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Lietuvių kongreso 
Rygoj atsišaukimas

Ragina pasaulį boikotuot 
Kauno smurtininkus

Prašo pasaulio darbininkus 
remti Lietuvos žmonių 

kovą su fašizmu
NEW YOBKAS, lapkr. 20. 

[N. Y. Times]. — Tuo tarpu 
kai Lietuvos valdžia protestuo
ja Tautų Sąjungai dėl Lenkų 
vyriausybes smurto žygių Vil
niaus krašte, dėl uždarymo lie
tuvių mokyklų etc., ištremtieji 
lietuvių darbininkų vadai ir ki
ti liberalai Lygoje ir kituose 
Pabaltijo miestuose leidžia at
sišaukimus, kuriais prezidento
Smetonos ir ministerio pirmi-
ninko Voldemaro režimą pa
smerkia kaip teroro viešpatavi
mą ir ragina kitas valstybes 
boikotuoti Kauno viešpačius.

Tarptautinės Profesinių Są
jungų Federacijos Amsterdamo 
Biuras paskelbia šitokią rezo
liuciją, kuri buvo nesenai įvy
kusio Rygojie lietuvių epiigran- 
tų kongreso priimta:

Lietuvos emigrantų 
kongreso Rygoj 

atsišaukimas
“Mes atsišaukiame i viso pa

saulio darbininkus ir visus są
žiningus žmones, vyrus ir mo
teris, prašydami protestuoti 
prieš darbininkų žudytojus Lie
tuvoje, raginti atšaukti visus 
svetimų kraštų ministerius iš 
Lietuvos ir nutraukti visus dip
lomatinius santykius su Lietu
vos valdžia. Lietuvos darbinin
kai atsišaukia į savo draugus 
visame pasauly, prašydami pa
dėti jiems morališkai ir mate
riališkai jųjų kovoje su fašiz
mu, kuris gresia pavojumi vi
sam pasauliui.

“Fašistų diktatūra Lietuvoje 
yra dvarininkų ir buržuazijos 
režimas prieš Lietuvos darbi
ninkų judėjimą ir jos socialines 
reformas: prieš žemės reformą, 
socialinj draudimą, ligonių ka
sas, švietimo įstaigas, etc. To 
režimo prieky yra Karininkų 
Komitetas, kuris tą kruviną 
smurtininkų Smetonos ir Volde
maro valdžią dengia.

“Tie uzurpatoriai, pasigrobę 
valdžią smurtu, sumindžiojo 
krašto konstituciją, išvaikė sei
mą ir įsteigė karišką diktatū
rą, kuri smaugte smaugia 
Lietuvos darbininkų klasės pro
fesines sąjungas, jos socialinį, 
kultūrinį ir politinį judėjimą, i

“Lietuvos smurtininkų val
džia sunaikino visas profesines 
sąjungas ir dagi grynai darbi
ninkų švietimo įstaigas, ir te-'
rorizuoja spaudą. Parodyti, teisėmis naudotis.”

K. Bielinio liga

(Speciali pranešimas “Nau
jienoms”).

Spalių mėn. pabaigoje sun
kiai susirgo drg. Kipras Bieli
nis, buv. Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir visų trijų Seimų at
stovas, Socialdemokratų frak
cijos narys. Jo viduriuose (pil
ve) butą jau nuo ilgesnio laiko 
žaizdos. Teko atsigulti Kauno li
goninėje. Padėtis gydytojų j- 
vertinama kaipo labili rimta.

kaip toli reakcija nuėjo, pasa
kysime, kad profesinių sąjungų 
nariai buvo ištremti j koncent
racijos stovyklas arba sukišti 
į kalėjimus tik dėl to, kad jie 
turėjo pasikalbėjimų su Alber
tu Thomasu, Tarptautinio 
Darbo Biuro direktorium. Kiti 
vėl buvo priversti bėgti j už
sienius. Karo teismai per de
šimti mėnesių dirbo išsijuosę, 
teisdami ir žudydami veikliau
sius darbininkų klases vadus.

“Ramius piliečius karo ko
mendantai su ' didžiausiu sava
vališkumu tremia į koncentra
cijos stovyklas, veja laukan iš 
jų namų,/meta į kalėjimus ir 
velka Į karo teismus. Žmonės 
visai beginkliai ir savo engė
jams negali organizuotu budo 
pasipriešinti.

■‘Šian ir ten buvo sukilimų, 
kaip Tauragėje, Skaudvilėj, Er
žvilke, Jurbarke, bet jie buvo 
patrempti su dideliu kraujo lie
jimu. Valdžios žadamas refe
rendumas yra tik pasityčioji
mas ir viliugybė, o todėl visas 
kraštas nusistatęs jį boikotuo
ti.”

Suomių Socialistų par
tijos protestas prieš 

terorą Lietuvoje
Beveik tuo pačiu laiku, kai 

šis boikoto atsišaukimas buvo 
paskelbtas, esančios dabar val
džioje Suomių socialistų parti
jos vykdomasis komitetas pa
siuntė Lietuvos valdžiai šito
kį protestą:

“Mes norime Lietuvos val
džiai priminti, kad visuomenės 
opinija šiandie yra tokia jėga, 
kurios paneigti negalima, ir kad 
socialistinė darbininkų klasė 
kraštuose, su kuriais Lietuva 
turi santykių, yra patapęs ga
lingas tų kraštų gyvenime ele
mentas. Darbininkų klasė pa
smerkia kiekvieną režimą, ku
ris, kaip kad dabar Lietuvoje 
viešpataująs, yra atkreiptas 
prieš darbininkų klasę ir demo
kratiją.

“Mes graudename Lietuvos 
valdžią tuojau paliauti baudi
mus savo politinių oponentų 
mirties bausmėmis, ir ypatin
gai tų, kurie dalyvavo neramu
muose. Mes graudename Lie
tuvos valdžią tuojau atsteigti 
konstitucinę tvarką, kuri Lie
tuvos žmonėms leistų vėl savo

Maištininkų vadas sušaudytas

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 22. — Nuevo Laredoj 
tapo sugautas vienas Gomezo- 
Serrano maišto v^idų, gen. Os- 
car Aguilar. Jis tuojau buvo 
sušaudytas.

Karo aviatorius užsimušė
MANILA, Filipinai, lapkr.

22. —r Aeroplanui nukritus že
mėn užsimušė Jungt. Valstybių 
armijos leitenantas Mathew 
Finu.

Lietuva vėl baugina
ma Lenkais

Pilsudskis, įtūžęs dėl skundų 
Tautų Sąjungai, galįs bandy
ti Lietuvą aneksuoti

MASKVA, lapkr. 22. [Chica
go Daily Ne\vs koresp. Junius 
B. Wood]. — Lietuvos vyriau
sybė rodo didelio susirūpini
mo, kad Lenkija nebandytų 
jėga aneksuoti Lietuvą ir tą 
aneksavimą padaryti įvykusiu 
faktu dar prieš ateinantį Tautų 
Sąjungos tarybos susirinkimą, 
kuris įvyks gruodžio mėnesį, ir 
kuriame Lietuvos-Lenkijos ki
virčai bus vėl dienos tvarkoje. 
x Žiniomis iš tų pačių versmių, 
Lenkų užsienio departamentas 
pranešęs Anglijos ir Franci jos 
atstovams, kad diktatorius Pil
sudskis esąs be galo įnirtęs dėl 
pastarojo Lietuvos skundo Tau
tų Sąjungai ir reikalavimo, 
kad Vilniaus klausimas butų 
laikomas atdaras. Lenkų dip
lomatai ir nekaringesni mili- 
talistai prašo didžiąsias valsty
bes, kad jos darytų spaudi
mo Lietuvai, idant pastaroji 
atsiimtų savo aitrų skundą iš 
Tautų Sąjungos ir eitų prie 
atsteigimo prekybinių ir diplo
matinių santykių su Lenkija.

Kai tie lenkų-lietuvių kivir
čai bus svarstomi 'Pautų Są
jungoje, Vokietijai gal būt bus 
lemta turėti sprendžiamas bal
sas. Vokietija žiūrės, kokios 
pozicijos laikysis sovietų Rusi
ja, kuri nėra Tautų Sąjungos 
narys, I>e4 kuri yra svarbiausias 
Pabaltijo valstybių kaimynas, 
ypatingai suinteresuotas dabar
tiniu ginču. Rusai turi padarę 
sutartis dėl sienų tiek su Len
kija, tiek su Lietuva. Francija 
dirbo išvien su Anglija, bandy
damos sutaikinti Lietuvą su 
Lenkija, Italija gi, nors irgi 
yra tame triumvirate, yra la
biau palanki Lietuvai.

Lenkija diplomatiškai slap
tais keliais per Franciją reika- 
auja, kad Lietuva paskelbtų, 

jogei karo stovio su Lenkija 
daugiau nebėra, ir pakeistų sa
vo įstatymus, liečiančius Vil
niaus piliečių įėjimą į Lietuvą. 
Jetuva vėl tais pačiais Pran

cūzų diplomatiniais keliais at
sako, kad Lenkija, kuri praei
tą pavasarį rodžius tiek taikin
gumo, o praeitą rugsėjo mė
nesį Tautų Sąjungos susirinki
me proponavus dagi panaikinti 
visus karus, savo gerų norų 
netesėjus nė iki aušrai išauš
tant: vos tik Tautų Sąjungos 
seimas pasibaigė, lenkai Vil
niaus krašte ėmę visu smarku
mu persekioti visa, kas tik yra 
ietuvių.

Lietuva nurodo, kad Su val
ių sutartimi, pasirašyta 1920 
metų spalių 9 dieną, Lenkija 
pripažino Vilnių Lietuvai, ir 
sako, kad Lietuva norėtų, 
idant lenkai trokštų taikos ly
giai taip, kaip kad jos trokštą 
lietuviai.

Čechoslovakai nori gaut 
$25,000,000 paskolos
NEW YOBKAS, lapkr. 22. 

— Girdėt, kad Čechoslovakija 
netrukus pradėsianti derybas 
su Nevv Yorko bankininkais 
dėl $25,000,000 paskolos.

HARRISBURG, III., lapkr. 
22. — Automobilių kolizijoj 
čia buvo du asmenys užmušti, 
L. Abner ir Ivan Walker.

RYTOJ—
Dėkos dienoj Nau
jienos neišeis.

• Pacific auti Atlantic Photo]

Naujas Vokietijos ambasa
dorius Jungt. Valstijose Dr. 
von Prittwitz und Gaffron, ku
ris tapo paskirtas vieton už
muštojo nelaimėj su aeroplanu 
labai gabaus diplomato barono 
von Maltzan.

40 traukinio banditu 
užmušta susikirtime
EL PASO, Tex., lapkr. 22.— 

Praneša, kad Meksikos federali
nės kariuomenės dalis užklupus 
banditų būrį, kuris praeitą 
trečiadieni netoli nuo Aguas 
Calientes puolė pasažierinį trati 
kinį, paskerdė devyniolika 
traukini lydėjusių kareivių ir 
sužeidė' keletą pasažierių.

Banditai bandę priešintis, 
bet btivę skaudžiai sumušti. 
Keturiasdešimt jų 'buvę nukau
ta, daug kitų sužeista. Likusie
ji išbėgioję. Du jų buvę gyvi 
sugauti ir tuojau sušaudyti.

Antisemitinės vengrų 
studentų riaušės

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 22. — Vakar čia vėl 
įvyko antisemitinių studentų 
riaušių. Daug žydų studentų 
ir studenčių buvo kruvinai su
muštu, v

Automobilių nelaimė
OMAHA, Nebr., lapkr. 22.

Automobilių kolizijoje vieš
kely netoli nuo Elkhorno du 
asmenys buvo užmušti ir penki 
sužeisti. Vienas užmuštų buvo 
lenkų kunigas Bor.

STOKI IOLMAS, Švedija,
lapkr. 22.—Mirė žymus šve
dų muzikas ir kompozitorius 
K. Stenhammer.

BAIFORD, Fla., lapkr. 22. 
— Valstijos kalėjimo farmo- 
je buvo nužudytas kalinys 
Benjamin Levins, žmogžuda, 
kuris Floridos valstijoje buvo 
užmušęs penkis asmenis.

LONDONAS, lapkr. 22. — 
Scotland Yardo žvalgyba suė
mė vieną vokietį ir vieną airį, 
kaltinamus dėl šnipavimo. Su
imtųjų vardai laikoma šlapty.

1 'T"1 ....................... ............................. ...................

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

Galima laukti lietaus ir snie
go; šalčiau; stiprus žiemių 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 6 ’ F.

šiandie saulė teka 6:49, lei
džiasi 4:24. Mėnuo teka 5:24 
ryto.

Kasyklų darbininkų 
streikas Coloradoj

Streikininkai žada eiti pas gu
bernatorių protestuoti dėl 
kariuomenės siuntimo

DENVER, Colo., lapkr. 22.— 
Streikuojančių Colorados ang
liakasių vadai pranešė visiems 
streikininkams, kad jie pasilik
tų namie ir tuo budu vengtų 
panašių skerdynių, kokios va
kar įvyko ties Cohimbine kar
šyklomis, kur penki angliaka
siai buvo kasyklų sargybinin- 
kų užmušti ir daugiau kaip 
dvidešimt sužeisti.

Streikininkų komitetas išlei
do šitokį pareškimą visuome
nei :

“Mes kovojame dėl principo, 
žodžio laisvės teisės, nei tei
sės kaip lojalių piliečių mums, 
tur būt, niekas negalės atimti. 
Tie Cohimbine kasyklų žmonės, 
kurie mus šaudė, yra Johno 
D. Rockefellerio Jr. pasamdy
ti žmogžudės. Angliakasiai rim
tai mano eiti in corpore pas gu
bernatorių Adamsą ir protes
tuoti prieš siuntimą kariuome
nės į kasyklų sritis.

“Streikininkai nevartos jokių 
smurto priemonių; jie laikysis 
ramiai, ir tuo savo nusistaty
mu privers Colorados piliečius 
•r visą kraštą angliakasius 
icmti. Savo pusėje mes turime 
si'oresnį ginklą, ne kad šautu
vus ir gazo bombas. Mes pra
našaujame, kad per dvi savaites 
Colorados anglies ištekliai bus 
jšsemti ir kasyklų savininkai 
bus priversti sutikti mokėti 
mums algas pagal Jacksonvil
ios kontraktą.”

Vokiečiai nufotografa
vo naują kometą

BERLINAS, lapkr. 22. — 
Hamburgo universiteto as- 
tipncmijos prof. Scwartzmann 
nufotografavo naują, plika 
akim nematomą, kometą, try
likto ar keturiolikto dydžio 
žvaigždės žibėjimu. Kometa 
vra žuvių konsteliacijoje.

RADO TRIS ŠEIMOS NA 
RIUS SNIEGE SUŠALU

SIUS

SUPERIOR, Wis., lapkr. 22.
Netoli nuo Havvkins, Wis., 

rado laukuose sušalusius 
Chippevva gyventojus, Davidą 
Wade, jo žmoną ir jų dešim
ties metų dukterį. Jie, matyt, 
žuvo per siautusią praeitą sa
vaitę smarkią sniego audrą.

3 vaikai žuvo ugny.
PIQUA, ’Ohio, lapkr. 22.— 

Gaisre, kurs sunaikino čia gy
ventojų R. Blaok’ų namus, žu
vo trys jų maži vaikai.

Dinamitavo tiltą
PITTSIBUIRGH, Pa., lapkr. 

22. Nežinomų asmenų buvo 
dinamitu išsprogdintas PėlTna. 
geležinkelio tiltas netoli nuo 
Parnassus.

Naujas Morokos sultanas
FEZAS, M o roką, lapkr. 22. 

— Mirusio Morokos sultano 
Mulai Jusefo užėmė jo 17 me
tų amžiaus sunūs Mulai Moha- 
medas.

žemės drebėjimas Turkijoj
LONDONAS, lapkr. 22. — 

Smarkus žemės drebėjimas iš 
dalies sunaikino Mulgos mies
tą, netoli nuo Smirnos, Turki
joje.

Sovietuos laivynas 
pakėlęs maištą?

BUOHARESTAS, Rumunija, 
lapkr. 22. — Bucharesto laik
raščiai praneša, kad Juodosiose 
jūrėse kilęs sovietų laivyno 
maištas. Vienas tų laikraščių 
deda pranešimą iš Konstancos, 
kuriame sakoma, kad laivynas 
pakėlęs maištą dėl išmetimo 
Trockio ir Zinovjevo iš komu
nistų partijos.

Sako, kad sukilę karo laivai 
šaudę Odesą ir Sevastopolį. 
Daug namų buvę sunaikinta ir 
žmonių užmušta.

Italijoj suimti du žymus 
fašistą priešai

ROMA, Italija, lapkr. 22.
Fašistų vyriausybė suomė ir 
ištrėmė du žymiu asmeniu, ge
nerolą Roberto Bencivenga, 
karo metais buvusį generalinio 
štabo viršininką ir laikraščio 
II Mcndo karo dalykų redakto
rių, ir Ponzio San Sebastiano, 
gavusį karininkų aukso medalį 
už pasižymėjimus karo metais. 
Abudu buvo kaltinami dėl 
priešfašistinės darbuotės. Gen. 
Bencivenga buvo artimas buvu
sio ministerio Nitti draugas, o 
Sebastiano iki nesenai buvo 
uolus fašistas.

SENA EX KAIZERIO SESUO 
IŠTEKĖJO Už JAUNO INDI 

PLOVkJO

BONN, Vokietija, lapkr. 21.
Princesė Viktorija Schaum 

bcrgLippc, buvusio kaizerio 
Villielmo sesuo, 61 metų am
žiaus, vakar ištekėjo už jauno 
rusų emigranto Aleksandro 
Zubkovo, 27 metų amžiaus. 
Zubkov dirba viename resto
rane kaip indų plovėjas.

KETURI ITALAI MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ

TRENTON, N. J., lapkr. 22. 
— Valstijos kalėjime vakar 
buvo nužudyti elektros kėdėj 
keturi italai, du broliai Joha
no, Christofer Barone ir Louis 
Capozzi, mirties bausmei pa
smerkti už užmušimą vienos 
Newarko kompanijos kasinin
ko.

Komunistų areštai Turkijoj
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, lapkr. 22. — Turkų vy
riausybė areštavo šešiasdešimt 
keturis turkų komunistų judė
jimo vadus.

_____  me pranešti, kad kolei kas nie-
LINCOLN, Ncb., lapkr. 22.— , ko tikro patarti negalimi?. Ti- 

Gaisras sunaikino čia Van.'kimes betgi patyrinėti tą daly- 
Sicklo Paint and Glass kompa-' ką plačiau ir pranešti vėliau 
nijos įmonę. skaitytojams apie tai. — Rep.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted 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, I1L

Obregoną bandę už
mušti katalikai

Ryšy su įvykusiu atentatu su
imti trys katalikų lyderiai, 
jų tarpe vienas kunigas

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 22. — Trys žymus kata
likų organizacijos, vadinamos 
Sąjunga Tikybos Laisvei Ginti, 
nariai, kurie buvo areštuoti 
kaip tikrieji įvykusio lapkr. 13 
dieną pasikėsinimo užmušti ge
nerolą Aivaro Obregoną vadai, 
policijos viršininko pranešimu 
prisipažinę kalti.

