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TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA SUSIRINKO
Lietuvos-Lenkų gin
čas bus svarbiausia 

problema
GENEVA, Šveicarija, gruod. 

5. — šiandie prasidėjo Tautų 
Sąjungos tarybos sesija. Svar
biausia problema, kuri šiai se
sijai teks spręsti, tai Lietuvos- 
Lenkijos ginčas, tariant Lietu
vos skundas dėl persekiojimo 
lietuvių Vilniuje ir Vilniaus 
krašte ir dėl Lenkų konspiraci
jos prieš Lietuvą.

Lietuvos žmonės 
baimės apimti

Valdžia paskelbė, kad Lietuva 
neklausysianti nė Tautų Są
jungos, jei Vilnius nebusiąs 
grąžintas

KAUNAS, gruod. 5. — Vi
siems lietuvių laikraščiams pa
skelbus valdžios pranešimą, kad 
Lietuva geriau kovosianti, ne 
kad sutiksianti klausyti bet ku- 
rio Tautų Sąjungos nutarimo, 
kuriuo Lietuva butų verčiama 
daryti taiką su lenkais, palikda
ma Vilnių Lenkijai, Lietuvos 
gyventojų susinervinimas ir ne
rimas dar labiau padidėjo. Va
gi valdiriinkai baimės apimti.

I^enkų prašymas, kad Tautų 
Sąjunga padarytų galą septy- 
nerių metų karui, kurį Lietuva 
veda dėl Vilniaus, labai surū
pino dabartinę ant vištos kojos 
besilaikančią (Smetonos-Volde
maro) diktatūrą. Jos dabar pa
skelbtas krašto nusistatymas 
konflikte su Lenkija uždaro du
ris bet kuriam kompromisui, 
tuo tarpu kai Lenkai atsisako 
dagi kalbėti apie Vilniaus grą
žinimų.

Kaune eina gandai apie ren
gimą naujo sukilimo Voldemaro 
valdžiai nugriauti.

Lenku Pilsudskis nebe- 
vyksiąs i Genevą

VA.RŠAVA, gruod. 5. —Pra
neša, kad Lenkų kabineto pir
mininkas Pilsudskis nebevaŽiuo- 
siąs į Genevą, kaip kad buvo 
planuojama. Ji pilnai pavaduo
siąs ten užsienio Ministeris Za
leskis. Savo notoje valstybėms, 
suinteresuotoms Lenkų-Lietu
vių ginču, Lenkija pakankamai 
esanti išaiškinus asvo nusista
tymą ir nebesą reikalo, kad 
tuos pačius žodžius dar atkar
totų maršalas Pilsudskis.

Dancigas remsiąs Lie
tuvą byloje su Lenkais

Tautų Sąjungos tarybos su
sirinkime, svarstant Lietuvių- 
Lenkų bylą, Lietuvą remsianti 
taip pat Laisvo Dancigo miesto 
delegacija, kuri kaltina Lenki
ją, kad ji konspiruoja ne tik 
prieš Lietvuos nepriklausomy
bę, bet taipjau ir prieš Laisvo 
Dancigo Miesto nepriklausomy
bę.

BANDITAI NUŠOVĖ MOTE
RIŠKĘ). PAŠOVĖ JOS 

DUKTERĮ

BIRM INGRAM, Ala., gruod. 
5. — Trys ginkluoti banditai 
puolė čia vieną valgomų daik
tų krautuvę ir, bandydami api
plėšti, nušovė krautuves savi
ninkę Grace Alfano ir pavo
jingai pašovė jos šešiolikos me
tų amž. dukterį.

Voldemaras melsiąs 
T. Lygą garantuoti 
Lietuvos neitralumą
Turįs įrodymų, kad Lenkai pla

navę pulti Lietuvą ir oku
puoti visą kraštą

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
5. — šiandie vakarų į Genevą 
atvyko Lietuvos ministeris pir
mininkas Voldemaras ginti Tau
tų Sąjungoje Lietuvos byla 
prieš Lenkiją.

“Mes turime dokumentų ir 
įrodymų, kad praeitą mėnesį 
Lenkų generalinis štabas buvo 
prirengęs smulkmeningą planą 
įsibriauti j Lietuvą, nuversti 
valdžią ir okupuoti visą kraš
tą,” sako Voldemaras. “Karo 
pavojus vis dar neišnykęs, 
kaip kad nurodė ir sovietų val
džia savo notoje, lėčiau tas 
pavojus ne iš Lietuvos pareina. 
Mes vis laikomės Suvalkų su
tarties, pasirašytos 1920 metų 
spalių mėnesį, kur Lenkija ir 
Lietuva sutarė visus savo gin
čus išlyginti teisėtumo keliu.

Pilsudskis noris Lietuvą sujun
gti su Lenkija

“Maršalo Pilsudskio asmeniš
kų užgauliojimų manęs aš n v- 
paisau ---- aš niekados savo gy-
venime jo nė nemačiau. Jo pyk
tis pareina iš to, kad jis nori 
Lietuvą sujungtt su Lenkija, o 
mes niekados su tuo nesutik
sime.

“Pilsudskis sakė, kad Lietu
va mobilizavus visą savo ka
riuomenę, kurios galį būt apie 
200 tūkstančių kareivių. Bet 
tai tik pasaka. Nors tai valsty
bes paslaptis, vis tik galiu pa
sakyti, kad jos gali būt arti 
40 tūkstančių, tuo tarpu kai 
Lenkija turi 600,000 kareivių.”

Voldemaras aiškino, kad Lie
tuva laikius karo stovi su Len
kija nuo laiko, kai prieš kelis 
metus lenkų generolas Želigov
skis pagrobė Vilnių ir Vilniaus 
kraštų. Kauno valdžia neketan- 
ti atsteigti santykių su Varšu
va, kol Vilniaus klausimas ne
busiąs galutinai ir teisingai iš
spręstas.

‘‘Maršalas Pilsudskis nori, 
kad Tautų Sąjunga priverstų 
mus atnaujinti diplomatinius ir 
prekybinius santykius ir tuo 
Vilniaus pagrobimą pripažintu
me kaip įvykusį faktą ir palik
tume jį Lenkijos rankose. To 
mes niekados nepadarysime,” 
pareiškė Lietuvos diktatorius.
Sutinka Lietuvos santykius su 

užsieniu pavesti Tautų Są
jungai kontroliuoti

“Lietuva ir Vilnius turi būt 
pastatyti specialėje kategorijo
je, kaip Šveicarija. ' Turi būt 
pripažintas ir garantuotas jos 
neitralumas. Už tai Lietuva pa
sirengus prižadėti niekados ne
dalyti nė kokių sąjungų su 
kitomis valstybėmis ar kaimy
nais, bet padarytų vienodas 
draugingumo sutartis su Ldhki- 
ia, Rusija, Latvija ir Vokieti
ja, visas lygiu pagrindu. To
liau, mes dar sutiktume, kad 
Tautų Sąjunga paskirtų tam 
tikrą intemacionalę komisiją 
musų užsienio santykiams ir 
politikai kontroliuoti.”
Kviečia T. Sąjungą ištirti “len

kų persekiojimus” Lietuvoj
Del Varšuvos kaltinimų, kad 

lenkų mokyklų mokytojai Lie
tuvoje tapę pasiųsti į koncent
racijos punktus, Voldemaras

pasakė, kad tai esą visiškai ne
tiesa. Jis esąs pasirengęs pra
šyti Tautų Sąjungą, kad ji pa
siųstų į Lietuvą bešališkus ty
rinėtojus teisybei nustatyti. 
Lygiu bildu Tautų Sąjungos 
tyrinėtojai galėtų ištirti ir Lie
tuvos skundus dėl Lenkų perse
kiojimų lietuvių Vilniuje ir 
Vilniaus krašte.
Lenkai, remią lietuvių emigran

tų rengiamą sukilimą
“Praeitą spalių mėnesį lietu

vių apie šimtas emigrantų lai
kė Rygoje kongresą, kuriame 
dalyvavo Lenkijos ministeris ir 
lenkų karinis attache,” sakė 
Lietuvos diktatorius. “Jie žadė
jo pinigų ir karinės pagalbos 
Lietuvai pulti. Mes turime, ži
nių, kad tiems emigrantams 
Lenkai žadėjo kareivių ne re- 
gularėmis uniformomis, bet per
sitaisiusių kaip lietuvių emi
grantai. Jie turėjo pulti mus, 
pagrobti Kauną ir okupuoti vi
sa Lietuva.” k. »

KAUNAS NERIMO PILNAS
RYGA, gruod. 5. —Nežiūrint' 

oficialių neigimų, Kaunils pilnas 
nerimo ir baimės, o tai dėlto, 
kad demarkacijos linijon siun
čiama vis daugiau kariuome
nės, o taip pat dėl bauginamų 
pranešimų, iš Vilniaus, kad 
Plečkaitis stropiai OrganizUO- 
ji's pal>egelių Batalionus iš so- 
cialistų emigrantų, šaulių ir sa
vanorių po vadovybę nesenai 
pabėgusio kapitono Majaus, va
dovavusio pastarajam sukilimui 
Tauragėje.

Lietuvos partijų kova įsi
skverbė giliai ir į kariuomenę 
ir į valstybės tarnybą, taip kad 
vyriausybė matė reikalo atsta
tyti iš tarnybos politinės polici
jos viršininką [Budrį], kurs 
iki šiol buvo laikomas kaip uo
lus dabartinės valdžios rėmėjas. 
Areštai, perkėlimai ir atleidi
mai iš tarnybos atsakingų as
menų ministerijose ir Kauno 
įguloje eina dideliausiu mašta
bu.

Paskelbimas už įstatymų ri
bų, kaip išdavikų, Plečkaičio ir 
kitų valdžios priešų yra tik 
mestas, k mis neramiųjų ele
mentų ir agitatorių nė kiek ne- 
nugązdino.

Sušaudė Meksikos mai- 
štininkii generolą

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 5. Federalinės kariuo
menės buvo suimtas netoli nuo 
Minatitlano, Vera Cruzo pro
vincijoj, maištininkų vadas, 
gen. Francisco Bėriau i. Jis bu
vo karo teismo pasmerktas ir 
tuojau sušaudytas.

IŠGELBĖJO MIESTĄ NUO 
BAISAUS DINAMITO

SPROGIMO

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 5. — Iš Cordobos, Vera 
Cruzo provincijoj, praneša apie 
tai, kaip vienas traukinio ma
šinistas išgelbėjo tą miestą nuo 
baisios nelaimės. Stoty stovė
jęs atgabentas vagonas dinami
to, ir tas vagonas kažin kokiu 
budo užsidegęs. Pavojus buvęs 
didžiausias. Tuomet vienas ma
šinistas, Ignacio Espinoza, grei
tai, bet atsargiai, prijungęs de
gantį vagoną prie lokomotivo ir 
dumęs laukan. Dvi mylias nuo 
miesto jis atjungęs lokomotivą 
ir pasišalinęs. Po kelių sekundų 
įvykęs baisus dinamito vagono 
sprogimas.

I Atlantic and Pacu tie Photo}

P-le Cladys Morrison, 21 m., iš Kansas City, Gildos rolė
je operoje “Rigoletto”. Vietiniai tiki, kad ji yra didžiausia colo- 
ratura soprano dainininkė pasaulyje.

Jokių kompromisų 
su opozicininkais

Sovietų diktatorius reikalauja, 
kad opozicija išduotų savo 
slaptas organizacijas

MASKVA, gruo<U 5. — Kal
bėdamas komunistų partijos 
kongrese, dabartinis sovietijos 
diktatorius Stalinas pareiškė, 
kad jis nusitaręs neiti Į jokius 
kompromisus su savo politiniais 
oponentais, kuriems vadovauja 
Trockis. Jis pasakė, kad opozi- 
cininkų pasiūlymas likviduoti 
fakcijų organizacijas ir paves
ti dalyką išspręsti kongresui, 
pasilaikant teisę ginti savo pa- 
žvalgas, esąs nepriimtinas. Stali
nas reikalavo, kad oponentai 
prisipažintų darą klaidą ir 
išduotų savo slaptas organiza^- 
cijas, idant kongresas galėtų jas 
sunaikinti.

“Arba opozicija tatai pada
rys, arba ji turės ieškotis sau 
kitos partijos,” pareiškė Stali
nas.

SYRACUSE, N. Y., gruod. 5. 
—Del pairusios sveikatos nusi
šovė čia baptistų kunigas Dr. 
Colebrook.

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

Bendrai gražu; šalčiau; stip
rokas vakarų ir žiemių vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 17° ir 43° F.

šiandie saulė teka 703, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
4:17 rtyo.

J. V. kongreso sesija 
atsidarė

..... —----- •
WASHUNiGTONAS, gruod. 5. 

— Naujas 70-tas Jungtinių 
Valstybių kongresas šiandie 
pradėjo savo sesiją, kuri tęsis 
iki ateinančio birželio mėnesio. 
Atstovų buto spykeriu (pirmi
ninku) išrinktas vėl Ohio kon- 
gresmanas Longfworth.

Senatas kol kas neįsileido 
Illinois išrinkto senatorium 
Franko L. Smitho ir Pennsyl- 
vanijos — Wm. S. Vare, ka
dangi yra kaltinimų, jogei juo
du senatoriais buvę išrinkti pi
nigais. Rytoj [šiandie] senate 
eis diskusijos dėl jų priėmimo 
ar atmetimo.

Prezidento Coolidge’o prane
šimas kongresui bus pristatytas 
antradienį [šiandie].

Pranašauja žemės dre
bėjimą Europoje

FAENZA, Italija, gruod. 5.— 
Raphael Bendandi, žinomas Ita
lų žemės drebėjimų pranašau
tojas, pranašauja, kad gruodžio 
5-6 naktį įvyksią pietų Euro
poje, ypač Tarpžeminių jūrių 
baseine, stiprių žemės drebėji
mų, kurių centras busiąs apie 
200 mylių nuo Facnzos, o apie 
gruodžio 11 dieną žemės drebė
jimų busią rytų Azijoje, taip
jau palei Ramųjį vandenyną 
pietų Amerikoje, Graikijos ar
chipelage ir Albanijoje.

Lenkų seimo rinkimai 
kovo 4 dieną

VARSA V A, gruod. 5.-— šian
die buvo oficialiai paskelbta, 
kad Lenkų seimo rinkimai įvyks 
kovo 4, o senato — kovo 11, 
1928.

[Lenkų seimas buvo paleistas 
lapkričio 28 dieną.] >

------------------------ --------------------------------- j------------

Kalbina Rusus būti
Europos koncerte

Francijos Briandas nori, kad 
sovietai ir toliau bendradar
biautų Tautų pasitarimuose

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
5. Pasikalbėjime su sovietų 
delegacijos vadais, Litvinovu ir 
Lunačarskiu, Francijos užsie
nio reikalų ministeris Briandas 
kalbino juos, kad Rusija stotų 
atktingai dalyvauti Europos 
valstybių koncerte. Kartu su 
socialistu Paulu Boncouru, 
Briandas sveikino sovietų dele
gatus dėl jų dalyvavimo tarp
tautinio nusiginklavimo klau
simų diskusijose, ir pareiškė 
vilties, kad sovietai ir toliau 
bendradarbiaus pasi tarim uose 
tarptautinėms problemoms iš
spręsti.

Kitas klausimas, kurį Brian
das pristatė Litvinovui, buvo 
Paulo Boncouro planas konti
nentinio saugumo paktui, į ku
rį įeitų ir Rusija. Francuzų 
nuomone, šitoks paktas labai 
daug padėtų nusiginklavimo 
reikalui.

Rusai, kaip girdėt, nesikratą 
nuo tolesnio bendradarbiavimo, 
kur tik busią galima.

Demonstracija prieš 
Jungt. Valstybes 

Berline
Vokiečiai protestuoja dėl ne- 

grąžinimą konfiskuoto vokie
čių privataus turto

BERLINAS, gruod. 5. - Ne
žiūrint, kad diena buvo stip 
riai šalta, Berline vakar įvyko 
demonstracija protestui dėl 
Jungtinių Valstybių valdžios 
negrąžinimo vokiečiams jų pri
vačių turtų, kurie buvo karo 
metais konfiskuoti. Demon
stracijoj dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių. Trys pučiamųjų 
instrumentų orkestrai griežė 
laidotuvių maršus. Centralinėje 
aikštėje buvo suruoštos priva
taus vokiečių turto teisių psęu- 
do-laidotuves.

Bandys išgriebti iš jū
rių $5,000,000 Vokie

čių aukso
BRIUSELIS, Belgija, gruod. 

5. — Viena francuzų kompani
ja netrukus ims bandyti iš
kelti Holandų garlaivį Tubania, 
kuris 1917 metų kovo 16 dieną 
buvo vieno Vokiečių su'bmari- 
no paskandintas žiemių Juroj. 
Laivas gabeno apie $5,000,000 
auksu. Tuos pinigus laivas, 
kaip pasakoja, gabenęs Vokie
čių ambasadai Wasliinglone 
tariamai vokiškai propagandai 
Amerikoje.

$42,000,000 pabaudų už 
prohibicijos laužymus
WASHINGTONAS, gruod. 5. 

— Nuo prohibicijos jvedimo 
federaliniai teismai Jungt. Val
stybėse nui>audė prohibicijos 
laužytojus bendrai daugiau 
kaip 42 milionais dolerių ir 
daugiau kaip 22,500 metų kalė
jimu.

TULSA, Okla., gruod. 5. —• 
Aliejaus darbininkas F. Hi- 
vick nušovė savo 9 metų amž. 
dukterį, mirtinai pašovė žmoną 
ir pats nusižudė.

Rusams-Britams ne
pavyko susitarti

Litvinovo ir Cham bėriai no pa
sikalbėjimas dėl santykių at- 
steigimo nuėjo niekais

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
5.— Sovietų delegacijos j tarp
tautinę paruošiamą nusiginkla
vimo konferenciją pirmininkui 
Litvinovui prašant, tarp jo ir 
Britų užsienio reikalų ministe- 
rio Chamberlaino šiandie įjvy- 
ko pasikalbėjimas dėl atsteigi- 
mo santykių tarp sovietų res
publikos ir Didžiosios Britani
jos. Pasikalbėjimas traukėsi 
apie valandą laiko, tečiau, kaip 
vėliau buvo pranešta, jokio pa
mato susitarimui nesurasta.

Lenkai ginasi negru- 
moję išstoti iš Tautų

Sąjungos
GENEVA, Šveicarija, gruod. 

5. — Lenkų delegacija griežtai 
lingynė pranešimus, buk Len
kija padarius grūmojimų išsto
to iš Tautų Sąjungos, jei Są
junga bylos su Lietuva neiš- 
spręsianti Lenkijoj naudai ir 
nepripažinsianti galutinai, kad 
Vilnius yra visiška Lenkijos 
nuosavybė.

Vięnąs aukštas Trenku clelo- 
gacijos narys pasakė, kad jo 
valdžia mananti, jogei Lietuvos 
palaikomas karo stovis su 
Lenkija prieštaraująs Tautų 
Sąjungos konvencijai, o todėl 
turįs pasiliautu-.

Kodėl Amundsenas 
staiga išvyko iš 

Amerikos
OSLO, Norvegija, gruod. 5.

Kai praeitą spalių mėnesį 
New Yorke buvo surengtas 
kapitonui Anumdsenui pokylis, 
kuriame jam turėjo būt priseg
tas Tyrinėtojų Klubo medalis, 
kapitonas Amundsenas staiga, 
be jokio paaiškinimo, sėdo gar
laiviu ir išvyko i Norvegiją, 
trumpai telegrama pranešęs, 
kad jis išvažiuojąs ir pokyly 
nebusiąs. Buvo didelio subruz
dimo ir sj>ėliojimo, kodėl jis 
taip padarė, bet priežasties iki 
šiol nesužinota. Dabar kapit. 
Amundsenas paskelbia, kad jis 
buvęs savo menedžerio, ameri
kiečio Lee Keedicko, prigautas: 
už paskaitų maršrutą 1926-27 
metais Keedickas nesumokėjęs 
jam $10,000.

Dideli brūzgynų gaisrai 
Kalifornijoj’

LOS ANGELES, Gal., gruod. 
5. — Nuo praeito šeštadienio 
pietų Kalifomijoj siaučia mil
žiniški brūzgynų gaisrai. Iki 
šiol tie gaisrai sunaikino jau 
apie 150 namų ir padarė ža
los, kaip apskaičiuoja, apie 10 
milionų dolerių. Daugiau kaip 
dvidešimt žmonių a|xlegė. Gais
rams gesinti pašaukta daugiau 
kaip 3,000 žmonių.

