
1

The First and Greatest Lithuanian Daily tn America The First andGreatest Lithuanian Daily tn America

NAUJIENOS
Tms Lithuanian Daily Nbw« 1

FiJLUHED BY CU LITHUANIAN NBWI PUBLIIHING CO.. INC.
1739 South Halitod Street. Chicago, Illinou

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikai
n..... i The Lithuanian Daily News

meritoA ' Uf 'HINOIS UM. u hM I* K.M. Ita. 1M, . M M< U HMn, UU

NAUJIENOS 
Thb Lithuanian Daily News 

PVBLlfHBDBY Sb LITHUANIAN NBW8 PUBLISHING CO., INC.
1739 South HaLted Street. Chicago. Ulinei*

vnttar the Art «f Mareh 8, 1871. Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c. Chicago, UI. Penktadienis, Lapkritis-N ovember 25 d., 1927 No. 277

Neramumų Lietuvoj 
nesą, sako Elta

SSSR ir nusiginkla
vimo konferencija

Trockio šalininkai 
kelią maištus

Mirė Rumanijos diktato 
rius, premjeras Bratianu

Sovietų delegacija Genevoje 
reikalausianti visiško 
kraštų nusiginklavimo

visų
Pietų Rusijoje Įvykę ginkluotų 

susikirtimų su policija;
žmonių užmušta

18

Sąmokslininkų nužu
dyt Obregona galas

Keturi kątalikų maišto kursty
tojai, jų tarpe vienas katali
kų kunigas, sušaudyti.

Hearsto laikraščių
Meksikos ‘expose’

Dr. Gruening pareiškia, kad 
skelbiami “dokumentai’’ esą 
sufabrikuoti melai

RYGA, I>atvija, lapkr. 24.— 
Praneša, kad Odesoje, Charko
ve ir kituose. Ukrainos miestuo
se įvykę ginkluotų susikirtimų 
tarp Trockio šalininkų ir so
vietu policijos. Susikirtimuose 
buvę aštuoniolika žmonių už
mušta ‘ir apie tris dešimtis su
žeista.

Gautas iš Sevastopolio pra
arsimas suko, kad matrosai 
masėmis dezertuoją sovietų lai
vyną Juodosiose jūrėse ir de
monstruoją prieš Stalino val- 
dž’ą. Odesoje, įvykus neramu
mams, dalis sovietų laivyno 
staiga išplaukus į jūres.

šita Rusų komunistų fakcijų 
tarpusavio kova Ukrainos sepa
ratistai, sako, naudojasi kaip 
proga savo planams įvykinti— 
paskelbti Ukrainą nepriklauso
ma respublika.

Susidariusia kritinga padė
tim Maskva'esanti labai susirū
pinusi.

MASKVA, lapkr. 24. — Ko 
sovietų Rusija reikalaus Ge- 
nevos nusiginklavimo konferen
cijoje, matyti iš sovietų prem
jero Rikovo ir Maskvos spau
dos pareiškimų. Rikovas sako: 

“Sovietų Sąjunga pasiūlys 
radikaliausi visų valstybių nu
siginklavimo programą ir to 
pasiūlymo laikysis; kartu ji ves 
kampaniją prieš tokius pasiū
lymus, kurie butų tik klastin
ga priedanga prisirengimams 
naujam karui.”

Verchovskis, vienas vyriau
sių sovietų karo kolegijos tech
nikų, sako:

“Kol mes nebuvome atsto
vaujami Genevoje, kapitalistų 
politikai galėjo, dėl nusiginkla
vimo konferencijų nepasiseki
mų, versti kaltę “raudonajam 
imperializmui.” Dabar betgi, 
kai jie išgirs radikaliausius 
musų pasiūlymus, jie nebegalės 
palikti dalykų toje pačioj stag
nacijoj, kaip kad iki šiol.”

■Maskvos Pravda pareiškia:
“Dabar jau nebebus kalbų 

apie diplomatines intrygas, pa
slėptas po pacifistiniais plepė
jimais Genevoje. šį kartą ten 
bus visai konkretus ir praktiš
kas darbas, kurs netrukus gali 
katastrofingiausiu bildu palies
ti pasaulio taiką. Mes kalbame 
apie Lenkijos planus pasigrob
ti Lietuvą. Musų įspėjimus pa
teisina vis naujos, visai deta- 

i lingos ir patikimos žinios, ku- 
• rių kiekviena diena mums duo
da. Pirmiausia musų misija 

i Genevoje ir bus — atkreipti vi- 
i su kraštų dėmesį j tai,

__ i. .. .Y . , . i dedasi rvtų Europoje.”N. Y. policija išgainiojo
demonstraciją prieš

Rockefellerj

Sovietai reikalaus Genevoje vi
siško valstybių nusiginklavimo
Neigia žinias apie Rumanijos diktato- 
neramumus Lietuvoj rius Brantianu mirė
Elta sako, kad nė susikirtimų 

su kariuomene nebuvę, 
derybos su krikščionimis 
nutrauktos

nė 
ne

21.

Užsienio

WASIHNGTONAS, lapkr.
[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. —
spauda ir radio paskelbė: kad
Lietuvoje atsistatydinęs Genera
linio štabo viršininkas ir aukš
ti karininkai; kad demarkaci- 

> jos linijoje susirėmime su Tau
ragės sukilėliais užmušta dvyli
ka kareivių ir dvidešimts suki
lėlių; kad nutrukusios derybos 
su krikščionimis demokratais.

Eltos pranešimu, viąos šios 
žinios yra pramanytos.

Susirėmimų demarka
cijos liirtfoje nebuvę
WASHINGTONAS, lapkr. 22. 

[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. — Eltos prane
šimu, vokiečių ir prancūzų 
spauda skleidžia žinias esą ties 
demarkacijos linija įvykęs susi
rėmimas dviejų Lietuvos ka
riuomenės korpusų su sukilu
siais ūkininkais, norėjusiais 
pereiti Vilnijon ir kad esą daug 
užmuštų ir sužeistų. Dar kartą 
pareiškiama, kad šios žinios, 
kaipo prasimanymas, yra netei
singos.

Kinai neleidžia rodyti 
teatruose filmos “The 

Big Parade”
I [A R EINAS, Mandžurija, 

lapkričio 24. — Kinų vyriausy
bė užgynė rodyti krutamu jų 
paveikslų teatruose Amerikos 
filmą “The Big Parade”, ku
rioje keliami amerikiečiai di
džiajame kare, o žeminami vo
kiečiai. Del tos filmos rody
mo protestavo Vokietijos kon
sulas.

prekybos sutartis
ratifikuota

24. — 
trečiuoju 
padarytą

BERLINAS, lapkr.
Reichstagas vakar 
skaitymu patvirtino 
prekybos sutartį tarp Vokieti
jos ir Franci jos.

T. Sąjunga dalyvaus 
tarptautinėj emigraci

jos konferencijoje

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
24. — Tautų Sąjungos sekretą- 
riatas priėmė Kubos pakvieti- 

>ną atsiųsti savo atstovą į ant
rą tarptautinę emigracijos kon
ferenciją, kuri prasidės Hava
noje ateinančių metų kovo 31 
dieną.

Bijoma sukilimų; kariuomenei 
įsakyta būti pasirengusiai; 
Įvesta aštri cenzūra

BUCIUARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 24. — Premjeras Jan 
Bratianu, Rumanijos diktato
rius, nebegyvas. Jis mirė šian
die rytą, netrukus po padarytų 
jo gcfrklei dviejų operacijų.

Dliktajtoriui mirus, regentu- 
ra nauju premjeru paskyrė jo 
brolį, Vintilą Bratianu, kuris 
dabar buvo finansų ministe- 
ris.

Urnai susirinkus kabineto ta
ryba, bijodama, kad diktato
riui mirus dabartinės valdžios 
priešai nepadarytų sukilimo ir 
nebandytų sostan grąžinti bu
vusį k ron princą Karoli, uždarė

menei būti dėl visa ko pasiren
gusiai. Visos valdžios įstaigos 
Buchareste apstatytos stiprio
mis kareivių sargybomis ir į- 
vesta aštriausi cenzūra ži-' 
nionis.

Darbo laukas

kas

Nuskelia algas kojinių fabrikų 
darbininkams

NEW YORKAS, lapkr. 24.— 
Dvejetas dešimčių komunistų, 
jų tarpe kelios moterys, vakar 
bandė padaryti demonstraciją 
ties Standard Oil trobesiu 

f'

Broadvvay gatvėje, 
milioninko John D.. Rockefel- 
^erio J r. ofisai. Demonstracijos 
tikslas buvo parodyti simpati
jos streikuojantiems Colorados Lo\velly' nuskelianti 
valstijoje kasyklų dąrbinin- 1 
kams ir protestuoti prieš strei- racijos fabrikuose dirba pap- 
kininkų šaudymus.

Demonstrantai nešė 
plakatus su antrašais: 
Colorados kazokus” ir 
felleri, tavo apginkluoti šautu
vais žudeikos darbininkų vie
nybės nesuardys.” [Dauguma 
Colorados anglies kasyklų pri
klauso Colorado Fuel and Iron 
kompanijai, kurios galva yra 
John D. Rockefeller Jr.]

Policija puolė demonstran
tus, ir dėl to kilo riaušių, per 
kurias keletas asmenų buvo 
sumušta. Keli demonstracijos 
dalyviai buvo areštuoti.

kasyklų dąrbinin-

IPSWICH, Mass., lapkr. 24. 
Ipswich Mills korporacija 

kur yra i Dievui dėkojimo dienos išva
karėse paskelbė, kad visuose 
savo kojinių gaminimo fabri
kuose Ipšvviche, Gloucestery ir 

i darbinin
kams algas 10 nuoš. Tos korpo-

didelius
“šalin

“Rocke-

su-

24.

rastai 1,500 darbininkų.
Maine medvilnės fabrikai 

mažina algas 10 nuoš.
BOSTON, Mass., lapkr.

— šeši Maine valst. medvilnes 
fabrikai: Continental Mills, 
Bates Manufacturing Co., Hill 
Manufacturing Co., Audroscog- 
Ring* Mills, I.evvistone Rleache- 
ry and I)ye Works, visi I>ew- 

islone, ir Edwards Mills Au
gustoje, paskelbė, kad nuo 
ateinančio pirmadienio algos 
visiems darbininkams nuske- 
liamos 10 nuoš. Bendrai tuose 
fabrikuose dirba arti 5,000 dar
bininkų.

K. Bielinio liga

Pulk. Judah paskirtas 
ambasadorium Kubai
Chicagos advokatas, pulk. 

Noble Brandon Judah, tapo 
prezidento Coolidgeo paskirtas 
Jungtinių Valstybių ambasado
rium Kubai, vietoj maj. gen. 
Ciomdero, kuris nesenai rezig
navo.

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
lapkr. 24. —Oficialiniais skait
menimis Uruguaja šiandie turi 
1,720,470 gyventojų.

Popiežiaus choras atvy
ko į Ameriką kon

certuoti
NEW YORKAS, lapkr. 24.— 

Francuzų garlaiviu Paris va
kar atvyko Vatikano choras, 
susidedąs iš 36 choristų, am
žiaus nuo 6 iki 60 metų. Cho
ras, kurio vedėjas yra papos 
Čemberlenas monsinjoras Casi- 
miri, duos įvairiuose Jungt. 
Valstybių miestuose šimtą kon
certų. Tas choras jau yra kon
certavęs Amerikoj 1919 metais.

(Pacific and Atlantic Photo I

Rumanijos premieras Jonas 
Bratianu, kuris numalšino ka
ro) istų maištą, kuriuo buvo sie
kiamas) pasodinti ant sosto 
princą Karolį, šiandie rytą mi
rė.

Europa gyvenanti 
pavojingiausį metą

MEKSIKOS ŽIESTAS, lapkr. 
24. — Vakar tapo čia sušau
dyti keturi katalikų vadai,-vy
riausieji sąmokslininkai už
mušti buvusį Meksikos prezi
dentą, generolą Aivaro Obrego- 
ną, kuris dabar vėl yra kandi
datas į krašto prezidentus.

Pasikėsinimas, kurį jie ban
dė įvykinti šio lapkričio mė
nesio 13 dieną, jiems nepasise
kė, nors į gen. Obregono auto
mobilį buvo numestos dvi bom
bos, kurių sprogimo buvęs pre
zidentas buvo tik truputį su
žeistas.

Sušaudytieji yra: kunigas 
Miguel Agustin Pro Juarez; jo 
brolis Humberto Pro Juarez; 
inžinierius Luis Segura Vilchis, 
žymus katalikų kurstytojas 

i kelti maištus prieš dabartinę 
Meksikos prezidento Calleso 

I valdžią ir pristatytojas maišti
ninkams ginklų, ir Juan Tira- 
do, vienas metusių bombą į ge
nerolo Obregono automobilį.

NEW; YORKAS, lapkr. 24.
Hearsto laikraščiai, kurie da
bar spausdina tariamai slaptus 
Meksikos valdžios dokumentus, 
neva išvogtus iš tos valdžios' 
archivų, vakar be kitų paskel
bė “dokumentą”, parodantį, 
kad prezidentas Gailės 1926 
metais davęs vienam amerikie
čių rašytojui, D-rui Ernestui 
H. Grueningui, $10,000 “Ang
lijos kasyklų darbininkų strei
kui studijuoti.”

Del šito Hearsto laikraščių 
expose dabar D-ras Gruening 
telegrama į Associated Press 
pareiškia, kad lai esąs bjauriau
sias melas ir kad visi Hearsto 
laikraščių skelbiami “dokumen
tai”, jo nuomom?, esą tolygios 
vertės, kaip ir tas, kuris paro
do apie sumokėjimą jam $10,- 
000, tai yra, kad visi jie yrą 
sufabrikuoti.

D-ras Gruening sako, kad jis 
niekados neturėjęs
reikalų su Meksikos prezidentu 
Callesu, niekados ne iš tolo ne
buvęs jo kviečiamas ištirti jam 
Anglijos angliakasių streiką, 
niekados nė cento iš 'jo nega
vęs ir 1926 metais visai nebu
vęs ne Anglijoje, nė Meksiko
je. . - 11

Pranešdamas tai Associated 
Press, D-ras Gruening žada 

Hearsto laikraščius tie- 
pikta ir biaurų šmeiž-

ne jokių

(Specialis pranešimas “Nau
jienoms”)

i

GydyV jų konsiliumas lapkri
čio 2 dieną
Bicliniui
k.»vidiniuose nnpasirodyty lautin5 kart) 
vėžio pradžtąs. Operacija gali 
būt gana sunki.

Ginklavimos ir diktatūrų smar
kavimas grebiąs didžiausiu 
pavojumi taikai

Gangas busiąs Kinų 
imperatorius

nutarė padaryti 
operaciją.

LONDONAS^ lapkr. 24. — 
Bijoma, j or<jone šiandie prasidėjo tarp- 

► pavojaus konfe- 
- [ renciją, Darbiečių parlamento

» narių vakar surengtame de
legatams pagerbti pokyly vy-

Francija paleidžia Už- riausias kalbėtojas buvo buvęs
sienio legiono dezer- Italijos premjeras Nitti,

tirą, amerikieti del fašistinės . valdžios 
kiojimų buvo priverstas 

-, į užsienį.

kurs 
pers*> 
bėgti 

' PARYŽIUS, lapkr. 24. — ,į užsienį. Nitti pasakė, kad 
Franci ja pagaliau visai palei- Europa niekados nebuvus to- 
do dezerti/ą Benueitą J. Doty, kicj baisioj padėty, kaip da- 
amerikietį, ir leidžia jam grjž-. bar, su savo ginklavimusi ir 
ti namo į Jungtines Valstybes, diktatūrų smarkavimais, o dik

tatūros ypač esą pavojingos 
taikai.Prieš keletą metų Doty bu

vo įstojęs į Francijos Užsienio 
legioną Afrikoje, bet kiek pa
tarnavęs, pabėgo. Jis buvo su
gautas ir, kaip diezertiras, pa
smerktas sušaudyti. Mirties 
bausmė paskui jam buvo pa
keista aštuonerių metų kalėji
mu, vėliaus ir ta kalėjimo bau- 
•mė jam buvo dovanota, bet ta 
sąlyga, kad jis atitarnautų sa
vo laiką Užsienio legione. Da- j 
bar gi jis ir iš Užsienio 
no tapo paleistas. 1

Rąmsay MacDonald, buvęs 
darbiečių premjeras, pasakė, 
kad jis nežudąs vilties ir tikįs, 
iogei p. Nitti galėsiąs netru
kus pakviesti visus konferenci- 
jon pas save į Bomą.

legio

Japonų garlaivis sau 
kiasi pagalbos

Pekino diktatorius jau ir im
peratoriškus rubus užsisakęs

TOKIO, Japonija, lapkr. 24.
Telegramos iš Pekino sako, 

kad mandžurų karininkas mar
šalas Čang Tsolinas, dabartinis 
Pekino diktatorius, rengiąsis 
pasiskelbti Kinų imperatoriumi. 
Sučave, svarbiausiamie Kinų 
šilko centre, jis jau esąs užsi
sakęs karūnavimo rubus.

Sprogimo Pittsburghe 
nuostoliai siekią 

$5,000,000
lapkr.

Oficialiniais Eąuitable
apskaičiavi-

I’ITTSBURGH, Pa., 
2L 
Gas kompanijos 
mais, nuostoliai, padaryti bai- 

gazolino rezervuaro spro
gimo, įvykusio pusantros sa
vaitės atgal, sieks tarp trijų ir 
penkių milionų dolerių.

Keturi parlamento na
riai darbiečiai, su- .

spenduoti
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Per debatus dėl draudimo nuo 
nedarbo įstatymo projekto at
stovu bute vakar buvo aitriu * / \ t 
ginčų, darbo partijos frakcijai 

j pasiūlius tam tikru tame istaty-
SEATTLE, Wash., lapkr. 24. nie pakeitimų. Keturi darbie-

— Gauta radio žinia sako, kad ėjų atstovai dėl pavartotų aš-
Japonų garlaivis 
Maru sudužęs 

Gray’s Hąrbor,
pakrašty, ir šaukiasi 
pagalbos. Nelaimės vieton iš čia 
tuojau išvyko du laivai pagal
bos teikti, šiuo tarpu 
ingtono pakraščiais 
stiprios audros.

Tempaisas 
į uolas ties 
AVashingtono 

ūmios

trių išsitarimų buvo iš atstovų 
I: lito suspenduoti. _į_

St. Przybyszewski, len
kų rašytojas, mirė

VARŠAVA, lapkr. 24.
Vakar mirė Stanislavas Przy- 
byszewskis, vienas žymiausių 
lenkų rašytojų. .Jis buvo gimęs 
1868 metais.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Naujas buržuazinis 
Belgų kabinetas

^ash- 
siaučia

ORĄ

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
21. — Premjeras Jaspar sudarė 
jau naują ministerių kabinetą, 
vietoj rezignavusio praeitą ant
radieni. Socialistams atsisakius, 
naujoji valdžia susideda vien 
iš buržuazinių partijų atstovų.

