. . Sirgo kokią 
l>orą mėnesių. Pašarvotas 
graboriaus Badžiaus įstaigoj, 
3238 So. ILalsted st. Iš gimi
nių Amerikoje paliko tik vie
ną brolį Stanislavą. Visi pažįs- 

draugai kvięčiami į 
ir į' laidotuves, ku- 
seredoje iš laidotuvių

Pastdbiuma sumažėjimas 
proto ligomis sergančių Illinois 
valstijoje. 1926 metuose vals
tijos įstaigose proto ligomis 
sergantiems buvo 21,774 paci
entai. Gi 1927 metuose, į tą pa 
tį laiką, buvo tik 21,743. Tai 
yra sumažėjimas. Reikia at
minti dar ir tai, kad skaičius 
gyventojų Illinois valstijos 
1926 metuose buvo 7,203,000, 
o 1927 meluose valstijos gy
ventojų skaičius jau paaugo 
iki 7,441,050. Tokiu budu skai
čius sergančiųjų proto ligomis 
pasirodo sumažėjęs dar žy
miau. Taip asko Dr. A. S. 
Hershfieldi, valstijos daktaras 
proto ligoms gydyti.

Galima drąsiai sakyti,' kad 
geresnės gyvenimo normos, 
geresne ir aukštesnė apšvieta 
geresnis ir labiau atjaučiantis 
supratimais kūdikystes ir jau
nystės amžiaus, lengvesnis 
priėjimas tinkamų pasilinksmi
nimų visa tai žymiai prisi
deda. Laimingesnis gyvenimas 
ąčiu fizinės ir proto sveikatos 
pagerėjimu pastebiama visoje 
valstijoje. Del to galima pa
sveikinti įstaigas, kurios rūpi
nasi šiuo darbu.

Trečiadieny  j lapkričio 23, 
bus švento Antano draugijos 
balius, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, Union avė. 
ir 18-tojl gatvė, šioje draugi
joje priklausantieji gali apsi
drausti. Įstojimas šv. Antano 
Draugijon bus veltui laike 
baliaus tiems, kurių amžius 
yra nuo 18 iki 30 metų.

—Apsidraudęs.

JEI ESATE AITRUS, SER 
GANUS IR TURIT VIDU 
Rlį) UŽKIETĖJIMU VAR 

TUKU “CASCARETS"
Nebus galvos skaudėjimo, užkie- 

tiejimo, slogų ar rugštumų 
viduriuose iš ryto

WENNERSTEN’S
•Uohennan uvpo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SAIYKlf.

GERESNIO SKONIO
Švieži tikri upyniai 

suma išvlisn(urtii)ou salykht 
Nėra Artificialiu Prieskoniu • ’

Nusipirkit už 10c baksuką.
Ai* turit tulžies aitrumą! Ar 

nemalonų skonį burnoje, kaista 
jus turit nuolatinį galvos užimą, 
jūsų akys, oda yra pageltonavu
si, turit pajuodavusias akis, jū
sų lupos yra išdžiuvsios. Nėra 
įpkio nusistebėjimo, kad jus 
jaučiatės piktas ir nesveiko tem
peramento. Jūsų kūnas yra pil
nas tulžies aitrumo, viduriai 
neveikia gerai, jums reikia juos 
išvalyti. Nebūk nuolat su tuo 
tulžies aitrumu, nemalonus sau 
ir tiems, kurie ju^ myli ir nevar- 
tokit perdaug pravalninančių 

t gyduolių, kurios įrituoja ir ken
kia. Atsiminkite, kad daugelis! 
suirimų skilvio, kepenų, žarnų 
yra išgydoma per naktį su ma
loniomis gyduolėmis Cascarets 
— jos veikia, kuomet jus mie
gate. Už 10c bakselis nupirktas 
nuo aptiekoriaus, užlaikys jūsų 
kepenis ir žarnas švariai ir jūsų 
galvą čystą per mėnesį. Vaikai 
mėgsta vartoti Cascarets, nes 
jiems patinka jų skonis ir jie

! neserga. }

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
27 METINĮ BALIU 

RENGIA 
Draugija Švento Antano iš Padvos 

Trečiadienį, Lapkričio-Nov. 23 d., 1927 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.

So. Union Avė. ir 18-tos gatvės, Chicago, Iii.
1) šilime baliuje grieš geriausi orchestra, susidedanti iš čio- 
augiisią lietuvių (K. <>f L. Orchestra). Prie jos jaunimas tu- 
nrogos ganėtinai pasišokti iki vėlybos nakties.
2) Kurie šiame baliuje prisirašys prie švento Antano drau

gijos. įstojimas bus veltui nuo 18 iki 30 metų.
3) 18 narių gaus garbės ženklus, kurie nesirgo per 10 metų.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia širdingai visus lietuvius bei lietuves atsilankyti ir 

linksmai laiką praleisti belaukiant kalakuto ceremonijos.
KOMITETAS.

na i 
rėš

SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Raisteli Street

■ / / *

Didžiausia Lietuvių Rakandų Krautuvė B rid geporte T

NAMO

SIU LAIVU:
Lapkričio 26 

• Gruodžio 3 
Gruodžio 9

arba Antwerp

Mandagumas

LIETUVON
KALĖDOMS

»l 
n <

Prisidėkite prie tūkstančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit su senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALUS EKSKURSIJOS ANT
Majestic Lapkričio 26

(Didžiausio pasaulyj 
laivo)

Patogus persėdimas iš 
į visas F

Geras maistas Geras patarnavimas 
Klauskite musų atstovo arba

White Star Line Red Siar Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO. 

127 So. State St., Chicago, III.

A raide 
I’ennland 
Olympic

š Cherbourg 
Europos dalis

tam i ir 
šermenis 
rios bus 
įstaigos į Nekalto Prasidėjimo
bažnyčią (Brighton Parke) 8 
vai. ryte, o iš bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines. Norintieji 
daugiau žinių apie velionį krei
pkitės į mirusiojo brolį Sta
nislovą Pocių, 4202 So. Wash- 
tenaw avė. ----- Reporterių.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų Žin

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

i

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE j

> Perversmo suplenuotojai ir vadai
/ ‘ J

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių J

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų ]

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir ] 
skaitosi kaip romanas. ' 1

Įsigykit Sau Vieną! '
* k

* * I 1

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti H 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 d 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eileje ir J 
nupiešta aiškus vaizdai susimi ? Lervoje perversmui bręstant, |! 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus. •

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, III.



Antradienis, Lapk. 22, 1927

JUOZAPAS DILBA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 20 dieną, 1927, 9:20 
valandą vakare, sulaukęs 31 
mėty amžiaus, gimęs Tauragės 
upskr., Uaurės parapijos. Dva
rų kaimo. Amerikoj išgyveno 
16 metų, paliko dideliam? nu
liudime moterį Konstancnją, po 
tėvais Višnuntaitė, du sūnų, 
Juozapą ir Stanislovą, matiną 
Oną, dvi seseris Marijoną ir 
Oną, brolį Stanislovą, ir du 
švogeriu, Iz. Mariką ir J. Ju- 
revičią. -Kūnas pašarvotas 
randasi 4316 So. nermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 24 d., 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus paiapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Dilbo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę Įtekame,
Moteris, Vaikai, Motina, Se
serys, Broliai ir švogeriai.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis tel. Yards 1741

Tarp Chicagos 
Lietuvių

u

Town of Lake
Chicagcs publika susidomė- 

io “G: novaitės” pastatymu 
Town of Lake School Hali 
trobesyje ir pradėjo išanksto 
pirkti tikėtus, kurie parsiduo
da Jagelos aptiekoje. Galima 
tikėtis, kad publika neapsi
riks, nes artistų sąstato rim
tumas ir veikalo gražumas ga
rantuoja ' didelį pasisekimą. 
Todėl seni ir jauni, didi ir ma 
U - visi 27 d. lapkričio ę 
School Hali “Genovaitės 
žiūrėti. — Rengėjai.

Naujas Fordas

pa-

North Side
Puiki Jaunuoliu parė.

SLA. 220 kuopos Jaunuolių 
skyrius turėjo draugiškų ir 
linksmų purę praeitą šeštadie
nį po pietų. Jaunuoliai susi
rinko laiku. Pradžioje ponia 
S. Ceri?nė žaidė įvairias žais
mes su jaunuoliais, kurie tu
rėjo "lots of fun.”

