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SSSR protestuoja prieš 
Lenkų politiką su Lietuva

c

Ukrainoj kilę maiš
tai prieš Sovietus

Kelia aikštėn “prole 
tariato diktatūra”

Sergąs Lietuvos Social
demokratų vadas, 

dr. Bielinis
Karo-taikos kalbos 
Britų parlamente

Italijos - Albanijos 
militarinė sąjungą

Rumunijos laikraščiai skelbia 
apie kruvinas kautynes Ka- 
menec-Podolske, Odesoj' ir k.

Anglija bijo konflikto tarp 
Italijos ir Francijos

Ukrainoje kilę maišiai ir kautynės 
su sovietų kariuomene

Sovietai protestuoja 
prieš Lenkų politiką 

su Lietuva

Francijos Italijos 
santykiai įtempti

MASKVA, lapkr. 25. —So 
valdžia rimtai susirupi- 

kad Lenkų imperialistai 
darbais neišprovokuotų 
incidento, kuris, grėsda-

Anglija susirupinus, kad 
incidentas neiššauktų 
judviejų konflikto

koks 
tarp

nūs, 
savo 
tekio 
mas pavojumi Lietuvos nepri
klausomybei, gali sukurti ka
rą rytų Europoje.

Iš patikimų šaltinių girdėt, 
kad sovietų valdžia jau pa
siuntus Varšavai draugingą į- 
spėjimą, nurodydama, kad pa
starieji Lenkų veiksmai galį 
pasaulio taiką urnai pastatyti 
pavojuje.

Tuo pat kartu sovietų val
džia padarė žingsnių Kaune. 
Ji atkreipė Lietuvos valdžios 
dėmesį į reikalingumą valdy
ti ūpą, ir savo užsienio politi
koje stengtis vengti 
gu Lenkais.

Maskvos laikraštis 
kalbėdamas Lenkijos 
santykiais, sako, kad
be abejo, rengiasi ginkluotai in
tervencijai Lietuvoje.

[Varsava sako, kad šiems 
sovietų valdžios įspėjimams 
priežasties veikiausiai davęs 
Lenkų premjero Pilsudskio ir 
kai kurių kitų ministerių lan
kymasis dabar Vilniuje. Ofi
cialiai Lenkų vyriausybė aiš
kina, kad Pilsudskis išvykęs 
į Vilnių tikslu prirengti Lenkų 
atsakymą Tautų Sąjungai dėl 
Lietuvos , įteikto 
kuriame lenkai
persekiojimų lietuvių ir užda
rymo jų mokyklų Vilniaus 
k rašte.] *

Lenkai gavo sovietų 
valdžios protestą-

VARŠAVA, Lenkija, lapkr. 
25. — Sovietų m misteris Len
kijai, Dimitry Bogomilov, j- 
teikė Lenkų užsienio reikalų 
departamentui notą, kurioje so
vietų valdžia pareiškia baimės, 
jogei Lenkų politika gresianti 
pavojumi Lietuvos nepriklauso
mybei, ir prieš tokią politiką 
protestuoja.

aštrumų

Pravda, 
Lietuvos 
Lenkai,

jai skundo, 
kaltinami dvi

Britai stato ;orlaivį per 
Atlantą skraidyti

Iš I/ondono į New Yorką 
sk risiąs per 48 valandas

at-

HOWDEN, Yorkshire, Ang
lija, lapkr. 25. — Airship Gua- 
rantee kompanija paskelbė, kad 
ji dabar statanti ‘ orlaivį per 
zktlanto vandenyną skraidyti. 
Orlaivis gabensiąs šimtą pasa- 
žrerių ir galėsiąs perskristi At
lantą iš-Londono į New Yor
ką per keturiasdešimt 
nias valandas.

aštuo-

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Santykiai tarp Francijos ir Ita
lijos pasidarė taip įtempti dėl 
Francijcs-Jugoslavijos draugin
gumo sutarties, kad Anglija 
pamatė reikalo įsimaišyti tarp 
jų kaip taikintoja.

Savo vyriausybės instruktuo
tas, Anglijos ambasadorius Ra
moje vakar padare draugišką 
įspėjimą premjerui Mussolini, 
kad jis nebūtų per daug šiurk
štus su Jugoslavija.

Britų užsienio reikalų minis- 
teris Chamberlainas stipriai su
sirūpinęs dėl Francuzų-Italų 
situacijos ir bijo, kad bet koks 
incidentas sienoje nesukeltų 
rimto konflikto.

Serbai parlamente 
atakuoja Italus

BELGRAI) AS, J u gosią vi j a, 
lapkr. 25. — Debatuose dėl pa
darytos Francuzų-Jugoslavų 
draugingumo sutarties kai ku
rie atstovai aitriai atakavo dik
tatoriaus Mussolinio valdžią dėl 
pastarųjų demonstracijų Itali
joje prieš Jugoslaviją.

Buvęs vidaus reikalų minis- 
teris Prebičevič tiesiai pasakė, 
kad tas demonstracijas organi
zavęs generalinis fašistų parti
jos sekretorius Turati, kartu su 
diktatoriaus Mussolinio broliu, 
r kad užpakaly jų stovėjus ofi- 

cialinė Italijos valdžia.

Motina {ir 4 vaikai 
nutroško gazu

MAUNCHUNK, Pa., lapkr. 
25. — New Columbus kaimely, 
netoli nuo čia rado jų namuo
se gazu nutroškusius Marę Ur- 
tsurą, 45 metų amžiaus, ir jos 
ketvertą vaikų amžiaus nuo 
15 iki 1 metų.

Graikų karininkai nori 
diktatūros

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 25. 
— Praneša, kad aukštuose ar
mijos karininkuose kilęs stip
rus judėjimas padaryti buvusi 
premjerą Venizelosą Graikijos 
diktatorium.

PASKERDĖ ŽMONĄ IR 
PASIPIOVĖ

PATS

lapkr. 
savo

STRONGHiUBST, III., 
25. —Susikivirčijęs su 
žmona, gyvenęs netoli nuo čia 
farmerys Charles Ahlers nu
dūrė ją skerdžiamuoju peiliu. 
Po to nuėjęs į daržinę ir tą pa
tį peilį pasigalandęs, pats pa- 
sipiovė.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 25. — Bucharesto laik
raščiai skelbia sensacingų ži
nių, būtent, kad Ukrainoje vieš
pataująs chaosas ir anarchija 
ir kad kautynėse gatvėse esą 
šimtai žmonių užmuštų. Nera
mumuose Kamenec-Podolske 
buvę šimtai civilių ir kareivių 
užmušta, ir kanuolių šaudymai 
esą girdėti visu Dniepro pau
piu.

Odesa, Tiraspolis, Noghiley 
[iMogilevas?] ir kiti miestai pe- 
ėję į revoliucininkų rankas, ku
rie Pietų Rusijoje visur turį 
pasisekimų;

Kamenec-Podolska revoliuci- 
ninkai laikę savo rankose per 
dvi dienas, bet atvykus dides
nėms sovietų raudonosios armi
jos jėgoms miestas vėl buvęs 
iš jų atimtas. Gatvės buvę pil
nos nukautų ir sužeistų.

[Apie maištus ir sukilimus 
pietų Rusijoje žinių iš jokių 
eitų šaltinių nėra. Visos jos ei 
na iš Bucharesto. Gal jose yra 
tiek tiesos, bet gali būt, kad 
;ai tik Bucharesto laikraščių 
eidžiamos sensacijos tikslu nu
kreipti visuomenės dėmesį ki- 
’on pusėn nuo kritingos daly- 

padėties pačioj Rumanijoj.]

darbininkai žuvo 
kasyklų gaisre

Du lavonai išimta, kitų nesu
rasta; 42 išsigęlbėjo

SUPERIOB, Ariz., lapkr. 25.
Magma Copper kompanijos 

kasyklose kilo gaisras, kuriame 
žuvo septyni darbininkai. Du 
apdegę kūnai buvo išimti, kilų 
penkių nebesurasta. Kadangi 
n Stangos gaisrą užgesinti ne
davė vaisiu, kompanijos valdi
ninkai įsakė kasyklas užlieti.

Kasyklose, kai kilo gaisras, 
dirbo keturiasdešimt devyni 
darbininkai. Keturiasdešimt 
dviem jų pavyko išsigelbėti, ki
ti liko ugny.

Sovietų delegacija 
keliauja i Genevą
BERLINAS, lapkr. 25. — 

Pakeliui į Genevos paruošiamą 
nusiginklavimo konferenciją, 
sovietų delegacija, su užsienio 
reikalų vieckomisaru Litvinovu 
ir švietimo komisaru Lunačars- 
kiu prieky, vakar atvyko į Ber- 
liną. Litvinovas ir Lunačars- 
kis tuojau atlankė Vokietijos 
užsienio reikalų ministerį Stre- 
semanną, su kuriuo konferavo 
apie valandą laiko.

čičerinas sunkiai serga
Vienas Rusų delegacijos na

rių patvirtino žinias, kad sovie
tu užsienio reikalų komisaras 
čičarinas sunkiai sergąs ir kad 
dėl to jis veikiausiai nebegalė
siąs ilgai savo poste pasilikti.

Tūkstančiai susirinko 
žiūrėt negrų korinio
MADISONVILLE, Ky., lapkr. 

25. — Hopkins kauntės kalėji
me buvo pakarti du jauni neg
rai, Nathan Bard ir Bunyan 
Fleming. Mirties bausmei jie 
buvo nuteisti kaltinami dėl už
puolimo pernai vienos baltos 
merginos. Žiūrėti pasmerktųjų 
egzekucijos į kalėjimo kiemą 
buvo susirinkę keli tūkstančiai 
žmonių.

Trockio partija skelbia, kad 
sovietijoj esanti diktatūra, 
bet ne proletariato, o ant 
proletariato

RYGA, Latviją, lapkr. 25. — 
Maskvos Izviestija pašiepia 
tuos, kurie mano, kad Trockis 
ir Zinovjevas su savo sekėjais 
galį padaryti naują revoliuciją 
soviieitijoje ir pasigrobti val
džią į savo rankas. Pasak Iz- 
viostija, Maskvos apygardoje 
iš 130,0(X) komunistų opozicija 
kontroliuojanti dagi mažiau 
kaip du nuošimčiu. /

Tfio tarpu betgi opozicija ve
da darbininkuose stiprią pro
pagandą, slaptai skleisdama sa
vo literatūrą lapelius ir 
atsišaukimus. Vienas tokių la
pelių skelbia:

“šalin komunistų biurokra
tus, išdavusius darbininkų kla
sę. Jie atima iš musų paskuti
nius marškinius. Jie uždarė 
mums bumas. Vietoj proleta
riato diktatūros jie davė mums 
diktatūrą ant proletariato. Jie 
atėmė iš darbininkų dirbtuves 
ir fabrikus ir moka mums uba
giškas algas. Mes priversti mo
kėti mokesnius, tuo tarpu kai 
liurokratai automobiliais važi

nėja ir šampaną geria. Biuro
kratai sako mums, kad jie gi
ną proletariato reikalus. Tai 
yra begėdiškas melas. Jie pri
vertė mus pasirašyti neteisingų 
algų sutartis, ir neleidžia mums 
rinktis atstovais, kuriuos mes 
noiime. Draugai, mus smaugia 
ir išnaudoja. Jokios žodžio lai
svės nėra, dagi 
tui.
džio laisvės,

grąžinimo darbininkarrts dirbtu
vių ir fabrikų, paramos bedar
biams, panaikinimo valdžios 
trustų ir sindikatų i ir pašalini
mo visų komunistinių biuro- 
kratų ir sp'ecialistų, kuriems | mų, pasiūlytų 
dvbar yra pavestos visos pra- Įmunistų komiteto ir opozicijos 
monės doroti, šalin komunisti- Balsavimų rezultatai buvę toki, 
n 1 n 1 ni I lin v* 1 I J _____ A 12 1 —_ !

K. Bieliniui padary 
ta operacija

(Specialis pranešimas “Nau
jienoms”)

Lapkričio 3 d. Kauno ligoni
nėj chirurgas Dr. Kuzma, da
lyvaujant Dr. Hagentornui, Dr. 
Gudavičiui ir Dr. Epšteinui, 
padarė Bieliniui vidurių opera
ciją. Atidengus pasirodė, kad 
vėžio pavojaus nėra, bet žaizda 
didelė. Operacija pavyko gerai, 
nors ligonis labai nusilpęs dėl 
ilgo nevalgymo. Maitinamas 
dirbtinėmis druskomis.

Trockizirtas esąs vi 
sai sunaikintas

Valstybės, kurios daugiausia 
plepą apie taiką, skirią dau
giausiai kreditų ginklams

Tai esąs Italijos fašistų val
džios atsakymas j Francijos- 
Ser bijos sutartį

nė proletaria-
Draugai, reikalaukite žo- 

naujų rinkimų,

Pravda skelbia, kad Stalino 
programas gavęs 610,000 
balsų, o opozicijos tik 3,500

MASKVA, lapkr. 25. —Cen
tralinio komunistų partijos ko
miteto organas Pravda skel
bia, kad didesnėj sovietijos da
ly įvykę vietų komunistų orga
nizacijose balsavimai progra- 

i centralinio ko-

niai biznieriai! Visa >ęa,lia dar
bininkams!”

kad už centralinio komiteto 
programą paduota 610,000 bal
su, o už opozicijos vos 3,500.

Pravdh tuo labai džiaugiasi 
ir, pašiepdama opoziciją, sako, 

i kad susiprtę darbininkai suve
dę sąskaitas su troekizmu tik- 

proletarišku budu, politiš- 
visai jį sunaikindami.

Antisemitizmas plinta
Rygos žydų laikraštis Fri- 

mergen praneša, kad Rusijoj 
komunistų tarpe pasireiškiąs 
vis didesnis antisemitinis judė- 
j’mas ir kad Stalinas siekiąs 
vyti visus žydus laukan iš ofi
cialiųjų vietų.

Ultimatumas Trockini !
MiASKVA, lapkr. 25. — Kai- 

bedamas vakar Maskvos komu
nistų partijos konferencijoje,: 
diktatorius Stalinas ] 
kaip ir ultimatumą opozicijai, 
pareikšdamas:

“Opozicininkai turi arba pa
tys sunaikinti Trockio partiją, Trys asmenys nušauti 
viešai atsižadėdami anti-leni- 
niškų pažvalgų ir prisipažinda- 
mi darę klaidas, arba jie gali to 
išdaryti; bet tokiu atveju 
Trockio partiją visiškai išnai
kinsime mes..”

ORH

ra i 
kai

V. ir Lenkijos sutar 
tis kriminalistus 

išduoti
■ - VABsAVA, lapkr. 25. — Len- 

pastatė ki.ia ’r Jungtinės Valstybės pa-
• ■ į įsirašė viena antros pabėgusių 

kriminalistų išdavimo sutartį.

šeimynos kivirčuose
PAINESVILLE, Ohio, lapkr.

25. Kilę čia vienoje šeimy
noje kivirčai pasibaigė didele 
tragedija, šeimynos 
ter McCroy, jo 
Fred Cook ir Alex 
nušauti, o McCroy
thuras mirtinai pašautas.

galva, Pe- 
giminaičiai 

Cook, buvo 
sūnūs Ar-

Du užmušti traukinio 
ir auto kolizijojeChicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš dalies debesiupta; apie va
karą gali but lietaus; nedidelė pasažieriniu ____
temperatūros atmaina; stiprus, lųuo čia buvo užmušti 
daugiausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 35° ir 50° F.

šiandie saulė teka 6:52, 
džiasi 4:29.
5:57 vakaro.

- AURORA, Neb., lapkr. 25. 
—Automobiliui susidūrus su

traukiniu netoli 
Donald 

Wert, 17, ir Alice Goodrich, 
12 metų amžiaus. Miss Pearl 
Myers, 18 m., buvo baisiai šu

lei- žeista ir tur būt taipjau nebe- 
Mėnuo leidžiasi išliks gyva. Visi jie grįžo iš šo

kių vakaro. , • ( .aL

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Darbiečių pasiūlymas parlamen
te pareikšti vyriausybei papei
kimą dėl to, kad ji buvus trijų 
valstybių laivynų nusiginklavi
mo konferencijos Genevoje ne
pasisekimo kaltininkė, buvo at
stovų buto atmestas 316 balsų 
prieš 105.

Debatuose, atstovas koman- 
dorius Ken.worthy pasakė, kad 
laivynų nusiginklavimo klau
simu Anglija turėtų • susitikti 
su Amerika pusiaukely, pareik
šdamas pageidavimo, kad Japo
nija bandytų sušaukti kitą to
kią konferenciją Tokioj.

IJoyd George vėl apie karo pa
vojų Europoje

Buvęs liberalų premjeras, 
Lloyd George, vėl įspėjo nuo 
gresiančio karo pavojaus Euro
poje, kuri dabar lavinanti 15 
milionų kareivių ir suskubus 
jau įsitaisyti tokių ginklų, ko
kių pasaulis dar niekados nere
gėjęs, tuo tarpu kai nusigink
lavimo komisijos patapusios 
algebraišku farsu. Apie taiką 
daugiausiai priplepėjusios dvi 
valstybės, Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Valstybės, o tuo tar
nu jos buvusios vienintelės, 
kurios padidinusios savo išlai 
das ginkluotėms.

Roma, Italija, lapkr. 25. — 
Italija, kuri prieš metus laiko 
buvo padariusi su Albanija 
draugingumo paktą, dabar su 
laja valstybėle padarė jau ir 
militarinę sąjungą. Militarinė 
sutartis buvo pasirašyta Tira
noje, Albanijos sostinėje, praei
tą antradienį.

Ši Hali jos-Albanijos militari* 
nė sutarijs yra kaip ir diktato
riaus Mussolinio atsakymas 
Franci jai dėl pastarosios andai 
pasirašytos su .Jugoslavija 
draugingumo sutarties, kurių 
Italija laiko kaip atkreipta 
prieš ją.

Kalinių maištas
1,200 kalinių bandė ištrukti; 

susišaudyme su kariuomene 
ir policija 9 užmušti

Protestuoja prieš Fili
pinų darbininkų 

trėmimą

MANILA, Filipinai, lapkr. 25.
Filipinų darbininkų organi

zacijos rengia čia kaip lapkri
čio 30 dieną milžinišką liūtin
gą protestui prieš masinį fili
piniečių darbininkų trėmimą iš 
Yakima klonio, Wafchingtono 
valstijoje. Prieš dvejetą savai
čių amerikiečiai išvijo iš Yaki- 
na klonio daugiau kaip pen
kis šimtus filipiniečių.

FOLSON PRISON, Cal., lap
kričio 25. — Daugiau kaip !,• 
200 vietos baudžiamojo kalėji
mo kalinių vakar pakėlė maiš
tą. Nuveikę aštuonis kalėjimo 
sargus, jie bandė ištrukti lau
kan, bat jiems tatai nepavy
ko. Tada kaliniai užsibarikada
vo viduj, pasiėmę kartu ir ke
turis kalėjimo sargus kaip į- 
kaitus. Kalėjimai! tuojau buvo 
atsiųsta daugiau policijos iš ki
tų artimesnių miestų miestelių 
ir nacionalės gvardijos skyrius 
su kulkosvaidžiais, šautuvąis ir 
bombomis. įvyko susišaudy
mai, per kuriuos astuoni kali
niai ir vienas kalėjimo sargas 
buvo užmušti, keli kiti sužeisti. 
Kaliniai, matydami, kad ilgai 
negalės priešintis ir pagrūmo
ti išmarinimu badu, pagaliau 
šiandie rytą pasidavė.

šeši asmenys žuvo 
namų gaisre

MALONE, N. Y., lapkr. 25. 
t— North Lawren'ce, netoli nuo 
čia, praeitą naktį sudegė pilie
čio Wlaltcro Leary namai, ku- 

ODESSA, Texas, lapkr. 25.-- rių ugny žuvo penki Leary vai- 
Du banditai, kurie bandė a p i- kai ir jo brolis, bandęs vaikus 
plėšti vietos Citizens National išgelbėti, 
banką, buvo policijos užklupti, 
ir, kadangi jie ginklu priešines 
areštui, buvo nušauti.

Texas bankininkų asociacija 
prieš kurį laiką paskelbė, kad 
už kiekvieno bankų plėšiko nu
šovimą ji duosianti dovanų 
$$000.

NUŠOVĖ DU BANKŲ PLĖŠI
KUS, GAUS $10,000

HUiRON, S. D .f lapkr. 25.—* 
Įsimylėjęs, bet mylimos at
mestas jaunikis Earl Fraum, 
22, nušovė p-lę Doris Rounds, 
19 m., ir savo konkurentą Ro
naldą Flathersą, 21 m., o pas
kui pats persišovė.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos sutelks 
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, HL



astmom?. rmesgo, m

ARGENTINA
Buenos Aires.

pragyveni- 
bet nežiu- 
emigrantų 

ir didėja;

Amerikos Lietuvių Draugija 
“Lietuva” surengjė šeimyninį 
vakarą paminėti savo draugi
jos metinėms sukaktuvėms. 
Vakaras buvo surengtas kar
tu su estų draugija “Unendus”. 
Vakaro programa buvo labai 
plati lietuvių ir estų kalbomis. 
Programa išpildyta kaip mė- 
gėjų-artistų pilnai pakankamai 
ir pati vakaro atmosfera buvo 
labai jauki ir maloni. Ypatin
gai reikia pažymėti, tai dviejų 
tautų susijungimas bendram 
darbui, duok Dieve, kad ir to
liau taip butų.

Ekonominės, Argentinos lie
tuvių gyvenimo sąlygos blogos 
ir nenumatoma, kad kada nors 
jos pagerėtų, štai beveik jau 
ir vasara prasidėjo, o darbų 
kaip nėra taip nėra. Bedarbių 
stovi didžiausios eilės prie fab
rikų vartų ir kiekvienas iš jų 
laukia savo laimės — gal šian
dien paims, štai išeina iš fab
riko storas ponas ir eidamas 
palei bedarbių eiles, žiuri j 
juos, kaip velnias į gegutę, 
rinkdamasis kuris iš jų tinka
miausias. Iš
sirenka kelius žmones, 
siems kitiems pasako

solidarumo 
bent nėra 
gyvenime 

kuris tiesio-

Nors Argentinoje 
mo sąlygos blogos, 
krint į tai lietuvių 
skaičius vis didėja 
kiekvienas atvykstantis iš Eu
ropos laivas atveža būrelį ir 
lietuvių emigrantų. Tur būt ir 
Lietuvoje gyvenimas neperge
riausias, nors tautininkai arba 
kaip juos dabar vadina fišistai, 
paėmę smurto keliu valdžią j 
savo rankas, gyrėsi padarysią 
Lietuvoje “rojų”, tik, žinoma, 
ne komunistinį, bet fašistinį, o 
tikrenybėje, matyt, fašistinis 
“rojus” niekuo nesiskiria nuo 
komunistinio, kad žmonės iš to 
“rojaus” bėga į svetimas šalis. 
Normali emigracija gal tautai 
ir nedaro daug žalos, jeigu 
emigrantas nors ir gyvendamas 
toli nuo savo tėvynės, neuž
miršta jos ir nenustoja savęs 
skaitęs lietuviu, kitaip sakant, 
neištautėja. Bet, deja, mes lie
tuviai tuo pasigirti negalime, 
nes daug musų tautiečių pra
nyksta, susimaišo su svetimša
liais ir kaip lietuviai žūsta am
žinai. Šiuo žvilgsniu lietuvių 
tauta labai neatspari. Dalinai 
tai ir netenka perdaug kaltinti 
lietuvių dėl jų ištautėjimo, nes 
gyvenimo sąlygos dažnai pri
verčia juos ištautėti. Paimkite 
kad ir Argentinos lietuvius, 
kas žadina jų tąutinę sąmonę, 
kas plečia tarpe jų supratimą 
kas sėja apšvietimą, kas skie- 
pina vienybės ir 
jausmus — niekas, 
Argentinos lietuvių 
tokio faktoriaus,
giniai siektų viršminėtų tikslų. 
Esančios Argentinoje lietuvių 
organizacijos neskaitlingos ir 
ne visos sugeba tinkamai atlik
ti savo uždavinius nemokėda- 
mos ar negalėdamos, o kitos 
atžagariai dar sėja lietuvių tar
pe neapykantą.

Šiais laikais gyvenime vaidi
na svarbiausią vaidmenį, visais 
atžvilgiais — spauda, o jos mes 
argentiniečiai lietuviai kaip ir 
neturime, o reikėtų' ir oi kaip 
reikėtų. Yra komunistinis 
“Rytojus”, bet jis toli gražu ne 
toks laikraštis, koks butų rei
kalingas Argentinos lietu
viams..

Ir tai reikia pasakyti, kad 
geriau kaip nieko, ir jeigu jis 
butų kulturingesnis, mažiau 
lietų* pamazgų ir koliojimų, tai 
butų nors vienas šviesesnis 
spindulėlis lietuvių išeivių tar
pe. Bet, žinoma, to mažai. 
“Rytojus” vargiai ar tarps 
kuomet nors kulturingu ir be
šališku laikraščiu, o Argentinoj 
lietuviams reikėtų laikraščio, 
kuris nebūtų grynai kokios 
nors partijos, bet galėtų paten
kinti apskritai visus lietuvius. 
Tokio laikraščio mes neturimu 
ir gal negreitai turėsime, ne: 
gyvenimo sąlygos tokios blo 
gos, kad sunku ir manyti apk 
išleidimą laikraščio.

Rodos, š. Amerikos “Vieny
bėje” skaičiau straipsnį, kui 
patariama atvykti Argentinor 
iš š. Amerikos specialistams ii 
sutvarkyti lietuvių spaudos 
reikalus, tai galima drąsiai sa
kyti, kad specialistų atvykimas 
nieko nepadės, jeigu tie specia
listai drauge neatsivež ir tam 
tikro kiekio dolerių. iReikia ne
užmiršti, kad Argentinoje nėra 
spaustuvės, kuri galėtų spaus
dinti lietuvišku šriftu ir tode’ 
tam reikalui reikalinga pinigų 
ir dar ne visai mažai. Žinoma 
butų labai gerai jeigu Š. Ame
rikos lietuviai galėtų kuo nors 
padėti šiame reikale P. Ameri
kos lietuviams, nes be pašalinės 
pagalbos vargiai ar greitai P. 
Amerikos lietuvių spauda atsi
stos ant kojų. Jeigu iš tikrų
jų kas nors šiuo reikalu susiin- 
domautų ir norėtų gauti smul
kesnių nurodymų — informaci
jų gali kreiptis šiuo antrašu: 
Sociedad Lituana “Lietuva” 
Callc Maipu 1280 Buenos Aires 
Rep. Argentina.

šiaip lietuviai čionai po tru
putį kruta, tas krutėjimas dau
giausia pasižvmi vakarų rengi
mu. Spalių men. 8 d. Pietų

[Pacific and Atlantic Photo]

Anglijos karališkasis astro
nomas Sir Frank Dyson, ku
ris paskelbė, kad kas šimtą me
tų diena ant žemės susitrum- 

j pina viena sekunda. Esą už 
8,000,000,000 metų dienos ant 
žemės nebebusią, bet busianti 
viena nepasiliaujanti naktis.

Adomo palikimas. Mažiau rizikos...
Mokytojas: Ką paša-! Vienos įstaigos kasininkas 

kė Dievas Adomą iš rojaus iš- buvo teisiamas už valstybės 
varydamas. pinigų išaikvojimą. Teisėjas

Mok i n y s: Prakaitą duo- sako jam:
noj savo valgysi. I —Kaip tamsta drįsai lošti

M o k y t o j a s: Nu, nu? kartomis valstybės pinigais?
Gal būt: duoną prakaite savo —Matai, pone teisėjau, sa-
valgysi? - vais aš negalėjau daug rizikuo-

Mokinys: Ne, aš pats iti. Valstybė, todėl maųiau 
mačiau kaip kepėjo prakaitas sau, turtingesnė už mane įr 
į duoną lašėjo. greičiau; gali rizikuoti negu aš.

S8 > Si

VIENAS ATSILANKYMAS
PATIKRINS TAI

šeštadienis, Lapkr. 26, 1927

JUS PATĮS
Ir Jūsų Visa Šeimyna

Bus taip pat patenkinta ir už desėtkų metų taip kaip 
pirmoje dienoje įsigijitno.

Gerą Muzikali Instrumentą
> Pilnai atsakančiose krautuvėse

PEOPLES FURNITURE C0.
Ateikite, pamatykite ir išgirskite Peoples Krautuvėse

KIUBALL PIANUS, R. C. A. RADIOLAS,
KIMBALL GRAMAFONUS, ATWATER 

KENT RADIOS IR T. T

ir

^11

Kimball Pianai
Yra geriausi pasaulyje. Peoples Krautuvėse galite rasti 
pilną pasirinkimą Kimball grojiklių pianų už labai siuže- 
mintas kaimas po

Kur negalima pa
tai

politiką, 
statyt savas kandidatas, 
reik viešai kalbėt už ne komu
nistą, bet slaptai varyt propa-

1 jįandą, kad remiamas nelaimė
tų...” Tai taip dabar “komu
nistai” “rėmė” Pankeną. Vie-

•šai prasitarė žodelį už Panke
ną, bet slaptai varė propagan
dą, kad ne vienas nebalsuotų 
už Pankeną.