AKTORĖ UŽSIMUŠĖ AUTO
MOBILIUI SUSIKŪLUS

OSHKOSH, Wis., gruod. 5.— 
Automobiliui, kuriuo ji važia
vo, kelio užsisukime paslydus 
ir trenkus į medį, užsimušė 
Bose Marie Moore iš St. Paul, 
Minn., aktorė. Nelaimė atsiti
ko keturias mylias nuo Osh-
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Sveikatos Dalykai
■■■■I .k.,,,.

Reumatizmas ir 
klimatas

Rašo l)r. A. Montvidas.

.Dr. Clark e abejoja apie galė
jimą apsirgti reumatizmu tro- 
piškame'klimate. Ši liga kanki
nanti tik vėsių šalių gyvento
jus. Jis daro sekamas ištrau
kas iš kitų tėmytojų raštų: Ma
joras Kuchanan rašo: “Iki šiol 
mes neturime patikėtino įrody
mo, kuris pateisintų tikėjimą, 
kad reumatizmo esama tropi
kuose.” James Cautlie rašė: 
‘‘Aš nesu matęs reumatinio 
karščio ne vienoj Chinijos, In
dijos ir Eigypto ligoninėj kaip 
tarp vietinių gyventojų, taip 
europiečių. Gal iš mano pusės 
tai buvo klaidinga apžvalga, bet 
aš pasakau tik tai, ką patėmi- 
jau savo kelionėj po Indiją, ku
rioj aš atlankiau Madras, Ma
dų ra, Bombay, Quetta, Lahore, 
Delhi ir Calcutta ligonines. Ei-! 
gypte aš nemačiau ne vieno ap- 
sirgimo staigiu reumatizmu, 
negi Hong Konge, negi pietinėj 
Chinijoj per 9 metus mano gy
venimo.

Singapūro ligoninėse 1912 
metuose gydėsi 22,134 ligoniai, 
kurių 258 mirė, vienok ne vie
no ligonio nebuvo su staigiu, 
rt'iimatizflni, chorea arba i-eu- 
matinin sąnarių uždegimu.

Singapūro ligoninėj buvę pa
daryta skriodimai ant 1,422 nu
mirėlių ir tik septyniuose ras
ta širdies sugedimai. Kalkutos 
(Calcutta) lavonvictėj egzami
nuota 281 numirėlis 1913 me
tuose ir taipgi nerasta širdies 
sugedimų. Kadangi širdies su
gedimai arba jos ligos netoli iš
imtinai seka iš reumatizmo ir 
choreos, darosi aišku, kad tro- 
piškose šalyse reumatizmas ir 
chorea yra veik nežinomi. Ko
dėl? Todėl, kad tonsilų uždegi
mas šiltuose kraštuose yra la
bai retas atsitikimas. Uždegta 
gerklė ten greičiau ir pilniau 
pasveiksta. Kitas veiksnys — 
tai saulės šviesą. Ultravioleti
niai spinduliai sustiprina kūną j 
taip, kad jis ir prieš ligą at
sispiria ir bakterijas savyj su-j 
naikina.

Tečiaus negalima sakyti, kad 
europiečiai ir amerikiečiai, at
siklaustą į tropiškas šalis, y- 
ra liuosi nuo reumatizmo. Ang»- 
lijos armijos gydytojas Church 
paduoda skaitlinių apie karei
vių apsirgimus reumatizmu In
dijoj. Indėnai kareiviai apser-

Darbai ir gyvenimo vietos, kur 
galima peršalti ir sudrėgti, y- 
ra pavojingi. Bet kaip jau esu 
pirmiau sakęs, reumatizmą gau
na netoli tik tie, kas turi pras
tus tonsilus arba pūlių kurioj 
nors kitoj kūno dalyj.

Taipgi nereikia užmiršti, kad 
apsirgus reumatizmu vieną sy
kį, kur kas greičiau jis gauna
mas kitą sykį. Tai paeina grei
čiausia nuo to, kad ligonis pil
nai neišsigydo arba neprašalina 
tos priežasties, iš kur liga pra
sidėjo pirmą sykį.

Valgimas dėl 
sveikatos

žmogaus kūnas yra painiau
sia ir stebuklingiausią budavo- 
nė, kokią tik žmogus pažysta. 
Bet visgi reikia pasakyti, kad 
žmogus labai mažai težino apie 
save, apie savo kūną. Jis ne
žino ne dėlto, kad negalima bu
tų sužinoti, bet dėlto, kad pir
miau apie tai nebuvo mokyklo
se mokinama ir dalis tų žinių 
įgyta tik. tarpe pastarųjų de
šimties ar dvidešimties metų. 
Pirmiau būdavo, o ir šiandien 
yra tokių ^žmonių, kurie savo 
nuomones labai padidindavo ir 
galėdavo įtikrinti žmones, kad 
niekas kitas nėra taip svarbus, 
kaip jo nuomonė. Vienas žmo
gus nutardavo išgelbėti žmo
nes nuo ligų su kvėpavimo la- 
vinimais; kitas sakydavo, kad 
reikia kiekvieną mėsos gabalė

lį sukramtyti penkias dešimts 
septynios sykius; kitas tvirtin
davo, kad mėsos visai nereikia 
valgyti; ir vėl kitas liepdavo 
išgerti stiklą karšto vandens 
kas rytmetį prieš pusryčius.

Kvėpavimo lavinimas yra ge
ras, jei tai daroma lauke; val
gis visuomet turi būti gerai su- 
kramtomas prieš nurijant. Ne- 
kurie žmonės valgo perdaug 
mėsos ir perdaug kitų valgių. 
Vanduo yra sveikas dalykas kū
nui, kaip išlauk, taip ir viduj. 
Bet manyti, kad vienas kuris 
iš viršminėtų dalykų yra vie
nintelis būdas sveikatos palai
kymui, yra klaidinga.

Yra faktas, kad geri valgy
mo papročiai daug prigelbsti 
kaip sveikatai, taip ir linksmu
mui. Apart šalčių, žmonės dau
giausia nukenčia nuo vidurių 
ligų ir paprastai nežino kas 
jiems yra. Geri valgymo pa
pročiai reikalauja žinojimo ne
tik kaip valgyti, bet ką valgy
ti, kada valgyti, kiek valgyti ir 
ką valgyti. Nevisuomet turčių 
šeimynos geriausia pavalgo, ir 
nereikia manyti, kad brangiau-

šia valgykla duoda geresnį val-l 
gį. Reikia atminti, kad ir pi-> 
gus valgis, gali būti ir .geras ir 
blogas. Daug priklauso nuo to, 
ką valgai ir kokiame stovy tas 
valgis randasi.

Reikia reguliariai valgyti. 
Valgant kas valandą per dieną 
ir naktį priduos nemalonumų. 
Jei nesijauti gerai, praleisk vie
ną valgį. Nereikia užsiimti 
smarkiai mankštinimais arba 
imti maudynę tuoj aus po val
gio.

Dauguma žmonių valgo per- 
greit ir dauguma užaugusių val
go perdaug. Laike valgio ne
reikia skubėti, bet reikia gerai 
sukramtyti maistą, ir nors ga
lim laike valgio vandens gerti, I 
vienok nereikia jo gerti, kuo-1 
met valgis randasi burnoje. 
Rūpestis ir piktis daug kenkia 
virškinimui.

Augantis vaikas ar mergai
tė turi valgyti tris sykius į die
ną. Jie turi įprasti valgyti dar
žoves ir neturi būti leidžiami 
valgyti saldumynų, ypač tar* 
pe valgių.

Perviršis svarumo užaugu
siuose, ypač po trijų dešimtų 
metų, paprastai parodo, kad to-i 
kia ypata valgo per daug, ir 
nesimankština užtektinai. Di
delis perviršis svarumo yra pa
vojingas. Kiekvienas nereika
lingas svaras kurį nešioji la
biau apsunkina širdį, kepenis, 
inkstus ir kitus vidurinius or- 
tfanus. Jei sveri perdaug, ži
nok kad valgai perdaug-, nes j 
valgis vienintelis dalykas, ku-| 
ris priduoda riebumą. Valgyk j 
mažiau krakmolinių valgių, kaip; 
duonos, bulvių, žirnių, bananų 
ir tokių riebumynų kaip svies-1 
to, Smetonos, riebių mėsų ir šo-, 
kolado. Taip pat reikia mažiau 
valgyti saldumynų.

Jei nesveri užtektinai, ir ne
turi jokios ligos, turi valgyti 
daugiau sviesto, cukraus, Sme
tonos, šokolado, bulvių, riebu
mų ir pieno. Miegok daug ir 
nesirūpink.

Kava ir arbata, nors neku- 
riems užaugusiems ir nekenkia, 
vienok gali būti pavgjinpi, jei 
perdaug jos geriamai Nereikia 
gerti daugiau, kaip vieną ar du 
puodeliu į dieną, ir reikia žiū
rėti, kad nebūtų per daug tvir
ta. . į

Įvairink valgius kiek gali, bet 
nereikia per daug įvairių valgių 
valgyti vienu sykiu. Vaisiai ir 
daržovės valgomi šiltame ore.1 
Dvi ar tris daržovės turi būti I 
valgomos kasdien. Sviestas ir1 
Smetona gali užimti mėsos vie
tą ir yra daug lengviau virški
nami. [FLIS].

RADIO PROGRAM | KDNEA^JIEN0S SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA
CHICAGO STATIONS TODAY

RADIO PROGRAMAS
570k—KYW-KFKX—562m.

12—Music; interior decorating talk.
4— AVomen’s hour; music; talks.
5:30—Markets; sports; news.
6— Bedtime story; weather; concert.
7— Geirge Olscn’s orchestra.
8— The (kontinentais.
9— 10:30—Popular musical program.
10:30—Weather; orchestra; time

signals.
620k—WCFL—484b.

10 a. m.—Municipal program.
12—Organ concert.
I— Best hour program.
5— Organ concert.
6— Health talk; news.
7— Talks; music; farm ąuestion box.
8— iPopular program; songs.
9:30—Quartet; trio; irchestra.

670k—WMAQrWQJ—448m.
8— University of Chicago leeture.
9:45—Overture hour; trio.
II— Home economies; musical prog

ram.
12—Melodies; farm tąlks.
1—Music; Oddz-Endz; talk.
2:45—Exercise; pianist; contralto; 

trio.
3:45—Book review; garden talk; 

trio.
4:15—Illinois League of Women 

Voters.
5— Topsy Turvy time.
6— Organs; orchestra.
7:40—University program; chorus.
9:45—Orchestra; songs.

720k—MGN-WLIB—416.
9— a. m.—Ncws digest.
10— Home management; shul-in pro-

8—WGHP (1080), Detroit—Orchest
ra.

8—WHB (880), Kansas City—Con
cert.

8—WJZ (660), New York — Gon- 
tinetals. ti KYW, KDKA.

8-AVOR (710), Newark — Choir 
Invisible.

8—W()S (830), Jefferson City — 
Radio school.

8— W0W (590), Omaha—Old time 
\ music.

8:30—KTHS (780), Hot Springs— 
Star frolic.

8:30—KPRC (1020), Houston —
Whistler.

8:30—WH() (560), Dės Moines — 
Program.

8:30—WJR (680), Detroit—Orchest
ra.

8:30—WTM J (1020), Milwaukee — 
Trio.

8:45—WPG (1100), Atlantic City 
—Concert.

9— iCNRA (930), Moncton—Concert.
9—KMBC (1110), Kansas City — 

Trio.
9—WEAF (610), New York—Auc- 

tion bridge, to WTAM, WWJ, 
WSAI, WGN, KiSD, WOC, WCCO, 
WH0, W0W, WDAF, WHAS, 
WSM, WSB, WTMJ.

<)_WFAA (550), Dalias—Musical.
9—WHK (1130), Cleveland — Or

chestra.
9—WLW (700), Cincinati—Orchest

ra.
<)—W()R (710), Nevvark—Pianist.

gram.
11— Organ; reading; time signals.
12— Children’s story period; con

cert. ,
2:30—Beeitai; Woman’s club; or

chestra.
4— Travel talk; orchestra. Į
5— Organ recitai;; U. S. navy talk.
5:56—Time signals.
6— Markets; Punch and Judy, con

cert.
7-----Išiisciulile ; almaiiaek;

songs.
8— Orchestra and siloists.
9— Bridge lesson; violinist.
10— Feajure; Sam ’n’ Henry; Music

Box. i

11— Hoodlums, dancc program; 
songs.

980k—WRT—306m.
10 a. m.—Women’s hour program; 

music.
12— Organ; farm news; markets; 

music.
12—Organ; farm news; markets; 

vvcather.
1—String trio; pianist; sings; sports.
8:30—Weather; pianist.
9—Your Hour league.

lOltlm—WENR-WBCN—283m.
11 a. m.—honie Service.
12—Concert; vocal seleetions;

pianist.
1— Classical; organ and artists.
2— Popular program; orchestra;

songs.
5— Classical; organ and artists.
6— Dinner music; orchstra and or-

gan.
7— Popular hour; orchestra; vocal
8— Classical) vocal; violinist; songs;

pianist.
9:30—Orshestra; ųuartct; feature; 

songs.
STATIONS OUT^IDE CHICAGO 

Evening Programs.
8—WADC (1010), Akron—Latene\vs 
«—WBA1> (600L Dalias—Quartet.
8—WEAF (610), Nbw York —Or

chestra, to WTAM, WWJ, WSAI, 
WGN, W()C, WCCO, WSM, WSB; 
WMC, KSD, WDAF, WHAS, WH0.

j ------------------------------------- ~~
I ,'

Rūgštymai Viduriuose
“Phillips 'Milk of Magaesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pri
dėkit vartoti po biskį “Phillips
Milk of Magnesia” su vandeniu
bile kada nuo nevirškinimo arba

' rūgštumų, acid, gasų viduriose 
< ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik-
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda
ir palieka skilvį liuos^ nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai- 

j žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų- 

• rių labai lengvai. Be to dar, jis 
| daug malonespią .vartoti negu
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen- 

1 kiasdešimtis centų buteliukas, 
' bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
i Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 

! Charles H. Phillips Chemical Co 
j ir jo pirmtakuno Charles H
Phillips nuo 1875.

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI

likę life itselfColttmbia'Viva-tonal

Dabar išėjo nauji Lietuviški Rekordai labai aiškus 
ir garsus, indainuoti musų geriausių artistų, kaip 
tai: Vanagaičio, Babravičiaus, Petrausko, Butėno 
ir kitų. Kainos Rekordų po 75c ant abiejų pusių. 
Siunčiame į kitus miestus. Perkant sykiu 6 Rekor
dus męs užmokame persiuntimo lėšas.

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:,
16071F Karvutė ir Doleris
16072K Sharkey Daina ir Munšainukas.
16073F Reikia Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis II.

E4237 Jonas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė.
E4475 Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją.
E4646 Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
E4716 Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos
E4916 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
E7092 Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
E7395 Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
E7616 Sibyro Nelaisvėje ir Lekacija Iš Biblijos.
E7868 Iš Virbaliaus j Kauną ir Kelionė.
E7869 Lakūnai ir šokikai.

16004F Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
16006F Esu Ant Šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

Liaudies Dainos 
Juozas Babravičius, Tenoras 

61002F karvelėli ir Plaukia Sau I^aivėlis. 
16034F Aguonėlės ir 'Kur Bakūžė Samanota.
16035F Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. 
16O36F Bernuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai. 
1GO461** CAale fcšodo Kymavo ir Švinta AuSrelt.

Liuda Sipavičiūtė, Kontraltu ir i
Kamila Jozevskaite, Soprano

♦ i
16058F Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi. 
16060F Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

Jonas Butėnas, Baritonas
E4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
E4362 Kur Upelis Teka ir Viltis.
E7025 Noriu Miego ir Plauke Žąselė.

16009F Oi Mergelę ir Stasys.
16010F Aš Mergytė ir Nesigriaudink Mergužėle.
16012F Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
16016F Leiskit | Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
16023F Aš Išėjau Į Girelę ir Vai Varge. Varge.
16037F Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
16038F Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
16040F O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo Rubežiaus
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
16048F Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

Aido Choras
16068F Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
16067F Važiavau Dieną—sirpsta Noksta Avietėlės ir Vakarinė daina

Brooklyn’o Kvartetas
E2225 Einu Per Dvareli ir Gaila Tėvynės.
E2226 Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
E7394 Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

gą yten rotai, tečiaus iš Eu 
ropos atvežtieji kareiviai nėra, 
liuosi nuo ligos. Jis mano, kad | 
europiečiai atsiveža paslėptą jų 
kūne ligą. Tečiaus iš jo skait
linių matosi, kad kuo ilgiau eu
ropietis kareivis pasilieka Indi
joj, tuo mažiau progos jis turi, 
gauti reumatizmą.

Kadangi klimatas turi tokios, 
didelės reikšmės šioj ligoj, aiš-j 
k u, kad ir metų sezonai ir oro 
atmainos ir gyvenamoji apielin- 
kė net ir vėsiuose kraštuose tu
ri reikšmės. Anglijoj apsirgi-' 
mai reumatizmu pasidaugina, 
rudeniop, da labiau žiemos pra
džioj, o paskui ima mažti. Sau
lės stoka ir vėsus ir drėgnas o-1 
ras sudaro reumatizmui dirva.'

* I
ČIAUDULIS

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu 
maistai. *

Garsinkitįs Naujienose

prašosi HILL’S
čiaudėjimas paprastai reiškia šaltį. O 

šaltis gali baigtis rimtai. Imkite HILL’S 
Cascara-Bromide-Quininc kaip greitai gau 
nate. Pabaigia šaltį į vieną dieną, nes ; 
padaro keturios darbus sykiu — sustab 
do šaltį, sulaiko karštį, paliuosuoja vi
durius, suvikrina sistemą. Tai milionų pa 
žįstama apsauga.

Raudona Dėžė 30c. Visur

Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

CHICAGO *BAL ESTATE BOARO 
COOK COUNTY REAL ESTATE BOARO 
CHICAOO BO1ARO OF UNOCRViRITCRS

Telephones: Blvd. 0611 arba 0774 
čia gausit gerų,patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKĖJ1MO. NAUDOKITĖS PROGA!

Dainos Kitų Artistų
E3188 Pasisėjau Žalią Rūtą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
E3191 Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. čižauskas. 

16075F Bernužėli, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 
Kastancija Menkeiuniulė, Soprano.

E7603 Ką Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus, 
S. Staniuliutė ir O. Rudauskaitė.

16000F ĮBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
16029F Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą,

* šuidlauskas.
16031F Kur Josi? ir žalioj Lankoj.
16032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano,

. Kastancija Menkeliuniutė.
16046F Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir S. čerienė.
16054F Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau.
16074F Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau. Kudirka.

Kalėdų Giesmės
E7256 Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias

16024F Kūtelė ir Gloria. Kun. S. J. Struckus.
16025F O Tu Palaiminta Kalėdcj Naktis ir 

Ateikite čia Jus Ištikimieji.
16026F šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
16050F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

O. Bežienė ir S. čerienė.
16051F Kai Jau Kristus Gema ii- Šventa Naktis, Butėnas.

KALĖDŲ DOVANOS
Geriausia yra dovana dėl 
savo mylimų pirkti tai pa
puošimui namų, kaip tai 
Farlor Setas, Pianas arba 
Radiik Mes tą viską ga
lim atvežti į jūsų namus. 
Ateikite ir išsirinkite sau 
tinkamas dovanas.

GLOBĖ tURNITURE & 
UPHOLSTERING C0.

6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

Miko ir Kipro Petrauskų
E2392 Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
E3349 Kur Tas Šaltinėlis ir

Prirodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę.
E2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
E3840 Šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas.
26046 Laime ir nelaimė ir Bevaikis.
26043 Scrantų melagis ir šv. Rokas.
26026 Danties išravimas ir šinikis dainininkas.
26027 Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų.
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica- 
goj. Užlaikome didelį pasirinkimų, Gramafonų, Pia
nų ir Radio.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Av«.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Jos. F. Budrik e
3417-21 South Halsted Street

Chicago, III. Tek Boulevard 4705
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NAUJIENOS, Chlcago, 111.

įKORESPOtyDENClJOSĮ
Cleveland, Ohio

Iš A. i). A. I). prakalbu.

Zeigler, III
Jaunuolių vakaras. — Rengs 

prakalbas A. “ Kupreišhii. — 
Kaip komunistai darbininkus 
išnaudoja. — Kitos žinios.

(kuodžio 1 d. įvyko ADAD.
1 kp. prakalbos. Kalbėjo J.' 

Jo temo buvo:1
• •

smo, kad, rodosi tikrai prie ka
po gieda. Krasnickas visada 
jaučia tą, ką dainuoja.

Rinko aukas lėšų padengimui.
Surinko $14 su centais.

SLA. 308 kp. jaunuolių sky
rius buvo surengęs savo jau
nuolių vakarėlį su programė
lių, kuris įvyko 19 d. lapkričio. 
Buvo 
buvo 
nėtą 
vieno

kę — Į Pittsburgh Coal Co. ka
syklas.