Areštuotieji yra Luis Segu ra 
Vilchis, inžinierius; Miguel A- 
gustin Pro Juarez, katalikų 
kunigas, ir jo brolis Humberto 
Juarez.

Juos išdavė Juan Ji rado ir 
Lani berto Ruiz, kurie lapkri
čio 13 metė bombas į gen. Ob- 
negono automobilį ir po to tuo
jau buvo suimti. Kunigas Pro 
Juarez ir Josefina Montes de 
Oca, vyskupo Jose Montes de 
Oca giminaitė, buvo policijos 
suimti namuose, kuriuose, kaip 
pasirodė, buvo gaminamos 
bombos. Luis Vilchis, be to, 
prisipažino, kad jis nuolatos 
gabenęs ginklus ir amuniciją 
katalikų maištininkams į Jalis- 
co ir Zacatecas provincijas. Jo 
namuose rasta 7,090 šovinių, 
kurtuos Vilchis prisipažino no
rėjęs pasiųsti maištininkams į 
Jai i sco.

BUSO-TRAUKINIO KOLI
ZIJA,

i L . .

Dvidešimt šeši buso pasažie- 
riai sužeisti

JONESVILLE, Mieli., lapkr. 
22. — įvykusioje netoli nuo 
čia kolizijoje tarp Cbicago-Det- 
roit motorinio buso ir Ne*w 
York Central prekių traukinio 
buvo dvidešimt šeši buso pasa- 
žieriai sužeisti, kai kurie pavo
jingai.

Busas ką tik buvo persiritęs 
per kalvą. Lekiant žemyn į pa
kalnę, kame prieky buvo prekių 
traukinys, šoferis nebepajėgė 
busą sulaikyti, ir jis trenkė tie
siai į sunkius prekių vagonus.

PRANEŠIMAS.

Kai kurie lietuviai, susido
mėjusieji paskelbimu, tilpusiu. 
“Naujienose” lapkričio 21 d. ir 
liečiančiu Harringtono reika
lus, kreipėsi į “Naujienas” 
klausdami patarimo. Šiuo turi-
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Baso Dr. Margeris

Tęsinys)

Kodėl žmogus miegodamas- 
sapnuodamas kalba?

Jau ir iš to, ką pirmiau išmo
kome, žinom, jog somnambuliz
mo stovyj esančio žmogaus au
tomatiniai kūno judėjimai gali 
būti tiktai daliniai, vadinas, tk 
kuri-ne-kuri kūno dalis gali ju
dėti, o visas kūnas tuo tarpu 
visai ramiai laikytis. Taip daž
niausiai atsitinka su 
prietasomis (organais). O tai 
reiškia, kad tik kalbėjimo mus
kulai būva darban iššaukti, o 
kiti paliekami pilnoj \ ramybėj, 
žinoma, paeina tatai nuo tam 
tikrų galvos smagenose sričių 
suerzinimo ir prie veikimo su
žadinimo. Kalbėjimas per mie- 
gus-sapnus, tikrai sakant, yra 
paprasčiausia, dažniausiai pasi
taikanti, kartais ir visai

sveikatos žmonėse ir somnam
bulizmas kartais pasirodo.

Yra žmonių, kurių nervų sis
temos jėgos, tartum, taip iš- 
sisėmę, sumažėję, sumenkėję 
tėra, kad jie, tikrai sakant, ir 
nesugeba ir neišgali nei proti
nio nei fizinio darbo kaip rei
kia dirbti. Tai neurestenija. O 
neurastenikuose somnambuliz-

kalbos 'mas yra gana paprastas daik
tas.

kad ji pirmiau niekad per mie- 
gus-sapnus nebuvo vaikščiojus. 
Nebevaikščioja daugiau ir da
bar.“

Galų gale, somnambulizmas 
gali būti ir paveldėta yda, va
dinas, žmogus į šį svietą atei
damas ir šitą ydą savyje (sa
vo protoplazmoj) atsineša.

Ką somnambulai daro, 
ir kodėl?

re-

sve- 
kuose žmonėse pasirodanti som
nambulizmo rųšis.

Susišlapinimas lovoje.

Dažniausiai vaikai, daug 
čiau paaugusieji, da rečiau
augusieji kartais ima ir lovoje 
susišlapina. Nekurie iš jų pa
daro tatai apsisapnavę. Jie sa
pnuoja, jaučia, kad reikia nusi
šlapinti. Paprastu budu, kaip 
ir budėdami, pradeda šlapintis. 
Vieni iš jų akto nedabaigia iš- 
bunda, kiti išbunda tik pilnai 
šitą nešvarų darbą lovoje atli
kę, da kiti tik iš ryto nubudę 
pajunta, kad kas nors negera 
pereitą naktį su jais nutiko. O 
tai irgi yra dalinis somnambu
lizmas. Paeina jis iš to, kad 
šlapinimosi prietaisos tampa iš
šauktos į darbą ir tada subjek
tas (miegąs-sapnuojąs žmogus) 
neturi kritikos ir negali valdyti 
kad ir dalinių kūno judėjimų.

♦

Kodėl tik nekurtuose iš musų 
somnombulizmas gauna 

pasirodyt?
Alės visi miegame ir sapnuo

jame, vis dėlto tik kurie-ne-ku- 
rie miegodami-s a p n u o d a m i 
vaikščiojame arba ir ki
tą ką darome. Taip y- 
ra, žinomh, dėl to, kad pilnai 
sveikuose ir normaliuose žmo
nėse miegeivystė, rodosi, visai 
vietos nesuranda. Čia, šiaip ar 
taip, turi būt koks nors kūne 
ar proto, o labiausiai nervų si
stemos, suirimas, pakrikimas, 
iš normos iškrypimas, taipgi, 
lygsvaros stoka. Niekam tikęs 
kūnas ir protas gali būti jau iš 
prigimimo, bet gali ir Vėliau 
dėl nepalankių gyvenimo aplin
kybių niekais pavirsti. Daugiau 
šiais reikalais pakalbėsiume čia 
atskirai.

Kartais nervų sistemos suiri
mas pasirodo rečiau ar dažniau 
pasikartojančiais antpuoliais, 
kurie reiškiasi tuomi, kad žmo
gus staigiai pargriūva, nustoja 
sąmonės, gana dažnai trauko
mas ir tampomas tėra (konvul
sijos). O tai nuomirulis (epi
lepsija). šituose nenormalios

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

76 ir 101 raktų oktava 
Visos pirmos klesos plie- 

Dailus užbaigimas
Padarytos iš 
ir trigubos, 
niniala “reeds.” _
ir gražiai išmargintos,

Ncapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

-l’EARL (HJEEN” 
k KatoKgus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

Nekurie žmonės kartais pa
tenka į tokį stovį, kur idėjos 
taip aštriai kūną valdo, kad 
dėl to pasidaro kūno veikimuo
se net ir visai ligūstų permai
nų. O tatai vadiname histeri- 
ja. Ilisterikuose somnambuliz
mas irgi šilumos suranda.

Kartais miegeiviai daro ir 
kius pavojingus, baisius daly
kus, kokių j niekados nedarytų 
budėdami. Jie be jokios atsar
gos vaikščioja ant stogų, lipa 
i kalnus, perplaukia plačias li
pęs, pagaliau, yra atsitkimų, 
kad jie ir žmogžudystę papil
do.

žinoma, jie daro visai tai to
dėl, kad nesugeba dabar kritiš
kai pažvelgti į kūno judėjimus, 
darbus ir davinius. O kodėl jie 
nesugeba, tai jau išdėstėme po 
antrašte: Kas yra somnambu
lizmas? <

Antra vertus, gali čia betgi 
ir kitaip tik priešingai atsitkti.

njifcgga, m._________________________
I gabesniu, sumanesniu, mąsles
niu pasirodyti, negu paprastai 
budėdamas. Ir yra atsitikimų, 
kur somnambulai miego-sapno 
stovyj yra atlikę ir tokius dar
bus, kokių budėdami jie nieku 
budu padaryti negalėjo. Pa
vyzdžiui/ somnambulai muzikai 
per miegus-sapnus vokale ar 
instrumentine muzika ir tokios 
aukštumos yra 
budėjimo stovyj 
siekti negalėjo, 
pastebėta ir
vadinas, kad Somnambulai ma
tematikai per miegus-sapnus y-* 
ra išrišę ir tokias problemas, 
kurių jie anaiptol nepajėgė iš
rišti budėdami.,

(Bus daugiau)

to-

pasiekę, kokios 
nieku budu pa- 
Tas pats tapo 

matematikuose,

Trečiadienis, Lapk. 23, 1927

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

serus The American arba United States Novaculite Conipany.
Manęs reikalavo grupė žmonių turinčių L Harringtono no

tas ir Novaculite šorus. Jie nori poduoti skundų ir nori dasižinoti 
kiek L. Harringtono notos ir ščrai yra verti, nes visos L. Har- 
ringlono knygos ir rekordai yra pamesti.

L. Harrigton 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, jus, be abejonės, 
kooperuosite su manim ir priduosite tuojau savo skundų man, 
Suite 1101, 360 N. Michigan Avė., veikit tuojau.

P. A. BRONSON, ADVOKATAS
Suite 1104 — 360 N. Michigan Avė., Chicago, Illinois

xxxrxxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

Peoples Furniture Co

[Pacific and Atlantic photo]

• Teisėjas Ilarry M. Fisher iš 
Chicago, kuris nusprendė, kad 
Illinois nominacijų (primary) 
balsavimai yra nekonstituciniai 
ir todėl neteisėti. Jeigu nebus j q tai reiškia, kad žmogus mie-

i su-

r •
ACH) VIDURIUOSE

Kadangi dar tik priaugan
čiuose jaunikaičiuose ir mergai
tėse somnambulizmas dažniau 
pasirodo, negu užaugusiuose ir 
seniuose, tai dėl to ir manoma, 
jog amžius bene tik somnambu
lizmui padeda. Labai galimas 
daiktas, juo labiau, kad jau- 
niemsiems bręstant, šiaip ar 
taip, nervų sistemos jėgų daug 
išsisemia, pagaliau juk ir są
monė, ir protas, ir sprendimas 
nėra ganėtinai sustiprėję ir nu
sistovėję. O todėl visai nerei
kalingas susijudinimas ir bai
mė kartais kamuote jaunuolį 
arba jaunuolę kamuoja. Dabar 
ir somnambulizmui čia dirva 
nepaprasta. Bet ir kitaip ši
tuo klausimu manoma. Sako, 
kad vaikai dažniausiai per ma
žai išsimankština. Taigi jų 
muskulai negauna kiek reikia 

Tokiu budu jie (mus- 
k u riti

miegant plaukia impulsai tie
siog į galvos smagenas, tenai? 
padaro judėjimo srity j gana gy
vą budėjimą, o jau tada eina iš 
ten, tartum iššaukimas muškit 
lų į darbą. Taip ir pasireiškia 
muskulų automatinis judėji
mas.

Ir lytis reikia galvoje tu
rėti, nes pirtn subrendimo, tai 
vaikuose dažniau somnambuliz
mas pasirodo, bet po subrendi
mui, tai mergaitėse, geriau 
kant, jau moteryse.

Perdidelis pfoto darbas 
liestis kartais 
somnambulizmui 
Skaitymas 
apie 
šito 
mo)

darbo.
kulai) yra šaltiniai, iš

vv/viv 1 uvvviovvi. leiblvia, Kelti ZIUVgUb

skubiai išleisti nauji įstatymai,' godamas-sapnįlodamas gali 
/ai nominacijas svarbiųjų vai-1 
stijos viršininkų, kurie bus 
rėnkami ateinantį rudenį, turės 
atlikti partijų vadovų konven
cijos.

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas
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DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

“Phillips Milk of Magaegia 
Geriau negu Soda

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

Užlaiko viską dėl namų 
TAIPGI 

WH0LESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

" Vietoje sodo? nuo dabar pra- 
dėkit .vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnęsia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo a?ba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik“ 
ras “Phillips Milk of Magnęsia” i 
yra užrašomas gydytojų, nes jis i 
prašalina tris sykius daugiau •; 
acid iš skilvio kaipo saturated i 
solution of bicarbonate of soda Į 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų- j 
rių labai lengvai. Be to dar, jis; 
daug malonesnis vartoti negu I 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil-'

i lips”. Dvidešimtis penki ir pen-1H 
kiasdešimtis centų buteliukas, [ * 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of • S 
Magnęsia” yra U. S. Užregis-! 3 
truota Trade Mark per The i į 
Charles H. Phillips Chemical Co. I 
ir jo pirmtakuno Charles H. I 
Phillips nuo 1875.

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkčiausių Amerikos muzikalių išdirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATEB KENT RADIOS ir it.
Reikalaujanti bile muzikaliu daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresnj patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

Bai- 
nu- 
Ka- 
buti 
apie H

prirengia žmoguje dirvą som
nambulizmui pasirodyti.

Nei šio nei to bijojimą kar
tais miegeivystė seka. Atsi
menu vieną labai tikrą atsiti
kimą, kurį man teko itin rim
tai pastebėti ir studijuoti, 
gęs medicinos mokslą eiti, 
ėjau ligoninėn praktikuoti, 
dangi man reikėjo tenais 
lakti ir dieną, tai, žinoma 
nakvojimą namie nė kalbos ne
galėjo būti. Todėl mano mote
riai prisiėjo vienų vienai kelių 
kambarių namuose miegoti. 
Nors bijotis, tiesą sakant, visai 
nebuvo ko, vis tiek baimė ne
davė jai ramumo, 
iai, kad 
ijantis 
lino, 
ilogutis 
somnambulizmas gavo 
joje įsigyventi. Gavus šunį, i 
dalykai biskį pagerėjo, mat da- 
;ar nereikėjo visai apvienėjus 
namuose būti. Persikėlus man 
Į kitą ligoninę — taip, kad bu- ■ 
tų galima dažniau namie nak-: 
voti, žinoma, išnyko nereikalin- i 
ga baimė, nervų sistemą atga
vo lygsvarą, ir ją daugiau nei 
slogutis nei somnambulizmas1 
nebevargino. Reikia dadėti,!

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

3633 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8-tai 
valandai vakare, kasdien 

Nedėtomis uždaryta
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

ĮrixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Garsinkites “Naujienose”Atrodydavo 
kas nors blogo jai vė- 

kambariuose pasislėpęs 
Ją pradėjo ne tiktai 
dažnai slėgti, bet ir 

progos

sa-

ru-

PERLINES

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

zar- 
svaigulio. raugėjimo, uikietė- 

neveiklių kepenų ; jei neturite apet to, 
nuvar-

* t 
yri- 

g amt i*

Tanlac
Al MILUON BOTTLES USED

ir
g t;oda progos 

pasir o d y t i. 
Įsitikimi), pasakų 

miegeivystę, kartais .net
klausimo (somnambuliz- 

studijavimas ima ir, tarsi,

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Ir Svaigulio
Gydytojųi tvirtina mums, kad 90 nuošim 

.čių visų ligų paeina nuo skilvio ir žarnų 
truladių. Jus negalite būti sveikas, jei jūsų 
virsk nimas yra blogas; ištikrųjų jus susirg- 
site, jei tik nemainysite savo maisto, kuris 
butų tinkamai suvirškinamas ir užiaikykit 
savo skilvį geroj tvarkoj.

Tan'ac turi pū kų rekordų kaipo gerai pa 
geibstančios nuo nevirškinimo trubelių viso
kios rųšies, net ir labai užsisenėjusių.

Skaitykit ką Mr. John F. Meighen, 619 
Highland Avė., S'dney, Ohio, sako: “Per ke. 
lėtą metų aš turėjau didelį skilvio skaudė
jimą iš priežasties gasų ir dikčiai kentėda- 
vau nuo nemigės. Kol aš užbaigiau pirmą 
butelį aš pastebėjau didelę pagelbą. Dabar 
aš esu geroje sve’katoje ir neturiu jokių 
ski vio trubelių.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, vidurių ir 
nų skausmų, svaigulio, raugėjimo, 
jimo, 
negalite miegoti, esate nervuotas 
gęs, tai yra tikras ženklas, kad jums re kia 
Tanlac. Jos yra geros grynos gyduolės, 
rengtos iš šaknų, žievių ir žiedų 
nių gyduolių. Nusipirkit butelį nuo savo vais
tininko š'andie. Pinigai bus jums grąžinami 
jei nepagelbės.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lo.ą ar farmą visa

dos kreipkitės i seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 134 kp.
■ ■ ■ ■ >

Dar iš SLA 134-tos moterų 
kuopos vakarienės

Nors jau buvo minėta šios 
kuopos įvykusi 13 d. lapkričio 
p-ios M. Kenutienės namuose, 
5015 Quincy St., Lietuvos naš
laičiu naudai vakarienė, tečiaus 
matau reikalo pažymėti, kad 
svečiai Lietuvos našlaičiams 
Kalėdų dovanoms aukavo se
kančiai: F. Demeikis $3, O. 
Viščiulienė $2; po $1: O. De- 
mikienė, P. Mockienė, P. Visba- 
rienė, M. O. V. Katkevičia, K. 
K., J. Katkevičienė, A. Olševs- 
kis, A. Bachunas, P. Balickie- 
nė, Z. žilvitienė, J. Gulbinienė, 
M. Viščiulienė. Viso $18, kurie 
ant vietos tapo perduoti Chi
cagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams Šelpti iždininkei, P. 
Balickienei. Pinigai greitoje at-. 
eityje, bendrai su Ch. Komi t. 
Liet. Naši, šelpti surinktomis 
aukomis, bus pasiųsti Kaunan,' 
Liet. Moterų Globos Komitetui,' 
idant nupirkus nelaimingiems 
našlaičiams šiltų drapanėlių. '

Su pasigerėjimu reikia pasa
kyti, jog surengimas šio prakil-1 
naus vakarėlio yra sumanymu • 
ir didžiausiu pasidarbavimu pa- ’ 
čios p-i(5s M. Kenutienės, nes ji 
svečių pasilinksminimui veltui 
suteikė savo puikius namus ir 
skanią vakarienę. Taipgi sma
gu' paminėti, jog p. M. Kenu- 
tienė yra Amerikoje gimusi ir 
augusi lietuvaitė ir daugeli me
tų darbuojasi lietuvių tarpe, ir 
surengdama šį vakarėlį parodė 
Lietuvos našlaičiams gerą savo 
širdį.

Vardan Chicagos Komiteto 
Lietuvos Našlaičiams Šelpti pp.

’ Kenučiams ir visiems svečiams 
reiškiu didžiausios padėkos.

Ch. K. L. N. š. pirmininkė, 
K. Katkevičienė.

P. S. Norintieji savo auko
mis sušelpti Lietuvos našlaičius 
nuoširdžiai prašomi prisidėti 
1 rie Ch. Komit. Liet. Našlai
čiams Šelpti, čekius reikia ra
šyti ižd. P. Balickienės vardu. 

' Siųsti sekr. M. Zolpienei, 934
W. 33rd St., Phicago, III.

—K. K.

niai”. Jis dar buvo pasikvietęs 
pralotą kunigų dirbimui. Bet 
bėda, kad tų mulkių mažai yra. 
Todėl ir yeteko nė vieno pada
ryti “susipratusiu”. Tik vienas 
pletkininkas buvęs nuo pirmiau 
gavo gerą pastiprinimą ir plet-;
kus rašo į raudoną gazietą, į > 
šmeiždamas kitus.