Prie to viso dėl aiškumo ve 
Clevelando korespondentų biu- k?s .reik ,Tam, pač‘am

ras taip nusišpicavo, kad jau ir:r 
trečios dalies puslapio neišpildo, j, 
Jeigu “Vilnies” red. nedėtų ki
tokių raštų į Clevelando puslapį, 
kuris pasirodo ketvergais. 1 
butų baltas -tuščias, 
nesąmones pliauškė, o dabar ir 
tų pritruko. Prie to jau koresp. 
biuro nariai nebepasirašo nume- 1 
riais, — vartoja s'.apivardžius. t 
Mat, sužinojo vietiniai žmonės, 
kurio kokis numeris, tai ir ži
bina akis. Ne tik “V.” beveiki 
šnyko numeriai, Irt ir “Laisve 
je.” Ten irgi kitokį slapyvai 
Ižiai. Iš “No. 5” gimė “Berta.

keleto šimtų iš- 
o vi- 
manja- 

na”, vadinasi, rytoj. Ir taip
kur tik eini darbo ieškodamas 
visur girdi tą prakeiktą “man- 
jana”. — P. Paliukas.

Buenos Aires
1927 m. spalių men. 20 d.

Žiežirbos

straipsny “Laisvės” red. sako: 
“Demokratų ir j’epublikonų 

laikraščiai Pankeną susiriesda
mi gyrė. Kapitalistinių parti

ni jų advokatų komitetas už jį su- 
Nuo savęs 
red. lupo- 
rėmė

Visokias i šil«s darbavosi...” 
pridedu “Laisvės” 
mis: “Komunistai Pan-

Vadinasi, visi rėmė: demo- 
• kratai, republikonai, advokatų 
komitetas, kapitalistiniai laik- 

' raščiai, komunistai. Visi už 
Pankeną, bet jis pralaimėjo!

Visi “rėmė” Pankeną žodžiu, 
o balsą atidavė kitiems. Tai 
velniškas parėmimas. —V. J. Z.

“Laisvės” No. 269 Berta apra
šo, kaip Mirtos choras sulošė 
‘Sylvią.” Tarp visų nesąmonių 
Berta štai ką paduoda.

“ ‘Dailiosios’ figūros Užkurai- 
tienė pastatyta priešaky, ne vie- 
toj ir gremėzdiškai storomis 
rankomis mojuoja. Bemetant 
iieną ant kunigaikščio, pasilen- 
<ė, atsuko publikai platų už
pakalį, tai rodo; tik duoti ply
ta į plačiąją ir tiek...”

Dabar klausiu: argi rašys, 
turintis nors vidutinį suprati
mą apie storas rankas ir platų 
užpakalį ? Gal kad butų bu
vę rankos laibos ir užpakalis 
siauras kaip kad koresp. (Ber
tos figūra), tai butų buvę ge
rai. Mat, vargšas Berta ne- 
Įžiūrėjo siaurųjų. O gal kai ra- l 
še tą korespondenciją, tureje 
;iek proto, kiek “platus” už 
oakalis”! O dar daugiau, ar 
tegalimai pataikyk su plyta i 
naurą užpakalį?! Gi “Sylvią”' 
.ošiant, toj scenoj, turi būt kie
no nors užpakalis publikai, tai 
neišvengiamas dalykas.

Jeigu Berta ir toliau rašys 
taip, o “Laisvės” redaktoriai 
talpins, tai pasirodys, kad tik 
tiek supranta, kiek “platus už
pakalis.”

“Laisvės” red. sako:
“Nors komunistai ir kritika

vo jo darbus, (Pankeno — V. 
J. Z.) vis dėlto jiė Pankeną rė-l 
mė rinkimuose.”

Jau buvo minėta, kad dėl po
litinio kapitalo “komunistai” | 
nutarė remt Pankeną. O dabar 
lar aršiau parodo: “komunis-i 
:ai” plačiomsioms minioms 
Pankeną niekino ir sakė, “jei 
ir išbalsuosit Pankeną, vistiek 
jis nieko gero nesuteiks” ir tt.; 
“kritikavo jo darbus,” kaip kad 
pati “L.” red. sako.

Aš manau: tik dėl to ranke
nas rinkimuose pralaimėjo, kad 
“komunistai” jį “rėmė” praėju
siuose rinkimuose. Todėl taip1 
sakau, kad žinau “komunistų”

Kaip tik jus įeisit.
Jųg pamatysit draugingus 
apie save. ;

’ Jųš tuojau pastebėsit stiprumą ir 
saugumą bankos.
Jus pajusit, kad jūsų biznis yra čio
nai pageidaujamas.

ir
Jus žinote, kad jūsų reikalai čiopai 
bus apsaugoti. ,

Persitikrinkit patys.

veidus

Ir aukščiau

CENTRAL“"™6 BANK
A Trust Compahy &

1110 West 35th Street,. , Ši*
MMM > * I . ’

A State Bank A Clearing House Bank

Nauji 1928 modeliai 
R. C. A. Radiolas ir 
Atwater Kent Radios 
Labiausia žinomi Radio setai 
Amerikoje. Jus galite pirkti 
Peoples Krautuvėse su pilnu užsi- 
tikčjimu. Kainos labai žemos ir 
visiems prieinamos, šie setai yra 
pilnai įrengti dėl vartojimo 
ros jėga ir nereikalauja 
daugiau pridėti. Kainos 
krautuvėse

$184.50
Ant lengvų išmokėjimų

elekt- 
nieko 
musų

Leads the World i n Motor Gar Value Special Six 
4’DoorSedan 

NOW
KO.* FACTOtv

Easiest toS
Šaltame Ore

Kuomet Zero oras prisiartins, jus 
busite užganėdintas nusipirkę Nash. 
Net jeigu jus laikytumėt Nash ir 
neapšildomam garažiuje, tai viena
tinis karas, kuris pradeda tuojau ir 
paskiau pats apšyla labai greitai ir 
veikia vienodai.
Nash turi labai didelį starterį ir pa
gerintą carboratorių su automatiš
ku šilumos kontroliavimu ir “ther- 
mostatic” kontroliavimu vandens 
cirkuliacijos, kuris sujungtas teikia 
beveik magiškas pasekmes kuomet 
jus paspaudžiate starterį.
Nash yra šalto oro karas, iš kitos 
pusės, taipgi. Dideli, 2 budai, 4 ra
tų brekiai Nash karų, jus visuomet

galit būti saugus prie įvairiausių 
įsivaizdintų atsitikimų.
Nash ventiliatorius užlaiko karą be 
jokių inžino garų ir tuo pačiu laiku 
šaltame ore apsaugoja alyvo išga
ravimą.
Ir didelis Nash su 7 bearingais mo
toru, dabar naujai pagerintu, yra 
vienodas ir tyliai bėgantis kiekvie
ną dieną metuose.

v

Dabar yra geriausis laikas metuose 
išmainyti savo dabartinį karą į nau
ją Nash. Atsjlankykit ir daleiskit 
jums parodyti kiek daug malonumų 
turėsite kuomet žiemą važinėsite su 
Nash. \

Cicero Auto Shop, 5912-14 W. 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 S. Michigan Avė. 
Roseland Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.

Kimball Grama 
fonai

Nauji ir pagerinti 1928 
metų modelių pilną pasi
rinkimą rasite Peoples 
Krautuvėse. Įsigydami 
Kimball Gramafoną žino
site, kad turit geriausį.

Kaina tik

$110.00
Lengvus išmokėjimai

GRAMAFONŲ BARGENAI
Pasirinkimas: COLUMBIA, VICTUOLŲ BROADCASTER, 
1>RUNSW1CK ir t. t. Labai gerame stivyje po

$15.00, $25.00, $40.00
Cilumbia Rekordai 3 už $1.00

Užlaikome patyrusius Pianų ir Radio mechanikus dėl 
Tamistų patarnavimo.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 
Chicagoje ir Amerikoje

MUZIKALIU DAIKTU SKYRIAI
4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted
M. KEZES, Vedėjas, J. NAKROŠIS, Vedėjas

For Cuts and Woundi v S A ■ '■/ • .. y
A paisau goki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrčžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

M Eagle Brand yra išaugi’ 
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK
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Kt ‘RESPONDENCUOS
So. Omaha, Nebr. skubiai

Pareikalavo, kad kunigas su-, 
stotu keikęs parapijonis.
Kunigo
nistiški 
tininkų

streikas. — Komu- 
“sargai”. — Bažny- 
agentai.

šv. Antano draugija lapkr. 6 
d. laikė savo susirinkimą. Ja
me vienas iš narių davė įne
šimą pareikalauti, kad kun. J. 
Mikulskis sustotų keikęs savo, 
pamoksluose parapijonis ir kad. 
kartu paliautų sakęs pamoks-' 
Jus kitos tautos kalboje. Po 
diskusijų liko nutarta, kad šv. 
Antano d r-jos vardu butų pa
siųstas kun. Mikulskiui laiškas, 
kad jis paliautų sakęs pamoks
lus kitataučiu kalboje ir kad 
taipjau sustotu savo parapijo
ms keikęs. Jeigu gi jam lietu
vių duona nėra gardi valgyti, 
tai tegul jis eina pas savo bro
lius lenkus, o lietuviai jo kei
kimų daugiau nebepakęs.

Tekis draugijos nutarimas, 
žinoma, dangaus agentui labai 
nepatiko. Tad sic karną sekma
dienį kunigas visai sustreikavo 
ir laike pirmųjų ir antrųjų m i-/ 
šių pamokslo netik anglų kal
ba, bet ir lietuviškai nesakė ir 
“Dievo” žodžių neskelbė. Tik 
atsisukęs nuo altoriaus jis pa
sakė, kad jei jus nenorite klau
syti pamokslų anglų kalboje, 
tai jis galys jų ir nesakyti; bet 
kam šv. Antano dr-ja siuntusi 
jam laišką, — valdyba galėju
si pati ateiti pas jį pasakyti, 
kad nenorinti anglų pamokslų 
klausytis. Be.t ar kunigas nu
stos keikti savo parapijonis 
lietuvius, apie tai jis neprisi
minė. Tad teks palūkėti kol jis 
užbaigs savo “streiką” ir vėl 
pradės pamokslus sakyti.

Žiemai atėjus So. Omahos 
d raugučiai sulindo į urvus mie- 

Igoti. Linkiu jiems saldaus mie- 
go ir ramaus atilsio per visą 
žiema. Gal išsimiegoję įgaus j 
blaivesnį protą, taip kad kitais 
metais gal žmoniškiau galima' 
bus su jais susikalbėti.

— Tavjrščio Brolis. !

Pittsburgh, Pa
SLA. 3-čias Apskritis paminės 

25 metų sukaktuves nuo S. 
LA. pasiliuosavimo iš kuni
gų globos. Paminės ir 25 me
tų sukaktuves nuo mirties 
poeto Jono Mnčio-Kekšto.

Šiemet sukako 25 metai nuo 
to laiko, kaip SLA. pasiliuosa- 
vo nuo kunigų globos arba kaip 
paprastai yra sakoma — nuo 
SLA. 
laiko, 
vuoti 
va ir

venęs ilgą laikę Baltimore, Md., 
ir, neva ten turėjęs kokia krati- 

i tuvę, kuria vėliau pardavęs ir

ką Baltimorėje gyvenęs pas pp. 
Pabedinskus.

ZINKINAS, Jonas, Amerikon 
atvykęs prieš karą, gyvenęs 

į York, Pa., bet jau virš dviejų 
•metų iš jo arba apie jį gimi
nės žinių negauną.

Ieškomieji arba apie juųs ką 
nors žinantieji prašoma atsi
liepti šiuo adresu:

L1THUANIAN CONSULATE 
GENERAL,

15 Purk Bow,
New York, N. Y.

. Feleskaitė
Sekretorius

Operos Artisto A 
Sodeikos Atsilie- 

pilnas
Nuo 1907 m. iki 1920 m. gy-

Amerikoje įvairiose lie-

SLA. 87 kp. laikė mėnesinį 
susirinkimą lapkr. 13 d. Tarp 
kitko sekretoriui buvo prisiųs
tas iš Chicagos spausdintas 
laiškas, po kuriuo pasirašė 
“Sargylios kuopelė”. Žinoma, 
susirinkimas paprašė sekreto
rių tą laišką perskaityti. Pasi
rodė, kad tie “sargybininkai” 
yra niekas daugiau, kaip ko
munistai, kurie šlykščiausiu 
keikia dabartinę SLA. Pildo
mąją Tarybą ir prisispirę agi
tuoja balsuoti už jų komisa
rus. Perskaičius laišką susirin
kimas be diskusijų liepė sek
retoriui pasiųsti tą laišką tie
siai į gurbą.

Antras laiškas buvo is cen
tro, kuriame buvo minima ir 
apie komunistus. Vienas ta- 
vorščius, kuris daug biznių per
leido ir džielą išmaišė, atsisto
jęs paklausė drebančiu balsu: 
“Kas yra tie komunistai?” Su
sirinkimas nusijuokė, o komu- 
nistėlis kaip musę kandęs atsi
sėdo. i I Į

Maskvos davatkoms visai ne
rupi SLA. organizacija, bet tik 
šaltas tos organizacijos dole
ris.

Kelios dienos atgal pas ser
gantį K. Akromą buvo atsiųs
ta kitatautis su geležiniais ir 
popieriniais dievais, kad pri
kalbinti ligonį prisirašyti po 
Komos vergų. Agentas pasi
skleidė visus savo dievus ir ima 
aiškinti, kad jei ligonis prisi
rašys prie kokios ten draugi
jos ir mokės po 25c i mėnesį, 
tai už jo ir visos šeimines svei
katą kunigai laikysią mišias ir 
tuo Budu ligonis tuojaus pa
sveiksiąs. Ligonio moteris be
klausydama to bažnytinininkų 
agento tauzijimų supyko ir tą 
monelninką ėmė varyti lauk. 
Bet agentas atkirto: “Kunigas 
Mikulskis man sakė, kad tu 
‘no good’, tai ir tylėk”. Bet vis- 
tiek agentas turėjo išlėkti iš 
namų su visais savo dievais.

Tai matote tokių monelnin- 
kų atsiranda, kurie iš tamsių 
žmonių pinigus vilioja; bet pa
tekus į tarpą apšviestesnių 
žmonių tiems monelninkams 
tenka su visais savo tinksais

skilimo, tai yra nuo to 
kaip SLA. pradėjo gy- 

savarankiškai, kaipo lais- 
susišelpimo kultūrinė or

ganizacija, be kunigų šeiminin
kavimo. Pradėjo SLA. inaują 
avo gyvenimą tik su $15.40 
‘mezliavos,” tai yra be iždo, 
>a, iždą kunigai nusinešė, o ir 
larių tik 616 teturėjo. Bet 

šiandien SLA. yra užaugęs į 
lidžiausią ir turtingiausią 
.uvių organizaciją visame 
.aulyje ir tai tik į 25 motų 
:otarpį laisvo augimo.

...... i KUKvuve.se ir Kuriu imu 
ši didžiuli SLA. sidabrini ju-;eto Jono Mačio.Kgkšto 

jiliejų apvaikščios SLA. 3-čias 
Apskritis gruodžio 4 d., LMD.1 
svetainėj, 142 Orr St., Pitts-' 
;urgh, Pa., nuo 7 vai. vak., su-i 
•engiant šaunų vakarą, suside- 
lantį iš prakalbų ir muzika- 
io programo, dalyvaujant ge-l 
•iausioms Pittsburgho ir apie-1 
inkės meno spėkoms. Kalbė- 
.ojai papasakos daug įdomių;
Jalykų apie SLA. iš tų laikų, 
kaip SLA. pasiliuosavo iš ku
nigų globos; o tie įvykiai pirm 
25 metų yra žingeidus ir verta 
u jais kožnam susipažinti, 
uk stambiausieji nuotikiai A- 

rnerikos lietuvių viešajam gy- i 
enime pirm 25 metų turi dide- j 
ės reikšmės ir šiandien, ba^ 
ai buvo pradžia laisvo ir pa- 
angaus judėjimo, pasiliuosuo- 
ant nuo prietarų.

I Pacific and Atlantic Photo] 
w e I

Illinois valstijos sekretorius 
I.ouis L. Emmerson, kuris pa- 

skelbė savo kandidatūrą j gu
bernatorius. Kandidatu tai vie- venau
tai jau pirmiau pasiskelbė ge- tuvių kolonijose dirbdamas mu- 
neralinis prokuroras Carlstrom. zikos meno srity. Šiame laiko- 
Be abejo, kandidatuos ir gub. tarpy man teko pažinti nema- 
Len Small. Tad galima laukti &ai lietuvių muzikų, veikėjų 
labai karštos nominacijų kam- bei šiaip lietuvių diduomenės, 
panijos. (Grįžus pagaliau į savo tėvynę

esu pasižymėjęs kuriamajam 
darbe Lietuvos Valst. Operoj, 
kur ir dabar tebedirbu. Mano 
pragyventas Amerikoje nema
žas laikotarpis, iššaukė many

je pasiilgimo jausmą prie buvu
sių mano jaunystes draugų bei 
pažįstamų. Todėl esu sumanęs* 
juos atlankyti ir prie progos pa 
sirodyti, kokią esu padaręs mu
zikos mene pažangą, šiam už
manymui įvykinti sutikau 
kaikurias kliūtis, būtent, iš pu
sės operos direkcijos, kuri ne- 
noroms nors ir trumpam laikui, 
mane išleidžia. Galop pavyko 
susitarti ir jau šį pavasarį t, y. 
kovo mėn. 1 d. 1928 m. įšva- 

■žiuoju ir manau pirmas kon- 
| certas įvyks Brooklyn’e apie 
kovo mėn. 10 d.

Kad tinkamiau sunaudot mi

Gruodžio 1 5d. taipjau su
kanka 25 metai nuo mirties po
eto Jono Mačio-Kėkšto. Tad 
kartu bus paminėtos ir šios liūd
nos 25 metų sukaktuves.

lie-' Taigi šiuomi kviečiame SLA. 
pa- narius ir abelnai visus lietu- 
lai- vius šioje apielinkėje, dalyvau- 

j t i linksmose SLA. 25 metų sų- 
: kaktuvėse ir kartu liūdnose po- 

» mirties 
sukaktuvėse gruodžio 4 d., L.

•M. D. svetainėje, 142 Orr St., 
į Pittsburgh, Pa., nuo 7 vai. vak. 

SLA. 3-čio Apskričio Komisi-

J. Vibickas,
A. Akelaitytė,

S. Bakanas,

Lietuvis Kontraktorius

12th STREE i
Tel. Kedzie abuz

KALĖDŲ
DOVANOS

nėtas atostogas, norėčiau kuo 
plačiau aplankyti lietuvių kolo
nijas ir, žinoma, kur pageidaus 
— pakoncertuoti. Taigi, kad iš- 
anksto tinkamai sutvarkyti sa- 
zo maršrutą, prašyčiau savo 
Įrangų, muzikos veikėjų ir 
jiaip gausingos Amerikos lietu
sių diduomenės, kur tik butų 
pageidaujami mano koncertai, 
iki 1928 m. vasario mėn. 20 d. 
atsiliepti laiškais su išdėstyto
mis sąlygomis, žemiau nurody
tu antrašu.

A. Sodeika, Jononio 15 Nf. 
Kaunas, Lithuania.

Kontoroje. •
-Movite, ar tu nulėktum a- 

eroplanu į Ameriką?
Apie tai neveria net ir 

kalbėt.
—Kodėl?
- Nes mano principalo kaso

se niekados nesti didesnės su
mok pinigų.

Suvertam iviesas h 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namui i) 
mainom naujas liani 
oas i senas; duodam* 
ant lengvo iimokiji- 
ino.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Kooseveh R<1 
arti St. Luuib mv»- 

CHICAGO, 1LL

Nesirūpinki ką duoti savo drau
gams per Kalėdas.
AtsilanLcykit į musų bankų, išim
kit nario knygutę musų K alėti i- 

nio Kliubo jų vardu ir suteikit 
tiems, kuriems norite padaryti 
linksmumą.
Prisilaikant taisyklių šio Kliubo 
jie turės gražią sumą pinigų į 
metus laiko nuo dabar.
Ir neužmirškite savęs. Tapkite 
nariu musų Kalėdinio Kliubo.
Ponai Macikas, Sedemka, Jag
minas, Rymkiewicz ir Mickie- 
wicz visuomet pasirengę patar- 

’ n auti jums Rankoje.

PJ^ACERĄOSKAS Peoples “s®1* Bankl

DIDELIS BANKASz 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

STUDIO
* Phon» Bovlcvako 870813133 So.HalstedSt.

LIETUVIŲ AUDITORIUM
PIEŠIAM dailės ir komercijos 

piešinius, išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti, galit prisi- 
rašyt dabar.

Paieškoma
Bronius, ilgą Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!laiką 

gyvenęs Pittsburghe ir jo apie- 
iinkėse — dabar jo adresas gi
minėms nežinomas.

BUČINSKAS, Leonas, Ame
rikon atvykęs prieš kąrą, gyve
nęs vėliausiu laiku 117 South; 
Street, Newark, N. J.

VINCLOVAS, Dominikas, gy-’

Dar trisdešimtis dienų ir jus turėsite turėti 
šilimą savo namuose.

Nelaukite ilgiau, atvažiuokite į musų ofisą arba pašaukite 
telefonu, o mes atsiųsime savo inžinierių į jūsų namus tuojau 
dėl išaiškinimo, kaip jus galite apšildyti savo namą su mažo
mis išlaidomis ir tik biskį įmokėjus. Mes įvesime į jūsų namą 
apšildymą labai lengviomis sąlygomis ir mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

Jei jus norite įvesti į savo namą apšildymą patys, musų 
inžinierius nupieš jums planą, ir nurodys kaip lengva yra tą 
darbą pačiam atlikti. Inžinierius taipgi asmeniškai prižiūrės 
kol darbas nebus galutinai užbaigtas. Tas apsaugosi namų ap
šildymo reikmenų įvedimą ir užtikrins ‘ jums užganėdinimą ir 
pirmos rųšies darbą. Reikalingus tam darbui įrankius mes pa
skolinsime jums dykai. t

Neatidėliokite ilgiau. Sutaupykit sau pinigų ir išvengkite 
bereikalingą rūpestį įsivedant tuojau namų apšildymo reikme
nis. i
Visas musų tavoras yra pilnai garantuotas ir pirmos rųšies.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą plumbingo labai 
pigiomis kainomis

Bile koks tavoras, pirktas nuo musų, jei nepatenkins, mes 
išmainysime į kitą arba grąžinsime pinigus, net penkių metų 
laikotarpyj.

Tikrai žiūrėkite musų teisingo vardo i ir tikro adreso, kuo
met atsilankysit pas mus. Musų vieta yra visas blokas ilgumo 
prie State St. Vieno augšto mūrinis namas sd didele iškaba 
ant viršaus: “M. Levy & Company, Chicago’s Largest Plumbing 
and Heating Supply Company.”

Prie State St., netoli 22 St. Imkite So. State St. gatvekarį 
ir išlipkit ant 22 St. ir jus lengvai surasite musų vietą.

Atdara vakarais iki 8. Nedėlioj iki 1 po pietų.
Pasiklausykit musų muzikos per radio stoti

W. S. B. C. tarpe 9 ir 11 vai. vakarais.

>5,1'

M. Levy & Company
Kampas 22nd& State Streets ,

Phone j visus departamentus Atdara vakarais iki 8
Calumet 0644 ir 0645 nedėlioj iki 1 po pietų

MUSU SOUTH CHICAGO SKYRIUS 
9300 Commercial Avė. Phone Ali Dep. Saginaw 4847 

Musų pardavėjai kalba lietuviškai

KUKvuve.se
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Žengiant Pirmyn

Rusijos bolševikų valdžia pastaruoju laiku rodo di
delio susirūpinimo Lietuvos likimu. Sovietų delegacija 
Tautų Sąjungos nusiginklavimo konferencijon, atvyku
si į Berliną, pareiškė spaudos atstovams, kad Genevoje 
rusai atkreipsią konferencijos dėmesį į Lenkijos-Lietu
vos karo pavojų, nes rusai turį žinių, kad Varšuva ruo
šiantis pulti Lietuvą ir ją aneksuoti. Telegramos iš 
Maskvos ir Varšuvos dabar praneša, kad sovietų val
džia per savo pasiuntinius davusi “draugišką patari
mą“ Lietuvos ir Lenkijos vyriausybėms susilaikyti nuo 
tokių žinksnių, kurie statą pavojun Europos taiką.

Iš šitų žinių kol kas aišku tiktai tiek, kad Rusija 
rengiasi nusiginklavimo konferencijoje panaudot Len
kijos ir Lietuvos konfliktą, kaipo svarbiausią triupą sa
vo diplomatiniame lošime. Tam yra’ daug priežasčių.

Viena, bolševikai nori pasirodyt Genevoje pasaulio 
taikos gynėjais. Na, o kaip parodysi savo meilę taikai, 
jeigu ne smerkiant “karo pavojų”?

Antra, bolševikų valdžia dar iki šiol nesugebėjo su
sitarti su lenkais. Mat, lenkai, gavę paskolą iš Ameri
kos ir susitaikę su Vokietija dėl prekybos, ėmė labai 
pūstis ir pasidarė nesukalbami. Tai Maskva dabar ker
šija jiems, vartodama lazdos vietoje Lietuvos klausimą.

Trečia, sovietų delegatai atvyksta Genevon po to, 
kai Anglija išvijo Rusijos pasiuntinį ir nutraukė ryšius 
su Rusija. Nusiginklavimo konferencijoje eis, žinoma, 
aštriausia kova tarp rusų ir anglų. Šitoje kovoje bolše
vikų diplomatams Lenkijos-Lietuvos ginčas bus labai 
patogus ginklas. Remdami Lietuvą ir eidami prieš len
kus, bolševikai tuo pačiu atakuos Anglijos diplomatiją, 
kuri remia Lenkiją.

Pagaliau, Rusijos bolševikai, po priedanga kovos 
su “karą pavojum“ turės labai patogią progą patarnaut 
Lietuvos fašistinei valdžiai, kuriai jie simpatizuoja visą 
laiką, nežiūrint to, kad ta valdžia be pasigailėjimo šau
do komunistus.

Taigi, diplomatiniai ir politiniai sumetimai, kuriais 
vadovaudamiesi sovietai šiandie tiek daug triubija apie 
santykius tarp Lenkijos ir Lietuvos, yra visai aiškus. 
Bet ar Lietuvai iš tiesų grūmoja toks didelis pavojus iš 
lenkų pusės, kaip Maskva skelbia, tai kitas klausimas. 
Mes dar vis manome, kad pradėt karo avantiūrą len
kams šiuo laiku butų labai rizikinga. Jie yra apžioję 
daugiau, negu pajėgia nuryt. Jeigu jie mėgintų dar dau
giau apžiot, tai galėtų visai užspringt!!

įdomu

“Elta“, oficialinė Lietuvos valdžios telegramų agen
tūra, rado reikalinga viešai užginčyti tą žinią, kad de
rybos tarp tautininkų ir krikdemų nutrukusios.

Pirmiaus Lietuvos smetonininkai nenorėdavo pri
sipažint, kad jie tariasi su klerikalais. Paskui, kai buvo 
viešai paskelbtas derybų faktas, tai jie stengėsi įtikinti 
publiką, kad jos įvykusios krikščionių iniciatyva (kas 
buvo netiesa).

Dabar gi Lietuvos valdančioji partija jau nori, kad 
užsienis žinotų, jogei ji tariasi su klerikalais. Tai gana 
įdomi evoliucija.

NEPAVYKUS KONGRESAS

Atėję iš Lietuvos laikraščiai rašo kiek plačiau apie 
Rygos vadinamąjį “emigrantų kongresą”, kuris iššau
kė nemažai sensacingų pranešimų ir Amerikoje. Pilna 
burna apie ji kalba, žinoma, tiktai tautininkų organai 
ir dalinai klerikalų. Kairesnioji spauda yra suvaržyta, 
o “Socialdemokratui“ cenzūra, matyt, visai nedavė iš
sireikšti. 

f

“Lietuvos Žinios“ praneša, kad socialdemokratų 
partijos centras esąs priešingas tai pozicijai, kurią Ry
gos suvažiavime užėmė Plečkaitis ir jo vienminčiai, ir 
norėjęs paskelbti “perspėjimą soc. dem. partijos na
riams, kad jie vengtų emigracijos į Lenkiją, kur jie ga
lėtų būt išnaudoti lenkų politiniems tikslams.” Bet 
Kauno dienraštis pastebi:

“Ta' delklaracija jau butų buvusi paskelbta 
prieš kurį laiką, jeigu ne kai kurios ne nuo parti
jos pareinančios priežastys.”

Užsimokejlmo Kainai

Chicago ja — paltu: x
Metam*__________________
Pi įsai met^______________
Trims mlnaaianu 
Dviem naineeiama 
Vienam niAneaiul

Chicagoje per neilotojugi
Viena kopija................ ............. — 8c
Savaitei ________  18c
Minėsiu!75c

SuvianytoM Valstijose, ee Chicagoje 
paktai

Metams-------------------------------->7.00
Pusei metą_________________  8.10
Trims mėnesiams  1.76 
Dviem minėsiantis 1.26
Vienam minėsiu!______ __. .76

Lietuvon ir kitur uisleaiuoMi 
(Atpiginta)

Metams _ $8.10 
Pusei metą___________ —— 4J0
Trims įainesiams ___ i______ Akt
Pinigus reikia siąsti pakto Monej 

orderiu kartu su uisakymu.
----- - ----------------- ------ --

SOVIETŲ VALDŽIA IR LIETUVA

$8.00 
4 et 
160 
LM

.76

Tam pačiam liaudininkų laikraštyje paduodama iš
trauka iš Latvių socialdemokratų organo apie lietuvių 
emigrantų suvažiavimą (bet ištrauka “Eltos“ pagamin
ta). Jei spręsti iš jos, tai Rygos kongresas nepavyko. Ji
sai, pirmiausia, suskilo. Apie kongreso krypsnį “Social
demokrate”,. girdi, taip atsiliepęs :

“Duodami galimumo emigrantams laikyti kon
gresą Rygoj, latvių socialdemokratai tikėję, kad 
jie busią politiniu atžvilgiu pakankamai pribrendę' 
savo klausimus svarstyti. Su pasigailėjimu reikia 
pasakyti, kad kongresas ėjęs labai chaotingai, net 
su skandalais. Kongreso dauguma nesupratusi, kad 
kovoj negalima ieškoti paramos pas svetimą valsty
bę. Esą žymių, kad viena emigrantų dalis tokią 
taktiką pripažįstanti ir kad buvo bandymų iš vie- 

• nos valstybės pusės panaudoti kongresą savo poli- 
tiniems tikslams. ‘Mes kategoriškiausiu budu’, pa
reiškia ‘Socialdemokrate’, ‘įspėjam Lietuvos emi
grantus nepasiduoti tokiai meškerei ir avantiū
roms.’ Tokia taktika negalinti padėti kovoj už Lie
tuvos demokratiją. /Laikraštis turįs žinių, kad to
kios taktikos nepripažįsta'nei Lietuvos socialdemo
kratai, nei liaudininkai.”