Portage visi angliakasiai lau
kia užsibaigimo šio ilgo ir var
gingo streiko pilnu angliakasių 
laimėjimu.

—Pasaulio Vergas.

yra i.švažineję dirb 
anglių kasyklas, ar 

ant laukų. Yra ir tokių, kurie 
pašelpos, bet su tiek dirba neuninėse kasyklose Som- 
šeimynai pragyventi, merset paviete, o vienas pavie- 
lokalai, skyriai ir 2-p 
streikui užėjus ma

nis yra išvažiavęs net streik- 
laužiauti į Pittsburgho apielin-Įrašty, kad jau pasiųsta; bet į 

kieno kišenius tie pinigai suėjo,1 Mickevičius.
tai nesvarbu, nes jeigut jys “Kodėl kyla bedarbės ir kaip jas 

prašalinti.” |
Jeigu būt turėjęs vienalinką' 

reikalų išdavikais ir jen|^ tinkamiau iš-j
1 aiškinęs, bet dabar dvilinkos

neįstengė išaiškinti. Reik paša- draugijefes teatras, įvyko lap- 
susirinkime, musų |<acj j0 prakalba buvo kričio 20 d., L. M. Dr-jos sve- 

iš anglų 
Karolio Teta, 3 

komedija.
Vakarą atidarė draugijos pir- 

, Povilas Dargis, 
trumpais bruožais apibu- 
perstatomąjį veikalą, pa

kai! šiuo veikalu
Bet Meno draugija pradeda žiemos 

sezoninį veikimą.
Nors veikalas sunkus, tačiau 

vi- 
jingų organizacijų. Bet kada' dutiniškai, nekurie iš jų, kaip 
paklausė P. kad jas įvardytų, • Pranas Gylius, Jose Virbiskas, 
tai teisinosi ir neįrodė tų blo-1-Jurgis Jasulaitis, Jonas Beki- 
gų organizacijų; esą: “Princi- nas> stud. Povilas Dargis, Bro- 
pe mes sutinkam su A. D. 
bet taktikoje skiriamės,” 
dėl to reikią apsisaugot.

Kita, tai pradėjo kalbėt 
minutų iki devynių, o užbaigė ųusius. 
lygiai 10 vai., išskyrus klausi-j Vaidinimas prasidėjo 8 v. v. 
mus. Iš kur paeina bedarbės ir ir tęsgsi iki n v# v. žmonių 
kaip tatai prašalint per valan- prisirĮnko pusėtinai, taip kad 
dą laiko “išaiškino.” Tik įsi- ir draugijėliai bus pelno. Lauk- 
vaizdinkit!... Labai prastai. O aįme daugiau Meno dr-jos vai
dai* daugiau, taip jau rėkia, jjyjų pasirodymų pittsburgie- 
šaukia “net apsiputojęs,” ro- eiams. —Dzūkas,
dosi kalba tyram lauke. Pra
kalba, tai kaip ten nebuvo. Bet 
jau “tos putos” ir šauksmas,' 
tai tiesiog sarmatą daro ne tik 
sau, bet ir klausytojams. Pa
spaust kartais reikia, kad pub
lika neužmigtų, bet ir vėl rei-J 
kia nuleist tonas. Dabar mono- / 
toniškai, kaip, elektros varo-! 
mas, tik rėkia, baubia. Putos 
taipgi galima apsišluostyti ar
ba užliet vandens, kad nekais
tų... x

Gal kas ir pyks už mano pa- 
gi ir biznių įstaigos buvo nu- Į reiškimą. Bet tai taip buvo, 
mušusios kainas taipgi ant pu-1 n^ra prasimanymas. Ir kaipo 
•.ės. Bet musų bendrovė nieko Į žmonių mokytojui, pastebėt rei-' 

„ i .lenumušė, bet išreikalavo pilna kalinga. Kada kalbėjo šiek tiek j 
sbuvęs Ru- Į ‘ ’

jaunuoliams 
nes minėtos 
užlaiko pa

kalbės

Patys jau- 
viską savo skyriuje 

turi savo valdyba, iš

sulošta veikalas, taipgi 
šokami klasiški šokiai. Mi- 
vakarėli ir šokius atliko 

< mergaitės, SLA. jaunuo-
kyriaus narės. Pelno liko 

nuo to parengimo 30 dolerių.
Šis parengimas 

buvo reikalingas, 
kuopos jaunuoliai
tys per save lietuvių 
mokyklą, taipgi užlaiko ir 
vo kuopos valdybą, 
nuoliai 
tvarko,
skyrus komisiją, kurią turi 
rinkę jaunuolius prižiūrėti 
mokinti lietuvių kalbos ir 
šybos. Pamokos būna kas penk
tadienis. Mokytojais yra J.

S. V. Parėdnis. 
seniau 
moka

skaityt lietuviu

ir

reikalausite kur tie pinigai din
go, tuoj aus busite apšaukti dar
bininkų i

į jau busite išmesti iš davatkų 
“stono.”

Minėtame f 
“tuvorščiai” nurodinėjo, kad jie 
esą kovotojai prieš visokius fa
šistus ir darbininku išnaudoto*- 
jus. Tai fonais ir nurodysiu 
ant kiek jie yra nelupikai ir 
neišnaudotojai. Kuomet prasi
dėjo angliakasių streikas, tai 
dauguma išvažinėjo, kurie pa
siliko, tai daugiausia su šeimy
noms. Tad miestukas likosi veik 
numiręs, todėl mažesnės orga
nizacijos negalėjo nė savo su
sirinkimus laikyti. Minėtas 
kliubas irgi neturėjo savo su
sirinkimo nuo balandžio mėne- 
sio.- Bet šiame kliubo susirin
kime, 27 d. 
rio Lietuvių 
priduoda bilą 
mokėti pilną 
mėnesius, tai 
kada nebuvo

Pittsburgh, Pa.
Gražus jaunuolių vakaras.

Liet. Taut. .Jaunimo Meno

gana prasta, štai kodėl: neiš-(tainėje. Perstatytas 
laikė temos ir maišė viską; kalbos versta 
Trockį prakeikė, partijas papei- veiksmų Brandon 
ke ir tt. Beje, didžiausią prie-Į 3 «««><< 
žastį bedarbes suradot masine-1 mininkas stud. 
rijos vystyme-pagerinime. Iš kuri: 
jo kalbos nieko gero nebuvo, j dino 
klausimus atsakė labai ilgais, brėždamas, 
bereikalingais Įrodymais.
į vieną klausimą taip atsakė, 
kad ir pats pasiliko kaltu: pra
kalboje liepė apsisaugot pavo- j vaidylos-mėgėjai roles atliko vi

Portage gi lokalus 570, 
užtraukė mor-

mokėti streikie- 
j savaitę pašelpos. 
streiką Portage 
vargino ilgas ne-

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

Jaunuoliai, kurie nuo 
lanko šią mokyklą, jau 
gerai rašyt ir

d. čionai lanke- 
p-nia Kemėžienėsi iš Ghicagos 

“Naujienų” kontesto reikalais. 
J šio miesto kontestantus įsi
rašė K. Ivanauskas, kuris pa
sižadėjo padirliėti laike kontes
to. Taigi šio miesto lietuviai 
turėtų paremti musų miesto 
kontestantą užsirašydami rim
tą dienraštį “Naujienas” ir pa
kalbinti savo draugus užsirašyt. 
Konstesto laikas prasidės su 16 
d. sausio, 1928 m., todėl K. Iva
nauskai prisidėk naujus puspa
džius ir griebkis už darbo.

Taipgi pasikalbėjus p-niai Ke- 
mėšienei su nekurtais vietiniais 
veikėjais, tapo nutarta sureng
ti prakalbas ir musų mieste ką- 
tik sugryžusiam iš Rusijos A. 
Kupreišiu, nes jis 
sijoj pusantrų metų, kur buvt 
nuvažiavęs tikslu ten apsigy
venti, tai tikrai viską gavo pa

boki tenai yra tvarka ii 
ten darbininkai gyvena, 
musų lietuviški dienra- 

vieni rašo vienaip, kiti ki- 
įpie sovietu Rusi ją, bet nė 
,s i 4 jų redaktorių t e r. 

nėra buvęs ir savo akimis ma
tęs. Bet A. Kupreišis tenai vis
ką matė ir girdėjo, tai galės 
mums ir viską papasakot ką 
pats patyrė per save. Prakal
bos įvyks 8 d. gruodžio, K. Pa- 
leikio svet. Todėl visi lietuviai 
malonėkite dalyvauti ir išgirsti 
tiesos žodį apie sovietų tvarką 
ir kaip tenais ištikrųjų yra.

Lapkričio 27 d. įvyko Z. L. P. 
Kliubo susirinkimas. Į kliubą 
prisirašė du nauji nariai. Nors 
šis kliubas yra sutvertas tiks
lu, kad pagelbėti ne piliečiams 
tapti piliečiais, taipgi dalyvau
ti miesto ir apskričio rinkimuo
se, žodžiu sakant dalyvauti šios 
šalies politikoj, bet ne visai 
taip yra, nes ir šį kliubą musų 
tavorščiai bando pasidaryti Mas
kvos įstaiga.

Priėjus prie naujų reikalų 
svarsti mo tuojaus vienas iš ta- 
vorščių ima kalbėti, kad šis 
kliubas prisidėtų prie priešfa- 
šistinės tarybos; nurodinėja ko
kie blogi yra Lietuvos fašistai 
ir kad reikia prieš juos kovo
ti, nes ir Amerikoj esą jau daug 
fašistų. Prieš Lietuvos smurti
ninkus vadinamus fašistais, 
kiekvienas demokratiją mylintis 
žmogus turi kovoti, bet kad jau 
tokie žmonės sakosi kovoj ą 
prieš smurtininkus, kurie patys 
garbina raudonus fašistus, o ki
tokios spalvos fašistus smerkia, 
tai jau niekas daugiaus nėra, 
kad kaip tiktai davatkiškas dar
bas. Tai yra darimas to, ką 
jiems įsako jųjų spauda “Vil
nis” ir “Laisvė” kurie liepia 
‘kovoti” ir, žinoma, kuodaugiau- 
sia aukų surinkti iš tamsunų ir 
jiems (komisarams) duoti pa
siųsti, o paskiau pažymėti laik-

tirti 
kaip

sciai

Namo Bendrovė 
reikalaudama už- 
rendą už šešius 
yra už tą laiką, 

laikomi susirinki- 
jųs manote,, ar

atsiras nariu šiame kliubo, kad 
nemokėti, ar kad reikalauti nu
mušti? Ne. Jie priduodami bi
tą nurodė, kad turi šis kliubas 
užmokėt rendą, nes kliubas esą 
Las dienas paėmęs ir turi užmo
kėti, nes kitaip bendrovė pri
versianti mumis užmokėti. Del- 
ko niekas nesipriešino šiam už- 
nok'ėjimui? Išskyrus vieną, 
kuris nėra bendrovės šėrininku, 
kiti visi kliubo nariai, kurie da- 
yvavo susirinkime, buvo visi 
šėrininkai. Kuris priešinosi 
mokėjimui minėtos bilos, nuro
dė, kad kuomet bedarbė užėjo, 
:ai visi namų savininkai numu
šė savo rendauninkams rendas 
veik ant pusės, tai, rodos, ga
na teisingas pasielgimas; taip-i 
gi ir biznių įstaigos buvo nu- j

mokestį už nenaudotą kambarį. 
Gal manysite, kad toji bendro
vė yra kokių buržujų 
kurie lupa darbininkus be pa
sigailėjimo? Visai ne.

p ' zė Paulėkiutė ir p-ia Viktoravi- 
tai čienė rolės atliko puikiai; savo 

j puikiu nudavimu
Karolio tetos, studentas 
gis gardžiai pajnokino

netikrosios
P. Dar- 
susirin-

žmonių

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko .

streiko daugelis angliakasių šei- didžiumoje 
mynų atsidurė labai dideliame ti i kietųjų 
varge. Nors unija duoda po $ 
į savaitę 
negalima 
Unijos gi 
dis t riktas
žai pinigų ir turėjo, nes jų iž
dus buvo ištuštinę pirmesnės il
gos kovos su anglių baronais.
Tad jų iždai dabar yra visai iš- 
sisemę ir kaip kurią savaitę 
streikieriai negauna pašelpos iki 
nesulaukia pinigų iš unijos cen
tro.
U. M. W. of A 
girių ant unijos svetainės ir to
dėl išsigali 
fiams po $3

Dar prieš 
angliakasius
darbas. Daugelis kasyklų užsi
darė dar prieš balandžio 1 d., o 
ir kitos dirbo ne pilną laiką. 
Mat kompanijos, uždarydamos 
kasyklas, skelbė darbininkams 
lig lokautą, kad angliakasiai 
nedrystų streikuoti. Mat jos 
mane, kad nedarbo suvarginti 
angliakasiai negalės ilgai laiky
tis, tuoj pasiduos ir grįš j dar
bų. 'rodei tai jos besitęsiant 
streikui, prikalė notas, kad nuo 
liepos 1 d. mokės 1917 metų 
algų skalę, jei angliakasiai gryš 
i darbą. Bet streikuojantys an
gliakasiai išsilaikė ikišiol ir ne 
vienas streikierių nenuėjo dirb- 
ti-streiklaužiauti už nukapotą 
algą. Visi angliakasiai laikosi 
išvien, reikalaudami atnaujini
mo JacksonviUės sutarties su 
jos nustatytomis algomis.

Portage lietuviai angliakasiai

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

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi
ųO’li F/. T /,■ »

NAMO

LIETUVON
KALĖDOMS

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

SPECIALUS EKSKURSUOS ANT ŠIŲ LAIVŲ:

Pennland Gruodžio 3 Olyinpic Gruodžio 9

Patogus persėdimas Cherbourg
j visas Europos dalis

Geras maistas Geras patarnavimas
Klauskite musų atstovo arba

White Star Line Red Star Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.

127 So. State St., Chicago, III.

arba Antwerp
Mandagumas

Sunki streikuojančių angliaka
sių padėtis.

PORTAGE, Pa. — Portage 
apielinkės angliakasiai vis dar 
tebėra kovos lauke už didesni 
duonos kąsni ir geresnes darbo 
sąlygas. Del ilgo nedarbo ir

D’ALVAREZ

tik kada pirmiau var-

PADARYTI IS
TABAKO DERLIAUS

SMETONOS

Populiare Koncertų Žvaigžde, 
rašo:

“Mano rolė operoj CARMEN 
reikalauja nuolatinio cigaretų 
rūkymo. Ilgi metai išbandymų 
galutinai man parodė, jog 
Lucby Strike cigaretai ne tik 
nekenkia balsui, bet suteikia ir 
gilų pasitenkinimą, kurio nera
dau jokiuose kituose cigaretuose 
kokius 
tojau

Sako, kad šios gyduo- 
- lės nuo reumatizmo 

yra vertos $300 
už butelį

John Curry, Chicagos geležin
kelių tarnautojas sako, ”Aš turė
jau reumatimą ir gulėjau lovoje 
du mėnesiu, j Paskiau turėjau 
vaikščioti lazda pasiremdamas. 
Paskiau vartojau Dr. Tripp’s 
Liųuor Rheumatica panedėlyje, o 
jau seredoj galėjau- vaikščioti be 
krukių ir neturėjau skausmų, šios 
gyduolės dėl manęs yra brangios 
$300, vietoj $3 už butelį”.

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

tinkamiau, niekas nieko nesą-j 
kč, bet dar buvo net pagirtas. • 

įstaiga, Į Llabar girt negalima.
Po prakalbos dainavo Mirtos 

choras: “Neverkit pas kapą,” 
ir ‘Tu, kurs klaidžio

ji darbininke.” Pirma išėjo ge-

Zeiglii
r i o Lietuviu Namo Bendrovė y- “Pirmyn € V
li suorganizuota vietinių, save

vadinančiu susipratusiais dar- ra*> kilos dvi prasčiau.
bininkais. Visi šios bendrovės 
vadai ir viršininkai yra “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojai, 
kurie sakosi kovoja prieš ka
pitalistus ir išnaudotojus, č'io- 
nais ir pasirodė kiek jiems ru
pi toji kova. Kuomet buvo par- 
lavinėjami minėtos bendrovės 
iėrai, tai vis buvo įkalbama, kad 
ši bendrovė bus darbininkiška 
Įstaiga ir niekas nebus išnau
dojamas.
manydami nieko tokio nusipir- 

o “šėrų,” bet pamatę, kad taip 
nėra, o ir jokio nuošimčio už į- 
Jėtus pinigus negauna per 4 
metus, tai nė neina į susirinki
mus ir palieka šėrus ant dievo 
valios. —Liepa.

neprasčiausia, ypač nesant vi-j 
siems dainoriams. Be je, gie-- 
dant “Neverkit pas kapą” Kras
nickas tarpais giedojo punkto 
pradžią solo. Jo nuo širdies te-; 
noriškas balsas reiškė tiek iau-j

Nekurie ir net ne-

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Milionai vartoja šitą arbatą pra- 
Šalinimui slogų, jie geria karštą ei
dami gulti. Prašalina užkietėjimą, 
sustiprina silpną skilvį ir inkstus ir 
pataiso kraują. Klauskit savo vai
stininko, arba apdraustu siuntiniu 1 
didelis šeimynai bakselis, $1.25 ar
ba 3 už $3.15 arba 6 už $5.25.

Adresas, H. H. Von Schlick, Pres. 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

JŪSŲ AKYS

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

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

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

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia
didžiausio smagumo — Švel
nūs ir Malonūs, puikiausi 
cigaretai, kokius tik kada 
esate rūkę. Padaryti iš pa- 
rinktiniausių rūšių tabako, 
tinkamai išsistovėjusio ir la
bai gabiai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialis proce
sas - “IT’S TOASTED” - 
ir nei jokio šiurkštumo, nei 
mažiausio kirpimo lūpų bei 
liežuvio.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio

k.-*
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GRIUVO DAR VIENAS DIKTATŪROS STULPAS

NAUJIE-NOS*
The Uthianiui Daily Neri

Publiahad Daily Kxeapt Buday 
hy tha UthimnUa Daily N«wa 
C«. Ina.

Editor P. GRIGAITIS

Užsimokėjimo kalnai
Chicago ja — paltu:

Metama__________________ _ $8.08
Pusei _______________ 4 H
Trims mineslama____________ 3.60
Dviem mlnasiams____________ 1.58
Vienam mtaeaiui ........    .75

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija ---------------   8c

1739 Soath Halsted Street 
Ckicago, I1L 

Telephone Kooserelt S5N

Savaitei ..L---------------------------- 18c
Minėsiu!-------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams--------------------------------|7.B0
Pusei meta _____    8.10
Trims mėnesiams________  1.75
Dviem mėnesiams____________ 1.25
Vianomn lYiJKnAftitil 7K

Subscription Ratas t
|8.M per year in Canada
|7.00 per year outaide of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Mattar 

M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, lisiririnst 
sekmadienius. Leldtia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
DL — Telefonas: Rooeovelt 85ML

Lietuvon ir kitur uislenlaosei 
(Atpiginta)

Metams--------------------------------$8.10
Pusei metg ---------------------- 4 JO
Trims (Mėnesiams____________ 3.M
Pinigus reikia siusti pašto Money 

orderiu kartu su nšs&kymu.

'dėdės’ juos nuraminti. Bendrai Maskvos komunis
tų rietenos atsiliepė ir Pabaltės komunistų organi- 
zacijose, kurios esančios gerokai sudemoralizuo- 
tos.”
Lietuvoje tokio pakrikimo tarpe komunistų turbut 

nėra, kaip Latvijoje, kadangi Lietuvos raudonųjų da
vatkų generolai, Kapsukas ir Angarietis, sėdi Maskvo
je ir, žinoma, “tiki” taip, kaip liepia Stalinas, kuris 
juos maitina.

PLEČKAITIS IR TROCKIS.

Donald Day praneša iš Rygos, kad neramumas Lie
tuvoje tolyn vis labiaus didėja ir kad partijų kivirčai vis 
giliaus ir giliaus skverbiasi į armiją ir valstybės tar
nautojų tarpą. Partinių rietenų rezultate valdžia turė
jusi tik-ką dabar pašalinti iš vietos politinės policijos 
viršininką, kuris iki šiol buvęs laikomas labai stipriu 
Smetonos-Voldemaro diktatūros rėmėju.

Išrodo, kad čia eina kalba apie Budrio-Palavinsko 
atstatymą. “Naujoje eroje” Budrys pasižymėjo tuo, 
kad labai uoliai sekiojo “sąmokslininkus” prieš valdžią 
ir priveisė Lietuvoje tiek šnipų, kiek dar ji niekuomet 
neturėjo. , , •

Jeigu tiesa, kad Budrys yra pašalintas, tai butų 
naujas patvirtinimas to, kad tautininkų diktatūros reži
mas į ra per visas siūles. Stambiausieji jo šulai armi
joje—Plechavičius ir Petruitis—jau pirmiaus buvo su
sipykę su Smetona. Dabar “išdavystė” įlindo jau ir į 
žvalgybos viršūnes. Kuo po to diktatoriai dar galės pa
sitikėti?