♦ ♦ ♦

“Profesorius”, užpykęs ant 
mulkių, kad jie nesilanko j 
“Universitetą”,

lapkričio 
mekestys nebus 
visi reikalai bus 
tądienio vakare 
14th St. ir 49th

24 dieną, spulkos 
priimamos ir

spulkos ofise,
Ct.

Ciceronas.

Kaaibes James 
Maurer

Burnside

knygas, pei- 
rėples susi- 
ir išdūmė į 

daiyti. Sako,

Apie viską

stotyje W. G. N. vietiniams 
klausytojams. Laikas bus 
kelhtas vėliauš.

Aparl

pas-

* * * /
Daug darbų.
savo koncertų ir
“Birutė” padėkavonės

dalyvauja Auditorijos
s koncerto. Išpildyta

per

dienoje
bendrovė
keletą numerių su visu choru.

šaukti “savas pas savus”, te
čiaus kai draugija, kuri priren
gia jiems tuos “savas pas sa
vus” ;ir surengia programą, ku
rio malonu pasiklausyti, tai 
retas kuris jų tesimato. Pagal
vokite, gerbiamieji, ką darote 
taip elgdamiesi. Kartais po lai
kui gal reikės ir labai gailėtis, 
bet bus pervėlu. — D. M.

Greita Pagelba Nuo 
KOSULIO

• žynius Krutamu Paveik
slų Aktorius Greitai 

Pasveiko Nuo 
Reumatizmo

Theodore Roberts, mėgiamas 
krutamu ' paveikslų žvaigždė, sir
go ir turėjo reumatizmą, sako, 
kad Dr. Tripp’s Liųuor Rheuma- 
tica suteikė greitą pagelbą nuo 
skausmų ir jis galėjo pasitrauk
ti iš krėslo su ratukais ir eiti 
vėl prie lošimo. 4jAš- pasakysiu 
pasauliui”, jis sako.

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

k____________________________________ '

Lietuvis Kontraktonus į
I

■>ii vedam šviesas irME’**' 
elektros jiegą į 
jus ir senus namus n
mainom naujas Ii am BLf. W
pas j senas; duodamtJjf 
uit lengvo iimok4ji-Mj|LLiu^^

Metropolitan Electric 
Shop

2215 VV. Z2nd Street 
Pilone ( anai 2691

Saugokitės Šalčio 
ar kosulio, Icuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl Sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”< Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. ^Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Illinois Central R. R. 3 d. lap
kričio paleido apie 50 darbinin
kų, kurie buvo nauji, nesenai 
prisiųsti į darbą. Niekas nega
li užtikrinti, kad toliaus nebus 
ir daugiau paleidimų. 

* * *
Pasimirė vietos gyventojas 

A. Krasauskas, susilaukęs 38 
metų amžiaus. Velionis tūlą lai- 

' ką vis sirpinėjo ir ligonbučiuo- 
se buvo, bet negalėjo pasveikti. 
Paliko moterį ir 4 vaikučius, 
da mažučius. Priklausė prie vie
tinės SLA 63 kuopos, kuri, kaip 
savo nariui, nupirko vainiką 
už 10 dol.

* * *
Lapkričio 26 d. SLA 63 kp. 

.engia balių. Tai dar pirmuti
nis šiais metais kuopos balius 
bus. 

* * *
Lapkričio 6 d.‘Įvyko prakal

bos ir balius. Rengė komunis- 
ai po priedanga vietos draugi

jų. Kalbėjo pralotas kunigas 
Zalinka. Nieko tokio nepapras- 
io nepasako. Kalbėjo apie už
mirštus jau dalykus. Buvo pasi
žadėjęs Zalpis kalbėti, bet tas 
nepasirodė. Tai pliauškalas Ju
kelis, užlipęs ant pagrindų, pa
rėkavo, kaip ir visuomet su sa
vo pliauškalais, ir sušuko: “Vy
rai, kuomet bus draugijų prieš- 
metiniai mitingai, tai visus fa
šistus iš draugijų valdybų lau
kan, o mes komunistai užimki- 
me jų vietas. Fašistus sukrau
kime į vagonus ir pasiųskime i 
|<auną”. Bet šitaip rėkaujant, 
gali vietos gyventojai užpykti 
ir patį Jukelį pasiųsti į sovie
tų Rusiją. Mat, kai mažai žmo
nės aukų duoda, tai tas pliauš
kalas ir šmeižia žmones fašis- 

(tais, mulkiais ir kitokiais gai
valais. Ar gi ne laikas pažinti 
tokius vilkus avies kailyje?

Buvo renkamos aukos. Su
rinkta apie 13 dolerių. Balius 
davęs pelno apie 27 dol. su cen
tais. šitas balius turėjo būti 13 

j dieną lapkričio, bet tapo atkel
tas, ba tą dieną kokios ten ko
misarų gazietos koncertas turė
jo įvykti, tai mat biznio neno
rėjo gadinti. 

♦ ♦ ♦
Burnsidiečiai pradeda supras- 

i, kad aukomis visus negalima 
prišerti. Kaip rodosi palyginus 
3U praeitais laikais, tai ant pil
dės duosnumas sumažėjo. Lai
kui bėgant rėksnių ir liežuviai 
luplyš aukų bekaulijant, o žmo
nės jų neduos, ba ir taip jiems 
iki gyvam kaului daėdė komu
nistai visokiais vaidais ir fon
dais. O kas tas aukas sunaudo
ja. ne vienas nenori pasakyti. 
Tik rėkia aukų duokite, aukų, 

ir viskas.
* * *

Vietos gyventojas, “profeso
rius“ J. Jukelis, tvėręs univer
sitetą dirbti redaktorius “Vii-

krovė į vežjnaą 
Roselandą biznį 
iš naujų čeverykų padarys se
nus. Bet man, gaila žmogaus: 
jau vidutinio amžiaus, 
kės vargti po 12 ir 
dų. Ar 
važiuoti 
dirbti 7 
rublių į
rėkauti kaip rojuje, o mes su
rastumėm budus kelionės lė
šoms padengti. Ką jus mano
te, drauge, apie tai? 
butų

o rei- 
14 yalan- 

butų jamne gerinus 
į Sovietų 
valandas ir
mėnesj? Galima butų

gali ti 250

Ar ne
gera proga pasinaudoti?

Kūmo Frentas

Cicero
Luk-Trečiadienio vakare p. 

što svetainėje įvyksta vakarė
lis naudai Algirdo Babkausko, 
’dant pagelbėjus jam baigti 
kolegiją. Tą paramą duoda jo 
dėdė Juozas Babkauskas. Jis 
leidžia serijas mekaniškų Įna
gių išlaimėjimui.

Draugystė Lietuvos Karei
vių jau išrinko komitetus ren
giamam maskių baliui, kuris 
'•□s vasario 11 dieną, 1928, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Komisija susideda iš penkių 
larbščių draugų, iš kurių dar

bo galima daug tikėtis. Todėl 
'aukiama gerų pasekmių.

čiasusitvėrė 
iš visų tautų, 

vardu “Ali

dabar neišju- 
kliubas tingi-

Visai nesenai 
naujas kliubas 
kuris pasivadino 
American Club“. 

Na, jeigu jau 
dins šis naujas
nių sąvasties valdytojų (pra- 
pertininku), tai jokios Vilties 
nebebus, šis kliubas veiks pla
čiai, idant pagerinus apielin- 

o taipgi jis veiks politiko- 
Susirinkimus laiko Liuosy- 
svetainėje laikinoji» valdy-

i e. 
bes

Valdyba susideda iš sekamų 
ypatų: pnez. W. 
prez. p. Fabbro, 
Chakanauskas.

Graži sudėtis: 
ir lietuvis. Yra
kliul?e bus vietos visiems vie
tos gyventojams. Gyventojai 
turi tėmyti kliubo darbuotę.

Con.way, pad.
rast. P. C.

airišis, italas 
sakoma, kad

Raudonos Rožės Kliubas jau 
atšalo reikale statymo kliubui 
namo. Bijo, ar kada nors na
mas apsimokės.

Del to, kad prieina padėka- 
vonės šventė, ketvirtadienyje,

TEN IR 18

LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Rnt musu trijų Sriubų laivą 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinis kelionSs asmeni

niai vadovaujamos

JŪSŲ AKYS

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

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

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

18 NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
L________________________/

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente 
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Cook County socialistų par-.Komp. St. Šimkus su “Birute” 
tija bengia paskaitą James1 daug gražių ir malonių mums 
Maurer’iui, Pennsylvanijos Dar- j valandų • suteiks. Pereitą'13 d. 
bo Federacijos prezidentui, |apkIįčio birutietės mums da- 
kuris šią vasarą praleido du "
mėnesiu Sovietų Rusijoje. Pa
skaita įvyks, gruodžio 18 die
ną, kaip 2:30 vai. po pietų, 
Temple salėje, Marshfield Avė. 
ir Van 
kas į 
Avė.).

Buren St. (vienas blo- 
vakarus nuo Ashland

Iš Birutes 
* 

čigonai ir Aida.

dSekmadienyje, gruodžio 4 
Lietuvių Auditorijoj bus ant
ras iš eilės musų “Birutės” ofi- 
cialis pasirodymas scenoje. 
Pirmas “Birutės” pasirodymas 
;u koncertu davė gerų pasek
mių visais žvilgsniais. Sukėlė 
naujo ūpo, mat nauja energija 
“Birutės“ tarpe užviešpatavo, 
kurią atsinešė su savim komp. 
St. Šimkus ir kuri pasklydo 
tarpe birųtiečių. Ją minėtame 
koncerte biru (iečiai ir birutie- 
tės perdavė savo publikai — 
langiau kaip 
ėtojų.

*

Gruodž'o 4

800 muzikos my-

* *

d. bus įdomiau
Kaip minėjau, 4 d. gruodžio 

■t. Šimkus su “Birute” mums 
•engia antrą muzikos vakarą, 
utent stato savo dviveiksmę 
ragediją “čigonai” ir koncer- 
inėje formoje statoma antras 
iktas “Aidos” su choru. Vado- 

, 'aujančias roles šios didelės o- 
ero^ užims: Aidos — p-lė 

Vilkiutė, gi Amnęris dainuos 
)-nia Julė Gapšienė. Abidvi se- 
lai yra dalyvavusios musų kon 

.‘ertuose. Taigi šitose rolėse y- 
patingai įdomu bus jas girdė
ti. P-lė Vilkiutė dainuos Čigo
nuose vadovaujamą Eros rolę 
su Sofija Krasauckiene ir P.
Slogiu. i

♦ ♦ >

Dainuos per radio.

“Birutė” duos visą koncertą 
oer radio, būtent stotį K. Y. W. 
irogramas bus perduotas New 
Yorkui ir vėliaus “Tribūne”

vė koncertą patogioje Commu- 
nity Center svet. Programą 
prirengė komp. St. Šimkus at
silankė gerų minčių ir tikri 
meno mylėtojai. Musų biz
nierių ir taip vadinamos “ari
stokratijos” nebuvo. Jie moka

r J .......—• ......
Te). Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarąauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paallna St, Chicago, III. 
v - - ■ i

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
"BAYER ASPIRIN"

Vartok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry 
žiaus” ant pakeliu arba ant tab 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Ęayer 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 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Infant Care
Motinos, jums niekuomet nebus 

peranksti pradėti išdirbti savo kūdi
kių gerus ir naudingus papročius. Jei 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bu
tų linksmas ir užganėdintas. Kas 
am pagelbsti tai atsiekti ? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
^enas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins taip vadinamą colic ir vidurių už- 
kėtėjimą, ir ištikrųjų prašalins diar- 
rhea.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų pataria 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiau 
neko ir nereikia. Jums nėra\įokios 
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joje 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra 
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei 
vartosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųŠj gydytojai pataria nusi
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

Children Cry for

CastoriA

Naujas laikraštis
PIRMYN, / 

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

KoafijimaR yra pavojus. Nepraleiskite 
nosiiHtnbdę. Sovera’s Cougli Balsam 

prašalina kosulį grei
tai jau per 48 metus. 
Malonus vartoti — 
abso'iučiai saugus. 
Išvalo visai dusinan
čią plėgmą, kuri pa
gimdo sunkų kosė
jimą ir prašalina 
gerkles kutenimą.

Nusipirkit už 25c. 
arba 50c. nuo savo 
vaist ninko. 
W. E. SEVERĄ CO. 
l'»-d .r Rapids, lowa 
Nuo krutinės ir gal
vot slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablets

jo

I .liisų fonograffą arba pianą 1 
priimam mainaisk____________ ____________ J

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDRIK

3417 S. Halsted St.
Visai Elektrinė Radio

FreshmanEQUAPHAS
Nuo liampos gausit visą spėką

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

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokią daugu
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio ..........  $350

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

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

■» Tel. Boulevard 4705

SPECIALfi PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto- 
rijos yra įvyniota knygutė “Care and 
Feeding of Babies”, verta tiek aukso 
kiek ji pati sveria dėl kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

le kūdikiui. Visi kūdikiai mėgsta ją 
vartoti. Turi gardų skonį ir labai 
gerai pagelbsti. Tiktai žiūrėkit Flet- 
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino- 
sit, kad jus gaunat tikrą ir gryną Ca
storia.

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 Naujienų 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.

• t
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NE LIETUVOJE

Lapkričio mėn. pirmose dienose susirinko Franci- 
jos atstovų butas ir pirmam jo posėdyje komunistų at
stovai įnešė sumanymų, kad butų paleisti iš kalėjimo 
ir galėtų dalyvauti parlamento darbuose jų partijos 
draugai, kurie buvo nuteisti už įvairius politinius nusi
kaltimus. Po karštų ginčų atstovų butas 264 balsais 
prieš 221 nutarė tam sumanymui pritarti.

Tų patį vakarų parlamento nutarimas buvo įvykin
tas ir komunistų atstovai Doriot, Cachin, Marty ir Duo 
los išėjo iš kalėjimo.

O atsimenate, kaip pasielgė Voldemaro valdžia, kuo
met Lietuvos Seimas pareikalavo, kad butų paleistas at
stovas Pajaujis?.. > - ‘ .

NAUJI SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖJIMAI 
VOKIETIJOJE

Lapkričio 6 d. įvyko vietinių savivaldybių rinkimai 
daugelyje miestų ir valsčių laisvoje valstybėje Olden- 
burge (Vokietijoje) ir Mecklenburge. Čia socialdemo
kratai turėjo beveik tokių pat didelių laimėjimų, kaip ir 
pirmiaus Karaliaučiuje, Altonoje ir Hamburge.

Socialdemokratų balsai padidėjo nuo 10 iki 35 nuo
šimčių, tuo tarpu kad dešiniosios partijos kuone visur 
turėjo žymių nuostolių.

ATSIŽADA $14,000 PER METUS
■ ■■■ ■ I I ■ I I I ■ I ■ IBI ■ I

Šioje vietoje buvo išreikšta viltis, kad Readingo 
(Pa.) socialistai, laimėję rinkimus ir paėmę į savo ran 
kas to miesto valdžių, pasirodys verti piliečių pasitikėji
mo ne mažesniam laipsnyje, kaip Milwaukee’s burmist
ras, drg. D. Hoan. Išrodo, kad mes neklydome.

Štai, William C. Hover(er, išrinktas Readingo mies
to iždininku, pareiškė, kad jisai neimsiųs iš miesto dau- 
giaus, kaip $6,000 metinės algos, nors įstatymas leidžia 
miesto iždininkui gauti kasmet $20,000 suviršum. šešių 
tūkstančių dolerių, jo nuomone, turį pilnai pakakti žmo
gui gyventi, o miestas privalus rūpintis, kad sumažėtų 
taksai jo gyventojams. Pirmesnės, republikonų ir de
mokratų, administracijos taip šeimininkavo, kad už
traukė ant miesto $10,000,000 skolų.

Atsižadėdamas kasmet $14,000, socialistas Hover- 
ter vien savo alga sutaupys miestui per ketverius savo 
tarnybos metus apie $56,000. Be abejonės, ir visa nau
josios administracijos politika bus vedama taip, kad 
mokesnių našta gyventojams palengvėtų. Tuo budu 
Readingas patirs praktikoje, kad socialistinė valdžia 
yra geresnėj negu buržuazinė.

PRINCIPAI IR ŠILTOS ,VIETOS

Belgijos valdžioje įvyko krizis, nes keturi socialis
tai, su drg. E. Vandervelde (užsienių ministeriu) prie
šakyje, pasitraukė iš ministeriu, kabineto, kuomet dau
guma ministeriu atsisakė trumpinti kareiviavimo laikų 
armijoje ir mažinti išlaidas karo reikalams.

Ministeriu kabinetas Belgijoje buvo koalicinis ii’ 
turėjo savo sustatė beveik visų partijų atstovus, prade
dant klerikalais ir baigiant socialistais. Jisai buvo su
darytas anąmet, kai reikėjo gelbėti smunkantį belgų 
franką, šitą, tikslą pasiekti koalicinei valdžiai pavyko, 
bet dabar jos buržuazinė dauguma jau nori sutvarkytą 
finansinę padėtį panaudoti tam, kad sukišus į militariz- 
mo nasrus naujus šimtus milionų frankų. Valdžia pla
nuoja milžiniškų tvirtovių statymą Vokietijos ir Holan- 
dijos pasieniuose, nes to reikalauja Francijos imperia
listai.

Todėl socialistai ryžosi trauktis iš ministeriu vietų 
ir vėl pereiti opozicijon. Tie, kurie manė, kad Vander
velde ir jo draugai ėjo valdžion, ieškodami “šiltų viete
lių”, dabar gali įsitikinti, kad jie klydo. Belgijos socia
listai parodė, kad jiems principai rupi labiaus, negu as-1 
meniška nauda.

Del krašto gerovės socialistai neatsisako, jeigu są
lygos reikalauja, eiti į valdžių ir su buržuazija. Bet į 
valdžią jie nesiskverbia ir iš valdžios pasitraukia, kaip 
tik pamato,,kad tolesnis buvimas valdžioje neleidžia! 
jiems sėkmingai darbuotis savo principams. ■

Fašistai ir komunistai, kaip žinome, elgiasi visai' 
priešingai.

Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paltu:
Metam* ___________________  $8.00
Pusei meti 4.H
Trim* min«iinmi 2.50
Dviem mSn—tams 1.50
Vienam minosiui .76

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija............... .............  8c
Savaitei ----------------------------- 18c
Mineliui.......... .........  76c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltai

Metams --- ------------------------   $7.00
Pusei metą 8.60
Trims mėnesiams________ __ 1.75
Dviem minėsiantis ............   1.25
Vienam mėnesiui_________ L .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams __________________ „ $8.00
Pusei metą 4JW
Trims minesiams 160

Pinigus reikia siusti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

/- 1 " ■

Apžvalga 
-

“KAIMO PUSBERNIAI”. 

Peržiūrėjusi Seimo stenogra
mas, “Vienybė” surado ve ką:

“Atstovų kalbose ir pasiel
gimuose seime matome vieną 
dalyką: Lietuvoj, be Toliušio, 
Voldemaro, Kairio nėra demo
krato- parliamentero, tikroje 
to žodžio prasmėje. Kiti at
stovai iš savo kalbų išrodo ne 
kuo augštesni už kaimo pus
bernius.”
Šitie paniekos žodžiai Lietu

vos Seimui parašyti, žinoma, tik
slu įrodyti, kad Lietuvai esąs 
nereikalingas parlamentas.