Vėliau ėjo kalbos žinojimo 
kontestas. Dr. Montvidas už 
a įspėjimo reikšmės ir parašy
mą teisingai, skyrė dovanas. 
Tame konteste matėsi didelis 
jaunuolių gyvumas; viena tai 
norėjo pasirodyti ką gali, o 
kita, tai daugiau laimėti sau 
dovanų.

flnigus Ikontestą, buvo 
lai’narna dovanos. P-nia Čerie- 
u" ir Dr. Montvidas, jiedu 
larė didelį “siurprizų”, 
įbu mokytoju atsivežė po 
’-ą didelių dėžių brangių

NAUJIENOS, CBlcagu, 11L
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II’tK'ifle aini Atlantic Photo |

Prof. Johannes Fibiger iš 
Danijos, kuris laimėjo Nobelio 
dovaną už savo mokslinius dar
bus. ‘

Pastabos

Draugų susirinkime Iš šachmatininkų
(Feljetonėlis)

—Jus jau skaitėte svarbią, 
taip svarbią žinią apie mitingą, 
kuriame ne visi turėjo lajinės

susirinkimo
Pereitų penktadienį, 

čio 18 d., Lietuvių

Chicagos sveikata

ADOMAS ŠAUL1NSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 3:15 valandą 
po piet, 1927 m., sulaukęs 38 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Šimonių parapijos, Načionią kai
mo, Amerikoj išgyveno 20 metų, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Uršulę po tėvais Matijošai- 
tę, dvi dukteris Oną ir Bronisla- 
vą, du sūnų Steponą ir Albertą, 
seserį Domicėlę ir tris ivogerius 
F. Aldonas, A. Bagdonas ir V. 
Zagarius, o Lietuvoj brolį Si
moną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi *6401 S. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 24 dieną/8 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Pras. Pane
lės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Adomo šaulins- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterie, Vaikai, Sesuo 
ir švogeriai.

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis tel. Yards 1741

Pirmasai naujas “Fordas” 
tapo parodytas Chicagos ver- 
elgoms automobiliais vakar 

Fordo kompanijos dirbtuvėse, 
kurios randasi 12500 Torrence 
avė., Hegevvisch. Pranešama, 
kad iki gruodžio 2 dienos bus 
padirbta pakankamai karų, 
dant išstačius tą dieną paro

dai bent po vieną kiekvienoje 
krutuvėje, kur pardavinėjama 
“Fordai.”

Burnside
Burnsidėje pradeda reikštis 

icdarbas. Illinois Central gelev 
žinkelio kompanija atleidžia 
iš darbo žmones, taip pat ir 
American Brake Shoe and 
Foundry kompanija kai ku
riuos darbininkus paleido iš 
iarbc, o likusiems duoda dirb
ti 2-3 dienas . savaitėje. The 
Bradford Corporation irgi su
jojo ir paleido darbininkus 
ant Dievo valios, šitie metai 
larcdo, kad ir ateinantys 1928 
metai tur būt bus ne geresni.

ir liuesas nuo
ADOMAS PIK IUS »

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienye. lapkričio 20 die
ną, 3 valandą ryte, 1927 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Kaštonalių so
džiuje, I-aukų parapijos, Rasei
nių apskričio, Kauno rėdybos 
ir išgyvenęs /\merikoje 26 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me brolį Stanislovą, čia Ame
rikoje, ir Lietuvoje brolius 
Franciškų ir Antaną ir ketu- 

Leosę, Kazimierą, 
Kūnas pa- 
graboriaus 

įstaigoje,

Trečiadie-

rias seseris, 
Marijoną ir Oną. 
šarvotas, randasi 
Padžiaus laidotuvių 
3238 So. Saisted SI.

laidotuvės pyks
nyje, lapkričio 23 dieną, 8 vai. 
ryte į v. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčią (Brighton 
Park). kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Pociaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdęs liekuos,
Brolis Stanislovas, 

4202 So. Washtenaw
. .Laidotuvėse patarnauja 
borius Radžius, Tel. Canal

čia pasimirė lietuvis A 
Krasauskas 11 dieną lapkričio.

Krasauskas buvo laisvų pa
žiūrų žmogus
Romos agentų: jis jiems nesi
davė, kad jie kirptų jo vilnas.

Bet kai mirė, tai nabašnili
ko giminės nutarė 
Romos kirpiką

• kad jam, nors negyvam, ap
karpytų vilnas. Taip ir pada
rė. Atvažiavo iš Roselando 
nigėlis į namus ir apkarpė. Už 
darbą

pakviesti 
ir paprašyti, 

negyvam,

ku-

kūnų

nabašnin-ko moteris tu- 
uusėtinai apmokėti. O 
išlydėjo j Tautiškas ka-

* -k- *
ir mirė, ir jau paka-
Toks buvo 

tbol^vikišk 
Bumsidės

Del greita piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

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

Dr. Herman N. Bundesen, 
sveikatos komisionieriuslapkri- 

Golfo 
šachma- 
Susirin- 
pasitari- 

mui dėl šachmatų turnamento

dalyvauti. Tai buvo mitingas.... ^hllbe įvyko lietuvių
O, ne! tai buvo ne mitingas. Tai tininkų susirinkimas, 
buvo lietuviškos vestuvės ir... kimas buvo šauktas 
Lietuvoje! Musų Bujutė, štai 1
kaip jus matote draugė Malunie- rengimo. Dr. A. Karalius ati-
Lietuvoje! Musų Bu jute, štai

darė, taip sakant, neformalj 
susirinkimų ir pranešė ku
riam tikslui susirinkimas bu-

nė, turėjo laimės jose būti.
Prabilo draugė Malunienė:
—Jes, aš buvau ir su manim 

buvo aštuoni kunigai, klebonai, vo šauktas. Susirinkusieji, ku- 
vikarai, pralotai, kanauninkai, ir buvo gan skaitlingas bure-

Nelaimingi prietikiai, gal- 
važudystės ir saužudystes nu
sinešė 301 aukų spalių mėnesį.

Nelaimingi prietikiai buvo 
priežastimi 212 gyvasčių pra
gaišimo. Tai yra biskj mažes
nė skaitlinė, negu rugsėjo mė
nesį, kuri rodė 244 aukų skai
čių. Pereitų metų rekordas už 
spalių mėnesį buvo žymiai ma-

aš pasakysiu, kaip jie begėdžiai l>s, entuziastingai pritarė loš- žesnis, kuris parodo tokios ro
mane gniaužė. Gerai, draugai, Ii Šachmatų turnamentą arti7 „Ii,',
aš moje ateityje. Kiek diskusuo- Daugiau galvažudyscių ir 

saužudysčių buvo pereitą mė
nesį, negu rugsėjo. Raportas 
parodo 48 galvažudystes ir 41 
saužudystę pereitą 
kuomet rugsėjo 
32 galvažudystes 
dystės.

Sumažėjimas 
cukrinės ligos yra ženklas to, 
kad pastaraisiais laikais gydy
mas tos ligos pažengė pirmyn, 
ši liga, kaip žinoma, pirm ke
leto metų buvo veik visuomet 
grūmojanti mirtimi.

Difterija, kuri šiemet pasi
žymėjo nepaprastu smar.kumu 
visoje šalyje, jau nusinešė kuo 
ne dvigubai daugiau aukų, ne
gu į tą patį laiką 
metais, ši 
kiams liga, 
didžiumoje 
apsaugoti 
loksino-antitoksino, 
smaugė šiemet 318
Tai yra didelė skaitlinė, Jei pa 
lyginsime ją su |>ereitų metų 
skaitline, kuri j tą patį laiką 
buvo tik 179.

Kūdikių paralyžius, kuris pa 
siekė epidemijos laipsnio dau
gelyje vietų, praktiškai apsi
stojo šallesniems orams užė
jus. Chicaga šiemet neturėjo 
šios ligos epidemijos, bet kad 
ji pasiekė ir Chicagą, liudija 
tas faktas, jogęi šiemet nuo 
šios ligos mirė 25 ypatos Chi- 
cagoje, kuomet 1926 metuose

Ei, pirmininke! Prašau bal- ta kai dėl pačio turnamento 
lošimo ir kitos smulkme- 
Reikia pasakyti, kad lo- 
budas beveik toks pat 
užpereitais metais, tai 
kiekvienas lošikas gaus

pa. Meluota savo skaitytojams, 
nes ——
po-! “Vilnies” 272 
sal- no, Roselando žiniose, praneši-

dainių, kuriais visi' buvo gau- mas, kurį pasirašo “Paleisto 
šiai apdovanoti. .Draugas” ir kuris sako, kad

Iš ^tėvų pusės, tai ponia Illinois Central geležinkelis vėl 
Strupienė parūpino užkandžių pradėjo .atleidinėti <larbinirt- 
5r sodės. Mat, musų northsi- kus. Pradžiai, sakoma, paleidę 
lietės motinos moka greit nu-. pusantro šimto darbininkų.