(P. S. žinia apie Budrio atstatydinimą pasitivrti- 
no). r. . ■/.

RIZIKINGAS SUMANYMAS

“Laisvė” nori matyti mus 
'įklimpusius “balon iki ausų”, 
(kadangi mes pasijuokėme iš ko- 
j munistų, kurie pirmiaus Troc
kį ir Zinovjevą kėlė į padan
ges, o dabar. vadina juodu 

I “kontr-revoliucionieriafs”, “ju- 
jdošėliais” ir “skebais.” Lygiai 
taip pat, ji sako, “Naujienos” 
elgiasi ir su Plečkaičiu, kuris 
pirmiaus buvęs “Naujienoms” 
vienas geriausių vadų, o dabar 
esąs smerkiamas. i

\
Gerai, pažiūrėsime, kas yra 

įklimpęs balon.
Pirmiausia, ar ištiesų Pleč

kaičio “keisas” yra visai toks, 
kaip Trockio? Aišku, kad ne! 
Pati “Laisvė” daro iš “plečkai- 
tizmo” visai kitokias išvadas, 
negu iš trockizmo. Kada pa
sklido gandai, kad buvdsis Lie
tuvos Seimo atstovas susidėjo 
su lenkais (tai yra iki šiol dar 
tiktai gandai, o ne įrodytas da
lykas!), tai Brooklyno komu
nistų organas tuoj aus ėmė 
šaukti, kad visi Lietuvos social
demokratai esą “išdavikai”. Tuol f
tarpu dėl Trockio žinksnių jisai 
rašė visai ką kita. Jisai tvirti
no, kad Trockis, eidamas prieš

1

tus jos nėra. Komunistų va
dai reikalauja iš partijos narių 
visiško ir besąlyginio paklusnu
mo;, kas jų neklauso, tas yra 
baudžiamas, o paskui v ir visai 
metamas lauk iš organizacijos 
ir jisai tuomet netenka balso 
ne tik partijoje, bet ir šiaip vie
šame gyvenime. Jisai pavirs
ta politiniu lavonu!

Nieko panašaus jus nerasite 
pas socialistus. Tarp socialistų 
nuolatos eina tarpusavinė kriti
ka, ir vadai tos kritikos taip pat 
negali išvengti, kaip ir papras
tieji nariai. Kas nežino, kiek 
kritikos susilaukia iš savo par
tijos narių MacDonaldas, kokia 
nuomonių kova nuolatos eina 
tarp Bauerio ir Rennerio (Aus
trijoje), tarp Blum’o ir Paul 
Boncour’o (Francijoje), tarp 
Hilferdingo ir Levy (Vokietijo
je) ?... Ir ar dėl šitos kritikos 
ir pasipriešinimo vadų nusista
tymui socialistų partijose eina
ma prie suspendavimų, grąsini- 
mų, ultimatumų ir išmetimų?

Kritika ir opozicija socialis
tų partijose yrą nuolatinis ir 
normalus reiškinys, kurį niekas 
nė nesvajoja prašalint h-prievar
tos priemonėmis. Dėlto pas so
cialistus niekuomet nėra joks 
vadas garbinamas ir laikomas 
“neklaidingu”, kaip pas bolševi
kus, kurie nab^šninkui Leninui 
tiesiog teikia dievišką pagarbą 
ir 'kurie žiurėjo, kaip į dievai-

Smagenys
4r

Smagenų kolekcija. — Senoviš
ki sartiprotavimai. —Dr. Spit- 
zos tyrinėjimai. — žymiųjų 
žmonių smagenų svoris. — 
Dogmos ir misticizmas. — 
Prof. Metalnikovo nuomonė. 
—Helenos Gardener smege
nys.—Anatole France’o sma
genys.— Svarbu ne kiekybė, 
bet kokybė.

Chicagos “Tribūne” korespondentas turėjo inter- 
view (pasikalbėjimą) su Voldemaru, tik-ką atvykusiu 
Genevon. Tarp ko kita korespondentas patyrė iš Lie
tuvos “premjero“, kad pastarasis ketinąs pasiūlyti tau
tų sąjungai padaryt Lietuvą neitrale valstybe, panašiai 
kaip yra Šveicarija, kurios neitralitetas yra pripažin
tas ir garantuojamas didžiųjų Europos valstybių.

Prie šito savo sumanymo mažasis Kauno Augusti
nas pridūrė dar sekantį priedą:

“Toliaus, mes esame pasiryžę sutikti, kad tau
tų sąjunga paskirtų tarptautinę komisiją musų už
sienio santykiams ir politikai kontroliuoti.”
Tokios kontrolės nebuvo ir nėra uždėta Šveicarijai, 

todėl Voldemaras visai be reikalo lygina savo sumanymą 
su šveicarišku neitralitetu.

savo partijos centro nusistaty
mą, diskreditavo tik save, bet 

i ne komunistų partiją.
Jeigu “Laisvė“ žiuri į Pleč

kaičio išsišokimą lygiai taip, 
kaip į trockinę opoziciją bolše
vikų partijoje, tai, reiškia, ji 
tiesiog šmeižė Lietuvos social
demokratus, prikaiši o d a m a 
jiems Plečkaičio nukrypimą.

Dabar eikime toliaus. “Lais
vė” mėgina savo skaitytojus įti
kinti, kad Plečkaitis vaidinęs 
socialistų judėjime panašią ro
lę, kaip pirmiaus vaidino komu
nistų judėjime dabartinė troc
kinė opozicija. Bet tai juk y- 

1 ra visai netiesa. Plečkaitis nie-
Iš tiesų, Kauno diktatūros atstovas siūlo ne ką kita, kuomet nebuvo pirmaeilis soci- 

Lietuvos nepriklausomybės susiaurinimą, alistų vadas, ir niekas jį tokiu 
nelaikė. Lietuvos socialdemo
kratų partija veikė per dveje
tą dešimčių metų, kuomet apie

kaip tiktai
Priėmus jo planą, Lietuva pavirstų tautų sąjungos va
salu. O kadangi tautų sąjungoje šiandie daugiausia j- 
takos turi Franci ja, tai faktinai Lietuva pataptų fran- Plečkaitį niekas nebuvo nė gir- 
euzų politikos įrankiu. Atsimenate, kaip buvo “tvarko- dėjęs. O Trockis stovėjo Rusi
mas” Klaipėdos kraštas, kuomet tenai sėdėjo tautų są
jungos paskirtas komisionierius franeuzas?

Tokius rizikingus sumanymus siūlyti gali tiktai žmo
gus, kuris neberanda išeities iš savo keblumo.

Ir dar kas įdomu. Tautininkai, pasigrobdami į sa
vo nagus valdžią Lietuvoje, gyrėsi, kad jie išgelbėsią pozicijos vadai 
tautą nuo visokių svetimų ir internacionalistiškų įtakų. Kamenevas ir 1.1. — buvo bol- 
Gi dabar jie rengiasi pavesti Lietuvą internacionališkos seviky i)ai’tijos vadai da ir pir- 
komisijos kontrolei! Tai tau ir “patriotai”! +n°S ?aisvė, to’

J r dėl nuolatos garbindavo, kaipo
“bolševizmo veteranus”, kaipo 
“senąją bolševizmo gvardiją”. 
Ir jie visi —•_ tie žmonės, ką 
faktinai sutvėrė bolševikų reži-

i mą Rusijoj, ką suorganizavo 
i komunistų Internacionalą ir per 
eilę metų jam diktatoriškai va
dovavo, — 
su Trockiu.

Na, argi ką nors panašaus į 
j šitą Trockio-Zinovjcvo reikšmę 
i komunistų judėjime buvo kada 
nors atsiekę socialdemokratų 
partijoje Plečkaitis su jo šali
ninkais? Juokinga net ir kal- 

‘ bėti apie tai!
Ot, jeigu mums šiandie tek- 

i tų smerkti St. Kairį, Bielinį, 
VI. Požėlą arba Venslauskį: —į 
tai dar butų galima daryti šio- 
kius-tokius palyginimus tarp 
musų padėties ir to krizio, ku
rį pergyvena Rusijos bolševiz
mas. Bet ir tai butų galima tik
tai kai kuriais atžvilgiais.

Nes tarp vadų socialistų par
tijoje ir vadų komunistų parti
joje yra didelis principialis .skir
tumas. Pas komunistus yra 

sidalino į dvi grupes ir pešasi. Iš Maskvos važiuoja diktatūra, o pas socialdemokra-

jos komunistų partijos prieša
kyje nuo pat jos gimimo — 
nuo tos dienos, kada ji nutrau
kė ryšius su socialdemokrati
niu judėjimu ir “persikrikštijo” 
į komunistinę partiją. Kiti o- 

Zinovjevas,

MAURAS GALI SAU EITI

Adv. Mastauskas užvakar viešame susirinkime pa
reiškė, kad Kauno diktatoriai jau nebeįsileidžia Lietu
von ir Marijonų “Draugo”. O kiek tas* kunigų laikraštis 
“storavojosi”, gindamas fašistiško smurto šlykštybes!

Išeina, kaip sulig tuo priežodžiu: “Mauras atliko 
savo darbą, mauras gali sau eiti.”

BOLŠEVIZMO SKILIMAS DIDĖJA

Yra žinoma, kad Vokietijoje randasi daug komu
nistų, kurie remia Trockį ir Zinovjevą prieš Staliną. 
Su tų “eretikų” pagalba Rusijos komunistų opozicionie
riai leidžia Vokietijoje ir savo organą, “Die Fahne dės 
Kommunismus” (Komunizmo Vėliava). Bet skilimas 
Maskvoje įnešė suirutę į “vienintelių proletariato va
duotojų” eiles ir kitose šalyse. Štai ką rašo “Lietuvos 
Žinios”: 1

“ Latvių spauda praneša, kad Latvijos komu
nistų partija suskilusi i trockininkus ir staliniečius. 
Tarp abiejų srovių eina smarki kova. Esą Latvijos 
komunistų dauguma palaikanti opozicionierius. So
vietui atstovybės Latvijoje tarnautojai taip pat pa-

šiandie eina išvien

čius, pirmiaus į Trockį ir Zinov
jevą, o dabar — į Staliną.

Tik “Laisvės” komisarų at
bukęs protas todėl negali su
prasti , kodėl reikia vertinti 
Plečkaičio išsišokimus visai ki
taip, negu Trockio-Zinovjevo 
t'kontr-revoliudiją”. Plečkaičio 
nukrypimai nuo socialdemokra
tų pozicijos visai nereiškia kri
zio partijoje, o tuo labiaus ne
reiškia jokio krizio bendram 
socialistų judėjime. Gal būt 
visa tų nukrypimų priežastis y- 
ra tame, kad dėl nenormalės 
padėties Lietuvoje partija ne
gali veikti; ryšiai tarp centro ir 
narių yra nutrukę (tuo labiaus, 
taią) centro narių, kurie turėjo 
emigruoti užsienin!), ir šitokio
se sąlygose nariai kartais ne
sugeba orijentuotis arba pasi
duoda pašalinėms įtakoms, sa
vo upui ir 1.1.

Gi opozicija Rusijos bolševiz
me, kaip žinome, kilo visai ki
tokiose aplinkybėse.. Tenai su- 
sipiovė žmonės, kurie sėdėjo už 
vieno stalo ir dirbo tą patį dar
bą. Ir dar kokie žmonės! Tie, 
kuriuos “Laisvė” per metų me
tus skelbė esant “vieninteliais” 
pasaulio vadais, rodančiais 
žmonijai “tikrą” kelią į išgany
mą! Kuomet “Laisvė” šiandie 
traukia tuos “vienintelius” ir 
“tikruosius” vadus nuo aukšty
bių ir verčia į purvą, tai argi ji 
gali užsiginti, kad ji savo kojo
mis šiandie trempia savo idea
lus?

Ir, pagaliau, ji gerai juk ži
no, kad jos šiandie niekinamie
ji komunizmo dievaičiai nėra 
sugalvoję kokią nors naują “he- 
reziją”, bet kad jie tiktai rei
kalauja grįžti prie tų principų, 
kurių pirmiaus laikėsi visas bol
ševizmas. Atsižadėdami Troc
kio, Zinovjevo ir “senosios bol
ševizmo gvardijos”, komunistai 
atsižada savęs. O tai yra aršiau
sias “įklimpimas į balą”, kokį 
tiktai gali įsivaizduoti žmonės, 
kurie turi pretenzijų prie kokių 
nors principų.

Prieš kiek laiko Dr. James 
W. Papez iš Cornell universite
to paskelbė spaudoj, kad mote
rys turi tiek jau geras smage- 
nis, kaip ir vyrai. Paskelbti tą 
dalyką jį paskatino kelių metų 
studijavimas. O reikia žinoti, 
kad Cornell universitetas gal 
turi geriausią smagenų kolekci
ją pasaulyj.

Per daugelį šimtmečių žmo
nės bandė smagenų misteriją 
patirti. Mokslininkai surinko 
aibes įvairių faktų, bet nežiū
rint to, mes ir šiandien palygi
namai ‘ nedaug težinome apie 
tai, kaip smagenys veikia. Tapo 
prezervuota ir išstudijuota kai 
kurių geniališkų žmonių sma
genys. Burt G. Wildero sma
genų kolekcija, be abejonės, už
ima vieną pirmųjų vietų pasau
lyj. Dabartiniu laiku Dr. Pa
pez yra tos kolekcijos kurato
rius.

Alexander Pope, regis, pasa
kė, kad “žmonija pirmoj vietoj 
turi studijuoti žmogų”. Bet tai 
buvo daroma ir prieš Pope’o 
laikus. Apie smagenis žmones 
visokių visokiausių teorijų su
kūrė.

Praeityj buvo manoma, kad 
smagenų didumas labai svarbią 
rolę lošia. Buvo tvirtinama, 
kad nuo smagenų didumo pri
klauso žmogaus protas ir išmin
tis. Vadinasi, juo žmogus tu
ri daugiau smagenų, tuo jis 
protingesnis. Net ir šiandien 
kai kurie taip samprotauja. 
Vienok mokslininkai yra kito
kios nuomonės. Jie daugiau dė
mesio kreipia į smagenų išsi
vystymą, negu į jų svorį.

Butų betgi klaida sakyti, kad 
specialistai jokios reikšmės ne
priduoda garsiųjų žmonių
smagenų svoriui. Atro
do, kad tarp svorio ir
beįidro smagenų išsivystymo 
visgi kartais šioks toks santy
kis yra. Savo laiku Dr. Anto- 
ny Spitzka surinko iš įvairiau
sių šaltinių davinius apie pa
garsėjusių žmonių smagenų 
svorį. Nuo senų laikų dakta
rai ypačiai domėjosi genialių 
žmonių smagenimis. Ačiū tam, 
kai kurių garsenybių smagenys 
pasisekė prezervuoti.

Kartais pasitaikydavo ir kur
iozų. Pavyzdžiui, yra užsilikę 
rekordai, kad Oliver Cromvvell 
pasižymėjo savo smagenų svo
riu. Tačiau 'Dr. Spitzka paste
bi: “Cromwell, tur būt, tris 
galvas turėjo, nes viena jo gal
vų randasi Oxfordo Ashmolean 
muziejuj, kita Beckenhame, o 
trečioji buvo roddma Londono 
publikai.” „

Daugelis tvirtina, kad lordo 
Byron’o (garsaus anglų ipoeto) 
smagenys svėrusios apie 2,230 
gramų. Bet ar tas skaičius yra 
teisingas, ar ne,-ptikrai niekas 
negali pasakyti. Yra taipgi pa
duodamas garsaus kompozito- 
rio Schuberto smagenų svoris, 
kuris esąs siekęs, 1,420 gramų. 
Vienok niekas nežino, kas Schu
berto smagenis pasvėrė. Dr. 
Spitzka paduoda sekamą len
telę, kur yra pažymėta pasižy
mėjusių žmonių smagenų svo

LIAUDIES: BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

ris:
Turgenevas ........... 2,012 gr.
Cuvier ..................  1,830 gi*?
Thąckeray ............. 1,658 gr.

. De MOrny i.... l,5Ž0ygr.
Dariiel Webšier . .. 1,518 gr. 
Lordas Campbell .... 1,517 gr. 
Napoleonas 111 ..... 1,500 gr.
Agassiz ..................  1,495 gr.
Lordas Jel’frey ..... 1.471 gr.
Bertilloii ............... 1,398 gr.

Dr. Papez sako, jog dar se
novėj graikų mokslininkai bu
vo tos nuomones, kad smagenys 
yra minčių ir idėjų šaltinis. 
Tvirtinti, kad smagenys nieko 
bendra neturi su žmogaus dva
siniu ir protiniu gyvenimu, yra 
absurdas, šiandien visi žino, 
kas tik nori žinoti, kad mes 
jaučiame, mąstome ir veikiame 
tik ačiū tam, kad turime sma
genis.

Per daugelį šimtmečių filo
sofai bandė patirti psichinio 
gyvenimo misterijas, beanali
zuodami savo patyrimus. Tai 
privedė prie dogmų, misticizmo 
ir įvairių filosofiškų teorijų. 
Tuo keliu tačiau nėra jokios 
galimybės patirti nervų mecha
nizmą,—o tuo labiau sužinoti 
smagenų struktūrą.

Kaip iš kvapo negalima 
spręsti apie chemiškas rožės 
savybes, taip iš psichinių pro
cesų dar negalima nieko tikro 
pasakyti apie smagenis.

Šių dienų mokslininkai vien 
tik spekuliatyvio pobūdžio teo
rijomis nepasitenkina. Pirmiau
sia jie studijuoja faktus, o jau 
paskui iš jų išvadas daro.

Šiandien yra žinoma, jog 
žmogaus protavimas priklauso 
nuo jo smagenų. Yra žinomi 
atsitikimai, sako prof. Metai 
ninkovas, kad žmonės staigi 
persimaino. Nei iš šio. nei iš 
to jie pasįdąro nebesukalbami. 
Nervuojasi, pikstasi su savo 
draugais. Draugai ir pažysta
mi nesupranta, kas galėjo pasi
daryti. Kodėl tol ia permaina 
įvyko ?

Tuo tarpu atsiliko štai kas: 
kur tai smagenyse plyšo kraujo 
suodynas. Kraujas išsiliejo j 
smagenis ir ačiū tam žmogus 
pradėjo keistai elgtis. " Taigi, 
sako prof. Metalnikovas, klysta 
tie, kurie tvirtina, jog žmogus 
turi nepriklausomą nuo kūno 
sielą, žmogaus dvasinis gyve
nimas yra niekas daugiau, kaip 
tik smagenų funkcija.

Bet tiek to. Grįžkime prie 
pradžioj pakelto klausimo,—ar 
moterys turi mažiau smagenų,. 
negu vyrai? Kitaip sakant, ar 
moterys proto atžvilgiu stovi 
žemiau, negu vyrai?

Prieš porą metų Amerikoj 
mirė Helen Gardener. Tai bu
vo nepaprastai gabi moteris. 
Norėdama išsklaidyti klaidingą 
supratimą apie moteris, Garde
ner patvarkė taip, kad jai mi
rus jos smagenys tektų Cornell 
universitetui dėl tyrinėjimo. Dr. 
Papez, kuris yra smagenų ty
rinėjimo ekspertas, pareiškė, 
kad Gardener smagenys buvo 
palygintos su smagenimis 20 
žymių vyrų. Ir kasgi pasiro
dė? Pasirodė, kad jos smage
nys visais atžvilgiais buvo taip 
jau gerai išvystytos, kaip ir 
vyrų smagenys.

Prie progos čia bus ne pro 
šalį pažymėti, kad dar visai ne
senai laikraščiuose buvo pa
skelbta Anatole France’o pa- 
skilbusio franeuzų > rašytojo, 
smagenų tyrinėjimo rezultatai. 
Kaip žinoma, Anatole France 
mirė prieš porą metų. Moksli
ninkams buvo įdomu patirti, 
kaip atrodo tos smagenys, ku
rios sugebėjo sukurti įstabiau
sius literatūros kurinius.

Pasirodė, kad Anatole Fran
ce’o smagenys svėrė tik tūks
tantį ir kelioliką gramų. Vadi
nasi, jos svėrė mažiau, negu 
paprastai sveria eilinio piliečio 
smagenys. Bet užtat France’o 
smagenys, kaip sako tyrinėto
jai, buvo subudavotos taip, kaip 
geriausios rųsies laikrodis: vis
kas savo vietoj.