Amerikos matrosai 
muša nikaragiečius

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

Debesiuota; nedidelė tempe
ra tu r 03 atmaina; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar
vidutiniškai 41° F. Valstybių laivyno kareivių ir

šiandie saulė teka 6:51, lei- Niką raguos maištininkų. Trys 
džiasi 4:23. Mėnuo leidžiasi nikaragiečiai buvo užmušti, 
5:17 vakaro. keli kiti sužeisti.

MANAGUA, Nikaragua, lap* 
kričio 24. — šešias mylias į 
žiemių rytus nuo Telpaneca j- 

temperaturos buvo vyko susikirtimas tarp Jungt.

traukti 
son už 
tą.

Tauragės įvykių 
atgarsiai

MAŽEIKIAI. — Mažeikie
čiams bene daugiausiai teko 
pergyventi Tauragės įvykiai. 
Apie 50 asmenų, įvairių pro
fesijų buvo suimta. Ūkininkai 
kaimuose, ramiai dirbę savo 
darbą, ir tie buvo paimti ir 
apie 2-3 savaites arešto namuo
se išlaikyti. Iš areštuotųjų: 
seimo atst. N. Badys, apskr. 
valdybos nariai: P. Daniušis ir 
Jokubauskas (seimo atst.), 
Munys—įmonininkas, B. Pet
rauskas “Šiaulių Naujienų” re
daktorius ir Lisauskas —mie
sto valdybos sargas ištremti vi
sam karo stoviui į Varnius. Mo
kytojai B. Ruzgas ir P. Matė- 
konis buvo išlaikyti arešto na
muose 3 savaites, neradus jo
kių faktų, kad jie butų prasi
žengę, paleisti.

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

f



HATTTT™’nr' rhicaf?c, m.

KORESPONDENCIJOS
> -m. .,—iMMMMMMMmmmmmm.      - - - —- -■■  

Yra 1 oro n te ir gražiai gyvo 
nančių lietuvių, kurie turi sa
vo namus, automobilius ir mėg
sta švarų ir šviesų gyveni-

Toronto, Kanadoj

Skaitant laikraščius matosi, 
kad broliai Amerikos lietuviai 
yra susispietę į įvairias drau
gijas ir juda, bruzda, darbuo
jasi visuomenės ir Lietuvos 
naudai. Bet pas Kanados lie
tuvius to visko nematyt. Jo
kio straipsnelio apie jų dar
buotę, apie įvykius tarp lietu
vių nematyt. Kodėl taip yra? 
Gal Kanadoj lietuvių nėra? O 
gal jie visi miega? Kanadoj 
lietuvių yra nemažai. Nema
žai lietuvių yra ir Toronto 
mieste. Jie turi čia ir dvi 
draugijas — kairiųjų ir katali
kų. Draugijos nesnaudžia, bet i 
ir nelabai energingai darbuoja
si. Dauguma gi lietuvių visai 
nepriklauso prie draugijų, todėl 
ir draugijos silpnai gyvuoja. 
Viena draugija nesenai buvo 
surengusi šokių vakarą, bet 
kaip girdėti, dauguma dalyva
vusių likę nepatenkinti tvar
ka. Čia kalta rengimo komi
sija. Keikia pasidarbuoti, kad 
publika liktų patenkinta ir 
linksmiu upu gryžtų namo.. Į 
pasilinksminimo vakarus reikia 
kviesti daugiau jaunimo, ypač 
mergaičių, nes jų mažai čia 
yra.

Kiti sako: ką mes eisim j 
lietuvių vakarą, geriau eisim į 

i kitataučių, tai dar ir vaidini
mą matysim. Aš patarčiau gi 
nepraleisti lietuvių vakarų, — 
reikia saviems savus remti, nes 
tik tuomet lietuviai galės savo 
vardą pakelti.

Iki šiam laikui mes miego
jom, laikas butų pabusti ir bur
tis į draugijas. Turim gana 
gabaus jaunimo, galim sutverti 
atskirą jaunimo ratelį. Gal at
sirastų gabesnių ir veiklesnių, 
kurie, mums padedant, sugebė
tu ta darba vesti. Jei to neiš- 
sigalim, galim burtis prie senų
jų draugijų. Kuo skaitliilges
nė bus draugija nariais, tuo di
desnį ir sunkesnį darbą galės 
nuveikti. Turime mes, toron- 
tiečiai, užimti pirmą vietą tarp 
Kanadoj lietuvių, kaip draugi
jomis, taip savo veiklumu ir 
kulturingumu. Toronto yra pa
nelių, kurios turi gana gerus 
balsus; taip pat yra ir vaikinų. 
Susitelkę į draugiją, galėtu
mėm sudaryti chorą ir prasila
vinę galėtumėm patys sureng
ti koncertus ir vakarus su vai
dinimais. Iš to butų naudos vi
siems Toronto lietuviams, o 
gal ir musų tėvynei Lietuvai, 
žinoma, išpradžių darbas butų 
sunkus, gal ne visuomet pasi
sektų tinkamai atlikti, bet su 
laiku darbas pasidarytų leng 
vesnis, sėkmingesnis ir naudin
gesnis.

Tik gaila, kad ne visi tai su
pranta, ne visi * siekiasi prie 
augštesnio idealo. Daugelis vi
sas spėkas deda, kol gauna pė
dę. O gavę pėdę -lekia garbint1’ 
alkoholi. Daug yra tokių tam
suolių, kurie patys dirba nami
nį alų ir paskui pardavinėja 
kitiems. Tokie namai dvokia, 
šeštadieniais į tokius namus 
susirenka kuriai lietuvių alaus 
čiulpti. Atsineša dar armoni
ką, kurią čirpinant kiti trepsi, 
šoka nusitvėrę jaunas mergai
tes, kurioms tėvai liepia tran
kytis su pijokais. Gaila žiū
rint į tų mergaičių jaunystę. 
Dorai išaugusios Lietuvoj, bet 
tėvams darant biznį, yra stu
miamos į prapultį. Aš patar
čiau tėvams bent savo mergai
čių neskandinti, bet kelti jas 
iš purvo, gražiai jas mokinti, 
neleisti daužytis su pijokais, o 
tuomet ir jus susilauksite gar
bės gražiai išauklėję savo duk
teris. Bet jei leisit tvirkauti, 
tai su laiku patys gailėsitės. 
Yra daugelis ir tokių, kurie pa
sižymi triukšmingu šeimininiu 
gyvenimu, muštynėmis, vaidais, 
pijokavinru, — netik vyrai, bet 
ir moterys; o jų vaikučiai yra 
labai vargingai auginami, vien 
blogais pavyzdžiais, taip kad 
dar jaunos mergaitės pradeda 
vagiliauti.

mą.
» -

šeštadienio vakare, lapkr. 26 
d., bus šokių vakaras kertėj 
Bathur ir Queen gatvių. Visi 
lietuviai eikime pasilinksminti, 
pasišokti. Rengimo komisija 
yra pampinusi gerus muzikan
tus ir dabos, kad butų gera 
tvanka, taip kad publika liktų 
pilnai patenkinta ir į kitus va
karus dar daugiau publikos at
silankytų. — Aras.

• Ratine, Wis.
Svarbus pranešimai.

Svarbią naujieną Racino lie
tuviams turiu pranešti. Perei
tą sekmadienį svečiuodamas Ke- 
noshe mačiau iš Lietuvos at
vykusių kaimiečių grupę, kuri 
savo apsiėjimu, dainomis, šo
kiais ir visu kuo vaizdžiai per
stata Lietuvos kaimiečius. Ma
tydamas tą kaimiečių grupę 
jautiesi tarsi butum Lietuvoje. 
Kaipo nesenai atvykę, biednųs, 
neturėjo progos nė šios šalies 
drapanų įsigyti, bet savo gra
žiomis dainelėmis ir linksmia 
muzika žavėti žavėjo visus. Tad 
ir aš nejučiomis susidraugavau, 
įsidrąsinęs užkviečiau, kad at
važiuotų į Raciaą. Pažadėjo 
tikrai pribūti į busiantį Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos ruošia
mą koncertą ir šokių vakarą 
kuris įvyks lapkričio 27 d., 2 
vai. po pietų, Turner Hali, Bu
cine. Patariu vietos lietuviams, 
taip ir aplinkinių miestelių, su
važiuoti kuodaugiausia, pama
tyti tą indomią kaimiečių gru
pę. Jie, žinote, savotiškai gar
siai dainuoja ir šokiai skiriasi 
nuo mūsiškių amerikonų. Dai
lės Batelis iš virš 40 daininin
kų duos mums gražų koncertą 
o po programo bus šokiai iki 
vėlumai. T. M. D. Apskričio 
kuopos iš Waukegano 13 kp. 
Kenosha 121, So. Mihvaukee ( 
ir Mihvaukee 60 kp. senai ruo
šia kompanijas lietuvių važiuo 
ti į Raciną į tėvynainių kon
certą lapkr. 27 d.. Kviečiami vi
si lietuviai dalyvauti. Atėję 
klaidos nepadarysite, bet daug 
džiaugsmo apturėsite.

Parvykęs iš Kenosha 20 d. 
lapkr. aplankiau “draugų dar
bininkų” aldijos vakarą. Įeinu 
į Turner Hali, — pilna laisvės; 
skista publikos, kur ne kur pa
sieniais matyt, o ii’ ta pati iš 
pykčio čiausti. Keli man nu
siskundė, kad girdi garsino di
deliais paveiksluotais plakatais 
kaipo didžiausį koncertą, bet iš 
to didelio debesio mažas lietu 
tis buvęs. Vos lyriečiai šiai) 
taip stenėdami paliurlinę; skel
bė, kad bus ukrainiečių choras 
ir kiti garsus dainoriai, bet jų 
nebuvę.

Susiėjau gerų “d r a u g ų,” 
draugiškai kailbėjomės; jei dai 
butų buvę daugiau laiko, būtu
mėm ir pasibučiavę. Su atsi 
dusėjimu nusiskundė, kad Ke 
nosha komunistiškas vežime

IPacific and Atlantic Photo]

Teisėjas Charles S. Bumeli 
iš Los Angeles, kuris pateikė 
sumanymą penkių metų apsi- 
vedimo. Esą perskyrų įstaty
mai padaro iš žmonių melagius, 

I nes norėdami gauti perskiras 
turi apie vienas kitą meluoti. 
Jo gi sumanymu, apsivedimai 
1 ęstųsi tik penkis metus, ir bu
tų panaujinami, jei abi pufcėš 
o nori. Bet už tai perskiros 
)utų duodamos tik dvejuose at
itikimuose: dėl nesugyvenimo 
r dėl didelio žiaurumo.

i ===========^^
lis vos stumiamas ir bile dieną 
jali ištikti nelaimė, — gali ant 
šono parvirsti ir \komisariškas 
ta voras išbirėtl. Gaila man jų, 
širdį skauda, kaip pamislini a- 
pie tokias bėdas, net verkt 

’.mu.
Laukiame išganytojo nuo to 

gresiančio pavojaus, atvažiuo
jant garbingo svečio iš garbin
go žemiško rojaus Antano Kup- 
reišio. Antanai, visa viltis ta
vyje; tu musų bėdas prašalin
si, o laimę suteiksi. Duosi 
mums progą išgirsti kai]) mu
sų draugai Rusijoje laisvai gy- 

■ vena, komuna ten žydi, bėdos 
ir vargai mus daugiaus nežino- 

; mi. Be abejo p. Kupretels aiš
kiai ir nuosekliai apipasakos iš 
savo pergyventų pusantrų me- 

! tų laiko Rusijoje. Jo prakalbos 
I įvyks neužilgo.

—M. Kasparaitis.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Pa.lina SI, Ckicago, III

Indiana Harbor, Ind.
Atsakymas Pusžemaičiui

“Vilniies” lapkr. 10 d. num. 
tūlas Pusžemaitis rašo apie In
diana Harbor SLA. 185 kp. Vi
sokių nesąmonių prirašęs, vis 
dar svajoja, vis dar netiki, kad 
SLA. 185 kp. remia ir pritar 
ria rimtesniems žmonėms, o ne 
bolševikams. Aš patarčiau tam 
Pusžemaičiui ne SLA. 185 kp. 
rūpintis, bet savais reikalais, 
žiūrėti, kad kuogreičiausia su
kelti visam pasauly “revoliuęi- 
ją”. SLA. 185 kuopa gi ir visi 
Indiana Harbor lietuviai žino 
ir žinos su kuo reikalų turėti. 
SLA. 185 kp. mate reikalo pasi
kviesti P. Grigaitį ir S. E. Vi
ta i t į, tai ir pasikvietė; mate 
reikalo surengti jiems vakarie
nę, tai ir surengė; matė reika
lo pasikviesti inžinierių K. Au- 
gustinavičių, K. Baroną, M. Ba
ronienę ir M. Vaidylą, tai ir 
pasikvietė; matė reikalo juos 
pavaišinti, tai ir pavaišino. Ir 
niekuomet nesiklausė Pusžemai- 
čio ir nesi klaus jo ateity, bet 
darys taip kaip ji (kuopa) no- 
ri- <

Pusžeimaitis dar žada atva
žiuoti į Indiana Harbor pasi
teirauti, ištirti^ ar ištikrtjjų 
taip yra. Bereikalinga tai bus 
kelionė ir laiko, gaišinimas. Ge
riau tupėki t sau Rbsclande, 
ruoškit pasaulines “revoliuci
jas”, rinkit a uitas ir paskui ba- 
liavokit sau kabaretuose, bet 
prie musų kuopos neprieisit. 
Lengviau Lindberghui bus pa
siekti Marsą, negu Pusžemai
čiui ir kitiems bolševikams pri
siplakti prie SLA. 185 kp., nes 
nariai yra griežtai nusistatę 
prieš bolševikų pasimojimą už
griebti SLA. ir ^i.ųo su kuo rei
kalą turėti.

Dabartiniu laiku visi SLA. 
185 kp. nariai rengiasi prie vi
suotino susirinkimo, kuris įvyks 
gruodžio 2 d., 6:30 v. v., Ka-

--------------------------------- U—.------------------------  

/--------------------------------- ---------------------------- \

Kentėjo 12 Metų Paskiau 
Pasiliuosavo nuo 

Reumatizmo
Wm. Huson, Round Lake, UI. 

turėjo reumatizmą per 12 metų, 
labai tankiai negalėdavo nei lo
voj apsiversti. Jis sako: “Metai 
atgal aš išvartojou du butelius 
l)r. Tripp’s Liquor Rheumatica 
ir nuo to laiko neturėjau jokio 
susirgimo.”

Šimtai kitų sušilsimų kurie 
buvo skaitomi neišgydomais taip
gi surado panašių pagelbų su 
šiomis puikiomis gyduolėmis. 
Jus golit gauti savo vaistinėj, 
kaina $3.

therine Houset38^1 Deodor St. f 
Bus nominuojama SLA. Pildą- 
moji Taryba ir bus renkama 
ateinantiieoms metams kuopos 
valdyba. Kiek galima spręsti iš 
pasikalbėjimų su nariais, tai di
džiuma narių brikuos už šiuos 
kandidatus į SLA. Pildomąją 
Tarybą: prezidentas S. Gegu
žis, vice prez. J. Ncviackas iš 
Bostono, sekretorius P. Jurge- 
liutė, iždininkas adv. K. Gugis, 
dr.-kvotėjas Dr. Klimas, iždo 
globėjai J. M. Bučinskas iš 
Binghamton, N. Y. ir A. Ragin- 
skas. Nė kiek neabejoju, kad 
beveik visa SLA, 185 kp. bal
suos už šiuos kandidatus, nes 
tais žmonėmis pilnai galima pa
sitikėti. Taipgi ne kiek neabe
joju, kad ateinantiems metams 
kuopa išsirinks valdybą iš tin
kamiausių narių.

—SLA. 185 kp. Narys.

Del greito piniginių 
’eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinia kablegrami

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam šviesas sli 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmoksi
mo* f. <■

k < ■ A i > . I. • %

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591
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Jis Budavoja Stiprumą
Kasdien jums reikia vitaminų, 

tokios rųšies kurie turi cod-liver 
oil, kad pagelbėtų apsaugoti jūsų

sistemą nuo slogų ir kosulio.
SCOTTS EMULSION 

užtikrina dėl nusilpusių kūno sistemų stiprumą bu- 
davojantį maistą,; turtingą sveikatą-budavojančiais 
vitaminais iš cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virš
kinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas 
reguliariai kaipo apsisaugojimas nuo slogų 
ir kosulio.

2L—ScoU & Bowne, Bloomfiekl, N. J.

KŪDIKIO PIRMUTINIAI 
METAI YRA SVARBIAUSI

T O pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 
gauna laike dvylikos mėnesių. Maistas kuris 

budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio, 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.
•Tel Jus prisiusite mnniR pft.*kelbinii) kii Jurų vardu ir adreRU, 
arba prisiusite mums atvirutę, mei pasiųsime Jums, dykai, pamo> 
kininių jūsų kalboje kaip jtenėti Jūsų kūdiki; taipgi vaikų knygutę 
ir kitokios įdomios literatūros. Parsiduoda visose vaistinėse ir 
grosernėse.

j j.... ? i
THE B0RDEN COMPANY

Borden Building
New York, N. Y.

GIUSEPPE De LUCA
Žymus Baritonas Metropolitan Opera Kompanijos, rašo:

“As, žinoma, kreipiu did
žiausios atydos į savo bal
są. As ypatingai apsižiū
riu kas link cigaretų. Lucky 
Strikes patenkina mano 
skonį savo kvapnumu ir 
niekad neerzina man gerk-

Care of Babies
Kodėl kbai daugelis šiųdieninių 

,'ilikhj neturi tų visokių nemalo- 
umų, kai>i būdavo biskį seniau ir 
as suleikdavo motinoms didelį ru- 
jestį ir jos taipgi negalėdavo mie
goti naktimis?

Jei jųs nežinote atsakymo į tuos 
'Jausimus, lai jųs dar nežinote apie 
r\i’ų. nekankinančių Castoria. Ji 
ra saldi vartoti, ir saldi kūdikių 

»kilviui. Ir jos naudingumas tartum 
pereina per visų kūdikio kūnelį. 
X’et ir negardus castor oil vartoji
mas nesuteikia tiek gero. O jos 
taip malonios vartoti. Paragaukit 
pačios ir jųs dasižinosit kodėl “Kū
dikiai reikalauja jos.”

