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Indianos gubernato
rius inkriminuotas

M

i ’rohibicija esanti milži
niška grobimo sistema

Mažyjy valstybiy maištas 
prieš didžiules

Didžiulių diplomatai susirūpi
nę, kad neprarastų kontrolės 
Tautų Sąjungai

Mažosios valstybės Lygoj kelia 
maištą prieš didžiules

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
9. - Belgijos užsienio reikalų 
ministeris, Emil Vandervelde, 
šiandie pareiškė Tautų Sąjun
gos seime, kad jis visa savio 
širdžių ir siela remiąs Holandų 

Genevos 
proto-

rezoliuciją atgaivinti 
nepuolimo ir arbitražo 
kolą.

Indianos gubernatorius 
atiduodamas teisman
INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 

9. — Indianos gubernatorius 
Ed Jackson, Indianapolio mayo- 
ras (burmistras) John L. Du- 
vall ir keli kiti žymus vaidinin
kai ir politikieriai šiandie ’uuvo 
grand jury inkriminuoti dėl 
papirkimų ir korupcijos ir ati
duodami < teismo rankas.

Nesuranda prapuolusiy 
skridiku per Atlantą

Manoma, kad Old Gloiy ir Sir 
John Carling tikrai yra žuvę 
vandenyne

NEW YOBKAS, rūgs. 9/ — 
Visi ieškojimai aeroplanų Old 
Glory ir Sir John Carltng, 
prapuolusių kelionėje per At
lantą, nedavė jokių vaisių, ir 
dabar manoma, kad jie yra žu
vę vandenyne.

Monoplanas Old Glory su 
aviatoriais Lloyd Bertaud ir 
James Dewitt H iii ir New Yor- 
ko laikraščio Daily Mfrror re
daktorium Philip Paine išskri
do iš Old Orchard, Maine, pra
eitą antradienį tikslu pasiekti 
Komą. Monoplanas gi Sir John 
(Larling su lakūnais kapt. Ter- 
ry Tully ir Įeit. James Med- 
calf lėkė į Londoną, išskridęs 
iš Harbor Grace, Newfound- 
Jande, trečiadienio rytą.

Sulaikė skridimą per 
Atlanto vandenyną

WINDSOR, Ontario, Kanada, 
rūgs. 9. — Del pastarųjų skri
dimų' per Atlantą katastrofų, 
kuriose penki lakūnai žuvo, 
monoplano Royal Windsor pro
jektuotas skridimas į Wlndso- 
rą, Anglijoje; tapo galutinai 
sustabdytas.

Skridikai aplink pasaulį 
atvyko į Honkongą

HONKONGAS, rūgs. 9. — 
Amerikos lakūnai Ed'^rrd 
Schlee ir William Brock, kurie 
aeroplanu Fride of Detroit 
skrenda aplink pasaulf, šiandie 
atskrido čia iš Hanoh*+'rancu- 
zų Indo-Kinų.

Trys negrai pakarti, 
ketvirtas elektra

* nužudytas
BALTINOSE, Md., nigs. 9. 

— Mary lando baudžiamajame 
kalėjime šiandie buvo pakarti 
trys negrai, visi trys mirties 
bausmei pasmerkti už žmogžu- 
dybes. Pakartieji yra: Arthur 
Swan, Ottie Simmons ir Wm. 
Ross.

MONTGOMERY, Ala., rūgs. 
9. — Sam Hali, negras, mirties 

^usmei pasmerktas už savo 
v»oa užmušimą, buw> šiandie 

/ kalėjime nužudytas elek- 
edėj.

Prohibicija, tai milžiniška 
grobimo sistema

Tiek “sausi”, tiek “šlapi“ poli
tikieriai norį prohibicijos, nes 
ji jiems pelninga

NEW YORKAS,' rūgs. — 
Chester P. Mills, buvęs federa
linis Antro federalinio prohibi
cijos distrikto administratorius, 
rašydamas Collier’s Weekly 
žurnale apie prohibicijos vyk
dymo dalykus, sako:

“Prohibicija, kaip ji dabar 
kad veikia, nėra niekas dau
giau, kaip milžiniška grobimo 
sistema. Iš 2,500 prohibicijos 
vykdymo agentų trys ketvirta
daliai yra politikierių pastum
dėliui ir parazitai. Politikierių 
jie ir įstatomi. Politikieriai gi, 
ar jie iš profesijos butų "sau
si” ar “šlapi”, nori prohibici
jos dėl to, kad prohibicija jiems 
yra geras rezervuaras “ažiabų” 
savo pakalikams ir sėbrams.”