Bet aklai niekindami Lietuvos 
žmonių išrinktuosius atstovus, 
Broklyno kvašistai užmiršta, 
kad prie “kaimo pusbernių” jie 
priskaitė ir “tautos vadą” An
taną Smetoną, kuris buvo Seimo 
narys iki po gruodžio 17 d. per
versmo. O betgi kvašistai kartu 
su dabartiniais Lietuvos valdo- 
yais stoja už tai, kad butų pra
vesti tokie konstitucijos pakeiti
mai, kurie suteiktų Smetonai be
veik kaizerišką galią. Vadinasi, 
jie nori, kad “kaimo pusbernis” 
butų Lietuvos diktatorium

10 METŲ NlEKšYSTĖS IR 
JUDOŠYSTĖS.
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“Laisvė” dabar diena iš dienos 
pila kibirus pamazgų ant galvų 
Trockiui ir Zinovjevui, kurie iš 
‘pasaulio revoliucijos vadų” jau 
pavirto "begėdžiais”, “renega
tais, ” “n.kikšiais” ir ‘‘ judesiais”-/— 
dėlto, kad tokiais juos apšaukė 
viešpataujanti šioje valandoje 
bolševikų partijoje klika. ‘Sand
vičių maumotojai” kitaip, žino
ma, ir negali elgtis, kaip tik šun- 
vuodeguoti tam ponui, kuris 
juos peni.

Bet savo pastangose prisilai
žyti Stalinui musų rrrevoliucio- 
nieriai nesitenkina vien purvini- 
mu jo oponentų už tuos “discip
linos” laužymus, kuriuos jie at
lieka dabar. Jie bando parody
ti, kad Trockis, žinovjevas, Ka- 
menevas ir jų pasekėjai visuo
met buvę niekšai, tik iki šiol ne
turėję drąsos atvirai stoti prieš 
revoliuciją.

“Leninas”, sako Brooklyno 
raudonųjų biznierių organas, 
“vadino revoliucijos ‘streik
laužiais’ Zinovjevą, Kamenc- 
vą, trockinius, už savaitės 
pirm 1917 metų bolševikų re
voliucijos....

‘/Žinovjevas ir Kamenevas 
tuomet griežtai stojo prieš 
revoliucijos kėlimą; per 
kontr-revoliucinę spaudą jie
du išdavė revoliucijos planus, 
kuriuos buvo padaręs Bolše
vikų Partijos Centro Komi
tetas. Leninas už tai pava
dino juos renegatais, revoliu
cijos ‘skebais’ ir reikalavo iš
braukt iš partijos.

“Bet kuomet revoliucija 
buvo laimėta, Žinovjevas,, 
Kamenevas ir Trockis ‘suti
ko’ ir pasiliko partijoj, kuri, 
tuo budu, nematė reikalo 
daugiau prisimint apie gė
dingą jų praeitį.

“Dabar, po 10 metų, ta- 
čiaus, ta traicė turėjo būt 
išmesta iš partijos už streik- 
laužiavimą prieš Sovietų val
džios leninistinę, revoliucinę 
politiką.”
Toliaus, “Laisvė” paduoda iš

trauką iš 'Lenino laiško, kur 
Žinovjevas ir Kamenevas lygi
nami prie aršiausių niekšų. Sa
vo niekšybę tečiaus juodu ne- 
drįsę parodyti per 10 metų. Tik 
dabar, kai pasaulio imperialis
tai pradėję rengtis į karą prieš 
sovietus, tai juodu ir Trockis 
Įsivaizdavę, kad tai esąs pato
gus momentas “sukilti” prieš 
komunistų partiją, kominter- 
ną ir sovietų valdžią.

Pagaliau, vadinasi, maską 
nukrito nuo niekšų! Bet jei
gu Trockis, Žinovjevas ir Ka
menevas per visus šiuos dešim
tį metų buvo tik apsimaskavę 
judošiai ir revoliucijos priešai,

tai kas tuomet buvo per tą visą 
laiką Rusijos bolševizmas. 'Ko
munistų Internacionalas ir pa
ti sovietų valdžia?

Juk yra neužginčijamas fak
tas, kad tie asmens stovėjo vi
so pasaulio bolševizmo prieša
kyje.

Žinovjevas buvo iki pernai 
metų Komunistų Internaciona
lo prezidentas. Jisai, be to, 
nuo pat bolševikiško perverstno 
buvo Petrogrado (dabartinio 
Leningrado) sovieto preziden
tas. Kamenevas buvo Maskvos 
sovieto prezidentas ir komisarų 
tarybos vice-pirmininkas (ant
ras po Lenino viršininkas viso
je Rusijoje). Trockis yra rau
donosios armijos steigėjas ir 
per kokius aštuonerius metus 
buvo karo komisaras. Jie vi
si trys buvo kartu nariai vy
riausiųjų įstaigų Rusijos komu
nistų partijoje — centro komi
teto ir polįtinio biuro.

Bet šiandie pasirodo, kad, už
imdami tas aukštas vietas bol
ševikų partijoje ir valdžioje, 
vadovaudami viso pasaulio ko
munizmui, — jie tikrenybėje 
buvo tik . “revoliucijos skebai”, 
veidmainiai ir išdavikai, ku
riuos senai reikėjo išmesti į 
kontr-revoliucinį šiukšlyną!

Jeigu «taip, tai kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus pasa
kys, kad judošystė, veidmainy- 
bė ir niekšybė buvo visas bol
ševizmas nuo jo atsiradimo iki 
dabar, nes kaip gi kitaip jisai 
butų galėjęs per tokį ilgą laiką 
turėt šitokius vadus!
Galime pastebėti, kad musų 

nuomonė apie bolševizmą be
veik sutinka su tuo, ką apie jį 
sako “Laisvė”.

FALSIFIKACIJA.

Tečiaus, įpuolęs į atvirumo 
ekstazą ir ėmęs rodyti publikai 
savo buvusiųjų dievaičių ir did
vyrių “niekšišką” nuogybę, 
Brooklyno komunistų laikraštis 
šiek-tiek perdėjo.

Jisai tvirtina, kad “revoliuci
jos skebas” jtuo pat 1917 m. 
rudens buvęs, kartu su Zinov- 
jevu ir Kamenevu, ir Trockis. 
Tai yra netiesa. Tose kritin- 
gose dienose, kai Leninas ren
gėsi iš pasalų smeigti peilį į 
nugarą Laikinajai Revoliucinei 
Valdžiai (kurią faktinai kon
troliavo darbininkų atstovų ta
rybos!), Leonas 'Trockis nesi
priešino jo kriminaliam suma
nymui. Ne tik nesipriešino, 
bet buvo karščiausias jo rėmė
jas. Faktinai Leninas su 
Trockiu ir buvo tikrieji auto
riai to “pučo”, kuris įstūmė ne
laimingą Rusiją į pilietinio ka
ro, bado, aziatiško despotizmo 
ir kruviniausio žmonijos istori
joje teroro verpetą.

Žinovjevas ir Kamenevas, ku
rie tuomet, matyt, dar nebuvo 
praradę paskutinę kibirkštį 
sveikos sąmonės, kiek galėdami 
tam baisiam žinksniui prieši
nosi, ir Leninas veikiausia ne
būtų išdrįsęs traukti kraštą be
dugnėn, — jeigu nebūtų jį pa
drąsinęs “revoliucinė balalaika” 
Trockis, kurio gabumas piešti 
liežuviu “palocius ore” yra ži 
nomas.

Su Trockio pagalba Lenine 
sumanymas paėmė viršų bolše
vikų partijos centre, kuris ^au 
gumoje susidėjo iš menkos va 
iios ir silpno proto žmonių (nes 
paprastai tiktai tokius elemen
tus Leninas pakęsdavo greta 
savęs centro komitete), ir Zi- 
novjevas su Kamenevu tuomet, 
desperacijoje, ne tik įteikė sa
vo rezignacijas iš centro komi
teto, bet ir kreipėsi į svetimos 
partijos laikraštį (Novaja Žizn), 
bandydami įspėti darbininkų 
minias, kad Leninas su Trockiu 
ruošia sąmokslą prieš revoliu
ciją.

Paskui, beje, kai Lenino-Troc- 
kio piktadarybė pavyko, tai Zi- 
novjevasį su Kamenevu wėl pa
siliko bolševikų centro komitete 
ir, kad Užglostyti savo “išsišo
kimą” prieš visagalintį Leniną, 
ėmė net' pasiučiau “gilinti re
voliuciją”, negu Trockis, —už 
ką netrukus jiems teko “gar
bingiausios” vietos sovietų val

džioje ir partijoje. Panašiai 
juk, kaip visi atsimena, elgėsi 
ir mūsiškis Vabalas-Pruseika, 
kuris pusę metų zpo bolševikiš
ko perversmo Rusijoje dar ėjo 
išvien su “menševikais” ir tuo 
užsitraukė ant savęs vįsų “ori
ginališkų bolševikų” (Paukščio, 
Jukelio ir t. t.\ neapykantą: 
kad šitiems “draugams” prisi
gerinus, jisai paskui pavirto 
tikru chamunistiško piktažo- 
džiavimo čempionu pas lietu
vius. Dar kiek vėliau panašią 
“evoliuciją” pergyveno Prusei- 
kos konkurentai \ “leninizmo 
moksle,” Antanas Bimba, kuo
met jisai, gavęs džiabelį “Lais
vėje”, staigiai persivertė rago
žium ir iš extra-kairiojo baltru- 
šaitinio pasidarė “centristu.”

Taigi lietuviui skaitytojui ta 
atmaina, kuri įvyko Zinovjevo

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
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[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

(Tęsinys)
Traukinio belaukiant

Stoviu ir galvoju, kame čia 
dalykas. Prisiminė man garsus 
“amerikonišku revoliucionie
rių” spyčiai. Jie visuomet pa
brėždavo tą faktą, kad Sovie
tų Rusijoj kas nedirba, taš ir 
nevalgo. Maniau sau, kad tai 
Linginiai, kurie nori be darbo 
gyventi. Bet pasirodė .visai 
kas kita. Patyriau, kad kai ku
riems žmonėm^ stoty j po ke
lias dienas prisieina traukinio 
laukti. Bilietą iškalno jie ne
gali nusipirkti. Mat, papras
tiems piliečiams, kurie neturi 
specialių raščiukų, bilietai yra 
parduodami prieš pat trauki
nio atėjimą, kuomet yra žino
ma rezervuotų vietų skaičius. 
O kadangi norinčių važiuoti 
visuomet yra daugiau, negu 
vietų, tai kai kuriems po ke
letą dienų prisieina slotyj iš
gyventi. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tie žmonės yra neturtin
gi. Daugelis jų tik tiek pini
gų teturi, kad nusipirkti bilie
tų. Ir kuomet jie priversti yra 
porą dienų stoty j pasilikti, tai 
per tą laiką jiems tiesiog ba
dauti tenka.

Kai visa tai; sužinojau, tai 
man nejauku pasidarė. Juk už 
mėnesio kito aš pats tokioj 
pat padėtyj galiu atsidurti. O 
be to, man nesmagų pasidarė 
žiūrint j suvargusias moteris, 
kurios laikė kūdikius ant ran
kų. Juk labai galima, kad vie
na tų moterų turės pasilikti 
dar porą dienų stotyj tik ačiu 
tam, jog aš užėmiau vagone 
jos vietą!

Trečios klasės vagone
Ant galo, buvo duotas ženk

las, kad jau laikas eiti į trau
kinį. Suėjome į trečios kla
sės vagoną. Žmonių, kaip sil
kių bačkoj. Ne tik atsisėsti, 
bet ir stovėti nėra kur. Nebe
galėdami ilgiau stovėti, silp
nesnieji gula ant grindų. Jie 
tiek nuvargę ir nusikamavę, 
kad gali užminti ant jų, — jie 
nekrustelės. Vagonas tamsus, 
nes jis apšviečiamas tik dviem 
žvakutėm. Naktį per užruku
sius stiklus nieko nesimato. 
Oras neįmanomai tvankus; tie
siog sunku kvėpuoti. Ant ry
tojaus apie devintą valandą 
pribuvome į Kersanovo mies
tuką, kur ir turėjome išlipti. 
Slotyj mus pasitiko vienas ko- 
miinaras, kuris gyvena Rusi
joj nuo 1921 m. Jis man bu
vo pažįstamas dar iš Ameri
kos. Pasisveikinęs, tuoj pra
dėjau klausinėti, kaip komu
noj gyvenasi? Gal ir mes prie 
į ūsų galėsime prisidėti?

“Draugai, nei nemanykite 
apie prisidėjimą prie kurios 
nors komunos. Aš jau senai 
norėjau komuną • apleisti, bet 
negaliu1, nes nėrą galimybės 
gauti darbą. Dabar laukiu, 
bet ir pats nežinau ką sulauk- 

ir Kamenevo “sąmonėje” pc 
Lenino pučo, bus visai supran 
tama. Jų “atsivertimas” pi 
to, kai perversmas, kuriam jie 
pradžioje buvo griežtai priešin
gi, pavyko, — liudija, kad juo
du galų-gale buvo be principų 
žmonės, pastumdėliai. Natū
ralūs dalykas, kad juodu tiko 
būti vyriausiais Lenino leite
nantais.

Bet Trockiui po perversmo 
nereikėjo vaidinti “pakutavo- 
jančio griešninko” rolę, kadan
gi jisai buvo vienas originalių 
sąmokslininkų prieš Rusijos re
voliuciją, kartu su Leninu.

Todėl be reikalo mūsiškiai 
Bimbos mėgina falsifikuoti is
toriją. T o'u jie laiko Trockio 
elgesį bo. ikiškam perversme 
“niekšišku”, tai ne geresnis bu
vo ir Lenino darbas.

«... ■ . ..... u...............

siu. Laukiau jūsų. Patys ga
lėsite pagyventi pas mus ii 
komunos gyvenimą patirti”.

Tie komunaro žodžiai nieke 
gera mums nežadėjo. Tačiau 
nutarėme patys viską patir
ti.

Kersanove
Kersanovo miestukas ne

didelis, turi apie 2,000 gy
ventojų. Pasitaikė, kad tą die
ną buvo turgus, tad turėjau 
progos įdomių, dalykų paste
bėti. Žiūrint į turgan atvyku
sią publiką, tenka pasakyti, 
jog, tur būt, jokioj civilizuo
toj šalyj nėra tokių nekultū
ringų žmonių, kaip rusai. Gy
vena jie baisiai vargingai. Nu
driskę, murzini. Arkliai ma
žiukai tik-tik kojas pavelka. 
Karves irgi menkutės. Nešva
rumas neįmanomas. Puodai, 
kuriuose pienas supiltas, tie
siog juodi nuo purvo; atrodo, 
kad juose degutas buvo lai
komas. Pienas priterštas, net 
koktu į jį žiūrėti. Bet nežiū
rint į tą vargingą gyvenimą 
kaimiečiai baisiai girtuokliau
ja. Jie kabinėjasi prie viens 
kito ir keikia taip, kaip tik 
vieni rusai kad moka. Pradė
jau savo draugo prašyti, kad 
greičiau važiuotų į komuną, 
nes buvo pavojus nuo jsikau- 
šusių kaimiečių į kailį gauti.

Kelionė į komuną
Mano draugas, aš ir dar 

trys komunarai pradėjome va
žiuoti. Arkliukas menkas, — 
negali jokiu budu pavežti mus. 
Tad beveik visa laika iki ko
munos teko pėstiems per gilų 
sniegą -bristi. O iki komunos 
buvo apie 18 verstų. Praėjo
me pro šalį dviejų didelių kai
mų. Žiūrint iš tolo i kaimus 
atrodo, kad ten šieno kupetos 
stovi. Tik arčiau priėjus pa
matai,* jog tai namai. Kaimai 
paprastai randasi žemose vie
tose, kad parankiau butų prie 
vandens prieiti. Namukai kai
muose mažyčiai ir žemi. Juo
se spigso kokie du langiukai. 
Kad apsisaugojus nuo šalčio, 
sienos iki langų apkraunamos 
mėšlu. Viduj sykiu su žmonė
mis bliauja veršis, avys, o mo- 
garyčioms dar ir kiaulė kriuk
si. žodžiu, žmonės su gyvu
liais visi bendrai gyvena. O 
kad jie visi bliauna, tai fak
tas.

Girtavimas nesvietiškas. Pa
lys kaimiečiai pasidaro “sama- 
gonkos” (munšaino) ir mau
kia* ją. Kadangi tai buvo sek
madienis, tai girtų vyrų ir 
moterų buvo pilną gatvę. La
biau “privargusieji” tiesiog 
ant žemės guli.

Aš paklausiau vieno komu- 
narų, ar kartais nėra mums 
čia pavojaus gauti mušti. At
sakė padrąsindamas, kad nesi
bijotumėme. Esą kartą jie ban
dę komunarus užpulti, bet ga
vę tiek į kaili, jog dabar jų 

daugiau nebekliudo.
Bažnyčios, palyginus su na

tinis, atrodo gan puikios. Kai
mų gyventojai tebėra religin
ei ir prisilaiko senųjų papro
čių.

Lenino komunoj
Į Lenino komuną nuvyko

me kaip tik prieš vakarienę. 
Visi 'buvome pakviesti valgy
li. Susėdome prie vieno stalo 
r pradėjome valgyti iš vieno 

katilo. Ne tik valgėme iš vie
no katilo, liet dar turėjome 
risi vienu peiliu dalintis.

Užklausiau, kodėl toks pei
lių ir šaukštų trukumas. At
sakė, kad turėję daug -iš Ame
rikos atsivežę, bet nenaudėliai 
iš jų pavogę ir kaimiečiams 
išpardavę.

Valgis toks, kad jau pras
tesnis vargu ir begali būti. 
Tik kopūstai ir vanduo. Ka
va namų darbo; padalyta iš 
kažkokių žolių. Geria ją be 
pieno ir be cukraus. Vienas 
komunaras, kuris šalia manęs 
sėdėjo,’ klausia: “Na, kaip pa- 
inka iš vieno katilo valgy

li?” Klausiu: “Ar jus visuo
met taip valgote?” Atsako 
teigiamai. Esą pas mus yra 
tik tokia permaina; išryto ko
pusiai ir vanduo, o pietums 
zanduo su kopūstais. O toliau 
priduria: “Amerikoj nenorė
jome valgyti mėsos, o čia at
važiavę turime valgyti š...”

Po vakarienes lai vienas, 
m kitas pradėjo mane kvies- 

į* savo kambarį pasikalbė
ti.

Komunoj išgyvenau tris die
nas. Per tą laiką teko susipa
žinti su jos ukiu ir plačiai iš
sikalbėti su komunarais. Pa
viršutiniai žiūrint, ūkio užve
dimu komunds perdaug blogo 
įspūdžio nedaro. Turi pasista
tę trobesių, nors, tiesa neuž- 
tektinai. Ūkio mašinų komu
noms netrūksta. Įvairių smul
kių įrankių namų darbams ir
gi yra pakankamai. Visi tie 
dalykai iš Amerikos atvež
ti.