Flether’s Castoria yra iš grynų 
daržovių, jųs galite duoti jų lina- 
sai, iš pat pirmo pasirodymo colic; 
arba numatote, kad bus vidurių 
užkietėjimas arba viduriavimas. Ar
ba ir tokiose atsitikimuose, kuomet 
jųs tikrai nežinote kas kūdikiui 
yra. Ištikus sunkiai ligai šaukit gy
dytojų. O kitais atsitikimais duokit 
keletu lašu Fletcher’s Castoria. Pa
matysit kaip greitai nusilpimas pra
nyks 1

Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augščiau minėtas patarimas

tik teisingas kas link tikros Casto- 
rijos. Tokios rųšies kuri vadinasi 
Fletcher’s turinti Fletcher’s užra
šų yra tikra — ir neturi savyje 
opiates ar bile kitų vaistų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy
duolės gal irgi yra nekenksmingos, 
bet rašytojas jų nežino, bet tik ži
no šeimynų, kurių dukikiai nedaro 
bandymų su kitomis.

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

Children Cry for
XXXXXXXXXXXXXXXXVsX\XXXX\X\XXXXX\\X\XU/z

CastoriA

@ Mishkin. N. Y.

PADARYTI
TABAKO DERLIAUS 

SMETONOS

O-:

MUS
lipiO

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio.
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[korespondencijos
Rockford, III.

Komunistu prakalbos.

Lapkričio 13 d. čia buvo ko
munistu prakalbos. Ant plaka
tu garsino, kad kalbės Andriu
lis, “Vilnies” redaktorius, ir 
“jauna mergina” iš Chicagos. 
Bet kai reikėjo kalbėti, tai ant 
estrados užsilipo kokis tai Ga- 
siunas (sakė esąs “Vilnies” pa
triotas).

šis žmogiukas, garbindamas 
Rusijos bolševiku valdžią, sakė, 
kad Rusijoj yra “didesnė demo
kratija,” negu čia Amerikoje, 
nes čia, Amerikoj, girdi, darbi
ninkai gali balsuoti tik už tuos 
kandidatus, kuriuos Morganai 
ir Rockefelleriai pastato. Bet 
tai melas per akis. Visi žino, 
kad čia Amerikoj gali statyti 
(ir stato) savo kandidatus lai
ke rinkimų ant tikieto ir dar
bininkai. Visi žino, kad 1920 
metais laike prezidento rinki
mų čia turėjo ant tikieto pa
statę savo kandidatą į prezi
dentus Gitllovvą ir komunistai. 
Rusijoj balsuoti neturi teisės 
esą tik darbininkų išnaudotojai 
ir parazitai (išgirdęs “išnaudo
tojus” ir -“parazitus” net nu
stebau, kad bolševikų “rojuj” 
jų randasi...). Rusijoj visa že- b 
mė esą priklauso valstybei, ir 
vėl: yra mažažemių ir didžiaže- 
mių... Tai tau ir logika. So
vietų Rusija esą “laisva šalis.” 
Tai kitas melas. Ar gali bųti 
laisva šalis ten, kur yra dik
tatūra? Jeigu Rusija yra lais
va šalis, tai kur žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizaci
jų laisvė?

Ar šitas bolševikų valdomoj 
Rusijoj yra? čia Amerikoj vi

sokios partijos (neišskiriant ir 
komunistų) leidžia savo laikra- 
ščius; čia visokių partijų kalbė
tojai (neišskiriant ir komunis
tų) važinėja po miestus ir sa
ko prakalbas — tankiai kriti
kuoja ir smerkia valdžią; čia 
visokios partijos gali statyt lai
ke rinkimų savo kandidatus, 
'lai vadinasi demokratija. O 
bolševikų valdomoj Rusijoj ar 
tas yra? Rusijos bolševikų 
Raudonoji Armija esą sklei
džia mokslą ir /naikina kontr
revoliucionierius. Jeigu tai bu
tų teisybė, tai kaip žinoma, I)e- 
nikinas ir Vrangelis su savo ar
mijoms buvo kontrrevoliucio
nieriais ir su ginklu prieš bol
ševikus kariavo, šitų kontr-re- 
voliueionierių kareiviai, kurie 
buvo bolševikų suimti ir sukiš
ti į kalėjimus, vėliaus buvo am
nestuoti. Bolševikai žudė tik 
tuos žmones kaipo “kontrrevo
liucionierius,” kurie nesutiko 
su bolševikų rėžimu ir bolševi
kų valdžią bandė kritikuoti.

Toliaus, šis Rusijos gaVbinto- 
jas gyrė savo k romelį, kad ko
munistai tai “geriausi kovoto
jai” prieš Lietuvos fašistus. 
Kaip, klerikalai, širvydas, taip 
ir Grigaitis nekovoja prieš Lie
tuvos fašistus. Taip. Kas skai
to “Naujienas,” tas žino, kaip 
Grigaitis “nekovoja” prieš Lie
tuvos fašistus. Tai trečias me
las. žmogus paplepėjo ir vis
kas. šitokiems plepalams, ži
noma, gali tikėti tik Maskvos 
davatkos. Kovai prieš fašizmą 
komunistai esą turi sutverę 
“prieš fašistinę tarybą.” Tai,

“Laisvę” ir 
girdi, musų 

o klerikalų ir 
men-

Kokis komunistų apau
tai paliudija

žinoma, komunistams vis kokia 
nors pramoga reikia turėti, kad 
varde jos pasižvėjojus iš len
gvatikių dolerių.

Toliau, prašė 
“Vilnį” remti; 
spauda stiprėja,
menševikų spauda eina 
kyn. 
dos “stiprėjimas, 
tas laktas, kurį patys komunis* 
ai nesenai paskelbė, kad “Dai

ly \Vorkeriui” reikalinga grei
tai surinkti dolerių paramai. Ir 
nivo kolektuojama, kad jo gy
vybę pratęsus. “Laisvei” ir 
“Vilniai” taip pat prie kiek
vienos progos ubagaujama au
kų. Reiškia, komunistų laik
raščiai iš skaitytojų nepasilai
ko, nes juos mažai kas skaito.

Prie užbaigos apsilaižęs ir 
pasižvalgęs po svetainę sako: 
‘kad šita visa publika čia susi
rinkus butų musų, tai butų 
smagu!” “Kiek tai lapelių ga- 
ėtų išdalyti.” O aš sakau: kiek 
ai extra dolerių komunistai 
alėtų gauti!
Pasibaigus “prakalboms,” aš 

o svetainę vis žvalgiausi, kur 
p j i bevardė “jauna mergina” 
ra, ir kada “ji” bus pakviesta 
kalbėti?” Bet apie ją, tur 
ut, visai buvo “pamiršta”... .

So. Boston, Mass.
Pirmas šio sezono didelis 

koncertas.

žiemos sezono veikimas sve
tinėse^ Bostone prasidėjo ga-j 
ia vykusiai.
koncertas, įvykęs lapkričio 20, 

ietuvių svetainėj, galinga są
lyti, buvo gražus, pelningas iri 
eikšmingas. Tai buvo Sanda-| 
os Centro koncertas.
o daug dailės spėkų 
ražios publikos.
Apie artistus galima 

,ti, kad nors jie, anot 
šs i retoki m o, ‘*vis tie

rtais taipgi Bratėnaitė — pi
anistė tikrai žavėjo klausyto-, 
jus. Worcesterietė Mitri kaitė 
liaudies dainelėmis irgi visiems 
patiko. Man pačiam gi labiau
siai patiko jaunas smuikinin
kas A. Kiškis, kuris sugriežė 
keletą sunkių muzikos veika
lų ir tuomi neužginčijamai įro
dė savo talentą. Bus iš jo žy
mus smuikorius.

Publikos susirinko apie 400, 
kas reiškia pas mus jau didelį 
skaičių. Ir buvo visokių žmo
nių: ir bolševikų, ir sociali&tų, 
ir katalikų. Matomai, lietuvių 
iš pat prigimties dainas pami- 

siela nepaiso jokių politi- 
barjerų, kuomet dalykas' 
apie muziką. Dailė ir 
visiems lygiai svarbi, 
supranta ir įvertina

Paieškojimas
šie asmenys, gyveną Ameri

koje, yra ieškomi:
ANUŽIS, Jotm iš Suodo mie

stelio, Kretingos aps., gyveno 
kadaise Čikagoj e.

DOMAUSKIS, Juozas. Atvy
ko Amerikon iš Latvijos ir ap- 
sigyveno^čikagoje.

GRUNSKTS, Vincas ir Myko
las. Paeina iš Mariampolės aps.

DAUTARTAS, Petras iš 
Rumšiškių vai., Kauno aps. 
Prieš karą gyveno Morris, 111.

KASPUTIS, Jonas iš Šaukė
nų miest., šaulių aps.

LIPSKIS, Klemensas. Atvy
ko iš Rygos, Gyveno Čikagoje.

LAIMAS, Antanas. Gyveno 
kadaise West Virginia valst.

KONDRACKIS, Vladas/ Gy
veno kadaise Čikagoje.

LISAUSKAS, Rapolas. Atsi- 
! liepė jo žmona.
I PILINAUSKAS, Adolfas, iš 
Kelmės miesto.

PINKAUSKAS, Jonas. Paei
na iš Šimkaičių vals., Raseinių

Pirmyn”, jau'
Kaipo leidėjas ir 
pasirašo Pranas 
Pirmasis laikraš- 

pasirodė, kaipo
leidinys”, bet re-'

kul-, 
kasv • šia

lusi 
nių 
eina 
turą 
tik
svarbą ir dailės reikšmę.

—Aš Pats,

ATĖJO PIRMAS “PIRMYN 
NUMERIS.

Lietuvių socialdemokratų lai 
k rastis Vilniuje, 
pradėjo eiti, 
redaktorius, 
Rinkevičius, 
čio numeris 
“vienkartinis 
dacija praneša, kad toliaus, kai 
bus pašalintos technikinės kliū
tys, jisai eisiąs reguliariai kas 
>avaitė. “Naujienų” redakcijo

je gauta visas pluoštas “Pir 
myn” numerių, ir norintys gali 
nusipirkti. Kaina 5q. už kopiją.

UŽTIKRINA SAUGUMU 
"BAYER ASPIRIN"

Vartok i t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Juokai
Poetas.

—Aš eiles rašau tik
Pirmasis didelis kai rukau.

—Tai tamsta butini
i mest rūkęs.

išsireik- 
nekurių 
patys”, 

bet jų veikalai, dainos, buvo 
•inktinos rųšies,) atlikta artis- 
iškai ir publikai darė gilaus įs
pūdžio.

Vadovaujant gabiajam chor- 
edžiui p. Dirveliui Gabijos 
horas pirmiausia sudainavo po- 
ą dainelių, kurios išėjo labai 
’erai. Geriau, negu galima bu- 
'o tikėtis, atsižvelgiant į tai, 
cad Gabijos choras daugumoj 
aizdavosi kaipo labai sumažė- 
ęs dainininkais ir beveik jau 
iovęsis ekzistuoti. Priežastis 
a pati, kaip ir kitose kolonijo- j 
o — senesnieji dainininkai jau i 
raseno ir pasitraukė nuo dai- 
lavimo, o jaunesniųjų, iš oio- 
lai gimusių, sunku besugaudy- 
i: nedaug tebėra, tai viena, o 
:ita, — eina mokslus, užimti 
avo studijom ir visą savo lai
tą naudoja saviems reikalams. 
Taigi kurie šį kartą girdėjo Ga-» 
)ijos chorą, tikrai grožėjosi ir 
jtebėjosi, kad jis dar gyvuoja 
zerai. Linkėtina, kad jis visa
dos taip puikiai pasirodytų.

Iš solistų reiktų visus išmi- 
lėti ir nei vieno negalima bu- 
;ų papeikti. Vyrai dainininkai, 
— Nevadauskas, Jenkinas, Bul- 
;kis gavo daug aplodismentų, 
turiuos jie pilnai buvo užsi
tarnavę. Merginos: Vaitkaitė, 
seserys Černiauskaitės savo 
gražiomis dainelėmis solo ir du-

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

tada,

turi

Dar vienas pajautimas
-Sakyk, Jurgi, kiek žmo-

Daly va- '
ir buvo'

[gus turi kūno pajautimų?
—Aš manau, penkis.
-O aš manau šešis, nes oro 

nuspėjimas argi nėra pajauti
mas.

Valgykloje.
Svečias . pavalgęs sako

nui:
—Pas jus švaru, aš dar nė j 

vieno tarakano neradau sriu
boje/

—O, gink Dieve! Mes juos 
visus išrenkame iš sriubos dar

tar-

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų 
j Neuritis 
: Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak
si ūkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po

j 24 ir 100.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

LIETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA

• tai pirmutine ir vienintele laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia klesa .................
Ten ir atgal tiktai ...

Turistinė III klesa .....
Ten ir atgal tiktai ...

Valdžios taksai atskirai

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

“POLONI A”

“ESTONIA”

Dec. 6

Dec. 22

Kalėdos Lietuvoje
United States Lines surengė speciale ekskursija, kad jus ir jūsų šeimyna galėtų 

būti Tėvynėje Lietuvoje and Linksmu Kalėdiniu Švenčių.
Planuokite jau dabar plaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuris apleis New Yorką gruodžio Į Keleiviai bus priimami ant laivo

7, 1 vaL ryte. | 8 vaL vakare gruodžio 6.
Atlankymas tėvynės Kalėdų laike bus niekad nepamirštamu įvykiu.
Šia ekskursija asmeniškai ves Mr. Jpseph Turėk,. United States Lines atstovas.

Mr. Turck priruoš viską jums ir jūsų sąkeleiviams ir aprūpins bagažą.
Del pilnų informacijų ir specialių kainų klauskite jūsų vieto agentą arba rašykite

pas

United
110 So. Dearborn Si:, Chicago, III. 45 Broadway, New York City

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

Faul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. MilaslewicL 
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co.
Universal State Bank
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th S t., Chicago, III.
1723 West 47th St„ Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St, Chicago, IU.
3255
3252
4559
2201
1103

So. Halsted St., Chicago, III, 
So. Halsted St., Chicago, III. 
So. Paulina St., Chicago, III. 
W. 22 St., Chicago, III.
— 4th St., Sioux City, Iowa.

aps. Prieš karą gyveno Keno- 
sha, Wis.
STANIUN1ENĖ, Ona. Gyveno 
kadaise Čikagoje.

SKAKUNAS, Antanas iš Pa
ežerių vals., Vilkaviškio aps. 
Prašomas atsiliepti dėl jo bro
lio Mykolo Skakuno palaikų. 
SKLENIKAS, Juozas iš 
barko vals., Raseinių aps. 
venąs Čikagoje.

SAVADSKIS, Antanas, 
gislovas ir Petras iš Kauno 
sto. Gyvenąs Čikagoje.

VASILIAUSKIENE,
Iena prašoma atsiliepti 
siųsti adresą.

VALČIUKAS, Juozas 
mės vals., Raseinių aps. 
no kadaise Barclay, 111.

VITKAUSKAS, Feliksas. Gy
venąs Čikagoje.

Jur-

Ro
mi e-

Magda- 
ar pri-

iš Kel-
G y ve

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba Šlapinonlosi ligą, pasi
tarkite su l)r. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

914 Pegerin-| 
tos 606 ir| 
I) r. R o s s I 
specialis Lu- 
escidč gydy
mas. '

i)r. B. M.Ross 
Specialistas

gydymas kurisYra vienatinis 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dei išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mų, svaigulį, galvos skaudėjimų, 
nugaros skaudėjimų, prastų at
mintį, prastų kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų ir nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
])r. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines liga< Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišaukit dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad 'pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir geniau
siu specialistu.

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

Kampas Monroe Štreet, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—Moterų 508. Ofiso 
landos kasdien nuo 10 ryto 
5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
to iki 1 po piet. Panedėlyj, 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto 
8 valandai vakare.

va
iki 
ry- 
Sc- 
iki

VEGeLe, Jonas iš Debeikių vienas kas ką nors apie juos 
Utenos aps. Gyveno ka- žinotų, yra prašomi suteikti ži

nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, Room 
1232, 608 S. Dearborn St., Chi
cago, Illinois.

—L. Gaižaitė, sekretorius.

vals., F--
daise DeKalb, Illinois.

•BERžINSKAS, rtoras iš 
Šimkaičių vals., Raseinių aps. 
Gyveno kadaise Waukegan, 111.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek-

Nčra rūgščių, chargerių, 
batelių, eliminatorių

J tisų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDR1K

3417 S. Halsted St. 
Visai Elektrinė Radio

an
EQUAPHASE

Nuo liampos gausit visą spėką

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
gatava, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne- 
reikia pridėti.

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-

Elektrinis 
elektrinis 
yra tokia 
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

II
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Iki maloniam pasimatymui!

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St, Chicago, III.

Hur
Bakūžė 

Samanota..
Šventėms besiartinant musų mintis skrajoja praeity ir kreipiasi ten, 

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

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

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

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

Išmokėjus 50 savaitinį kliubą, bankas grąžina įdėlius su 39<. Įdėliai su
daro sekančias sumas: $12.50, $25.00, $50.00, $100.00, $150.00, $500.00 ir 
$1000.00. . I

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

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

Tamiąta esate širdingai kviečiamas atsilankyti į musų “Bakūžę Sama
notą” ir prisirašyt prie musų Kalėdų Kliubo.
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SKILO FRANCUOS RADIKALAI

DIEVAS TAI NE TURKŲ SULTONAS

Garsus Anglijos dvasiškijos vadas William Kalph 
Inge, Šv. Povylo katedros džiakonas, anųdien pareiškė 
Britanijos mokslininkų susirinkime, kad religija nepri
valanti būt priešinga Dat‘wino evoliucijos mokslui, ku
ris skelbia, kad žmogus yra kilęs iš žemesnės rųšies gy
vūnų. Džiakonas Inge, be to, piktai pašiepė tuos prie
taringus žmones, kurie įsivaizduoja “ponų Dievų” taip,

Šioje vietoje jau buvo rašyta apie Franci jos “socia
listų radikalų” (kurie tikrenybėje yra ne socialistai, o 
tik .buržuaziniai radikalai) kongresų, kuris nutarė nu
traukti ryšius su atžagareiviais ir ateinančiuose rinki
niuose eiti kartu su Jungtine Socialistų Partija.

Dešiniojo radikalų sparno vadas, Franklin-Bouil- 
lon, kuris kongrese stojo už “tautos vienybę”, tuo nuta
rimu taip nepasitenkino, kad su savo pasekėjais pasi
traukė iš radikalų partijos. Jisai rezignavo taip pat ir 
iš parlamento užsienių reikalų komisijos pirmininko, 
motyvuodamas šitų savo žinksnį tuo, kad partija, kuri 
buvo pastačius jį ton vieton, atmetė jo nusistatymų. To
dėl Francijos atstovų butui teko rinkti naujų užsienių 
komisijos pirmininkų.