Ne vieną turbut nustebins, 
pasirodymas Vilniuje lietuvių 
socialdemokratų laikraščio. 
“Kaip tai? Šiandien Vilniuje 
lietuvių socialistų laikraštis?” 
Bet tiesą sakant, reiktų grei
čiau stebėtis dėlto, kad tokio 
laikraščio taip ilgai reikėjo 
laukti Vilniuje, kur ankščiau
siai gimė socialistinis Lietuvos 
darbininkijos judėjimas. Juk čia 
1895 m., ankščiau už visas ki
tas lietuvių partijas, buvo j- 
kurta Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, pirmutinė j savo 
programą įrašiusi Nepriklauso
mos, demokratiškos Lietuvos 
Respublikos reikalavimą. L. S. 
D. P. išėjus be dvejonių į ko
vą, dar anais žiauriausios ca
riškos reakcijos laikais, ilgiausį 
laiką turėjo Vilniuje svarbų 
savo veikimo centrą, apie kurį 
spietėsi visa tų laikų sąmonė- 
janti Lietuvos darbininkija. 
1905 m. apdaužius caro vergi
jos. retežius, iš Vilniaus, o ne 
iš kur kitur, pradėjo plisti po 
Lietuvą pirmieji lietuvių darbi
ninkų laikraščiai kaip “Naujoji 
Gadynė”, “Skardas”, “žarija”, 
“Visuomenė“ ir kiti leidiniai; 
suvaidinę svarbų vaidmenį poli
tiniam Lietuvos darbininkų 
brendime. Čia vokiečių oku- 
pacijs laiku ėjo ir “Daroo Bal
sas”, apie kurį spietėsi aktin- 
gesnieji lietuvių socialistai. Vie
nu, žodžiu, Vilnius socialistinia
me Lietuvos darbininkų judė
jime užimdavo vieną iš svar
biausių vietų. Tik paskutinius 
dešimts metų, susidarius ypa
tingoms sąlygoms, Lietuvos so
cialdemokratų darbas Vilniuje 
lyg ir buvo išnykęs, nežiūrint 
Į tai, kad nekurie tos partijos 
žilagalviai pionėriai čia tebgy- 
vena. ‘Taigi dabar subūrę jė
gas norime tą darbą 
energija varyti pirmyn.

Ką gi mes šiandien 
skelbsime, ko sieksime ir kokių 
kelrodžių laikysimės. Musų so
cialistų darbininkų tikslai žino
mi, keliai kuriais eisime ištirti, 
jėgos kovoj išbandytos. Socia
lizmą ir jo vykdytojus pagim
dė dabartinės žmonijos santvar
kos netobulumai,—todėl mes ir' 
kovojame su'jais, tiesdami ke
lią į šviesesnį, laimingesnį ry
tojų. Nekalbant šį kartą apie 
socialstines doktrinas, mes lai
kome reikalinga, šiam numery, 
bent trumpais bruožais api
brėžti artimiausio veikimo sri
tį ir pačius veikimo budus.

Lig šiol viešasis Vilniaus 
krašto lietuvių veikimas apsi- 
brėždavo beveik vien švietimo 
sritimi. Savaime aišku, kad 
švietimas yra labai svarbus vei
ksnys kiekvienam žmogui, tai
gi ir plačioms darbo žmonių ma
sėms. Bet yra švietimas ir 
švietimas, mokyklos ir mokyk
los. , Mes stovjnie ir kovosiirįe 
tik už tokį švietimą, kuris butų 
naudingiausias darbo žmogui, 
kuris mokintų pažinti realų gy
venimą, jo tvarką, kritikos 
šviesoje išaiškintų jo trukumus 
bei gerąsias puses, nurodytų,

nauja

naujo

tuos kelius kaip gyvenimas su
tvarkyti, kad darbininkai, kurie 
savo pečiais remia visą gyveni
mo mechanizmą, galėtų iškovo
ti sau ir savo šeimynoms jau 
šiandien žmoniškas sąlygas — 
gi ateity iš kapitalo vergų pa
sidarytų jo valdovais ir skirtų 
pasaulį kaipo laisvų lygių pilie
čių draugišką, teisingą darbo 
bendruomenę, kurios darbo vai
siais tegalėtų naudotis tas, ku
ris atlieka kokį nors visuome
nei naudingą darbą. Tokių mo
kyklų šiandien neturime. O 
daugelis esančių, labiau rūpi
nasi poteriais, ir antraeiliais da
lykais, bet 'ne sąmoningu jau
nuomenės auklėjimu ir paruo
šimu kūrybos darbui. Aišku, 
kad tikinčiam žmogui poteriai 
yra brangus daiktas. Bet mes 
nenorėdami užgauti žmonių re
liginių jausmų, pabrėžiame, kad 
gyvenimas susideda ne vien iš 
maldų, bet pipnon eilėn, iš 
nuosakaus kūrybos darbo ir ne
nuilstamos kovos. Iš tos sun
kios ir žiaurios kovos už būvi, i *
kurioj tenka susiremti ne tik 
su gamta, bet. dar dažniau su 
tokiais pat žmonėmis, kurie pa
pratę misti svetimais darbo 
vaisiais stengiasi išnaudoti kas
dien trusiančias alkanas darbo 
skruzdės. Todėl mes stovime 
už tokį švietimą ir mokyklas, 
kur pirmoj vietoj butų pasta
tytas grynas mokslas be jokių 
priemaišų ir cenzūrų. Nes į- 
vairių priemaišų ir cenzūrų ti
kslas visad vienodas: užtemdy
ti pati mokslą ir iškreipti jo 
veikimą iš plataus tiesos .kelio 
į visokius klerikalizmo, šovi
nizmo etc. šunkelius.

Jeigu švietimo srity kai ka
da ir tekdavo darbo žmogui 
nuberti trupimai nuo buržuazi
jos stalo,—tai ekonominėj sri
ty jis buvo paliktas plikas kaip 
tilvikas. Lig šiol, šio krašto 
lietuviai darbininkai neturi jo
kių politinių, ekonominių bei 
profesinių organizacijų... Ne
daro jokių susirinkimų kuriuo
se jie galėtų aptarti savo rei
kalus, išaiškinti priemones ir 
kelius, kaip iš savo vargų iš
bristi, kaip iškovoti šviesesnis 
rytojus. Todėl ir čia mes žen
giame su tiesos žodžiu, su drau
gišku patarimu pas kiekvieną 
darbininką, vis vien kur jis be
būtų: fabrike, dirbtuvėje, su
puvusioj kaimo lūšnoj ar atski
roj šeimynoj tarnautų. Visiems 
jiems sakome ir sakysime, kad 
darbo žmogumi niekas kitas 
nepasirūpins, niekas jo padėties 
nepagerins, kaip tik jis pats 
kovodamas už savo teises. Bet 
norint kovą laimėti, reikalinga 
visiems darbo žmonėms burtis 
į krūvą, organizuotis į kuopas, 
partijas. Nes ir tie, kurie dar
bininkus išnaudoja ir su ku
riais ‘ darbinųikaips reikia 
grumtis,--eina1 prieš juos susi
būrę į įvairias, dargi ginkluo
tas organizacijas. Jėga tegali
ma tik jėga nuveikti. Vienybė
je tėra galybė. Kadangi darbo 
žmonių milijonai, o išnaudoto

jų, veltėdžių saujalė—tai laimė
jimas musų pusėje.

Darbo žmonėms jau šiandien 
buržuazinėje visuomenėj/ svar
bu turėti tokių politinė sant
varką, kurioj jiems butų laido
tos laisvų piliečių teisės ir są
lygos, kuriose jie netrukdomi 
galėtų organizuotis įsiutinai 
kovai. Todėl mes, socialdemo
kratai kurių programoj įrašy
tas darbininkų klasės maximiu- 
mas ir minimumas, nė valandė
lei neatsisakydami nuo galuti
no darbininkų klasės uždavinio 
(įgyvendinimo socializmo); kol 
kas stovėsime už tikrą demo- 
kratybę, kuri šių dienų visuo
menės tvarkoj, laiduotų dau
giausiai teisių darbininkams, 
šiandien, ypač iš buržuazijos 
logerių tenka labai daug girdė
ti apie demokratijos subankru- 
tavimą. Už tai, buržuazija 
stengiasi demokratišką san
tvarką pakeisti įvairiomis fa
šistinėmis diktatūromis. Mums; 
socialistams demokratybė taip 
pat nėra kokia nors šventenybė 
prieš kurią keltumėm kepures. 
Bet mes gerai žinodami bur- i 
žuazijos apetitus, pabrėžiame,; 
kad bet koks fašizmas yra ne 
kas kita, kaip maskuotas dar
bininkų išnaudotojų viešpatavi
mas. Viso pasaulio buržuazija 
matydama šiandien artinantis 
savo galą, pradėjo griebtis fa
šizmo kaipo vienintelio išgany
mo. Tas turi būti ženklu ir 
darbininkams, kad kol nevėlu ir 
jie privalo suspiesti savo jėgas 
žūtbūtinei kovai prieš juodąjį 
fašizmą, 
obalsiai:

“Šalin 
mainius 
vuoja darbo žmonių teisės! Te
gyvuoja socialistinė demokrati
ja! Tegyvuoja socializmas!“

Musų laikraštis pradeda eiti 
tokiu laiku, kada Vilniaus gy
venimas apmiręs. Nes šis di
džiulis miestas neturi išeities į 
visas tas sritis, kurios jį mai
tindavo ir kulias jis aptarnau
davo. šiandien už poros ar tre
jeto dešimtų kilometrų j vaka
rus nuo Vilniaus, eina demar
kacinė linija, kuri neilyginant 
nesugriaunama kinų siena, dėl 
Lenkijos-Lietuvos ginčo, jau de- 
šimti-'-metai laiko tarpusaviam 
karo stovy abi valstybės. Mes 
socialdemokratai ir šiuo klausy
mu laikomės kitokio nusistaty
mo, negu buržuazinės partijos. 
Bet 
liau.
brėžti štai kas. 
buvimas tarp abiejų valstybių, 
kaip vienoj taip ir antroj pu
sėj sudaro patogią dirvą šlykš
čiausiam šovinizmui bujoti. Ry-( 
tų Lietuvoj pro ašaras skun
džiasi lietuviai, N. Lietuvoj len
kai. Gi tiems skundams ir 
klyksmams nesimato jokio galo. 
Priešingai. Šovinistinis aliar
mas įėjęs į užburtą ratą, ugdo 
vis didesnę vienų kitiems ne
apykantą, kuri gali privesti prie 
labai liūdnų rezultatų. Sąvaimi 
suprantama, kad tas įkarštis ir 
tie skundai, jei ne visai išnyk
tų, tai bent žymiai sumažėtų, 
jeigu tarp turimų galvoj 
tybių, prasidėtų normalus 
tykiai. Tuomet apakinti 
nes prasiblaivytų ir bent 
sąmoningiau pažvelgę į pačių 
dalykų esmę, pajėgtų surasti iš
eitį iš to užburto, aliarme pa
skendusio rato.

Šiaip ar taip yra, bet mes. iš 
savo pusės pareiškiame, kad vi
su griežtumu kovosime su kiek
vienu engimu vis vien kur jis 
pasireikštų; taigi ir tautiniuo
se santykiuose. Mes jokiu budu 
negalėsime ramiąi žiūrėti į 
abiejų pusių didelius naciona
listų apetitus, o ypač į zoolog’- 
nį patriotizmą ir gindami visu 
griežtumu tautiniai kulturi- 
nius Vilniaus krašto lie
tuvių reikalavimus, visad bu
sim teisingi, tokiems pat lenkų 
interesams anapus demarkaci
jos. Smerkti ir kovoti su to
kiais pigia demagogija nudažy
tais, nesveikais visuomenės gy
venimo reiškiniais, privalo būti 
netik mus vienų, bet ir kiek
vienų kultūringo, kritiškai mąs
tančio žmogaus prievolė.

Musų politinės kovos

fašizmas! šalin veid- 
išnaudotojus! Tegy-

šiuo reikalu išsitarsime vė-
Dabartis mums rupi pa-

Santykių ne-

vals- 
san- 

žmo- 
kiėk

l ručine and Atlantic motoj

Kapt. Hawtorne C. Gray, ku-j 
ris buvo orlaiviu augščiausia už 
kitus užsikėlęs — 43,000 pėdų. 
Bet ten augštumoj ir pasimirė, 
gal būt nuo šalčio (kuris tokioj 
augštumoj siekia 40—80 laips
nių žemiau zero) ir nuo stokus 
oro. Paskutinis jo užrašas pa
darytas 40,000 pėdų augštumoj. 
Orlaivis su jo kunu nukrito že
mėn ir susidaužė.

Savo straipsny j pami nėjom 
demarkacinę liniją. Pasakom iš 
anksto, kad mes jos nelaikysi
me bent tuo slenksčius kuri; 
skiria dangų nuo pragaro, kai) 
tai daro lig šiol ėję Vilniuj lie
tuvių laikraščiai. Jie visa tai, 
kas darosi anapus slenksčio, 
arba girdavo arba nutylėdavo. 
Kitaip sakant slėpdavo, nors 
danguje viešpataujant “naujos 
eros“ apaštalams ir šlykščiau
siai dalykai vykdavo. Musų tak
tika link šių abiejų valstybių 
bus tokia: kas girtina girk, kas 
peiktina peik be pasigailėjimo. 
O peiktino anoj pusėj šiandien 
labai daug. Jeigu Rytų Lietu
voj, lietuviai skundžiasi savo 
nelygia padėtimi su lenkais, tai 
už demarklinijos (mums gėda 
vartoti šioj vietoj žodis “Ne
priklausomoj Lietuvoj”) aimai- 
nuoja ne tik svetimtaučiai, 
kiek visa lietuvių tauta, su
kaustyta politinės nelaisvės re
težiais ir engiama fašistinės 
gaujos budelių, smurto keliu 
pagrobusiu valdžią į savo ran
kas. Šiandien laisvėmis tenai te
sinaudoja karo komendantai, 
parsidavėliai karininkai, žval
gybos šnipai ir visokie kiti par- 
sisamdę bernai, prišaky su veid
mainių fašistų gauja.

Nejaugi mes galime prieš vi
są tai kas šiandien vyksta mu
sų krašte, bent mirksniui už
merkti akis? Ne! Mes laikome 
ir laikysime savo būtiniausia 
pareiga, kuo plačiausiai infor
muoti skaitytojus netik apie 
vietos lietuvių darbininkų ir 
nedarbininkų gyvenimą, bet ir 
apie Lietuvos valstybės vis aš
trėjančius vidaus santykius, 
bei jos gyventojų kovą su dar
bo liaudies budeliais. Esame 
daugiau, negu tikri, kad musų 
tiesos, laisvės ir kovos žodžiai 
prasimuš ir į fašizmo gangre
nos apimtą bendrą tėvynę; kur 
jie bus musų pavergtiems bro
liams paguoda, moralia paspir
timi, o kas svarbiausia, trimitu 
raginančiu į žūtbūtinę kovų su 
tautiška šventenybės kauke pri
sidengusiais niekšais. Mums 
daugiau negu aišku, kad pasi- 
liuosavimas iš to fašistinio ka
lėjimo, kuriame šiandien merdi 
sukaustytas visas Lietuvos gy
venimas— yra pačios lietuvių 
darbo liaudies rankose. Juo 
greičiau prisiartins sprendžia
moji kovos valanda ir bus nu
šluoti niekšingieji veidmainiai, 
tuo sveikiau bus musų kraštui 
ir jo ekonominiam bei kultūri
niam progresui. Todėl mes ir 
šaukiame darbo liaudį juo grei
čiau numesti nuo savo pečią 
vergiškus pančius. Nes:

“Kas vergo retežių nedrįsta 
numesti;

“Tas laisvas niekuomet ne
bus!” (“Pirmyn”).

Šeštadienis, Lapkr. 26, 1927

Šachmatai, kaip moks
lo dalykas

Prieš keliasdešimt metų, Prū
sų švietimo ministeris kreipėsi 
į gimnazijų direktorius prašy
damas, kad jie bent įterptų 
šachmatų lošimą į neprivalo
mųjų dalykų skaičių. šis kai 
kuriuo atžvilgiu keistas švieti
mo ministerio žygis gali būti 
pateisintas šiais samprotavi
mais.

šachmatų lošimas, pirmiau
sia nepaprastas lošimas. Tai fi
losofiškas lošimas, turįs 'savy
je eilę meno ir mokslo elemen
tų. Šachmatais lošiant lyg turi
ma reikalo su karu, kuris veda
mas kai kada nepaprastu tikslu 
m u šachmatų lentoj ant 64 
kvadratų. Įvairus strategiški 
veiksmai seka viens po kito, čia 
laimė jokios rolės nevaidina, 
šachmatų lošimas yra minčių 
kova prieš mintį, kur laimi tas, 
kas logiškiau galvoja. Lošimui 
reikalingos skirtingosios loši
ko savybės, kurios lyg skiria 
vieną nuo kito: ramumas, aiš
kumas, apsimąstymas, savęs 
kritika, vaizduotė, idėjų tur
tingumas ir drąsumas. Del to 
aišku, kad šachmatų lošimas 
reikalaująs tiek gerų proto ir 
budo savybių, tinka auklėti šias 
geras savybes ir priaugančio] 
kaitoj. Taigi šachmatų lošime 
slepiasi auklėjimo vertybė, šis 
-lošimas išlavina ramumą, vaiz
duotę ir gaivina protavimo aiš

ki ūmą. Be to šachmatų lošimas 
suteikia ištisą eilę pačių kil
niausių, morališkų pasitenkini
mų. Nežiūrint to, kad paplitu
sios klaidingų įsitikinimų nuo
mones šitą žaidimą laiko sausu 
ir nuobodžiu dalyku, L-et tikru
moje pasirodo visai kas kita. 
Šachmatų lošimas kai kada tar- 
nuja neišsemiamu šaltiniu žmo
gaus protinei pramogai. .Jaučia 
tai ir paprastas lošikas. Visi 
džiūgauja ir būna tiesiog suža
vėti, kada jiems rodomas šach
matų uždavinys. Prie šito ma
lonumo prisideda dar antras. 
Juk geriausieji gyvenimo tiks
lai susidaro iš protu k t ingo dva- 
sios veiklumo, šachmatų loši
mo melu dalyviai netarpiniai 
yra produktingi šia prasme, 
kas ir sudaro vyriausią žaidi
mo grožį.

Gerai šio lošimo galima iš
simokinti tik jaunuose metuose 
Jaunosios kartos auklėjime 
šachmatai suvaidina žymią ro
lę, nukreipdami jaunuomenę nuo 
blogų palinkimų. Peržengus 
vaikystės slenkstį, jaunimas 
lengvai pasiduoda blogiems pa
linkimoms. šachmatai kaip tik 
čia suteikia didelę naudą, šitas 
lošimas žadina aukštąją meilę 
prie visko kas kilnu. — Zgm.
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A. KUPREIšIS

Gyvenimas Sovietu Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

(Tęsinys)
Koąuinoms reikia ne žmonių, 

bet dolerių.
Sužinojęs apie tai, aš para

šiau p. J. Grobui (j Chicagą) 
laišką, kad butų atsargus su p. 
G olos u, kuris vadovavo Ccn t ra
tiniam Biurui. Turiu pridurti, 
kad Grubas buvo musų dar A- 
merikoj susiorganizavusios ko
munos narys. Tuo laiku musų 
komuna pas Golosą buvo sudė
jusi $12,000.

Kiekvienas klausimas, kaip 
žinia, turi dvi pusi, o ypatingai 
tada, kai ginčas eina. Tad ir 
man norėjosi patirti ne tik 
skriaudžiamųjų nusiskundimus, 
ale ar valdininkėlių nuomones.

Nuo jų teko išgirsti visai ki
tonišką muziką. Kai dėl musų 
komunos jie teikėsi štai kokį 
patarimą duoti:

‘Jūsų komunoj mažai pingų 
tėra. Jeigu galėtute sukelti 
$50,000, tai kas kita. Geriau 
jums butų prisidėti prie musų 
ar kurios kitps komunos. Su
prantamas daiktas, mes nori
me, kad jus su mumis pasiliktu- 
te. Jums tai ir gi ant naudos 
išeitų. Ir štai kodėl: musų ko
muna yra tvirčiausi. Vargo, 
tiesa, teko pusėtinai pakelti, 
kol atsistojome ant tvirtų kojų. 
Šiandien musų komunos vėrė 
siekia $280,000. Tiek galėtume 
surinkti komuną likviduodami. 
Nėra ko griekas slėpti, pas mus 
ir trukumų yra. Dar mes nega
lime tinkamai

»

• I žmones, kad prie jų komunos 
prisidėtų. Mat, tąsyk jie turės 
progos tuos naujokus išėsti, o 
jų pinigus sau pasilaikyti. Jei
gu tai nėra besąžiningas žmo
nių 
kas

plėšimas, tai aš nežinau, 
yra plėšimas.

Kelionė į Charkovą.
Ant galo, gavome patarimą 

važiuoti į Charkovo Narkom- 
zemą. Esą ten tikrai paskirs 
mums žemės plotą. Taip ir pa
darėme. Nauji vargai, naujos 
b"dos. Stotyj prie bilietų kasos 
išlaukėme apie tris valandas. 
Kai pamatėme, kad patys jau 
nebegalėsime bilietų nusipirkti, 
tai nusamdėme naštanešį (“no-, 
silsčiką”), l«/ad jis nupirktų. 
Jam sumokėjome, regis, tris 
rublius. Gan tankiai pasitaiko, 
kad už bilieto nupirkimą reikia 
daugiau mokėti, negu pats bi
lietas yra vertas. Juo dau
giau esti keliauninkų, tuo dau
giau reikia mokėti už bilieto 
nupirkimą. Žinoma, niekas ne-

Bet tokiame a E vėjy j tenka porų 
dienų stoty j laukti, o magary
čioms dar ir utelėmis užsikrės
ti.

Pribuvę Į Charkovą, jokiu 
budu negalėjome nakvynei vie
tos rasti. Nešdami čemado- 
nus, pradėjome stacijas eiti.

1 Einame į vieną viešbutį, ei-
1 name i kitą, nieko gera. Ant 
galo, pasisekė nakvynę gauti. 
Dviese už tris dienas turėjome 

aprūpinti 200 sumokėti <30 rublių ir 60 ka- 
suaugusių asmenų ir 80 vaikų peikų. . Viešbutyj valgis kai- 

Daugiausia nuoja labai brangiai, toijel val- 
Vaiždas toks 

ir mėsos. Pieną duo-Pat kaip ir Maskvoj. Bedarbių 
vaikams ir ligonims. tūkstančiai, o nuo ubagų ir be- 
tarp

gyvenimo reikalus.
bėdos turime su valgiu, — nč-|£(>me restorane, 
ra pieno 
dame lik

“Jeigu
vių butų

tarp Amerikos lietu- namių vaikų tiesiog apsiginti 
varoma tokia agitaci- negalima. Gi prostitučių, tur 
tarp rusų, tai musų butr, ir Paryžiuj nėra daugiau.

žymiai sustipiėtų.i Savotiškas šmugelis.

Praėjo trys dienos, kol dasi- 
gavome prie vyriausiojo komi
sai o. Pastai asis pareiškė, kad 
žemės mums nėra ir patarė va
žiuoti i Maskvą. Nieko nepada
rysi, — reikia važiuoti. Vėl 
naujos bėdos; negalime bilieto 
gauti. Klausiame viešbučio už- 
veizdos, kas daryti, kad butų 
galima greičiau iš Charkovo iš
važiuoti. Jis liepia mums pa
laukti, kol ateis agentas. Už 
dviejų bilietų nupirkimą agen
tas reikalauja 4 rublių, o bilie
tai į Maskvą kainuoja 16 rub
lių. Keturių rublius mes nesu
tinkame jam mokėti ir einame 
patys į stoti. Agentas nusikva- 

; pareiškia, kad mes be 
reikalo tik laiką gaištame. Nu
einame į vieną stoti, —* prie 
bilietų kasos apie porą tūkstan
čių žmonių stovi. Kitoj stotyj 
irgi tas pat. Kasos uždarytos, 
nes jos pardavinėti bilietus ne
gali, kol nesužinos kiek liuolų 
vielų yra. Pasikalbėję su vie
nu kitu, sužinojome, kad kai 
kurie žmonės jau po keletą die
nų laukia. Sugrįžome atgal į 
viešbutį. Su šypsena veide pa
sitiko mus agentas: “Na, ar jau 
bilietus nusipirkote?’’ Atsakė
me, kad ne. “Juk aš jums sa
kiau, kad be reikalo laiką gai
šinate. Ar ne mano teisybė?”

komunos
Matote, kuomet į komunas įs
toja naujai iš Amerikos atva
žiavę žmonės, tai atsiranda • ir 
naujų pinigų. Jei kurie komu- 
narai pasišalina, tai komunų 
jie nenuskriaudžia, nes įnešti 
jų pinigai pasilieka ižde. Sulig 
komunų patvarkymo, apleidžian- 
tieji nariai gauna tik 25 rub
lius kelionei. Jeigu iš musų 
komunos niekas nebūtų pasi
šalinę, tad šiandien turėtume 
apie 1,000 narių. Tąsyk komu
nai butų buvę riestai, šiandien 
irgi nėra perdaug gerai, nes 
daugelis komunarų nenori dirb
ti. Antra, mes nemokame dar 
tinkamai ukj vesti; be to, karts 
nuo karto pasitaiko ir nederlius. 
Gerai dar, kad turime malūną, 1 lojęs 
kuris duoda mums nemažų 
įplaukų, nes iš visų apylinkių 
gyventojai atveža grūdus mal-

Besąžiningas plėšimas.
Na, manau sau, — puiki čia 

politika. Komuna sustiprėjo 
tik ačiū tam, kad apie 800 
žmonių paliko jai savo sunkiai 
uždirbtus dolerius ir priversti 
buvo ją apleisti su 25 rubliais 
kišenėj! Tie žmonės mažiausia 
sudėjo keletą šimtų tūkstančių 
dolerių, kuriais pasinaudojo ap
sukresnieji komunos nariai. Ir 
jie nesigėdi dar raginti kitus

I

“tu x

(Atlantic ūmi Pacific Photo]

Du Indianapolis, Ind., mayorai prie vieno stalo — Claude Negley, kurį miesto taryba iš
rinko, ir Ira Holmes, kurį buvusio mayoro Duvall žmona (kuri irgi buvo likusi mayoru) paskyrė. 
Ji abu paskyrė savo departmentų viršininkus ir todėl pasidarė dvi miesto valdžios, iki teismas 
išsprendė šią painiavą ir leido tai miesto’tarybai išrinkt visai naują mayorą.

Pradėjome derėtis. Sakome: lavo miesto ant pat Dniepro 
jus visi mus čia plėšiate. Agen- upes kranto. Čia tvarka ir pu
tas juokiasi ir kalba: “Mes juk litika tokia pat, kaip ir Lenino 
kariavome už tai. Aš priklau-1 (komunoj. Sužinojome, kadi 
sau prie armijos ir mano dar- įprieš kiek laiko vienas komu- 
bas yra bilietus pardavinėti.”

“Na, gerai,” sakau aš jam, 
“bet juk jus visi prie vienos 
unijos priklausote?” Atsakė 
teigiamai. “Tokiame atvėjyj,” 
sakau jam, “tamsta skriaudi 
unijos narius, kurie stotyse po 
kelias dienas bilietų laukia. Bi
lietus' juk tamsta parduodi ir 
neunijistams.”

“Visai teisingai,” atkerta a- 
gentas. “Už pinigus aš visiems 
parduodu, nes iš to sau pragy
venimą darau.”

Vėl Maskvoj.
Nuvykome j Maskvą ir pasta

tėme ultimatumą, kad 
duotų žemės Ukrainoj 
Kaukaze. Atsakė, kad 
daugiau neužsimoka ir
aušinti. Girdi, prisidėkite prie 
kurios nors komunos, —* ir vis
kas bus tvarkoj. 

t

Pasitaikė, kad K o m s t o 
sekretoriaus pareigas ėjo buvęs 
amerikietis. Aš jo draugiškai 
ir klausiu: “Ką jus manote apie 
‘Krasnyj Luč’ komuną? Ten 
randasi mano draugas S. Misiū
nas iš Roselando. Tad ar nebū
tų gerai prie tos komunos ir 
mums prisidėti?”