Propaganda Amerikoj
Visa tai gan puiku. Tik kuo

met sužinai vidujinį komunos 
gyvenimą, tai pradedi juo šlyk
štėtis. Komunos pajėgė įsigy
ti įvairias ūkio mašinas ir ki
lus dalykus tik ačiū tam, kad. 
Amerikos Darbininkų Partija 
varo plačią agitaciją. Tuo ypač 
pasižymi einantis New Yorke 
bolševikų laikraštis “Novyj 
Mir”. Ta komunistiška agita
cija susiveda prie to, kad So
vietų Rusijoj darbininkai tu
ri pilną laisvę. Valdžia esą 
yra darbininkų rankose; žem
dirbių komunos puikiai gy
vuojančios; pageidaujama, kad 
jų ir daugiau įsisteigtų.

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilejinis

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS ‘

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusėj metu x $1
Kopija ......................................... 20c

Prenumerata metams $2
Pusėj mėty x 51
Kopija ......................................... 20c

r-2----- .....---------------------------— —
Mes Mokam Cash

S65
Už Lietuvos 5'/< Bonus 1

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III.

Prieš City Hali 
Atdara su batoj iki 9 vakaro. 
Nedėlio.i nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak. v .
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

dymui.
Aš dirbau stokjarduose ir ma 

čiau, kaip rišami yra gyvulių 
tarpe nesusipratimai. Kai ten
ka varyti gyvuliai iš vieno kam 
bario kitan, tai su jais tikra 
bėda, neina ir gana. Jųjų virši-

Kitame kambaryje
(Feljetonėlis)

Vadais arba viršininkais 
daug norėtų būti, bet... deja, 
ne visi gali. Kiekvienas, mat, ži
no, kad aukštoje vietoje sėdėti 
yra didesnė garbė, ale tik kuo
met ramu. Bet kuomet tenka 
“rišti” nesusipratimai, tada 
tik galima pamatyti, ar vadų 
naudojamos priemonės nesusi
pratimams rišti buvo gudrios, 
ar ne.

Dagi ii’ tas pats vadas vieno
je vietoje gali būti blogas, ki
toje geras, visada geresnis er
dvesnėje vietoje.

Bepigu SLA. organizacijai: 
ji tarsi karaliunas — jei pasi
daro kokiame kambaryje per
daug tvanku, tai nereikalauja 
pripirkti lotą, idant pabildinus 
naują trobesį suvarymui ne
nuoramų. Užtenka pasiųsti

ninkai turi tokias smailias ge
ležiniu galu lazdas. Tos lazdos 
smaigalį sujungia sų elektros 
srove, o paskui pasistengia 
“sukonėktyti” ją su ta vieta, 
kur gyvulio uodega digsta.

Ir, matytumėt, kokių stebuk
lingų rezultatų tuo budu atsie
kiama: gyvulys, kad gurina na
bagas, tai gurina — be jokio 
pasipriešinimo. Mat, elektra dil
gina pauodegį.

Aš nežinau tikrai kokius iš
radimus SLA. viršininkai nau
dojo iškabaškinimui nenuoramų 
iš 36-to kambario į 53-čią 
kambarį. Žinau tiktai, kad 
jie išpildė savo užduotį. Žinau 
taip pat, kad nenuoramos la
bai priešinosi ir dabar, jau ki
tame kambaryje, vis dar tebe- 
staugia, tarsi apgailestaudami 
savo užpkalį. Kai kurie jų stau 
gia, kad nedemokratiškai. Jeigu 
su jais ištikrujų pasielgė kaip j 
stokjarduose, tat, teisybė, kad j

nedemokratiškai, ypač tai'vie
tai, kuri tenka naudoti atsisėdi
mui. ■ Pasakysiu: daugiau, ne
gu kiauliška I

♦

Bet... tai, žinoma, kalti virši
ninkai, kuriuos mes išrinkome 
ir kuriems įsakėme pildyti kon
stituciją, organizacijos įstaty
mus. O, kaip žinoto, tuos Su
sivienijimo įstatymus meą pa

tys .r? ’ ’’ AV dabar tie 
nelabieji viršininkai, kai pildo 
tuos įstatymus, tai deT to turi 
nukentėti musų locna ir svarbi 
vieta.

Todėl, draugai, skauda jums, 
skauda ir man. Kenčiate jus, 
kenčiu ir aš, ir %taip bus iki 
apsiprasime kitame kambaryje.

— Gvaizdikas.
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Jūsų Šeimynos Džiaugsmas Bus Neap
sakomai Padidintas, Jei Jus Jiems 
Nupirksite—

KIMBALL
Grojiklį Pianą
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skaitlinė 53. Taip daroma su 
civilizuotais nariais, kurie ne
reikalauja supratimo įkvėpi
mui aštrių įnagių, — žodžiu, 
kurie patys mato reikalą pasi
rinkti numerį.

Ik't kaip yra su tokiais, ^ku
rie nenori eiti į kitą kambarį? 
Čia jau viršininkams tenka nau 
doti naujausius išradimus, kad 
iškabaškinus nesukalbamus 
prievarta. O tai yra ne lengvas 
darbas: juk žmogus ne gyvu
lys, nepanaudosi tokio įnagio, 
kokį naudojama gyvulių suval-

; Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nuvargęs?

< • ,1—..I——II. I>ll

"Až buvau labai silpnas, kol aš nepra
dėjau vartoti Nuga-Tone”, sako M r. H. 
Buffner, Dillon, Kansas. "Aš išvartojau ke
letą butelių Nuga-Tone ir jos padarė iš ma
nęs skirtingą žmogų.”

Aukščiau minėtas raportas yra papras
tas dėl tų, kurie vartoja Nuga_Tone. Jos 
yra sutekusios virš miliono vyrų ir mote
rų geresnės sveikatos, daugiau stiprumo ir 
energijos. Nuga-Tone pataiso apetitą, pra
šalina galvos skaudėjimą, svaiguij, prašali
na ' pūslės ir inkstų nesmagumus, sustipri
na nervų sistemą, padaugina svarumą men
kiems ir silpniems. Pabandykit Nuga-Tone. 
Jos suteiks jums daugiau stiprumo ir ener
gijos ir suteiks jums jėgos dėl visų kūno 
organų. Jus galit gauti Nuga-Tone pas sa
vo vaistininką ir jeigu pasekmės nebus už
ganėdinančios, jūsų pinigai bus grąžinami 
je argumentų.

DIDELIS KALAKUTU BALIUS
Surengtas Lietuvių Tautiškos Parap.

Seredoj, Lapkr. (Nov.) 23 d., 1927
Savoj Svet, (3501 S. Union Avė.)

Pradžia 8 vai. vakare 
Didelis kalakutas paskirtas dovanoms

Šokiams grieš puiki orchestra. Prašome visus 
i šį paskutinį prieš Adventus balių, kur galit gauti 
kalakutų Padėkavonės Dienai.

Kviečia KOMITETAS.
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TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUSBENGIA
Lietuviška Teatrališka Dr-tė Rūta No. 1

Stato scenoj trijų atidengimų dramą

“Vėją sėjai, audrą piausi”
Nedėlioj, lapkričio, 27,1927

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted St.

Durys atsidarys 5 vai. po pietų, lošimas prasidės 6:30 vakare. Po 
teatrui Kanklių koras padainuos labai įdomių dainelių. Burdulis ir 
Dauderis padainuos duetą. Gerbiama Chicagos visuomenė nepamirškite 
atsilankyti j šį perstatymą ir pamatyti veikalą iš darbininkų gyveni
mo. Butiečiai stengsis atsilankiusius užganėdinti ir kuogeriausiai visus 
palinksminti Kviečia KOMITETAS

N

M
M

H 
H 
H

M 
M 
M

M 
M 
M 
M

Įdomiausia Knyga |

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”'
Parašė J.ŠARUNAS ?

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai ?

38 puslapių—kaina 25 centai

MILŽINIŠKAS

KONCERTAS
' ----- rengia------

Susivienijimas Draugysčių ir Kliubų 
ant Bridgeporto

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

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

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

koras ir moterų koras po vadovyste p-no ŠIMKAUS.
Dainos, koras po vadovyste p-no POCIAUS.
Kanklių koras, po vadovyste p-no STAPONAV1CIAUS
Jaunuolių orkestras, po vadovyste p-no GllUŠOS.
Taipgi, bus solisčių ir solistų, duetų ir muzikališkų 

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

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

Po koncerto, bus puikus šokiai iki vėlumo nakties.
Tikietų kainos: $1.50; $1.00 ir 50c.

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

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

Didis Pasirinkimas Geriau
sių Amerikos Išdirbysčių

RADIOS
Rasite Peoples Krautuvėse

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

Ant lengvų išmokėjimų.►< Gramafonų
Bargenai

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

$15 $25 $40
ir augščiau

Columbia Rekordai 3 už $1.00

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuves 
Chicagoje ir Amerikoje

Lengvi Išmoksimai Suteikiami Visiems
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" ruRNITURL FOR

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

M. Kežas, Vedėjas. J. Nakrošis, Vedėjas.
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ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE , 

Perversmo suplenuotojai ir vadai x

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti I 

. to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir ( 
nupiešta aiškus vaizdai s'.’..' ::'?.;; Lk'."vo*2 perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj, po pervers versmo ir upui atslūgus. 1

Parsiduoda po vienų ir olsėliu i , '

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 20 dieną, 1927, 9:20 
valandą vakare, sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Gaurės parapijos, Dva
rų kaimo. Amerikoj išgyveno 
16 metų, paliko dideliame nu
liūdime moterį Konstancnją, po 
tėvais Višmontaitė, du sūnų, 
Juozapą ir Stanislovą, motiną 
Oną, dvi seseris Marijoną ir 
Oną, brolį- Stanislovą, ir du 
švogeriu, Iz. Maciką ir P. Ju« 
revičia. Kūnas pašarvotai 
randasi 131 p So. Hermitage

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 24 d., 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
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 liekame, 
Moteris, Vaikai, Motina 
serys, Broliai ir švogeriai.
laidotuvėse patarnauja gra-

.  !■ I—III!WI—IIBI 

| A . A

ADOMAS’ ŠAULINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

B lapkričio 20 dieną, 3:15 valandą 
I po piet, 1927 m., sulaukęs 38 m. 
E amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
B Šimonių parapijos, Načionių kai- 
B mo, Amerikoj išgyveno 20 metų,
I paliko dideliame nubudime mo

terį Uršulę po tėvais Matijošai-
N tę, dvi dukteris Oną ir Bronisla-
II vą, du sūnų Steponą ir Albertą, 
*1 seserį Domicėlę ir tris švogerius B F. Aldonas, A. Bagdonas ir V. 
B Zagarius, o Lietuvoj brolį Si- 
B. moną. Kūnas pašarvotas, ran

dasi 6401 S. Sacramento Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, 

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

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris. Vaikai, Sesuo 
ir Švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- | 
I borius Eudeikis tel. Yards 1741 B

A 7iA A
ADOMAS POCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienye. lapkričio 20 die
ną, 3 valandą ryte, 1927 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Kaštonalių so
džiuje, Laukų parapijos, Rasei
nių apskričio, Kauno rėdybos 
ir išgyvenęs Amerikoje 26 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Stanislovą, čia Ame
rikoje, ir Lietuvoje brolius 
Pranciškų ir Antaną ir ketu
rias seseris, Leosę, Kazimierą, 
Marijoną ir Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi graboriaus 
Padžiaus laidotuvių įstaigoje, 
3238 So. Salstcd St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie- 
I nyje, lapkričio 23 dieną, 8 vai. 

ryte j v. Marijos Nekalto Pra-
I sidejimo bažnyčią (Brighton 
| Park). kurioje atsibus gėdulin- 
I gos pamaldos už velionio sielą, 
I o iš ten bus nulydėtas į šv. 
I Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Pociaus 
I giminės, draugai ir pažįstami 
I esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdęs liekuos,
Brolis Stanislovas, 

4202 So. Washtenaw Avė?

.Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Del greitą piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Macių 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
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Ką Matė Ir Nugirdo 
i Reporteris 
t M— ■ I ■ I I ■' ■■ I ■■
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Gatvekaryje

Pirmadienio vakare, taip/ 
'apie S vai., važiuoju Halsted 
gatvės karu namo iš darbo. 
'I'ies 34-ta gatve karai! įsiver
žia būrys žmonių, jų tarpe ir 

.lietuvių šeima: vyras, pati ir 
! du kūdikiu berniukas ko
kių 6 metų ir mergaitė, gal 

, metais-kitais vyresnė.
Lietuvių šeimar'pasiekia ka

ro pirmagalį. Sustoja prie iš
ilginių suolų. I'ies 47-ta gatve 

I tėvas ir motina gauna vietos 
I atsisėsti. Volu įsiveržia gatve- 
. karin būrys naujų “pasažie- 
I rių”. Ties lietuviais sustoja 
I mergina, pasipuošusi švariais 
| Irabužiais.

Lietuvių šeimos vaikams, ku- 
; rie elgėsi ne labai ramiai, nu- 
i sil.’. do išdikavimas. Berniuko 

lomę patraukia savęsp susto- 
| įus’oB merginos drabužiai. .Jis 
, ikiša burnon piršta, palaiko jį 
taip kuria valandėlę ir prade
da paskui tuo pirštu vadžioti 
linijas per merginos ploščių. 
Mergina pasijudina, pasižiūri j 
vaiką, j tėvus lig norėdama pa- 

! sakvti, kad sudraustų vaiką.
Vaikas taipgi pažiuri į le- 

• vus. Matydamas tečiaus, kad 
i jie nieko blogo nenužiuri jo 
1 nekaltoje “žaismėje”, jis jau 
drąsiau pradeda vadžioti nir
štu per merginos ploščių. Mer
gina rūsčiai sujunda ir pasi
traukia į šąli kokią pėdą. Vai
kas vėl žvilgtelėja i motiną ir 
abu linksmai šypsosi. Aišku, 
kad jiedu mato gražių “fonių” 
merginos rūstume ir pasitrau
kime.

Tuo tarpu iš pirmojo suolo 
pakila dvi moterys. Mergina 
atsisėda prie lango. Senyva 
moteris rengiasi užimti kitą 
vieta, bet lietuvių šeimos ber
niukas skubiai užšoka ant sė
dynės. Juo sesuo traukia jį 
nuo sėdynės. Taip jiedu var
žosi kurį laiką, kol vaikiščias 
nutraukiama, o jo vietoje at
sisėda mergaitė. Vaikiščias 
mėgina sėstis seserei ant ke
lių, toji neleidžia. Eina savo
tiškos imtynės, kuriose ne 
menką rolę lošia kojos, apau
tos purvinais batukais. O tie 
batukai kart-kartėmis “šluo
sto” merginos pančiakas ir 
ploščių.

Tėvai visą laiką žiuri ir nie
ko blogo nemato nekaltose

vaikų žaismėse: juk mes gy
vename Amerikoje, laisvoje 
šalyje! •

Pagalios, nepakęsdama vai
kų žaismių, mergina pakila iš 
vietos ir įsikabina kitoje ka
ro pusėj e turėklės. Musų lie
tuvių šeima patenkinta šypso
si, kad nuvijo mergą. Tėvai 
Ižiaugiasi vaikų gudrumu ir 
drąsumu.

O ve kitas vaizdas: 69-tos 
gatvės karu važiuoja mergai
tė gal aštuonių, gal devynių 
rotu. Su ja važiuoja bemai- 
is kokių šešių metų. Prava

žiavus vakarų link Ashland 
Avė. karas pa tuštėja. Vaiku
tis, sėdįs pirmame skersiniame 
suole, sumano atremti koją j 
:ši’ginį suolelįk Mergaitė, pa
dabojusi tai, pašnilbždžia ką 
ai i ausi berniukui. Tas sku

biai nuleidžia koją.
Pavažiuojame dar tris-ketu

ris blokus, ir vėl berniukas 
užsimiršta: nori pirštu pa
krapštyti nosį. Bet mergaitė šį 
kartą pastebi laiku: alkūne 
duoda vaikučiui suprasti, kad 
iis “užsimiršta”. Vaikutis iš
siima iš ki.šeniaus nosinę, at- 
’icka tinkamą nosiai operaci- 
ią, ir vėl viskas O. K.

Dvi pagyvenusios moterys 
‘ėmija jaunus “pasažierius”, ir, 
sakytum, negali atsižiūrėti. 
Rodosi, kad jos gatavos pasi- 
•.avįnti vaikučius toje valan- 
ioje. Bet jau reikia joms ap- 
eisti karą. Pakjla iš vietos, 
usišypso vaikučiams ir išei

na.
Musu “jaunasis” vaikutis 

važiuoja toliau, žinoma, pri- 
mirim^s “didžiosios” sesers, 
tiri moka “publikoje’” elgtis.

Reporteris •

Town of Lake

Išrodysit daug 
metų 

JAUNESNIS
Kuomet jus galite atsikratyti 
"/vl-in” pajautimą. Jei turite 
nesmagumo su nervais/ prara
dimo apet to, vartokit Severa’s 
Esorka. Jos pagelbėjo tūkstan
čiams atgauti savo normalę 
sveikatą ir jie džiaugiasi gy_ 
venimu vėl.

Severa’s Esorka yra naudin
gas virškinimo ir pravalninimo 
tonikas. Pasrer’na apetitą. Sti- 
mulioja virškinimą. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučiasi 
geriau. Reikalaukit nuo vais
tininko v’eno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Odar Rapidft, lowa.

SEVERAS 
ESORKA.

S karną nedėldienį, lapkr. 27 
L, Krenčiaus svetainėje, 4600 
Vood st., yra rengiamas vieti
nės SLA. 122 kuopos vakaras 
ikslu įsteigti knygyną.

Visa Chicaga žino, kad To\vn 
f Lake yra viena kolionijų, 

<ur daugelis, lietuvių pusėtinai 
’lsilikę. Ištikrųjų taip ir yra. 
Tikybinis fanatizmas ir mun- 
•ainizmas pasiekia čia aukš- 
•iausio laipsnio. Čia lietuviška 
lažnyčia skaitoma didžiausia 
zisoje Amerikoje. SaHunų yra 
bent kelios dešimtys. Groser- 
nių, kurios mažai kuo skiriasi 
nuo saliunų, esama du sykiu 
daugiau. Abelnai, visa kolonija 
vra ytin giliai paskendusi mun- 
sainizmo ir tamsybės baloje.

Kaip be priežasties nieko nė
ra, taip ir šios kolionijos at
silikimas turi savo priežastis:

1. šios kolionijos lietuviai 
daugiausia sunkaus darbo žmo
nės. Dirba ilgas valandas, lie- 
ka nualinti taip fiziškai, 
kaip protiškai.

2. Permažai čia rasime apsi
gyvenusių susipratusių lietu
vių, o ir tie patys permažai dė
jo pastangų ištraukimui šios 
kolionijos iš tamsybės. Tiesa, 
čia yra keletas susipratusių 
biznierių, bet jų progresas ma
žai kuo skiriasi nuo kunigo 
Skripkos progreso. Vienas to
kių net per laikrašti giriasi, 
kad jie' suėję išmetė po vieną, 
antrų ir trečių čerkų. Sarmata, 
broliai. Jus nekeliate, bet že
minate kolionijų.