Ton vieton tapo išrinktas socialistas Paul Boncour. 
Už ji balsavo ne tik socialistų partijos atstovai užsienių 
komisijoje, bet ir visi kairiųjų partijų atstovai. Nacio
nalistai ir kiti dešinieji visai nedalyvavo balsavime, nu
matydami, kad jiems jokios progos nėra pravesti savo 
žmogų. '

TIKĖJIMAS—VALSTYBĖS PAGRINDAS?

Vienas klerikalų organas rašo:
“Socialistai valstybei da ir dėl to yra pavojingi, 

kad jie savo darbais (?) griauja patį svarbiausiųjį 
valstybės pagrindų tikėjimų. Nes jei musų tauta 
netektų gyvojo tikėjimo, jos nepriklausomybė tuo
jau į didžiausių pavojų patektų. Kol tautoje yra 
gyvo tikėjimo dvasios, tol ji pasiliks sveika ir stip
ri.”
Nėra reikalo čionai ginčytis dėl to paiko plepalo, 

kad socialistai “savo darbais griauja tikėjimų”, nes visi 
žino, kad tikėjimo klausime socialistai nieko kito nerei
kalauja, kaip tiktai sąžinės laisvės ir atskyrimo valsty
bės nuo bažnyčios ir bažnyčios nuo valstybės Amerikos 
Jungtinėse Valstijose sųžinės laisvė ir valstybės atsky
rimas nuo bažnyčios jau senai yra įvykinta, bet ar tai 
bent kiek pakenkė Amerikcs nepriklausomybei?

Tečiaus mes griežtai atmetame ir tų tvirtinimų, kad 
svarbiausias valstybės pagrindas esųs tikėjimas? Tam 
tvirtinimui prieštarauja visa žmonijos istorija. Imkite 
bet kurių šių dieYių valstybę ir pažiūrėkite, kas ji buvo 
pirma ir kas ji yra dabar. Pirmiaus kiekvienoje vals
tybėje vaidino labai svarbių rolę tikėjimas ir bažnyčia; 
beveik visose valstybėse kunigai buvo viešpataujanti 
klasė. Bet šiandie kunigų valdžia visur yra panaikinta, 
o ar dėl to valstybės pražuvo? Nieko panašaus. Tos 
valstybės, kurios sugebėjo pilniausia pasiliuosuot nuo 
kunigų ir religinių sektų globos, šiandie laikosi geriau
sia.

Gi Romos papos valstybė, kur bažnyčios įstatymai 
ir kunigų valia viskų valdė, galutinai išnyko!

Imkime, pagaliau, Lietuvų. Kol musų tauta turėjo 
tokį tikėjimų, kuris mažai tesikišo į valstybės reikalus, 
tol Lietuva buvo galinga. Bet kaip tiktai lietuviai pa
virto “krikščioniška tauta”, tai tuojaus jie pateko po 
lenkų kontrole, o ilgainiui ir visiškai neteko savo nepri
klausomybės.

Tikėjimas negali būt valstybės pagrindu jau vien 
dėlto, kad nėra tokios valstybės, kurios visi gyventojai 
laikytųsi vieno tikėjimo. Jeigu valstybėje įsigali kata
likai, tai jie ima spausti protestonus, žydus ir “bedie
vius.” Tuomet valstybės viduje prasideda' kova, kuri 
valstybę silpnina ir dažnai atveda i pražūtį.

Šių dienų valstybė tiktai tuomet gali gyvuoti ir bu
joti, kuomet jos gyventojai nutaria palikti tikėjimo da
lykus atskiro žmogaus sųžinei ir nekišti jų i valstybės 
reikalus.

Užsimokėjimo kalnai

Chicagoja — paltu: t 
Metam*-------------------------_ $8.00
Puial metą______________ __ 4.H
Trims raineliams X50
Dviem raineliams  1.58 
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per nekiotpjusi 
Viena kopija..................   8c
Savaitei----------------------------------18c
Mineliui —________     75c

Suvianytoia Valstijose, ae Chicagoje, 
paltai

Metams---------------------------- -. $7.00
Puiei metą________________ 8.50
Trims mėnesiams______ ,___ 1.75
Dviem mėnesiams,1.25 
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisleaiuosei 
(Atpiginta)

Metams--------------------------—, $8.10
Pusei metų_____________ ____ 4 JO
Trims mėnesiams X5P

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

_________________________________________________

kaip tamsios davatkos. Savo kalboj jisai pasakė:
“Jeigu yra asmeniškas Dievas, tai tikrai jisai 

nėra toks, kaip rytinių šalių sultonas, kurio malonę 
galima įgyti prisigerinant artimiems asmenims Jo 
dvare.” ,
Bet pas mus kaip tik šitokia “religija” ir skelbia

ma žmonėms. Jeigu žmogus nori patekti į “dangaus 
karalystę”, tai jisai privalo duoti pinigų kunigui. Kuni
gas meldžiasi už “griešninkų” ir prašo kokio nors šven
tojo, kuris turi gerų vardų danguje, užtarti už jį. Tas 
šventasis, išklausęs kunigo maldos, eina pas Dievo mo
tinų ir maldauja, kad ji pasikalbėtų su savo Sunum. 
Dievas, paklausęs savo motinos prašymo, atleidžia 
“griešninkui” jo nuodėmes ir paliepia šv. Petrui leisti 
jo “dūšių” į dangų.

Šitaip musų kunigai mokina žmones. Dievas, sulig 
šita kunigų “religija”, baudžia ne tų, 'kuris savo piktais 
darbais užsipelno bausmės, bet tiktai tų, kuris nemoka 
ar nenori papirkti jo tarnų. Buh; tu kad ir dar taip tei
singas, bet jeigu neduosi “afierų” kunigui, tai tavo 
dūšia eis f patį pragaro dugnų!

Aišku, kad su dora ir teisingumu šitokia “religija” 
neturi nieko bendra. Ji yra sugalvota tiktai tam, kad 
gauja dykaduonių pasivadinusių “Dievo tarnais”, galė
tų išnaudoti žmones ir jų prakaitu tukti.

Apšviestose šalyse tečiaus žmonės tolyn vis labiaus 
ima praregėti, štai delko ir kunigai tenai jau sako, kad 
Dievų reikių suprasti ne taip, kaip jį supranta tamsios 
davatkos. Bet kaip jį reikia suprasti, tai da ir jie patys 
nežino.

Apžvalga
OLDENBURGO IR MAKLEN- 

BURGO RINKIMŲ 
REZULTATAI.

Savivaldybių?rinkimuose, ku
rie lapkričio 6 ‘ d. įvyko Olden- 
jurgo ir Meęklenburgo valstijo
se (Vokietijoje), pasireiškė žy
lius piliečių pakairėjinlas.- Rin
kimų rezultatai svarbesniuose 
miestuose buvo tokie:

Oldenburgo miestas: social- 
lemokratai gavo balsų 5,176 
(vietoje 3,673) ir 10 atstovų 
(vietoje 8) ; nacionalistų ir 
liaudies partijos blokas — 8,- 
208 b. (vietoje 8,414) ir 15 
itst. (vietoje 20) ; demokratai 
— 3,982 b. (3,258) ir 7 (7) 
itst.; komunistai — 1,278 (990) 
j. ų* 2 (2) atst.; centras — 
974 (779) b. ir 1 (1) atst.; 
kraštutiniai nacionalistai — 914 
(729) b. ir 1 (1) atst.; mokes
nių mokėtojai — 1,642 b. ir 3 
atst.

Ruestringeno mieste social- 
iemokratų balsai paaugo nuo 
),305 iki 12,673 ir atstovų skai
čius — nuo 14 iki 16. Buržua
zinis blokas gavo 7,083 b., vie
toje 7,684, ir 8 atstovus, vieto
je 10.

Mecklenburgo mic s t u o s e: 
Friedlande socialdemokratai ga- 
/o 1,430 b. (vietoje 1,314); 
Neubrandenburge — 2,006 b. 
(vietoje 1,430).

DARBO PARTIJA LAIMĖJO 
128 VIETAS.

Galutiniai miestų rinkimų re
zultatai Britanijoje kaip pra
neša “The Daily Herald”, rodo, 
kad Darbo Partija laimėjo 167 
vietas ir prakišo 39, taip kad 
grynas laimėjimas sudaro 128 
/lėtas.

Skaudžiausias Darbo Partijos 
nepasisekimas buvo Škotijos 
didmiestyje Glasgovve, kur di
lelės įtakos partijoje iki šiol 
turėjo kairysis sparnas. čia 
prakišo 5 vietas miesto tarybo
je. Glasgovve pirmiaus turėjo 
vienintelį atstovų visoje Brita
nijoje komunistai, bet šį kartų 
r tas pats nebuvo išrinktas.

TURBUT NUKRITO NUO . 
MĖNULIO.

Chicagos kunigų laikraščiui 
parašė redakcinį straipsnį, ma
tyt, koks nors nuo mėnulio nu
kritęs literatas,* nes jisai pri
pildytas tokiomis nesąmonėmis, 
kad nęt gėda skaityt.

Marijonų organas, pavyz
džiui, pasakoja:

“Socialistams atskiros tau
tos bei valstybės nerupi (! 
“N.” Red.). Jie iš principo] 
prieš tautybes (!) ir atski- nedavė — sako: pragersi.

ras valstybes (!) yra nusi
statę ir eina prie jų panai-
kinimo (!) ir įkūrimo pasau
lyje socializmo. Reiškia y- 
ra nusistatę sugriauti senųjų 
tvarkų, bet jos (?) atstaty
mui neturi rimto pamato. 
Taip sakome dėlto, kad soci
alizmas tai yra svajonė (!), 
kurios niekas nepajėgė ir ne
pajėgs (?) realizuoti, gyve- 
niman įkūnyti. Rusijos soci
alistų — bolševikų dešimties 
metų eksperimentas aiškiai 
parodė, kad socializmas (!) 
nėra įvykinamas.... Pasiva
idinę save socialistais, ‘svieto 
lygintojais’ (!), kapitalizmo 
‘griovėjais’ ir darbo žmonių 
‘užtarytojais’, jie, socialistai, 
siekia prie tikėjimo griovi
mo (!), prie žmonių bedievi- 
nimo (!),; Skambus socialis
tų obalsiai tai priemonė pri
eiti prie žmonių, juose pasi
tikėjimo įgyti, juos prigau
ti (!), o paskui siekti savo.... 
Todėl nestebėtina, jei ten, 
kur žmonės tamsus, nesusi
pratę, socialistai tur dides
nio (?) pasisekimo. Kur 

. žmonės šviesus ir kultūringi, 
ten nelieka vietos, kur socia
listų platinami * nuodai (!), 
bakterijos (!) galėtų veis
tis.”
Kritikuot šitas mėnulio gy

ventojo balabaikas butų berei
kalingas laiko aikvojimas, nes 
žmonės, kurie turi bent ma
žiausių nuovokų apie tai, kas 
dedasi šioje “ašarų pakalnėje”, 
žino gerai, kad socialistai yra 
visai ne tokie, kaip tam kuni
gų laikraštyje pasakojama.

Tam iš kito pasaulio atsiba- 
ladoj tįsiam socialistų “kritikui” 
mes patartume tiktai viena. 
Tegu jisai susipažįsta su gy
venimu Ispanijoje, Turkijoje ir 
Liberijoje (negrų respubliko
je) — kur socialistų beveik nė
ra, o paskui tegul patyrinėja 
sųlygas Švedijoje, Danijoje, 
Belgijoje, Suomijoje, Austrio 
je, Anglijoje ir t. t. — kur 
socialistų partijos yra galingos; 
ir tegu palygina, kuriose tų ša
lių žmonės yra šviesesni ir kul
tūringesni.

Po šito tyrinėjimo jisai, ma
nome, susigės ir daugiaus ne- 
bepliaukš niekų apie socializ
mų. O jeigu jisai gėdos neturi, 
na — tai, žinoma, tuomet ji
sai ir toliaus meluos ir mulkins 
publikų per dievobaimingųjų 
Marijonų organų.

Vargai dėl paskolos
—O .miesto valdyba vistik 

daug 1 vai?go turi su tos> pasko
los užtraukimu?
-Ir aš laip manau. Vakar 

norėjau pas kų nors pasisko
lint bent penkis litus, bet nieks

(Tęsinys)
Suklaidinti darbininkai

Bet negana to, kad jie va
rė melagingų agitacijų per laik
raščius, jie magaryčioms turė
jo dar atsispausdinę tam tikrų 
knygutę vardu “Spravočnik” 
(žinių teikėjas). Toj knygutėj 
labai patraukiančiai aprašoma 
komunų gyvenimas. Esą komu
nos įsikūrė buvusių grafų dva
ruose ir gyvuoja kuopuikiau- 
sia. Skaitydami tokius daly
kus, darbininkai tik ir svajojo 
apie tai, kaip dasigauti į Ru
sija. Jie pardavę savo namelius 
ir kitokį turtų traukė su šei
momis į. Sovietų Rusijų. Nuva
žiavę tem, jie pamatė, kad tapo 
apgauti. Kurie turėjo kiek pi
nigų, tie bėgo į Ameriką ar kur 
kitur. Pasiliko tik tie, kurie 
nebegalėjo niekur išvažiuoti. 
Kas be ko: pasitaikė žmonių, 
kurie ir galėdami išvažiuoti vis
gi bolšeyikijoj apsigyveno. Bet 
lai daugumoj avantiūristai, ku
rie prisiplakė prie komisarų.

Kaip komunos tvarkomi
Dabar, manau, bu s ne pro 

šalį šį-tą parašyti apie tai, kaip 
komunos tvarkosi. Kai įsikur 
ria komuna, tai pirmoj 'vietoj 
yra išrenkama valdyba, kuri su
sideda iš pirmininko ir jo pa
dėjėjo, dviejų sekretorių, iždi
ninko, darbo vedėjo ir trijų 
kontrolės komisijos narių. Yra 
sakoma, kad ir šventojo nagai 
į save yra linkę. Na, kų jau 
bekalbėti apie paprastus pilie
čius. Komunos valdyba prade
da šeimininkauti. Pirmiausia, 
žinoma, jos kontrolėj atsiduria 
maistas, o vėliau ir visas tur
tas. Tai padaryti viena valdy
ba negali, pradeda tarp
komunarų sau talkininkų ieško
ti. Taip dalykams esaiR komu- 
narai pasidalina į dvi grupi, —* 
vieni su valdyba, kiti prieš val
dybą.

Peštynės
Būdavo atsitikimų, kad vie

nos komunos nariai pradėdavo 
tarp savęs peštis. Peštis ne bi 
le kaip, ale su revolveriais ir 
peiliais. Po tokių peštynių kai 
kuriems ir pas Abraomą teko 
nukeliauti. Priėjo prie to, kad 
valdžiai teko įsimaišyti. Po il
gų tardymų visi tapo išteisin
ti. Bet užtat valdžia pagamino 
komunoms tam tikrus įstaty
mus, kurių kiekvienas komu- 
naras privalo prisilaikyti. Pra
sižengusieji yra aštriai baudžia- • ✓mr.

Tie valdžios patvarkymai su
manesniems ir neskrupulin
giems komunarams išėjo tik 
ant naudos. Jie pirmoj vieloj 
pasirūpino įsigauti į valdybų ir 
suorganizuoti savo kliką. Po to 
jie “susiuostė” su aukštesniais 
valdininkais. Taip įsitvirtinę, 
jie jaučiasi padėties ponais. Jei 
kas bando jiems pasipriešinti, 
tai valdžiai jis yra perstatomas 
komunos grioviku.

Komunarų gyvenimas
Koks to rezultatas? Valdyba 

su savo sėbrais faktinai visą 
turtų kontroliuoja. Jie ir paval
go žmoniškai ir apsirengia ge
riau. Kuomet paprasti komu- 
narai iš vieno katilo kopusius 
srebia, tai išrinktieji geresnį 
maistų į savo kambarius vel
ka. Bet tai dar neviskas. Grū
dus parduoda valdyba. Daugu
ma pinigų jos 'kišenėse ir lie
ka. Į komunos iždą padedama 
tik likučiai. Jei bilc vienas jų 
suserga,, tai tuoj daktaras yra 
šaukiamas arba susirgusis yra 
j ligoninę vežamas, žodžiu, jie 
naudojasi visais parankumais.

Kas kita su prie klikos ne
priklausančiais komunarais. Su 
jais apsieinama taip, kaip Lie
tuvoj ūkininkai su piemenimis

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietu Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

rkad apsieina. Prie bendro sta
lo jie turi pasitenkinti kopūs
tais su vandeniu. Vasaros metu 
jie privalo dirbti nuo saulės pa
tekėjimo iki tamsai, — šven
tų ar prasta dieną nedaro skir
tumo. Jokio poilsio nėra. Kai 
sun/ešioja iš Amerikos atvež
tus drabužius, tai turi tenkin 
tis skarmalais. Iš komunos jie 
gauna tik tokius drabužius, ku
rie ir j drabužius nėra pana
šus. Susirgusiems daktaro nieks 
neveža. Sako, ižde pinigų nė
ra.

“Ar velnias jus čia laiko!”
Atsidūrę tokioj padėtyj, ko- 

munarai tik ieško progos, kaip 
iš komunos pasišalinti. Jie bė
ga į miestus. Bet ir ten ne 
pyragai juos telaukia. Koks 
nors darbas mieste yra neįma
nomai sunku gauti. Žinodami 
tai, komunarai kenčia dantis 
sukandę. Gyvendami komuno
je, jie kelia triukšmą - ir" visą 
laiką kivirčijasi su valdyba ir 
jos sėbrais. Bęt tos rietenos 
prie nieko gera neveda. Val
dyba jiems pasako: “Jei jums 
nepatinka, tai Ar velnias jus č'; 
laiko? Eikite sau po šimts vėl 
niu!”

Komunų pildymas
Jei komunose butų lygybė ir 

santaika, tai šiaip taip dar bu
tų galima verstis. Bet kuo
met sutikimo nėra, tai, žino
ma, nieko gera negalima tikė
tis. Pertat dauguma komunų 
skursta ir baigia savo dienas.

Ir štai kuomet komunose ei
na nuolatinės peštynės ir dau
gelis narių yra priversti viską 
palikę bėgti j miestus, tai Ame
rikoj tuo pačiu laiku varoma 
propaganda, kad reikia dau
giau komunoms žmonių. Nau
jai suverbuoti žmonės yra siun
čiami komunų papildymui. Bet 
tos komunos, lyg kokie kiauri 
maišai, niekuomet neprisipildo.
Komunoms ne nariai yra rei

kalingi, bet pinigai
Kodėl taip yra, — nesunku 

suprasti. Komunos naujų narių 
nenori. Bet atvažiavusių ameri
kiečių pinigai joms yra labai 
reikalingi. Kai atvyksta naujas 
narys, tai tuoj visais galimais 
budais bandoma jis išėsti. Kuo
met narys galų gale apleidžia 
komuną, tai jo pinigai pasilie
ka ižde. Valdybai tatai, supran
tama, išeina ant naudos.