Tai jau, žmogeli, perdaug me
luoji. Tikrenybėje buvo taip: 
10 išskirstė j kitus (beparta- 
mentus, o 40 paleido, i_ _
pusantro šimto, kaip kad pat
sai sapnuoji. Kam reikia me
luoti ?

Toje pačioje žinutėje buvo 
nusakyta daug.maž taip: musų 
menševikai, jie tik deda pa
dangas šmeižti Sovietų Rusi
ją. Mat, ten iš darbo paleis
tiems mokama net i>or keturis 
metus pašalpą ir už kambarius 
nieko nereikia mokėti, todėl 
jie (suprask, “menševikai”) 
nesitveria iš piktumo.

Tas žmogelis pradėjo nuo 
atleidimo iš darbo Blinois 
Central darbininkų, “nukelia
vo” i Rusiją ir sugrįžo prie 
“menševikų”. Matyt, kad su 
to žmogelio smegenimis pasi
darė blogai. Brolau, turėtume 
duoti daktarui juos išegzami
nuoti, ar viskas tvarkoje. Kam 
*okias nesąmones kalbėti? 
žmonės bėga iš Rusijos, kurie 
tiktai turi pinigu ir kurio gali 
nebėgti, o patsai giri, kad Ru
sijoje gerai gvYtmli. Kodėl gi 
patsai nenori Ir savo draugus, 
nekalbini važiuoti į Ru^iią, 
‘'et čionai pilvus varžote dir
žais ir laukiate, kada kapita
listai išmes duonos plutą kaip 
šunims. Jus patys siūlote Ru
siją kitiems, kaip kad kunigai' 
dangų parapijonams pardavi- 
sėja, o patys jos nenorite. j

, budo
, I uos. 

Šimo 
kaip 
yra 
progos lošti su kiekvienų kitu 
lošiku, 
mente 
progos

, ir visiems lygiai išbandyti sa
vo gabumus šachmatų lošime. 
Tumamente turi teisę daly
vauti visi lietuviai šachmatis- 
tai, sutinką su nustatytomis 
lošimo taisyklėmis. Lošimas 
eis už Chicagos betėvių šach
matų čempionatų. Reikia pri
minti, kad iki šiol 
lietuvių šechmatų 
buvo adv. K. Jurgelionis. Jis,

mėnesį, 
mėnesį buvo 
ir 35 saužu-

Todėl jaunuolių buvo 
skait-

atarti ir prirengti kas reikia, 
š vyrų pusės tik matėsi K. J. 

Semaška, kaipo komisijos na
rys — p. Žemeckas. O musų 
larbščiosios motinos buvo šios: 
o-nia Žilienė, Asbilienė, Se
maškienė, Runeckienė, š vago
nėlio ir Strupienė. Nekurios 
ųcterys atvedė savo kaimynų 
šaunuolius, kad sutaupius lai
ko.
zirš dvidešimts, o tėvų 
ius nedidelis.

Reikia pripažinti, kad 
manymą pakėlė ponia Čerienė, 
į> musų tėvai pritarė, tai ir į- 
vyko puiki jaunuolių parė.

Po dovanų ir užkandžių 
iaunuoliai padarė dainų rcne- 
icijas. P-nia čerienė stengėsi 

kuo tinkamiausia jaunuolių 
’horą prirengti ateinančiam 
šeštadieniui. 226 kuopos kon
certui baliui, kuris įvyks 
VVicker Park Hali. — A. Z.

Garfidd Parį

šį su-

Chrysanthemų (nuksnžiedžiy) 
paroda.

Parkešiuo laiku Garfield
'ra paroda kvietkų, vadinamų 
^hrysanthemcm^i (auksažie- 
b~mis). Paroda tęsis iki gruo- 
Dio 4 dienos. Paroda yra at
dara kasdien nuo 8 vai. ryto 
ki 10 valandos vakaro. 5,750 

kvietkų išstatyta parodoje. J- 
žanga visiems dykai. Parodo
je esama visų spalvų auksažie- 
džių, 
das.

Be 
rūšių 
gidės

išskyrus mėlynas ir juo-

to, parodoje yra naujų 
tų gelių, išaugintų West- 

t___ „ parkų kvietkynuose.
atsitikimas1 Kvietkai sustatyti parodoje 
“Jprogrefsy-1 taip, kad kvietkų mylėtojai ga- 
milionierių. Ii pasirinkti figūrų savo dar 

_ • 1  _ _ _ _ I X 11 m * m • » zJ «*% r* »vsr«
i įsitėmyti 

ant visų yra 
Norintiems 

informacijų parodoje 
, kurie jų sutei-

Gimė 
vota. 
pas 
vį” 
Kaip teko girdėti, tai dar pas ' želiams ir sodnams, 
tris “progresyvius” žada gar-1 Kad palengvinus 
nis atsilankyti su meilės dova- vardus kvietkų, r 
nelemia ir a|>dovanoti jų'jau- padėti užrašai, 
nas dukreles, kaip ir šio milio- daugiau i 
nieriaus dukrelę. Kitų kartų yra kvietkiai, 
parašysiu plačiau apie šį atsi- kia. Mokyklų vaikams ir gru- 
tikimų ir visą Bumsidės flir-'pėma atsilankiusiųjų teikiami 
tuojantį jaunimą.

—Kazių Jonas.

uo.
O Malunienė:
—šiur, jie buvo visi pavasa

rininkai ir jie gniaužė mane.
—Draugai, čia žvarbi žinia,

numeryje Iii- 'Matote, jie dar ir fašistai, ku
nigai, ddros mokytojai. Drau
gė Malunienė tarpe jų, tų ne
dorėlių, pakliuvusi Užkaitino jų 
kraują iki raudonumui.

—Yes — linguoja galvą Ma
lunienė — teisybė, draugai, vie
nas nutukęs pralotas pradėjo 
ot čia, ve, graibiųėti ir vis sie
kė tol i aus ir tolinus. Maro 
kūnas taipgi įkaito, o jis mane 

ale ne i rugius vadino.
—IJaha — ėmė kvatotos'susi

rinkimas. — Raudonumą visi 
keikė, bet kai komunistė savo 
raudonumu kunigą ir dagi fa-[kaipo laimėtojas, gavo didelę 
šistą iki raudonumui įkaitina, ir gražią sidabrinę 
tai 
Čia jau, matyti, dvasiškas tėvo- sta, ar adv.
lis neboja principų skirtumo. ‘ ”

Visi nusikvatojom ir pasipik- 
tinom. Bet pirmininkas stai
ga prabila:

—Mm... o kas butų buvę, jei 
draugė Malunienė, kaip dora 
moteris, butų neleidusi visai ku
nigui graibyti?

—^Klysti, klysti, drauge pir
mininke, klysti, klysti ir labai 
klysti. Tai įžeiefimas! Kas tai 
matė. Aš dirbu iš visos savo 
sielos kohiunizmui ir tik komu
nizmui, niekam dengiau. Ku
nigai buvo girti. Ale ir aš...

man davė! — 
Malunienė.
pamatė reikalo

dalyvaujančiu turna- 
<lu lošimu. Tas duos 

daug pasipraktikuoti

mirčių nuo

Chicagos 
čempionu

a...., bet jie 
šaukė draugė 

Pirmininkas 
pasiaiškinti;

—Dovanokite, draugė Malu- 
nienė, čia tik buvo mano juo
kas, dovanokite! štai musų 
“Bujutė” suteikė svarbių žinių. 
Jei ji butų nesileidus graibšty- 
tnams, tai būt nieko nežinojusi 
ir mums nebūtų pranešusi, ko- 
kie begėdžiai yra kunigai.

—Žinoma — pastebi iš vietos 
draugė Malunienė.

—O dabar, aš ne Orakulas, o 
* * * įvistik draugė Mahinįenė yra

štai man prisimena burdin- musų Bujutė ir perstatau ją 
gierians kvailonio akiniai apie kalbėti: 
Kupreišį: girdi, jisai manėj 
kad kaip Amerikoje šešis me- ju tokių perstatytojų. Kai jau 
nesiūs dirbęs, šešis mėnesius . viską pasakiau, tai jis persta- 
nedirbęs ^pragyveno sau poniš- to. O beje, kunigams mano 
kai, tai ir Rusijoje pragyven- krūtinė labai patiko, ir jus, be 
;iųs. Bet Rusijon nuvykęs ne- abejonės skaitėte, skaitėte apie 
rado to, tai ir pabėgo.

Taigi, broliai 
kodėl gi jums

trofeją. 
vadina jis pasivaikščioti.[šiame turnamente bus nugprę- 

Jurgelionis turi 
teisės čempiono vardą nešioti, 
ar ne. laimėtojas netik liks 
čempionu, bet gaus ir trofeją 
pirmesni o čempiono.