3. Nėra čia jokios įstaigos 
— užeigos, kur žmogus galėtų

liuosų valandą praleisti pasi
skaitymui, savo proto patobuli
nimui. Bažnyčia, saliunas ir 
darbavietė ot ir, .visos įstai
gos !

4. Kitų kolionijų progresy
viai lietuviai permažai atydos 
atkreipia į šių. kolionijų. Ypač 
jei vienas-kitas darbuotojas 
□radęs kokį kultūros darbų, tai 
kitų kolionijų lietuviai nepa
mindavo.

Visgi čih yra ir gana gerai 
susipratusių žmonių, bet tokių 
labai mažai. Pastangomis to
kių žmonių čia. ir pasilaiko Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 122 kuopa. Kalbama kuopa 
ir rengia ši vakarą įsteigimui 
knygyno.

Knygynui įsteigti, be abejo; 
nes, bus sunkus darbas, bet tu
pint gerus norus ir dirbant iš
tverminga darbų, šis užmany
mas yra galimas įvykinti gyve
nimai!. Prie šio darbo turėtų 
□risidėti taip vietiniai gyven
tojai, kaip ir visos Cbicagos 
orogresyviai lietuviai, jeigu ne/ 
kuo kitu, tai nors atsilankymu 
i ši vakarų.

Mano manymu, įsteigimui 
knygyno turime sudaryti bend
rą frontą ir tautininkai, ir so
cialistai, ir bolševikai ir veik
ti prieš du didžiausiu priešu: 
tamsumą ir munšainizmą. Tai
gi visi sekmadienį į Krenčiaus 
svetainę kaip 6 vai. vakare. J- 
žanga tik 50 centų. Tuomi at
liksime didelį kultūros darbą.

— Lašas.
P. S. Yra sakoma: vyk gam

ta per duris, ji sugrįš prr lan
gų. Kiek jau kartų socialistai 
yra sakę komunistams, kad su 
bolševikais bendran frontan jie 
nenori eiti, bet, žiūrėk, ir vėl 
“sumanymas”: sudarykime
“bendrą frontą!” Galiu užtik
rinti p. Lašų, kad komunistų 
diktatūros niekas nenori, išski- 
rus, rasi, fašistus, kurie yra, 
artimai giminingi komunistams, 
kaip Lenino mokiniai.

Sumanymas steigti knygyną 
išrodo pagirtinu darbu. Bet jei- 
°u į tą darbą ims listi komunis
tai, tai veikiausia iš jo nieko ne 
:šeis. Komunistai suardys ir šį 
darbą, kaip jau suardė daugy
bę organijacijų, kuriose mėgi
no savo diktatūrų įvesti.

Kai dėl tamsumo ir munšai- 
no, tenka nurodyti, kad Town 
of Lake kolionijoje tur būt ne 
ką daugiau tai galima pastebė
ti, kaip kitose kolionijose. O 
kad keletas biznierių ir šiaip 
vietos gyventojų susirinko pa
minėti vieno iš savo tarpo “iš
leistuves”, tame nieko blogo 
nėra. Nereikia blaškytis į kraš- 
tutinybes, nereikia būti, kaip 
Mencken sako, moronu, blaivy
bės davatka. Ne tame bėda, 
kad žmonės “išmeta po tris”, 
bet tame, kad kai kurie “mie- 
ros” nežino. —V. P.

Bridgepertas
Didžiulis koncertas ir balius

Rytoj Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, 3133 So. Halsted 
st., bus didžiulis koncertas ir 
balius, kurį rengia Susivieniji
mas Lietuvių Draugijų ir Kim
bu ant Bridgeporto Auditorijos 
bendroves naudai. Programe 
dalyvauja Birutės choras. Dai
nos choras, Kanklių choras, 
Jaunuolių Orkestras ir k. Bus 
ir šokiai. — Rep.

Oak Forest, III

savo tautiečių lietu-

ir seserys lietuviai, 
savo mielaširdingų

Skaitydamas “Naujienas 
tikau 273-me numeryje prane- ’ 
Šimą, kuris skambėjo: šokiai 
labdarybės tikslu. Rengia Chi- 
ragos Lietuvių Moterų Kliubas 
lapkričio 23 dieną Stevens 
viešbutyje.

Mes, Oak Forest pavieto įs
taigos ligoniai ir paliegėliai lin- 
kiame laimingų pasekmių tam 
labdarybės tikslui, nes ir mes 
mažu sulauksime kokios užuo
jautos iš 
viu.

Broliai 
ištieskite
pašalpos ranką mums nelaimin
giems ir paliegėliams, vargstan
tiems čia. O mes jums busime 
dėkingi ant visados.

Tariame ačiū lietuvių laik
raščiams už aukavimą po ke
letą kopijų laikraščio pasiskai
tymui: “Naujienoms”, “Darbi
ninkui”, “Draugui”, “Rytui” ir 
“Gyvenimui”, kuriais pasidali
name ir kuriuos perskaitome.

Taipgi tariame ačiū lankyto
jams, kurie mus aplanko ir su
teikia paguodos'ir ką nors pa
aukauja. Praeitu laiku aplankė 
p-ios Balt rimas ir Williams. 
Paaukavo gražios literatūros 
apie 30 knygų ir keletą kopijų 
“Sargybos Bokštas” 
krasos ženklams.

širdingai visiems 
jams ačiū. Prašome 
mus vargdienius ir

Teikimo pašalpos
galima pranešti sekamu adre
su: Josepb Lapinskas, Institu- 
lion W. 39, Oak Forest, III.

—J. Lapinskas.

bei pinigų

aukauto- 
neparniršrti 
ateityje.

reikalais

Tiktai $5 Pilna 
Egzammacija, $5

Turiu 45 metų patyrimą gydyme
•hronišku ir naujų ligų. Jei kiti n^- 
*alėjo jumi'i išgydvti, atsilankvkit 
nas mane. Mano pilnas iše«rzamina- 
/imas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei 
ipsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
ikauda, bet pats pasakys po galutino 
šejrzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Dfiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda

BILLY’SfUNCLE

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St., Chicago, III.

Parduodam deimantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš- 

, dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus 
grąžinam atgal.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATĄ
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

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

ORO ŽINOVAI SAKO
“ŠALČIAU RYTO”

Imkite Druskos Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumą Pūslėje
Perddelis kekis riebių valgių prigamina 

•ug&čių, kurios erzina ir perdirba inkstus. 
Laikas nuo laiko išplauk inkstus, kaip plau- 
li vidurius, kad prašal tus išmatas, k. taip 
rali pajusti tvilantj skausmą inkstų srity, 
kausmą nugaroje, galvos skaudėjimą, vidu
jai bus rūgštūs, liežuvis apv’ktas, o prie 

>rasto oro raumat’zmas gels. Šlapumas bus 
leaiškns, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai jsi- 
irzina ir esti priverstas keltis porą sykių 
■e* nakt|.

Kad nugalėjus era’nančias rūgštis ir nu
plovus šlapumų išmatas, gerkite daug van
dens. O iš aptiekos gaukite apie keturias 
uncilas Jad Salti druskų, imkite po arbati- 
ij šaukštelį stikle vandens kas rytą pirm 
pusryčių per kt'etą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti, o visi negaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra padarytos 
š vvnuogių rūgšties, citrinos sulčių ir lithia. 
’er ilgus metus jos vartojamos išplovimui 
>žsikimšus:ų inkstų ir suerzintos pūslės. Jad 
Taiti druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojantį lithia-vandens gėrimą, kurį mi- 
kionai vyrų-moterų geria laikas nuo laiko, 
kad išvengus rimtesnių inkstų ligų. •. Del 
sveikatos Kerkite daug vandens per dieną.

Mera kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

Pūgos gali ateiti bile kada. Bet mes esame tik
ri dėl vieno dalyko, šaltas oras būtinai ateis. 
Jūsų geriausis apsisaugojimas nuo staigių oro 
permainų, pilnai pripilta anglinyčia.
Nedaleiskit išsisekti savo kurui. Telefonuokit 
tuojau mums savo užsakymą. Kiekvienas tonas 
ANGLIŲ arba COKE, kurias mes parduodame 
yra garantuotos rūšies, turi pilną svarumą ir 
užganėdinimą — “jos turi užganėdinti, o jei 
ne, mes atsiimam ir pinigus grąžinam.” ■

Pirkit sau anglių dėl 
persitikrinimo

Phone Franklin 6400
(oiisumcrs (ompany

ANGLYS — LOKE — LEDAS — NAMŲ MATERIOLAS
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Ha Kiotuve.se patarnauja fcra- 
borius Eudeikis le). Yards 1741

Moteris, Vaikai, Motina, f 
serys, Broliai ir Svo^eriai

JUOZAPAS DILBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 1927, 9:20 ( 
valandą vakare, sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Gaurės parapijos, Dva
rų kaimo. Amerikoj išgyveno 
16 metų, paliko dideliame nu
liūdime moterį Konstancnją, po 
tėvais Višmontaitė, du sūnų, 
Juozapą ir Stanislovą, motiną 
Oną, dvi seseris Marijoną ir 
Oną, brolį- Stanislovą, ir du 
švogeriu, Iz. Maeiką ir P. Ju- 
revičia. Kūnas pašarvota 
randasi 1315 So. Hermitage

Laidotuvės jvyks ketverge, 
lapkričio 24 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o i§ 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.

I A -į^ A
AIX) M A S ŠAULĮ N S K A S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
D lapkričio 20 dieną, 3:15 valandą 
I po piet, 1927 m., sulaukęs 38 m. 
I amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
J Šimonių parapijos, Načionių kai

mo, Amerikoj išgyveno 20 metų,
■ paliko dideliame nubudime mo

terį Uršulę po tėvais Matijošai-
N tę, dvi dukteris Oną ir Broniala- 
|1 vą, du sūnų Steponą ir Albertą, 
H seserį Domicėlę ir tris švogerius
■ F. Aldonas, A. Bagdonas ir V.
D Zagarius, o Lietuvoj brolį Si- 
■_ moną. Kūnas pašarvotas, ran

dasi 6401 S. Sacramento Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, 

H lapkričio 24 dieną, 8 vai. ryto 
K iš namų į Nekalto Pras. Pane- 
įj lės Šv. parapijos bažnyčią, 
; kurioje atsibus gedulingos pa

maldos už velionio sielą, o iš
N ten bus nulydėtas į šv. Kaži- n 
h miėro kapines.

Visi A. A. Adomo šaulins-
M kio giminės, draugai ir pažįs- g 
B tami esat nuoširdžiai kviečia- 2 
i mi dalyvauti laidotuvėse ir su- H
■ teikti jam paskutinį patarnavi-
I mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- į 
I borius kludeikis tel. ’i ards 1741 £

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Ką Mate Ir Nugirdo 
i Reporteris
I ■ ■ .....................*Į •

Gatvekaryje 
i ________________
I

Pirmadienio vakare, taip, 
apie <S vai., važiuoju Halsted 
gatvės karu namo iš darbo. 
T'ies 31-ta gatve karari įsiver- 

j žia būrys žmonių, jų tarpe ir 
i lietuvių šeima: vyras, pati ir 
! du kūdikiu berniukas ko
kių 6 metų ir mergaitė, gal 

i metais-kitais vyresnė.
Lietuvių šeimar'pasiekia ka- 

' »•<. pirmajai j. Sustoja prie iš
ilginių suolų. 'Ties 47-ta. gatve 

I tėvas ir molina gauna vietos 
I atsisėsti. Volu įsiveržia gatve- 
karin bu rys nauju “pasažie- 

i rių”. ’l'ies lietuviais sustoja 
I mergina, pasipuošusi švariais 
Į drabužiais.

Lietuvių šeimos vaikams, ku- 
į rie elgėsi ne labai ramiai, nu- 
i ^il.-.'do išdikavimas. Berniuko 

lome patraukia savęsp susto- 
I jus.os merginos drabužiai. Jis 
i įkiša burnon piršta, palaiko jį 
, taip kuria valandėlę ir prade
da paskui tuo pirštu vadžioti 
linijas per merginos plošeių. 
Mergina pasijudina, pasižiūri j 
vaiką, j tėvus lig norėdama pa- 

Isakvti, kad sudraustų vaiką.
Vaikas taipgi pažiūri į te- 

! vus. Matydamas teėiaus, kad 
į jie nieko blogo nenužiuri jc 
I nekaltoje “žaismėje”, jis jau 
drąsiau pradeda vadžioti nir
štu per merginos plošeių. Mer
gina rūsčiai sujunda ir pasi
traukia j sali kokią pėdą. Vai
kas vėl žvilgtelėja i motiną ir 
abu linksmai šypsosi. Aišku, 
kad jiedu mato gražių “fonių” 
merginos rūstume ir pasitrau
kime.

Tuo tarpu iš pirmojo suolo 
pakila dvi moterys. Mergina 
atsisėda prie lango. Senyva 
moteris rengiasi užimti kitą 
vieta, bet lietuvių šeimos ber-

vaikų žaismėse: juk mes gy
vename Amerikoje, laisvoje 
šalyje! *

Pagalios, nepakęsdama vai
kų žaismių, mergina pakila iš 
vietos ir įsikabina kitoje ka
ro pusėje turėklės. Musų lie
tuvių šeima patenkinta šypso
si, kad nuvijo mergą. Tėvai 
Ižiaugiasi vaikų gudrumu ir 
drąsumu.

O ve kitas vaizdas: G9-tos 
/atvės karu važiuoja mergai
tė gal astuonių, gal devynių 
rotu. Su ja važiuoja bernai- 
is kokiu šešių metu. Prava

žiavus vakarų link Ashland 
Avė. karas patuštėja. Vaiku- 
'is, sėdįs pirmame skersiniame 
suole, sumano atremti koją j 
;ši’ginį suolelis. Mergaitė, pa
derėjusi ta’, pašnilbždžia ką 
ai i ausi berniukui. Tas sku- K •

L>ini ii i įlei koją.
Pavažiuojame dar tris-ketu- 

ris blokus, ir vėl berniukas 
užsimiršta: nori pirštu pa
krapštyti nosį. Bet mergaitė si 
kartą pastebi laiku: alkūne 
duoda vaikučiui suprasti, kad 
iis “užsimiršta”. Vaikutis iš
siima iš kišeniaus nosinę, at- 
’ieka tinkamą nosiai operaci
ją, ir vėl viskas O. K.

Dvi pagyvenusios moterys 
‘ėmija jaunus “pasažierius”, ir, 
sakytum, negali atsižiūrėti. 
Rodosi, kad jos gatavos pasi
savinti vaikučius toje valan- 
■Joje. Bet jau reikia joms ap- 
eisti karą. Pakįla iš vietos, 
usišypso vaikučiams ir išei

na.
Musu “jaunasis” vaikutis 

važiuoja toliau, žinoma, pri- 
v’lurimr»s “didžiosios” sesers, 
’uri moka “publikoje” elgtis.

Reporteris

Town of Lake

A ;h A
ADOMAS POCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienye. lapkričio 20 die
ną, 3 valandą ryte, 1927 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Kaštonalių so
džiuje, Laukų parapijos, Rasei
nių apskričio, Kauno rėdybos 
ir išgyvenęs Amerikoje 26 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Stanislovą, čia Ame
rikoje, ir Lietuvoje brolius 
Pranciškų ir Antaną ir ketu
rias seseris, Leosę, Kazimierą, 
Marijoną ir Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi graboriaus 
Padžiaus laidotuvių įstaigoje, 
3238 So. Salsted St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, lapkričio 23 dieną, 8 vai. 
ryte į v. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčią (Brighton 
Park). kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio 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.

Nubudęs liekuos,
Brolis Stanislovas, 

4202 So. Washtenaw Avė?•
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Kadžius, Tel. Canal 6174

niukas skubiai užšoka ant sė
dynės. Juo sesuo traukia jj 
nuo sėdynės. Taip jiedu var
žosi kur j laiką, kol vaikiščias 
nutraukiama, o jo vietoje at
sisėda mergaitė. Vaikiščias 
mėgina sėstis seserei ant ke
lių, toji neleidžia. Eina savo
tiškos imtynės, kuriose ne 
menką rolę lošia kojos, apau
tos purvinais batukais. O tie 
batukai kart-kartčmis “šluo
sto” merginos pančiakas ir 
ploščių.

Tėvai visą laiką žiuri ir nie
ko blogo nemato nekaltose

Išrodysit daug 
metų 

JAUNESNIS
Kuomet jus galite atsikratyti 
"ad-in” pajautimą. Jei turite 
nesmagumo su nervais, prara
dimo apeito, vartokit Severa's 
Esorka. Jos pagelbėjo tūkstan
čiams atgauti savo normalę 
sveikatą ir jie džiaugiasi gy
venimu vėl.

Severa’s Esorka yra naudin
gas vij-škinimo ir pravalninimo 
tonikas, l’agerna apetitą. Sti- 
mulioja virškinimą. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučiasi 
geriau. Reikalaukit nuo vais
tininko v'eno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Ruplės, lowa.

Del greitą piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

S karną nedėldienį, lapkr. 27 
1., Krenčiaus svetainėje, 4600 
Vood st., yra rengiamas vieti
nės SLA. 122 kuopos vakaras 
i k si u įsteigti knygyną.

Visa Cbicaga žino, kad To\vn 
f Lake yra viena kolionijų, 

kur daugelis* lietuvių pusėtinai 
■Isilike. Ištikrųjų taip ir yra. 
tikybinis fanatizmas ir mun- 
'ainizmas pasiekia čia aukš- 
•iausio laipsnio. Čia lietuviška 
nažnyčia skaitoma didžiausia 
zisoje Amerikoje. Sahunų yra 
bent kelios dešimtys. Groser- 
nių, kurios mažai kuo skiriasi 
uio saliunų, esama du sykiu 
langiau. Abelnai, visa kolonija 
vra ytin giliai paskendusi mun- 
sainizmo ir tamsybės baloje.

Kaip be priežasties nieko nė- 
/a, taip ir šios kolionijos at
silikimas turi savo priežastis:

1. Šios kolionijos lietuviai 
daugiausia sunkaus darbo žmo
nės. Dirba ilgas valandas, lie
ka nualinti taip fiziškai, 
kaip protiškai.

2. Permažai čia rasime apsi
gyvenusių susipratusių lietu
vių, o ir tie patys permažai dė
jo pastangų ištraukimui šios 
kolionijos iš tamsybės. Tiesa, 
čia yra keletas susipratusių 
biznierių, bet jų progresas ma
žai kuo skiriasi nuo kunigo 
Skripkos progreso. Vienas to
kių net per laikraštį giriasi, 
kad jie', suėję išmetė po vieną, 
antrą ir trečią čerką. Sarmata, 
broliai. Jus nekeliate, bet že
minate kolionijų.

3. Nėra čia jokios įstaigos 
— užeigos, kur žmogus

Įliuosų valandą praleisti pasi
skaitymui, savo proto patobuli
nimui. Bažnyčia, saliunas ir 
darbavietė ot ir, visos įstai
gos!

4. Kitų kolionijų progresy
viai lietuviai permažai atydos 
atkreipia į šią kolioniją. Ypač 
jei vienas-kitas darbuotojas 
nradės kokį kultūros darbą, tai 
kitų kolionijų lietuviai nepa- 
remdavo.

I Visgi čia yra ir gana gerai 
susipratusių žmonių, bet tokių 
labai mažai. Pastangomis to
kių žmonių čia, ir pasilaiko Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 122 kuopa. Kalbama kuopa 
ir rengia šį vakarą įsteigimui 
knygyno.