Komunų valdyboms rupi tik 
vienas dalykas, būtent: sutrauk
ti kiek galima daugiau narių, 
o paskui juos išėsti lauk, idant 
pasinaudojus jųjų pinigais. Pa
silikęs mažas žmonių būrelis pa
skui gali komuna likviduoti, o 
gautus pinigus sau į lašenę su
sidėti.

Baimė
Sužinojęs tuos šlykščius daly

kus, aš pradėjau komunarus 
barti už tai, kad jie iki šiol ne
pasirūpino teisingai amerikie
čius informuoti.

“Mes ne kartą apie tai gal
vojome”, atsakė jie ijian. “Bet 
atminkite, kad už parašymą lo
kių informacijų mums gręsia 
mažiausia 10 metų kalėjimas. 
Bukite ir jus atsargus. Rašyki
te, kad čia yra daug trukumų, 
a’e pamažėl viskas gerėja. Už 
parašymų tokio dalyko bausmės 
nėra”.
Kaip Amerikoj komunistiški 

šarlatanai biznį sau daro
Pradėjau teirautis, ar Centro 

Biuras, kuris yra p. Goloso 
kontroliuojamas, prisiuntė at
skaitą. Atsakymų iš jų susi
laukiau tokį:

“C. B. T. P. SSSR., p. Go
loso kontroliuojamas, ir Dar
bininkų Partijos lyderiai apsu
ko į Rusijų važiuojančius ko
munarus. Kiekvienas kandida- 
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tas į komuną privalėjo su sa- 
zim pasiimti $500. Bet buvo 
r tokių, kurie turėjo net po 
96,000. Tie komunistiški šarla
tanai pradėjo kalbinti, kad va
žiuojantieji pinigus pas juos 
oaliktų. Girdi, Rusijoj pinigai 
jums nebus reikalingi. O mes 
čia nupirksime visokių mašinų 
ir nusiųsime jums. Buvo leng
vatikių, kurie visus savo pini
gus paliko Neav Yorke. Biuras 
?i tuos pinigus padėjo į banką 
r ėmė sau nuošimčius. Per biu
ro rankas perėjo 11,500,000. Tai 
)usėtina krūva pinigų, kurie 
tapo iš kvailių darbininkų su
rinkti. Tie komunų pinigai kiek 
jalima ilgiau yra laikomi 
Naw Yorko bankuose. Mašinas 
komunoms biuras superka kuo- 
blogiausias; tokias, kurių Ame
rikoj jau neišgalima parduoti. 
Komunos už tas mašinas turi 
nokėti tiek, kaip ir už vėliau
sio modelio mašinas. Nėra, tur 
būt, jokio reikalo aiškinti, kam 
įuošimčiai ir komisas už par
duotas mašinas kliūva.

“Ir kas blogiausia, mes esa
me bejėgiai ir nieko negalime 
padaryti. Jei kada mums į Ame
riką tektų dasigauti, tai su 
tais prakeiktais šarlatanais mes 
tu vestu mėtine sąskaitas. Dau
giau jie nebeapgaudinėtų žmo
nes”7.

(Bus daugiau)

TIKRAS BUDAS BAIGT 
MUSKULO SKAUSMUS
Nebūk mizerija su strėndiegliu ir 

skausmu dėl gustyrusių muskulų ir 
sąnarių <iel sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar dėl kitos priežasties. Vaitok 
fohnson’s Red Cross Kidney Plaste- 
rį prie skaudamų vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai apleis—beveik urnai. 
' Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
teris užbaigia skausmus tarsi ma
giškai dėl to, kad gyduolės ant pla- 
sterio persisunkia per odą ir eina 
tiesiog į apimtas vietas ir būtinai 
pradeda savo nuostabų veikimą ir 
teikia pagalbą taip ilgai, kol plastc- 
ris laikomas prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado paprasčiausia, 
lengviausią, greičiausią ir tikriausią 
būdą gydymui skausmų ir sustyru- 
sių muskulų. Nekęsk nei vienos mi
nutės. Gauk Red Cross Kidney Pla- 
ster bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vaitot, jus nu
sistebėsite jo nuostabiu veikimu.

TIKRAS AUKSAS
Jus niekuomet nenustosit smagu- 

mi rūkydami Old Gold eigaretus. 
Jus galit juos rūkyti anksti ir vė
lai ir vis su dideliu užsiganėdini- 
mu. Paskutinis cigaretas turės taip 
gerą skonį kaip ir pirmutinis, nes 
tai yra naujai sumaišyto tabako, 
pagerinto nauju budu.

Jus gausit tikrą malinunią iš rū
kymo Old Gold cigaretų, nes jie 
neerzins jūsų gerklės. Nėra suko- 
sėjimo išrūkius ir visą vežimą.

Old Gold yra visai nauji ciga- 
retai išrasti per P. Lorillard Com- 
pany, kurie išdirbinėja eigaretus 
jau nuo 1760.

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

Skaityk Old Gold cigaretų car- 
loon skelbimus Šime laikraštyje. 
Išsikirpkite juos ir įsikl i juokit j sa
vo knygą. Jie suteiks jums daug 
įuoko ir draugams. Jie telpa regu
liariai $iame laikraštyje.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias 
Jubilėjinis 

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS 

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusei metą $1
Kopija ..........................   20c
_____ . ________
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Miegas ir kokia
nauda mums iš jo

Baso Dr. Margeris

Tęsinys)

šičia, reikia tiesa sakyti, nors 
žmogus ir yra somnambulizmo 
stovyj, vis tiek jo vaizduotė, 
atmintis, galvojimas ir sprendi
mas yra nekuriais atvejais gi
lesnis, geresnis ir tikslesnis, ne
gu budėjimo stovyj.
Ar galima somnambulizmo iš

vengti ir atsikratyti?
Jeigu miegeivystė yra pavel

dėta yda, tai žinomas daiktas, 
kad jos nei apsilenksi nei atsi- 
kratysi. Vis clolto rei
kia. Kartais, mat, visai neti
kėti dalykai ima ir pasidaro. 0 
Kas reikia daryti, tai jau šiuo
se klausimuose gerai nusima
nančio gydytojo reikalas.

Jeigu somnabulizmas pareina 
nuo epilepsijos, histerijos arba 
neurastenijos, tai, suprantama, 
reikia šiaip ar taip bandyt ši
tas negales pašalinti. Kaip jų 
nebebus, tai veikiausiai ir mie
geivystė pati savaime išnyks. 
Čia gydymas yra painus, sun
kus ir ne visada gerų davinių 
duodąs. Nebent tik labai smal
sus, sumanus, mąslus ir darb
štus gydytojas gali šiek tiek 
gero ligoniui padaryti, o kar
tais ir visai jį išgydyti. .

Protinio persidirbimo, rodosi, 
kiekvienas išvengti gali. Ne
bent tik perdaug ambicijingam 
žmogui yra kiek sunkiau. Ne
lengva betgi atsikratyti rūpes
čių, kurie kartais kaip kokie 
kirminai į galvą įsisuka ir žmo
gų este ėda. Vis dėlto prie 
sumanaus gydytojo pagalbos, 
išmintingų draugų ir sveikų 
raštų tokie ligoniai paprastai 
greitai pasveiksta.

Labai jautrus ir greitai nei 
už šį nei už tą susijudinantieji 
žmonės turi kiek galėdami ven
gti aplinkybių, kurios juos tar
si erzinte 'erzina, .šitokiems 
žmonėms tik reikia išmokt, 
įprast šaltai, rimtai į visokius 
mums visiems pasipinančius ne
patogumus žiūrėti, o jų sveika
ta bus taip gera, kaip ir ge
riausia.

žmonės, kurie labai daug 
protiškai dirba, o itin mažai kū
niškai, turi gerai išsivaikščioti 
arba kitokiais budais išsimank- 
štyti. Vaikams, ypačiai kurie 
be galo mėgsta skaityti, namie 
sėdėti, savyje per daug- užsida
rius būti, išsimankštinimas yra 
būtinai reikalingas daiktas. 
Vaikų auklėtojai privalo tatai 
galvoje visados turėti.

Vaikus, kurie kartais dažniau 
ar rėčiau lovoje susišlapina, ne
reikia barti, mušti, bet kuogra- 
žiausiai link jų atsinešti. Holt 
ir IIowland sako, užuot vaikus 
baudus, geriau vieną kitą do
vanėlę jiems duoti. Penki cen
tai, kaipo atlyginimas vaikui už 
kiekvieną sausą naktį, sako, 
kartais stačiai stebuklus pada
ro. žinoma, šitai ydai paša
linti ir gyduolių ir kitokių įmo
nių yra, bet tai jau gydytojo 
reikalas.

Lovoje susišlapiną vaikai kar
tais labai išblyškę tėra, maž- 
kraujystę turį, pakaktinai ge
ro maisto negauna, jaustrųs ar
ba labai greitai be jokio svar

WENNERSTEN’S
Tftohemlan

TIKRI AP
TURTINGAME

SKIRTINGI
Nuimkit Vlridj-PAŽIUREMT
BUIOSTYKIT- PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

(Te p O 
YNIAI 
SAIKUI

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO

baus reikalo susijudina. Tokių 
vaikų nervų sistemoje lygsva
ros stoka. Kartais jų skran
dis nedirba kaip reikia, žarnoj 
neišsivalo, taigi kraujas ir visas 
kūnas dažniausiai užterštas tė
ra. Jie ir išsimiegoti ne visa
da užtektinai gauna. Reikia 
žiūrėti, kad šitokie vaikai paka
ktinai ramaus miego gautų. Ge
riausia jiems duoti tik papras
tą ir gerą maistą, visai neduo
dant kavos arba arbatos. Cuk- 
raus ir prieskonių reikia visai 
maža kiek duoti. Mėsa, rodo- 

si, jiems nekenkia.
Del perankšto antgalio (var

pos priodės) gana dažnai tarp 
jo (antgalio) ir varpos galo at
siranda tam tikrai nešvari me
džiaga, o po tam ir sulipimai, 
tarsi suaugimai čia pasidaro. 
Iš to kyla erzinimai, kurie ga
na dažnai labai skaudžiai atsi
liepia į vaiko sveikatą. Tas 
pats gali atsitikti ir su mer
gaitėmis, nes perankštas ant
galis ir joms ne visai retai pa
sitaiko turėti. Kartais susi
meta ydos į šlapinimosi kana
lėlį arba ir į pūslę. Atsirandi- 
mas pūslėje akmenėlių yra juk 
labai paprastas daiktas. Kei
kia todėl gydytoją matyti, kad

PROGA DEL INVESTAVIMO

Midland Utilities Company
6% Cumulative Prior Lien Stock SS) 

ir uždirbsit virš 6%
nuo būtino public utility patarnavimo

Elektra Gasas Transportacija
ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENĖ

Perversmo suplenuotojai ir vadai

THE Midland Utilities Company 
6% Cumulative Prior Lien Stock 
pasiūlo jums progą investuoti 

savo sutaupytus pinigus į pasekmin
gą public utility kompaniją kurios 
biznis yra suteikime elektros, gaso 
ir transportacijos patarnavimas 
daugelyje didelių industrinjų mies
tų. šis stakas yra saugus dėl invest- 
mentų — finansiniu atžvilgiu ta
riant “užlaiko nuo sudėjimo visų 
kiaušinių j dėžę.”

Trys Ryšis Patarnavimo
ši kompanija kontroliuoja public 
Utilities tarnaujančias 204 vietose 
šiaurinėj dalyj Indiana valstijos ir 
vakarinėj dalyj Ohio. Jos teikia ele
ktrą ir gasą dėl Hammond, Fort 
Wayne, Indiana Harbor, Valparaiso,

VVhiting ir East Chicago. Jos tei
kia gasą dėl South Bend, Elkhart, 
Logansport, Kokomo, Ind. ir Lima, 
Ohio. Elektrfiniai gatvekariai yra 
operuojami Gary ir Fort Waynee. 
Greiti elektriniai traukiniai operuo
jami tarpe Chicagos, Michigan City 
ir South Bend; ir tarpe Fort Wayne 
ir Indianapolis.

Lengvais Išmokėjimais
Jus gausit savo dividendus kas 90 
dienų kuomet jus įsigysit šį saugų 
prior lien staką. šis aprubežiuotas 
išleidimas gali būt perkamas tik $10 
įmokėjus ir po $10 į mėnesį. Jus 
gausit 6% už įmokėtus pinigus kol 
stakas nėra išmokėtas; jums pinigai 
bus grąžinami, jei negalėtumėt už
baigti mokėti. Vartokit kuponą! ..

JSew York - įJt., Louis . Milwaukee

Atsiųskit Šj Kuponų!
l’aleiskit savo pinigus darban 
dabar ir pasinaudokit iš gero 
investmento. Atsiųskit mums 
kuponą tuojau dėl gavimo dy
kai infromacijų apie staką.

Louisvilk* - Indianapolis - MinHeapolis <

I Utility Securities Company
230 South La Šalie Street, Chicago

I Aš malonėliau. kad jus prisiųstumet man litera- 
1 turosturos apie 6% Cumulative Prior Lien Šerus 
I Midland Utilities Compariy. Suprantu, kad ^iž tai 

neturėsiu jokios atsakomybės.
Vardas

| Gatvė
i Miestas

(Kasykite aiškiai)

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų
/

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

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

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę L:?'.”voje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu ' ,

< **

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

jis vaikus gerai išegzaminuotų 
ir visas yda pašalintų.

Kartais ir gerai paaugę vai-
kai tiktai senu įpratimu lovo
je susišlapina, šis prastas ir 
blogas įpratimas reikia bandyt 
šitaip pašalinti: Prieš 4 vai. po 
pietų gali šitie vaikai gerti, 
kiek tik jie nori; gali, žinoma, 
ir skystus valgus valgyti. Po 
tam skystų daiktų duoti jiems 
visai nereikia; net ir vakarie
nė turi būt, taip sakant, “sau
sa.” Naktį reikia juos išju
dint, kad jie išsišlapinti galė
tų. Geriausiai išeina šitaip 
daryti: Jeigu vaikas paguldo
ma 7 vai. vakare, tai reikia iš
budinti jį kaip 1, 4 ir 7 ryte. 
Yra gera pastebėti, kuriuo lai
ku jis susišlapina, tai jau pas
kui tuo laiku jį ir išbudinti. 
Dabar, jeigu vaikas nesusišla
pina lovoje išjudint jį kas trys 
valandos, tai reikia išbudint jį 
!<*»•« trys i f pusė, paskui kaa !<<.-- 
turios, penkios, šešios, septy- 
nios arba ir astuonios valandos, 
šitaip darant per keletą savai
čių, be abeja, vaikas įpras visą 
naktį šlapimą lengvai pūslėje 
išlaikyti. (Holt ir IIowland.) 

(PABAIGA)

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. WabasK Avenue CENtral 2777
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Klar..’S; 2?.to Draugų
Ir Kaimynų

Per 20 metų Tanlac gelbsti sergantiems 
žmonėms, atgauna jų sveikatą ir stiprumą. 
Jūsų vaistininkas parduoda jų šimtais bute
lių. Jūsų apielinkėj nėra abejonės randasi 
daugelis užganėdintų vyrų ir moterų, kurie 
kentėjo per metų eiles, bandė Jvairių gy
duolių — ir galų gale surado Tanlac, ku
ris tikrai pagelbėjo. Tiktai paklauskite jų.

Jie yra taip entuziastiški, kaip Mrs. Mary 
Barnett, R. F. D. No. 8, c/o C. Lutz, 
N lota, III, “Po influenzos aš buvau taip 
silpna ir turėjau svaiguli, aš negalėjau 
dirbti savo namų ruošos. Aš visuomet tu
rėjau galvos skaudėjimą, nervingumą ir ne
virškinimą. Bet Tanlac padaugino mano 
smarkumą ir energiją, .aš dabar galiu dirb
ti' geriau negu daugelis moterų 20 metų 
jaunesnių 1” ' .

Jei jus sergate, esate silpnas, menkas ir 
nuvargęs, suteikit dėl Tanlac progą, kad 
jums pagelbėtų. Jos puikios nuo nevirškini
mo ir užkietėjimo — gasų, skausmų, raugė 
jimo, svaigulio ir galvos skaudėjimo. Grą_ 
žiną atgal pražudytą apetitą, pagelbsti virš
kinti jūsų maistą, ir suteikia svarumą ir 
stiprumą. Neturi savyje mineralių gyduolių, 
sutaisytos iš šaknų, žievių ir žiedų, gamti
nių gyduolių dėl sergančių. Nusipirkit bu
teli nuo savo vaistininko šiandie, jei nepa
gelbės, grąžinsime pinigus.

Įdomiausia Knyga 

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

Tanlac
HOTTirc nccni

38 puslapių—kaina 25 centai

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

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

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 mėty patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

/



V", ' v':'" ------ >

6 A CJ J IENOS, Ctilcagu, 111. Penktadienis, Lap. 25, 1927

Tarp Chicagos
Lietuvių

Dar Harringtono 
reikalu

21

atsakė taip:
— Kaip tamsta veikiausia 

žinai, pirm subankrutijimo p. 
Harrington buvo pradėjęs sta- 

, tyti dirbtuvę ir veik užbaigė 
statymo ir organizavimo darbą 
United States Novaculite Com- 
pany. Tai yra automobilių tai- 
rų (gumų) išdirbimo kompani
ją. Bet kai jau kuone viskas 
buvo gatava pradėti, jo reikalai 
pakriko.

Dabar tūli p. Harringtono 
draugai iš rytinių valstijų, tu
rintys reikiamo kapitalo, sutin
ka eiti biznin su juo. Bet pir- 

• minusia jie nori, kad jis atsi-

— Reiškia, kolei kas p. Har
ringtono dirbtuvė dagi nedir
ba; p. Harrington turi tik 
draugų, kurie, sakote, nutinka 
eiti su p. Harringtonu biznin. 
Kokios yra rimtos garantijos, 
kad sumokėti išnaujo pinigai 
nebus veltui sumokėti? štai, 
pavyzdžiui, kai žmogus skolina 
kam nors pinigui ant morgičių, Vėliau 
jis turi rimtą garantiją pavy- 
dale namo, kad jeigu pinigai 
nebus sugrąžinti, tai jis namą 
gaus arba, pardavus namą, at
gaus savo pinigus. Dabar gi iš
rodo, kad reikalaujama, idant 
žmonės pasitikėtų tik geru p.

teistų su skolininkais, idant jie Harringtono žodžiu .— ar ne 
neiškotų priekabių, kaip p. taip?

I Harrington įeis biznin. štai — Wel, kai tamsta ateini pas 
kodėl p. Harrington dabar su- advokatą bylos vędimo reikalu,! 

tamsta pasitiki geru advokato 
žodžiu, nes absoliučįaj tikras 
negali būti, kad byla taps išloš-Į 
ta. Taip ir čia. Be to, kodėl

“Naujienose”, lakrkičio 
d., pirmu kartu pasirodė (skel
bimas, kuriame advokatas P 
A. Bronson praneša, kad L 
Harrington užtikrinęs jį, jogei j 
jis, Harrington, noris atsiteisti 
su svo skolininkais taip grei-i 
tai, kaip tik visi nusiskundimai 
bus paduoti.