Susirinkimas nutarė skelbti 
turnamenti) maždaug nuo pir
mos d. gruodžio. Registracija 
prasideda nuo dabar ir tęsis 
iki pirmai gruodžio. Pradžia 
turnamento ir dienos, kuriose 
bus lošiama turnamentas, bus 
paskelbta vėliau. Registruotis 
reikia golfo kliube prie 32 ir 
Halsted gatvių. Turnamentas - - . _
nutarta laikyti Lietuvių Golfo T1U() Jos mir^ 
Kliube. Kitas smulkmenas ga
lima sužinoti minimam kliube 
Lile laiku. —šaihmanininkas.

—Ha... ha, ha... nereikalau-

[mano krutinę. Bet aš nekalta, 
komunistai, Kunigai, doros mokytojai, kalti.

visiems neva- ,Su kitomis mergelėmis jie dar 
žinot į tą aukso šalį? Kodėl blogiau padarė.
nevažiuoti ir ne apsigyventi, 
jeigu tonais yra geriau? Jus 
nevažiuojate.
kapitalistinėje šalyje yra ge
riau gyventi 
rojuje.

Gvaizdikas.

PRANEŠIMAI
Jaunuolių Orkestro muzi

kantei šį vakarų 7:30 vai. visi 
bukite St. Patils Hospital (li
goninėj), 822 West 35-th pi.

Seredoje praktikų nebus, o 
ketverge, lapkričio 24 dienų, 
visi malonėkite būti Lietuvių 
Auditorijoje 
po pietįų. G nišas.

JUSLI’ AKYS

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

pereitais 
pavojinga kudi- 

nuo kurios galima 
atsitikimų kūdikius 

įčiepijant jiems 
jau pa- 
kudikių.

Sako, kad šios gyduo
lės nuo reumatizmo 

yra vertos $300 
už butelį

John Curry, Chicagos geležin
kelių tarnautojas sako, ”Aš turė
jau revmatimą ir gulėjau lovoje 
du mėnesiu, j Paskiau turėjau 

pasiremdamas. 
Dr. Tripp’s

vaikžčioti lazda
Paskiau vartojau
Li(|uor Rheumatica panedėlyje, o 
jau seredoj galėjau vaikščioti be 
krukių ir neturėjau skausmų, šios 
gyduolės dcl manęs yra brangios 
$300, vietoj $3 už butelį”.'

Tūkstančiai svarbių atsitikimu 
reumatizmo ligose yra greitai 
prašalinami su šiomis puikiomis 
gyduolėmis. Vaistinėse $3.

i „Nuo Kosulio ir
' Šalčio Krutinėję

Naudokite

Ą
Pasirodo, kad

Atlankykite tų parodų.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Ave.
gra- 
6174

negu Sovietų

Babble This to Your Barbei*.

Slncfjor Jlranli
Cousb įg>|>rup

(Inkaro Rūšies Vaiatus Kosuliui)
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOR”
(litarkite “ENKER")

jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriteri.

GONE FOREVER!
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

-

Iš Birutes
“Birutės” vedėjas komp. St. 

Šimkus ir birutiečiai, daininin
kai ir dainininkės, darbuojasi 
visu stropumu besirengdami 
sekamam vakarui, kuris- atsi
bus gruodžio 4 dieną Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
st. Buošiama labai įdomus pro 
gramas. Bus statoma scenoje 
paties komp. Šimkaus operetė 
“čigonai” ir visas antras ak
tas o|>ei’os “Aida.”

Išpildyme dalyvauja vtei mu
sų pasižymėjusieji artistai, dai 
nininkai ir dainininkės, jų tdr- 
pe p-n i a Gapšienė, viena mė
giamiausių Chicagos a lietuvių 
dainininkių, kuri jau per |x»rą 
mėtų buvo pasitraukusi nuo 
scenos. Kurie girdėjo jų dai
nuojant lapkričio 13 dienų 
Cominunity Center salėje, sa
ko, kad ji dabar dar puikiau 
dainuoja, negu pirmiau. Be to, 
dalyvaus musų Povilas, tai yra 
Stogis, K. Sabonis, pp. Kra
sauskienė, Vilkinto ir kt., na, 
ir visas “Birutės” choras.

Iškalno galinga pasitikėti pro 
gramo pasisekimu. Tai bus va 
karas, kokį chicagiečiai senai 
turėjo.
“Birutės“ dainininkai ės ir re- 

i • mė jai-jos.

Kų turi “Birutės” daininin- 
kai-kės? Nepriseis čia man 
kalbėti apie tai, kad “Birutė” 
yru Chicagos lietuvių meno 
centras. Tai suprantama sa
vaime. A s noriu kalla’tj apie 
lai, kokias pareigas neša musų 
dainininkės ir dainininkai ii 
'<ą jie iš to turi. Kiekvienas

choristas ir choriste turi pa

PRANEŠIMAI
S. L. A. 134-ta Motery Kuopa ren

gia gražų šokių vakarą, trečiadieny] 
(prieš “Thanksgiving” tą vakarą), 
Lapkričio-Nov. 23 d., 1927 m., Chica- 
goš Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted SI. Pradžių 8-tą vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystės ietuvos vėliavos Ame
rikoje No. 1, yra rengiamas puikus 
ir linksmas šokis. Visus draugus ir 
drauges, susieitus ir pažįstamus mel
džiame atsilankyti j linksmą vakarą, 
kuris atsibus, November 23 d., 1927, 
po numeriu 4523 So. Wood St., Chi- 
cago, III. Prasidės 7 valandą va
kare.

Kviečia Valdybų.

Jaunuolių Orkestro muzikantai šį 
vakarą 7:30 visi bukite St. Paul’s 
Hospital," 822 W. 35th PI. Scrcdoj 
praktikų nebus. Ketverge, lapkričio 
24 d. visi malonėkite būti Lietuvių 
Auditorijoj, lygiai 4 vai. po pietų.

J. L. 'Grušas.

Roseland. Kas norite mokytis an
glų kalbos ir rašybos, tai yra kvie
čiami atsilankyti lapkričio 22 d., 
7:30 v. v., Aušros Knygyne, 19000 
Michigan Avė. Sąlygas ir moky
toju patirsite ant vietos. Taigi ne
leiskite veltui laiko.

Laikinis Komitetas.

Roseland. lapkričio 24 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 19000 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Dar
bininku Namo Bendrovės direktorių 
usirinkimas. šiame susirinkime 

jus svarstoma ščrininkų susirinki
mą sušaukti priešmetinj. Visi direk
toriai būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas, seki*.

Draugija šv. Antano iš Padvos 
.engia 27 metinį balių, Trečiadieny], 
’apkričio 23 d., 1927 m., Dievo Ap- 
.eizdos parapijis svetainėje, South 
Union Avė. ir 18 gt., 'Chicago, III. 
šviečia širdingai visus lietuvius at- 
dlankyti ant baliaus. Komitetas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grdborius ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI. 

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

LietuviaiAdvokatai

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

V akara i s
3241 South Halsted St.

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

PStnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grilius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Bouievard 2800
Nainy Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas rullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wa«hington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Lietuves Akušeres

Akių Gydytojai /
■ — •

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. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard <5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6*iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Waliace 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. 

Tol, Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS

Įvairias 9^1?
> Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avęnue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Mldway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KĄLISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

| Gydo staigias ir chrpniškas ligas 
vyrų, moterų ir Vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus. ,M

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouięvąrd 6488

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Ruh.ia Gydytojas ir Chirurpss

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti Street

3 po piet, 7—8 vakare.Valandos: I _ ,__ , . . ______
Nedėliomis ir šventai!. 10—12 dieną.! t-, - -----------  —
————------------------------------- elimas ekspertu.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

|vairųs
24 Menesiai Išmokėjimui

Įvedam namų apšildymą, plumbin- 
gą olselio kaina.

J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

_________ Tel. Drexel 3407 ______
KAM turit šalti šią žiemą, men 

įvesime namų apšildymą be jokio 
įmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
Išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu Mj.šildynias. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel, Triangle 8234. ____________
IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosL Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

• Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

415o Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago •

ELECTRIC KONTRAKTORIUt
Seniausias ič lietuvių, kur ducdi 

užganėdinimą. I ved am elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

męnys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.
2522 Šou Halsted St., Chicagf

Phone Victory 7452

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur'nork įhiėste. ' Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan- 
Uiotas. AtsiŠaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi- 
§iau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 

. Albany Avė., Van Buren 8341.

ĮVESKIT 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 visokioą 
rųšies, naujaH ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
bpaulding 1772.

PLUMBINGAS ir namu ap-, 
šildymas. Neteik nieko įmokė
ti, 2 metama išmokėjimui, įve-

Financial
Finanaai-Paskolos

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.*

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

* S. OSGOOI), \ 
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

ANTRI MORGIČIAI 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

A.r jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

AtsiŠaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortg’age Organization 
1618 W. 18th St. 