Iš to aišku, kad protas ir 
išmintingumas dar toli gražu 
nepriklauso nuo smagenų didu
mo. Jėigu priklausytų, tai 
banginis (vilioryba) butų pro
tingiausias sutvėrimas pasau
lyj. Paprasto piliečio smage
nys sveria nuo 1,300 iki 1,400 
gramų, o tuo tarpu jauno ban
ginio smagenų svoris siekia

3,312 gramų, o suaugusio iki 
3,700 gramų. Vadinasi, jeigu 
nuo smagenų didumo priklausy
tų ir protas, tai banginis butų 
didžiausias išminčius ir genijus 
pasaulyj.

Bet taip nėra. Ir tai todėl, 
kad protingumas ne tiek nuo 
smagenų didumo priklauso, 
kiek nuo jų tinkamo išsivysty
mo.—K. A.-------- v- ------  
Įvairenybes
Kokių medžių malkos 

būna kaitresnės
Bendrai imant, kaitresnes 

malkos būna kietesnių med
žių rųšių. Jei, pavyzdžiui, skro
blo malkų kaitrumą skaitysi
me 1000 vienetų, tai kaikurių 
kitų medžių malkų kaitrumas 
mažės šia eile:

Uosis — 960
Ąžuolas — 886
Beržas — 855
Eglė — 697
Pušis — 690
Alksnis — 600
lepusis — 570
Gluosnis — 508

Čia kalbama apie malkas iš 
suaugusių medžių liemens. Jau
nų medelių ir šakų kaitrumas 
daug mažesnis. Labai svarbus 
yra malkų sausumas. Jei mal
kos žalios arba sumirkę van
deniu, tai jų kaitrumas gali 
umažėti net ’A ar dali

mi, nes labai daug šilumos at
ima, bedegant, esantis malko
se vanduo, kol jis išgaruoja.

Jei kam prisieina pirktis ir 
kūrenti žaliomis ar drėgnomis 
malkomis, tai jas reikia kuo- 
smulkiau suskaldyti ir sukrau
ti sausoje vietoje. Smulkiai su
skaldytos malkos daug grei
čiau pradžiusta.

Nyksta Indijos liūtai
Šį rudenį Anglijos kara

liaus vietininkui Indijoje pa
gerbti (Indija yra Anglijos ko
lonija) buvo suruošta didele 
liūtų medžioklė.

Paprastai manoma, kad žvė
rių karaliaus — liūto tėvynė 
yra vidurinės Afrikos tyrlau
kiai. Tačiau taip nėra, nes dar 
pereito šimtmečio vidury gan 
žymus liūtų skaičius gyveno 
Pietų Azijoje, šiaurės rytų In
dijos kalnuose. Laikui bėgant, 
liūtai čia pradėjo nykti ir da
bar jų liko visai nežymus skai
čius. Prieš 30 metų tos sri
ties valdytojas, vadinamas ma
haradža pradėjo liulus globo
ti ir pargabeno jų net iš Af
rikos. 1905 metais buvo vėl 
suruošta liūtų medžioklė, per 
kurią keturi liūtai buvo nu
kauti, luo tarpu kaip viso bu
vo priskaitonia vos 70 šių re
tų žvėrių. Minėtam maharad
žai mirus, šis skaičius dar su
mažėjo, nes nebuvo kas hu
tus globoja. Be to, liūtų pa
taites iš trijų paprastai ge- 
mančių vaikų paliekančios tik 
po du. i

Taigi, reikia manyti, šių 
metų medžioklė bus paskutine 
didelė liūtų medžioklė Indijo- 
je. . į g (

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

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

Mes Mokam Cash

$70
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Salk St.
Chicago, UI. 

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedčlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Paucdėl. ir ketverge iki 8 vak.
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Senasis Kaunas
(Tęsinys)

Dv. seminarija nuo Kauno pi
lies (citadelės) skiria aiškiai 
matomas griovis (fossa), kurs 
dingsta po žydų prieglaudos na
mų pamatais. Tasai trobesys 
parodytas pats vienas bestovįs 
1821 m.. Kauno miesto plane. 
Pažymėtas taip pat ir griovis. 
Išviso iki 1863 metų Kauno pi
liakalnio rajone privatus tro
besiai nebuvo statomi, ir pat
sai piliakalnis buvo neliečia
mas. Tik vėliau—general-gu- 
bernatoris Murvajovas davė pa? 
rėdymą “sterėt s lica zemli pa- 
miatniki prežniago veličija.” 
Tuo budu išdygo tebesančios 
vargdienių bakūžės ant Kauno 
pilies griuvėsių ir slėnyje.

Kol žydų prieglaudos namas 
nebuvo nutinkuotas, galėjai 
matyti po tuo namu (pamatuo
se) įmūrytą arką. Panašių ar
kų esama taip pat dv. semina
rijos muro aptvaroje (ties baž
nyčia). Tų arkų tikslą be kasi
nėjimų tačiau sunku išaiškinti. 
D v. seminarijos bažnyčia susi
deda iš dviejų įvairaus am
žiaus statybos dalių. Jos didy
sis priešakinis frontonas turi 
konstrukciją panašią su fron
tonu namo Vilniaus g. Nr. 43 
ir savo architektūra sudaro 
pereinamąjį tipą iš g-otiko į 
ankstyvąjį renesansą (XVI ar
ba prad. XVII šimtm.).

Bažaiyčios įėjimas buvęs iš 
santakos pusės Nemuno su Ne
riu. Tuo budu visa bažnyčia 
nukreipta į rytus. Dabar sena
sis įėjimas (vakarų fasade) 
yra užtaisytas. Ties įėjimu yra 
buvęs (arba turėjęs būti) 
skliautuotas prieangis, nes baž
nyčios sienose matyti skliautų 
žymės. 1821 m. miesto plane 
parodytas tęsinys Seminarijos 
muro aptvaros su nūn nebesa
mais vartais, kurie rodo, kad 
tais laikais dar tebevaikščiota 
seminarijos bažnyčion pro vė
liau užtaisytas didžiąsias duris.

Kairiajame bažnyčios šone 
matyti užtaisytos šoninės du
rys, o muro aptvaroje ties ta 
pačia vieta yra arka (buv. var
teliai) ir kontraforsai. Bažny
čios prezbiterijum yra gryno 
dailaus gotikos stiliaus ir jojo 
amžius tur būt bent šimtmečiu 
skiriasi nuo kitos rūmo dalies. 
Apie tos bažnyčios kilmę tikrų 
žinių nesama. 1910 m. rubrice- 
lėje pasakyta, kad seminarijos 
(šv. Jurgio) bažnyčia statyta 
1471 m. maršalo šandzivojevi- 
čio lėšomis. Matyt, toji žinia 
nėra tikra, jei pastarųjų metų 
rubricelės tą paminėjimą nebe
pakartoj a.

Buv. bernardinų vienuolyno 
— nūn dv. seminar. rūmai, ma
tyt, buvo ne vienu laiku stato
mi. Jie susideda iš dviejų viens 
nuo kito izoliuotų korpusų.

T. Daugirdo tvirtinimu ber
nardinų vienuolyną Kaune yra 
įsteigęs ir koliatoravęs 1467 m. 
Gardino 
jevskis. 
1908 m.
ta Šmigelskio “Vikaro užrašai”, 
kuriuose be ko kita minimi se
minarijos rūmai ir jų steigimo 
laikas. Bet (anot kan. Alek
nos) pats tasai rašinys yra abe
jotino autentingumo. Taigi ne
tenka dėti daug svarbos nė jo 
žinioms. Matyt, abu seminari
jos korpusu buvo ne vienu ir 
tuo pat laiku statyti. Tatai pil
nai išaiškinama tąja aplinkybe, 
kad rūmuose ties šv. Jurio baž
nyčia buvo vyrų, o ties šv. Tre
jybe moterų atskiru du vie
nuolynu. (Moterų vienuoly
nas, berods, šv. Teresės sese- 

’rų). Tad ir stiliai jų nevienodi. 
Vyriškame buv. vienuolyne esa
ma gotiškų 
riškame— i

“maršalka” šandzivo- 
(šandživojevoč?) Bene 
“Draugijoje” buvo ide-

i skliautų. O mote- 
renesansinių fronto-

gio bažnyčia turi užsilikušį vie
ną kaminą (dumtraukį) pana
šios gotikos pobūdžio, kaip šv. 
Jurgio prezbiterijumo orutiniai 
pilioriai (ramsčiai).

Tuo tarpu antrasis korpusas 
(lies šv. Trejybes bažnyčia)

turi masyvinius kontrafarsus, 
visai primenančius tvirtapilių 
statybą.

Iš kitų d v. seminarijos rūmų 
ypatingumų pažymėtina tai, 
kad koridoriaus sienos, jungian
čios rūmą su išeinamomis vie
tomis (už šv. Jurgio bažn.) yra 
pastatytos ant kur kas plates
nių pamatų. Iš to galima spė
ti, kad čion pirmiau butą kur 
kas platesnės sienos. Pagaliau 
pačios išeinamosios vietos gy
vai primena nužemintą ketvir- 
tuotą bokštą ir turi viename 
šone (vėliau statytą) atramą— 
kontrafarsą.

Seniau priklausanti moterų 
(bernardinų?) vienuolynui šv. 
Trejybės bažnyčia 1925 m. rub- 
ricelės žiniomis statyta 1634 m. 
Smolensko kašteliono Al. Ma
salskio lėšomis. Iš visų pusių 
sienomis, bokštais, rūmais, jun
giamaisiais įtarpais apstatyta 
— jinai atrodo žymiai senesne 
už gretimus trobesius. Matyt, 
seniau ji buvo visai be bokšto 
(kaip Zapyškio bažnyčia). Tas 
juoba patvirtina tos bažynčios 
senumą.

Šalia tos bažnyčios yra pui-, 
kaus vokiečių renesanso rūmai 
—tai dabartinė šv. Trejybės pa
rapijos klebonija. i

III.
Kiti senojo miesto įsidėmėti

ni trobesiai. Renesansinė sta
tyba. “Perkūno namas”. Bazi
lika. Kapitulos nuosavybės na
mai 1667 m. Kur buvo prančiš-' 
konų vienuolynas? Vienuolynas i 
ir kirkė. Rotušė. Išvados.

Daugelyje senojo miesto ka-! 
pitalinų trobesių aiškiai vyrau
ja vėlybasis renesansas, arba 
“barocco” stiliai. Tik ką mi
nėjau šv. Trejybės bažnyčios 
puikų klebonijos rūmą. Tasai 
statytas viešam (ar bažnyti
niam) reikalui, todėl pilnai su
prantamas statybos “luxus”.

Bet Kaune, matyt, senovėje 
butą nė kiek neblogesnių priva
tinių gyvenamųjų trobesių. 
Kampe Valančiaus g. ir Rotu
šės aikštės tebėra du tokiu na
mu, šalia vienas kito stovintie-

1 ji. Vienas labai senas (gal at
menąs Masalskio gadynę), tik 
vėliau perdarytas: aukštas kie
melis, paniurę vartai. Visa su
spausta it kokiame požemyje. 
Kitas namas (kuriame nūn yra 
Petronio knygynas) turi dai
laus renesanso frontoną, kurio 
dalį laiko uždengęs “Birutės” 
viešbučio stogas. Pastarasis 
namas (tur būt pradžios XVIII 
šimtm.) dar iki šioliai yra už
laikęs senovės puikumo^zymių, 
kurios tačiau retai kam paste
bimos, nes medžiai ir kaminai 
vyrauja savo dominuojančia 
padėtimi ant puikių to namo 
frontono reljefų.

Kitoj aikštės pusėj už jėzuitų 
namų ynų rasit, labiausiai ži-

[Atlantic and Pacific Photo]

Aubrey Clay Roselle ir Josephine Haldeman-Julius, kurie 
apsivedė taip vadinamu “draugišku apsivedimu”, sulig kurio 
jie neprisiima atsakomybės už vienas kito užlaikymą. Jie abu 
yra studentai ir nepaliaus lankę mokyklos. Gyvens gi kiekvie
nas pas savo tėvus. Jie sueis kartu gyventi, jei tik atsirastų 
šeimyna, ar kada bus pabaigę mokyklą ir galės savystoviai gy
venti. Jaunoji yra duktė žinomų rašytojų E. ir Marcet Halde
man-Julius, leidėjo daugelio žurnalų ir labai pigių knygučių, 
už ką jos tėvas tapo pramintas “literatūros Fordas”.

nomas namas, papuoštas gryno 
1 dailaus gotiko frontonu, vadi
namasis “Perkūno namas”. To 
namo vardas yra kilęs iš to, 
kad pabaigoj pereito šimtmečio 
jįjį restauruojant buvo rasta 

i vienintelė žinoma Perkūno — 
i dievaičio žalvario stovylclė.

Tatai davė pagrindo spėlioti 
apie buvusią neva toje vietoje 
Perkūno žinyčių, spėliojimus 
juoba patvirtino toji aplinkybė, 
kad tas Kauno miesto rajonas 
(kur yrą kalbamasai namas) iš 
seno žmonių pramintas “Goju
mi” ir ikišioliai žargoniškai va
dinamas “gaj”, nes, girdi, stab
meldystės laikais čion augęs 
Perkūnui pašvęstas ąžuolų go
jus.

Dailiu. Presas buvo pasiėmęs 
nuodugniau to ųamo 
tirti ir jisai pasakojo 
rįs davinių, rodančių, 
riamasis “Perkūno 
XVI šimtm. priklausė Hansos 
miestų sąjungai (tai sąjungai 
priklausė Hamburgas, Liube
kas, Bremenas ir netgi Didysis 
Naugardas) ir, berods, tos są
jungos iniciatyva ir lėšomis 
buvo statytas. Ilgairfiui gi tas 
pats Presas rado naujų davinių 
rodančių, kad jau XVI šimtme
tyje vadinamąjame ' “Perkūno 
name” buvo kalami pinigai. Va
dinasi, jei tasai namas kada

nors tikrai priklausė Hanzos 
sąjungai, tai tas neilgai trukę. 
Iš tikro: Kaunui vos 1508 me
tais buvo suteiktos Magdenbur- 
go teisės. Vadinasi prieš šį 
faktą vargiai ar butų buvę rei
kalo ganziečiams statytis Kau
ne savus namus. Ir atsižvel
giant to namo architektūros, jis 
vargiai bus senesnis už Vilniaus 
šv. Onos bažnyčią (statytą—ar

istoriją 
man tu- 
kad ta- 
namas”

TRINERIO 1928 SIENINIS 
KALENDORIUS YRA 

PUIKUS
Trinerio sieniniai kalendoriai 

visada yra tikras siurprizas, 
bet 1928 naujas kalendorius pe
reina buvusius. 19 gražių mer
geliu ir-gražių vainikų tautinuo- 
se rūbuose sugrupuoti aplink 
Dėdę Šamą ir viskas kartu su
daro žavėjantį vaizdą. Visos 
tautos, naudojusios Trinerio 
Kartųjį Vyną, geriausią pilvo 
toniką, per 38 m., yra repre
zentuotas. Gauk aptiekoj arba 
atsiųsk 10c. lėšoms. Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė. 
Chicago, 111.

iš pagrindų perstatytą —XVI 
šimtmetyje).

Musų bazilika yra viena se
niausių bažnyčių ne vien Kau
ne, bet ir iš viso Lietuvoje. Ti
ksliai jos amžių nustatyti te
galima butų tik gerokai ją pa
tyrinėjus. Nevienas yr linkęs 
vadinti ją “Vytauto Didžiojo 
kuriniu”. Įsidėmėtina, kad ba
zilika, panašiai kaip šv. Jurgio 
bažnyčia, yra dvilypė. Prezbite- 
rium ir zakristija—senobinio ir 
labai savaimingo gotiko, o na
va. ir bokštas—keistai masyvi
nio pobūdžio.-

Kas ankstyvesnis, ar prezbi- 
terium, ar nava su bokštu — 
nesiimčiau drąsiai spręsti, peš 
žiūrint iš tolo (nuo Aleksoto 
kalno) bazilikos nava ir bokš
tas sudaro kompaktingą viena- 
lypį vienetą, o prezbiterium 
perdaug pailgina visą bažnyčią. 
Be to, vargu bau ateitų mintin 
stoty toj ui prie mažutėlio rūmo 
(kokia seniau turėjo būti prez
biterium—bažnyčia) kergti to
kį kolosą, kaip bazilika.

Bazilika teturi tik vieną bo
kštą. Tur būt* kito bokšto ji 
niekad neturėjo, nors gal ir bu
vo planuojamas, nes kairėje pu
sėje aukštesnėje sienoje iš 
lauko yra rezervuoti plytoms 
“narveliai”, kad reikalui esant

galima butų pristatyti bokštą 
(ar kontrafarsą). Visi bazili
kos rūmų langai jau vėliau li
ko "sugotinti”. Įėjimas buvęs 
iš šono viduryje. Seniau tai 
buvo parapijos bažnyčia.

Vėliau bazilika teko tėvams 
augustijonams, anot kun. Alek
nos, labai keistomis aplinkybė
mis. Kada Vilniuje buvo su
manyta steigti aukštoji dvasi
ninkų mokykla (vėliau—akade
mija), tai sunku buvo rasti Vil
niuje tinkamus rumus. Ilgai 
besiteiraujant, nutarta buvo 
pagaliau paimti tam reikalui 
augustijonų rumus. Sumany
mas buvo įvykdytas ir augus- 
tijonai gavo Kauno parapiją 
kartu su bažnyčia ir gretimai
siais namais, kuriuose buvo pat-

sai vienuolynas ir špitolius—li
goninė.

(Bus daugiau)

Ten ir Iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

130 La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

TIKRAI PAŠAUNA 
SKAUSMU

Kentėtojai dėl aštrių, tarsi peilio 
skausmų, atšipusių, erzinančių, nuo
latinių skausmų, su kuriais suriš.i 
inkstų priepoliai ir kepenų negalės, 
gali rasti pagelbą naudojant John- 
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis 
teikia beveik ūmią pagelbą nuo bai
sių skausmų ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jūsų daktaras 
Jums prirašys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas
ter negali būt laikomas kaip gyduo
lė bile kuriuo žvilgsniu dėl šių orga
ninių netvarkų — Jūsų gydytojas ta
me tur būt jsitikrinęs ir jo gyduolės 
naudojamos savo keliu.

Plasteris šildo ir švelnina ir jo gy
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog j apimtas vietas. Buk tik
ras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilėjinis 

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ................................. ...... 20c

EKONOMUOS
OPERAVIME

e

nER penkiasdešimtis metų Swift & Company 
1 išdirbinė ja įvairius mėsos produktus. ‘ Per tą 
laiką atsakanti pinigų taupymo sistema parda
vinėjime tapo išdirbta.

Mokslas yra pavartotas, kad suradus nau
jus budus dėl išdirbinėjimo daugelio kitikių 
produktų, kurie savo laiku buvo be naudos ir dėl 
geresnio suvartojimo senų produktų. Pasidaugi
nęs vartojimas padaugino vertę. Pasididinęs iš- 
dirbinėjimas sumažino išdirbinėjimo ir pardavi
nėjimo išlaidas. Patyrimas, mokslas ir gabumas 
sumažino bereikalingas atmatas iki minimum.

i
Svvifto pardavinėjimo sistema reiškia tiktai 

vieną pelną — ir tas yra mažas. Del viso opera- 
vimo ir perdirbimo iš gyvų gyvulių į Premium 
Ham ir Lašinius, Brookfield dešras ir kitus už
baigtus mėsos produktus ir išvažiuojant juos 
vertelgoms, Swift & Company gauna pelną iš vi
sų šaltinių tiktai mažą dalelę cento už svarą.

The National Distribution Conference 1925 
metais surado, kad olselių išlaidos pakaunių sky
riaus yra žemiausios iš septyniolikos išstudijuo
tų industrijų. ..,

šitos operavimo ekonomijos suteikia gali
mybę mokėti pilną vertę už gyvą staką ir že
miausias kainas už mėsą. Swift & Company pa
tarnauja atsakančiai gyvulių augintojams ir 
produktų vartotojams. 

I I

Swift & Company

/V' '
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LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

čMade by
Lambart Ph.rmacal Co., Saint Louia, U. S. A.

Prisirašiai?

SKAUDA 
GERKLE? 
.vartok

antisepsol
The Common Sense Health Hablt

Specialiai dabartiniame sezone, ju«ų gerk- 
lo ir burna turi l»uti nusaugota nuo vl- 
aokių inikrubi). kurių visuomet Kaalito 
Kauti. SauRokit savo sveikatą. Vartok it 
Severa’s Antisepsol taip reguliariai kaip 
valote dantis.

Antiseptol yfa aukštos rųšies skys
timas. Nepalyginamas <lel burnos plo
vinio arba gargaliavimo. Pasaldinu 
kvapą - apsaugoja sveikatą. Butelis 
50c. visuose vaistinėse.