“Kuris velnias jus neš į tą 
komuną,’ ’ atsakė sekretorius. 
“Toj komunoj yra susispietę 
visi chicagiškiai chachlai. Jie 
susirinkimus laiko su revolve- 
rias rankose. Geriau važiuokite 
Į kurią nors kitą komuna.”

Komunarų peštynės.
Apleidę Maskvą Arės išvyko

me į Chersoną (netoli nuo Juo
dųjų jurų). Mieste pagyveno
me keletą dienų, o paskui trau
kiame toliau. iNuvykome į 
“Krasnoje Znamia” komuną, 
kuri randasi netoli nuo Bercs-

mums 
arba 

mums 
burnos

TfiUPYKIT PINIGUS IR SVEIKSTUi
Paleidžiant nuims

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 mėty patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

PASKUTINIS BALIUS PRIEŠ ADVENTĄ 
Rengia Lietuvių Tautiška Parapija 
Subatoj, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1927 

Savo Svetainėj,
3501 So. Union avė. Pradžia 7:30 vai. vakare

Grieš puiki muzika visokius šokius
Bus duodamos gražios dovanos

Visus meldžiame į tą didelį paskutinį balių. KOMITETAS.
T

Vaikų Dailės Draugijėlė Rengia
BALIU, KONCERTĄ IR PRAKALBAS 

šeštadienyje, Lapkričio-Nov. 26, 1927 
Medora Svetainėj

4158 W. Van Buren St. Pradžia 6:30 vai. vakare
Programą išpildys Vaikų Dailės Draugijėlės nariai. Taipgi bus vie

nas iš geriausių kalbėtojų. Po programųi bus šokiai prie geros muzi
kos. Kviečia visus G. P. V. D. D.

kius asmenis, kurių ^padedamas 
slaptai nuvyko Rusijon išvaži
nėjo ją skersai ir išilgai ir vėl 
grįžo tais pačiais keliais Pary
žiun. Netrukus išleido jis kny
gą apie savo kelionę. Joje ap
rašė kaip Sovietuose veikia fa
šistų organizacijos ir kaip tų 

i visur pa
sitikdavo j Į, vadindamiesi kont- 
rabandistais. Knyga sudarė 
didelį įspūdį ir ne vienų išeivį 
paskatino išmėginti šulgino 
keliais nuvykti Rusijon. Ta
čiau iš ten jau daugiau negrįž
davo. Tuoj kilo Įtarimas. Pra
dėta svarstyti priežastys. Pa
sirodė, kad visa Šulgino kelio
ne buvo čekistų nuo pradžios 
ligi galo organizuota ir kur 
tik jis važiavo, visur jį lydėjo 
čekistai, visur pasitikdavo če
kistai ir lošė tariamuosius fa
šistus. [T.]

naras čia buvo nušautas, o 
dviem galvos su kirviais tapo 
nukirstos, šeši komunarai bu
vę pasmerkti mirti, bet viena1 organizacijų nariai 
kulka tebuvusi. Kol suradę 1 ” ” ’
daugiau kulkų, tai pasmerktieji 
susėdę į fordukų ir pasileidę 
važiuoti i Chersoną. Komunos 
valdyba su savo sėbrais bandė 
pabėgėlius pagauti.

(Bus daugiau)

Čekistų provokacijos
Rusų išeivių tarpe kilo su

judimas. Žinomas rusų visuo
menininkas Burcevas, kuris 
anuomet iškėlė aikštėn pragar
sėjusio provokatoriaus Azefo 
veikimą, dabar Įspėja rusų iš
eivius būti atsargiems, nes so
vietų provokatoriai savo gud
rumais pralenkę net ir Azefą. 
šis, kaip žinoma, būdamas re- 
voliucijonierių vadas, išdavinė
jo juos caro žandarams. Su
judimui priežastį daVe žino
mo rusų rašytojo Šulgino ke
lionė Rusijon. Jis praėjusiais 
metais užsieny surado kažko-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, III. ... ............  —Z
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA

Lietuviška Teatrališka Dr-tė Rūta No. 1 
Stato scenoj trijų atidengimų dramą 

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

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 South Halstęd St.

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

T0WN OF lake

School Hali, 48th and Honore Strs.
Nedelioj, November (Lapkr.) 27 d., 1927

f' “Genovaite” — istoriškų «-se paveiksluose dramą. Pradžia 7 v. vak.Vaičkaus dramos teatras stato uenova v j Vaičkus> j Sankunas ir Vaitiekūnas. Artistų sustato 
Vadovaujančias roles vaidina. 1; s’(.Cnc rijų gražumas užtikrina didžiausi pasisekimų,rimtumas, veikalo prakilnumas, kostiumu u . d H . Noveinbel. 27 (|. į School Hali “Gcne-
Atėjusicji džiaugsitės. Todėl seni jauni, pamatyti.

JUS DAR 
TURITE
LAIKO

Jus dar turite progos įsivesti į savo namus garo 
arba šilto vandens šilumą šiai žiemai. Jūsų pečius 
arba furnas nebus judinami kol mes įvesime namų 
apšildymą ir jus nebusite be šilumos nei minutes.

Dabar yra laikas nusipirkti 
garu arba karštu vandeniu 
namų apšildymo reikmenis, 
nes rudeniniai užsakymai 
jau yra beveik užbaigti, bet 
mes dar turime ant rankų 
užtektinai namų apšildymo 
reikmenų, kuriuos mes pir
kome anksti pavasarį ir ku
riuos turime iškraustyti iki 
galo.

Jus galite pasinaudoti proga dideliu kainų atpigi
mu, jus taipgi galite paimti išmokėjimų planą. Jus 
galėsite būti patogiai ir gyventi sveikai visų žiemų 
su moderniškai apšildytu namu ir išmokant dalimis. 
Pašaukit, musų inžinierius atvažiuos pas jus bile 
kada ir tas jums visai nieko nekainuos.

Mes turime pilnų pasirinkimų plumbingo materiolų 
pigiau negu ojselio kainomis.

Sol Edis & Sons
INCORPORATED

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22 St
Tel. Victory 2454 Tel. Lawndale 2454

” 2455

Sekmadieny, Gruodžio (Dec.) 4 d., 7:30 v. vakare

Antras aktas

Čigonai
Dviejų aktų tragedija.

LIETUVIU AUDITORIJOJ

Aida
Po vadovyste komp. St. Šimkaus.

Bus ir šokiai. Kviečia ir rengia jūsų BIRUTĖ



naujienos. ChicBgu, m. šeštadienis, Lapkr. 26, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskaitos
Fieldo m užėjus

Cicero
Užmušta lietuvis.

am-Leonas Stukas, 49 metų 
žiaus, našlys, 1409 So. 49-th 
avė., Ciceroje, lapkričio 23 d. 
ėjo per gatvę. Ant jo užvažia
vo automobilis. Sužeidė. Ne
laimingas žmogus buvo nuga
bentas Austin Park ligoninėn, 
kur, neatgavęs žado, mirė.

Penktadienyje buvo korone
rio tyrinėjimas. Džiurė įsakė 
Cicero policijai ieškoti automo
bilisto, kadangi jis pabėgo, ir 
suradus kaltinti kaip galvažu
dį (murderer). Du vaikiščių 
matė ta nelaimę įvykstant, bet 
ne|>astebėjo automobilio lais- 
nio.

Laidotuvės įvyks pirmadieny
je, lapkričio 28 dienąrį Tau
tiškas kapines. Laidotuvėmis 
rūpinasi p-nų Eudeikių laidotu
vių įstaiga, kuri randasi Cice
roje, prie 14 gatvės ir 49 crt. 
Laidotuvės bus 1:30 po pietų.

> — Reporteris.

Dr.
keliauninkas ir jurų gelmių ty
rinėtojas, laikys paskaitų temo
je “Jurų gyvenimo stebuklai“ 
Fieldo muzėjuje gamtos isto
rijos.
nyje,
je, o 
pikų 
bus

William Beeb, žinomas

Paskaita bus sekmadie- 
gruodžio 3 ir šeštadieny- 
gruodžio 4 temoje “Tro- 
jurų gelmėse’*. Paskaitos

iliustruotos.

North Side
18 d.,

su-

Garfield Park Town of Lake North Side Brighton Park Graboriai

šioje apielinkėje susitvėrė 
vaikų draugijėlė iš 30 narių, 
'levai norėtų, kad jos globoji
mu užsiimtų SLA. 36-ta kuopa 
ir mokintų vaikučius lietuvių 
kalbos ir dainų. Naujai susi
tverusioji draugija turės vaka
rų. — Reporteris.

Svarbi paskaita
Kacenelenbcgen turės paskaitą

Nusižudė.

gy-
34

šiandie SLA. 226 kp. vakaras.

Tiktai $5 Pilna 
Egzaminacija, $5

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano 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 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

o

Komunistai, patekę 
tuojau pradėjo ne
su generale valdy- 
pradėjo nepildyti 

salv-

Auditorijos mažojoje svetai
nėje gruodžio 1 dienų, ateinan
tį ketvirtadienį, turės paskaitą 
žinomas žydų darbuotojas ir ra
šytojas Kacenelenbogen lemo
je: “Lietuva ir jos ateitis“. Prų 

'džia 8 vai. vakare.
Tai yra žmogus, kuris sa

vo intelektu pilnai tinka tokiai 
temai gvildenti. Jis jaučiasi 
Lietuvos patriotu esąs. Jis yra 
vienas žymiųjų Lietuvos rašy
tojų. Jis yra veikėjas apšvie
tos ir kultūros kėlimo dirvoje, 
darbuotojas savivaldybėse, žmo
gus savo kulturingumu ir dar
bu arti susijungęs su Lietu
vos gyvenimu.

šiuo laiku jis vieši Chica
goje, tat ir buvo pakviestas ir 
mielai suliko turėti paskaitą 
minėtoje aukščiau temoje.

Įžanga 25 centai ypatai.
Reporteris

Bridgeportas
Pasižymėjusi surpraiz parė.

Yra parengimų, kurie, anot 
o poeto žodžių, išnyksta kąip 

durnai, kurie nepalieka jokių 
Žymių. Kas iš jų? Kam jie ver
ti?

Ot,

tvarkų, kuri
darbininkų

tai ir pa- 
pradedama

kas kita su pare, kuri 
Padėkavonės dienoje ant 
streeto. Čia tai paliko 
netik atmintyse dalyvių, 

kaktose ar

KAJETONAS JANKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Lapkričio-Nov. 25 dieną, 12:30 
valandą po piet, 1927 m. su
laukęs 49 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Šiaulių apskr., Vai
guvos parapijos, Reinikelių 
kaimo, Amerikoj išgyveno 25 
metus, paliko dideliame nubu
dime moterį Aleksandrą, duk
terį Stanislovą ir Sūnų Kaje
toną, brolį Juozapą Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį. Kūnas pašar
votas, randasi 7017 S. Eggles- 
ton Avė. Tel. Vincennes 7351.

laidotuvės įvyks Antradie- 
nyj, Lapkričio/29 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kajetono Jan
kaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Radzius, Telefonas 
Canal 6174.

Jonas Paulikas

Pėtnyčioje, lapkričio 
Lietuvių kriaučių atsibuvo 
sirinkimas Amalgameitų unijos 
svetainėje, 1564 N. Robey ts. 
šis susirinkimas buvo šauktas 
per aplikatus dėlto, kad reikėjo 
nominuoti valdybą ateinan
tiems 1928 metams. Taigi ir 
susirinkimas buvo skaitlingas.

Piiėmus protokolus iš praei- 
ų nutarimų, buvo išduoti ra

portai Joint Roard’o delegatų. 
Delegatai paaiškino apie Joint 
Board’o ir kriaučių Chicagoje ’ 
veikimų, taipgi pranešė gana į- 
domų dalyką, kuris nustebino 
nisirinkusius, būtent, kad Mon- 
trealy ir nekuriuose kituose 
Kapados miestukuos!© buvo 
Griaučiai išsirinkę komunistus 
į valdybas, 
į valdybų, 
besiskaityti 
ba, taipgi
unijos slinkiai iškovotų 
gų. Vietoje 44 valandų, kurias 
Amalgameitų unija yra iškovo
jusi, komunistai pradėjo dirbti 
18 valandas ir daugiau, ^net ir 
už viršlaikį nereikalaudami lai
ko ir pusės, kaip unijos yra 
nustatyta. Komunistai daleido 
:r kitokius panašius dalykus. 
Taigi pamatę kriaučiai, kad ko
munistų tapo apgauti, kreipė
si prie generalinės valdybos, 
’dant ši sutvarkytų dalykus ir 
itsteigtų unijos 
taip sunkiai buvo 
iškovota.

Generalė valdyba 
darė ir dabar vėl * 
tvarkyti pagal unijos taisykles. 
Prie to dar delegatai pranešė, 
kad turbut sausio mėnesį kriau
čiai kraustysis į savo namų, ku
ris busiąs vienas gražiausių 
dinkų, kokius darbininkai 
šiol turėjo.

Biznio agentas maždaug 
kį pat raportą išdavė, kaip ir 
delegatai.

Priėmus visų delegatų bei 
valdybos raportus, buvo nomi
nuota valdyba ateinantiems 
metams. Nominuoti šie nariai: 
Pirmininku F. Prusis, vicepir
mininku Ig. Cernauskas, nuta
rimų rašt. A. Kedzel, finansų 
rast., iždininku J. Bertašius, 
maršalka J. Radišauskas, ko
respondentu K. J. Semaška; 
biznio agentais K. Kairis ir K. 
Semaška; į lokalo Pildomąją 
Tarybą R. Smalelis, V. Pačkau- 
skas, A. Rulis, A. Bacevičius,
J. Daunis, X. Saikus, K. Rugis; 
i Joint Board’ą delegatais: J. 
Auksorius, F. Brajus, Beigo, 
A. Čepaitis, F. Zille, F. Prusis,
K. Valskis.

Visi šie nominuoti yra rimti 
draugai. Todelgi, kriaučiai, įsi- 
■tėmykite šiuos draugus ir ka
da bus balsavimas būtinai bal
suokite už juos. Balsavimai bus 
slapti per balotus. Balsavimo 
diena L>n« vėli

Dar turiu priminti,
Trockio pastumdėliai pastatė 
savo kandidatus, kelias 
les ir keletą tavorščių, 
tik tinka žvirbliams iš 
pių baidyti.

Buvo atsilafikęs draugas 
Kšickis, kuris apie pusę valan
dos kalbėjo apie organizacijos 
dalykus.

Taipgi tapo išrinktas komi
tetas dėl pasitaisymo kaslink 
Dr. Basanavičiaus paminklo 
statymo.

j Dar pasitarus nekuriais rei
kalais, susirinkimas užsidarė, 
šiaipgi kriaučių padėjimas, a- 
belnai imant, yra vidutiniškas, 

j Yra uždirbančių gana gerai, yra 
ir gana prastai, taipgi ir vidu- 

'tiniškai. — Kriaučius.

linksmumas 
krantų, kaip

ba
iki

kad ir

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
trečiadienj, lapkričio 23 dieną, 
kilęs iš Šilalės parapijos, Ra
seinių apskričio, 
tų amžiaus. 
1715 So. Canal 
mierą Sunklorą.
minių Chicagoj 
Amerikoj, prašome 
Kūnas bus palaidotas Tautiš
kose kapinėse pirmadienį, 
kričio 28 dieną, 2 vai. po 
tų.

pane- 
kurie 
kana-

apie 40 me- 
Kunas randasi 

St. pas Kazi- 
Jei yra jo gi- 
ar kur kitur 

atsiliepti.

pie-

Patarnauja graborius A.
Butkus, Telefonas, Canal 3161.

13-čio 
lymių 
bet ir kai kurių 
galvose.

O ir pats parės 
buvo išsiveržęs iš
kad pereitą pavasari Mississip- 
pi upė. Ir kad suvaldžius tąx 
’inksmumą, buvo atvykusi net 
oolicija,, kuri ir uždarė parė 
hskį peranksti — apie 10 va- 
andų vakaro.

Ta nelaboji policija nedavė 
Yarodyti viso, kų lietuvės ir 
ietuviai gali ir moka parodyti.

— Reporteris.

Pipirai Pustapčdžiui

0 tai

“Naujienų“ 275-me numery
je, vietinėse žiniose, Pustapė- 
dis truputį pakedena musų mo
teris. Pakedenimas butų labai 
viotojie, jei atatiktų progresui. 
Bet regresas apsišvietusiems 
įmonėms yra nepakenčiamas, 
r todėl, jei jau kedenti, tai rei

kėtų kedenti moteris, atsiliku- 
»ias keletą desėtkų metų nuo 
irogreso. O tokių dar yra.

Nuolatinis keitimas stailų 
(madų) nėra epidemija, o tik 
pagerinimas, patobulinimas, pa
našiai kaip ir kįtų bent kokių 
išradimų pagerinimai, 
reiškia progresą.

Buvo laikai, kai moterys, da
gi ir vyrai nešiojo ilgus plau
kus. Bet tie laikai vargiai be- 
grįš. Ilgi plaukai labai nepa
ranku nešioti. Daug prie jų 
darbo ir nesmagu nešioti. Be 
to, l<n.n gfi butų, jei Šiandien 
moterys ir merginos vaikščiotų 
kaldremis apsigaubusios ir il
gais, rainuotais su tūkstančiais 
kvoldų andarokais?

Tokis dėvėjimas butų dide
le sunkenybe moterims ir tie
siog nepakenčiamas. Pats Pus- 
tapėdis vargiai butų linkęs į 
tokias žiūrėti. Reiškia, neprisi- 
taikymas pri's progreso eigos 
netik kad apsunkina, bet da
ro nejaukiu gyvenimą, puldo 
moteriškės vertę, atitraukia 
nuo meiliškos įtakos, kurią 
gamta suteikia.

Kas kita visos tos, kurios 
spėja prie visa tai prisitaiky
ti. Tokios netik manau, gerb. 
Pustapedį, bet ir “Naujienų“ 
repoiterį sujaudina kai kada.

Morta

Simpatiškas
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Pereito utarninko ryte, taip 
apie 4 valandų, du bomu pa
stojo kelių p-nui M. Kavaliau
skui, kuris turi vieną didžiau
sių šioje apielinkėje lietuvių 
kepyklų. Plėšikai atėmė ketu- 
riolikų dolerių. Gal butų atėmę 
ir daugiau, bet pabūgo prava
žiuojančio auto.

Kaip visi SLA. 226-tos kuo
pos nariai, taip ir visi kiti mu
sų kolonijos gyventojai turėtų 
šį vakarą neapleist©. Tokių žy
mių organizacijų parengimais 
mes privalėtumėh domėtis, čia 
visi atsilankę galėsime kartu 
smagiai laiką praleisti ir pasi
linksminti. O'kas svarbiausia, 
kad susieisime į artimą pažin
tį. Tad visi į vakarą. Aras.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 404Q 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Laurinaitis ne
to 

ir atsukęs 
* savo gy-

susikrimtęs, 
nutraukė juo

p-nu Eu- 
įslaigoje, 

avė. Koro- 
pripažino

Kazimkiras I .aurinaitis, 
venęs 4512 So. Paulina str 
metų, našlys, nusižudė.' Paliko 
dukterį kokių 12 metų ir sūnų 
10 metų.

Kazimieras
dirbo keletą mėnesių, dėl 
buvo 
jazą, 
zastį.

Kūnas pašarvotas 
deikių alidotuvių 
1605 So. Hermitage 
nerio tyrinėjimas 
saužudystę.

Velionis laivo biednas. Paliko 
zuikučius be priežiūros. Dagi 
palaidojimui gal teks šauktis 
pagalbos geros širdies lietuvių.

— Reporteris.

Joniškiečiu Kliubas
Joniškiečių Kliubo susirinki

mas įvyko lapkričio 20 dieną 
p. Ežerskio svetainėje, 4600 S. 
Paulina st. Susirinkimą atidarė 
pirm. J. Butautis 3 vai. po pie
tų. ,

Naujų narių kliuban įsirašė 
septyni. Matyti, kad kliubo na
rių skaičius auga, o ir finansi
niai kliubas gerai stovi.

Komisija išdavė raportą apie 
įvykusį kliubo vakarėlį, kuris 
buvo 30 dieną spalių. Vakarė
lis gan puikiai pavyko. Atsi
žvelgiant į medžiaginę vakarė
lio pusę, tenka pažymėti, kad 

/kliubui liko gryno pelno $67.15. 
bariai tuo buvo labai patenkin
ti ir išreiškė padėkos vakarėlio 
rengimo komisijai, kuri taip 
rūpestingai suruošė vakarėlį su 
gražiu programų.

Nors kai kurie asmenys, pa
sivadinusieji korespondentais, 
ir bando kliubo vardą arba val
dybą diskredituoti, vienok jie 
už tai gavo tinkamą papeiki
mą nuo narių dėl to, kad /pat
sai korespondentas, nors ir ne
buvęs įvykusiame kliubo vaka
rėlyje spalių 30 dieną, bando 
diskredituoti ir šmeižti kliubą.

Kliubo nariai ir valdyba la
bai pasijuto užgauti, kai patė- 
mijo “Naujienų“ 269-me nu
meryje korespondenuiją apie 
tą vakarėlį, po kuria pasirašo 
koks ten korespondentas. O 
tas korespondentas, matyti, kad 
jis stengiasi kliubą diskredi
tuoti. To pono mintis kliubo 
nariai supranta, ir jeigu jis ne
sustos \>kią netiesą rašinėjęs, 
kliubas mokės su tokiu asme
niu tinkamai pasielgti.

Turiu pripažinti tiesą, kad 
kliubas savo mėnesiniame susi
rinkime daug svarbių dalykų 
nutarė. Jis tarpe kita ko nuta
rė dar surengti kokį vakarėlį 
su vaidinimu. Tam tikslui iš
rinkta komitetą^ iš trijų ypa
tų. Komitetai! įeina F. Anca, 
B. Petraitis ir J. Pauga.

Naujuose sumanymuose ta
po duotas įnešimas per K. Kip
šą, kad kliubas paaukautų iš 
kasos, sulig narių nutarimu, 
kiek 'pagelbos tiems Lietuvos 
draugams, ką kovoja už laisvę 
ir konstitucines teiseš Lietu
voje, kurios šiandien Lietuvoje 
yra patremtos ir mindžiojamos. 
Taigi musų, kaip kultūros ir 
apšvietos klinbo nariai, turi ne
užmiršti tų draugų, kurie šian
dien kovoja už laisvę ir kultu
vą Lietuvoje.

Prie įnešimo drg. J. Vaičuiis 
davė pataisymą, kad dar ir au
kų parinkus iš narių. Pataisy
mas priimtas, ir p-lč Ančiutė 
ir J. Vaičuiis buvo pakviesti pa
rinkti aukų. Aukavo po $1 — 
J. Butautis,» A. Rindzius, K. 
Kipšienė, J. Yankus, J. Pauga, 
J. Vaičuiis, Sveikackas, M. 
Laucįps, F. Anca; po 50c. — 
B. Petraitis ir S. Kanušas; 
smulkių aukų surinkta $1.20. 
Joniškiečių Kliubas paskyrė 10 
dolerių. Viso labo susidarė 
$22.20.

Kliubo Korespondentas.
Prierašas. — Aukos $22.20 

priimtos ir bus pasiųstos Lie
tuvos politiniams tremtiniams 
Rygoje. —“Naujienų” Red.

Town of Lake

Bridgeportas
SU A. 134 k p. vakarėlis.

Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, trečiadienyje, buvo su
rengtas SLA. 134 moterų kuo
pos šokių vakarėlis.

Kadangi kaip tik tuo laiku, 
kai publika turėjo rinktis pa- 
rcngiman, ėmė smarkiai lyti, 
subiuro oras, tai, matyti, dau
gelį svečių lietus sulaikė. Pras
tas oras veikiausia buvo prie-* 
žastimi to, kad žmonių atsi
lankė nedaug.

Muzika buvo gera, šeiminin
kės vaišingos. Publika linksma. 
T'i’rsa, atsirado viena mergaitė, 
kuri parode, kad ji turi dau
giau “pep“, negu tinka. Ale tai 
ne vakaro rengėjų kaltė. Grei
čiau tėvai turėtų prižiūrėti sa
vo dukteris, idant jos nedarytų 
gėdos sau ir patiems tėvams.

— Reporteris.

Genovaitė.
Kur geriausia bus praleisti 

sekmadienis?
Ogi School Hali teatre — pa

matyti, kaip Tendžiulytė vaidi
na Genovaitės rolę, Vaitekūnas

Sigito, Vaičkus — Goliaus ir 
be to dar 15 geresniųjų Chica
gos scenos pajėgų. — Rengėjai.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie prikląuso, tegul 
nuejna į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow“ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (Fenų nuo pa
skelbimo.

962 
910 
916 
927 
928 
929

3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn A 
CHICAGO, ILL.

Garnys pp. Dargu 
žius aplanke

Padėkavonės dienoje pasitai- 
buti Northsidėjie. Apie 3:00 
pietų rengiaus traukti Sau
liuku!, bet... ko dabar čia 
praeiviai kaklus ištiesę žiuri

k ė 
Po 
tų 
tie 
aukštyn? Pakėliau galvą ir aš.

Nustebau, žiuriu ir savomis 
akimis netikiu; ghrnys suka, 
vis ratu, tartum -nežinodamas 
kur nusileisti. Supraskite: lap
kričio pabaiga, visi garniai jau 
senai tu r būt pasiekė Panamos 
kanalą, o šis, apleidęs šiltus 
kraštus, sugrįžo tokiu nepa
prastu laiku atgal.

Užsižiopsojau. Primerkiau 
vieną akį, prie kitos pridėjau 
rankų triubelci sulenkęs, kaip 
spektyvų, kad geriau įžiūrėjus. 
Matau, snape rišulį. Supratau, 
kad jis Thanksgiving Day do
vana kam nors atneša, I/et nu
manu, adreso iš aukštumos ne
gali įžiūrėti.

O garnys vis suka ir suka, 
vis ratu žemyn ir žemyn. Mane 
pagavo natūralūs 
Lauksiu, manau, 
nusileis.

štai jau ir ant
numeris 1615 North 
avenue. Nuo stogo musų garnys 
per kaminą įleido rišulį 
Pats gi išskėtė sparnus, 
diev!

Negalėdamas įveikti
durno, aš į namo priemenę: ant 
laiškų dėžutės užrašas: Stasys 
Dargužis.

Dargužis! Aš jį gerai pažįs
tu, tik nežinojau, kur jis gy
vena. O jis yra žinomas Chi- 
cagai realestatininkas, kuris 
turi ofisų arti “Naujienų”, prie 
So. Halsted ir 18-tos gatvių.

Kitą dieną, būtent penktadie- 
nyje. sntik.au i>. Dtai-g-u ž i. Vei
das žyba, kaip nušveistas vari- 

nis verdulis. Klausiu:
—.Kas su tavo, brolau, veidu 

atsitiko? Perdaug išmetei va
kar, kaip Padėkavonės dienoje?

—Ne, stenografę garnys at
nešė. Suprask, tryliką metų ir 
tryliką valandų turėjau laukti. 
Ale,
kė bus — tikra Tetrazini! Ne
spėjo akių praverti, kad uždai
navo, uždainavo, tuojau supra
tome, kad operos balsą turi... 
Bet sudiev, reikia bėgti.

-—Kur bėgi, palauk!
—Moteris iš džiaugsmo bis- 

kį susirgusi, randasi Norvegian- 
American ligoninėje, kambarys 
520. Reikia atlankyti.

—O kaip jaučiasi?
—Ačiū, fine, bėgsiu. — Rep.

žingeidumas, 
žiūrėsiu, kur

stogo. Namų
Nordica

vidun. 
ir su

žingei-

žinotume, kokia daininin-

Andrekus Stanislovui 
Clemons Miss N 
Jonatis Jonas 
Lemezis Gos 
Lyvatkauskis Jonas 
Lyszozasz Karolina 
M ate j a Joe 
Ogorzata Elzbieta 
Patras Martin 
Pavlovicb John

Tel. Roosevelt 7532

S. M. Skudas
GRABORIUS

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoji- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu 

i site pilnai patenkinti

t 1911 Canalport 
Avė., Chicago.

938
940
941
943 Petryla Frank
944
948
962
968

Petrulis John
Pliek Julius 
Spudas J 
Tamosecini Adomui

PRANEŠIMAI J
Sekmadienio vakare kaip 8 ’ 

Raymond Chapel, 816 W. 31st St., į 
Lapkričio 27 d., įvyks svarbus pro-' 
gramas. Dalyvaus M r. ir Mrs. Fenn. 
Pp. Fenn’ai yra garsus muzikai; nes 
jie yra dalyvavę pagarsėjusių te
atrų lošimuose. Pastaruoju laiku dar- 
buojaši prie jaunuomenės skyriaus 
Pavieto kalėjime, kad atvesti jau- ‘ 
nuolius ant tikro gyvenimo kelio., 
Malonėkite atsilankyt ir išgirst jų ; 
kalbų iš patyrimo ir 'pasiklausyti pa
vejančios jų muzikos.

vai., i

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks Lapk.j 
Nov. 27 d., Mildos • svet., 1 vai. po 
pietų. Malonėkite visi pribut laiku 
ir atsivesti naujų narių.

A. Zalagėnas, rašt.

Town of Lake. S. L. A. 122 kuo
pa rengia vakarą naudai įsteigimo 
knygyno, nedėlioj, lapkričio 27 d., 
Krenciaus svet., 4600 So. Wood St. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 
50c. Visus kviečia Komitetas.