I. F. DANK0W8Kl, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sckr. ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Iš Birutes

“Birutės” vedėjas komp. St. 
Šimkus ir birutiečiai, daininin
kai ir dainininkės, darbuojasi 
visu stropumu besirengdami 
sekamam vakarui, kuris- atsi
bus gruodžio 4 dieną Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
st. Ruošiama labai įdomus pro 
gramas. Bus statoma scenoje 
paties komp. Šimkaus operetė 
“Čigonai” ir visas antras ak
tas operos “Aida.”

Išpildyme dalyvauja visi mu
sų pasižymėjusieji artistai, dai 
nininkai ir dainininkės, jų tar
pe p-nia Gapšienė, viena mė
giamiausių Ghicagos t lietuvių 
dainininkių, kuri jau per porą 
mėtų buvo pasitraukusi nuo 
scenos. Kurie girdėjo ją dai
nuojant lapkričio 13 dieną 
Community Center salėje, sa
ko, kad ji dabar dar puikiau 
dainuoja, negu pirmiau. Be to, 
dalyvaus musu Povilas, tai yra 
Stogis, K. Sabonis, pp. Kra- 
sauškfciiė, Vilkinti? ir kt.» na, 
ir visas “Birutės” choras.

Iškalno galima pasitikėti pro 
gramo pasisekimu. Tai bus va
karas, kokį chicagiečiai senai 
turėjo.
“Birutės” dainininkai-ės ir re- 

mėjai-jos.

Ką turi “Birutės” daininin- 
kai-kės? Nepriseis čia man 
kalbėti apie tai, kad “Birutė” 
yra Chiėagos lietuvių meno 
centras. Tai suprantama sa
vaime. Aš noriu kalbėti apie 
lai, kokias pareigas neša musų 
dainininkės ir dainininkai ii 
ką jie iš to turi. Kiekvienas 
choristas ir choristė turi pa
švęsti net po keletą vakarų sa
vaitėje repeticijoms — pamo
koms, apsimokėti gatvekarį, 
važinėjimą. Vienok birutiečiai 
ir birutietes nesiskundžia, nes 
žino, kad, jię dirba musų išei
vijoje kiillurįnį darbą, nors 
medžiagdAku jiems tenka netik 
darbu, bet ir pinigais prisidė
ti. Jie teciaus* dėl to nesiskun
džia, jie liekasi moraliai pa
tenkinti.

“Birutės” rėmėjai.
Iš ko jie susideda, ką jie 

gauna ir ką jie duoda?
“Birutės” rėmėjai susideda 

iš visų tų lietuvių, kurie jau
čia svarbą palaikymo tokios 
kultūrinės organizacijos, kokia 
yra “Birutė”. Nariai rėmėjai 
sumoka metines mokestis $1C 
(dešimti, dolerių). Už tai jie 
gauną 2 įžangos bildu j kiek
vieną “Birutės” choro muzika
li parengimą.

li/ibairtiniu lajiku “BTiruftė” 
turi gražų būvį narių rėmėjų, 
bet jų galėtų turėti daug dau
giau. Mes manome, kad dar 
daug -G.hicagoje yra įžymių 
lietuvių, kurie nėra musų na
riais rėmėjais, o turėtų būti, 
taipgi “Birutės” rėmėju gali
ma būti- pasiunčiant savo ad
resą ir metine mokesti seka
mu. adresu: Birutė, c c> Uni- 
versal.. State Bank, 3252 So. 
Halsted str., Chicago, III.

Kurk ilgai netrukdami pri- 
sirašyt, tie ąplaikys tikėtus 
busimam “Birutės” vakarui ir 
programa tilps jų vardai, kai
po rėmėjų. — Birutietis.

PRANEŠIMAI
N EDĖLDI EN1V PASKAI TOS 

Rengia
”G Y VE: IMAS” •

Trekčia iš eilės paskaita įvyks ne
dalioj. lapkričio Č7, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 8133 South Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — "ŽMOGUS IR JO 
KRAUJAS”. ■ \

Maloniai kviečiame paskaitų mylė
tojus atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalykų apie save.

Kviečia visus '"GYVENIMAS”.

Birutes Choro dainų pamokos jvyks 
šį vakarą Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Pradžia lygiai 8 v. 
v. Dainininkai buk.it visi laiku.

Birute.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 13-1-ta Moterų Kuopa ren

gia gražų šokių vakarą, trečiadienyj 
(prieš “Thanksgiving” tą vakarą), 
Lapkričio-Nov. 23 d., 1927 m., Chica- 
goš Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 8-tą vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Draugystės ietuvos vėliavos Ame
rikoje No. 1, yra rengiamas puikus 
ir linksmas šokis. Visus draugus ir 
drauges, susiedus ir pažįstamus mel
džiame atsilankyti į linksmą vakarą, 
kuris atsibus, November 23 d., 1927, 
po numeriu 4523 So. Wood St., Chi- 
cago, III. Prasidės 7 valandą va
kare.

Kviečia Valdyba.

Jaunuolių Orkestro muzikantai šį 
vakarą 7:30 visi bukite St. Paul’s 
Hospital, 822 W. 35th PI. Seredoj 
praktikų nebus. Ketverge, lapkričio 
24 d. visi malonėkite būti Lietuvių 
Auditorijoj, lygiai 4 vai. po pietų.

J. L. Grušas.

Roseland. Kas norite mokytis an
glų kalbos ir rašybos, tai yra kvie
čiami atsilankyti lapkričio 22 d.. 
7:30 v. v., Aušros Knygyne, 19000 
Michigan Avė. Sąlygas ir moky
tojų patirsite ant vietos. Taigi ne
leiskite veltui laiko.

Laikinis Komitetas.

Roseland. Lapkričio 24 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 19000 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės direktorių 
usirinkimas. šiame susirinkime 

bus svarstoma šėrininkų susirinki
mą sušaukti priešmetinj. Visi direk
toriai būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas, sekr.

Draugija šv.. Antano iš Padvos 
.engia 27 metinį balių, Trečiadienyj, 
'.-ipkt-ičio 23 <1., 1927 m., Dievo Ap- 
zeizdos parapijis svetainėje, South 
Union Avė. ir 18 gt., Chicago, III. 
kviečia širdingai visus lietuvius at
lankyti ant baliaus. Komitetas.

Graboriai

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Grdborius ir 

. Balzamuotojaa 
2314 W 23rd PI.

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

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 Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RAŪŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canul 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

^Simpatiškas — 
M and a gus — 
^eresnis 'r Ti- 
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas/

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 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 Jki 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 Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuviai Advokatai

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St.

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 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišit.s)

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Bouievarcl 2800
Namu Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

^ruiAKir"
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS4ULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank ....

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Akių Gydytojai

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. BLUMENTHAL 

OPTOMETR1ST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard <5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.! 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 0640 S. Maplewood Avė.

TeL Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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. MARGERIS
3421 South Halsted Street

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

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kcnvvood 5107

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milasz8wicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St. 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

' Nedėlioj pagal sutartį
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

’ Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

____________ U__________________

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.

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 s
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western 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

Įvairus Gydytojai
> Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avęnue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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. rytet 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 i

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakaro uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238. Bouievard 6488

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
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 31st Street

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 Sd. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

fCLASSIFiEft nOsT]
Educational

Mokyklos >
APSAUGOJIMUI savo sveikatos 

— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėsc.
National Catch Basin Clcariing Co. 
1620 W. Lake St. Secley 7762

AGLYS
DRESSMAKING SCIIOOL

Mcj išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phon<!*Vincennes 3932

Miscellancous
įvairus

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevoj’am ir popieruoj’am. Uilaikonr 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hahted St
Phone Yarc.* 7282

J. S. RAMANČIONIS, Praz.

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas ųž $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausią stogų 
dengimo įstaiga Chičagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-W Ogden Avė., 

Phone Lawndaįe 0114

CLASSIFIED APS.
Miscellaneous

Įvairus
24 Menesiai Išmokėjimui

Įvedam namų apšildymą, plumbin
gą olselio kaina.

J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

_________ Tel. Drexel 3407 x______
KAM turit šalti šią žiemą, men 

įvesime namų apšildymą be jokio 
įmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
Išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu aipšildynias. Apskaitliavi- 
nias dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle <8234.
IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
nofite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

• Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8780

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIŲ^
Seniausias ič lietuvių, kur ducdi 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.
2522 S0w Halsted St., Chicagc

Phone Victory 7452

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

ĮVESKIT elektrą į 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 visokioą 
rūšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaukling 1772.

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

RIDGE PLUMB1NG CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri
angle 7088. 9931 So. Wood St.