. v - . . — . . nvuvi iy. 4 U1UUVH 0U”Kai kurie žmones kreipėsi i .. . . .. . .. . . . x. ..... ,, , , , . * ‘tinka atsiteisti ir kviečia skoh-“Nauj ienas r---- —
nių informacijų ir patarimo 
šiuo reikalu. Todėl Reporteris 
atlankė adv. Bronsono’ ofisą ir 
čia paduos esmėje pasikalbėji
mą su juo.

šeštadienio ryte, kaip 10:15 ’ jienose”, teko nugirsti iš žino
vai., Reporteris įėjo p. Bronso- 
no ofisan. Didžiulis kambarys, 
arti durų staliukas ir pora kė
džių. Kiek toliau i kairįjį kam
pą užtvaras (partition). Jokių
ofiso jrengimų, išskyrus sumi-' lininkai gaus ką, ar negaus nie- 
nėtus. \

— Tamsta atnešei notas? 
Ant kokios sumos, kaip daug?1 
— Tokiais žodžiais pasitiko Re
porterį moteris, matyti, ofiso 
darbininkė.

klausdami platės-1 . , x. .. , T.1 ninkus sugrąžinti notas. Jis 
pats išsiuntinėti pasiūlymų 
skolininkams negali, ba visos 
knygos ir rekordai pražuvę.

— Gerai. Bet mums, “Nau-

nių, kad tamsta reikalauji 10 
centų nuo kiekvieno dolerio ar
ba dešimties dolerių nuo kiek
vieno šimto dolerių notos už
mokėti tuojaus, pirm negu sko-

ko iš p. Harringtono.
— P-no Harrington sko’ų 

likvidavimas reikalauja darbo.
'Aš, kaip advokatas, supranta
ma, noriu apmokėjimo už dar-

i tą, todėl ir reikalauju, idant
Moteriškei buvo paaiškinta, I man apmokėtų iškalno. Vien 

kad Reporteris atėjo Harring-i savo lėšomis aš neišgaliu to 
tono reikalais, bet notų jis ne-'darbo atlikti. Gi kai dėl mano 
turįs. Reporterį pakvietė į • reikalavimo, idant skolininkai 
užtvertą kampą, kur jis susiti- Į sumokėtų man po .10 centų nuo porteris, 
ko su p. Bronsonu.

— Atėjau pas tamstą dėl 
paskelbimo, tilpusio “Naujieno
se”, kuris sako, kad p. Har- 
ringtonas norėtų atsiteisti su 
skolininkais — ar aš galėčiau 
pamatyti Harringtoną ir išgir
sti išjo lupų tą pareiškimą? — 
toks buvo pirmas klausimas.

— Abejoju, kad šiuo momen
tu galėtum — atsakė p. Bron
son.

— Tamsta praneš., kad Hir- 
rington norėti) at-^teisti su 
skolininkais.
I larrington 
sumanymai 
turtų. Ar 
Ar jis gali

■ dolerio, tai netiesa: aš reikalau-1 
j u po pusantro ir po nuošimčiu 
(t. y., po pusantro ir po du do
leriu nuo šimto. — Kep.)

— .Bet mums, 
pasakojo žmonės, 
buvę pas tamstŲ, kad tamsta 
reikalavęs po 10 dolerių 
šimto.

norėtų at .t: teisti
Kiek man žinoma, 

tuo laiku, kai jo 
sprogo, neturėjo 

jis dabar pralobo? 
duoti rimtų garan

tijų, kuriomis skolininkai galė
tų pasitikėti, kad jis savo pri
žadus išpildys?

P-nas Bronson į šį klausimą

■■

Jonas Paulikas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

trečiadienį, lapkričio 23 dieną, 
kilęs iš Šilalės parapijos, Ra
seinių apskričio, apie 40 me
tų amžiaus. Kūnas randasi 
1715 So. Canal St. pas Kazi
mierą Sunklorą. Jei yra jo gi- 

l minių Chicagoj ar kur kitur 
atsiliepti. 

Tautiš- 
lap- 
pie-

lr tie pinigai turi būti su- tikiu; kaip bažnyčia yra tole
rantinga tikybos dalykuose', o 
politikon visai nesikišanti ir 
niekam nekliudanti, nors visi, 
girdi, jai panosių bado už tai, 
bet ji tik meldžiantis už juos. 

Toliaus, kad pradės visokius 
“nedaverkas”, “šmuilas”, “ju- 
delius,” “joselius” keikti, kam 
jie prisilaiko savo talmudo, ir 

State banką ir pa- sulig juo apsieina su “Gojais”, 
banko 

Po-

ją. 
mokėti iškalno, pirm negu žmo
nės gali tikėtis ką nors atgauti 
iš p. Harringtono.

Tą pačią dieną, pavakaryje, 
Reporteriui teko pašaukti vie
ną lietuvį advokatą ir pakjausti 
jo nuomones šiuo reikalu. Jis 
patarė žmonėms apsižiūrėti.

Reporteris užsuko į
Universal 
klausė p. Antonissen, I 
vice-prezidento, nuomonės, 
nas Antonissen davė tokį pa
tarimą: pirm, negu jus darysi
te ką nors tuo reikalu, pasitar
kite su savo bankininku arba 
kuria kita įstaiga, turinčią ge- bažnyčios ssic^ios, 
ra reputaciją. Reparteris. Meilės tyška, o n

ktiems daktarams (čia teko ir 
gerb. gydytojanis kerokai) 

mokate pinigus už sužinojimą, 
kaip vaikų neturėti. Mat, 
gerb. “speacjimaker’is” iš 
“ambonos” žino, jog -biednas 
darbininkas turi auklėti kuo- 
daugiausia * vaikų, neatsižiurint 
j sociališką savo padėjimą ir 
kartais niepakenčiamą vargą ir 
nei tikros savo padėties nepai

sydamas, nes dauguma gyve
na iš kapitalistų malonės, ku
rie galėtų po 10-15 vaikų už
laikai, bet jų ne augina. Bet 
pas juos jokie marijonai misi
jų nelaiko, ir marijonai jų ne
keikia už neturėjimą daug 
vaikų. Tai buvo “speaker’is”, 
tikrai lietuviškas, ir dar žalias, 
raudonas ir geltonas.

— Bažnytinis Reporteris.

18-ta Gatvė

o po to, žinoma, prakeiktiems 
lięilikams ir visiems šiaudi 
niams katalikams, kurie skai
to “sakę”, “Keleivį”, “Naujie
nas” tokio ilgio, kaip lietuviš
kos j ienos ir platumo, kaip1 

, neit jiems l 
nuo “Draugo” i

i bėga, kaip vilkas į mišką, buk 
[todėl, kad nėra ką skaityti, 
I apart, marijonų broliukų uni
formos, tai buvo ko klausyti. 
Buvo visiems tiems peklos 
duota pakankamai bažnyčioje,<

Pas mus tik ką pasibaigė “šv 
negalima pasitikėti p. Harring- '"‘S'J0* • l^1’ i“s Pasarse- „erjau ne„aus n§ pas kip-
tono žodžiu? Ar neišmokėjo ‘ ;luslu raoksllninku - broliu-^d germu negaus ne pas ktp 
jis žmonėms, kaip žadėjo? Ar 
nedarė jis taip, kol subankruti- 
jo?

— Na, tiek to. O kokia daug 
—maž gali būti suma pinigų, 
kurią p. Harrington yra skolin
gas žmonėms ?

— J du milionų dolerių.
— Dar vienas klausimas: ke

lio prašomas tamsta į 
šiuo reikalu rūpintis?

— Kai kurių lietuvių, kurie 
nukentėjo didesnėmis sumomis, i P":raPijonais, kad jie laike spy-

— Ar galėtumėte man įvar- c‘aus tokių “mokytų vyrų” — 
dyti nors vieną tų lietuvių?

— Taip,v štai ienas: p. Jo-, 
seph Krasauski. Ar pažįsti jį?

— Nepažįstu — atsakė Be

jusiu “mokslininku 
kai marijonai. Man teko būti 
per keletą vakarų ir “ščyrai” 
gailėtis už papildytas nuodė
mes, už kurias, anot pamoks
lininkų, man tektų keploj bly
nus, kepti. Bet aš jau nuo tos 
pareigos pasiliuosavau, 
sidėjęs klausiau abiem 
|ų perspėjimų, ir daugiau

nes at
aušini 

to
pradėjai!™*0 keti"11 nedaryti.

Bet, bet net baisu prasitarti, 
kas bus su dauguma 18-tosios

ši ūką. i •
Paskui paaiškino, kaip kra- 

molininkai norėję visus Lietu- 
v.os žmones, paėmę valdžią, 
išžudyti, tik valdžia sugavo ir 
sušaudė. Toliaus pakėlė ir A- 
merikos parap. darb. šeimynų 
gyvenimą. Sako: “jus, kai ap- 
sivedate, tai gyvenat kaip 
kiaulės, nes gyvendami krūvoj 
beturite nė 10-15 vaikų.” O 
kur jie pasidėjo? Esą, prakei-

M*

.tMliRACT
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fe

i” ir 
dar marijonų, tik kalakutus
“vožija” sau, ir lig su netep
tais ratais su savo nosimis
knarkia ^r tiek. Kas su jais bus 
po mirties — nežinau, bet tik 
jiems ne teks po dangaus dva
rą gražiomis karietomis važi
nėti.

Teko išgirsti iš dangaus di
džiai graudžią 
ten t: jeigu kuris 
visą gyvenimą 
klausys, o betgi 
atsiverstų ir ganėtinai duosnu- 
mą dangui padarytų, tai tokiam, 
parapijonui po mirties vieta yra 
duodama su mažais vaikučiais 
danguje. Tai, jeigu kuris sar- 
matijasi būti su kūdikiais, tai 
dabar reikia pasiprovyti iš kal
no.

Bet tos visos pirmutinės ir 
vidurinės misijų dienos, tai bu
vo, žinoma, grynai religinės. O 
kaip ten kas mano, tai man ne 
biznis. Ale paskutinė diena, t. 
y. nedėldienis, pavirto į “agi- 
•tacionaja bočka”. Pirmiausia 
“speaihniaker’is” pradėjo kal
bėti apie krikščionių meilę 
link savo neprietelių ir klaido-

SERGANTI VAIKAI MEG
STA t'CASCARETS”
■ DEL SKILVIO

K* *' J S
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Tuo pasikalbėjimas su adv. 
t Bronsonu ir pasibaigė. Dabar 

bendros išvados iš pasikalbėji
mo. Kviečiama, - idant visi 
skolininkai sugrąžintų advoka
tui notas. O jei ne visi sugrą
žins — ar atmokės Harrington 
skolas tokiame atsitikime? Te 

i Reporteris nežino. O kad per 
i žmonių gali atsirasti 

kurie nesugrąžins save 
i notų, Reporteris veik neabejo 
ja.

' Toliaus. Jei p. Harrington 
sugrąžintų pinigus, butų labai 
gerai ir nei vienas nukentėju 
šių lietuvių desigailėtų užmo 

;kesnio advokatui. Bet kur gi 
(užtikrinimas? Išrodo, kad 

lėšomis yžtikrjnimu yra tik geras., p. 
Harringtono žodis.

O tuo tarpu, kaip sako p. 
Bronson, skolų esama j porą 
milionų. Kai kurie kiti žmonės 
mano, kad tų skolų esama į 
ketvertą milionų dolerių. ,Da
bar įsivaizduokime sau, kad už 
patarnavimą imarpa tik po du 
nuošimčių nuo ieškomos sumos. 
Už du milionų po du nuošimčiu 

j ssidaro suma 40,000 dolerių^ 
p. HDar- Graži suma, galima dirbti už 

rington ir jo draugai arba ben
drai biznyje rengiasi atidaryti 
fabriką — automobilių tairų 

■fabriką, vardu kompanijos 
United States Novaculite Com- 
pany. Reiškia, yra torto.

— Ar kalbama kompanija 
įkorporuota ?

— Taip.
— Illinois valstijoje?
— Ne, Delaware valstijoje.
— O fabrikas, dirbtuvė — 

kur randasi?
—Indiana valstijoje.
—Ar jau darbai eina joje?

— Ne, aš tamstai pirmiau 
minėjau, kad ši kompanija ne
gali pradėti veikti pirm, negu 
p. Harrington atsiteis su skoli
ninkais.

“Naujienose”, 
kurie sakėsi

nuo
Toliaus, kad tūli jų 

50 i ‘ 
doler
iškolektuosi, bet ne

Gera propozicija, bet į

tamstai nuošimčiu, j daugybę 
fių nUo šimto, kai I tokiu k 
>lektuosi, bet nelnnhi* ro

t. y. 50 
tamsta 
pirmiau, 
tamsta nesutikęs.

— Taip, nuo mažesnių sumų 
aš reikalauju didesnio nuošim
čio, pavyzdžiui, 15 dolerių nuo 
poros šimtų. O nesutikau 
dirbti savo lėšomis todėl, kad 
neįstengsiu vien savo 
stumti tą reikalą pirmyn.

— Na, gerai. Bet kokias ga
rantijas tamsta gali duoti žmo
nėms, kad jie atgaus iš Har
ringtono savo skolas? Ar ne
gali atsitikti taip, kad jie, pra
radę pirmiau pinigus, dabar 
dar sumokės ir galų gale ne
gaus nieko, kitaip sakant, — 
kad praradę arklį, dar ir balną- 
pridės?

— Kaip minėjau,

naujieną, bu- 
iš parapijonų 
bažnyčios ne

prieis mirtį

Nusipirkit už 10c baksiuką.

Duokit “Candy Cathartic” nuo 
prastų slogų, rugštumo vi

duriuose, užkietiejimo.

Daugiausiai vaikų ligų prie
žastyse yra rugštumai viduriuo
se, suiręs skilvys, neveikiančios 
kepenys ir užkietiejimas vidu
rių. Jie pagauna slogas greitai, 
pasidaro neramus, pradeda kar
ščiuotis, būna apsivėlęs liežuvis, 
nevalgo, nemiega gerai ir jam 
reikia gerai išvalyti vidurius — 
bet nebandykit įduoti jam dide
lę dizą aliejaus į sergančio vaiko 
vidurius — yra žiauru, nenau
dinga ir senoviška.

Kiekvienas vaikas maloniai 
paims Cascarets Candy Cathar- 
tic. kurios veikia maloniai — ne
padaro jokfo nemalonumo — jos 
tik išvalo vaiko viduriukus, iš
valo žarnas, išvalo kepenis ir pa
lieka sveikoj padėty.

Pilni nurodymai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali ramiai pasitikėti 
suteikusios šias malonias gyduo
les, laxative, kurios kainuoja 
tiktai 10 centų bakseliui bile ap- 
tiekoje.

Išpardavimas virš miliono keny i 
viena mėnesį, patvirtina įsitiki
nimą tų, kurie apie jį žino. Gau
kit pilnų vertę savo pinigų — 
gryna čiely miežių salyklo išsun
kus — pilno skanumo didelį trijų 
svarų keną. Sykį pabandęs — 
vartosi visuomet. Paprasto arba 
apynių skonio. <•; V®

PI ai n o r V® 
Hčp Flavor w 

F Jlt your Dedler

STRICTLY 
UNION 
MADE J net rH#'-

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310Tiktai $5 Pilna 

Egzaminacija, $5
Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir nauji} ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Marfo pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. \ 
Imkit elevatorių 

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

lio j nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUS NORĖTUMĖT 
TURĖTI TOKJ GERĄ 

APETITĄ

A.

BILLY'SZUNCLE

Patarnauja graborius
Butkus, Telefonas, Canal 3161.

Chicagoj 
H Amerikoj, prašome
I Kūnas bus palaidotas
■ koše kapinėse pirmadienį,
I kričio 28 dieną, 2 vai. po
I tų.

. 4-"' ■ .
k ' '

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 Motey 
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, UI.

Petternų Skyrius

Nitko nėra lengvesnio! Vartoki! 
Trinerio Kartųjį Vynų kuris išvalys 
jūsų skilvį ir prašalins visas berei
kalingas atmatas kurios pagamina 
nuodus jūsų virškinimo sistemoj. Jus 
paskiau jausitės kaip naujas žmogus. 
“Frackville, JPa., Sept. 19. Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriausios gy
duolės. Aš buvau gydomas ir dar gy
domas ir man niekas nepagelbėjo. Aš 
pabandžiau Trinerio Kartųjį Vyną ir 
dabar jaučiuosi daug geriau. John 
Tatusko”. Naudingas kuponas randa
si kiekviename pakelyje. Nuo rudeni
nių reumatiškų ir neuralgiškų skau
smų Trinerio Liniment yra nepaly
ginamos gyduolės.

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

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

Didžiausia Lietuviy Rakandu Krautuvė Bridgeporte



Penktadienis, Lap. 25, l’J.27 5RAS J11ENO8, BL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Draugiškas pakvietimas

Kaip jau žinote, musų SLA. 
226Ita kuopa rėngia metinį ba
lių su programų, šį šeštadienio 
vakarą, lapkričio. 26 d., Wickei 
Park Hali, prasidės lygiai 7 vai.

Šios ir kitų apielinkių kolio- 
nijų lietuviai į šį gražų paren
gimą turėtų pasistengti kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Programas nebus ilgas. Kas ne
žino, kad musų Jaunuolių Cho
ras, po vadovystė ponios Šerie
nės, visados užganėdint publi
ką.

Atsilankę į tokį vakarą jau
sitės kaip nomie, nes renbėja; 
turės viską “up-to-date”, reiš
kia, visko bus. Nariai, iš save 
pusės, užkvieskite savo drau
gus, bei pažįstamus. Kai visi 
išvien padirbėsime, tai išos me
tinis balius bus pasekmingas.

— Rengėjai.

Roseland
Aušros knygyno naudai yra 

rengiamas vakaras. Bus gruo
džio 11 d. Strumilo svet. Kiek 
teko patirti, programas bus 
įvairus.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis, vadovaujant Petrui 
Daugielai, rengiasi suvaidinti 
juokų veikalėlį “žydas statinė
je”. Taipgi programe daly
vauja “Jaunų Darbininkų Ly-< 
ga”, kuri atliks dainas, duetus, 
solo ir gal daugiau ką.

Komitetas stengiasi gauti ir 
iš Chicagos musų pasižymėju
sius dainininkus, kad padarius 
programą turtingesnių. Bei a- 
pki tai bus pranešta vėliau. Ro- 
selandiečiai turi kuo pasidi
džiuoti, kada jie gali užlaiky
ti viešd knVgfną. Tiešit, dau
gelis žmonių dėl knygyno 
dirba su dideliu pasišventimu 
ir negaudami už tai atlygini
mo. Tie, kurie negali prisidė
ti darbu, galės prisidėti pa
remdami knygyną, atsilanky
dami 11 d. gruodžio į Stru
milo svet. — Reporteris.