Metiniai Prij uostiniai šokiai, ren
gia Lietuvių Moteių Draugija Ap- 
švieta, Nedėlioj 11 d. Gruodžio-Dec. 
1927 m., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
6:30 vai. vak. Tikietas 50c. Kuri 
turės įvairesnį žiurstą, ta gaus do
vaną. Dovanos yra kelios. Pirmas, 
antras iy trečias praisas.

Kviečia visus
Komitetas.

NEDĖLDIENIŲ PASKAITOS 
Rengia 

“GYVENIMAS”
Trekčia iš eilės paskaita įvyks ne

dėlioj, lapkričio 27, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 South Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte. Šios pas
kaitos tema — "ŽMOGUS IR JO 
KRAUJAS”.

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

Kviečia visus "GYVENIMAS”.

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 
vul. Vi«i nariai ii- i m. i
atsilankykite, u busite užganėdinti.

— Rengimo Komisija.

Garfield 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. P. V. D. D.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2510 ’

Lietuviai Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

i 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 Į2 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namą 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

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

V s
3241 South Halsted St.

Te!. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Room 1012

Phone Dearborn 2734
190

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

3335 So. Halsted St.
pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

Po

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4681 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800 
Namų Telefonas Republic 9723

j. p. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

sntik.au
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Akių Gydytojai __
DR. G. SERNER

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

LIETUVIS

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

Tel. Boulėvard 7679

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

relephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

255!) West 63rd Street 
Cor. ltockwell St. 

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gyčio staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sios 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 8110

Naktį So. Shore 2238, Boulėvard 6488

Educational

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Miscellaneous Einančią!

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
LIETUVIAI, kam jums šalti šią 

žiemą. Kuomet tik biskį Įmokėjus mes atvešinie į jums namų apšil
dymą, kitus išmokysite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip- 
gi turime dideli pasirinkimą plum- 

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

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

REIKALINGAS Janitorius, žinan
tis asvo darbą, unijistas. vedęs. At- 
sišaukite tuojaus, Lawndale 5301.

MAN i-eikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schuniann Grojiklį Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Milvvaukee Avė., 
l-os lubos.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulėvard 758JK

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

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

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

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kai*Hi S

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinarh $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

111
Mes

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4142 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

OPTOMETRIST

Phone Boulėvard 6487
4619 South Ashland Avenue 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulėvard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

GREITAI IK PIGIAI j k 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės. 
mokslo šakų, 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį- mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums1 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abe.lnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

DAUŽYKIT AUTOMOBOLIUS
Aš atidariau didžiausią automobi

lių dirbtuvę kur atliekam visus dar
bus, mekanišką geležies, blekės ir 
_ 1 v’ J ’ Taipgi partraukiam
sudaužytus karus iš kur tik pašauk- 

........................................................ Per- 
auto-

• • i,.-.... šit ir pataisom kuo pigiausia,stenogi afijos, ir tų |<am sudaužytus ir nudėvėtus 
Musų mokyklos nauja mobilius.

Kreipkitės
AUTO REPAI R SHOP, 

JOHN M1KŠIS
3407 So. Morgan St.

Phone Boulėvard 9421

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
labai pigia kaina. Pasimatykit 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

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

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

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

11 So. La Šalie Street
Central 2665

Mes 
čius

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

ATGRAŽINTOS RADIOS
Praktiškai nauji radio priimtuvai, 

vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos 
stpvyj, pirmieji savininkai negalėjo 
išmokėti, už tuos setus lik reikia už
baigti mokėti.

Atsineškit šį skelbimą, gausit 5% 
pigiau.

LEVENSEN FINANCE CO.
506 W. North *Av., 
Phone Lincoln 7620

PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
jiklius pianus. 5 upright pianus ir 8 
radio setus, parduosime jūsų pasiu- 1 A J ♦ V 1 • « v • 1* 1 .1.1T . n’..I ., . , , • lymu. Atsišauki! šiandie arba rytojJei jus tiksite tam darbui jįįj 9 vaj. vakaro arba nedėlioj iki 6

mes jums nurodysime kaip bū
ti • pasekmingu.

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

vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

Iš

Lietuvės Akušerės

Office Boulėvard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

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

’ SCHOOĮa
1507 W. Madison Street 1

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062*
Daro paskolas ant 

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

vakaras - ■

Personai
Asmenų Ieško

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

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. .Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 8900. 
Valandos nuo fo ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ HOTELIS

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

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

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas, 100 ro-

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Alek
sandro Lapšo. Paeina iš Žigaičių 
parapijos, Ražiškių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalą, prašau jo pa
ties arba kas apie jį žino pranešti, 
busiu dėkingas. V. Uginsius, 6325 S. 
Whipple St., Chicago, III.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

Miscellaneous
{vairus

J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn St.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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

Ofisas
1729 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
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midvvay 2880

4

Bridgeport Paintiiig 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilaikon 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Hahted St
Phone Yaiu 7282

J. S. RAMANCIONIS. ?rez.

STOGDENGYSTE-
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkčj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-18 Ogden Avė., 

Phor.e Lawndale 0114

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai. •
Paskola suteikiama 

i vieną dięną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

JĖŠKAU merginos apsivedimui, ji 
turi būti apie 17 arba 21 metų am
žiaus. Aš esu 26 metų anyžiaus, vai
kinas, turiu farmą. žigeidaujančios 
rašykit laišką ir prisiųskit savo fo
tografiją.

Atsišaukite
C. J. DOCHKUS, 

Route No. 1, Box 54, 
Rhinelander, Wis. ,

JĖŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, tarp 30 ir 36 metų, tu
ri turėti apie $1000. Aš esu jauni
kis 37 metą amžiaus, turiu farmą ir 
pinigų. Del informacijų rašykit laiš
ką ir prisiųskit savo fotografiją.

Atsišaukit
J. T. RAMENSKI, 

Route No. 1. Bo 54, 
Rhinelander, Wis.

PAJĖKAU apsivedimui moteries 
apie 40 metų. Aš esu 48 metų se
numo. Našlys ir farmerys. Atsišau
kit, Aušros Knygynas, 3210 South 
Halsted St., Box 256.

Viršui Universal
State Bank .... 

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

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

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulėvard 5913
DR. A. J. BERTASH

3164 South Halsted Street
Ofiso valandoj nuo 1 iki 3 po pietų, 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Te’. 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. 
Nedėliornis ir šventad. 10—12 dieną.

------------------------------------------------- ' TURIU pinigų investavimui j
APSAUGOJIMUI savo sveikatos I chattel morgičius, mėnesines ino- 

— Išvalykit savo catch basin ir tai- i kainas notas, 'mašinas, fikčerius, 
some juos. Patarnavimas Chicagoj bekernes, reslaurantus, bučernes 
ir apiclinkėse. f' kitus biznius. F. BOLAND 7th
National Catcli Basin (’leaning Co. H., 215 W. Randolph st. Franklin 
1620 W. Lake St. Seelcy 7762 3446.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

RASTA RAKTAI
Kas pametėt raktus atsišaukit pas 

John Winslow, 3233 FJmerakl Avė., 
arba 3508 So. Halsted St.

gą

24 Menesiai Išmokėjimui 
{vedam namų apšildymą, plumbin- 

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

Tel. Drexel 3407

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Room 820 Central 6260

Help Wanted---Male-Female
MAN reikia vyrų ir moterų Aš 

moku algą ir komišiną. Darbas be 
sustojimo, bet ne Real Estate. Pa
simatykit iš ryto nuo 8 iki 9 arba 
po pietų nuo 5 iki 9 vakare.

5221 So. Halsted St.

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio! 
iniokėjiino ir į 24 menesius dėl i 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu aipšildyuias. Apskaitliavi. j 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba j 
Tel. Triangle 8234.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bpnus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Mokame

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

MERGAIČIŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, ptryrimo nereikia. A. L. 
Kandai Co„ 525 W. 76th St.

REIKALINGA seniva moteris pri
daboti 3 metų vaiką, 2006 Canal port 
Avė.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
(lydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. RepubHc 7868 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Tel Lafayette 8705—8710
. Chicago

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

REIKIA 5 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skurudų, Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

DR. J. W.BEAUŪETTE
Telefonas Boulėvard 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 
Tol. Boulėvard 2160 

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

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 
TELEFONAS CANAL 9464

DR. MARGERIS
3421 South Halbtcd Street 

Tel. Boulėvard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—121

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. nuu 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros d ra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

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

- Phone Victory 7462

ĮVESKIT elektrą Į savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeiiais, $55.
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.

PLUMB1NGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

1UDGE PLUMBING CO. 
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Woud St.

Chicago, III.

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

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

S. OSGOOD,’
2231 W, Division st.

Tel. Armitage 1199.

PAJIEŠKAU senyvos moteries 
prižiūrėti 3 metų vaiką, duosiu val
gį ir kambarį ir primokėsiu. Dirpti 
nieko nereikės. Atsišaukit greitai. 
Tel. Boulėvard 4865.

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: - 
Eighteenth Bond &

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

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
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

$800
lėlių ir cabinet, .......................... $150

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby

jas, ....
Visokių Victrolų 

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

pigiau už cash 
instrumentai yra visi geri ir 
garantupti. Mums reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti ta-

Englewood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Grand pianas, visai nau- 
.......................................... $225

$5

Tie 
pilnai

RENDON kambarys vienam vai-; tos ir
kinui, su valgiu ar be valgio, 7140 vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
So. Mapiewood Avė. EnQ,‘lewood Piano

FURNIŠIUOTAS kambarys 
virtuvė dykai vienam vyri 
krautuvės draugingumo delei. 

! gera vieta.

ir 
dykai vienam vyrui prie i 

krautuvės draugingumo delei. Sąži
ningam žmogui labai gera vieta.

600 W. 55 St.
l. •. Atsakančiame 

Sandėlyj
Rankandai ir Kaurai

JŪSŲ KAINA
į / ’i' I 167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir
IJA kambarys yy- parloro setai, $45 ir daugiau.
noms. Atsišaukite 126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio T A -fl _ 1____  1__ 1__ ! AOf- • 1

RUIMAS rendon, šviesus, šiltas, 
prie mažos šeimynos. Vyram ąfrba 
merginom. 4014 W. Brightpų : Place, 
2 lubos. ' ,

i i «. — i ii n A1 1 1 —

PASIRA^AVO?.
rante fcrba merginoms __ t . __ _ ____
po numeriu, 3259 Lowe Avė., 2nd fl.. valgomo kambario setai, $35 ir dau-
front. giau.

-------------- ■— —* 13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir 
,aiys su valgiu mahogany miegruimio setai. $40 ir 
, 833 W. 33 PLl da“g?’į: . ..

i 250 kaurų visokio didumo $12 ir 
____________ ! daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
PASIRENDUOJA kambarys švie-: ]ų $5 jr daugiau.

sus ir šiltas dėl vaikino ar mergi- j 68 pastatomos liampos $3 ir
nos, 3347 So. Emerald Avė. 2nd fl. i giau. <
arba 3133 So. Halsted St. P. Kače-1 TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ NA- 
raoskas. ■ J*MAMS REIKA1NGŲ DAIKTŲ KU-
------------------------------------------------- - RIE TURI BŪT PARDUOTI

RENDAI kambarys. Garu apšildo- > ŽIŪRINI KOKIA KAINA.
mas, telephonas ir maudynė, 2 fr.
3247 So. Emerald Avė. Tel. Yards 
5387.

RENDON kambarys 
apšildomas, vyrams, 
3 fl. iš užpakalio.

kres-

dau-

NA-

NE-

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

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui, šviesus iš fronto, yra telefonas 
ir maudyne. Prie mažos šeimynos. 
3303 S. Union Avė. 2 lubos.

For Rent

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ANT rendos 6 kambarių bunga- 
low ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shovver bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

RENDAI bekernė. Randasi geroj 
vietoj, 6929 o. Rockvvell St.

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

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

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walnut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 
ruimio i 
kaurai, 

_ kas, 2 
indai.

NELSON STCtPjAGE
6912 Cottage Grove Avė.

I šmotų walnut mieg- 
setas, du 9x12 Wilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

FLATAS rendon, 5 kambariai. 
Karštas vanduo, elektra, gasas, mau
dynė. Rendos $30. 4333 S. Artesian 
Avė.

ANT RENDOS^ 4 šviesus kamba
riai, antrame aukšte, yra gesas, 
elektra ir toiletas viduj, renda $13.00 
į mėnesį, 732 W. 22 St., antras na
mas nuo Halsted St.

RENDON 
rius, pečiais 
sus, randasi 
Morgan St. 
rių matykit 

3237 S.

2 flatai po 4 kamba- 
šildomi, dideli ir švie- 
tarpe Auburn Avė. ir 
Jieškant pigių kamba- 

savininką, 
Auburn Avė., 1 fl.

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

RENDAI 4 kambariai, šviesus 
flatas, elektra ir gasas. Pigi ren- 
da, 2 lubų iš fronto, 3108 South 
Halsted St.

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

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

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

Randuojasi 
Storas ir 4 kamb.

Pigiai
11155 Spaulding

Šaukit savininką
Canal 4960

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
Mes ‘pasiimam ir dastatom Bile 

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

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

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MES TURIME
Wo sandėlio departamente Duofold setai $95f walnut nlieg- 
lO^upright pianų po .... $27 muimio setas, $79, kaurai, val
io fonografų po .......... ^^“jgomo kambario setai, pianai,
Atsišaukite ir pamatykit į vjctrOlOs. išmokei linais.

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO.

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

ve.AR NORI KALĖDOMS PINIGŲ 
$300

L1UOSAME SAVO LAIKE
Mums reikia ekstra darbininkų 

tokiam, darbui kuris gali būti atlįk- 
. ” ' ' • ^es gerai mo-

| kame, ir jei jis jums patiks, mes 
galime suteikti jums nuolatinį dar
bą ir su užtikrinta puikiausia atei
čių, jei jus galite kalbėti lietuviškai 
ir švariai išrodot ir turite virš 24 
metu amžiaus, tai atsišaukite tuojau.

E. L. PHĘLPS 
R m. 1368

35 E. Wacker Drive

Mortgage Organization
tas • liuosamc^ laike?■

1618 W. 18th> 8t. -
I. F. DANKOWSK1, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

RAKANDAI nauji ir vartoti.

GAKF1ELD STOBAGE
5929 So. State St.

(Coiitinucd wn page 8)
i
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Exch&njf^—Mitinu iBusiness Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI didelė

NAUJIENOS, Chicago. Dl

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

(Uontinued from page 7) 
IŠPARDAVIMAS

I JOYCE STORAGE 
Frieze parlor setas ......... .
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
Walnul 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 

VVAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

Reai Estą te Fot Sale
NamaLžemė Pardavimui

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00

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.

MAINYSIM IN JŪSŲ KARA j »2b»n^ 
Priimsime gerame stovyje low tuojau, r _............... ,

automobiliŲ kaipo dalį jmo- nXFiUiMlrqXIOManokr" 
kejimo už puiku rezidencijos kitus mokėti kaip rendą. r'
’ntn lahni nioin kaina Tiktai PPiki,.PWa apsiginti lietu-tOią, tanai pigia Kama. 1 iKiai , V1ų distrikte ir vietoi mokėjus rendą
atsiųskite savo vardą ir adre- savininkui, iųs mokėkite už savo na-

,1Q4- Tik $200 įmokėti. Phone Kemsą. Naujięnos, Box 1007. lock 8300, 6868 S. Ashland Avė.

Jus galite kraustytis į 
nikių bungalovv, kurie 

> o 
Tai yra

HAUIJNG biznis — kontraktai su ; 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3Va tono ąunkumo perveži
mas. ” 

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

Ar jus norite turėti sau 
puikų namų

Tiktai trys yra likę ir juos

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas s , .
1 .ovos, $2 ■
Dresseriai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau
Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3

PARDUODA savo dalį Soft Drink 
; Parį ory j.' Gera proga norinčiam to- 

» kį biznį, gerai išdirbta ir pelninga, 
etas $20 Parduodu iš priežasties nesveika- 

P. S., 
2807 Chicago Road 

So. Chicago Heights, III.

DEL MAINYMO 
50x125, prieš \Vest Hinsdale stotį C. 
B. & Q., paskirta dėl naujo biznio 
bloko, netoli nuo planuojamo trijų, 

Įkas mainys tuos išmokėtus lotus ir!8,(1*^ pmduosime. Mes nuleisi- 
dadės cash mainais į bungalovv arba me daug pigiau, jei jus SU sa- 

vim atsinešite šį skelbimą. Vei- 
kit greit, nes jie bus par- 

! duoti greit. — Nauji 5—6—7

kitą išmokėtą namą. Kohout Bros., 
6203 W. 22ml St., Berwyri 1101.

ir

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

4 kambarių rakandai, $189 
Basiniai pečiai, $6 ir daugiau 

Bufetai, 
$4 ir j

PARDAVIMUI Storas, cigarų, ci- 
garetų. ice cream ir school supplies. j 
Išdirbtas biznis per ilgą laiką. Prie-, 
žastis pardavimo, turiu du bizniu, 
pigiai. 4120 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Pario-■ 
i. Parduosiu pigiai, pusę arba vi-!

I są. Einu j kitą binį. Gera proga 
' įnėgiančiam tokį biznį. 733 W. 18th 
1 Street.

Angliniai pečiai, 
Congoleum patiesalai, 
daugiau.

SCHVVARTS BROS. 
STORAGE

640 E. 61st St.
Atdara rtarnilikO, Ketverge: STORAS pardavimui saldainių, ice

ir Subatos vakarais. į... .... .............................. —------
__ , PARDAVIMUI labai gražus Lunch 

________ --------------- I Room, geroj vietoj, labai pigiai su 
; rakandais ir visu kuom. 1711 Fisk 

Parsiduoda 3 kam-j-.;t> netojj 18th si. Tel. Roosevelt 
barių rakandai ir visi atrodo Kaipl(l227. 
nauji ir tam pačiam flate gali gy- 'I
venti. 2551 W. 45 St.

BARGENAS.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti Tremai, kainavo $350 už 
SI00. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 į 
už $95, springsai, matracas, Rampos. 1 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj • 

iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor-! 
age, klauskit M K. IRVING.

PARDAVIMUI arba mainymui į j 
propertę restaurantas. kuris randa-' 
si geroj lietuvių apielinkėj. Telef. 
Yards 4442

PARSIDUODA grosernė viena ant 
dviejų blokų. Svarbi padavimui 
priežastis. Nebrangiai. 4407 South 
Mozart St.

Reai Esuite I ui Sale
N a m u i • ž** i u ė Pąrdą rini

ČIA TAI BARGENAI
2 fl. 5-6 ruimų medinis namas, 2

karų garažas, fumas šildomas, elek
tra, vanos, gasas, cash $500, kaina 
$5500, randasi prie 35 St.

2 fl. po 6 ruimus mūrinis namas, 
2 karų garažas, vanos, skiepas, cash 
$1000, kaina $6600, randasi 33 St. ir 
Auburn Avė.

6 ruimų bungalow, karšiu vande
niu šildoma, cash $1000, kaina 

Į $4600, 3635 So. Parnell Avė.,, Arba 
ką turit rnainyt arba parduot, kreip
kitės pas

C. K. VALAITIS CO.
3404 S. Morgan St. Tel. Yards 1531

Reai Estu te For Sale
Ngmai-Žemė Pardavimui_____

Pardavimui i 1/2 aukšto medinė 
cotage, kąrštu vandeniu šildoma,

Reai Estate For Sale
Namai-žemė Purda vintui

BARGENAS ir lengvos išly-
<>A1OVU YailUtllJU BllllUJJldi pv 1 1 •

viškai, garadžas, įplaukų $80 j mė- K°s- Beveik nauja 6 kambarių 
nes;, kaina $7500, {mokėti $500 ar- bungalovv ir dviejų karų gara- 
ba parduosiu už $7200 cash. 5932 - • , *• > 8
So. Honore St., Tel. Prospect 9710. zas, galima nupirkti lengvaisonore St., Tel. Prospect 9710.

Negirdėti Mainai o - -----
2 FLATŲ muro namas po 5 Ikambarių rezidencijų namai, 

ir 6 kambarius, garu šildomas, Į presuotų plytų, plieno konstruk- 
: mainysiu ant 4 flatų namo, nė- cijos, karštu vandeniu šildomi, 
! ra morgičių. < 2 naturalės ugnavietės, viena

frontiniame kam-!
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vięno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 

! 50x32, kaina $13,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 

iWilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Koad. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba Waukegan 
Road iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road į šiaurę iki 
namų. II. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 

DIDELIS BARGENAS. Pardavi-!So. Halsted St., Rox 1005.
' mui maža farma Chicagoj su visais ______________
budinkais. Pardavimui 6 lotai. South;
Side. Namas 2 flatų, Brighton Par-------------------------1-------------------------
ke. Parduosiu pigiai arba mainysiu,' _____ _ ___
atsišaukit pas savininka.

J. ŽITKUS, 
4342 So. Fairfield Avė.

3 FI.ATŲ muro namas, mai- skiepe, kita 
nysiu ant 4 flatų; morgičių nė
ra; namai turi būti South Side.

Mr. VAIČAITIS
Lafayette 6036

MIRTIS 
mano vyro priverčia 
mainyti mano 2 flatų muro 
namų, Marųuette Parke.

IMSIU 
namą Bridgeporte, - 
Brighton Parke.

Atsišaukit:
Canal 496(1

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

■ H 1
PARSIDUODA wsė biznio Chop 

Suey 'Restauranto. maža pinigų 
I galite įstoti. Pastebėtina proga, at- 

. Į eikite persitikrinti, nesigailėsite. 
SAMPELINIAI rakandai 50% pi-; Pardavimo priežastį patyrsite ant 

giau. Metalinės lovos specialumasj vietos A. B. 3202 So. Halsted St. 
matrasai, springsai, visoki rakandai Tel. Boulevard 2285
pigiai.

BOYSEN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY 

6335 So. Ashland Avė. 
Buvus California Sample Fum.

PARDAVIMUI Lunch Room ir 
Soft Drink Parloris. Labai pigiai. 

Co> 719 W. 14th St

I ARDAV1MUĮ dvi singer siuva-1. PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
mos mašinos ir stubos rakandai, 822 Į $6,000, |mo-
W 37 PI 2 lubos * ketl re»kia $2.500, o kitus kaip ren-

■’ i dą, 3 kambariai prie krautuvės, vir
šuj 5 kambariai, rendos $30 į mėne
sį; priežastis pardavimo, esu vienas, 
matykit savininką krautuvėj, 

1015 W. 61 St.
Tel. Wentworth 4288

Automobiles
STUDEBAiKER sedan, vėliau

sio modelio, beveik naujas, va
žinėtas visai mažai, parduosiu 
už $325, arba už gerinusį pasiū
lymą, man reikia cash, kainavo 
$1800 nelabai senai, yra daug 
ekstra dalių, galit jį matyti bile 
kada. Nepraleiskit šios progos.

2116 W. Harrison St., 2 f L

ROADHOUSE, gasolino stotis ir 
saldainių standa pardavimui, prie 85 
ir Keane. Šaukit savininką, Roose- 
velt 4743. ' t

PARDUOSIU grosernę, cigarų, 
cigarętų, soft drinl64 ir kitų smulk
menų krautuvė. 4 ‘^kambariai pagy
venimui. Pigi renda, 1609 S. Halsted j 
Street.

PARSIDUODA FARMA
72 akerių žemės, gera dėl 

biznieriaus arba dėl bile kokio 
mekaniko. 7 kambarių namas, 
kuris yra vertas $7,000. 9 kar
vės melžiamos, 3 jaunos, 3 ge
ri arkliai, 9 kiaulės, 150 vištų, 
pašaras," grudai, bulvės, veži
mai, mašinos, trokas ir 14 vai
singų medžių, ir viskas kas rei
kalinga dėl farmos. 2 blokai 
nuo stoties ir krautuvių ir ant 
cementinio kelio. Desplaines 
upė bėga per farmą. Krautuvė 
nauja tik pastatyta 22X22. 45 
mylios nuo Chicagos. Del pla
tesnių informacijų prašom at
sišaukti prie K. Galimskas, 5111 
Wentworth avė., Chicago, III.

Gal mainysiu ant mažesnės 
■rapertfc. .! i

$10001 CASH
Nupirksite modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
fumas ir pečium šildomas, 5-6 kam
bariu. vra elektra, kieto medžio 

kaina
barių, yra elektra, kieto 
grindys. gerame stovyje, 
$9500 greitam pirkėjui.

H. J. COLEMANE CO. 
5857 S.. State St.

Tel. Wentworth 5702

BRIGHTON PARK 
Naudokitės Proga

BIZNIO nkfnasį krautuvė ir 2 fla
tai, atneša $50 į mėnesį. Specialis 
bargenas.

$3800
2 FLATŲ medinis namas, cemen

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

$6800
NAUJAS mūrinis nąmas, vėliau

sios mados, du dideli 4 kambarių 
flatai, sun 
cash reikia 
genas.

pa®l<w, aržuolo trimas, 
$2000. Didžiausis bar-

$10700
MUMS reikia bungalow, medinių 

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

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė, greitas pardavimas. Kam 
reikalinga galima pigiai pirkti. Aš 
turiu greitai apleisti miestą, 2133. 
So. Halsted St.

GYSTAS ORAS 
ŠVARI VIETA

GERA
TRANSPORTACIJA 

PIGUS 
prie Ul-tos
7 kambarių 
Platus lotas.

NAMAS 
ir Kedzie 
bungalow 
50x125

Už $1000.00 
Likusius $2000.00 lengvais 
išmokėjimais.

šaukit:
CANAL 4960

naujai malevotas ir dekoruotas, nau- 
i'i šviesus kifčeriai, 40 pėdų lotas, 3 
;arų garažas, tuojau galit gyventų 

kaina nupiginta iki $7000, labai 
lengvais išmokėjimais.

A. T. PEISTOR
130 So. Oak Park Avė.

0. P. Phone Viliūge 7500

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

6427 Irving Park Blvd.

PER savininką parsiduoda kam
pinis muro namas su bučerne ir 
groserne. 1 štorąs 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.

Englewpod 2116

LOTAS ant Halsted St. netoli 
Harvey, 111. Mainysiu ant automobi- 
liaus. Pašaukit įJąfayette 7193.

TIKTAI VIENAS LIKO 
pardavėm j kelea savaites 11 tų btinga- 
laH paskutiniH turi būt parduotas tuo- 
Atsineškit Jį skelbimą, mes duosime 

' $250 pilčiau. Tas 1»uiigulaw po 5 kam- 
, plieno konstrukcijos, 
aržuolo trimas, ugnavietė, _

vfliausis plumbingas. gatyft cemrn-

M»'s 
low, 
jau. 
jumrf 
barius, 
mas, i 
bu tetas. _______ ___________ __ ,
tuota, netoli parko, 2 blokai nuo Belmont 
karų, tiktai. 

HANSON AND OSTRUM, 
3550 N. Cicero Avė.. 
Tel. Pensacola 4070

furnas Aildo- 
knygynas,

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

S. P. KAZWELL
6312 So. Ayestern Avė.

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų inot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų.

z Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
hnnberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

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

Chicago, III. ■

Rūbai ir kailiniai
Pirkit NVeiser bildu, tiesiai iš 

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

19 S. Wells st., rm. 403

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

THE WESTERN BUTCHER 
SUPPLY CO.

170 N. Sangamon St. 
Tel. Monroe 0935

PARDAVIMUI soft drink parlor 
visokių tautų apgyventa, binis geras; 
parduosiu pigiai, priežastis patirsite 
ant vietos, 1435 S. Sahgoman St.

PARDAVIMUI grosernė. Labai 
geroj vietoj. Lietuvių apgyventa. 
Priežastis pardavimo, esu viena. 
3400 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosernė su namu arba atskirai, 
5801 So. Carpenter St. Went. 7588.

Reai Estate For Sale
myjp-fojnę Pardavimui

Bizniavas Namas
$2000.00 numažintas
Geroj vietoj
Graži apielinkė.

Pigiai 
Parsiduoda

YRA:
storas ir 4 kamb, pag. 
ir 6 kamb. f lutas viršuj. 
Platus lotas 50X125
Kaina žema $1000.00. 
šaukit:

Canal 4960

Ix)tas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais 
mokėtas. Kaina

Kampas 72nd 
83x125. Įmokėti

Rezidencijos 
Avė. arti 71st 
vimo $1550.

Dviejų flatų 
bariai, ’ “ 
karštu vandeniu apšildomas ant 
mų lubų. Kaina $13,000.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Aye. 

Republic 5550

improvmentais ap- 
$1850.
ir Maplewood Avė.
$3000. Kaina $6500.

lotas ant Washtenaw 
St. Del greito parda-

j muro namas 5-5 kam- 
vėliausios mados įtaisymai, 

pir-

PARDAVIMUI pigiai karčiams, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
43 E. 103 St.

PARDAVIMUI 4 kambarių cotta
ge. Parduosiu arba mainysiu į gro- 
sernę arba kitą Vinį, 7305 South 
Oakley Avė., Tel. Hemlock 7811.

BEVEIK DYKAI
Pardavimui 2 nąmai, 7 kambarių 

cottage ir 3 aukščių medinis 
po 4 kambarius ir 2 lotai, 
gerame stovyj. Už viską tik

Savininkas 
4447 So. Honore St.

namas 
Viskas 
$7800.

TIKRAS PIRKIMAS
Exchange—Mainai

IŠSIMAINO 18 flatų naujas kam
pinis apt. namas; mainysiu ant ga
ražo, mažėsnio namo, bizniavų lotų, 
gasolino stoties arba ant geros far
mos. Kas pirmas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Greitas Ir Teisingas 
Patarnavimas

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
to. Taipgi duodu pirmus ir antrus 
morgičius su mažu komišinu. Ant 
šešto nuošimčio: perku kontraktus 
arma antrus margičius. Kas nori
te greitą ir teisngą patarnavimą pa
siskubinkite.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Kas nori 2 flatų mūrinį narna, ge
riausiame padėjime, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas ir visi 
įrenginiai po šios mados. Iš priežas
ties savininko mirties, man reikia 
parduoti su nuostoliu.