U ETŲ VI AI, kam iunis šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvežime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite 'mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą pluni- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 

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

Financial 
______ F i nan s a i - Paskolos______  

A. OLSZEVVSKI' 
3241 S. Halsted St., 2nd Floor

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

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

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6°/c Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
rCORPORĄTION 
Kapitalas $500,000.00 , 

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

TURIU pinigų investavimui į 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, reslaurantus, bučernes 
*r kiltis biznius. F. BOLANI) 7tb 
fl., 215 VV. Randolph st. Franklin 
344(k_____________________________
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Famatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark SI.

Room 820 Central 6260

Financial
Finansai-Paskolos

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

už 2’/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

v S. OSGOOI), \ 
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumenius ir titlc. 
Mes taipgi darome antrus niorgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. La Šalie Street
Central 2665

A.r jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOVVSKI, Sckr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEKAU apsivedimui veikino ar
ba našlio, 45 metų. Aš esu našle 
37 metų nebagota, nebiedna. Daili 
ir protinga moteris, turi būt ir vy
ras protingas ir nevartojantis inun- 
šainės, taipgi suprantantis šeiminiš- 
ką gyvenimą. Meldžiu atsišaukti per 
laišką.

Aušros Knygynas, 
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Box 255

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

Phone Van Buren 2130

PAJIEŠKAU Povilo Brakniaus gy
vena Kanadoj, Maišau Park. — Pra
šome prisiųsti savo adresą, turime 
svarbų reikalą. Antanas Masaitis, 
1242 W. llth i’l. Chicago. Iii.

PATENTAI
KRANK 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.

DIDELĖ proga, paieškau parlne
rio prie kabaret — chaosui, su bis- 
kių pinigų galit įstoti i biznį. Ateikit 
persitikrinti priežastis, turiu kleis 
biznius ir esu vienas, 3202 South 
Halsted St., Boulevard 2285.

MANO du pusbroliu, Kazys ir 
Vincas Butrimai išvyko i Ameriką 
Jungtines Valstybes, kurių adresas 
man nežinomas. Yra svarbus rei* 
kalas ir norėčiau žinoti jų adresą. 
Lietuva, Kaunas — Šančiai, Juoza
pavičiaus prospečtas, No. 26, b. 5, 
Gelžkelių namai. Motiejus Čeponis.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė dirbti i 
ofisą. Turi suprasti lietuviškai. C. 
P. Suiomskis and Co., 5833 South 
Western Avė. Tel. Hemlock 6151.

REIKIA pirmos klesos skudurų 
I soi t'iotdjų, patyrusių, atsišaukit. 
iTHE SOUTH SIDE PAPER STOCK 
I Co., 5833 So. Throop St.

Help VVanted - M de
Daihininkių Keikia

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

iųs galit uždirbti geni mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

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

(Continaed on page 8)
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia____

(Continued from page 7)

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu-! Iš 
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmehybę susi
tikt] 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 bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai iv at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 
Roscland Motor Gar Co., 
10857 Michigan Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

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

- „ — . . .taoKiiki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
Ja*». • ....,  age, klauskit MR. IRVING.Visokių Victrolų ..... ................. $5 R *_____________________________
Upright pianai, geni išdirbimų, $20

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintą pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, .................... :.... $150

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby Grand pianas, visai nau- i

$>1
Išmokėjimais arba 10% v±

Tie 
pilnai 
ios ir 
vorą.

pigiau už cash 
instrumentai yra visi geri ir 
garantuoti. Mums reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti ta- 
Atūara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Business Chances 
Pardayiinui Bizniai

DELIKATESEN, grosernė ir sal
dainių krautuvė, 5 kambariai ir va
na, rendos tik $40, yra užtektinai 
stako. Naujos mados fikčeriai, iš
mokėjimais, 7000 So. Ernerald Avė.

NORIU pirkti pigiai pulruimi, kas 
,turit malonėkit pranešti. Boulevard 
4435.

PIRMAS CHICAGOS . 
BARGENAS

Bučernę ir grosernę parduosiu ar 
mainysiu ant loto ar saliuno arba 
ant bile ko. Kas pirmas, tas laimes. 
Pirkėjai nepraleiskite progos.

3016 So. Normali Aye. \
SAMPELINIAI rakandai 50% pi-i TeI- Victory 5434

giau. Metalinės lovos specialumasz t 
matrosai, springsai, visoki rakandai j 
pigiai. >
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY 
A«hlan<l Avė.

tas, couch lovos, dresseriai, pigiai.
7804 So. A vers Avė., Stevvart 4931

PARDUOSIU pigiai arba mąiny- 
siu ant automobilio l’/a 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 miestavų lotų. Prekė 
greitam pardavimui tik $4800, vie
ną trečią dalį tik reikia įpiokėt ai*- 
ba priimsiu mainon automobilių už
darytą (Sedan) prie pirmo jmokė- 
jimo. Klauskit

J. ZACKER 
6312 So. Western Avė.

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant-jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 

—. priežastis paTdavImo ! bile kokios rųšies bungalow_ ar- 
■ ' • ba flatin, namą, tik biskj įmokėjus.

‘ CRACKEL CONSTRUCTION CO.
4328 Elston Avenue 

Room 212 Juniper 9506 .

BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu savo na

mą 3-jų flatų ir Storas su groser- 
ne kurioje daromas didelis biznis, 
taipgi 3 karų garažas. Sutinku mai
nyti į lotą bei lotus arba parduosiu 
už “cash” — priežastis i 
liga. Pertat sutinku parduoti pigiai.

Tel. Puliman 5432

caar.

j GROSERNĖ ir Delicattessen lie
tuvių apielinkėj. Savininkas perduos 
pigiai dėl kito biznio. Pilnas stakas 
ir geri fixtures. Geras biznis, pigi 
remia, 4 pagyvenimui kambariai. 
IVIatyUit šiandie, f>l>l VV. 2£> St.

Geriausi Bargenai
5 KAMBARIŲ bungalovv, mūrinis 

garažas, moderniškas, geroj vietoj, 
netoli parko, netoli gatvekarių ir 
mokyklų, $2000 įmokėti, kaina $6900.

dirb-
Tas

$200
Ekstra pinigų 
prieš Kalėdas

Jie gali būt jūsų. Tik 
kit savo liuosame laike,
darbas nekliudys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Jums nereikės 
nieko pardavinėti. Daleiskic ( 
jums išaiškinti apie šitą žin-1 
geidų būdą uždirbimui pinigų. Ill J5 
Pasimatykit su manim šiandie. Kiau. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vaka- i 
ro.

Atsakančiame
Sandelyj 

Rankančiai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahogąny ir 
parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto "medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir 
’ mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12‘ir 
daugiau.

75 Covvell ir šiaip pavienių

pinis namas, prie Ratvekarių, viskas 
išrenduota, geros įplaukos, geras dėl 
nesvaiginančių gėrimų parloro, įvai
rių tautų kolonijoj, tikros auksinės

krės

dau-1

MR. JAMES VERR
29 S. LaSalle St.

Room 328

68 pastatomos liampos $3 ir

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island A v.

NA-i
KU-
NE-

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos. $2

iDresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau | 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3

daugiau
4 kambarių rakandai, $189
Lašiniai pečiai. $6 ir, daugiau J539So.
Angliniai pečiai,

(’ongoleum patiesalai, 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE

• 640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergę j 

ir Subatcs vakarais.

Bufetai, 
ii$4

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

I DEL SVARBIOS priežasties parsi
duoda grosernė ir rūkytos mėsos 
krautuvė Labai geroj vietoj ir pi-i. - . . ‘ . -. -■ . . .g;ai. Pirmas laimės. W W. 39 St. M*'®* parduosiu arba mainysiu -i

lotus arba grosernę.

BARGENAI
Marųnette par. Lotas 37J/j 

pėdų 1 blokas nuo Western av. 
kaina $2,500. Kampas 72— 
Campbell Avė. $2,200. . luotas 
ant 69 prie Campbell avė. su 
visais impruviementais apmokė
tas $1850. 2 flatų muro na
mas 5—5 kamb. aržuolo trimin- 
gas, karštu vandeniu šildomas. 
Namas veliančios mados. Kaina 1 

i $14d()O. šitie bargenai bus par-j 
duoti trumpu laiku, tai kas no-Į 
ri gauti Pargeną pasiskubinki
te.

PRALEISK ŠVENTES,SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šalvtakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969. .

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bnr>a:dow randasi netoli 

"jt> St. ii- Arl<-sian sivo., tinkamai 
t)Ucainuotas. Daugiau bargenų už 
bungalovvs, net po $01)00. z

Frank T. Hinkamp,
791.8 S. Western avė. '

e. Republic 4900
PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 

tesen. Turiu tuojaus parduoti dėl 
nesveikatos. Labai nebrangiai. 
So. Halsted St.