Bandymui buteliukas 
L 611(1 IGF dykai. Reikalaukit. W. 
i Jamnlp' K. SEVERĄ CO., Dept.

A Cedar Rapi<fc( Iowa

Tūkstančiai žmonių gauna dabar čekius už iš
mokėtus Kalėdų Kliubus (Christmas Savings Club) 
bėgančių metų, ir vienkart prisirašo prie ateinan
čių metų Kalėdų Kliubo, įmokėdami prisirašant 
savaitinę mokestį. Tas jiems užtikrins linksmas 
Kalėdas ir ateinančiais metais.

Yra astuonios klasės Kalėdų Kliubų, mokamų 
kas savaitę per 50 savaičių sekančiai:

Po 25c., 50c., .$1.00, $2.00, $3.00, $5.00 ir $20.00, 
kurie sudaro sekančias sumas: $12.50, $25.00, $50.00, 
$100, $150, $250, $500 ir $1000.

Mat kaip lengva bėgyje 50 savaičių sutaupint 
tokią sumų pinigų, kokių išgalė išneša!

Ar jau prisirašei prie ateinančių metų Kalėdų 
Kliubo? Jeigu ne, tai ateik ir tuojaus prisirašyk.

Už taupmamus pinigus mes mokame 3% į me
tus.

'*■*3
K*

UNIVERSAL

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Largc Tube

25*
STATE BANK
3252 So. Halsted St.CHICAGO, ILLINOIS.

i

&
GARSINKITĖS
NAUJIENOSE
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ką ir kitas šalis bus siunčiami 
<alėdų pasveikinimai nupigin
toms kainomis.

Bile kuris Western Union ofi
sas suteiks jums pilnesnių in
formacijų, jei pareikalausite.

Laiškas K. Bieliniui
Socialistų
rastini n-

Kiprui

Vakar Lietuvių 
Sąjungos 81 kuopos 
kas pasiuntė Kaunan 
Bieliniui sekamo turinio laišką: 
Brangus Drauge:

Pildydamas Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 81 kuopos tarimus, 
šiame laiškely siunčiu Tamstai 
čekiu dešimt dolerių kaipo do
vanėlę, kurią musų kuopos mi
tingas paskyrė Tamstos surami
nimui sunkioje ligoje. Tegu! ši 
menka musų dovanėlė žiemos 
šventėms suteiks Tamstai džiau
gsmo ir energijos kovoti su li
ga, kad nusikratęs jos galėtu
mei kovoti prieš savo ir viso 
gimtinio krašto nelaimes.

Mes gerai suprantame ir įver
tiname Tamstos praeitų laikų 
darbuotę ir apgailestaujame, 
kad taip svarbiu Lietuvos gy
venimo momentu Tamsta li
kai sunkios ligos prispaustas. 
Žinodami tačiau Tamstos pasi
šventimą ir ištvermę, mes tiki
mės, kad Tamsta galų gale sa
vo ligos slogutį nugalėsi ir vėl 
busi pakankamai stiprus stoti 
klasių kovos batalijom

LSS. 81 kuopom varde,
—J. Lapaitis, raštininkas.

Marąuette Park
Kiek ir už kiek šiemet pastaty

ta šioje apielinkėje namų

Palyginamai mažame plote, 
kuris randasi tarp Western ir 
California avės, ir 67-1 os 73-ios 
gatvių ir toliau j pietus gele
žinkelio 
pastatyta

imu drąsos manyti, kad liko ne
daug tokių, kuriuos praleidžiau. 
Vienok, nors ir nėra pilnai tik
ros aukščiau paduotos skaitli
nės, jos betgi gan aiškiai paro
do, kaip sparčiai Marąuette 
Parko apielinkė auga.

Trečia, kaip sužinojau namų 
vertę? čia turiu išreikšti padė
kos vienam Marąuette Parke 
apielinkės realestatininkui, ku
ris padėjo liek suskaityti nau
jai pastatytus trobesius, tiek 
nurodyti tų namų inarketo ver. 
tę. Bet dar kartą pabrėžiu, 
kad nurodė abelną markele j 
verte tu namu. Parduodant gal c • * i
tas ar kitas namas bus parduo < 

pigiau ar brangiau, 
yra šioje žinioje įver- 
Vienok, bendrai kal- 
kaina ne kužinkaip

Vanagas, Vanagai 
tis ir tt.

i vieną maišą
(Feljetonėlis)

džiovinti. Tuomet bukite tikri, 
vienybėje galybė bus 

Gvaizdikas.
kad Cicero

Nauji rekordai ir kitokie

I štai naujiena tiems,

linkui, šiemet 
naujų namų —
Bungalovų:

Lietuvių kontraktorių
................. 7 vertės $73,000

Svetimtaučių kontraktorių
............. 51 vertės $449,000

Liet.

Viso 58 vertės $5*22,000
Dviem šeimynom:

kontraktorių:
..........66 vertės $900,000

Svetimt. kontraktorių:
............. 41 vertės $500,000

Viso 107 vertės $1,400,000

Trims šeimoms:
Liet. kontraktorių: t 

..........00 vertės $------------
Svet. kontraktorių: 

.......11 vertės $198,000

galai

Pasveikinimas su 
Kalėdoms

Viso 11 vertės $198,(MM)
Keturioms šeimoms:

' :mais kabeliais.
Union

patingai
tam tikslui 
nupigintas

Union dalina kny-

Vėl pasveikinimai ir linkėji
mai linksmu Kalėdų bus siun
čiami po i u 

Western 
paruošė 
kainas.

VVestern
gutes. kuriose atspausdinti yra 
pasveikinimai, turėjusieji dide
lio populiarumo pereitais me
tais. Kiekvienas iš tų skaitlin
gų pasveikinimų gali būti pa
siųstas į Didžiąją Britaniją, 
Airiją, Vokietiją, Holandiją, 
Belgiją ir kitas Europos šalis iš 
Londono paštu už $1.25. Pa
sveikinimai bus įteikti angių, 
vokiečių, franeuzų arba holan- 
dų kalbomis.

Taipgi Į tolimąsias šalis, kaip 
Australiją, Japoniją, Indiją,

BAKEVIčIENfi
su šiuo pasauliu, 
d. 11 vai. naktį,

BARBORA
Persiskyrė 

lapkričio 23 
1927 m. sulaukusi 71 metų am
žiaus; gimusi Pajūryj, Žvingių 
filijoj,'Raseinių ap. Paliko di
deliame nuliudime gyvenimo 
draugą Povylą, sūnų Juozapą 
ir dukterį Oliesę po vyru Jo
nikienę, nabašninkė gyveno 
Divermon, UI., nuo 1912 metų, 
o palaidota Springfield, III. ant 
miesto kapinių.

Pasilieku didžiausiam nuliu
dime gyvenimo draugas

Povilas Bakevičia su Vaikais.

KAZIMIERAS ANDREŠUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 diena, 7 vai. vaka
re, 1927 m., sulaukęs 46 am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Turče- 
nos kaimas, Linkuvos parapi
jos, Šiaulių apsk. Amerikoj 
išgyveno 17 metų, paliko dide
liame nuliudime brolienę Kon
stancija Andrušienė, o Lietuvoj 
brolius Antaną ir Ignacą, sese
rį Teosę ir švogerj. Kūnas pa
šarvotas, randasi Lachavičiaus 
koplyčioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
gruodžio 8 dieną, 9:30 vai. ry
to iš koplyčios į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 

į šv. Kazimiero ka-
A. Kazimiero Andre- 

linės, draugai ir pa- 
. ,it nuoširdžiai kvie- 

auti laidotuvėse ir 
jam paskutini patar- 

ir atsisveikinimą.

nulydėtas 
pines.

suno

čiami
suteikti
navimą

Nuliūdę liekame,
Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lachasvicz, Tel. 
Roosevelt 2515-6.

Liet, kontraktorių: 
............ 7 vertės $198,000

Svet. kontraktorių: 
........... 2 vertės $56,000

Viso 9 vertės $254,000
Aštuoniom s šeimoms:

Liet, kontraktorių: 
....... 2 vertės $120,(MM)

Svet. kontraktorių: 
....0 vertės $----------------

Liet.

Viso 2 vertės $120,000
Dešimčiai šeimų:

kontraktorių: 
............. 2 vertės $115,00c

Svet. kontraktorių: \ 
........... 3 vertės $190,000

Viso 5 vertės $305,000

šešiolikai šeimų:
Liet, kontraktorių: 

............ 1 vertsė $90,000
Svetimt. kontraktorių: 

............1 vertes $90,000

Viso 2 vertės $180,(MM)

Viso lietuviai kontraktoriai 
pastatė trobesių 85 vertes $1,- 
496,000.

Viso svetimtaučiai kontrak
toriai pastatė trobesių 109 ver
tės $1,483,(MM).

Bendrai ir lietuviai ir svetim
taučiai kontraktoriai šiemet 
pastatė trobesių 194 vertės 
$2,919,000.

Keletas pastabų prie šių skai
tlinių. Viena, išrodo, kad lietu
viai namų statytojai jau bytija 
svetimtaučius šioje apelinkėje, 
reiškia, jie pajėgia varyti taip 
stambų biznį, kaip namų staty
mas, ir konkuruoti su svetim
taučiais.

Antra, turiu iškalno pasisa
kyti, kad ne visus šiemet pa
statytus namus suskaičiau. Bet

SLA. 194 kuopos pusmetinis 
susirinkimas šiandien vakare. 
Bukite visi ir visos, ba tai svar
biausias susirinkimas, nes eis 
visų centralinės valdybos virši
ninkų nominacijos, bus rinki
mas kuopos viršininkų ir apta
rimas įvairių svarbiausių reika
lų, liečiančių visą organizaciją.

Todėl bukite visi. Susirinki
mo parankumui yra paimta di
džioji Liuosybės svetainė.

Kam brangi SLA organizaci
ja, tėmykite šiandieninį stovį 
ir pašalinius užsipuolimus, tie
siog šmeižtus per bolševikiškus 
laikraščius prieš SLA. Kas tuos 
gaivalus kiek pažįsta, tai nieko 
geresnio nei nesitiki. Todėl ži
nokite, kad tai šmeižtai ir ne
kreipkite domės į jų pliauška
lus, bet dirkite atsidėję organi
zacijos labui pastatydami tin
kamus žmones valdybon ir mu
sų kuopos viršininkais.

Vietinis.

BridgeportasNėra tur Uit tvankesnės vie
tos pasaulyje, kaip būti kelių 
•giminių veislėms viename kam
baryje, suvarytiems į vieną 

i maišą. Ir jeigu jau reikėtų kal
bėti apie sugyvenimą 
vienybėje, solidarume 
tik ne viename maiše.

Pabandykite įvaryti 
maišą šunį, katę ir gaidį. Maty
site kas atsitiks, šių partijų 
draugai nelinkę nuobodžiais 
klausimais užsiimti. Jie, mat, 
nelaukia pribrendimo ar apsi
švietimo, kaip kad socialistai 
nuolat zaunija. Jie kibs vienas 
kitam už keteros visu žiauru
mu. idant dabar, tuo.jaus nuga
lėjus priešą.

Sunku pasakyti, koks man- 
dragalvis pasirūpino ir sugal
vojo, kaip suvaryti 1 dieną 
gruodžio į Auditorijos svetainę 

taigi i vieną maišą — viso
kių rusių piliečius: raudonus, 
juodus ir baltus, kaip popiera. 
Tai tur būt tas ^isų bėda Gri
gaitis. Jis, įvertindamas p. Ka- 
cenelenbogeno darbuotę lietu
vių tautos labui, pakišo jį pilie
čiams, kaip pelei sūrį.

O p-ai piliečiai, pamiršę pa- 
žvelgti į savo , spalvą, kaip lie
tuviai šmakšt ir sulindo į vieną 
maišą. Tvaiku tai tvanku, ne
žmoniškai tvanku! Bet— žmo
nės visgi lieka žmonėmis. Ko
munistų Prano, pasirodo, žino
ta, kad bus tvankumų, todėl 
butą šarvuoto, kaip Kęstučio. 
Gal būt kad komunistinio aba
zo galvočiai užprovijo 
ausis, 
vienas 
vienas

Kai 
klausimas, 
Kacenelenbogeno ausin, 
atsakė, kad lietuvių kalboje 
nepriimta atbuli klausimai var
toti. Visi juokėsi, Pranas nesi
juokė dėlto, kaį tas atbulas 
klausimas zeceriui sutaupins 
laiko ir akių varginimą. Ir rei
kia tikėti, kad kai zeceris pri
spaus prie popieros, tai tas 
klausimas nebebus jau atbulas. 
Komunistai yra gudrus: jie ži
no ką daro.

Kitas pilietis, ilgai-žiūrėda
mas į kalbantį p. Kacenelenbo- 
geną; matyt, nužiūrėjo, kad 
kalbėtojas kalbėjęs aukštyn 
kojas pastatęs. Taigi tas pilie
tis pasisako, kad jis komunis
tas, prieina prie stalo, atsisto
ja prieš kalbėtoją, tarsi norė
damas jo vietą užimti, ir kalba 
pilnai vaizduodamas, kaip ko
munistai atrodo. Fašistui pasi
darė perkarsta sėdynė. Ii* bijo
damas, kad komunistas neuž
imtų pozicijos, jis pradėjo šauk
ti, kad su juomi butų apsidirb
ta pirmiau? negu komunistas 
suspės apsidirbti.

Nežiūrint to, p. Kacenelen- 
bogen sakosi žinąs vaistus, kad 
ir visi viename maiše galėtų 
sugyventi, o ir turįs receptą to
kiems vaistams, kitaip Lietu
vai pražūtis. Gaila, kad jis ne
pasakė, kokius jis vaistus turi. 
O nepasakė jis todėl, kad mes 
esame lietuviai ir turime susi
rasti patys ir vaistus, jei mums 
Lietuva rupi.

Jei jay šitaip, tai aš patar
čiau visus Lietuvos ir Ameri
kos lietuvius piliečius panašiai 
suvaryti į vieną maišą, užrišti, 
prispausti gerai, kaip sūrį su-

kurie 
turi viktrolas: Nauji Vanagai
čio rekordai.

Columbia Phonograph kom-' 
panija daro du Vanagaičio re
kordu. Vienas bus “Vanagienė 
Polka”, o kitas “Lietuviškas 
Džiazas”. Vieno daina “Klau
syk, dušyte, ar mane myli? 

j Ar tau smagu šokti kartu?”... 
į Antras: “Lietuvoje mados” ir 
'“Pas svetima buvau.” Tie re
kordai dabar bus orkestro pri
tariami.

šiuos rekordus bus galima 
gauti pirm Kalėdų, o 
dų Vanagaitis ketina 

dar porą.
Be to, Vanagaitis 

kordus ir su Okeh kompanija. 
Jiems įdainavo “Barborą,“ “Į 
Braziliją,” “Oi kas bus kad 
nėr alaus,” “Sena jaunystė.” 
Vanagaitis turėjo ambicijos į- 
dainuoti geresnių ir linksmes
nių rekordų, nekad tie, ką 
buvo iki šiol. Jis nori linksmin
ti žmones, kol jie gyvena, ( o 
verkti "jie suspės, kai giltinė 

27). Toje iškar- prisiartins arba kai kirminai 
stambus antgal- pradės šonkaulius mėsinėti ka- 

.juo- pinėti.
i Su Okeh kompanija Vana- 
{gailis ketina padalyti dar po- 
są rekordų trumpai prieš Ka
lėdas.
galima bus 
Vanagaičio 
rekordų.

Vanagą
♦Vanagas,

buvo j tas kiek 
negu jis 
tintas, 
baili, jo 
daug skirsis nuo paduotos šiose
skaitlinėse. Pagalios lenką pa
žymėti, kad tur būt didžiuma 
šių naujai pastatytų namų pc- 

ir yra lietuvių rankose.
— Reporteris.

re j o

Kunigų juokai

padaryti

daro re-

Vienas geras Chicagos pilie
tis atsiuntė “Naujienoms” iš
karpą iš Marijonų “Draugo” 
(gruodžio 3- 

•poje bendras 
vis per porą špaltų toksi 
kai ir dar šis—tas”.

O tame skyriuje telpa:
Juokas apie čigoną, kuris.bu

vo paklaustas, kodėl jo vaikas, 
nors mažas, bet jau ruko pyp
kę. čigonas atsakė, 
jis ne vyras, kad negalėtų rū
kyti. O kai čigono paklausta, I 
ar jo vaikas mokąs kalbėti po
terių, tai šis pareiškęs: esą, ko 
nori, kad toks mažas vaikas jau žino, buvo 
mokėtų poterių.

Antras juokas: vaikas pame-'ksna. 
tė pusę lito ir verkia. Praeivis sną” 
paklausė ko jis verkiąs. Suzi- nupešiojo, kad jau veik 
nojęs, kad vaikas gailisi pame- ( neliko ir Vanagas rengiasi an- 
tęs pusę lito, praeivis jam davė trą 
tiek. Bet vaikas nesiliauja ver
kęs toliau. Mat, jis mano, kad 
dabar butų turėjęs visą litą, jei 
nebūtų pametęs pirmojo pusės 
lito. j

Gi trečias juokų skyriaus 
įtraipsnelis užvaldytas taip: 
‘Laikys Misijas Roselande”. Ir 
':oliau rašoma, kad kunigas Va- 
aitis, Telšių vyskupijos įgalio- 
;inis Amerikoje, laikysiąs Rose- 
ande pirmas šv. misijas.

Žmogus, atsiuntęs šią įsKar- 
oą, sako, kad jis nesuprantąs, 
ką juokingo brolių Marijonų 
‘Draugas” nužiūrėjęs kunigo 
Valaičio misijose, jei padėjęs 
juokų skyriuje, ir prašo Repor
terį paaiškinti. Reporteris betgi 
turi prisipažinti, kad ir jis ne
supranta. / ,

Jis tik žino vieną dalyką, bū
tent tą, kad “Draugas ’ butų 
baisiai pasipiktinęs, jei “Nau
jienos” butų patalpinusios kun. 
Lapaičio pikčerį ir pranešimą 
Padaužų skyriuje. Jis neabejo
ta, kacL ne vienas kunigas butų 
iškeikęs jas iš ambono už šven
to tikėjimo dergimą. O kai da
bar toks pranešimas tilpo’ 
“Draugo” juokų skyriuje, tė
viškas skaitysis O. K.

Kunigų juokus argi papras
ti žmonės gali suprasti?

Reporteris.

girdi, ar

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

B,LL 1^s^jncle

ir

Beiškia, Kalėdoms jau 
siuntinėti dovanų 
naujai įdainuotų

visai nupešiojo.
kaip chicagiečiai 

išleidęs eilių rinki
nėlį, užvardytą “Vanago plun- 

’ šiandie “Vanago plunk- 
taip Amerikos lietuviai 

nieko

“Vanago plunksnos” laidą 
leisti. Dieve jam padėk. Da
bar žiema, šalta ir paukščiai, 
kurie toli lekia, be plunksnų 
nesmagu.

Kaip nęmiėlaširdi ilgai “Va
nago plunksną” pešiojo, liudija 
tas faktas, kad Bridgeporto, 
Conn., vienas biznierius, p. Ve- 
lečka, net 301) ekzempliorių į- 
sigijo. žinote, biznieriai — 1 
nes patyrę, mėgia gyveninio 
tegulu u s, todėl p. Velečka 
pasirūpino žįęmai plunksnų - 
ne bet kokių, ale Vanago!

— Reporteris.

zno-
i pa- 

ir

gi bu- 
išeis iš 
ir lau- 

“Fordukas” ir

10,000 rekordų

P. S. Džizus Krais! 
čiau pamiršęs: neužilgo 
spaudos visų mėgiama 
kiama daina
“Dainuok/ 2-ji dalis”. “Fordu- 
kas” — duetas vyrams. “Dai
nuok” yra vadovėlis mokyk
loms. Jame telpa gražių dvi
balsių dainelių: “Kur sapnų 
grožybė”, “Ali, kaip gražu”, 
“Dainuok sesute lepunėle” ir 
kitos jaunimui tinkančios dai
nos.

Vanagaičio įdainuotas rekor-
Munšainas” 

išėjo 19,000! Tai bent skai
čius. Tokio skaičiaus dar, ra
sit, nei vienas lietuvis artistas 
su savo rekordais neturėjo. R.

fai das apie Šarkį ir

kad pačios Naujienos 
vra TiaudijLffoa.
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.

taikoje, 
— tai 
Noseri! 
į vieną

Pranui 
idant kalbėtojo žodžiai 
įvažiuotų į Prano ausis 
paskui kitą atbuli, 
susidarė visas atbulas 

Pranas pasiuntė p. 
o šis

Susivienijimas draugysčių 
kliubų ant Bridgeporto taria 
širdingą ačiū “Birutės” chorui 
ir jos vedėjui ir Jaunuolių Or
kestrui ir vedėjui ir visiems, 
kurie dalyvavo išpildyme musų 
koncerto lapkričio 24 dieną. 
Ačiū biznieriams, kurie davė 
garsinimus programai, ir taipgi 
ačiū laikraščiams, kurie mus 
rėme, ir publikai už atsilanky
mą koncertai!. Koncertas davė 
pelno $209.15.