3332 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai arba mainy
mui 2 lotai ant automobiliaus. Ne
toli Archer Avė. karų, visi įrengi
mai -įvesti, 4601 S. California Avė.

$250 KOLĖDOMS DOVANA $250
Kas pirmas tas laimės, todėl nesi- 

veluok. Aš turiu tiktai užbaigtą 2 
flatų muro namą, 5-5 kamb. 2 karš
to vandens boileriai, visas išdekoruo- 
tas, geriausia plumbingas, visas ar
žuolo trimas gražiausiai. Lietuvių 
kolionijoj, prie Marųuette Parko.

Kas laike 2 savaičių nupirks šį 
namą gaus $250 vertės fornišių vi
sai veltui. Praisas to namo tiktai 
$13,600, $2500 ar daugiau pinigais, 
kitus ant išmokėjimo. šis namas 
yra vertas $900 daugiau. Mainų ir 
agentų nereikia. Atsiliepkit į Nau
jienas, Box 1008, 1739 S. Halsted St.

TIKRI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas, 2 

atskyru boileriu, karštu vandeniu šil
domas, aržuolu baigtas, platus lo
tas. Parduosime arba mainysime j 
lotus arba į ką mažesnį. / •

2 po 6, naujas mūrinis, karštu 
vandeniu šildomas, shower baths. 
Išgrįstos gatvės ir išmokėtos. Par
duosime arba mainysime ant lotų, 
arba ką nors mažesnio.

22 flatai ir 3 Storai, viskas išren- 
duota. Įplaukų j metus $17,500. 
Parduosime arba mainysime ant 
mažesnio, nepaisant apielinkėc.

3 po 5 ir Storas. Viskas išrenduo- 
ta.
žas. 
ant 
mažo namo. \ ,

Jei jus jieškote bargenų pasima
tykite su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage į bun- 
galow arba į dviflatį, mes turime 
daug jų.

W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

Garu šildomas- 2 karų gara-
Parduosime arba mainysime 

bučernės grosernčs, loto arba

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

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

J. ZACKER
6312 So. Western Avė.

Geriausi Bargenai
3-4 KAMBARIŲ ir krautuvė, kam

pinis namas, prie gatvekarių, viskas 
išrenduota, geros įplaukos, geras dėl 
nesvaiginančių gėrimų parloro, įvai
rių tautų kolonijoj, tikros auksinės 
kasyklos, parduosiu arba mainysiu j 
lotus arba grosernę.

2-6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trimas, netoli mokyklų, par
kų ir bažnyčių, parduosiu arba mai
nysiu j ką , nors mažesnį.

17 FLATŲ, 3 krautuvės, kampi
nis namas, prie biznio gatvės, vis
kas išrenduota, įplaukų virš $20,000 
j metus, parduosiu arba mainysiu į 
ką nors mažesni, bile kokioje vie
toje.

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

2419 W. 69th Street
Ai Phone Hemlock 8099

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

KAM MOKĖTI RENDĄ?
--------

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyveninei? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad iųs 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
I'ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
ningalovv, su stikliniais porčiais, 

karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau

išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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.

len yra suvestos. Taipgi yra įmury- Į 
ta prosiniimiii lenta r t. t. Turit!

! pamatyti, kad įvertinus. Mes pri-
i imsime lotus arba morgičių doku-
mentus kaipo įmokėjimą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Sąvininkas 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.

LOTAS 25x125, gerąs biznis, ran- 
Idasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, % cash. Imkit 
Westchester “L” iki Bellwood 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.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME' 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

dykai 
sveiki

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

Canal 4960

72— 
laitas

BARGENAI
Marųuette par. Lotas 37 Vi 

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

gauti bargeną pasiskubinki-

A. N. MASULIS
6641 S. Western Avė.

Republic 5550.

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

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

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

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

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

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

i Jelj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatinj namą, tik biskį įmokėjus.
CRACKEL CONSTRUCTION CO. 

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

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

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli 

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

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

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

NORWOOD.PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

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

( L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

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

CHARLES JARCHOW

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

PARDAV1MUL gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledatinės, garu Šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurčkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

MUSŲ prityrinlu -pastatytų mo
derniškų po 5 kambarius bungalow, 
<teroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalo\v, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 

. . , mokėsite kaip rendą. Tai yra pui-
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, ki proga jum.s apsinvventi lietuvių

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow» 
netoli Westem Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo-

4010 W. 26th St.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiuto, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
ka«die, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

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

,^1 10520 So. State St.

___
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Besimi Metų Rusijos “ProlularM 
Revoliucijos Sukaktuves švenčiant

lt.

A. Kupreišis.

po kelių metų tokio “progreso,” 
“•kulokas” susilygino su prole
tariatu: karvę pardavęs pirko 
ožką, ožką pardavęs pirko gai
dį, gaidį gi vanagas nunešė ir

Na, bet tai musjj pačių

mingus apvaikščiojimus, 
darbininkų džiaugsmą ir

Teko pastebėti “Vilny” ir vulį ir pirktis prastesnį, kad at- 
“Uiisvėj” ilgus išpustus apra- likusiais nuo to maino pinigais 
šymus apvaikščiojimo 10 metų sumokėti valdžiai mokestis. Ir 
sukaktuvių Rusijos “proletari
nės” revoliucijos. Tuose iš
pustuose aprašymuose tikrina
ma, kad darbininkai iškilmin
gai apvaikščioja tas sukaktu
ves, kad visi darbininkai džiau- “kulokas” likcy proletaru su po- 
giasi savo laimėjimais, nes jie ra pusgyvių kumelaičių. Vadi- 
turį laisvę, lygybę ir esą vai- naši, apsidirbo. Bet žemė pa- 
donais šalies ir kad jiems pri-'silieka neapdirbama ir iš jos 
klausą visi šalies turtai — že- jokios naudos niekam nėra. Da- 
mė, miškai, dirbtuvės, namai bar pati valdžia, žiūrėdama į 
ir t. t. Jeigu ištikrųjų taip bu- tą “kovos lauką”, prisipažysta, 
tų, tai, žinoma, daugiau ir no- kad buvo padaryta didelė klai- 
rėti negalima butų. Bet ištik- da.
rųjų to Visko nėra ir visi tie padaryta klaida ir bus lengva 
išpusti aprašymui apie iškil- ją atitaisyti. Tik tas .klaidų 

apie nedaro, kuris nieko neveikia”, 
apie' ramina save valdžia,

laisvę ir lygybę ir apie darbi
ninkams priklausymą šalies tur
tų yra niekas daugiau, kaip 
tikriausias melas, taikomas dėl 
užsienio darbininkų, kurie ne
žino tikrosios Rusijos padėties. 
Ket man, kuriam teko gyventi 

dabartinėje Rusijoje, teko pa-, 
žinti tenaitines gyvenimo sąly-t 
gas ir pačiam ant savo kailio i 
patirti visas tas “geroves” ir 
visus sovietijos gyvenimo 
“džiaugsmus,” tai skaitant tuos 
“Laisvės” ir “Vilnies” 
norisi spiauti tiems 
riams tiesiai į akis.

Ar gyvena šiandie 
nors kiek žmoniškiau 
tis? Ne. Jis • negyvena, bet 
stačiai badmiriaudamas kanki
nasi. Jis iš visų pusių yra ap
krautas nepanešamomis mokės- ( vienas traktorius. Arkliai taip- 
timis, taip kad jis ką pagami- jau brangus — nuo 100 iki 250 
na, tai to pats nevalgo, bet tu- rublių. Rusijoj yra įsteigti U- 
ri viską parduoti, kad galėjus, kio Kredito bankai, kurie pas- 1 
užsimokėti mokestis ir nors kutinį karta paskyrė 10,000,000 jftunosi°s 
menką dalį savo ūkio reikalų rublių paskolai ūkininkams. Ka- 
aprupinti. Jo vaikai negali lan- dangi Rusijoje yra 100,000,000 
kyti mokyklos, nes neturi kuo' ūkininkų., tai padalinus ant vi-į 
apsivilkti ir apsiauti. Jei rei- Į sų, 
kia porą batų pirkti, tai reikia kap. 
parduoti visos dešimtinės kvie
čius, parduodant pūdą po 1 
rub. 35 kp., nes pora batų kai
nuoja iki 35 rub. Gerai, jei 
javai užaugo, tai šiaip taip nuo 
bado apsigindamas tęsia savo 
skurdų gyvenimą. Bet jei ne
užaugo, — tai jo kaltė ir nuo 
mokesčių nėrM palmosuojamas: 
jis turi ir paskutinį gyvulį par
duoti, kad galėtų valdžiai mo
kestis sumokėti.

binius, 
maklio-

R u si joj e 
kaimie-

Dabartiniu laiku Rusijoje a- 
pie trešdalis ūkininkų visai nie
ko neturi, apart kelių dešimti
niu duotos žemės. Ta biednuo- 
menės žemė yra atiduodama 
nuomon ar ant pusės dirbti 
tiems “kulokams”, kurie 
turi kokią porą kuinų.

'tinkamą žemės apdirbimą nė- 
ra ir kalbos, ir nėra tam jokios 
galimybės. Labai daug kalba
ma apie traktorius, bet tik kal
ba ir pasilieka, nes jie yra Ru
sijos ūkininkams neprieinami. 

. Valdžia turi atsivožus iš Ame
rikos Fordo traktorių, bet ne
randa pirkėjų, nes niekas neiš
gali juos pirkti: jie išmokėji
mais kainuos 1,800 rublių. Vi
soje Rusijoje ant 5,000 dirba
mos žemės dešimtinių yra tik

dar

jie gautų kredito po 10: 
, o už 10 kap. galima nu- 

j sipirkti tik 5 kriaučiškas ada- 
Itas. Tai reiškia dešimties me- 
tų “proletarinės” revoliucijos 
pasekmės.

Rusija dabar yra grynai 
■žuaziniai tvarkoma šalis. 
1 nigai lošia labai svarbią 
Skolininkai yra labai

, Jums gal ne kartą teko skai
tyti laikraščiuose aprašymus, 
kad sovietų valdžia kovoja prieš 
“kulokus”. 
lokai” yra? 
niaus, caro 
ra buvę 
ūkininkai, 
rus

Kas gi tie “ku- 
Tie ‘kulokai” se- 

valdžios laikais, y- 
tambųs, pasiturintys
kurie turėdami gc- 

gyvulius ir gerai įrengtą 
galėjo geriau apdirbti že

mę ir gyventi turtingiau. Įsi
steigus gi sovietų valdžiai, jie 
neteko savo žemių, nes jų že
mės liko paimtos, paliekant 
jiems tik po 2*4 dešimtinės ant 
kiekvieno šeimynos nario, kaip 
kad ir dabar žemė yra dalina
ma. Gyvuliai ir mašinos taip
jau liko iš ‘kulokų” atimtos. 
Kol jie turėjo pinigų, tai neku- 
rius daiktus atpirko iš valdžios.
Kadangi valdžia pirmiau viską tuves atidavė 
iš ūkininkų atimdavo, tai jie 
išprašė iš valdžios, kad vieton 
atėmimo, butų paskirtos 
tikros mokestys ir dabar 
du nebekonfiskuoja, bet 
moka mokestis. Taip tai 
džia su “kulokais” kovoja,
reikia pasakyti, kad ta kova 
buvo labai sėkminga, nes tie 
“kulokai” liko parblokšti ir nu- 
puldyti iki žemiausio laipsnio, 
nors vis 
vadinama, 
apkrautas 
kius javų 
priverstas
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Oš

Griuvėsiai naturalio gaso rezervuarų Pittsburghe, kur eks pliodavo 5,000,000 kubinių pėdų gaso, supurtydami veik visą 
miestu. Policistai ir ujrniaįfesifu neša vieną užmuštųjų.

patys pasiimtų prasčiausius na
mukus, kuriuos gyventų susi- 
kimšę po dvi šeimynas į vieną 
kambarėlį? O juk ne visi dar
bininkai ir tokią prieglaudą tu
ri: daugelis turi tenkintis guo
liu kur patvdry, lauke. Nors 
Rusijos liaudis yra tamsi, bet 
ir ji tiek supratimo turėtų, kad 
atskirti gyvulišką gyvenimą 
nuo žmoniško ir jei turėtų ga
lią savo rankose, galėtų ir sau 
išsirūpinti kiek geresnį gyveni
mą,

Ką Rusijos revoliucija davė, 
ir dar duoda dėl darbininkų ir 
------- ~ 3 gentkartės ? Sakau
'dar duoda”, kadangi ji (r vo- 
liucija) dar »ėra užsibaigusi.

I šiandien Rusijoj yra šimtai 
' tūkstančių v.Tkučių, kurie al- 
Ikani ir nuogi, kaip gyvuliukai, 
bastosi po miestus ir kaimus. 
Maitinasi jie vagiliaudami, ar- 

' ba, kai šunys, išmatomis. Li
goje niekas jų negydo: mistim- 
pa kai šuneliai. Kieno tie vai-

v..„? Jie yra vaikai tų tė
vų, kurie žuvo laike karo ir 
revoliucijos. Ir jų armija di-

trini 
džio.

bu r- kai v ra?

išnaudo- deja, nes prie jų prisideda nau- 
jami, nes skolininkas turi mo-iji būriai vaikų tibk pat netur

tas'tingų tėvų, kurie patys badau
dami negali išmaitinti vaikų ir 
[turi paleisi i juos gatvėn ten 

, patiems maithi- 
žinome, kad augantis jau-

kėti dvyliktą nuošimtį.
tuos didelius nuošimčius už pa
siskolintus pinigus moka? Ais-|VUI1 ptuvIh,tl 
ku, kad kaimietis ir kooperaty-, kaip įmanat,
vai. Kieno gi tie pinigai? tis.
Valdžios. Kas gi toji valdžia ir nuolis turi drąsos ir energijos 
ką ji vaido? lai maža grupe-i ieškoti te'. čs 
lė komisarų, kurie su pagelta1 i; .• 
durtuvo valdo šimtą m’ie'“i į 
tamsiu kaimiečiu h 
darbininkus. Jie v 
miškus, geležinkeliu 
diiKuvos, namus, it tt. Jie, ko-į tai 
misąrai, ir yra tikraisiais šaliekitu
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vcnimui dideliais šuoliais da
bar šokčiojant, suprantama, 
negalėjo atsilikti nuo gyveni
mo ir varpų gaminimo techni
ka. Senai jau yra patirta, kad 
parcelianinis indas, užgautas 
skamba tyru ir maloniu garsu, 
kaip joks varpelis neskamba. 
Sekant šį patyrimą prieita iš
vada, kad iš porceliano galima 
lindinti bet kokio didumo var
pus. Praktiškai įtikinta, kad 
jie nebus tokie dužus, kaip at
rodo, 
varpus 
Maieno 
Varpai

Pirma parcelianinius 
sumanė nusiliedinti 

bažnyčia (Vokietijoj), 
dirbami Maizene, vals- 
parceliano dirbtuvėj, 
bus padirbta 40 varpų, 

Sakm-
Viso

iš kurių 20 jau gatavi.
ha šie varpai stebėtinai gražiu, 
ir ligi šiol dar negirdėtu garsu, 
kuris labai toli girdimas. [T.].

Dirbtinas Pavasaris 
Bitėms

. ne.
i .
1 siu

tur

gyventi, p i valgy
le nueiti teatram 

■a iš'tu n t i ’š 
c ir o, j i jiems 
u ž;iv g ; te - V K »

ia p ogų g.. \
vagiliauti, žudyti 
či. m gab ius g -

jaunos mergaitės, ate!- 
t’nos, dar kūdikiais bū

damos teri nu- rimsti į palen

vcnti.

Ką darbininkai vai- tu vystės bedugnę, užsiimdamo

tam 
gru- 
visi 
val-

dar juos “kulokais”
Didelių mokesčių 

“kulokas”, pasitai- 
neužderėjimui, būna 
parduoti geresnį gy-

turtų savininkais. Jie važinė
ja automobiliais, gyvena caro 
rūmuose ir šiaip genesniuose 
namuose.
do ir kiek jiems šalies turto
priklauso? Visiškai nieko! Jie, 
darbininkai, buvo lygus tik lai
ke revoliucijos, kol atėmė iš 
turčių dvarus ir dirbtuves. Bet 
kada jie tuos dvarus ir dirb- 

savo valdžiai į
rankas, tai jie pasidarė dau
giau nebereikalingi ir dar prie 
tų turtų jokių teisių neturi. 
Rusija nėra ir niekad nebuvo 
valdoma “vargingųjų valstiečių 
ir dirbtuvių darbininkų”, kaip 
kad skelbia bolševikų komisa
rai. Tik pagalvokite: ar gali
ma, kad darbininkai, turėdami 
galią savo rankose skirtų sa
vo valdininkams riebiausias al
gas, iki 300 rub., o patys sau 
skirtų tik 30 rub. į ^mėnesį? 
Ar galima tikėti, kad darbinin
kai atiduotų komisarams caro 
rumus ir puikiausius namus, o

prostitucija ir vagystėmis.
Nuvažiuokite į bile kurį Ru

sijos miestą ir nueikite į krimi
nalinį teismą. Ten pamatysite 
kokios baisios tragiškos dra
mos yra lošiamos. Įėję į teis- 
niabutį štai ką pamatysite. Di
delis kambarys; ant sienų ka
bo paveikslai Lenino, Markso, 
Engelso, Kalenino, Kamenevo, 
Trockio, Zinovjevo ir kitu. Rau- 
donas kaspinas su didelėmis 
baltomis raidėmis išrašytu o- 
balsiu: “Visų šalių darbininkai 
vienykitės! Leninas mirė, bet 
jo darbai pasiliko!” Vienoje 
pusėje, prie sienos, už krotų, 
sėdi jauni apkaltintieji vyrai, 
apstatyti Ge Pe U sargybos su 
šautuvais. Už stalo, po Leni
no paveikslu, sėdi trys teisėjai. 
Vienoje pusėj nuo jų sekreto
rius, o kitoj

Prieš teisėjus stovi advokatai, 
kurie maldauja pasigailėjimo ir 
prašo nežudyti jaunųjų nusi
kaltėlių. Toliau pašalinė pu
blika ir giminės nusikaltusiųjų, 
jei kurie jų turi. Visi nekan- 

laukia teisėjų nuospren- 
Pagalios teismas paskel- 

savo nuosprendi: “Musų
sovietų valdžios teismas pripa
žino jus kaltais ir skiria jums 
bausmę — sušaudymą”. Teisė
jas dar pareiškia, kad kaltina
mieji dabar gali laisvai išsi
reikšti savo- norus.- Vieni at
sistoję prašo pasigailėjimo, ki
ti gi stačiai pasako, kad po 
mirties jie turės ramesnį gyve
nimą, o kiti apalpsta. Baisus 
reginys pasidaro, kada gimi
nės, tėvai puola alpdami ant 
grindų, liedami ašaras, kad jų 
giminaičiui, jų sunui beliko gal 
tik kelios minutės gyventi ir 
kad tai yra paskutinis atsi
sveikinimas. Kam skauda, tas 
gal1 veikti kiek nori, o teisėjai 
atlikę savo darbą sėdasi į auto
mobilių ir lekia, kad net namų 
langai trata. Ge Pe U., tie 
ginkluoti 
visą darbą, 
kas, jie iš 
biai velka 
sienų ir žarija 
jaunas krutinės. Kas gi yra 
tie teisėjai, kurie nuteisė tuos 
jaunuolius mirčiai? Tie teisė
jai yra leninistai, kurie gyve
na p rtekliuie, gaudami iki 150 
rub. algos Į mėnesį. Pas vie
ną teisėją lietuvį Nikolajeve, 
Joną Kamarauską, teko ilgoką 
alką gyventi. Jis yra buvęs i 
duonkepis Odesoje, o taipgi 
tarnavęs viešbučiuose prie ba
ro. Revoliucijos laikuose jis 
I avęs čcko.i. Užklaustas, kaip 
jaučiasi turėdamas tokią galią 
teisti po'itinius ir kriminalistus 
sušaudymui, jis atsake: “Išpra- 
džių jaučiaus kibai nesmagiai. 
Bet dabar, po keturių metų, ne- 
bepaisau. Advokatai gali man

G e 
žandarai, 
Pasitvėrę 
už krotu v 

už aukštų 
švino

užbaigia 
savo au- 
jas sku- 
murinių 

kulkas į

visokių prasikaltėlių. Dabar, 
apvaikščiojant dešimties metų 
tragiškos “proletarinės” revo
liucijos sukaktuves, liko iš ka
lėjimų paliuosuoti kriminalistai, 
bet politinius kalinius ir toliau 
palikta puti kalėjimuose. Bet 
paliuosuojant kriminalistus, ne
pasakoma, kas su jais toliaus 
bus daroma. O tai yra labai 
svarbu. Juk paliusuotieji tu
rės valgyti ir turės turėti bu
tą, kur gyventi. Bet kas tą 
valgį duos, jei darbo nėra ir 
milionai bedarbių jau senai 
vaikšto po miestus ir kaimus, 
ieškodami kam parsiduoti, bet 
nerasdami kas juos pirktų. 
Jums turbut yra gerai žinomas 
Rusijos obalsis: kas nedirba, 
tas nevalgo”. Bet ir tie, kurie 
dirba, neužsidirba nė tiek, kad 
galėtų nors vieną kartą į die
ną pavalgyti. Jau pirmiau pra
ktika parodė, kad kriminalistą 
iš kalėjimo paliuosavę, už ke
lių dienų vėl turėjo jį atsives
ti kalėjiman, arba sušaudyti, 
nes jis negalėdamas kitaip pra
gyventi, vėl grįšdavo prie sa
vo “amato” — plėšimų 
dymų.

Lapkr. 
kad laike 
liuje per 
kanuolės. 
sos
Kremlius 
kanuolių, 
laikais.

Tolinus

ir žu

ėjo į teatrus. Tai kiek gi tų 
teatrų Maskvoje yra, kad visi 
galėjo į juos sutilpti? Dabai 
Maskvoje yra keletas teatrų, 
kuriuose daugų-daugiausia gal 
tilpti viso tik apie 6,000 žmo
nių. Tad kur iš to miliono pa
sidėjo dar 994,000 darbhnnkų? 
Ir kas iš to, kad keliems tūks
tančiams darbininkų leido dy
kai pažiūrėti krutamu paveiks
lų? Ar tik tokis yra dešimties 
metų “proletarinės” revoliuci
jos laimėjimas? Ar nėra pasi 
taikę ir kapitalistinėse šalyse 
kad' kapitalistai per metus pus
badžiai marinę savo darbinin
kus, Kalėdoms nekuriems dar
bininkams suteikia pietus? Ar 
ir dcl to, turime džiaugtis?

Taigi tas apvaikščiojimas y- 
ra niekas daugiau, kaip po dar
bininkų skraiste pūtimas muilo 
burbulo. Rusijos darbininkams 
dešimt motų “proletarinės” re
voliucijos sukaktuvės yra ne 
revoliucijos laimėjimo, bet de
šimties metų didžiausio darbi
ninkų pralaimėjimo, vargo, ba 
do, priespaudos, teroro ir ko 
misarų sauvalės su.- .d'tuvė c

Nesertai Anglijos bitininkai 
padarė 'bandymus prikelti bi
tes iš žiemos miego su elek
tros šviesos pagalba. Tuo tiks
lu prie avilių plyšių buvo padė
tos šviesios elektros lemputės. 
Nuo ryškios šviesos bites pa
budo iŠ miego ir išlindo iš a- 
vilių sveikinti šią “pasavario” 
saulę, o šviesos suklaidinta 
bičių motina pradėjo dėti 

kiaušinėlius. Prie avilio pa
statyto stalo išlindusios bitės 
rado paruošto joms maisto. 
Kad bitės visai suklaidinti, 
mt stalo buvo dar padėtas gy
vų gėlių buketas.

bandomas parodė, kad 
galima ankščiau išlak- 

ir jos ankščiau gali pra- 
vaismedžių apvaisinimą. 

Be to, jos dar pagamino apie 
S kilogramus medaus.

Japonų kino teatrai

labai sąvo
kini) ;^alę 
turi kartu 
savo pusr-

ir salėn įleidžiamas tik

Japonų kino teatras, paly
dinus su musų, yra 
iškas. įeidamas į 

kiekvienas japonas 
su bilietu atiduoti 
Iau ius
vienose kojinėse.

Paprastai japonai ateina ki- 
nan su visa šeima ir prabūva 
jame dažnai ištisą parą. Žiu- 

leidžiama rūkyti, 
ir net pa- 
saldumynai

rčtcjams 
gerti, užkandžiauti 
duodama arbata, 
ir vaisiai.

Veikalas dažnai 
sakoj imu. Kai

darau kas man reikia.” 
susitikti ir kitą teisėją, 
buvusį zecerį (spaustuvės dar-į 
bi ’Aą). Kartą tas “teisėjas”/
g’rtas būdamas, man ir Kama
rauskui pasigyrė: “Zeceriu bu
vau, o dabar .teisėjas! Mes vi
si esame darbininkai! Bet pa
lauk, kai nuvažiuosim Ameri
kon teisti!’...

šiandie kalėjimuose pūdomi
yra' tūkstančiai politinių prasi
kaltėlių, kurie kovojo už žodžio tiek

papildomas 
ekrane pasi

rodo vaizdas. rodą.s kokią nors 
kovą ar susirėmimą, tuo pat 
laiku paslėpti nuo žiūrovų 
žmonės sukelia didžiausią triu
kšmą ir riksmą.

Įdomu tai, kad visi japonų 
kino teatrai įsteigti ne atski
rose miesto dalyse, bet daž
niausia vienoje gatvėje ir kiek
vienas japonų miestas turi 
ners vieną tokią savotišką gat-

rašo,-
Krem-
baubė

labai daug tie-
nes s i a n d i e | t,.! i — • v• •
saugomas vieni Tikrenybe! viršija net ir 
kad buvo caro' Vaizduotę

9 d. 'Laisvė” 
ap vaikščiojimo 
šešias minutes 
Tai

pasakyta, 
yra

jvairervbes

tam
sako:

skaisčiai

pačiam numery l 
“Vakare Mas-1 

kva buvo skaisčiai elektros j 
šviesa nukviesta. Darbininkai į 
praleido vakarą teatruose, kru-i 

/./ tarnuose paveiksluose, kliubuo-: 
se. Visur įžanga buvo veltui. I 
Darbininkai linksminos, džiau
gės, kad šiandie jie yra valdo
nai Rusijos”. 0 ką jie rytoj 
valdys? Ir iš kur ta Maskva 
gavo elektros, kad “skaisčiai” 

■nušviesti miestą? Juk elektros 
Maskva vargiai teišgali suteik- 

Tel o P° v^en^ ,emPlltę i kokią di- 
l desnę sankrovą, arba į valdiš- 
ką raštinę ir tik tiems namams, 

.• .. I kur komisarai gyvena. Kur 
darbininkai gi gyvena, ten elek
tros nėra, 
taipjau nėra.
tada gauna, kai būna atdaras 
sankrovos langas, iš kurio 
šviesa spingso, kaip iš vilko a- 
kies.
tros 
tinai

Gatvėse elektros
Gatvė šviesą tik

laisvę. Buvusieji caro kalė
jimai yra visi prigrūsti ir juo
se daugiau kalinių nebetelpa, 
tad kiekviename mieste valdiš-

Nėra Maskvoj tokios elek- 
stoties, kuri galėtų užtek- 

pagarninti elektros, kad 
“skaisčiai” nušviesti Mas- 
gatves, kad net ir Brook- 
“Laisvė” jas “m a t o”, 

be? to, rašo, kad aip-

kvos 
lyno 
“Laisvė, 
vaikščiojime dalyvavo vir miilo-

prokuroras. kų namų skiepai yra prikimšti no darbininkų, o vakare visi šu-

Nepaprastą ūpą užsieny su
darė žinia, kad buvusio vokie
čių kaizerio Viliaus sesuo Vik
torija šaumburg Lippe, turin
ti 62 metus amžiaus išteka už 
23 metų rusų emigranto Zu'b- 
kovo. Jis, kaip praneša laik
raščiai nėra toks jau papra
stas vyrukas, ir žinomas, kai
po šokikas žymesniųjų Euro
pos miestų estradose arba res
toranuose, be to, didelis kor
tuotojas )ir sukčius, mėgstąs 
pasišvaistyti pinigais. Vikto
rija esanti tiek įsimylėjusi 
Zubkovą, kad / išpaišanti nei 
giminių atkalbinėjimų, nei 
laikraščiuose pasirodžiusių sa
vo numylėtojo policijoj regis- 
ti notų nuotykių. štai kaip 
laikas pavertė senumo ir aukš
tos kilmės sąvoką. Visos ri
bos šiam atsitikime subyrėjo. 
Tikrenybė čia viršija net 
protišką vaizduotę.