7 FLATAI ir krautuvė, naujas 
51*38 'kampinis namas, viskas išrenduota, 

į geros įplaukos, parduosiu arba mai- 
_____nysiu j ką nors mažesnį.

krautuvė, pigiai, nes turiu du bizniu ^-6 KAMBARIŲ naujas mūrinis j 
irl 10556 Corliss Avė., 2 blokai į rytus nTa?’ 1karstU va?.deniu. įdomus, 

nuo'Cottage Grove Avė. aržuolo trimas, neto i mokyklų, par-
. : kų ir bažnyčių, parduosiu arba mai-[

nysiu į ką nors mažesnį.
PARDUOSIU Soft Drink Parlor, ------------

BculevanMOMO6“ AV°" Telefonaa! 17 FLATŲ, 3 krautuvės, kumpi- 
Houievai i ijzui. n-s namaa> prje biznio gatvės, vis

kas išrenduota, įplaukų virš $20,000 
j metus, parduosiu arba mainysiu į 

Gera proga norinčiam to- ką nors mažesnį, bile kokioje vie- 
gerai išdirbta ir pelninga, toje.

PARDUODA savo dalj Soft Drink 
Parloryj. < #
kį biznį, gerai išdirbta ir pelninga.

i Parduodu iš priežasties nesveika
tos.

2807 Chicago Road 
So. Chicago Ileights,

JEI JUS jieškote bargenų, pasi- 
; matykit su mumis pirmiausiai. Mes

Exchange—Mainai

A. N. MASULIS 
6641 S. Western Avė. 

Republic 5550.

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS D'IENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
| tinis narnas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kaniba- 

1 rių apartmenlai. 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $G000 cash galit veik- 

į ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 
a tt / „ po jmokėjimą. Mes pastatysim hun-PARDAVIMUl — nailjl .>-6-7 Į ^alow, 2 flatų ntuną ant jūsų loto 

kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, vienai 
skiepe, kita frontiniame kam- j 
baryje. Tile stogas, uždaromi | 

; porčiai, Frigidaire ledaunė, i 
franeuziškas pleisteriavimas,

arba musų loto lik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit "‘šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

j turime bargenų visame mieste. Jei gražiai padabintos, vieno karo i
1 nnritp mainvt.i snvn rntr.ao’P i nnn- * 1 i! norite mainyti savo cottage į bun- 
i galow arba j dviflatį, mes turime 
idaug jų.

’ i
presuotų plytų paražas, lotas j 
50x32, kaina $13,500, tik biskį į

AR NORI KALĖDOMS PINIGŲ 
$300 '■

LIUOSAME SAVO LAIKE
Mums reikia ekstra darbininkų 

tokiam darbui kuris gali būti atlik
tas liuosame leike. Mes gerai mo
kame, ir jei jis jums patiks, mes 
gulime suteikti jums nuolatinį dar
bą ir su- užtikrinta puikiausia atei- 
čia, jei jus galite kalbėti lietuviškai 
ir švariai išrodot ir turite virš 24 
metu amžiaus, tai atsišaukite tuojau.

E. L. PHELPS 
Rm. 1368 

35 E. Wacker Drive

$400 — VĘRTA £2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo-i 

tų mohair parloro setas, 7 
(šmotų walnut valgomo kam- j

MAINYSIM IN JŪSŲ KABA.J 
Priimsime gerame stovyje 

automobilių kaipo dalį įmo- 
PABANDYKIT musų Creamearth kėjimo už puikų rezidencijos 

lotą, labai pigia kaina. Tiktai

Miscdlancous for Sale
(vairus Pardavimai ’

žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai- 
■as savo pievai ir kvietkoms

!W. H. KELIS and GO. įmokėti, kifus kaip rendą. Kaip i
2419 W. 69th Street

Phone Hemlock 8099

NORVVOOI) PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti mųsų 
naujos mados Schiller statybos, mu- 
rin:ų bungalow su visais rakan- 
lais, 6333 N. Oak Park Avė., neto

li Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norwood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Mihvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiurčjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8.................................

ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo; 
Wilmette Lake '•Avė. iki Wag- ( 
nėr Boad. Wagner keliu į šiau-i 
rę iki namų arba VVaukeganį

! ’’ ■■ w---_ -------- siuKttH navų pievai ir Aviecnums. ; 7 x . , • • į 0,1 )1Z?HLJpL Road iki Lake Avė., Lake Avė.
bario setas, 5 šmotų pusryčių OTTO WITTBOĘD NURSERY, 6758 atsiųskite savo vardą ir adre-: ,aJįk^s?nuo Manheim ‘ ‘ ...................... ‘

LOTAS 25x125, geras biznis

i setas, 4 šmotų walnut mieg- 
i ruimio setas, du 9x12 Wilton 
' kaurai, miegruimio karpetu- j 
. kas, 2 pastatomos 1 
i indai. / ‘ .

NELSON STOPjAGE 
6912 Cottage Grove Avė.

Ix>lita Avė., Palisade 5220-2172 , są. Naujienos, Box 1(X)7.
MOTERYS!

Real Estate For Sale
Nainai-žemg Pardavimuii. _ _

PARDUOSIU pigiai arba mainy-

arpetu- į štai Jums gijos nėriniams ir siu-, 
h’nmnna i vinčjimains. Vilnonės: 4 incijų mot-i liampos, ųas nuo 95 jį 40 centų; inapško-■ 

nės 1,000 ynn ų 10 iki 35 Centų, i _______ _ ___ ___  ____
I aipgi vilnonės skigbtės audeklų, |Sju ant automobilio 2 bizniavus lo- 

! kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir tus 50x175 pėdų ' dydžio ant Archer 
įluinberdžiakiams. Nepraleiskit pro- Ave. Gatvekariu linijos .pietvakariuo- 

_igos! Atdara kasdieną ir vakarais, o se, prekė tiktai $2500 už abudu lo- 
ats'šatkit greit. 12300 So. Ėmei aid I APRUBEŽTUOTAS PASIŪLYMAS ' f tus verti dubeltat daugiau; tik tre-

TK.n____ onnn 1 o / u - i ... ^LLL.vmlnaIC1A |čia dali unoketi Urba priimsiu mai-Bargenas už cash, nauji rakandai ■ ^04 AV. 33rd St., prie Normai Avė.inon automobilių uždarytą (Sedan) 
sandelyj parduosim uz 40c ant dole-. Chicago, III. prie pirmo {mokėjimo. Atsišaukite
no, Jacųuard, Mohair jr frieze parlo- į--------------------------------------------------£reita[ Savininka.s
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 . . , ... . . q p KAZWFI I
walnut valgomo kambario setas, $50,; « n«atsliji‘auij"“',,nUkoa' «258,’ik?’nOT'' 6312 So- "’esteni Avė.
5 šmotų \valnut miegruimio setas,'?,6. . lhiai(,as nuo iki $iuv..
95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, iKau?ai As6a1’ 

11 O v A 1 C • <1 IJ la’ I ’ Ta ’ Tj C' La’■ T T 4

REIKALINGAS patyręs bučeris,

Avė. Tek Puliman 3990.

REIKALINGI vyrai pardavinėti j 
siutus ir ©verkautus už $18.50, arba 
du už $33.50. 3040 Wallace St.

REIKIA pirmos klesos bekerio ' 
prie kepimo duonos ir bisketų, 125 
So. 13th Avė., Mayvvood, 111.

REIKIA patyrusio bučerio.
5415 So. Kedzie Avė.

pusryčių setai $10, 4 kambariams 
*395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-l(r W. Madison St.

For Rent
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

low ir dviejų karų garažas. Nau
jus, moderniškas namas, ]_____
vandens šiluma, shovver bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artęsian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

VERTI $1500. UŽ $275/
| z 4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- 
, tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus- 

, ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui- 
x-.au- i ,n,° se^as» 2 VVilton 9x12 kaurai, 2 

karšto Pastatomos liampos, miegruimio pa
tiesalas ir paveikslai.

ĄIARMON WAREHOUSE 
f GI40-42 Cottage Grove Avė.

Atdara vakarais ir nedėlioj

Pa-

RENDAI bekernč. Randasi geroj I fAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
vietoj, 692<> o. Rockwell Si. , lles„ P»si<mam ir dastatom bilr

________ ______________________ kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas

RENDON 2 kambarių flatas, $15, mus. Taipgi turime naujus pirmos 
taipgi 1 furnišiuotas kambarys, 2517 rųšics rakandus
W. 46th Place. Co’umbus Park Furniture Co.
------------------------------------------------ 5655—57 W. Madison st Col. 0319

NEGIRDĖTA PROGA '
Kas prižiūrės 4 flatų namą, tam 

duosiu gyventi 4 kambarius — 
Rendai 5 kambarių flatas už 
6 kambariai štymu apšildomi

Kreipkitės
3144 W. 43-St.