Knygynui Įsteigti, be abejo
nės, bus sunkus darbas, bet tu
pint gerus norus ir dirbant iš
tvermingą darbą, šis Užmany
mas yra. galimas įvykinti gyve
nimai). Prie šio darbo turėtų 
nrisidėti taip vietiniai gyven
tojai, kaip ir visos Cbicagos 
nrogresyviai lietuviai, jeigu ne/ 
kuo kitu, lai nors atsilankymu 
i ši vakarą.

Mano manymu, įsteigimui 
I knygyno turime sudaryti bend
rą frontą ir tautininkai, ir so
cialistai, ir bolševikai ir veik
ti prieš du didžiausiu priešu*, 
tamsumą ir munšainizmą. Tai- 
<4 visi sekmadienį į Krenčiaus 
svetajnę kaip 6 vai. vakare. Į- 
žanga tik 50 centų. Tuomi at
liksime didelį kultūros darbą.

— Lašas.
P. S. Yra sakoma: vyk gam

tą per duris, ji sugrįš per lan
gą. Kiek jau kartų socialistai 
vra sakę komunistams, kad su 
bolševikais bendran frontan jie 
nenori eiti, bet, žiūrėk, ir vėl 
“sumanymas”: sudarykime
“bendrą frontą!” Galiu užtik
rinti p. Lašą, kad komunistų 
diktatūros trekas nenori, išski- 
rus, rasi, fašistus, kurie yra. 
artimai giminingi komunistams, 
kaip Lenino mokiniai.

Sumanymas steigti knygyną 
išrodo pagirtinu darbu. Bet jei- 
°u į tą darbą ims lisli komunis
tai, tai veikiausia iš jo nieko me 

I :šeis. Komunistai suardys ir ši 
Į darbą, kaip jau suardė daugy
bę organijacijų, kuriose mėgi
no savo diktatūrą įvesti.

Kai dėl tamsumo ir munšai- 
no, tenka nurodyti, kad Town 
of Lake kolionijoje tur būt ne 
ką daugiau tai galima pastebė
ti, kaip kitose kolionijose. O 
kad keletas biznierių ir šiaip 
vietos gyventojų susirinko pa
minėti vieno iš savo tarpo “iš- 
’eistuves”, tame nieko blogo 
nėra. Nereikia blaškytis į kraš- 
tutinybes, nereikia būti, kaip 
Mencken sako, moronn, blaivy
bės davatka. Ne tame bėda, 
kad žmonės “išmeta po tris”, 
bet tame, kad kai kurie “mie- 
ros” nežino. —V. P.

Oak Forest, III.
; .• ---------------- į

Skaitydamas “Naujienas” už-| 
tikau 273-me numeryje prane-'
Šimą, kuris skambėjo: šokiai 
labdarybės tikslu. Rengia Chi- 
cagos Lietuvių Moterų Kliubas > 
lapkričio 23 dieną Stevens
viešbutyje.

Mes, Oak Forest pavieto įs
taigos ligoniai ir paliegėliai lin- 
kiame laimingų pasekmių tam 
labdarybės tikslui, nes ir mes
mažu sulauksime kokios užuo
jautos iš savo tautiečių lietu
vių.

Broliai ir seserys lietuviai, 
ištieskite savo - mielaširdingą 
pašalpos ranką mums nelaimin
giems ir paliegėliams, vargstan
tiems čia. O mes jums busime 
dėkingi ant visados.

Tariame ačiū lietuvių laik
raščiams už aukavimą po ke- 
1 laikraščio
tymui: “Naujienoms”, “Darbi
ninkui”, “Draugui”, “Rytui” ir 
“'Gyvenimui”, kuriais pasidali
name ir kuriuos perskaitome.

Taipgi tariame ačiū lankyto
jams, kurie mus aplanko ir su
teikia paguodos' ir ką nors pa
aukauja. Praeitu laiku aplankė 
p-ios Baltrimas ir Williams. 
Paaukavo gražios literatūros 
apie 30 knygų ir keletą kopijų 
“Sargybos Bokštas” bei pinigų 
krasos ženklams.

širdingai visiems aukauto
jams ačiū. Prašome nepamiršti 
mus vargdienius ir ateityje.

Teikimo pašalpos reikalais 
galima pranešti sekamu adre
su: Josepli Lapinskas, Institu- 
lion W. 39, Oak Forest, III.

—J. Lapinskas.

Tiktai $5 Pilna 
Egzaminacija, $5

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
•hronišku ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jųmb išgydvti, atsilankvkit 
nas mane. Mano nilnas išegzamina- 
zimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
ipsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
šegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLFY

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Dfiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Naujieinų kablegram* BILLY'S^ UNCLE

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

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

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

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

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

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

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

Bridgeportas
Didžiulis koncertas ir balius

Rytoj Lietuvių Auditorijos 
svetainėj':1, 3133 So. Halsted 
st., bus didžiulis koncertas ir 
balius, kurį rengia Susivieniji
mas Lietuvių Draugijų ir Kliu- 
L\i ant Bridgeporto Auditorijos 
bendroves naudai. Programe 
dalyvauja Birutės choras. Dai
nos choras, Kanklių choras, 
Jaunuolių Orkestras ir k. Bus

Rep.

Gerkite Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
" Silpnumą Pūslėje

Perd'delis k:ekis riebių valgių prigamina 
•ugžčių, kurios erzina ir perdirba inkstus. 
Laikau nuo laiko išplauk inkstus, kaip plau
ki vidurius, kad prašatnus išmatas, k. taip 
rali pajusti tvilantį skausmą inkstų srity, 
kausmą nugaroje, galvos skaudėjimą, vidu
jai bus rūgštūs, liežuvio apv- ktas, o prie 
>rasto oro raumat'zmas gels. Šlapumas bus 
leaiškns, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai Jsi- 
,'rzina ir esti priverstas keltis porą sykių 
>e«- nuktj.

Kad nugalėjus era’nančias rūgštis ir nu
plovus šlapumų išmatas, gerkite daug van
dens. O iš aptiekus gaukite apie keturias 
anciias Jad Salts druskų, imkite po arbati
nį šaukštelį stikle vandens kas rytą pirm 
pusryčių per k<*etą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti, o visi negaliavimai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra padarytos 
š vvnuogių rūgšties, citrinos sulčių ir lithia. 
?er ilgus metus jos vartojamos išplovimui 
ižsikimšus'ų inkstų ir suerzintos pūslės. Jad 
nalta druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojantį lithia-vandens gėrimą, kurį mi- 
lionai vyrų-moterų geria laikas nuo laiko, 
kad išvengus rimtesnių inkstų ligų. •. Del 
sveikatos gerkite daug vandens per dieną.

GIMINĖS LIETUVOJE

pa-

UNIVERSAL

draugiškumo jausmą ir mes 
draugus apdovanoti, pirkda-

pa-

lie-
dar prieš Kalėdas.
gerinusį patarnavimą duoda

ORO ŽINOVAI SAKO -

jei

•4;

“ŠALČIAU RYTO”

Kalėdų ūpas sukelia 
čia galvojame kaip savo 
mi dažnai ir brangius daiktus, kad jiems suteikus ma
lonumą. Tuo tarpu musų artimiausios giminės Lietu 
voje laukia Kalėdų varguose ir skurde paskendę...

ylr jie norėtų linksmai praleisti Kalėdas ir su 
džiaugsmu pasitikt laimingus Naujus Metus. Mes gali 
me suteikt jiems daug malonumo ir džiaugsmo 
siųsdami nors* mažą dovaną litais.

Dabar laikas siųsti pinigus Lietuvon, kad jie 
siekių musų gimines

.Siuntime pinigų 
tuvių bankas.

STATE BANK
3252 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Pūgos gali ateiti bile kada. Bet mes esame tik
ri dėl vieno dalyko, šaltas oras būtinai ateis. 
Jūsų geriausis apsisaugojimas nuo staigių oro 
permainų, pilnai pripilta anglinyčia.

Nedaleiskit išsisekti savo kurui. Telefonuokit 
tuojau mums savo užsakymą. Kiekvienas tonas 
ANGLIŲ arba COKE, kurias mes parduodame 
yra garantuotos rūšies, turi pilną svarumą ir 
užganėdinimą — “jos turi užganėdinti, o 
ne, mes atsiimam ir pinigus grąžinam.” ■

galėtų ir šokiai.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių

Phone Franklin 6400
@iisumers (ompany

ANGLYS — COKE — LEDAS — NAMU MATEBIOLAS

Pirkit sau anglių dėl 
persitikrinimo

t

Kiotuve.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šokių vakaras
Šiandien SLA. 134-tos moterų 

kuopos šokių vakaras

Minėta kuopa jau ne kartą 
pasižymėjo gražių vakarų ren
giniu ir jos vakarų lankytojai 
visuomet išsineša malonaus 
įspūdžio. Tad nėra abejonės, 
kad ir šios dienos rengiamas 
šokių vakaras, duos didelio 
pasitenkinimo atsilankiusiems, 
nes muzika bus labai gera.

Graboriai

•
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue x 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Atiburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU 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, parodapčia 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

Lietuviai Daktarai

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 X 

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

a. ldavidonimTd.
ir DR. J. A. GOObHART 

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyriį ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

CLASSIFIED ADS.
-

Miscellaneous
, įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus SLA. narius ir šiaip sve
čius atsilankyti. —A. B.

PRANEŠIMAI
NEDĖLDIENIŲ PASKAITOS 

Rengia 
"GYVENIMAS”

Trekčia iš eilės paskaita įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 27, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 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”.

/■■■ ..............................
Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

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

1911 Canalport Avc.
Chicago 

k . .......................-z

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 Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 Wcst 63rd Street 
Cor. Rockwcll 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, UI.

Lietuviai Advokatai

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

- - AC* f*"""* “

ClASSIFiEb MUS
Educational

Mokyklos

Draugystės ietuvos vėliavos Ame
rikoje No,.T, 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.

Roseland. Lapkričio 24 d., 8 vai 
vakare, Aušros knygyne, 19000 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Dar
bininku Namo Bendrovės direktorių 
susirinkimas. šiame susirinkime 
bus svarstoma šėrininkų susirinki
mą sušaukti priešmetinj. Visi direk
toriai būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas, sekr.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

1,27 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomjs nuo 9 iki 12 ryto.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo

Draugija Šv. Antano iš Padvos 
rengia 27 metinį balių, Trečiadienyj, 
lapkričio 23 d., 1927 m., Dievo Ap- 
veizdos parapijis svetainėje, South 
Union Avė. ir 18 gt., Chicago, 111. 
Kviečia širdingai visus lietuvius at
silankyti ant baliaus. Komitetas.

Pagerbimui p-nios Piktšrlingienės 
yra rengiamas vakaras Lapkričio 
Nov. 26 d., Zalandauskio sv., 4501 S. 
Donore St. Pradžia G vakare. Ka
dangi p-nia • Piktšilingienė lankosi 
pas mumis iš Lietuvos* su svarbiais 
reikalais, už prašom visus dalyvauti 
šiame iškilmingam vakare.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.

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

Kambariai 14, 15, 16,s17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone Canal 0523

Lietuvės Akušėrčs

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.

DR. m7t. strikoi
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.

X AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted. St. 
Phone Vincennes 3932

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

„Nuo Kosulio ir
Šalčio Krutinėję

Naudokite

Sncįor JSraitb 
€ougt)

A.A.OLIS - .
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui)
Visuomet Reikalukite Tik“ANCHOR”

(Ištarkite “ENKER”)

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m notoj as
2314 VV 23rd PI. 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti. .
Roosevelt 2515 - 2ol6

K. JURGELIONIS
A»D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SI.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠĖRKA 

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 b u- 
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 mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

L.IETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063J

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

- CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West yVashington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Akių Gydytojai
DR. G. SERNER

LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
"“Nedeliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

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

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIŲ^
Seniausias it lietuvių, kur duodi 

užganėdinimą. {vedam elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

« menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

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

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

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

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

S. OSGOOD, 
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

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pde: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization 
16YŠ W. 18th St.

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

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

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384, arba Tri-i 
angle 7088. 9931 Šq. Wood St. |I < Z* 1 ’ e

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmėntus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

• . i u .

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

IR MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
Mes skolinam $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

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.

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

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

ir nuo 6Tki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868
* CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Res. 6600 South Ąrtesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phonc Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. Ji 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

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų -duos jums galę greičiaus ir gė
riams išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti m Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madiuun Stre^l

.♦ -T"r— ’ -----
LIETUVIAI, kam iunis šalti šią! 

žiemą. Kutųnef tik ibiskf įmokėjus, 
mes atvešime į jums namų apsil-! 
dymą, kitus išmokėsite mažais mfi- į 
nosiniais išmokėjimais. Apskaitlia- i 
vimas ir planai dykai. Mes taip-’ 
gi turime didelį pasirinkimą plum- ( 
bingo reikmenų. Atdara Vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie- Į 
tų. ABBOTT PLUMBING and) 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. ( 
Grand Avė., Berkshire 1321.
i______  • __
; Financial
j______ Finansai-Paskolos 1
Į - A. OLSZEWSKI

3241 S. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Yards 0062

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

vakaras

Mes darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi
čius labai pigia kaina. Pasimatykil 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE, 

Valstijos priežiūroj . . .
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Personai
Asmenų Ieško

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

Aušros Knygynas, 
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
Box 255

Įvairus Gydytojai 
drTcharles SEGAL

Praktikuoja 20 metai .........
O "f i s a s

4729 South A&hland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Miscellaneous
_________Įvairus_________

Bridge pnrt Pain t ing 
& Hardware k>.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikon 
mulevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St
Phone Yan.> 7282

J. S. RAMANCIONLS

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

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

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

9

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ

318 So. Dearborn St.
' _______ ___ ■

I 2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

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 
svarbu reikalą. Antanas Masaitis, 
1242 W. 14th PI. Chicago. III.

PATENTAI
FRANK J. S’CHRAEimR, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj
32 W. Randolph St.

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

Vakarais pagal sutartį.

z Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

114{\ 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 chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nup G iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1 1724 S. Looinis 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. Te1. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lavvndaie 0114

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

24 Menesiai Išmokėjimui
{vedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
.L KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407
KAM turit šalti šią žiemą, men 

Įvesime namų apšildymą be jokio 
įinokčjimo ir į 24 menesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymas. Apskailliavi- 
mas dykai. 221 E. 77111 St., arba 
Tel. Triangle 8234.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Aye.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

KRAUTUVIŲ FJKČERIAI
Grosernių, Bučer- 

^»Cnių, Delikatcssen,
RestauranU), Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
5U specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Hate btieet.

INTERNATIONAL 
' INVESTMENT 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel. Laafyette 6738-6716

PA IEŠKAU savo pusbrolio Dona
to Gutausko. Gimęs Slarių vienk., 
Anykščių vai. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats a'r jį pažįstanti praneškite 
man jo adresą.

MARIJONA ROKA1TĖ, 
2415 W. 67 St., 

Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA pirmos klesos skudurų 
sortuotoju, patvrusiu, atsišaukit. 
THE SOUTH SIDE PAPER STOCK 
Co., 5833 So. Throop St.

TURIU pinigų investavimui j 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 71b 
1’1., 215 W. Randolph si. Franklin 
3446.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
rna, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Room 820 Central 6260

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Help Wanted—Malė
Daibininkių Reikia

REIKALINGAS virėjas j restaura- 
ną, mokantis dirbti prie ,’.shorl 
order", 2507 So. Halsted St.

MES turime gerą vietų su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au- 

| tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingų asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo- 

I bilius. Amerikoj.
Reikia mokėti lietuviškai ir 

; turėti norų dirbti.
Jei jus tiksite tam darbui ' 

mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu. ,

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 
Roseland Motor Gar Co.1, 
10857 Michigan Avė.

(Continued on page S)
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
N amai-žemė Pardavimui

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

(Continued from page 7)

REIKIA VYRŲ

1 PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 

Maloniam ir lengvam darbui kur radio setus, parduosime jūsų pasto
jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes lyn^u. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
išmokiname savo darbininkus. Paty- iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian- Į vakaro, 
die pas

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

AMERICAN STORAGE
HOUSE, 2216 W. Madison St.

Furniture & Iixtures
Rakandai-Itaisai^ ___

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
Šmotų mahogany setui, rankomis iS- 
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

/■nnin/iu' • x 1 • 1 iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor-GROJIKLIS pianas, gražus kei- klauskit MR. IRVING.
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- * 
lonial išmarginimo, už $85, pusėj 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai 
suoliukas ir karpetukas dykai pir-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI minkštų gėrimų I BRIGHTON PARK 
krautuve, pigtat, nes tunu du btznm __ , ,
10556 Corliss Avė., 2 blokai į rytus' * NaudoklteS PrOgcl 
nuo Cottage Grove Avė. BIZNIO namas, krautuvė ir 2 fla-

--------------- tai, atneša $50 į mėnesį. Specialia

$3800
_________ 2 FLATŲ medinis namas, cemen

tiniu pamatu, cash reikia $1000, ge- 
cigarų, ei- roj vietoj, ekstra bargenas. ■vi oiiviYvlinn 1 čTėf) ZY Z"Y

PARDUOSIU Soft Drink Parlor, bargenas.
4539So. Marshfield Avė., Telefonas 
Boulevard 10206.

nis, ran- 2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
1 blokas karštas vanduo, sun parlor, pečium 

, snuviiiao, aamu vašu «pxvvy.
cash. Imkit Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 

ellvvood Avė j su manim tuojau. J. R. BKUCE. 745 
Phone N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

Real Estate For Sale 
NHinatjžemČ Pardavimui

LOTAS 25x125, geras biznis 
dasi prie St. Charles Rd., .
į vakarus nuo Manheim Rd., geras šildomas, kaina $11,00’0, cash $1000. 
pirkinys už $2400, Vs 
Westchester “L” iki B 
stoties. W. S. BOOLS CO 
Bellwood 4818.

AR NORI KALĖDOMS PINIGŲ
$300

L1UOSAME SAVO LAIKE ______________
Mums reikia ekstra darbininkų i k^jui. George Kimberiey, 6512 Šo. i pigiai, 

tokiam darbui kuris gali būti atlik-1 Hplsted St. Įsi floor. ------
tas Iiuosame laike. Mes gerai mo- j 
kame, ir jei jis jums patiks, mesi 
galime suteikti jums nuolatinį dar
bą ir su užtikrinta puikiausia atei
čių, jei jus galite kalbėti lietuviškai 
ir švariai išrodot ir turite virš 24 
metu amžiaus, tai atsišaukite tuojau.:

E. L. PHELPS 
Rm. 1368

35 E. VVacker Drive

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

REIKIA pirmos klesos bekerio 
prie kepimo duonos ir bisketų, 125 
So. 13th Avė., Maywood, III.

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų moliai r parloro setas, 7 
šmotų vvalinut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 šmotų vvalnut mieg- 
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NELSON STGRlAGE
6912 Cottage Grove Avė.

setas, du 9x12 VVilton 
miegruimio karpetu- 
pastatomos

Furnishcd Rooms
RENDAI kambarys vyrams, vedu

siai poiai, katrie myli šiltai gulėti ir ■ 
pigiai. Parsiduoda vargonai nauji ir 
pigus. 703 W. 21 PI. ant paskutinio1 
augšto.