Dar sykį ačiū.
Rengimo Komitetas.

Bomba ant Bridge 
porto ekspliodavo
Iki šiol nuolat skaitydavome 

žinias apie tai, kad šen ir ten 
ekspliodavusi bomba, apardžiu- 
si namą. Bet visos tos bombos 
ekspliodįlodavo toli nuo musų 
sostinės, Bridgeporto.

Vienok vakar ryte, taip apie 
6 valandą, viena ekspliodavo 
tarpduryje saliuno, kuris ran
dasi adresu 3558 So. Parnell 
avė. Tai jau galima sakyti, pa
čioje musų lietuvių sostinėj^ 
atsitiko ekspliozija.

Bomba, sprogdama, nušovė 
namo frontą, išdaužė, subarški
no visus langus. Skersai gatvę 
stovis dviejų aukštų namas ir
gi nukentėjo: apačioje buvu
sios krautuves langai ištrupėjo, 
kaip lygiai ištrupėjo ir langai 
viršutinio aukšto.

Nukentėjęs dėl bornoos sa- 
liunas priklauso airiui Donohud. 
žmonės kalba, kad bomba bu
vusi padėta kaip kerštas už tai, 
kad airis imąs kojolą ne iš tos 
gengės, iš kurios turėtų imti.

Pusbačkis.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, Hl.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN” ’

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

B AVĖ R

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

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

WAREHOUSE SALE
Lysas išsibaigė, vieta parenduota kitiems, turime viską 

išparduoti už pusę kainos
Grojikliai pianai, Radios, Pečiai, Fonografai. 

Grojiklis pianas, elektros repreducer, vertės $800 už 
Stark Pianas, Grand, vertės $700 už ......................
Kimball Grojiklis, vertės $700 už ..............................
Kimball Rankinis, vertės $300 už .............................
E. P. Johnson Grojiklis, vertės $600 už ................ '..
H. C. Bay Grojiklis, walnut, $600 vertės už ...........
Atwater Kent, 6 tūbų, gražus kabinetas ...................
Freshman, 6 tūbų radio už .......................... ...............
Radiola Regenflek ........................................................
Brunswick Radiola, vertės $400 už ..........................
Radiola ir Phonografas ............................ ....................
Movhak, 6 tūbų už ........................................................
Movhak, 5 tūbų ............................... ............................
Atwater Kent, 5 tūbų už ............................................

Taipgi lovos, matrasai, pečiai, parlor setas parsiduoda 
už pusę kainos

Warehouse Sale turi būti viskas išparduota iki Gruodžio 8

3343 So. Halsted St.

$275 
$310 
$335 

$95 
$190 
$185 
$119
$119 
'$24 
$125 

$69 
$49 
$29 
$29

X“ bOVVT 
f ™
' -\V KMOktiU 
l YOU \a)A%
yhak vaacvcva i

; UOCAJtbMT
VT YO t 

Bufeto—\ YOVJ ».y

JTO KAX 
\ ? * -IUELV.

\ YNL^ \X> 
VU. SMOKfc 

„TOBACCO 'K1 .

tfaikii __ !u___ ak



J . 4

Antradienis, gruoa. 6, 1927 t I

Tarp Chicagos
Lietuvių

18-ta Gatvė
“Naujienų” No. 283-me tū

las .1. G., aprašydamas SLA. 
129 kuopos vakarą, sako: 
“Smuiko solo išpildė Pov. Tu
pįs ir Z. Slota. Akompanavo 
p-lė E. Grušaitė. Povilas Tupis 
ir Liudvikas Šlota grojo smui-
kų duetą, o ne solo, gi akom
panavo Edvardas Grušas.

Visi trys jaunuolių orkestro 
nariai. P. Tupis yra ir viršmi- 
n^tos kuopos narys. P-lė E. 
Grušaitė su savo sesere Aldo
na lapkričio 15 d. išvažiavo j 
New Yorką ir jau grojo vode
vilyje. —J. L. G.

Kalbės apie Rusiją
James Maurer, Pennsylvani- 

jos Darbo Federacijos prezi
dentas, pereitą vasarą lankėsi 
Rusijoje. Gruodžio 18 dieną jis 
kalbės Chicagoje ir kalbės te
moje “Ką aš mačiau Sovietų 
Rusijoje”. Vieta: Temple Hali, 
prie Marshfield ir Van Buren 
gatvių, vienas blokas į vakarus 
nuo Ashland avė. Kalbos pra
džia 2:30 po pietų. Vakare, kai 
8 vai., bus banketas, kurio lai
ku Maurer papasakos apie lai
mėjimus rinkimų Reading, Pa. 
Kitas kalbėtojas bus Milwaukee 
miesto meras Hoan. Vieta va
karienei — Barono valgykla, 
936 West Roosevelt Rd._ Ban- 
kietas bus šeštadienyje, gruo
džio 17 d. Užsisakykite vietas 
vakarienei iš kalno Socialistų 
partijos ofise, 803 W. Madison 
street, Chicago, III. Vakarienės 
kaina $1 y patai.

Oak Forest, III.
Lapkričio 27 d. aplankė prie

glaudą Illinois policijos rezer
vų benas, kuris palinksmino 
šios įstaigos Įnamius gražia mu
zika per dvi valandas. Aplanke 
taipgi salveišių armijos nariai, 
paaukavo literatūros bei cuk
raus. Taipgi žydų tauta atjau
čia nelaimingus savuosius gau
singomis pašalpomis; pereitą 
vasarų jie parengė čia net pik
niką visiems ir davė pietus — 
solt drinks ir visokių užkand
žiu.

šioje Įstaigoje randasi Pet
ras Masiokas jau nuo įstaigos 
uždėjimo laikų, lai yra apie 17 
metų. Įstaigoje yra apie 5,000 
ypatų, jų tarpe ir apie 50 lie
tuvių, paliegėlių, senelių ir li
gonių, kurie per daug jnetų 
skausmo vargus kenčia negau
dami jokios pašalpos.

Pereitą sekmadienį pirmas 
labdaringu tikslu atlankė Chi- 
cagos Lietuvių Moterų Komi
tetas. pirm. S. A. šlakis ir A. 
N. Masulis su žmona, ir sutei
kė mums labdaringų aukų bei 
dovanų, išreiškė užuojautos ir 
suraminimo prižadėdami aplan
kyti prieš Kalėdas antru kar
tu, parengti ar suteikti ką nors 
labdaringo mums.

t ž jų pasišventimą labdarin
giems tikslams širdingai ačiū. 
Mes nelaimių ir vargų suspau
sti atsišaukiame j jus, broliai 
ir seserys, lietuviai. Ištieskite 
mielaširdystės ranką, nepamirš
kite musų nelaimingų. Už jū
sų pašalpą dasipirksime maisto 
ir ilgiau išlaikysime gyvastį, 
busime dėkingi jums visada. 
Aplaikę jūsų pašalpos pasida
linsime visi, kiek jos išteks ir 
duosime atsakymą kiekvienam.! 
Mes esame susirašę vien lietu
viai. Pribuvus kokiam komite
tui. duosime surašą esadčių čia 
lietuvių.

Joseph Lapinskas.
Teikimo pašalpos reikale 
kreipkitės sekančiu adresu: 
JOSEPH LAPINSKAS, 

Institution W. 39, 
Oak Forest, III.

18-ta Gatvė
Persipiove sau gerklę

Vakar adresu 1616 S. Halsted 
St. susipiaustė peiliu tame na
me gyvenąs svetimtautis. Jis 
buk tris sykius piovęs sau ger
klę, bet dar gyvas tapo nuvež
tas ligoninėn. Priežastis kėsini
mosi nusižudyti nėra aiškiai ži
noma. —R.

Roseland
Auksinės žvaigždės Pasilinks

minimo Kliubas J. Grybą iž
sirinko sau už pirmininką.

Pėtnyčios vakare, gruodžio 2 
d., Strumilo salėje A. ž. P. 
Kliubas laikė priešmetinį susi
rinkimą. Susirinkiman narių 
juvo atsilankę labai daug, kas 
larė tikrai malonų įspūdį. Mat 
prie Kliubo priklauso labai daug 
Čia augusio jaunimo. Susirin
kime atlikta daug svarbių daly
tų, pirmiausia priimta keletas 
įaujų narių, iš kitų pareikalau
ja metrikos, tarpe kurių ir iš
sarkiuno. Priimta įvairių ko
misijų raportai.

Nutarta surengti šokių va
karas. Taipgi pareikalauta iš 
/ieno nario (tavorščiaus), kad 
jisai pagražintų pinigus kliu- 
)ui. Mat, kada tai tas (ta- 
zorščius) yra buvęs kliubo ba- 
iaus gaspadorius, na ir pamir- 
;o kliubui gražinti dalį uždar
bio. Pareikalauta kad sugrą
žintų iki metinio susirinkimo. 
\. Barškietis, vice-pirmininkas, 
itsikreipė į kliubiečius pasiu- 
ymu, idant išrinktų komisiją 
patikrinimui Petronies metri
kus. Mat tą merika pripažįsta 
gera tik pirmininkas M. Bace- 
/ičius, o A. Barškietis abejojo 
iel jo gerumo. Pirmininkas 
Barškiečio pasiūlymo nepriima. 
Rodos lyg jisai ką tokio prisi
bijo, nors daugelis pripažino 
larškiečio atsišaukimą teisin
iu.

Tie visi raportai nusibodo vi
siems. Prieinama prie rinkimo 
įaujos valdybos. Čia jau nau- 
as dalykas. Pabunda visi kaip 
š miego. Pirmiausia renkama 
urmininkas, senasai atsisako. 
Nominuojama kandidatai. Ke
is perstačius, iš pertsatytojų 
ipsiima tik vienas Pakaušys, 
kaipo nuo darbiečių partijos, 
dat, darbiečiai susitarė iš- 
mksto statyti Pakaušį ir Pa
daužys apsiima. Kito kandi- 
lato negaunama, o Pakaušio 
candidatura daugelis nepasiga- 
lėdina. Kliubo nariai žvalgos, 
\ur čia suradus tinkamą kandi- 
latą. Antru kartu perstato- 
na J. Grybas, kuris nors neno- 
•oms, bet visgi sutinka jau 
<andiduoti. Tarpe' visų narių 
basirodė didelis pasitenkinimas, 
Kad palaikius J. Grybo kandi- 
laturą ir kad dapildžius skai
čių kandidatų (pagal konstitu
cijos reikalavimą 3 kandidatų) 
apsiima ir Pažarskas kandi- 
iuot, tik pataria, kad už jį ne
balsuotų. Jis tik dapildo skai
čių kandidatų. Kandidatai iš
eina į kitą salę. Apkalbama 
tinkamumas kandidatų pirmi
ninko vietai. Kas tik kalba už 
Grybą, tam didžiumą ploja. Už 
Pakaušį niekas neploja, nors 
keli tavorščiai ir girė Pakaušį 
tinkamu esant jirmininko vie
tai. Pirmininkas renkama slap
tu balsavimu.

Vienas narys pastebi: kaip 
rinksime vice-pirmininką? Bace
vičius atsako, kad pagelbinin- 
kas busiąs tas, kuris dau
ginus balsų gaus po pirminin
ko. Juk tai labai keistas pa
tvarkymas pirmininko pagelbi- 
ninką taip renkant.

Balsų skaitytojai skelbia pa
sekmes balsavimo. J. Grybas 
gauna 119 balsų, o Pakaušis 
43. Pažarskas 4. Tokiu bu7 
du J. Grybas lieka pirmininku. 
Pakaušis, gavęs 13 balsus, lie
ka pirmininko pagelbininku. 
Reiškia, gavęs vos ’zi dalį balsų 
dalyvaujančių narių susirinki
me, -bet visgi laimėjo.

Kliubiečiai padarė gerą pro- 
’gresą išrinkdami J. Grybą pi iv 
1 mininku, rimtą ir nuo senai ro- 
selandiečiams žinomą, daug vei
kusį anais metais L. M. D. Ai-

do chore. Kada Aido choras 
lošė labai svarbią rolę Roselan- 
de tada Grybas buvo jo pir
mininku per daugelį metų.

Protokolų senas raštininkas, 
senasai, J. Kirkus, buvo apsiė
męs kandidatuoti vėl į raštinin
kus, bet matydamas, kad jo 
draugas Pakaušis pralaimi, at
sisakė kandidatuoti. Išrenka
ma jaunas vaikinas Dapkus. 
Matyt, jaunimas susitarė ir iš
rinko iš savo tarpo valdybon 
vieną jaunųjų. Finunsų rašti
ninku išrinkta A. Barškietis, 
senas kliubo veikėjas. Iždinin
ku išrinktas vienbalsiai senasai
Ch. Strumilas. Delegatas į 
kliubų federaciją K. Pocius. 
Sporto komisija—Dr. Makaras, 
Gruzdis, Prajaras. Kliubietis.

Cicero
Sugadino biznį

Ciceroje jau kuris laikas bu
vo apsigyvenusi burtininkė. 
Gandas apie jos stebuklingus 
įspėjimus plačiai pasklydo Chi
cagoje, ypatingai tarp juodukų. 
Būdavo dienos, kuriose ji tu
rėdavo po 100 kostumerių ir 
kurių kiekvienas sumokėdavo 
po 5 dolerius, neskaitant dar 
vieno dolerio, paimto pirm ne
gu kostumeris-rė pamatydavo 
burtininkę.

Bet pereitą savaitę tiesiog 
pasidarė negrų užplūdimas. Ties 
47-ta gatve ir Roosevelt Road 
kiekvienas karas išmesdavo 
būrius juodveidžių, kurie grū
mėsi į namus 4701 W. Roose
velt Rd. Čia mat burtininkė da
rė spėjimus.

Kaip vėliau pasirodė, burti
ninkės įspėjimu vienas ar po
ra “kostumerių” laimėję gem- 
bleriavimo numerius. Tai ir pa
plūdo negrai nuo Dearborn, nuo 
State, nuo kitų gatvių pas bur
tininkę ieškodami jos pagalbos 
savo laimei.

Pagalios Cicerus policija gu
rėjo įsimaišyti ir paprašyti bur 
tininkę laukan. Bet ir išsi
krausčius burtininkei, negrai, 
kaip davatkos į šidlavąt nesi
liovė važiavę Ciceron. Teko 
pastatyti keletas policininkų, 
kurie grąžino laimės ieškoto
jus atgal. — N.

PRANEŠIMAI
Jaunuolių Orkestro priešmetinis 

susirinkimas Įvyks seredoj, Gruodžio 
(Dec.) 7 d., 8 v. v., Mark White Sq. 
Parko svet., prie 29-tos ir Halsted 
gatvių. Bus renkama valdyba 1928 
metams ir darbininkai busiančiam 
vakarėliui, kuris Įvyks, Gruodžio 16 
d., Mildos svet. Visi jaunuoliai ir 
jų tėvai malonėkit pribūti. Valdyba.

Bridgeporto apielinkė: — Yra or
ganizuojamas lietuvių vyrų choras 
“Aukso Vilkas” ir lietuviai vyriškiai 
kurie myli dailę ir norėtų pristoti 
prie vyrų choro, kaip jaunuoliai, taip 
ir senesnieji, užsirašykite tuojaus 
prie choro organizatoriau ypatiškai 
ar aišku žemiaus paduotu antrašu. 
Choras bus registruotas ir daininin
kai turės puikias kepures (uniform 
eaps). Kurie užsirašys dainuoti, 
bus pašaukti per atvirutes ant pir
mos repeticijos, kaip bus pilnos 
skaitlius. Choro organiatorius, S. 
Slonskis, 3145 S. Emerald Avė., Chi
cago, III.

Roseland. Gruodžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Im- 
provemant and Benefit Kliubo prieš
metinis susirinkimas. Siame susi
rinkime bus renkama valdyba, ir 
Įvairios komisijos. Taipgi bus įvai
rių raportų ir bus svarstoma nauji 
reikalai. Visi nariai būtinai atsilan
kykite. Dabar sekretoriaus antra
šas toksai: Jonas Tamašauskas, 61 
E. 103 Place.

Dr. J. Basanavičiui paminklo pa
statymo reikalu kviečiamas viešas 
susirinkimas Lietuvių Auditorijoj 
ketverge, gruodžio 8 d., 7:30 v. v.

Visi - išrinktieji šiam tikslui orga
nizacijų delegatai arba valdybų nariai 
kviečiami atsilankyti. Vilniaus lietu
vių veikėjai prašo mus prisidėti prie 
pagerbimo atmienties to garsaus 
musų darbuotojo. Kaip ir kokiu bu- 
du tą galėsim atlikti ir bus šaukia
mo susirinkimo tikslas.

M. Vaidyla, 1. kom. sekretorius....

SLA. 36 kp. priešmetinis susirinki
mas Įvyks trečiadienyj, seredoj, 
gruodžio 7 dieną, 8 vai. vak., Mildos 
svet., 3110 S. Halsted St.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia
me milingo, nes bus nominavimas j 
SLA. Pildomąją Tarybą, rinkimas 
kuopos valdybos ir kiti svarbus 
klausimai. M. Vaidyla, sekretorius

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus priešmetinis susirinkimas 
įvyks anlradienyj, gruodžio 6 d., 
1927 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijos salėj, 3133 So. Halsted J 
St. Visi nariai pribukite laike, ran
dasi daug svarbių reikalų dėl svar
stymo. Taipgi bus valdybos rinki
mas dėl sakančių metų. Kviečia

A. Bugailiškis, rast.

A. C. W. of A. Lokao 269 Narių 
Atydai. šiuo pranešame, kad linki
mai Lokalo Valdybos, Pildomosios 
Tarybos ir Joint Board Delegatų 
įvyks seredoj, gruodžio 7 d., 1927 
m., visuose trijuose Unijos ofisuose, 
būtent: 409 So. Halsted St., 1564 N. 
Robey St. ir 2843 So. Kedzie Avė.; 
laikas: nuo 8:00 po pietų iki 6:80 
vai. vakare. Balsuoti bus leidžiama 
tik tiems, kurie turės narystės kny
gutes.

Yra labai svarbu Unijai, kad kuo- 
didesnis skaitlius narių dalyvautų 
rinkimuose valdybos ir kitų viršinin
ku, todėl raginkite kiekvieną narį 
atlikti savo pareigą paduodant savo 
balsą už geriausius kandidatus.

Pildomoji Taryba.

Lietuviai Advokatai

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 8395

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Phone Canal 6222
DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

i ŪR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

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.

11

A. A. DUS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001,J. 1 O. 141 k>clilC IvOOBl Zuul f
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6 j

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

"V cik et s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

DR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

GYDO
ir

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuo|0—12

- I Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

1
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kęnwc,xi 5107 
Valandos 

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. L. DAVIDONIS, M. D
DR. J. W. BEAUDETTE

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Lietuvis Graborius ir 
Balza niuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu-1 
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516 .....................

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

Phone Boulevard 7589

1UVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:.
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue hd cuadtfc Qi?r’AT
Netoli 46th St. Chicago, III. i IHAKLLb bEUALi

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

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

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

ii' nuo 6*iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

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

OPTOMETRIST

Tclcphonę Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 Wcst 63rd Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL. 1 i

Praktikuoja 20 metai .........
Ofisas

South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

4729

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

J. F. Eudeikis Komp.'
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Aikų Specialistas

3201

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. CiceroTel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS 

Auburn Avė., Tel. Blvd.

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Ncdėlioj nuo 10 iki 1.
3201

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuse-

i rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 

. 1 vu.si Pensy 1 v a- 
John Kuchmskas ir , nijos lig o n b u- 

Balys F. Mastauskas 1 gai patarnauja, 
I visokiose ligose 
i prieš gimdymą, 
laike gimdymo 

l ir po gimdymo.
i Už dyka patari- 
mas, dar ir ki-

1 tokiuose reika-
■ luose moterims 
ir
kreipkitės, o ra-M fijj®
site pagelb,.
Valandos nuo \
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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.

127 nu

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

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

190

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
1631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Nainy Telefonas Republic 9723

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

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

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

į CL ASSIFIED APS.'
A. K. Rutkauskas, M. D. ~

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

Valandos |
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuę 6 iki 9 vai. vak.

Educational
Mokyklos

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

I Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
Irti i c

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257oiiso i none canal
DR. P. Z. ZALATORIS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija

7054 S. Western Avė.
i Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 ,■ Ofiso ___

| 1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. | 
CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

įvairus Gydytojai

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausiu 
universitetų Chicagoj.