Jaunoji Birutė
“Surpraiz.”

Dabartiniu laiku mes per
gyvename surpraiz parių perio
dą ir beveik nebekreipiame 
domės pamatę, kad kokia musų 
pažįstama ponia rengia sur
praiz parę, nes paros dabar 
rengiama įvairiais budais — 
draugiškai ir bizniškai, t. y. fif- 
ty-fifty.

Bet štai gaunu telefonu pra 
nešimą, kad Jaunoji Birutė ir 
131 SLA. moterų kuopa sujun
gtomis spėkomis rengia sur
praiz parę Jaunosios Birutės 
nariams, kurie baigė pradinę 
mokyklą pereitą rudenį. O jų, 
rodosi, esama trijų: Milda Ba- 
roniutė, Česteras—jaunuolis, ir 
Ernestas Bložis. Paskutinis 
yra vienas pirmųjų Jaunosios 
Birutės narių.

Parengimas įvyksta sekma
dienyje, lapkričio 27 dieną, Mil
dos svetainėje, 3142 So. Ilalk- 
ted st. Pradžia X vai. vakare.

Beje, kuone pamiršau pasa
kyti, kad viršmi lietiems na
riams dovanos jau nupirktos. 
Bet kas nupirkta, to tai nesa
kysiu, ne kokia butų surpraiz 
parė, jeigu jie žinotų, ką gaus 
dovanų.

Moderniška flaperka.
Kad Jaunoji Birute yra up- 

to-date flaperka, tai jau ir 
mažiausios abejonės negali bū
ti. O jau jaunikių vyliojimu, tai 
tur būt ji stiby tina ir “senes”. 
Na, paimkime kad ir p. Petrą 
Sarpalių: bus jau k et veri melai, 
kai jį pa vylioj o Jaunoji Birutė. 
Bet jai to negana: ji flirtuoja 
ir su M alkiu Vaidyla ir dar 

nums pasakoja, kad ir p-nui 
Laukiui mirksi akutėmis. Can 
you beat that? Su vienu mel
uojąs, o kitam merkia akim!

Wiell, pažiūrėsime. Musų virš 
minėti “jaunikiai” yra gan rim 
Ii vyrai. Ar galės jie atsilaiky
ti prieš Jaunosios Birutės flir
tavimą, tai ateitis parodys. Ale 
bukime visi ant jų surpraiz 
narės Mildos svetainėje.

— Mato-negirdi.

Bridgeportas
Paskaita

Lapkričio IX d. LSS. 4 kp. 
■buvo parengusi Lietuvių Au- 

litorijojiei paskaitai temoje: 
‘Bažnyčia Voltaire’o laikuo

se.” Prelegentas, drg. K. Baro
kas, matyti, buvo' rūpestingai 
ją prirengęs, kad taip vaizdžiai, 

. -(įprantamai ir aiškiai atvaizda
vo tų laikų bažnyčios despotiš
ką tvarką, kiek ir kaip sunkiai 
urėjo Voltaire nukentėti kovo- 
lamas už teisybę, kokios įtakos 

; visuomenę darė Voltaire’o raš
tai ir tt.

Publikos paskaitos paklausy
ti susirinko nedaug, gal būt to
lei, kad buyo mažai garsinta.

šiaip ar taip, tokias prelek- 
ijas apsimoka lankyti. Tai yra 
)švietos šaltinis, iš kurio pasi
ėmęs žmogus anl visados lu- 
ėsi dvasinės naudos.

LSS. 4 kuopa yra nutarusi 
kiekvieną mėnesį rengti prelek- 
•iją. Sekamai paskaitai prele
gentas bus inžinierius K. Au- 
fustinavičius, “Naujienų” re
akcijos štabo narys. Patartina 
ėmyti “Naujienų” pranešimus.

—J. B. Aglinskas.

‘Genovaitės” pasta
tymo scenoje 

reikalu
Vaičkaus teatras “Genovai- 

ės” pastatymui reikalauja ar- 
istų (vaidinti rolėse be žodžių) 

jž atlyginimą po 50 centų už 
alandos. sugaišiną?. ^Kreiptis 
jenktadienyje ir šeštadienyje 
uio 7 vai. vakaro adresu 2710 
vVest 591 h st. — Rengėjai.

West Side
Liet. Tautiška Draugystė Vie

nybė laikė mėnesinį susirinki
mą 19 dieną lapkričio M. Mel- 
dažio svetainėj, 2244 W. 23rd 
place. Perskaitytas visų pirma 
buvo protokolas, kurį vienbal
siai susirinkimas priėmė. Pa
skiau nutarta surengti apvaikš- 
čiojimą paminėjimui draugys
tės dvidešimties metų gyvavi
mo. Apvaikščiojimas nutarta 
rengti su programų. Vieta M. 
Meldažio svetainėje. Apvaikš
čiojimas manoma surengti 8 
dieną sausio, 1928 m. Progra
mą išpildys “Birutės” dramos 
skyrius.

Toliau buvo nutarta užkvies
ti parengiman vietinės drau
gystės ir pasiųsti po keletą ti
kėtų liuosai įžangai. Draugystė 
Vienybė prašo kitas draugijas, 
kurios dar nėra nutariusios tą 
dieną turėti savo parengimus, 
nerengti tą vakarą parengimų, 
idant vieni kitiems nepakenktų.

Draugystė Vienybė.

PRANEŠIMAI \
N EDĖLD1ENIV PASKAITOS 

Rengia 
••GYVENIMAS”

Trekčia iš eilės paskaita Įvyks ne- 
delioj, 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 apife save.

Kviečia visus "GYVENIMAS”.
■ ■9—

North Side. — S. L. A. 226-ta kp. 
rengia didelį balių su Kražių progra
mų šio šeštadienio vakarų, lapkričio 
26 <1., Wicker Park Hali. Pradžia 7 
vai. vakaro. Visi nariai ir svečiai 
atsilankykite, o busite užganėdinti.

— Rengimo Komisija.
X _________

Gurtield Park Vaikų Dailės Drau
gijėlė rengia balių su koncertu ir 
prakalboms šeštadienyje, lapkričio 
Nov.) 26 d.. 1927, Medora svet., 
4158 W. Van Buren St. Pradžia 
6:30 P. M. Kviečia visus,

G. 1*. V. D. D.

Pagerbimui p-nios Piktšilingienes 
&ra rengiamas vakaras Lapkričio- 

ov. 26 d., Zalandauskio sv., 4501 S. 
Honore St. Pradžia 6 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.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoįas
2314 W 23rd PI.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 441>1

Valandos: nuo 9 ryto iki '4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. 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.

A. A.OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5050 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington 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 
Nedėlionrtis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

__ Lietuvės Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVlciT
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
.vusi Pensy 1 v a- 
nijbs 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.

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.

f

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

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidenciją 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, III.

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Te). Joulevard 2160

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

DR. MARGERIS 
3421 South Halsted Street 

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

Lietuviai Daktarai

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

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

V a 1 ą n d o s
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West G3rd Street 
Cor. 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, 

Chidago, UI.

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. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46Ql South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641, South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
. DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Įvairus Gydytojai 7
Phdne Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

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

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
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. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

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 vyrų 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 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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 

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

Naktj So. Shore 2238. Bouievard 6488 

f CLASSIFiED mOsTĮ
Educational

Mokyklos , , .  , . . .  .
AGLYS

DRESSMAK1NG SCHOOL
Mej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kclFRlS

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
įvairus

Bridgeport Paimlių;
& Hardware (,o.

Malevojam ir popieruojam. Užiaikon 
m&levą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hakted St
Phone Yaru* 7282

J. S. RAMANCIONIS. Pret

STOGDENGYSTl?
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriausia stogi, 
dengimo įstaiga Chicagoj. lik paty 
rę unijos darbininkai sam<idm>

J. J. DUNNE ROOFING CO.
8411-1-3 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

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

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grovc

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti Šią žiemą, nien 
įvesime namų apšildymą be jokio 
jmokčjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

' RUBINBROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87t0

Chicago

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

■ Restaurantų, Ken-
> džių, Bekemių, Mu-

sų specialurnas. Ge- 
4RJ^ras patarnavimas, žemos 

kainos.
SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street.

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTOR1Ų. Priimsime gerą, 
žmogų ir duosime darbą laike mokini 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. Į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIin
Seniausias ia lietuvių, kur ducdi 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.
2522 So. Halsted St., Ch;cag<

Phone Victory^7462

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

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

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

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

LIETUVIAI, kam jums šalti Šią 
žiemą. Kuomet lik biskį įmokėjus 
mes atvesime Į jinrts namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip, 
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ARBO'IT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W.
Grand Avė., Berkshire 1321.

CLASSIFIED APS.
Miscellaneous

Įvairus

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, ovęr- 
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.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

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

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Z 6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716
TURIU pinigų investavimui į 

chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, reslaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

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

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI-• 
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875
Į visus departmentus 

r.giausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Galit pasiskolinti pini- 
gų be komiso

JR MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
Mes skofinam $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dol jūsų ♦ .... ....
Mes, darome taipgi 1, 2 ir 3 moigi- 
čius labai pigia, kainą. Pasimatykil 

cu 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

(Continued on page 8)
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Tarp Chieagos 
Lietuvių

North Side
Draugiškas pakvietimas

Kaip jau žinote, musų SLA. 
2261ta kuopa rįngia metinį ba
lių su programų, šį šeštadienio 
vakarą, lapkričio. 26 d., Wickei 
Park Hali, prasidės lygiai 7 vai.

Šios ir kitų apielinkių kolio- 
nijų lietuviai į šį gražų paren
gimą turėtų pasistengti kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Programas nebus ilgas. Kas ne
žino, kad musų Jaunuolių Cho
ras, po vadovystė ponios Šerie
nės, visados užganėdint publi- 
ką.

Atsilankę į tokį vakarą jau
sitės kaip nomie, nes ren bėjai 
turės viską “up-to-date”, reiš
kia, visko bus. Nariai, iš save 
pusės, užkvieskite savo drau
gus, bei pažįstamus. Kai visi 
išvien padirbėsime, tai išos me
tinis balius bus pasekmingas.

• — Rengėjai.

Roseland
Aušros knygyno naudai yra 

rengiamas vakaras. Bus gruo
džio 11 d. Strumilo svet. Kiek 
teko patirti, programas bus 
įvairus.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis, vadovaujant Petrui 
Daugielai, rengiasi suvaidinti 
juokų veikalėlį “žydas statinė
je”. Taipgi programe daly

vauja “Jaunų Darbininkų Ly-i 
ga”, kuri atliks dainas, duetus, 
solo ir gal daugiau ką.

Komitetas stengiasi gauti ir 
iš Chieagos musų pasižymėju
sius dainininkus, kad padarius 
programą turtingesnių. Bet a- 
pim tai bus pranešta vėliau. Ro- 
selandiečiai turi kuo pasidi
džiuoti, kada jie gali užlaikys 
ti viešd knygyną. Tieščt, dau
gelis žmonių dėl knygyno 
dirba su dideliu pasišventimu 
ir negaudami už tai atlygini
mo. Tie, kurie negali prisidė
ti darbu, galės prisidėti pa
remdami knygyną, atsilanky
dami 11 d. gruodžio į Stru
milų svet. — Reporteris.

Jaunoji Birutė
“Surpraiz,”

> - — - - -
Dabartiniu laiku mes per

gyvename surpraiz parių perio
dą ir beveik nebekreipiame 
domės pamatę, kad kokia musų 
pažįstama ponia rengia sur
praiz parę, nes paros dabar 
rengiama įvairiais budais — 
draugiškai ir bizniškai, t. y. fif- 
ty-fifty.

Bet štai gaunu telefonu pra 
nešimą, kad Jaunoji Birutė ir 
131 SLA. moterų kuopa sujun
gtomis spėkomis rengia sur
praiz parę Jaunosios Birutės 
nariams, kurie baigė pradinę 
mokyklą pereitą rudenį. O jų, 
rodosi, esama trijų: Milda Ba- 
roniutė, Česteras jaunuolis, ir 
Ernestas Bložis. Paskutinis 
yra vienas pirmųjų Jaunosios 
Birutės nariu.

Parengimas įvyksta i ilti

mi leny j e, lapkričio 27 dieną, Mil
dos svetainėje, 3142 So. Ilalk- 
ted st. Pradžia X vai. vakare.

Beje, kuone pamiršau pasa
kyti, kad viršminėtiems. na
riams dovanos jau nupirktos. 
Bet kas nupirkta, to tai nesa
kysiu, ne kokia butų surpraiz 
parė, j'cigu jie žinotų, ką gaus 
dovanų.

Moderniška flaperka.
Kad Jaunoji Birutė yra up- 

to-date flaperka, tai jau ir 
mažiausios abejonės negali bū
ti. O jau jaunikių vylioj imu, tai 
tur būt ji subytina ir “senes”. 
Na, paimkime kad ir p. Petrą 
Sarpalių: bus jau ketveri metai, 
kai jį pavyliojo Jaunoji Birutė. 
Bet jai to negana: ji flirtuoja 
ir su Maikiu Vaidyla ir dar

Tiums pasakoja, kad ir p-nui 
Laukiui mirksi akutėmis. Can 
you beat that? Su vienu mel
uojąs, o kitam merkia akim!

Wiril, pažiūrėsime. Musų virš 
minėti “jaunikiai” yra gan rim 
Ii vynri. Ar galės jie atsilaiky
ti prieš Jaunosios Birutės flir
tavimą, tai ateitis parodys. Ale 
bukime visi ant jų surpraiz 
parės Mildos svetainėje.

— Mato-negirdi.

Bridgeportas
Paskaita

Lapkričio 18 d. LSS. 4 kp. 
buvo parengusi Lietuvių Au- 
iitorijoji'j paskaitai temoje:

■ ‘Bažnyčia Voltaire’o laikuo
se.” Prelegentas, drg. K. Baro- 
• ias, matyti, buvo ' rūpestingai 
ją prirengęs, kad taip vaizdžiai, 
uprantamai ir aiškiai atvaizda- 

ro tų laikų bažnyčios despotiš
ką tvarką, kiek ir kaip sunkiai 
orėjo Voltaire nukentėti kovo- 
lamas už teisybę, kokios įtakos 
visuomenę darė Voltaire’o raš- 

■ąi ir tt.
Publikos paskaitos paklausy

ti susirinko nedaug, gal būt to
lei, kad buyo mažai garsinta.

šiaip ar taip, tokias prelek- 
ijas apsimoka lankyti. Tai yra 

ošvietos šaltinis, iš kurio pasi
ėmęs žmogus ant visados tu- 
ėsi dvasinės naudos.

LSS. 4 kuopa yra nutarusi 
kiekvieną mėnesį rengti predek- 
•iją. Sekamai paskaitai prele
gentas bus inžinierius K. Au- 
iustinavičius, “Naujienų” re
akcijos štabo narys. Patartina 
ėmyti “Naujienų” pranešimus.

—J. B. Aglinskas.

‘Genovaitės” pasta
tymo scenoje 

reikalu
Vaičkaus teatras “Genovai- 

ės” pastatymui reikalauja ar- 
istų (vaidinti rolėse be žodžių) 
iž atlyginimą po 50 centų už 
alandos,- sugaišimp. Jvreiptis 
jenktadienyje ir šeštadienyje 
mo 7 vai. vakaro adresu 2710 
vVest 59th st. — Rengėjai.

West Side
Liet. Tautiška Draugystė Vie

nybė laikė mėnesinį susirinki
mą 19 dieną lapkričio M. Mel- 
dažio svetainėj, 2244 W. 23rd 
place. Perskaitytas visų pirma 
buvo protokolas, kurį vienbal
siai susirinkimas priėmė. Pa
skiau nutarta surengti apvaikš- 
čiojimą paminėjimui draugys
tės dvidešimties metų gyvavi
mo. Apvaikščiojimas nutarta 
rengti su programų. Vieta M. 
Meldažio svetainėje. Apvaikš
čiojimas manoma surengti 8 
dieną sausio, 1928 m. Progra
mą išpildys “Birutės” dramos 
skyrius.

Toliau buvo nutarta užkvies
ti parengiman vietinės drau
gystės ir pasiųsti po keletą ti
kėtų liuesai įžangai. Draugystė 
Vienybė prašo kitas draugijas, 
kurios dar nėra nutariusios tą 
dieną turėti savo parengimus, 
nerengti tą vakarą parengimų, 
idant vieni kitiems nepakenktų.

Draugystė Vienybe.

PRANEŠIMAI
N E DĖLDIE NIV PASE AITOS 

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 apife save.

Kviečia visus "GYVENIMAS”.

North Side. — S. L. A. 226-ta kp. 
rengia didelį balių su gražių progra
mų šio šeštadienio vakarą, lapkričio 
26 d., Wicker Park Hali. Pradžia 7 
vai. vakaro. Visi nariai ir svečiai 
atsilankykite, o busite užganėdinti. 1

— Renginio Komisija.
x --------------

Gąrfield Park Vaikų Dailės Drau
gijėlė rengia balių su koncertu ir 
prakalboms šeštadienyje, lapkričio 
Nov.) 26 d.. 1927, Medora svet., 
4158 W. Van Buren St. Praūžia 
6:30 P. M. Kviečia visus,

G. 1’. V. D. D.

Pagerbimui p-nios Piktšilingięnes 
yra rengiamas vakaras Lapkričio- 
Nov. 26 d., Zalandauskio sv., 4501 S. 
Honore St. Pradžia 6 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.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj aa
2314 W 23rd PI. 

Chilago. 111.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 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.

A. A. GUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. ---- Ab-

sraktai.   I uruliu jimai.   Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

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 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: įlydė Park 3395

Akių Gydytojai
DR. G. SERNER7

LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avepue 

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

__ Lietuvesį Akušeres

a. vioikas-lulevB
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
.vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n 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.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stale Bank .... 

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

t

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

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
RezidencijiK GG40 Š. 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 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

DM. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
TeJ. JJoulęvard 2160 

NuO 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandai vakarė

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Lietuviai Daktarai

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

V a 1 ą n d o s
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

... , — —  —............ —
Telephone Republic 0083Dl V. B. Milaszewicz

Dentistas
2559 West 63rd Street 

Cor. Rockvvcll 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, 

Chilago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee 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. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46Ql South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641, South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Stree^ 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Įvairys Gydytojai i
Phdne A.rmitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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 vyrų 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 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 1
TELEFONAS CANAL 9464

Įvairus Gydytojai

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 

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

Naktį So. Shore 2238. Bouievard 6488

Educational 
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

Mcj išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kai*cii s

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
_________ Įvairus_________

Bridgeport Pąinting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U talkon 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hahted St 
Phone Yaru> 7282 

J. S. RAMANČIONIS.
-------- I----------------------------- ------------------

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

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-1'3 Ogden Avė., 

Phone Laivndale 0114

APSAUGOJIMUI savo sveikatos' 
— Išvalykit savo catch basin ir tai- i 
some juos. Patarnavimas. Chicagoj 1 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Clcaning Co. ' 
1620 W. Lake St. Seeley 7762 Į

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

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

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, nien 
įvesime namų apšildymą be jokio 
įmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu aipšildynias. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

< RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

KRAUTUVIŲ F1KČERIAJ
Grosenrių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTIIEIMS, 1912 Sc. State Street.