Phone Lafayette 8916

veltui.
$20.00;
$60.00.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PASTABA. Turime parduoti tuo- $5.25. 
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- ~ " 
jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 | 
radio . setus, parduosime jūsų pasiū
lymu. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6
vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

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

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

i vakarus* nuo Manheim Rd., l
(pirkinys už $2400, cash. Imkit, 
|Westcnester “L” iki Belhvood Avė I
i stoties. W. S. BOOLS CO., Phone
Belhvood 4818.

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

geras į rytus iki Wagner Road, pas- 
....... jkui Wagner Road j šiaurę iki 

namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

kitomis valandomis pagal sutartį.
I. J. SCHILLER & CO.

Namų Statytojai
4708 N. NVestern Avė.

Ravenswood 3069—0196

KAM MOKĖTI RENDĄ?

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 

i dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
jus galite nusipirkti 5 kambarių 

P ARDAVIMUI 4 apt. 3 garadžiai,' bungalovv, su stikliniais porčiais, 
? , kaina j karštu vandeniu šildomą, ugnavie-

$28,000, cash $3000,* taipgi 2 flatų; tė. Dar galima pristatyti du kam- 
prie St. Lawrence, netoli 62 St., • --*■ ----- —:— r—

SINGER siuvamos mašinos, <lc- '<’a $9000 cash. Pagal reikalą 
rnonstratoriai ir pertaisytos, po uansuosime. 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė
jimais.

4251 Cottage Grove avė.

muskrat. Atdara 9-9. PETERS FUR
SHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756. | _____________  , o.
Specialis nupiginimas tam kas at- Hyde Park, įplaukų $3935, 
sineš šį skelbimą. x...«—.•

NAUJAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj, 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 

l—i-... ofisai spaniškas
Manor, 40(1 
Wi?., 2 lo- 

lotai North- 
Homan Avė. 
turit.

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

CHARLES JARCHOW

C. B. SWAN & CO.
1415 E. 55th St., 
Dorchester 3000

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karpetukas aykai pir
kėjui. George Kiniberley, 6512 So. 
Halsted St. Įsi floor.

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianų, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
M R. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
1-os lubos. *

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, walnut mieg- 
muimio setaš, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

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.

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

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi
neškit šį skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

17 apartmentų, 3 ofii 
bunga!ow, Edgebrook 
akrų farma į Taylor, 
jai į Niles Center, 2 
brook, 1 lotas 2140 S. 
Mainysiin į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5’4 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

' bungalow, su stikliniais porčiais, 
; karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 

rei- barius ant viškų’ garo paipos jau 
fi- ten yra suvestos. Taipgi yra įmury- 

į ta prosininuiii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo {mokėjimą, kaina 

--- $8850.
5236 SO. GREEN ST. 

Savininkas ant vietos.
arba pašaukite Rex Healty 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St. 
Tel. Randolph 1630

PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
low, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319 I

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 Beverly 7900.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalo\v,

• 4 iii nnL.  --------- - -
gos. Beveik nauja (> kambarių St. prie Maple Avė., Bersvvn, III

; bungalovv ir dviejų karų gara-
; žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette

I Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi-

BARGENAS ir lengvos išlyPARDAVIMUI 1% aukšto medinė 
cotage, karštu vandeniu šildoma, 
viškai, garadžas, įplaukų $80 j me
nes)', kaina $7500, įmokėti $500 ar- 

’ ’ - ------ • . 5932

Rūbai ir kailiniai
Weiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sulaupykit tarpininko1 .F(WVV, T
pelną. ’ Sampeliniai kaįliniai kaulai Į ba parduosiu už $7200 cash. 
iž išlaidas. Northern seni kautai j So. Honore St., Tel. Prospect 9710.

$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit. 

VVEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403 •

Pirkit
Rašykit 

and

Business Chances
PardavimyffBizniai ^

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

' PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinė j imo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard 2092.

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

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

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

BUČERNĖ pardavimui, geroj vie
toj. šalę National Tea Store, geras 
lysas, galit gauti už dabaigimą mo
kėti už fikčerius. Cash arba išmo
kėjimais atsakantiems žmonėms.

THE WESTERN BUTCHER 
SUPPLY CO.

170 N. Sangamon St. 
Tel. Monroe 0935

PARDAVIMUI karčiama, Lietuviš
ka Užeiga, arba priimsiu partnerį 
ant pusės. 3524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Auditorium Bowl- 
ing Alley and Billiards, taip-pat 
Lunch ruimis, 3133 S. Halsted St.

DVIFLATIS — $12500
Moderniškas mūrinis namas, 5 ir. 

6 kambarių, ip Bervvyn, gražiame re-' 
zidenciju distrikte, l’/2 bloko iki 22 1 
St., ir ’T/’ stoties. T'kras tyarge-1
nas

KOHOUT BROS., 
6208 West 22 nd St.

Bervvyn, III.

BRIGHTON PARK 
Naudokitės Proga

BIZNIO namas, krautuvė ir 2 fla
tai, atneša $50 -j mėnesį. Specialis 
bargenas.

$3800
2 FLATŲ medinis namas, cemen

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

$6800
mūrinis namas,f vėliau- 
du dideli 4 kambarių 

parlor, aržuolo trimas.
$2000. Didžiausis bar-

$10700
MUMS reikia bungalow, medinių 

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

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

NAUJAS 
si 03 mados, 
flatai, sun 
cash reikia 
genas.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma

• morgičius
MES DUOSIME 

KA NORI' 
“GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
. “1„ 7 

minūtos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksil^ 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE .Ir., 
Tel. Riverside 6097

! giau negu verta. Del informa- j 
ei jų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,1 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 Įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
Marųuette Manor, netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo
tas, furnas šildomas, įmūrytas 
plumbingas, ugnavietė, 2 karų 
ražas, savininkui reikia pinigų, 
atmes gero pasiūlymo, su $1500 
lit veikti. Sevvard & Co., 3117 
63 St. Prospect 6100.

ga- 
ne- 
ga- 
W.

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant iusų loto be {mo
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

atvažiuok —
dykai 
sveiki

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

Ganai 4960
6 KAMBARIŲ namas Berwyn, 

naujai malevotas ir dekoruotas, nau
ji šviesų fikčeriai, 40 pėdų lotas, 3 
karų garažas, tuojau galit gyventi, 
kaina nupiginta iki $7000, labai 
lengvais išmokėjimais.

A. T. PEISTOR 
130 So. Oak Park Avė.

O. P. Phone Village 7500
--------------------- ------------- ?-------------

PARSIDUODA bizniavas kampas, 
tinkamas dėl soft drink parlor, mu
ro namas, dvi krautuvės ir 5 fla
tai, muro garadžius, lietuvių apde- 
linkėj. Rendos neša $4000 į metus. 
Parduosiu pigiai, tik $33,000, cash 
$8,000. Randasi 1925 W. 51st St. 
Savininkas

Phone Republic 2782

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenais. 201 Harrison 
St., Oak Park, Tel. Austin 3074.

...

INVESTORIA1
Mes turime keletą labai gerų in- 

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

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

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

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

iųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, <................ .
rendą jus galit įsigyti nuosavą na
mą, 5 iki Okambarių mūriniai bun- 
galow 
visais atžvilgiai, tile stogas^ tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50 y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

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

o kitus kaip 
jus galit įsigyti nuosavą na-

ir rezidencijos, moflernjški

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

ąų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga junig apsb'vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas ru garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai.GERIAUSIS bargenas North West . .

Side, 5 katnbariiį cottage, 2 karų ga- 10520 So. State St. 
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891. 2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pc- 

j čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
! lo trimas, labai geroj apielinkėj,

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
karštas vanduo, sun parlor, pečium, kaip rendą. šaukit savininką. 5910 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. Irving Park Blvd. Kildare 8091. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit  
su manim tuojau. J. R. BRUCE 745 i a tc > • • >N. Hamlin Avė., Kedzie 7891. ' ISMOKfJI.MAIS pagal jūsų ||,lau-

_ _____________ ’__________________ įkas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v.

LOTAS prie 71st St. ir Western š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide-
Ave., 50x125, kaina $11,000, cash Ii viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti
reikia tiktai $5,000. Randasi lietu- įrengimai, netoli geros transporta-
vių apielinkėj. Namų kainos šiame. rijos, tik biskį įmokėti. HOME
distrikte auga kasdie. Savininkas1BUILDERS OF AMERIKA, 134 N 
Vincennes 7346. La Šalie St. Central 6925.

—