Phone Van Buren 2130

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
(MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avc.
NORTH SIDĖJ 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčionis 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SĄIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Miscellaneous
įvairus

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą

Viršui Universal
State Bank ... 

loterys ir mergi-1 
ios kreipkitės su; 
cikalais nuo 12 iki 

vakaro. Kitu lai- 
u pagal sutartį

MBS. K/SIEDEINSKILNĖ
AKUŠERKA

Seniau gyveno Town of Lake
1519 So. Paulina St.

Dabar persikėlį i Brighton Park
1108 So. Francisco Avė.
• kampas Archer Avc.

Tel. Virginia 1829

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Te1. Drexel 91fl

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grovę

Tel. Drexel 3407

KRAUTUVIŲ F/KČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Dehkatessen, 

"" 7 Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemoa 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Pate Street

Vaikų ir visų chroniškų ligų. PfY’ j- " 
[Ofisas: 3102 Sb. Halsted St.. Chicago ‘ ‘ į!' ,

arti 31 st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. I))as 

! Nedėliomis ir šventad. ‘ 10—12 dieną. yej

KAM turil šalti šią žiemą, men 
|vcsiine namų apšildymą be jokio 

i ir j 24 mėnesius <lcl 
išmokėjimo. Garu ir karšiu van
deniu apšildymas. Ap.skailliavi- 
mas dykai. 221 E. 77111 SI., arba 

, Triangle 8234.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Looinis Street 
kampas 181h St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fuir£ax 63b3

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

(Uontinued on page 8)
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Miscellaneous
įvairus

Financial
Finanaai-Paskolos

_^rom

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel l>afayette 8705—8790

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUJ*
Seniausias ifi lietuvių, kur duodi 

užgančdinimą. (vedam elektros dra 
tus, motoms, taigom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notlnc.
2522 So. Halsted Si.. C<C3g«

Phone Viciury 7462

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojąm. Užlai 
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victorv 7261

J. S. RAMANČIČNIS, Sav.

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvežime į jums namų apšil 
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip, 
gi turime didelį pasirinkimą phim- 
bingo reikmenų. Atdara vakarai'- 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBO'IT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 VV 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir Žalias, slale dengtas, 
nys ir cementas, f - - - 
maliava, $1.75 galionui. 2553 
Madison St. 'l'el. Seelev 6065.

Help Wanted - Maie

REIKIA VYRŲ 
Maloniam ir lengvam darbui kur

ąlit uždirbti gerą mokesti. Mes

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Ar jums reikia pinigų
Padėkavonės Dienai? •„

1ZT TTTH/ra T>T7T išmokiname savo darbininkus. Paty-,
IX(JUlVibj 1 JulVlo rCtSl- rimas nereikalingas. Atsišaukit fiian- į

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

uatarnavimas.

die pas
MR. COSTELLI

Room 1514, 134 N. La Šalie St.

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

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

f tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
iųs turite užtektinai apšvietos 

į į ir reikalingą asmenybę susi- i 
Įtikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
i sineškit su savim šį skelbimą. (

Co.,Roseland Motor Car 
10857 Michigan Avė.

ŠTAI DAR YRA LAI

KO, UŽDIRBK $100

EXTRA PINIGŲ

KALĖDOMS

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

$2 roleihii, balta 1 'nane pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 No. Clark SI.
iloom 820 Central 6260’

w.

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą dienųPLUMBiNGO materiolas visokios Padarome į porą uieiią 

rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- { pETRZILEK BROS & CO.1 lėto outfitas $10. 1753 N. Cicerą Av.. , 1 1 .
Spauklinj? 1772. 1647 W. 47th St. ! i

PEBKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4%_ komiso, 6% 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence Arę , 
l'el. Palisade 6016.

Mokame
' Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Dirbkit tik savo liuo- 
same laike. Tas jums 
NEKLIUDYS dabarti
niam jūsų užsiėmime. 
Darbas malonus ir ge

ras.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIE
Ofisas atdaras iki 8 v.

vakaro
MR. JAMES VERR

29 S. La Šalie St.
Room 328,

Furnished Rooms

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA >

167, 2 ir 3 šmotu mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau.

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

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

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
Jų $5 ir daugiau.

K 68 pastatomos liampos $3 ir 
giau.

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

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

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

ir 
ir

ir

kres-

dau-

NA-
KU- 
NE-

Miscellaneous l'or Sale
______Įyairusi Pardavimai_____
PABANDYKIT musų Creamearth 

žemės, $5 daržui; arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvletkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit VVciser bildu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir siitaupykit tarpininko 
pelną. Sampeliniu kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kantai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

VVEISER FU B CO.
10 S. VVells st.. rm. 403

Real Estate For Sale

ŽIŪRĖKIT, UŽ $200
5 kambarių medinė rezidencija, 

naujai malevota ir dekoruota, lietaus 
lašų vana, skalbiniams closet’as, fur
nas Šildomas, 3 karų garažas. Kitus 
po $45 j mėnesį, kaina $5600, savi
ninkas

3012 Lotus Avė. (5200 West) 
Te). Pens. 4158

Real Estate For Sale
Namai-Žernėi Pardayiniui ___

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 jmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę, grosernę; 
t rokas, ledų mašina. Man huobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor- 
giČių. 'l’el. Pullman 4228.

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

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie- 1 
gamo kambario setas, 5 šmotų pus į Michigan**Ave? 
ryčių setas, 4 šmotų \valnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2

* pastatomos liampos, miegruimio pa-} 
tiesalas ir paveikslai.

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

CIGARŲ, saldainių krautuvė, lie
tuvių apielinkėj, parduosiu pigiai, 
daroma geras binis, savininkas, 1846 
Canalport Avė.

i PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
i senas geras biznis. Pigiai, 10722 S.

NIEKO nejmokėjus mes pastaty
sime ant jūsų loto 5 kambarių muri
nę rezidenciją už $5400, nieko neį
mokėjus. Mokėkit kaip rendą. Visi 
vėliausios mados įrengimai ir darbas 
garantuotas, šaukit šiandie. Pensa
cola 4158 ar 3012 N. Lotus Avė., 
5200 West.

TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium 
šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 
kamb. fialai. Rendų, $4,032 j metus. 
Randasi, 5436-38 S. State St. kaina 
$21,500. Priimsime gerus morgičius 
ir kiek cash už $6,000 equitv. H. J. 
Colman and Co., 129 E. Pershing 
Road, te). Boulevard 7769.

KAS ieškot bargenų Marquette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 
45x125 lotas prie Marųuette Road Im«ox Hx*u k>v. v..«xxCO x*m., x uivnao 
su visais improvementais, apmokė- j vakarus nuo Manheim Rd., geras 
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th St. prie Campbell stoties. W. S. BOOLŠ CO 
Avė. su visais improvmentais ap- Bellvvood 4818. 
mokėtas. Kaina $1850. 1

Kampas 72nd ir Maplewood Avė.
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 71st S t. Del greito parda
vimo $1550.

A. N. MAŽULIS
6641 So. VVestern Avė.

Republic 5550

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas

pirkinys už $2400, V2 cash.’ Imkit 
Westchester “L” iki Bellwood Avė

Phone

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVŲTOJAS pasiūlo, De Luxe 

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

Į PARDAVIMUI — geroj apielin-; 
■ kej grosernė ir bučerne, biznio daro- J 
1 ma $4,000 j mėnesį. laibai mažai į 
' reikia įmokėti. Pardavimo priežas- j 
tis — mirtis moteries. Agentai ne- 

; pageidaujami. Prospect 2502.

RAKANDAI nauji ir vartoti, i '„x T' ' tono
» n , , . . , i PARDAVIMUI soft dnng parlo- į , box lomi uxuu«, * -.nu nmmDuofoid setai $95, walnut mieg-iras su fikčeriais, geras biznis, vokie-1 ba phone Beverly 7900. Jei atsineši-į Mainysim į tą ką jus turit, 

•muimio setas, $79, kaurai, vai- .apielinkėj. Savininkas turi'du 1 te šį skelbimą nuliesime-$250 pigiau ---------------r----
._ bizniu, turi parduoti greit. 35261 

pianai, Lincoln Avė.

i NAUJAS 19 apartmenlų namas, 
_,x..r. x,r.»..,T . pasirinkimas North Side apielinkėj,
1 ARDAVIMI I gražios cottages |nainas dviejų kampų, 4 krautuvės, 

nu va. ------*---------------ofisai, spaniškas
Igebrook Manor, 400 

, 2 lo-

murinės po 5 kambarius, tile va- .'17 apartmentų 
nos, elektrinės ledaunės, garu šiL bungalovv, Edgebrook Mano 
(lomos, pigi kaina, išmokėjimais, akrų farma į Taylor, Wis., _ _ 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar- taj j Niles Center, 2 lotai North-

Box 1009 brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė.

gomo kambario setai, 
victrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORĄGE
5929 So. State St.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
I uW, kampas, 50x125, Edgebrook 

kieto medžio ^anor’.neto,‘,Pevon ir P°rcst P,e" 
grindys. gerame stovyje, kaina ,ervc» 
$9500 greitam pirkėjui. Didelis at- l1AQ n ’• 'piginimas jei atsinešite šj skelbimą. J Relmont Avė., I ensacola 9319 

.. . “ " '
BARGENAS ir lengvos išly

gos. Beveik nauja .6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

! išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 

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

, $1000 CASH
I Nupirksite modernišką presuotų i 

lie-i plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette ( , "n’io’
i tuvių apielinkėj arba mainysiu į furnas ir pečium šildomas, 5-G kam- 
nuosavybę arba ukj. Tel. Yards 4442. barių, yra elektra, 
___________________________ . grindys. gerame

PARDAVIMUI Restauracija

EKSTRA bargenas. Parduosiu 
' labai pigiai soft drink parlor arba 
' mainysiu į automobilių, iš priežas
ties kito binio šią savailę, kas pirks, 

! tas uždirbs gerai. Pardavimo prie- į 
I žastis svarbi.

.10556 Corliss St.,
2 blokai į rytus nuo Cottage Grove1

2 šmotų parloro setas, $25
1 2 šmotų prikimštas setas, $20;
i Lovos, $2

Dresseriai, $5 ir daugiau
i Indams cabinet, $5 ir daugiau į

Victrolas, $5 ir daugiau
Kaurai, $2 ir daugiau
Pastatomos liampos $3

daugiau
j 4 kambarių rakandai, $189

GaMniai pečiai, $6 ir daugiau fį2,060, cash $5000.

H. J. COLEMAN AND CO.
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

ir

Specialis Bargenas 
Veikit Tuoj z

Tiktai trys yra likę ir juos
greit parduosime. Mes nuleisi-1 . _

III. 80 akru farma, 54 mylios nuo j me daug pigiau, jei JUS SU sa- I . ---- . .
Chicagos, namas, barnė* vim atsinešite šį skelbimą. Vei-i negu verta. Del informa-

- . _ * —1___1 * X •

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

kit greit, nes jie bus Par-; J^tpkites 
duoti greit. — Nauji 5—6—7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuotų plytų, plieno konstruk- 

i. SAVININKAS turi paaukuoti nau- j- karštu vandeniu šildomi, 
: ]ą namą, 5 krautuves, 6 ofisai ir 19 J _
flatų prie Archer ir Hamilton ir 35 2 naturalės Ugnavietes, Viena 1 

skersai kelio nuo Archer. Mid- i sklepe kįta frontiniame kam- 
. Teatro. Inlauku £24.000 i me- r v ,baryje. Tile stogas, uždaromi 

, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
graliai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas | 
50x32, kaina $13,500, tik biskį1 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 1 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
VVilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
j rytus iki Wagner 
kui VVagner Road į 
namą. II. F. RITTFR and CO., 
Wagner Road, Glenview, 111.. 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

3074.Angliniai pečiai, Bufetai, 
Congoleum patiesalai, $4 ir 
daugiau.

SCHVVAHTS BROS. 
STORAGE

610 E. 61st St.
1 Atdara Utarninko,

RENDO'N 4 kambarių flatas, nuo; • cnufl4-nt. vikaraisfronto. Karštu vandeniu apšildomas. 11 ^UDatOS Vakarais.

RENDAI kambarys vienam vaiki- ■ 
nui. Visi patogumai. Prie mažos Į 
šeimynos. 4359 So. Maple\vood Avė. I 
2 lubų fronte.

Reai Estate For Sale 
Nainai-Žemė Pardavimui

6409 So. Kedzie Avenue

For RentAR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigu investuoti Į, 

i real estate 2 morgičius, 4%. komiso, j ______
('. Helberg, 192 N. (Jark, rm. 606. į Qajjma g-auti ir garadžiu, 1433 So. 
Dearborn 4646.

j St., SlYC.OCU noiu OMU xrxo.
KetvergO j West Teatro. Įplaukų $24,000 į me

tus, pirmi morgičiai $105,000, 10 me- 
; tų paskola. r"

GERIAUSLS bargenas North West 
i Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5.600. cash $800. Atsi

gaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
j Avė., Kedzie 7891.

51 st Avė.
, tų paskola. Turiu parduoti tuojau, nnrėini

— matykit, Mr. Sweeney, Saginaw 7901 *. " ’

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2bz nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 D. Division SI. 
Te.. Armitage 1199.

įsmo-•

Į SINGEE siuvimui mašinos, de- 
' monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
’ daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 
! neškit šį skelbimą gausite 2% pi- 

, , giau, 4251 Cottage Grove Avė.
MAN reikia pinigų tuojau, parduo

siu savo Schumann Grojikų Pianą, i 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
l-os lubos. x

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Randolph St.
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. i
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. I 

Vakarais oaual sutarti.
Įsteigta 1909. Ofisai \Vashingtone iri 

svarbesniose kituose šalyse

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažių morgičius už jūsų na
rna N. VV. Side, nebrangiai, be įmo- 
kėjimų, matvkit mus pirma.

ADVANCE RĖALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

PLUMB1NGAS ir namų apšildy- Į 
mas. Ncreik nieko įmokėti, 2 me-j 
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų ’ 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
a.ba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim. !

Personai
Asmenų Ieško

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

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538ZW. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 |

I 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 iums 
! 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

$750 
$110.

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo 850 iki $300 

už 214 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st. 

Tel. Armitage 1199.

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. Nei 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

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

tik parankiau dėl jūsų

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

IR
Mes

Mes
eius

INDUSTRIAL LOAN SERVICE

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

KAMPINIS MŪRINIS 2 FLATŲ 
— $1,000 CASH

5-6 kambarių, beveik naujas, visi 
vėliausi įrengimai, ugnavietės, kny- 

gasiniai 
2 karštu 

aržuolo 
41x125

| gynai, bufetai, ledaunes, 
' pečiai, lietaus lašų vanos.

BARGENAS už cash. Parduosime vandeniu šildomi pečiai, 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 11 rimas, plieno konstrukcija, 
šmotų mahogany setui, rankomis iš-, kampinis lotas, SKIRTA VIETA 
drožinėti frėmai, kainavo $350 už ' DEL BIZNIŲ, netoli mokyklos. Auk- 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, į štas skiepas gali būt perdirbtas į 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu- į krautuvę, nėra kompeticijos, puikioj 
tinis miegruimio setas, kainavo $250 apielinkėj, 2 karų mūrinis garažas, 
už $95, springsai, matracas, liampos. i Kaina nebrangi. Lengvais išmokė- 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj jimais. Apžiurėkit šį nepaprastą 

’ iu.
KEENEY, Realtor, 

-------------- 5600 North Avė. Merriinac 4300.
o 1 iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- bargeną tuoja 

'P1- | age, klauskit MR. IRVING. ALBERT F

vertės grojiklis pianas už i 
Roreliai, benčius. cabinet.

6136 So. Halsted St.

$300 vertės Kimball vargonai tik
tai $35 cash.

Atsišauki t
6136 So. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS
I JOYČE STORAGE

Frieze parlor setas ...........
Mohair parlor setas ...........
Walnut miegruimio setas
VValnut valg. kamb. setas
Šešių tūbų, vieno dia] 

gražiais riešuto medžio 
$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.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00 

radios su 
consoles

PARDAVIMUIPARDAVIMUI — Turi būti par
duotas kampinis, S. Chicago Avė. ir 
85 St. 185x264 už $35,000, turi turė
ti $10,000 cash, 25x125 prie Cicero 
Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box

I 55, Argos, Indiana.

MES turime ant rankų keletą gra
žių ir moderniškų 2 flatų namų, tik
tai $1500 Įmokėti, o kitus kaip ren- 
dą. 
tų. 
dėl gero pirkimo, savininkas, 
So. Halsted St. Radliffe 2520.

Taipgi turime bugalows ir lo- 
Pasimatykit su mumis šiandie 

7519

TIESIOK AUKAVIMAS

Waukegai) 
Lake Avė. 
Road, pas- 
šiaurę iki

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
deli, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatini namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKĖL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI aukštos rųšies 16 
apt. namas North Austin. vienų me
tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
90x152, gerame stovyje, viskas iš- 
renduota, įplaukų $12720.00, kaina; 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P.

PRALELSK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

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

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

Phone Village 7500

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

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

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- 
low tuojau. Jus galite kraustytis i 
vieną musų puikių bungalow, kurie 
randasi netoli Marųuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 
puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem- 
iock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

Išpardavimas 
Bargenai

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

oiana'; Vrafus' '$W0' SAMPELINIAI rakandai 50% pi- 
Grand pianas vi-Si nau- * Metalinės lovos specialumas.
uranu pianas, u. ji na matrasai, springsai, visokį rakandai

BOYSEN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY

6385 So. Ashland Avė.
pigiau už cash lluvus Cali£ornia Sample Furm 
instrumentai yra visi geri ir ■ 
garantuoti. Mums reikia vie-, 
turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englevvood Piano
House

6512 So. Halsted St.

$800
po leliU ir fėl

Baby

REIKIA merginos namų darbui. 
Stanley Yuška, 6241 S. State St. 
Englewood 8193.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

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

su mumis pirmiausiai

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver-1 . . -. . , - . , ... .
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro >a Chicagoj turi vietos dėl keletą

** . rvnl/oie narvo 1

REIKALINGAS patyręs piekorius 
ant juodos duonos ir keksų. Atsišau- 
kit tarp 5—7 vakare. 738 W. 31 St.

ATIDA LIETUVIAMS 
DREIVERIAMS

Viena didelė perkraustymo jstai-

j’ ‘i vyrų važinėtis su trokais pagal kon- 
t THK t H 

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS lionės.’
vyrams.
važinėtis su troku, tai yra puiki pro- 

Nerokuojam už dokumentus ir title. ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
i- nuolatini darba.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green St.

Klauskit Mr Brach

$500 metams $30
$1000 metams $60

Atliekamos ir tolimos ke- 
Geras uždarbis tinkafmiems 
Jei turite $1500 ir mokate

Mes taipgi darome antrus morgičius.
ROYAL FINANCE CORPORATION

11 So. La Šalie Street. 1
Central 2665

PARSIDUODA 4 kambarių furni- 
šiai ' labai pigiai. Greitam pardavi
mui. Frank Zajauskas, 1444 — 51 
Avė., Cicero. Tel. Cicero 147.

i giau.
jas................................................ .*... $225 “U 7 .

Visokių Victrolų ....................... $5
Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 j 1-----
Išmokėjimais arba 10% i

šis 45 pėdų lotas prie Talman 
Avė., tiktai biskį į šiaurę nuo 
Marąuettte Kd., šioje ayicjinkė- 
je statys naujus namus. Visi 
įrengimai yra ir apmokėti, įskai
tant gatves. Savininkas turi 
tuojau parduoti šį lotą. Kaina 
greitam pirkėjui, $3500.

MR. CURTIS

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorą.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA 2 kambarių for- 
. nišiai, nebrangiai, Galima butų ren- 
ra duoti, 617 W. 18 St. 3 fl. užpakaly

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

Miscellaneous for Sale
(vairiiH Pardavimai

MOTRRYS!
Štai Jums gijos nėriniams. ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki >35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitCms. dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais, po pietų.

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

Chicago, III.

•H. W. Elmore and Co.
Room 348,

29 So. La Šalie S t.
State 4648

PARSIDUODA pool table 41/2x9 
Brunswick vienus metus vartotas, 
kąjna $100, 4855 Wentworth Avė.

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių 

metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus. 
Čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
M R. SAWICKY, 

210 W. 50 St.
1 fn dėl raktų 

Apžiurekit tuos flatus 
tuojau.

apart-

Pe- 
deko- 
gera

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas 
?garažas 
arma

morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI

MUSU KOSTUMERIAI
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok — 

dykai 
sveiki

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

Canal 4960

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

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

I. J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

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

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

10520 So. State St.