Klaipėdiečiai nenu 
sikrato dvarininkų

ir

Parceliniai varpai
goVarpus liedina, kad jie 

riau ir garsiau skambėtų iš 
įvairių naugių mišinio, daž
niausia su variu, didžiuosius 
ir sidabru — mažuosius. Gv-

Ilgus metus Smalininkų vals
čiaus viršaičiu buvo visų ger
biamas p. Pečiulaitis. Bet apy
linkės dvarininkams jis nela
bai tepatiko, nes žiurėjo teisy
bės ir nelabai jiems tepataiky- 
davo. Todėl po naujų savival
dybių rinkimų, apylinkės dva
rininkai ėmė daryti pastangų, 
kad į viršaičius patektų jų žmo
gus. Vienok visiškai priešin
gai jų manymui, valsčiaus tary
ba vienbalsiai naujuoju viršai
čiu užmanė tą patį p. Pečiulai- 
tį ir patiekė Pagėgių apskrities 
seimeliui užtvirtinti. Tačiau 
tasai neatkreipė domės į šitą 
viso valsčiaus atstovų vienbal
sį nusistatymą ir ačiū dvarinin
ko Habedank ypatingoms pa
stangoms, Smalininkų valsčiaus 
viršaičiu buvo užtvirtintas jų 
šalininkas Schalnat. štai kaip 
kartais visas valsčius yra pri
verčiamas klausyti keletos dva
rininkų.
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Kvapsnys

: <' musų uoslė sanitariniu žvilg- 
: niu beveik nieko nereiškia, bet 
žmones įsitikinę, kad kas smir
da, tai sveikatai kenkia. Uoslė 
nesaugoja gyvūnus, bet jiems 
gelbsti maisto susirasti. Kas dėl 
smaives, tai žinoma jinai nepa
geidaujama estetiniu žvilgsniu.

Daugumos ligų perai be jo
kio kvapo, nors yra ligų, kurių 
bakterijos sudaro savo rųšies

Plaukų slinkimo 
priežastys

Aplamai imant, plaukas gali 
nykti dėl kokių nors, nuodų; 
kurie ji kamuoja arba plaukų' 
slinkimų gali pagaminti kokis 
nors pakrikimas visame kūne. 
Nėra abejonės, kad plaukų 
slinkimų gali pagaminti grynai

Tai įvyksta tose, vietose, ku
riose riebalų liaukų daugiau
sia ir jos veikliausios.

Kas dėl lyties liaukų sąryšio 
su riebalų liaukomis, tai tas 
faktas jau tvirtai Įrodytas; 
tuomi 
vyrų 
ka ir 
plikų

veiklumas turi ri- 
mėnęsinčs ir išjiy- 
liaukų gaminamas 
kuris stimuliuoja

į ūkę ir už savaitės jisai jau 
suvirškina ūkininko pietus.

Šviesa pageltusį veidą raus
vai nudažo.

šviesa pabučiuoja nusiminu
sį veidą ir štai jau nyksta me
lancholija ir rūpesčiai lekia 
laukan iš suvargusios sielos.

Neužmirškite šviesos. Tai jū
sų ir mano tikriausias drau
gas. ,

Blogi pūvanti dantys gali 
pagaminti blogų kvapų, ir daž
nai tikrai pagamina.

Galima pataisyti

Liežuvis tokiuose atsitikimuo
se apdengtas puvėsiais.

Blogas kvapas

vanduo arba šiaip jau mai- 
papraslai nesmirda.

Gyvenamuose kambariuose

žmonės: blogas kvapas iš bur
nos. supuvę dantys, nešvarios 
burnos, nosies kataras, prakai
tas ir dujos žarnų bei skran-

snys nemalonios ir nepageidau
jamos, bet jos nesudaro rimto 
pavojaus sveikatai. Bakterijos 
ir dulkės ore nepadaro smar
vės, o angliarukštis (nuodinga 
medžiaga) be jokios kvaps-

Gy veliamuose kambariuose 
turime įvairių kvapsnių, kurių 
musų uoslė nesuranda; tur būt 
prie jų priprantame. O žmo
gaus uoslė daug silpnesnė, negu 
gyvūnų. Drėgname ore mes pa
prastai geriau užuodžiame bet 
ka, negu sausame ore. Jei no
sies gleivinė sausa, tai uoslė 
žymiai susimažina, kartais nyk-

kamba- 
didumą

tvankus 
lai galima

delis susirūpinimas, baimė ir 
šiaip kokios nors sielvartos pa
žeidžia plaukų šaknis (papilla) 
ir numarina plaukus. Garsusis 
dermatologas Stein šiuo klau
simu daug kalba ir paduoda 
daug pavyzdžių. Kokia nors 
odos liga lengvai plaukus su- 
Įį ėldi i»<x.

Jei plaukai slenka dėl kokių 
nors pakrikimų kūne, tai slin
kimas labai aiškus. Sifilio |>e- 
iai plaukus greitai gali nuva
ryti. šitokiuose atsitikimuose 
iškritę plaukai visais žvilgsniais 
geri reiškia kūne esanti nuo
dai pažeidė plaukų maitinimo 
centrą.

Garsusis Stein sako, jogei 
.plaukų slinkimas tampriai su
lįstas su riebalų liaukomis. Rie
balų liaukų daugiausia randa
me (ir jos veikliausios) gal
vos odoje, veide ir pečių men
tėse. Kakta ir nosis paprastai 
apdengtos riebalais; gal būt 
dėl to, kad tose vietose nėra 
poodinio riebalų sluogsnio ir 
ticbalų liaukų riebalai saugoja

I£

lų liaukos veikia priešingai pra
kaito liaukoms. Kai oda sušą
lą, tai iš riebalų liaukų išeina 
riebalų, kurie saugoja jų nuo 
perdidelio atšalimo. Sakoma, 
kad raumenų dalbas pagamina 
prakaitų, o smagenų darbas 
riebalus (ant odos).

Riebalų liaukų veikimas tam
pi iai surištas su veikimu ly
ties liaukų. Kai lyties liaukos 
veikia reguliariai, tai riebalų 
liaukos gamina daugiaus rieba-

Tur būt 
papra- 
spuogų

ir 
galima paaiškinti kodėl 

plaukai daugiausia slcn- 
kodėl beveik nėra visai 

moterų. Mat moterų ly
ties liaukų 
bas: išnyko 
ko lyties 
hormonas,
riebalų liaukas. O vyro liauko
se iki pat mirties gaminama 
hormonas, kuris, kaip 
nėjau, palaiko riebalų 
veiklumą, akstiną jas 
Paskui moterų plaukai 
galvos oda mažiau 
dėl to mažiau
liaukos gamina. Iš to net ga
lime padaryti 
juo lytiškesnis 
plaukai turi 
slinkti, o jau 
vo liiilcu jisai
Dar vienas įdomus faktas: eu

nuchai- (vyrai, kuriems išplau
ta lyties liaukos) nenuplinka.

— Dr. A. J. Karalius

jau mi- 
liaukų 
dirbti, 

ilgesni,
atšala ir 

riebalų

išvadą šitokių: 
vyras, juo jo 

daugiau šansų 
nuplikti, tai sa-

Staigus plaukų slinkimas

I užkrečiama

Sioux City, klausia kas dary
ti, kad jos 13 mietų vaiko plau
kai pradėjo staiga slinkti, krin
ta šmotais.

Tai greičiausia bus liga odos 
vadinama “herpes tonsurans” 
(angliškai “ringAvorm”). Tai 

ir limpama liga
odes. Gydymas gana sunkus. 
Geriausia gyduolė bus chrisoro- 
bino tepalas (aptiekoje vadina
ma “unguenlum chrysorobini 
10%). Vienok iš trumpo apra- 

i šymo tikrai negalima pasaky- 
1 ti kame dalykas; gal būt ko
kia kita liga, o kartais prie
žasties visai surasti negalima. 
Karlais plaukai patys gali sa
vo laiku ataugti. Tokiame atsi
likime reikia klausyti daktare 
nmodvmų. *

Šviesa
Esezas

S’ėra 
žino,

vi-reikalo ir kalbėti: 
jogei blogas kvapas iš 
sudaro nemalonų daly-

si 
burnos
ką. Visi tai žino, bet labai re
tai mes
čiam pastebime ką 
drįstame 
gauti.

Vienok 
kitokios
kūne negerai. Blogų kvapą pa
gamina kokis nors

ogų kvapų Curin- 
nors. Ne- 

arba nenorime jo už-

blogas kvapas turi ir 
reikšmes: kas nors

d imas 

kenki;
žinoma

puvimas
nors iro-

Nelabai norisi rašyti šiuo v
klausimu, bet kur tu čia iš
vengsi: tai ne vieno žmogaus 
reikalas — tukstančihi žmo
nių turi blogą kvapi). O daž
nai ne taip jau sunku blogą 
kvapą pašalinti; tiktai, žino
ma, reikia surasti priežastys.

Puvimas
pu-
1)U-

Visus šiluos dalykus galima 
ir reikia pataisyti, ir lengva 
pataisyti. Nosies katarų gali
ma pašalinti tinkamu gydy
mu kokis tasai gydymas 
čionais nėra galimybes išpasa
koti. Kiekvienam atsitikime 
reikia kitaip gydyti. Sugedu
sius tonsilus gajima labai leng
vai pašalinti — reikia juos iš
imti. Dantų puliavimų dentis- 
tas gali lengva,! sustabdyti. 
Dentistas paaiškins kaip ir ka
da dantis valyti ir kuomi.

Pūvantis maistas
Dažnai virškinimo pakriki

mas pa gamina blogų kvapą. 
Jei daugiau maisto vartojama, 
negu kūnas mkajauja, tai bū
tinai bus puvimas ir blogas 
kvapas. Sykiu jaknos nukeij- 
čia ir viduriai Acioteja. Iš. pra-

Gydymas
Jei blogą kvapą pagamina 

vidurių pakrikęs virškinimas, 
tai gydymas aiškus. Reikia su- 
tv^adkyti virškinimų, reikia ma
žinti vartojimą tų valgių, ku
rie' a^jaunk-ina virškinimų. Var
tok įciuigvai virškinamus val
gius. Praliuosuok vidurius.

išnyks

l'ada, žinoma,

Dažnai blogas 
labai greitai.

Kartais blogų 
mina rūkymas,
reikėtų sumažinti rūkymą ar
ba visai sustoti rūkyti. Vienok 
rūkymas retai pagamina blo
ga kvapa. Dažniausia viduriai
kalti.

■Visgi gajų 
tai gydytojas 
nte dalykas, 
ištirti. — Dr.

gale čionais tik- 
gali pasakyti ka- 
Reikia tinkamai

A. J. Karalius.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

į SĮouthampton kas Sereda vienu ir,milžinų ekspresinių laivų 
Bęrengaria Aquitania Mauretania 

o pankui saųžemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vui. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš

CUNARD LINE

Mauretania
New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val- 

patamavimas. 
klauskite 
arba ra-

gis, mandagus 
Del kitų infirmacijų 
bile Cunard agento, 
šykite tiesiai pas:
140 N. Dearborn St.

Passy surado, jogei mes ge
riausia užuodžiame merkapta- 
ną, paskui cteių ir kamtarų. 
Uoslės nervai greitai pavargsta 
ir jau tada mes neužuodžiame 
tūlų kvapsnių, bet kitas užuod
žiame. Pripratę prie kamfaro 
žmonės jo nebeužuodžia, bet 
eterų labai greitai užuodžia, sa
ko Arcnson. Paprastas 
lių vėdinimas pašalina 
kvapsnių.

Jei kambario oras 
ir neskanus uoslei,
sakyti, jcgG oras nesveikas 
reikia vedinti. Ypatingai 
i kambarį iš lauko lengva pa
sakyti ar oras geras, ar ne.

De Chaumont surado, jogei 
angliai ukšlies 6 dalys 10,00C 
dalyse oro pagamina savo rū
šies blogų kvapsni; oras tada 
jau tvankus ir uoslei neska
nus.

Puvėsių’ kvapsnys sveikatai 
nekenkia. 1859 m. upė Thames^č.-a 
pasmirdo taip, kaip niekas ir 
niekuomet šiame sviete nesmir- 
dėjo bent taip Įrekorduota. 
Iš Londono visokios atmatos 
į ją pakliuvo ir padarė tūks
tantį kartų didesnę smarvę, ne
gu Chicagos skerdyklose. 
Budd pareiškė, kad jokių 
tų rezultatų nepastebėta, 
užbaigė savo raportą šiais 
žiais: “šitos skaitlinės luo bū
du vienu momentu sunaikina 
šimtmečių iliuzijas”. Dabar jau, 
anot 
jogei 
denv

lų
dėl to vedę žmonės turi 
štai mažiaus visokių 
ant veido ir kitur.

Įė|iisl Jei .riebalų liaukos 
j perdaug riebalų paleid 
gali ir plaukai pradėti slinkti, 
bet tokiuose atsitikimuose ga
li su laiku ii vėl ataugti.

Galima sakyti, jogei plaukai 
ir riebalų liauka sudaro viene
tą, kaip kad lapas ir žiedas ant

staiga 
a, lai

jūsų

suteikia. 
juodos že- 

jinai apsidengia žaliu 
Kiekvienas pavasaris

rim-
Jisai
žod-

Dr. Rusenau, mes žinome, 
bakterijos ore arba van- 
nepagamina jokios smar- 
smarvė nereiškia bakteri

jų gausumų, nė jų pavojingu
mą.

Dr. Palmcr surado, jogei 
tvankus ir neskanus gyvenamų 
kambarių oras pakrikdo apeli-

Tikrai nežinoma kokia kvap
snių įtaka i musų sveikatą. Ska
niame

liuese i 
žinasi.
svaigina
vi na

gmi 
girna

tyrame ore mes giliau 
me, tvankiuose kamba- 
alsavimas truputėlį ma

ldos kvapsnys mus 
tarsi migdo, kitos gai- 

tulcs kvapsnys sukelia ly- 
idulius. Kartais smarvė 

; gaminti vėmimų ir svai
dyt s skaudėjimą, 

kad žmonių blo-
ht

kii» sveikatai.
patartina kambarius 
s dieną.

Dr. A. J. Karalius

sto perdaug, tai žiedas nuken- 
'H; jei riebalų liaukos perdaug 
veiklios, tai plaukai nukenčia 
— liaukos atima visa maista, 
o plaukai be maisto turi nyk
ti. Papiliu gamina vis silpnes
nius ir silpnesnius plaukus, o j 
su laiku jų ir^visai negamina, j

“Lai Šviesa įeina 
nuosna”.

šviesa gyvybę 
Užkrinta šviesa ant 
mes ir 
kilimu,
tai Prisikėlimo melas.

šviesa suteikia gėlėms kvapų 
ir nudažo sodnų; kai jinai už
krinta ant pumpurėlio, tai tik 
žiūrėk jau ir žiedas žiedelis.

šviesa yra energija. Jinai su
ka pasaulio ratus — vėjas, van
duo ir garas.

šviesa atgaivina kūną, gelb
sti kiekvienai jo funkcijai ir 
palaiko gyvybę kiekvienoje ce
lėje. šviesa virškina.

Pageltęs, surūgęs ir dispep- 
ti-nis biznio vergas išvažiuoja

Prastas Apetitas?
Mr. Alex Taylor, Geiter, Ala., sako, 

"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
aš pradėjau jas vartoti, aš turėjau skaus
mus šone, mano apetitas buvo prastas ir j 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 1 
šone skausmų nebeturiu, mano apetitas ge_ 
ran. mano miegas pasi’sinantis ir atšvieži
nantis, aš jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tua * paęįu* puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubelius, gasus viduriuose ir žarnose, svai
gulį, s Ipnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu- . 
vo menki ir turėjo trubelių su virškinimu. 
Nųga-Tone suteikė jiems daug ąu jėgos, ge
resnę sveikata ir energ'jų. Jos padaugino 
jėga visų kūno organų ir jio pasijuto e«a 
jaunesnį. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ue, tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butelį šiandie.

Blogų kvapą pagamina 
vimas kur nors. Pav. gali 
ti kalta nosis: puvimas nosy
je arba jos kanalėliuose. Po 
infhienzos gali pasilikti nosies 
kataras — pūlių 
kur nors nosyje, 
suornet pagamina 
pų, ypatingai jei 
kur nors pasilaik 
nu pasakyti, bet daugybe nosių 
turi tokių pūlių.

Gendanti tonsilai irg 
pagaminti blogą kvapų, 
sveiki tonsilai turi plyšių, ku
riuose yra pūlių. Toki tonsi
lai laikui bėgant pasidaro šal
tiniu blogo kvapo; jie žmogų 
j lovą nepaguldė, bet gamina 
nuodu, kurie tikrai prisideda 
prie nusilpninimo viso kūno. Iš 
tokių tonsilų gali pasidaryti 
reumatizmas.

džiu ligonies liežuvis apsivėlęs 

ir kvapas labai blogas, ir vi
sas kūnas silpnas; vėliaus 
duriai šiek tiek pasitaiso, 
kvapas pasilieka blogas, 
tais dar blogesnis.

Sunku paaiškinti kokiu 
du atsiranda tasai blogas kva
pas, 
naudojant cibuliais, 
mes valgome cibulių, 
aliejus ateina į 
kas ir pagamina 
siems kvapą. Tas pats pasida
ro tam žmogui, kurio žarno
se maistas nuolatos pūva. Pu
vimo nuodai silpnina kūną ir 
pagamina savo rųšies kvapa.

vi- 
bet 

kar-

bu-

Galima paaiškinti pasi-
Padėkim

Cibulių į 
burnos liau-

žinomų vi-

Chicago 
... >

laika 
malo-

gaminimas 
O pūliai vi

li logą k va- 
ilgesnj

Hudson augšto spaudinio piešinys, pa
rodo kur gazas įeina tiesiai per pri
imamąja dūdelę ir tiesiai krinta prie 
išleidžiamosios. Tas priverčia Įšalusį 
motorų greitai veikti su paprastu ga- 
salinu, kuomet kitokio styliaus maši
nomis reikia specialiu kuro.

Pastebėk specialę degimo kamaraitę 
prie cilenderio ir “spark plug” padėtį 
tarp cilenderio ir pistono. Tos dalys 
randasi taip patogiose vietose specia- 
lės kamaraitės, kad savo veikimu la
bai padidina pajėgą.25 METŲ PATYRIMO

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
• akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

urniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Užlaiko viską‘dėl namų 
Taipgi Wholcsalnin- 

kai ir Rakandų
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mus išdirbine jame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek- 
' mos ypatos skoniui. čia vi
suomet rasite didelį pasirinki
mą, kaip gatavų setų taip ir 
dei užsisukimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro. Saugiai pailginę 
pi ekiu rūšis ir jų žemas ap- 
kainavimi'.s busite tikri, kad 
Peoples I-urniture Co. Krautu
vėj yra geriausia vieta pirkti 
se’Jyč ai setus ir visas kitas na
mu reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS’SUTEIKIAME VISIEMS

r v

f

jAc PLOPIFS | 
FURNITURE

iv-i i
PA WIO» SUlTtS MAPI TOOPDtPj;.... . -- ' — —

nuv vOUR
PARLOP SUITES
ourVac’tory 
SAVE* KONE Y

.. ; f? ■■■■■■■■ v-

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. 
Lafayette 3171 Canal 6982
M.KEZAS, Vedėjas j. NAKROŠ1S, Vedėja*

COR. RlCHMONO ST. & ARCHER AVĖ.

Hudson

PIRMINYBE Išimtina
Augšto Spaudime Pajėgoj

Beveik pasauline eiga prie augšto spaudimo 
motoro yra pilnai ir išimtinai pritaikintą 
Hudson Super-Six ir čia yra pasiekta gerų 
pasekmių.
Kuomet paprastieji typai daugumoje remia
si ant specialio, kaštamnesnio kuro, kad su
mažinus trūkčiojimų, Hudson inrengimas 
priima bile kokį gasaliną, suteikdamas ne
paprastą jėgą ir lygumą, kaip ir garinis i li
zinas.
Šis naujas išradimas sujungus su Super-Six 
principu padaro Hudson labiausia galingu ir 
ekonomišku karu pasaulyje, skaitant sva
rais sulyg jo sunkumo.
Tik vienas pasivažinėjimas išaiškins, kodėl 
tatai buvo taip entuziastiškai priimtas, kaip 
Hudson yra budavojamas.

HUDSON Super~Six
(118-lncti tvheelbase) Standard Models 1127-inch ivheelbaje)

Coach $1175 r Sedan $1285 Coach $1285 r Sedan $1385

Custom-Built fylod&ls I127-tnchwheelbase)
Bro ūgliam $1575 • 7-Pass Phaeton $1600 ♦ 7-Paša. Sedan $1850

Ali pficej f. o. b. Detroit, pltu war ejfdje ta»

Super-Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite j pardkvimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio ardavčjo.

Klauskit Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Micbigrii Avė.
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Bruno Simokaitis

ietuvą Aplankius
(Tęsinys) < “Tai neišrištas klausimas.
_______  Kuomet šita valdžia pabaigs

Lietuvos provokatoriai savo dieneles, tai gal ne tik ku-
. nigams gali būt šilta, bet irKuomet amenkiet.8 nuva- |nu)ns ku,.je dirbame kad tu. 

žiuoji į Lietuvą, ta> labai tau- me k valgvt;.
kiai tenka sutikti tokių panelių, 
kurios pasirodo labai radikalės.! Naktis šviesi ir šilta, karo 
Tiesiog negalima įsivaizduoti, muziejaus laikrodis muša pusę 
kodėl gi Lietuvos dabartinė vai- po dvylikos. Laikas eiti namo, 
džia jų neareštuoja? Tos pane- Pasibaigė mudviejų įdomus pa
lės, labai tankiai pasitaiko, sa- sikalbėjimas. Atsisveikinom ti
kusi, kad esančios “Raudono kėdami dar kartą sueiti, bet ant 
Kryžiaus“ sesutės arba tarnau- nelaimės nepavyko, kadangi aš 
ja kokioj nors valdžios įstaigo- ‘a-pleidau Kauną, kelioms die- 
je. Bet tuo pačiu sykiu jos kei- noms. Sugrįžęs nebeturėjau 
kia kunigus ir valdžią. Iš karto progos sueiti. Virš minėta pa- 
aš negalėjau suprasti, kame čia nelė yra baigusi gimnaziją (ji 
dalykas, bet vėliaus aš pama- man taip sakė), ir iš jos kalbos 
Člau, kad šunelis ne toj vietoje‘galima buvo suprasti, kad ji 
pakastas. Tada aš pradėjau ty-'yra pasimokinus mergina. Da
rinėti tas paneles ir, žinoma, bar išvada gali daryti kožnas 
man pavyko labai lengvai suži- skaitytojas kokią nori. Bet man 
noti tiesą. Reikėjo biskį “di-* atrodo, kad ji pasakojo daug

[Atlaųtic and Pacific Photo]

Bombos išsprogdintas didelis Hammond, Ind., State teatras. Nuostoliai siekia $500,000. Pik
tadariai, kaip spėjama, Gary bomcliai, tebėra nesugauti.

■' .............. 1 1" ...s
Phone Central 5999
Res. Lawndale 6707

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS
127 N. Dearborn St.

Room 805 Chicago

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

Registruota Akušerka ir
Naprapate

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

J. V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAS

Pasekmingai 
tra ūki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
priein a m o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt.
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265k -- —---------

PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

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

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta -1—

“PEARL QUEEN”
Katologus siunčiame dykai;

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenye

CHICAGO, ILL.

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

2045 W. 35th St., Chicago, 111.
Parduodam deimantus ir kitokius auksi

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

da- teisybės, nes aš girdėjau ir iš 
Net kitų žmonių labai panašias pa

jų man papasakojo savo sakas. Kalbant apie kunigus ir 
Viena tų panelių karininkus, tai nėra jokios abe

jonės, kad Lietuvos kunigai pil
nai pritaria žudynėms.

šią vasarą butų dvigubai tiek 
važiavę į Lietuvą. Jeigu dar 
porą metų Lietuvos valdžia ig
noruos amerikiečių laikraščius 
ir tt., tai labai galimas daiktas, 

Amerikos lietuvi^ visai at- 
nuo Lietuvos! 
užtai kalti, bet

Tai, 
Lie
ku o- 
Lie- 
kad 

Nėra

i

plomatijos” panaudot. Bet 
lykas ilgainiui paaiškėjo, 
kelios 
užsiėmimą, 
man štai ką pasakė: “Žinai,

Simokaiti, aš matau, kad 
tamstą' man nėra jokios mat, kokių įspūdžių tenka 

progos užvesti bylą, o mano lai-Auvoje turėti. Nemalonu, 
kas baigiasi.” Tada aš jos už-Įmet šitokių provokatorių 
klausiau, kame dalykas? Šit ką buvoję desėtkai vaikščioja, 
ji man papasakojo. “Aš tar- galėjus kam nors įkąsti,
nauju politinėje policijoje ir mažiausios abejonės, kad trum- 
mano užduotis yra užvesti nors poje ateityje šitie dalykai išeis 
vieną bylą per du ir pusę mene- 'aikštėn. Apie • provokatorių 
sius. Jeigu kas to nepadaro, tai 
turi apleisti vietą. Man irgi 
laikas baigiasi, nors aš su tams
ta mylėčiau ilgiau laiką praleis
ti, bet kuomet klausimas kyla 
apie rytojų, tai ir su gerais' 
draugais prisieina atsisveikin-1 
ti.”

ai kštėn.
darbus man teko girdėti gana 
daug. Butų 
penkis kartus 
rašiau. Bet

galima prirašyti 
tiek, kiek čia pa
manau, kad pa-

kad

bus
Well, jie 

ne mes!

“Tykiai, ty
kiai Nemunėlis plaukia.”

, (Pabaiga)

Bet gerai, sakau, panele, jei- 
kaltų žmo- 

jusų 
šil

gu jus nesu randate 
nių per du mėnesiu, tai 
kaltė ir valdžia turėtų

Kaip kalbama
Labai keistai atrodo Lietuvo

je, kuomet karininkai ir tie pa
tys kunigai kalba lenkiškai ar
ba rusiškai. Kuomet aš buvau 
Kaune, tai man buvo tiesiog ne
galima įsivaizdinti, kodėl tie ka
rininkai kalba rusų kalba irtne 
tik karininkai, bet ir studentai. 
Labai retai kada išgirsti kal
bant lietuviškai. Aš eidamas

i Laisvės Alėja skaičiau net tris 
kartus kiek kalba lietuviškai, o 
kiek įvairiomis kalbomis. Jei
gu aš gerai pamenu, tai, rodos, 
apie 53 kalba įvairiomis kalbo
mis, o 2 lietuviškai! Man vieną( ,
Įtartą teko kalbėtis su inteligen
tais, tai jie man priminė 
ąmerikiečių ištautėjimą.

Kaune
“Juodojo Princo” 

brangenybės

rudeni, t. y. prieš 
Krimo pusia- 

Juodo- 
audrą

1854 m.
7.3 metus, prie 
salio, ties Balaklava, 

per

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

"•1 m A...MIVM*

■ mVlGORATlHG
S .000 TOLI <.ONVAI e£C£NT5

V RUHISHINO
■ GOOD FOR THt KOMI

SOUTH •«<*•* co Į

ti!.";!"!*"’ chk ‘t'O.iy.nl.Ainis|7

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

da prie progos aš užklausiau, praleisti laikas Kaune prie pdi- 
kodel jos nekalba lietuviškai? kios muzikos, ypatingai Kauno 
Šit ką jos man atsakė: “Tams- Sode. Taipgi gana įdomu ant 
ta, pas mus namuose beveik vi- Nemuno laiveliais pasivažinėti, 
suomet kalbam rusų kalba. Mu- kuomet puiki mėnulio išblyšku- 
sų tėvelis yra buvęs rusų valdi- si šviesa primena, 
ninku, o mamutė/ labai mažai 
moka lietuviškai, tai prie tokių 
aplinkybių ir mes kalbame ru
siškai, ar ne?

“Tai visaip, kaip kada papuo
la. Mat, musų mokytojai kar
iais naudoja rusų kalba, tai ir! 
mes taip kalbame. Tokia jau' 
mada, ypatingai pas inteligen
tus.”

Jai tiek apie tautinį klausi- ■ .i°.ie .inr°je ZUV() 
mą. Gaila, kad Lietuvos inteli-J rancuzU anglų karo laivų 
gentijoje dar pasiliko tiek daug eskadra, apgulusi rusų pakra- 
“rusiško česnako”. ; ^io tvirtovę Sevastopolį. Tarp

I žuvusiųjų laivų (nivo ką tik 
išJ Anglijos atplaukęs anglų 

Juodasis Princas”, at- 
i visiems daly

vaujantiems Sevastopolio ap
gulime anglų kariams algas. 
Taip jis ir nugrimzdo su neiš
mokėtais aukso pinigais apie 

j » sv. sterlingų 
j (musų pinigais skaitant bus 25 
Įmik litų). Nugi-imzdo vietos 
j tikrai nežinota ir po ilgų ieš
kojimų 1925 m. rasta “Juoda
sis Princas” 16 metrų gilumo- 

! je. Bet per tuos 3/i amžiaus 
i b veik visai tas laivas buvo 
užneštas smėliu ir jo iškėli
mas viršun sudaro didelių sun
kumų.

šiais metais viena japonų 
firma jau pradėjo iškėlimo 
darbą, žinoma, svarbiausia — 
lai iškelti nugrimzdusį auk
su.

Einant prie pabaigos
Nežiūrint į tai, kad Lietuvos ' laivas

‘ ’ i, kokį mes vežęs išmokėti
MALT TŪNIC’O
e arba

Exlra Pale Alaus
gyvenimas nėra toks
norėtume matyti, bet mes turi
me atsiminti, kad Lietuva, dar 
jaunutė, ir kad ji pergyvena 
gana sunkius laikus. Taipgi 
mes turėtume atsiminti, kad ir. Plls2 milijono 
Amerikos demokratija ncišsivy- Į 
ste į desetką mėtų. Todėl, mes j 
neturėtume keikti visos Lietu
vos, kaip kad kai kurie daro, 
tik dėl to, kad tenai šiandien

žiaurii
negu priespauda. Lietuvos liaudis 

Alėjos. Turi didžiausį pasiryžimą išlai- 
pasakai,Lietuvos nepriklausomybę.