For Rent
ANT rendos 6 kambarių bunga

lovv ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shovver bath; arti

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas, 
matrosai, springsai, visoki rakandai

‘BOYSEN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY

6335 So. Ashland Avė.
Buvus California Sample Fu m. Co.

PARDAVIMUI fornišiai po vieną 
j daiktą. Atsišaukit nuo 6 va. vakare. 
3 fl. 3148 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Storas, 
garėtų, ice cream ir ąchool supplies. 
Išdirbtas biznis per ilgą laiką. Prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu, 
pigiai. 4120 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Lunch Ruimis prie 
didelių dirbtuvių, bulvarų ir teatrų. 
Gera proga, pasiskubinkite, jeigu 
jieškote bargeno. 5340 S. Wentworth 
Avenue.

Automobiles
ŠT.ORĄS pardavimui saldainių, ice 

cream, cigarų, 1846 Canalport Avė.

$6800
mūrinis namas, vėliau- 
du dideli 4 kambarių 

parlor, aržuolo trimas, 
$2000. Didžiausis bar-

$107-00
MUMS' reikia bungalovv, medinių 

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

B. R. PIETKIEW1CZ
2608 W. 47th St.

NAUJAS 
sios mados, 
flatai, sun 
cash reikia 
genas.

“ ——— . LOTAS prie 71št St. ir Western
8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- Avė., 50x125, kaina $11,000, cash 

renduota, gera ateitis, vertas $40.000, reikia tiktai $5,000. Randasi lietu- 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison vių apielinkėj. Namų kainos šiame 
St., Oak Park, Tel. Austin 3074. distrikte auga kasdie. Savininkas 
-------------------------------------------------Vincennes 7346.

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-

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500.

nyti j lotą bei lotus arba parduosiu kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
„š “cash” — priežastis pardavimo delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 

- " * -----> -• tysim bile kokios rųšies bungalovv ar-
”. ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus. 
. ! CRACKEL CONSTRUCTION CO.

už “cash” — į
liga., Pertat sutinku parduoti pigiai. 

Tel. Pullman 5432
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar-

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506BARGENAI

Marųuette par. Lotas 371/2 ,
6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv,, pėdų 1 blokas nuo Western av.1

MA1NYSIM IN JŪSŲ KARA Marųuette Manor, n«fnH ------- __ „ .
Priimsime gerame stovyje tas, furnas šildomas, įmūrytas

automobilių kaipo < 
kėjimo už puikų rezidencijos 
lotą, labai pigia kaina. Tiktai

Exchange—MainaiSTODEBAKER sedan, vėliau 
šio modelio, beveik naujas, va
žinėtas visai mažai, parduosiu 
už $325, arba už geriausį pasiu- 

liampos, 4ymą, man reikia cash, kainavo 
[$1800 nelabai senai,, yra daug 
ekstra dalių, galit jj matyti bile i atsiųskite savo vardą ir adre- 
kada. Nepraleiskit šios progos. Įsą. Naujienos, Box 1007.

2116 W. Harrison St., 2 fl. i ----------------------------------------

Marųuętte Manor, netoli lietuvių , .mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo- kaina $2,500. Kampas 
stovyje tas, furnas šildomas, įmūrytas ’ 11 ‘

dali imo- Plumbingas, ugnavietė, 2 karų ga-
ražas, savininkui reikia pinigų, ne-

pasiulymo, su $1500 ga^ visais impruvementais apmokė-
Seward •& Co., 3117 W. . 9

Campbell Avė. $2,200.
ant 69 prie Campbell avė. su j

atmes gero 
lit veikti.
63 St. Prospect 6100. tas $1850. 2 flatų muro na-

| mas 5—5 kamb. aržuolo trimin- 
7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 j gas, karštu vandeniu šildomas.

I PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
_o GARAŽUS, porčius, cementinius 
• — šalytakius, grindis, pamatus, stogus 

Lotas malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 

Į metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai1 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole-1 
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150; 
.valnut valgomo kambario setas, $50, • 

šmotų vvalnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $LO, 4 kambariams 1 
$895, verti $1500. Atdara iki 10 va-1 
karo. Dykai dastatynias. COLLINS

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

prie geros transportacijos, randasi STORAGE, 5114-16 W. Madison St.
{>751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

RENDA 1 bekernė. Randasi geroj 
vietoj, 6929 o. Rockvvell St.

RENDON 2 kambarių flatas, $15, 
taipgi 1 furnišiuotas kambarys, 2517 
W. 46th Place.

NEGIRDĖTA PROGA
Kas prižiūrės 4 flatų namą, tam 

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

K reipkitės
f 3144 W. 43 St..

Phone Lafayette 8916

veltui. 
$20.00; 
$60.00.

I

TIKRAS PIRKINYS
i Gražus bungalovv randasi netoli
169 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų UŽ 
bungalovvs, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900'

jkambana) ^paooj ir 4 ^/Narnas vėliausios mados. Kaina . ma padaryt) 2 flatus, t)ktai $5,2(10;; w i
ISS1MAINO 18 flatų naujas kam- :mokėli $750, kitus mėnesiniais iš-i $14000. Šitie bargenai bus nar- 

jp.ms apt. namas; mainysiu ant ga- mokėjimais, 7319 So. Oakley -Avė. | . t„; k.,_
zo, mazesmo namo, bizmavų lotų, EVERGREEN REALTY CO 92011 trumpu lainu, tai Kas no 

j gasolino stoties arba ant geros far- g0 western Avė., Tel. Beverley 7330 [ri gauti bargena pasiskubinki- 
,mos. Kas pirmas, tas laimes. -Pastatysim ant jūsų loto be įmo-|t 

bungalovv arba 2| s

pinis apt. namas 
' ražo, —-

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

MOTERYS!

4108 Archer Avė.
; Greitas Ir Teisingas
I Patarnavimas

Štai Jums gijos nėriniams ir siu-' 
vinėjimams. 
kas nuo 25 
n ės 1,000

nonos: 4 incijų mot-i 
40 centų; inayško- ! 

yardų 10 iki 35 centų.;

kėjimo bile kokį bungal 
1 flatų namą. A. N. MASULIS 

6641 S. Western Avė. 
Republic 5550.

GYVENKIT SAVO NAME 
PADEKAVONES DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
'{alow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musu loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

PARDUOSIU pigiai arba mainy-j 
siu ant automobilio IMi akro pui
kaus miško, aukšta vieta sveikam 
gyvenimui, pačiame viduryje miesto

PARDUODU namus, farmas, lotus Spring Forest arti Archer Avė. ir j 
ir kitokius biznius; mainau namus, lOOth Avė. Dydžio 200x272 pėdų,! 
ant farmų, farmas ant namų, taipo- tiek kaip 16 miestovų lotų. Prekė 
gi turiu daug visokių bargenų dėl (greitam pardavimui tik $4800, vie- knmhmi)) rp/idonriinir vv,ose dalyse mies- ną trečią dalį tik reikia įmokėt ar- Kamoaiių rezidencijų

Taipgi duodu pirmus ir antrus (ba priimsiu mainon automobilių už-ipresUOŲ plyti), plieno konstruk-
perku kontraktus jimo. Klauskit

i arma antrus margiČius. Kas nori
te greitą ir teisngą patarnavimą pa-

i siskubinkite. t
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- |ivr> t (ji(

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie- ’ drimitiR midokhi 81 u<— b—k x.—1111P81 v,n,bnts siuauits audeklų,, pasirinkirao 
ketoems kelnaitenis, dręsiukems ir Įo uuuuu -
Jumbei džKikiams Nepraleiskit pro- m01gįįįUJS su mažu komišinu. Ant darytą (Sedan) prie pirmo įmokė-1 Pjjnq karšti) v-indonin šildomi
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o nuošimčio: nerkn kontraktus.Kh>„cv;t |cijos, Kaistu vandeniu šildomi,
sekmadieniais po pietį).

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė 

Chicago, III.

Hamo kambario setas, 5 šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrrii- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos. miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

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

PARDAVIMUI — na u; i 5-6-7 
namai,

pa

’ AISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
Mes pasiimam ir dastatom bik 

ur. Darbiųt garantuotas ir geriau- 
iĄs. Pigi -<kaina. I 

 mis. Taipgi tur 
• . ! -ųšies rakandus

RENDAI storas su 5 kambarių ■ Columbus Park Furniture Co. 
pragyvenimu užpakalyje ir garad- 5655—57 W. Madison st. Col. 0319 
žius. 911 W. 32 St. Del rakto šaukit 
Virginia 0118.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 

_ ......... ____ dirbtuvės ir suteupykit tarpininko
Pabandykit pas pelną. Sampelihiai kailiniai kautai

Taipgi turime naujus pirmos už išlaidas. Northern s.eal kautai 
įkandus 1 $65. sealskin kautai $75, kailiniai

Columbus Park Furniture Co. kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.
2 * WEISER FUR CO.

____ L,'— 19 S. VVells st., rm. 403

J. ZACKER 
6312 So. Western Avė.

Geriausi Bargenai

IŠPARDAVIMAS
I JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
VValnut miegruimioNsetas $45.00 j 
Walnut valg. kamb. setas $45.00 
Šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka- 
$150 Į rais arba nedėlioj.

grojiklis pianas, gražus, $80 [ -------------------------------------------------
Grand pianas, visa> nau‘^225 | RAKANDAI nauji ir vartoti.

’•■"”■ J"■/'/■///■'■.... $5 Duofold setai $95, walnut mieg- 
Upright pianai, gerų išdirbinu,| $20 muimio seta3> $79> kaurai> val.

RENI)AI 4 kambarių flatas, yra 
elektra, vana ir kiti parankamai, 1 i 
lubos, 839 W. 34 St.

Musical Instruments
M uzikos Instrumentai

Išpardavimas 
Bargenai

Iš sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas, 100 ro- 
cabinet, .............. !

$800 
lėlių ir 

$700 
Baby 

jas, ....
Visokiu Victrolų

Išmokėjimais arba 10% 
pigiau už cash 

instrumentai yra visi geri ir 
garantuoti. Mums reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

6512 So. Haisted St.

Tie 
pilnai 
los ir 
vora.

ta-

$79.50 
$62.00 |

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai_____ __

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

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė_ P_ttjdavini^

PER savininką' parsiduoda kam
pinis muro namas su bučerne ir 
groserne. 1 što'ris ir 3 flatai 2—6 
1—5. Biznis y/a išdirbtos per 20 
metų, cash bini.4’ švedų ir vokiečių 
apgyventa apie.linkė. Savininkas va
žiuoja ant farmps; parduoda labai 
pigiai. 6001 So. Carpenter St.

Englevvood 2116

,2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 

I porčiai, Frigidaire ledaunė, 
I franeuziškas plei.steriavimas,

3-4 KAMBARIŲ ir krautuvė, kam-; • i , • . „ • ,
pinis jiama's, pri^ gatvekarių, viskas 1 gražiai padabintos, vieno karo 
išrenduota,'geros* įplaukos, geras dėl J ’ - ------ 1
nesvaiginančiu gėrimų parloro, įvai
rių tautų kolonijoj, tikros auksinės 
kasyklos, parduosiu arba mainysiu j 
lotus arba grosernę.

2-6 KAMBARIŲ^ naujas mūrinis 
namas, karšti* «i vandeniu šildomas, 
aržuolo Irimas, netoli mokyklų, par
kų irt bažnyčių, parduosiu arba mai
nysiu j ką nors mažesnį.

lotas 
biskį 
Kaip

gomo kambario setai, pianai, 
ivietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE
5929 So. State St.

ir

GRAŽUS mohair parloro setas, 
*50. Puikus walnut miegruiinio se
tas, $45. 7 šmotų \valnul valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 

I kada. Available Storage Co., 7732 
Stony Island 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.

PARDAVIMUI didelė ne- 
; svaiginamų išdirbinėjimo 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 3’/&, tono sunkumo perveži- I 
tnas.

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.

BUNGALOVV BARGENAS
Nauja 5 kambarių karštu vande

niu apšildomas mūrinis bungajow; 
parsiduos pigiai 'ir ant lengvų išmo
kėjimų.

Randasi
552 East 91 Place

Klauskit pas savininką.
6959 So. Haisted St.

17 FLATŲ, 3 krautuvės, kampi
nis namas, prie biznio gatvės, vis
kas išrenduota, įplaukų virš $20,000 

j i metus, parduosiu arba mainysiu į 
ką nors mažesnį, bile kokioje vie
toje. v

ČIA TAI BARGENAI
2 flatų <po 6 ruimus, mūrinis na

mas, 2 Karu garažas.
CASH $1000

Kaina $6,600 yra visi parankumai 
namo randasi prie pat bažnyčios.

6 ruimų bungalovv, karštu vande
niu šildoma, taip pat ant Bridgepor- 
to.

CASH $900
Kaina $4,600. Arba ką turit

, nyt, bučernę, lotą, grosernę 
automobilių..

C. K. VALAITIS, 
3404 So. Morgan St.

Tel. Yards 1571

JEI JUS jieškote bargenų, pasi- 
matykit su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage į bun
galovv arba į dviflatį, mes turime 
daug jų.
W. H. KELPS and CO.

2419 W. 69th Street
Phone Hemlock 8099

presuotų plytų garažas, 
50x32, kaina $13,500, tik 
Įmokėti, kitus kaip rendą. 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
Wilmctte Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu Į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
Į rytus iki Wagner 
kui VVagner Road į
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenvievv, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
►adnesuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Haisted St., Box 1005.

Waukegan 
Lake Avė. 
Road, pas- 
šiaurę iki

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalovv su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli Šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norwood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va; 
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

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

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 VVESTERN BUTCHER 
SUPPLY CO.

170 N. Sangamon St. 
Tel. Monroe 0935

mai- 
arba

TIKTAI VIENAS LIKO
Mes pardavėm j kėlės savaites 11 tą bung-a- 
low, tas paskutinis turi būt parduotas tuo
jau. AtsineSkit šį skelbimt). mes duosime 
jums $250 pigiau. Tas bungalow po 5 kam
barius. plieno konstrukcijos, luinas gildo
mas, aržuolo trinias, ugnnvietė, knygynas, 
bufetas, vėliausia plumbingas, gatvė cemen
tuota, netoli parko, 2 blokai nuo Belmont 
kari), tiktai.

HANSON AND OSTRUM, 
3550 N, Cicero Ave„ 
Tel. Pensacola 4070

Atsakančiame 
Sandėlyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahogany 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
mahogany miegruimio setai. $40 ir | 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Covvell ir šiaip pavienių krės
lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 ir dau-1 
giau.

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

Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

NA-
KU-
NE-

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu'; savo Schumann Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
M R. JARTZ, 2918 Milvvaukee Avė., 
1-os lubos.

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

tuos bargenųs 
TRAYSER STORAGE CO.

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

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

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

Congoleum patiesafai, $4 
daugiau.

SCIį\VARTS BROS. 
' STORAGE 

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

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

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

ir

ir

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 Avė.
Tel. Victory 5434

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio 2 bizniavus lo
tus 50x175. pėdų dydžio ant Archer 
Avė. Gatvekarių linijos pietvakariuo
se, prekė tiktai $2500 už abudu lo
tus. verti dubeltai daugiau; tik tre
čią dalį’ įmokėti arba priimsiu mai- 
non automobilių uždarytą (Sedan) 
prie pirmo įmokėjimo. Atsišaukite 
greitai. Savininkas

S. P. KAZWELL
6312 So. Westem Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimų? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
. ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
mngalow, su stikliniais porčiais, 
carštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viškų, garo paipbs jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosininuiii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo įmokėjimą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREĘN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Rcalty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

NAU.TAS 19 apartmentų namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj. 
namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Edgebrook Manor, 
akrų farma į Taylor, 
tai į Niles Center, 2 
brooK, 1 lotas 2140 S. 
Mainysim į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, pal inktoj apielinkėj.

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

S. F. KOERNER 
4103 Bclmont Avė., Pensacola 9319

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

CHARLES JARCHOW

PARDAVIMUI 2 pečiai — gazinis 
ir minkštų anglių, taip pat ice baks. 
Parsiduoda už pigią kainą, 3231 So. 
Union Avė., 1 floras.

BARGENAS. Parsiduoda 3 kam
barių rakandai ir visi atrodo kaip 
nauji ir tam pačiam flate gali gy
venti. 2551 W. 45 St.

400 
Wis., 2 lo- 

lotai North- 
Homan Avė. 
turit.

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. Haisted St., Bad
ei if f e 2520.

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

GROSERNĖ ir Delicattessen lie
tuvių apielinkėj. Savininkas perduos 
pigiai dėl kito biznio. Pilnas stakas 
ir geri fixtures. Geras biznis, pigi 
renda, 4 pagyvenimui kambariai. 
Matykit šiandie, 551 W. 29 St.

PARDAVIMUI 4 apt. 3 garadžiai, 
Hyde Park, įplaukų $3935, kaina 
$23,000, cash $3000, taipgi 2 flatų 
prie St. Lawrence, netoli 62 St., rei
kia $3000 cash. Pagal reikalą fi
nansuosime.

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

PARDAVIMUI groseme ir delicat- 
tesen. Turiu tuo jaus parduoti dėl 
nesveikatos. Labai nebrangiai. 5138 
So. Haisted St.

PARDUODA savo dalį Soft Drink 
Parloryj. 
kį biznį. 
Parduodu 
tos.

Gera proga norinčiam to- 
gerai išdirbta ir pelninga, 
iš priežasties nesveika-

P. S.
2807 Chicago Road

So. Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI 1V3 aukšto medinė 
cotajęe, karštu vandeniu šildoma, viškai, garadžas, įplaukų $80 į me
nesį, kaina $75130, įmokėti $500 ar
ba parduosiu už $7200 cash. 5932 
So. Honore St., Tel. Prospect 9710.

DVIFLATIS $12500
Moderniškas mūrinis namas, 5 ir 

6 kambarių, in Berwyn, gražiame re
zidencijų distrikte, U/2 bloko iki 22 
St., ir hLf> stoties. Tikras barge
nas.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotos 
faražas 
arma 

morgičius
MES DUOSIME 

KA NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

KOHOUT BROS., 
6208 West 22 nd St.

Berwyn. 111^
•

atvažiuok — ' 
dykai 
sveiki

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

Capal 4960

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

6409 So. Kedzie Avenue

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
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.

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

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 bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk 
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaro.1 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisadc 
1179.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
{eroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwvn, III., 7 
minutos/ ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties/ Pažiūrėkit kol nlipirksile 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000,vkitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

tųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia 
rendą 
•nią, 5 
galow 
visais 
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlcm avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS. 
451 Riverside Drive 

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

biskį įmokėti, o kitus kaip 
jus galit įsigyti nuosavą na
iki Okambarių mūriniai bun- 

ir rezidencijos, moderniški 
atžvilgiai, tile stogas, tile va- • ■ — i V • 1 1 _ _ •  •

JEI JUS TURIT $200
J»js galite kraustytis i vieną rnu- 

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsievventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite ųž savo 
namą.

Phone Hemlock 8300
GERI AUSIS bargenas North West 

Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. HamlinJ.kėje, 
Avė., Kedzie 7891.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 

.* , Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. Stote St.

l