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

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

ELECTRIC KONTRAKTORIUi
Seniausias iš lietuvių, kur ducdi 

užganėdinimą. Įvedam elektrog dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not tnc.
2522 So. Halsted St., Chicagi

Phone Victory,7452

ĮVESKIT elektrą į savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
sv< f ilcčcrirH Visokis elektros
darbas Išmokėjimais nuo ine-
tų iki 2. Phoną Van Buren 2927.

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

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

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

LIETUVIAI, kam jums šalti Šią 
žiemą. Kuomet lik biskį įmokėjus 
mes atvesime j juiris namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą phim- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais] 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie-' 
tų. /\BBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

CLASSIFIED APS.'
Miscellaneous

Įvairus

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

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

Mes perkame

Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

/ 6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

TURIU pinigų investavimui į 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. I’. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260
--------------- --------------- - --------------------->

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St. 
,Chicago, III.

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

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

S. OSGOOD,
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI-• 
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond & 

1VT o r-t prairo Orjyarrization 
1618 W. 18th St.

z I. F. DANK0WSKI, Prez.
C. J. DANKOWSK1, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal l875 
j visus departmentus 

r’.giav.sioB kainos. Greitas 
patarnavimas.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

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

tik parankiau d?l jūsų

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

cu mumis pirmiausiai
'■ INDUSTRIAL LOAN SERVICE į 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

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

(Continued on page 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-žemč PardavimuiFinancial

_____ Finansai-Paskolos________

(Gontinued from page 7) _ _

ANTRI MORGIČ1A1 IR PASKOLOS 
$500 metams $80 

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

U So. La Šalie Street
Central 2665

Personai
Asmenų Ieško______

PA1EKAU 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 muiit 
šainės, taipgi suprantantis šeiminiš- 
ką gyvenimą. Meldžiu atsišaukti per 
laišką.

Aušros Knygvnas, 
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Box 255

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai 

Išpardavimas
Bargenai

Iš sandėlio ir sugrąžintu pianų 
išpardavimas pigiai 

$800 grojiklis pianas, 100 vo
lelių ir cabinet, ..........................  $150

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

jas, ................................................ $225
Visokių Victrolų ...................... $5

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi geri ir 

pilnai garantuoti. Mums reikia vie
los ir turime tuojau iškraustyti ta- 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Ęnglewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
_____ Rakandai-Įtaisai_____

Real Estą te For Sale
Namai-Zemė Pardavimui

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

Phone Van Buren 2130

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 medžiu 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

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

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Covvell ir šiaip pavienių 
lų $5 ir daugiau.

PAIEŠKAU brolių Alekso šileikio 
ir Mikolo šileikio. Jie paeina iš 
Ežerėnų apskrities, Degučių vals
čiaus ir Degučių kaimo; pirmiau gy
veno New Yorke ir Chicagoj, o da
bar jau dešims metų kaip nežinau; 
jeigu kas noižte, tai prašau pranešti 
šiuo adresu:

F. ALFONAS ŠILEIKIS, , . . - .
Buenos Aires, Calle San Martin C661 «« pastatomos liampos $3 ir

i giau.
TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 

MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
R1E TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki
mis

Argentina

PATENTAI
FRANK J. SCHHAEI/ER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj
32 W. Randolph St.

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. (
Vala.idoė nuo 10 ryto iki 5 po pietų. ' 

Vakarais pagal sutartį.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Dona
to Gutausko. -- c’*- ‘—'*
Anykščių vai. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar jį pažįstanti praneškite 
man jo adresa.

MARIJONA ROK AITE, 1
2415 W. 67 St., 

Chicago, III.

Gimęs Starių vienk., I

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginų patyrusių j po-! 
pierių dirbtuvę, prie Knovvilton ma- • 
šinų ir viršų abeliavimo mašinų, at-' 
šaukit. H. Stein & Sons, 2425 WestĮ 
14 Street.

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų. 4169 S. Halsted St.

, ikrės-1

dau

NA-
KU-
NE-

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

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

THE WESTERN BUTCHER 
SUPPLY CO.

170 N. Sangamon St. 
Tel. Monroe 0935

LOTAS ant Halsted St. netoli 
Harvey, III. Mainysiu ant automobi- 
liaus. Pašaukit Lafayette 7193.

 GROSERNĖ ir Deličattessen lie
tuvių apielinkėj. Savininkas perduos 

  pigiai dėl kito biznio. Pilnas stakas 
  ir geri fixtures. Geras biznis, pigi 

v . 1___________ ont renda, 4 pagyvenimui kambariai.2 šmotų parloro setas, $25 IMatykit šiandie, 551 W. 29 St.
2 šmotu prikimštas setas, $20 j------------------------- --------------
I.ovos, $2 
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $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 patiesalai, 
daugiau. 

SCHWARTS BROS.
. STORAGE
640 E. 61st St.

Atdara Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

2 šmotų parloro setas, $25

$4

ir

ir

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

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

P. S.
2807 Chicago Road

So. Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI karčiama, Lietuviš
ka Užeiga, arba pribusiu partnerį 
ant puses. 3524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė, pigiai, nes turiu du bizniu 
10556 Corliss Avė., 2 blokai j rytus 
nuo Cottage Grove Avė.

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

TIKTAI VIENAS LIKO
Mcr pardavėm | kclra savaites 1,1 tij bunga- 
low. tas paskutinis turi būt parduotas tuo
jau. Atsine^kit A) skelbimą, mes duosime 
jums piginu. Tas bumrulow po f> kam
barius. plieno konstrukcijos, iurntts Aildo- 
mns, tutliiolo Irimas, iigiiavietė, knygynas, 
bufetas, vt’liaitsis phiinblngas, gatvė cemen- 
tifota, netoli parko, 2 blokai nuo Relmont 
kart), tikini.

HANSON AND OSTRUM, 
3550 N. (’ieero Ava., 
Te). Penaaeola 4070

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 jmokėjimo. Atsišaukite 
greitai. Savininkas

S. P. KAZWELL
6312 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI • 4 ^apt. 3 garadžiai, 
Hyde Park, įplaukų $3935, kaina 
$23,000, cash $3000, taipgi 2 flatų 
prie St. Lawrence, netoli 62 St., -1 
kia $3000 cash. Pagal reikalą 
nansuosime.

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

rei- 
fi-

K A TURI? • 
KAS NUSIBODO

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
Garažas 
arma 

morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui_____

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

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
Šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
<u manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

atvažiuok — 
j dykai 
' sveiki 
Patarimai

S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St.

Canal 4960

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga
lovv, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto ui $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
telį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCT1ON CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

lalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja- 
ne, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitlihvimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė.
Arctic Constryction Co.

General ContractorsBARGENAI
Marųuette' par. Lotas 37^ 

pėdų 1 blokas nuo Western av.
72-j

Lotas
avė. su

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli 

i 69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
I apkainuotas. Daugiau bargenų už 
bungalovvs, net po $6000.

Frank T. Ilinkamp, 
7918 S. VVestern avė.

Republic 4900

PARDAVIMUI l’/2 aukšto medinė 
vandeniu i

viškai, garadžas, įplaukų $80 j mė-

rduosiu už $7200 cash. 5932 
Honore St., Tel. Prospect 9710.

■ cotage, karštu

PARDAVIMUI Storas, cigarų, ei- nesį, kaina $7500,mokėti $50'0 ar- 
garetų. ice.cream ir i 
Išdirbtas biznis per ilgą laiką.___

, žastis pardavimo, turiu du bizniu.
i BARGENAS. Parsiduoda 3 kam- P’S*ai. 4120 So. Wentworth Avė.
i barių rakandai ir visi atrodo kaip i —; ------
l nauji ir tam pačiam flate gali gy-: ]
venti. 2551 W. 45 St. i didelių dirbtuvių, bulvarų ir teatrų.
'----------- ?---------------------------------— ! Gera proga, pasiskubinkite, jeigu

BARGENAS už cash. Parduosime! .Besote bargeno. 5340 S. Wentworth 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 j Avenue. ,
šmotų mahogany setui, rankomis iš-1   ....... ■■■■■■■■     —■

1 drožinėti frčmai, kainavo $350 už
S100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio,!___
tw"aVm°iegruimUio SaŲ$250^ MAINYSIM IN’ JŪSŲ KABA 
už $95, springsai, matracas, liampos. I Priimsime gerame 
Atdara kasdie iki y vakaro, nedėlioj ! t hili 

jiki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- AUtomODlllŲ kaipo 
I age, klauskit MR. IRVING.

JO, nedčlio-
iki 6-vakaro. x
Available Storage

7732 Stoney Island A v.
MAN reikia pinigų tuojau, parduo

siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
SU suoleliu ir roleliais už $65 cash. ( uz spnngnuj, Iiiiinucas, uuinpus. i
MR. JARTZ, 2918 Milvvaukee Avė., i Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
l-OS lubos. i’-1 e -- ---- 04. ox —

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

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

$400 — VERTA $2000
i. 4 kambarių rakandai, 3 šmo- 
I tų mohair parloro setas, 7 

MES turime gerą vietą su; šmotų walnut valgomo kam-
didele proga dėl jaunų lietu- bario setas, 5 šmotų pusryčių 
vių su tikra ambicija prie au- setas, 4 šmotų walnut mieg- 
tomobilių biznio. Mums ne- ruimio 
svarbu jūsų patyrimas, jei tik kaurai, 
jus turite užtektinai apšvietos kas, 2 
ir reikalingą asmenybę susi- indai, 
tikti su lietuviais ir pardavi-, 
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car 
10857 Michigan Avė.

setas, du 9x12 VVilton 
miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

NELSON STORAGE 
6912 Cottage Grove Avė.

Co.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
walnut valgomo kambario \setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 

kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

• kaina $2,500. Kampas

school supplies. ha par 
Igą laiką. Prie- So. Ho

Campbell Avė. $2,200. 
apt 69 prie Campbell 
visais impruvementais apmokė
tas $1850. 2 flatų muro na
mas 5—5 kamb. aržuolo trimin-

DVIFLATIS — $12500
Moderniškas mūrinis namas, 5 ir

PARDAVIMUI Lunch Ruimis prie 16 kambarių, in Bervvyn, gražiame re- , , . y._,
................................... ■ ■ • f trikte, il/2 bloko iki 22 ?as, karštu vandeniu šildomas.

stoties. Tikras barge-1 xarnas vėliausios mados. Kaina

Exchange—Mainai

nas.
KOHOUT BROS., 

6208 West 22 nd St.
Berwyn. III.

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- 

stovyje ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
, .. . įlnokėli $750, kitus mėnesiniais iš- 
aail IIDO-■ mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 

kėjimo už puikų rezidencijos EVERGREEN REALTY CO. 9201
j / i i . . . , . rr"i • • S°« Western Avė., Tel. Beverley 7330

camputtmtat v nzioi rd °^’ abai P k*011** Ilklai Pastatysim ant jūsų loto be įmo-
SAMPELINIAI ra andai 50/0 p - a^sjųSk;įte saVO vardą ir adre- kėjimo bile kokį bungalovv arba 2

są. Naujienos, Box 1007. įflatų namą’ giau. Metalinės lovos specialumas, 
matrasai, springsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample^ Furn. Co.
IŠSIMAINO 18 flatų naujas kam- „.nnTTrtr,„;---- . . / ,

pinis apt. namas; mainysiu ant ga- PARDUOSIU pigiai arba mainy- 
ražo, mažesnio namo, bizniavų lotų, ;s’u ant automobilio 1/2 akro pui- 
gasolino stoties arba ant geros far- kaus miško, aukšta vieta sveikam

$14000. šitie bargenai bus par
duoti trumpu laiku, tai kas no
ri 
te.

gauti hargeną pasiskubinki

A. N. MĄSULIS
6641 S. Westcrn Avė.

Republic 5550. • *

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS 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- 
i, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 

jo įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
4alow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
irba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškif šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

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

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

AR NORI KALĖDOMS PINIGŲ 
$300 

LIUOSAME SAVO LAIKE
Mums reikia ekstra darbininkų 

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

E. L. PHELPS 
Rm. 1368 

35 E. VVacker Drive

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo- 

i tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

MARMON VVAREHOUSE 
6140-42 Cdttage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

pa-

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

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

Columbtis Park Fumiture Co.
5655—57 W. Madison st. Col. 0319

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

For Rent
ANT rendos 6 kambarių bunga

lovv ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shovver bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Arteaian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

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

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

RENDAI bekernė. Randasi geroj 
vietoj, 6929.0. Rockvvell St.

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

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

RENDAI Storas, su 5 kambarių 
pragyvenimu užpakalyje ir garad- 
žius. 911 W. 32 St. Del rakto šaukit 
Virginia 0118.

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

Atsi-

PUBLlšKAS IŠPARDAVIMAS 
$25,000 vertės naujų rakandų ir 

kauni, turi būt išpatdųbti už užlai
kymą sandėlyj. Mohair parloro se
tai, $69, Walnut valgomo kambario 
setai, $45, Miegruimio setai, $39. 
Naujos lovos, springsai, matrasai, 
pastatomos liampos ir šimtai kito
kių dalykų jūsų kainomis. Atdara 
nedėlioj iki pietų.

Kreipkitės
Storage Warehouse 

4043-45 W. Roosevelt Rd.
Lavvndale 0351

mos. Kas pirmas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Greitas I£' Teisingas
Patarnavimas

gyvenimui, pačiame viduryje miesto 
Spring Forest arti Archer Avė. ir 
lOOth Avė. Dydžio 200x272 pėdų, 
tiek kaip 16 miestavu lotų. Prekė 
greitam pardavimui tik $4800, vie
ną trečią dalį tik reikia įmokėt ar
ba priimsiu maįnon automobilių už
darytą (Sedan) prie pirmo įmokė- 
jimo. Klauskit

J. ZACKER
6312 So. Western Avė.

PARDAVIMUI — nauji 5-6-7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas plcisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50x32, kaina $13,500, tik 
įmokėti, kitus kaip rendą.
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba VVaukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki WAgner Road, pas
kui Wagner Road į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenvievv, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

karo 
lotas

Kaip

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemes, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTB0LD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu- 

>. Vilnonės: 4 incijų mot- 
............ . _5 iki 40 centų; marško
nės 1,060 .vardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONA1ČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.

vinėjimams
kas nuo 2:

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser būda, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
pelną. San)peliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankvkit.

WEISER FU R CO.
19 S. Wells st., rm. 403

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

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

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 Va tono sunkumo perveži
mas.

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

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

PARDUODU namus, farmas, lotus 
ir kitokius biznius; mainau namus 
ant farmų, farmas ant namų, taipo
gi turiu daug visokių bargenų dėl, 
pasirinkimo, ir visose dalyse mies- Į 
to. Taipgi duodu pirmus ir antrus 
morgičius su mažu komišinu. Ant 
šešto nuošimčių: .perku kontraktus pinis namas, prie gatvekarių, viskas 
arma antrus margicius. Kas nori- j išrenduota, geros įplaukos, geras dėl 
te greitą ir teisngą patarnavimą pa- nesvaiginančiu gėrimų parloro, įvai- 

i rįų tautų kolonijoj, tikros auksinės 
i kasyklos, parduosiu arba mainysiu j 
lotus arba grosernę.

siskubinkite. . <
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

DEi; MAINYMO

7

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

Geriausi Bargenai
3-4 KAMBARIŲ ir krautuve, kam-

I 2-6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
i namas, karštu vandeniu šildomas, 
! aržuolo Irimas, netoli mokyklų, par
kų ir bažnyčių, parduosiu arba mai-

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 
\Vestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenstvood 3069—0196

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

CHARLES JARCHOVV

50x125, prieš West Hinsdale stotį C. nYsiu i k4 nors mažesnį.
B. & Q., paskirta dėl naujo biznio j --------------
bloko, netoli nuo planuojamo trijų! 17 FLATŲ, 3 krautuvės, kampi- 
valstijų kelio, kaina $5500. Savinin- njs namas, prie biznio gatves, vis
kas mainys tuos išmokėtus lotus ir , Ras išrenduota, įplaukų virš $20,000 
dadės cash mainais į bungalovv arba j metus, parduosiu arba mainysiu į 
kitą išmokėtą namą. Kohout Bros., ta nors mažesnį, bile kokioje vie- 
6203 W. 22nd St., bervvyn 1101. toje. »

Real Estate For Sale JEI JVS jieškote bargenų/ pasi- 
N ame i-Žemė Pardavimui - i 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

ČYSTAS ORAS 
ŠVARI VIETA 

GERA 
TRANSPORTACIJA 

PIGUS NAMAS 
prie 111-tos ir Kedzie 
7 kambarių bungalvv \ 
Platus lotas, 50x125 

Už $1000.00 
Ūkusius $2000.00 lengvais 
išmokėjimais.

šaukit:
CANAL 4960

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

KAM MOKĖTI RENDĄ?

4 kambarių bungalovv, lotas 
30x125, gerame distrikte, sa
vininkas yra išsikraustęs, pi
giai, $5300, priimsiu lotų kaipo 
dalį įmikejimo.

(>427 Irving Park Blvd.

PER savininką parsiduoda kam
pinis muro namas su bučerne ir 
groserne. 1 storas ir 3 flatai 2—6 
1—5. Biznis yra išdirbtas per 20 
metų, cash binis, švedų ir vokiečių 
apgyventa apielinkė. Savininkas va
žiuoja ant farmos; parduoda labai 
pigiai. 6001 So. Carpenter St.

Englevvood 2116

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

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

BUNGALOW BARGENAS
Nauja 5 kambarių karštu vande

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

Randasi
552 East 91 Place

Klauskit pas savininką.
6959 So. Halsted St. x

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
nirkinys už $2400, H cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellvvood Avė 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

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

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

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, palinktoj apielinkėj.

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

S. F. KOERNER 
4103 Belmont Avė., Pensacola

12 FLATŲ mūrinis, prie 71 st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 i 
metus. Parduosiu pigiai už 516 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted 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, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

Pre-

9319

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marąuette 
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. L 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 bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

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

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

iųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na
mą, 5 iki Okainbarių mūriniai bun
galovv ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas{ tile va- 
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50yl60, 
2 blokai i vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 901 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalow, kurie randasi 
netoli Marąuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsi<*vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

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