Tiesa Tiesa, kad Lietuvai pragyvenus 
kituose Lietuvos miestuose iš- aPie devynerius metus kaipo 
imtinai kalba lietuviškai. Mer- nepriklausoma valstybė, buvę 
ginos Kaune paprastai kalba ru-|caro budeliai šiandien vėl jai 
siškai, vokiškai arba lenkiškai, i žaizdas didina, bet ateis ta die- 
bet sykiu moka gana gerai ir (na, kuomet kas nors turės atsiv 
lietuviškai! Kuomet eini Lais-'^Ti už tą žiaurų prieš Lietuvos 
vės alėja Kaune ir koki panelė ljaudį pasikėsinimą! Amerikos 
nori užkalbinti Amerikoną, tai,lietuviai neturėtume atsisakyti; 
ji kalba su savo drauge rusiš-'nuo Lietuvos rėmimo tik dėl to, 
kai, vokiškai arba lenkiškai, ir kiid tenai diktatūra viešpatauja! 
jeigu dar nekreipi domės, tai!Aš visai neMgailiu, kad nuva-: 
atsiranda tokių drąsuolių, ku- žiavau į Lienivą! Nors tai iš- 
rios angliškai bando kalbėti. ]rJaMos nemažos. Aplankęs Lie- 
jeigu po to ignoruoji, tai jau ^uv<1 parašiau savo įspūdžius, 
lietuviškai pradeda kalbėti. Taip, kaip jie man atrodė. Todėl 
‘Kaip tamstai einasi ir tt.” rašydamas šį rašinį neslė-

I piau nieko.
Aš vieną syk susipažinau su; Baigdamas noriu priminti 

dviem panelėm Karo Muziejaus: apia puikią Lietuvos kareivių 
Darže. Dalykas buvo toks: ašlmnyik'i Ynnė ninnnn lai petį iečiai irgi perciem yra1 . • - > \ Z1 . . inuzik<b ipac manų puiki mu-. v. . , . ... .... . atsisėdau ant šuo leno (kaip ta Knrn Mnzipurin ;>• <->„<priešingi dabartinei valdžiai, L, • , . . , . Z K l iUl,zieJUje u ant vy-„ . . . ’ daina sako) ir dvi paneles pra- kaino kaimonors tenai turčių yra gana j-- .... ... . . . LauLO ivaino Kaune. Vasaios

• i i- n i • dėjo įvairiomis kalbomis kai- laiku i iohivnio laivė linbcmoi'laug. Kalbant apie “referen- ,-L , n laiKU Mctuvoje labai linksmakarinin-!j „ . , , .. , . , . betis. Is visos |u kalbos manKaiuuu tenka pasakyti, kad tai . , .. , J • • ida- i t • ->i , Aeko suprasti, kad ]os nori suįlabai neaiškus dalykas. Aš la- • , .. , „ z , .iI. . ... . ..... .. 'manim užvesti kalba (abidvi1ibiu abejoju, kad jis butu prum- • . .. . L, ,. . . . v . paneles gimnazistes). Pagalvotas; mat, Lietuvos žmones sa- • - • <(TA . ,, ..... . . , v . ięs pasiėmiau Drapiezno Dzū
ko: Mes norime, kad žmonių j ., , . n • ..... .... , x , .,/ko drąsą ir jas užkalbinau lie-:rinkta valdžia darytų pakeiti-'. ... ‘ ‘ M , . . . .. I. ... ... įtuviskai. Pasirodo, kad jos lie-;mus konstitucijoj, o ne kariniu-L . . rp.... . J ’tuviskai moka gana gerai. Ia-:kai ir kunigai . ! !

Bus ne pro šalį priminti, kadi 
dabartinė valdžia daro visas pa- Į 
stangas, kad gavus amerikiečių Į 
pritarimą. Jie siunčia įvairius1

tą

Ką Lietuvos žmonės sako apie 
dabartinę Lietuvos valdžią
Kuomet pasikalbi su Lietuvos 

piliečiais apie dabartinę valdžią, 
tai reikia pasakyti, kad yra 
įvairių nuomonių. Suvalkijoje 
stambieji ūkininkai pritaria,
Žemaitijoje ir stambieji ūkinin
kai nepritaria Smetonos 
džiai. žinoma, darbininkai 
pritaria jai. Bet laktas 
tas, kad Žemaitija yra labai pa
žangi. Tenai jaunimas yra vi
sai kitoniškas, negu Suvalkijoj. 
Kultūrinis darbas ten yra žy
miai geriau pastatytas, negu! 
Suvalkijoje. Pirm negu aš pra
dėsiu daugiau ką rašyti, aš tu- 

noiai dėl Lietuvos, rju prisipažinti, kad mano tė
viškė yra Suvalkijoje, o ne že

mus šiandien yra. maitijoje. Mat, daugelis gali 
manyti, kad aš žemaitis, tai že-

tai, ką“Tamsta kalbi apie 
valdžia turėtų suprasti, 
sa, kad ji turėtų suprasti, bet • 
jus turite atsiminti, kad visa 
Lietuvos valdžia dabar susideda 
iš provokatorių ir melagių. Aš 
gal kalbu su Tamsta perdaug 
atvirai, bet tikiuosi, kad Tam
sta mano vardo neišduosi ir sy-‘ 
kiu matau, kad pas Tamstą ma-‘ 
tosi geri 
todėl aš ir kalbu taip, kaip da-' 
lykai pas 
Be to, jeigu Tamsta žinotumėt,

ne-

apie

amc-Kaune galite kalbėti apie 
rikiečių ištautėjimą, tai ką ta
da galima apie Kauno ištautėji
mą pasakyti, 
pas mus ant 
daugiau kalba 
Kaune ant 
Kuomet jiems 
tai jie nieko neatsako.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

tuvos kaliniai (ypatin- maįtijai duodu daugiau kredito.
gai politiniai) yra kankinami, 
ta aš esu tikra, kad jus sakytu
mėt, kad Lietuvoje viešpatau
ja inkvizicija.” * Įvadą, tai reikia nepamiršti, kad

i Žemaitija yra daug didesnė, ne- 
“Gerai, Tamsta Kaltate apie 

tokius baisi lis dalykus, bet ar 
ilgai Lietuvos liaudis norės ši

Nieko panašaus.
Dabar, kad daryti

gu Suvalkija. Todėl žemaičių 
nusistatymas yra daug reikš- 

,. x ■mingesnis, negu suvalkiečių.
l() tvai : Labai man gaila, kad aš turiu

tamsta, kuomet matai, kad (j)asaj.yį^ |<a(j suvaikįja — įaj 
diena apsiniaukus, tai žinai, 
kad lis, bet kaip greit, — sun
ku pasakyt.” i

“Tai čia kitas klausimas?
“Man butų labai {domu žino-Į 

ti kas tokius sumanymus yra, 
padaręs, ar tai Smetona ar jo' 
ministeriai ?”

“Iš dalies visi, bet daugiausia' 
kunigai”.

“Man vis/
kai valdo Lietuvą, o kunigai 
ro sumanymus?” 

“Tamsta gal 
gruodžio 17 d. 
kunigų darbas, 
prie uždarytų 
eini

gyvų numirėlių kraštas. Tenai 
'nėra jokio progreso, l'kininkai 
įgyvena gerai ir jiems nesvar- 
' bu, kas Kaune1 darosi. Suvalkie
čiai myli balius, dainas, šokius 
ir tt. Politika jiems neįdomi

tai
nežinote, 

perversmas 
ir po šiai dienai 
durų nutarimai

kunigų ir karininkų.” 
Aš nelabai norėčia su Tams

ta sutikti, kad Lietuvos kunigai 
taip darytų, nes tas reikštų, 
kad kunigai yra atsakom ingi ir 
už žudyfres nekaltų žmonių.”

iri teisę nesutikti žmones į Ameriką, manydami,! 
t atminkite, jeigu kad jiems pavyks pertikrinti I 

amerikiečius. Nors jie sako, 
kad Amerikos spauda jiems ne-i 
svarbi, bet jie kitaip mano. Be 
to, reikia atsiminti, kad jeigu 
Amerikos lietuviai nevažiuotų j 
Lietuvą, tai Lietuvai butų ga- 

Reikia ne- 
amerikie-

su manim
kas yra sušąUd >mas Lietuvoje, 
tai tik su pritarimu kunigų. 
Be to, gal jums nėra žinoma, 
kad kuomet įvyko perversmas, 

tik kunigai 
naudoti te- f

lefoną. Ar Tamstai dar reikia na riestai su litais, 
aiškesnių įrodomų?” i pamiršti, kad kožnas

“Bet je’gu Lietuvos visi pi-, lis, nuvažiavęs į Lietuvą, palie-! 
liečiai sužinos apie šitokius da-'(ka po kelis šimtus dolerių, ži- 
lykus, ar kartais negali įvykti įnoma, jeigu Lietuva butų ture-į 
pogromai kunigams?” ijiis demokratišką valdžią, tai

Yra faktas, kad
Olstryčio daug , viešpatauja diktatūra ir 
lietuviškai, 
Laisvės 
šitaip

Prašykite savo groserninko ubą aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbpr 1627

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakci jos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg. 
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

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

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

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

-

Ar Jums Galvos Odą Niešti? 
Naudokite \

RufJTi#
Ar jųsų Plaukai Slenka? 

Nauflokite

RttffJes
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RiiffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

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

Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar daugiau tarpe lapkričio 15, 1927 ir sausio 16, 
i .928 gaus dovanų.

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

Lafayette 1708—09—10

Hll.Bin
Tokios Pigios Kainos

Chesnut

PHONE VIRGINIA 1050

3701 S. Maplevvopd Avė

16.95
16.45

12.50
12.00
10.25

8.25
8.00

$11.50
. 7.75

“No order to large for our eųuip 
ment: None too smati for our ap 
preciation”.

Joh kalba pačios už save. Šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kainų. 
Todėl telefonuokit dcl savo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS

Lunį p and Egg
Mine Run .......

ORIENT FRANKLIN COUNTY
Lump ........................................
Egg and Nut ..........................

SOLVAY COKE
Range ......................................
Nut ..........................................
No. 2 Nut ..............................

ANTRACITE

BR1GHTON
Coal & Building Material Co.

O.iy.nl


Te). Boulevard 0637

Tel. Yards 6423
Mockus & Liebernian

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

DR. MARYA
DOWIAT—SASS 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo

.k x vai. vak. Nedaliomis nuo
< iki 2 vai. po pietų

NAUJIENOS, Chicago, 111 šeštadienis, Lapkr. 26, 1927
ir puslaukiniai žmo- tonas gali pasigirti einąs sto- 

kulturingos tautos vai- ryn. Pas mus i: gi daugelis di
delių naujų namų pastatyta, o 

manydavau, i kadangi šie namai i\ėra taipvis
esą kultūringi I jau labai augšli, bei ūžta d labai 

ruimingi, taigi ir iš- 
Bostonąein i storyn, 

ar Kas buvo Bostone apie dešimts

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš* 
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
ti) patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveik s 1 i 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagrabus, poki 

ir tam panašiai.
L

liūs

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir i 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką daoar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri 3 atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania ....................... $215
Mauretania ................... $211

Į Liepoją ir atgal šiais 
laivais ...................... $186

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į 

CUNARD

Seniems kavalieriams!merikoJe ir Lvtoj bus chieago- 
jc: eikite visi pasitikti.

Atvažiuoja viešnia, išlipa iš 
traukinio ir žiuri. Milionai 
žmonių, bet jos laukia tiktai 
kelios bobutės ir senmergės ir 
vienas kunigėlis su savo špitol- 
ninku... Viešnia pasisveikina, 
atkiša ranką, bet niekas nebu
čiuoja, net tas kunigas besar
matis ir špitolninkas “storžievis 
užmiršo savo pareigas atlikti... 
Mažas būrelis nuėjo į viešbutį, 
suvalgė vakarienę, viešnia pa
sakė trumpą, kaip poterius, 
prakalbėlę ir visi išsiskirstė.

štai viešnia kinko gyventojus 
ir dolerių prašo. Vaikščioja 
vieną dieną, vaikščioja antrą, 
bet ot tie užkietėję griešninkai 
nenori duoti... Vos ant pragy
venimo susirenka. Butų pel
ningiau fabrike dirbti.

štai prakalbos. Viešnia kal
ba kiek galėdama. Klausosi 
kelios bobelės ir keli seniai, o 
vaikai rėkia ir čiugamą krank
to. Pinigų duokite, duokite do
lerių savo sesutėms Lietuvoje 
— rėkia viešnia, bet bobos ne
turi, seniai nepaiso, o vaikai ne
supranta... Vėl viešnia susirū
pino. Dar gerai, kad kunigė
lis davė svetainę dykai...

Atsistoja storas kunigas ir 
liepia atiduoti dolerius, bet bo
bos sėdi ir nesijudina, o se
niai laukan eina, o vaikai vis 
čiugamą kramto, o viešnia rau
donuoja. Reikės atsižadėti a- 
merikoniškų deimantų ir dro
šiu. Padauža L

(Galima dainuoti, kaip “N 
miego, saldaus miego”'

Mieli broliai lietuviai 
Dvasią sustiprinkim, 
Katrie esam dar nevedę, 
lai nenusiminkim.

Grįžę žmonės iš tėvynės 
Taip papasakojo, 
Kad merginų y r kaip 
Dabar Lietuvoje.

šieno

Katros jau čia atvažiavę 
Tai tos nosis riečia, 
O katros’ dar Lietuvoje 
Mus parvažiuot kviečia

ivus dolerių apsčiai turi, 
Tą gerbia, kaip poną, 
O merginos lipte limpa — 
Ir stora ir plona.

Nors ir skaudėtų krūtinė, 
Bet nebūkim nusiminę 1 
Dolerius tiktai taupykim 
Juos ant mulo nemainyk i m.

Nors ir pradedam nusenti, 
'l ik mokėkime gyventi, 
O sulauksime dienelių 
Keliaut ten, kur daug pan

lių. — Balandėlisc

Laimės pasaga

>e-

Petras Vėpla gatve ėjo
I Ir pakampiais uostinėjo — 
Laimės vis ieškojo.

I —Ech, kad rasčiau piniginę 
Arba lazdą deimantinę —

■ Alpdamas galvoja.
I Tuo laiku čia pat pro šalį, 
Skuba žmogus, kiek tik gali 
Ir kumelę vedas.
Kumelaitė pasispardė 
Pasagos vinis išardė — 
Pasaga nukrito....
Krisdama net suzvimbėjo, 
Vėplai nosinr tiesiai dėjo — 
Vargšas net sugriuvo. 
Akyse jam sužibėjo, 
Skrybėlaitė nuriedėjo,

i Plaukai atsistojo...
Nosį tuoj skara aprišo,

10 kišeniun įsikišo 
Pasagą kumelės. 
Namuose plaktuką stvėręs

i Pasagą vinim pervėręs 
Prikalė prie durų 
—Tai laimužė jau pagauta, 
Nors ir nosis man užgauta 
Linksmas sau galvojo....

Viešnia iš Lietuvos
Marionų broliukai kunigai ir 

davatkos apsidžiaugė: atvažiuo
ja viešnia iš Lietuvos. Apsi
džiaugė kunigai ir įdėjo vieš
nios paveikslą,
tevis. Katalikų 
draugijos atstovė 
Rinks dolerius ir 
kys ir aplankys
rius, kurie, žinoma, 
lerių, kuriuos 
pasidės į banką, 
tikslam

Parodys, kad lietu 
viai nėra lauki

niai žmonės.

LINE 
140 N. Dear- 
bor St..

Chicago.

EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT.
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Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

z CHICAGO, ILL.
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SPECIAL
Atneškite savo velti! 

beles dėl išvalymo _ ___
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas, 
LITTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

skry-
tokią

Nieko sau mo- 
kokios ten 

ar įgaliotinė, 
prakalbas sa- 
musų biznic- 

išmes do- 
viešnia paskui 

Vis geriems 
— kodėl ne? Visų ko- 

į lektorių tikslai ir geri, ir pra
kilnus, 
moka tinkamai 
piešti ir dolerių paprašyti, o čia 
moteris ir dar ne sena — kas 
čia neduos ir kas čia ją lauk iš
varys ?

Taip, durnojo broliukai kuni
gai ir jų pavergtos davatkos. 
Durnojo ir agitavo kiek įmany
dami. Rašė, rašė; gyrė, gyrė 
tą viešnią iš Lietuvos ir tuos 
jos tikslus, kad jau rodos kiek
vienas lietuvis 
jos išsižiojęs ir, 
vęs, atiduoti jai 
lerius ir centus, 
manyta, ir net skelbta kunigiš
kuose laikraščiuose. Taip ir 
davatkos šnekėjo, o seserys klio- 
štoriuje tai jau kelioliką kartų 
už viešnios sveikatą ir gyvąjį 
rožančių sukalbėjo ir šventas 
giesmes atgiedojo.

Štai linksma kunigams ir da
vatkoms žinia: viešnia jau A-

ir dar kitoki; jie visi 
savo tikslus nu-

turėtų laukti 
ranką pabučia- 
savo visus do-

Taip ir buvo

laukiniai 
nes, o 
kai”.

iki šiol 
kad lietuviai
žmonės, bet dabar mane taip platus ii 
sukontuzino, kad -nei aš į 
nežinau koks esu, laukinis 
puslaukinis? Rodos, esu ir ap- melų atgal, dabar atvažiavęs 
krikštytas, ir eidavau, kaip ma- galėtų pasigrožėti lokiais na- 
žas buvau į bažnyčią, ir pote- mais, kaip Metropolitan Teatru, 
rius kalbėdavau. Po to, skai- arti Park Skvero, ir arti prie 
tydavau lietuviškus laikraščius! jo Elk’s viešbučiu, kiek toliau 
ir maldaknyges. Gi dabar nu- milžinišku YD garadžiu, kui 
einu į teatrą, į operą ir apsi- automobiliai gauna tokį patar- 
rėdęs vaikščįoju. Barzdą be- navimą, kaip ir žmonės kelei- 
veik kasdien skutuosi; na, ir | viai geruose viešbučiuos>c. 
dažnai prie progos valgau tau
tiškus kopūstus ir kumpį, ku
riuos ir gerbiamas musų prezi
dentas Smetona valgo, kad su
stiprinti tautišką dvasią. Bet 
visa tai nieko negelbsti, kai 
perskaičiau šerno Fondo Komi- j 
teto pareiškimą, kad dar jis 
tik rengiasi įrodyti, kad mes 
mes esame ne “laukiniai ir pus
laukiniai žmonės”. Dabar 
kiu diena iš dienos, kada 
komitetas išvaduos musų 
kiny tautą ir pastatys ją 
civilizuotų ir kultūringų tautų.

’ —P. Patriotas.

Kai kuriems musų dideliems 
patriotams, kurie mano, kad 
lietuvių tauta yra kultūringa ir 
aukštai civilizuota, bus siurpri
zas sužinoti, kad jie iki šiol bu
vo ir yra laukiniai arba pus
laukiniai žmonės. Ir tatai ma
no ne kokie ten svetimtaučiai 
ar paliokai, bet patys lietuviai 
ir dar ne bile kokie lietuviai. 
Tie lietuviai, kurie dirba, kaip 
jie patys sako, “tautinį kultū
ringą darbą.” Bet kad nema- 
nytumėt, kad aš tai išsimisli- 
nu, štai jums faktai:

“Tėvynės” num. 46-tam, šer
no Fondo Komitetas, kalbėda
mas apie minimo ferdo reika
lą sako:

“Čia nėra jokis asmeninis 
biznis arba kokis nors politinis 
vajus, o vien tik tautiniai kul
tūrinis darbas, kuris parodys, 
kad lietuviai nėra laukiniai ar 
puslaukiniai žmonės, bet kultū
ringos tautos vaikai, kurie mo
ka tinkamai pagerbti pagarbos 
užsitarnavusius savo d 
rius”. (Juodosios raidės 
mano padarytos iš baltųjų 
ginale).

Taigi matote juodą ant 
to, ką kalba apie jus ir

Fondo Komitetas, kuris 
“tautiniai kulturinj . dar- 
Sulig komiteto manymo, 
mes visi esame “lauki-

Bostono bynsai
Dar mes gyvi kaip numirę

Patapąs buvo užliejęs musų 
pasenusią Naująją Angliją, bet 
Bostono nepalietė, todėl mes dar 
visi esame gyvi kaip numirę. 
Mat, niekas neišjudino iš tin
ginystės miego tų, kurie tingi, 
o visi kiti labai užsiėmę “na-į 
miniais reikalais”. Sakoma, kad 
“naminė” čionai vis duoda ge
rą pelną kaip butlegeriams, taip 
ir graboriams.

yra 
ori-

mus
i šerno 
| dirba 
Į bą”.
dabar
niai ar puslaukiniai žmonės”, 
bet komitetas sumanė būda 
kaip mus išvaduoti iš tos ne
garbingos padėties. O tas bū
das labai paprastas — jis yra 
taip senas, kaip krikščionių re
ligija — nes už pinigą ji iš
vaduoja iš peklos visus nusidė
jėlius; gi šerno Fondo Komite
tas iš kitos pusės, tuo pačiu bu- 
du išvaduos lietuvius iš lauki
nių ir puslaukinių žmonių pa
dėties. Tai visgi didelę misiją 
pasiėmė sau varyti minimas 
komitetas. Jis gali atlikti la
bai dideli darbą, toki darbą, 
kuris ima šimtmečius laiko, 
kaip laukinių žmonių sukultu- 
rinimas. Gi minimas komite
tas tatai padarys, jei jam pa
siseks surinkti šimtą kitą do
lerių. Su tais pinigais jis 
“parodys, kad lietuviai nėra

Sodc.
Policininkas: Vai, 

kek?, gražus tamstos sūnūs!
Moti n a: 'l'aip, taip, visi 

sako kad jis gražuolis.
P o 1 i c i n i n k a s: Ta 

'tas pats gražuolis, yra 
tos sūnūs, kur -tenai 
žaidžia.

M o t i n a: 'l'aip.
Policininką

prašau užmokėti dešimts litų 
pabaudos, nes žolę mindžiot 
draudžiama.

Dvarą pirkti atvežtas anieri 
kietis: Kągi, tamsta sakei, 
esąs gražiausias ežeras, o 
matom tik purvo balą...

Pardavimo tarpinihkas.
gi tamsta nežinai, jog purvo 
maudyklės yra brangiausios 
maudyklės.

Justi buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Bolševikų butlegeris ir 
vės” patronas Petras Mylibobas 
jau nauju automobiliu važinėja 
ir su savo tikra dukteria gyve
na vis ačiū “naminės” įtek
mei ir pelnui.

Operacijų Draugija buvo 
tikra naujiena

Jeigu kas mano, kad Bosto-j 
nas kultūrai kai kada gėdos ne
daro, tas lai tuojaus permaino 
savo meklaidingą nuomonę.

Ot, visai nešimai keletas gies- Į 
mininkų, kurie pilvu kvėpuoja 
ir nosimis gieda, sumanė “su- 
bytyti” pati Šaliapiną. .Jie tuo
jaus įsteigė Operacijų Draugi-1 
jų. Pirmiausia darė operacijų 
M. Petrausko “Užburtam Ku- 
nigaikščiui”, o vėliaus “Pirma
jai Gegužės”. Pirmu sykiu ope
racijos nelabai pavyko. Buvo 
žadėta dar sykį daryti tas pa
čias operacijas, bet žadėjimas 
neištesėtas.

Mat “Sandara” be jokių ce
remonijų pasakė gerbiamieni- 
siems ponams* operuotojams, 
kad ne operacijų, bet patiems 
aktoriams ricinos po kelias do-l 
zas reikėjo išgerti. Tas pavei
kė teigiamai ir rezultatai išėjo ■ 
neigiamai.

Svečiai iš Lietuvos ir ką 
jie ten nematė

'l'aip dedasi amerikonų biznio 
pasaulyje, o lietuvių, ypač apie 
South Bostoną, bizniai pasta
ruoju laiku pradėjo bėgte ei
ti. 'l'aip ve p. Valukohio drabu
žių ir laikrodžių krautuve visai 

l;Va I pabėgo iš So. Bostono, už til
to anapus Charles upes Cam- 
bridžiuj. “Balsas” radio — vie- 

lau šios rl.bšies biznio san-
krova lietuvių tarpe, irgi išbė- 

1‘iu ’š lietuviško vardo. P-nas 
/ j Zaleska, “Balso” savininkas, pas j 

; “Darbininką” prisiglaudė..
Abelnai imant, tai ne kokie 

pyragai. Veikiausia bedarbės 
pradeda atsiliepti.

Revoliucija tautininkuose
Pastaromis dienomis ir nak

timis Sandaros Centre įvyko 
perversmas. Ilgus metus be al
gos dirbęs ponas K. J. Paulau
skas pasitrauke-iš savo visų ti
tuluotų vietų, — kiek laiko 
anksčiau iš redaktorystės, o da
bar iš menadžerystes, dženito- 

’ rystės ir sekretorystės, — ir 
užėmė apmokamą darbą San
daros spaustuvėje, kurioj jis ir 
pirmiau visą laiką dirbo. Per
versmas įvyko be jokio triukš
mo, staigiai, šaltai ir labai pa- 

Lais- prastai. Panašiai, kaip Smeto
nos perversmas Lietuvoje.

Visą valdžią laikinai buvo pa
ėmęs į savo rankas. “Sandaros” 
redaktorius Pronskus, kad -ati
duoti ją i kitas rankas — p. 
Valaičio. Valaitis dabar bus San- 

! daros gaspadorium. čia, žino
ma, mažos svarbos dalykas, bet 

! jis gali būti labai didelės svar- 
Į bos, jeigu 

“Sandarai’
i “Vienybė” 
1 daros” p. 
tarkuoti.

■ kad tokie stebuklai gali atsi- 
! tikti dabar po šios taip nesvar- 
i bios revoliucijos.

tams 
žolėj- •

čia

Ar-

Motina: Man baisiai ne
patinka .Jono žvilgsniai.

D u k t ė: Bet kad tu ma
tytum, kaip jis i mane žiuri...

Kurorto linksmybės.

girdėjau tamstų—Ką gi, 
šeimynoj visi

Taip, tamsta. Aš gavau 
reumatizmą, žmona susirgo in- 
flucnza, viena duktė — ispan- 
ka, kita — ukrainka, o sūnūs 
visai pasiuto!

Antra Kauniečio altaracija.
Restoranas. Sėdi svečias prie 

stalelio ir baisiai nusiminu- 
siom. akim, žiuri i ties juo ga
ruojančią porciją. Prieina prie 
jo malonus tarnas ir klausia:

— Ko ponas taip nusiminęs?
Pažiurėjo svečias Į ramų tar

no veidą ir tarė:
—Mąstau apie lai, kad jeigu 

Kaune panaikins arklių 
vajų, kur aš bevalgysiu 
skandis fifšteksus.

tram- 
tokius

šnepštokas
[Pagal J. Baltrušaitį].

Visa būtis musų — 
Dvare ir embrijone----
Visa mintis musų — 
Fokstrote ir trumpam sijone.

Smetona atidarys 
vartus į Liieituvą ir 

pradės vietoj “San- 
Paulausko “Bimbą” 
čia kaip kas spėja,

Nėra rūgščių, ohargerių, 
baterių, eliminatorių

Padauža

Garsinkifes Naujienose

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą,5 inkstus, 
pūslę arba škųiinomosi ligų, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

LEIBOWITZ
Persikėle j naują vietą 

3633 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

Nedėlomls uždaryta
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

H

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Piano irChro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 
su patentuo
tais sviriais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile į kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufacturing Co.
1509 Milwaukee Avė., Chicago, III.

JUSU AKYS

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

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

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

Jūsų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDRIK

3417 S. Halsted St.
Visai Elektrinė Radio

EQUAPHASE

šią vasarą ir rudenį keletas 
žymių bostoniečių buvo išvykę 
pamatyti Lietuvos. Jų tarpe 
paminėtini “Keleivio” leidėjas 
J. Gegužis, adv. Puišiutė-šalna, 
Pratapas ir kiti.

Sulig J. Gegužio pasakojimų, 
Lietuvoje šiandien prasti pyra
gai. Pratapas irgi tą pati sako. 
O Puišiutė sakosi nemačiusi ten 
nieko blogo, nes ji ir politikos 
negalėjo matyti, kadangi tai bu
vęs vakacijų laikas ir visa po- 
litik buvo išvažiavusi atostogų. 
Vienok, esą, beveik mačiusi pa
tį Smetoną ir vos nenuvykusi 
pas Anglijos karalių ant arba
tas ..

Linksma mums šiandien tu
rėti tokius veikėjus, vargšų 
žmonių gerbūvio kovotojuą, ku
rie kilę iš paprastų darbininkų 
luomos, šiandien jau su kara
liais ir diktatoriais 
yvell — kad ir avis

Bizniai eina net

ffali — 
sykiu ga

bėgdami
milžiniškoCliicaga statosi 

augštumo namus ir giriasi svie
tui, kad ji auga didyn, o Bos-

914 Pegerin 
tos 
D r.
specialis Lu
escide gydy 
nias.

606 ir
R o s s

Nuo liampos gausit visą spėką

l)r. B. M.Ross 
Specialistas

gydymas kurisYra vienatinis 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydynio.

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

Kad pasveikus, pasitarkit .su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistų.

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

Kampus Monroe Street, 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.

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. z

fonografas ir 
radio sykiu 

kokią daugu-

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

k.

va
iki 
ry- 
Se- 
iki
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Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

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

Tel. Boulevard 4705