Mills sako, kad kai jis buvęs 
paskirtas prohibicijos distrikte 
administratorium, jam buvę 
tikrinte tikrinta, kad prohibi
cijos vykdyme politika nevai
dinsianti jokios rolės ir Jis ne
priklausysiąs politikierių. Pa
sirodę betgi visai kas kita. Jis 
buvęs be atlaidos valdžios ir 
butlegerių šnipų medžiojamas, 
politikierių kvaršinamas, ir 
taip dažnai iš VVashingtono Įs
pėjamas “to go easy” su politi
kieriais, kad jis jautęsis kaip 
pakartas, ir pagaliau buvęs po
litikierių priverstas pasitraukti 
iš vietos.

Argentina suvalstybina 
aliejaus šaltinius •

BUENOS AIBES, Argentina, 
rūgs. 9. — Argentinos atstovų 
butas 65 balsais prieš 55 priė
mė įstatymo papildymą naftos 
laukams suvalstybinti. Mano
ma, kad senatas įstatymą taip
jau priims.

Einant įstatymu, visi alie
jaus šaltiniai ateity patampa 
valstybės nuosavybė ir mono
polis. Privačios kompanijos 
kol kas galės veikti pirmiau 
gautų koncesijų teisėmis.

Parlamente svarstomas taip 
pat kasyklų nacionalizavimo 
projektas.

Scott Nearing atvyko i 
Filipinus

MANILA, Filipinai, rūgs. 9. 
— Scott Nearing, buvęs Penn- 
sylvanijos universiteto profeso
rius, kurs dėl savo radi kalinių 
pažvalgų buvo iš jo pašalintas, 
prieš aštuonis s dienas atvyko Į 
Manilą ir jau laikė čia keletą 
kalbų. Iš Manilos jįs žada ke
liauti j Kinus.

Nearing, buvęs socialistas, 
dabar yra bolševikų pritarėjas.

valsty- 
balsas 

kad di-

jau tris 
stengda- 

pritarlmą, 
pasiūlymą

Tuo bud u mažesniųjų 
bių sutartinis protesto 
pasidarė taip stiprus, 
džiules valstybes ima nerymas. 
Jos pradeda bijoti, kad mažo
sios valstybės bendromis pa
stangomis nepaimtų kontrolės 
Tautų Sąjungai, arba kad ne
priverstų jas apleisti Sąjungą, 

I kurioj didžiuliai iki šiol viešpa
tavo.

Lenkai savo pasiūlymą pada
ryt karą neteisėtu 
kartus modifikavo, 
mies gauti Anglijos 
bet vis veltui. Į jų
Tautų Sąjungoje žiūrima kaip 
į Lenkų norą gauti ypatingą 
savo sienų garantiją prieš Bu
si ją ir Vokietiją, ko kitos vals
tybės, ypač Anglija, visai ne
nori.

Tuo tarpu kai Sąjungos sei
me manosios valstybės Kriti
kuoja didžiules, tosios nepaliau
ja savo slapios 
prieš kurią Norvegijos 
mento pirmininkas 
protestavp.

Vokietija gavo vietą 
tų komisijoje, ir veikiausiai at
gaus vieną ar daugiau buvusių 
savo kolonijų. Italija betgi 
reikalauja, kąd pirmutinis kąs
nis butų duotas jai.

.<«■

y >

Helen Wills, amerikietė, kuri atgavo pasaulinį tennis čem
pionatą.

Parlamento rinkimu kova 
Jugoslavijoje

Rinkimuose, kurie įvyks šį sek 
madienį, dalyvauja vienuoli
ka partijų

BELGRADAS, 
rūgs. 9.

Jugoslavija,
Parlamento rinki-

diplomatijos, maj Jugoslavijoje įvyks šį sek- 
parla- madienį. Nuo pat karo Jugo- 

11 am oro slavijoįe

manda-

Francija pakėlė muitą 
Amerikos prekėms

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Nuo 
rugsėjo pirmos dienos Francija 
stipriai pakėlė muitą užsienio 
prekėms. Pakeltas muitas yra 
nuo keturių iki šešių kartų di
desnis, negu iki šiol buvo. Tuo 
ypač užgauti Amerikos pirkliai, 
ir instrukcijomis iš Washing- 
tonio Jungtinių Valstybių am
basadorius Paryžiuje padarė 
Francijos vyriausybei energin
gą protestą.

dar nebuvo tokios 
karštos jiolitinės kampanijos, 
kokia kad ėjo dabar. Belgrado 
laikraščiai visą savo lakštų pu
sę buvo pašventę rinkimams; 
niekas apie nieką daugiau ir 
nekalbėjo, kaip apie politiką.

Rinkimuose dalyvauja 
vienuolika partijų, bet tik ke 
lios jų stiprios, 
regis, yra radikalų partija, ku
rios vadas yra ministeris pir
mininkas Vukičevič. Antra; 
stiprumu bus, tur būt, demo
kratų partija, vadovaujama bu
vusio ministerio pirmininko 
Davidovičo.

Buvus stipri agrarų partija, 
kurios vadas yra Stefan Ra- 
dič, Kroatuose ima silpnėti. Tą 
parodė praeitą savaitę Įvyk il
sieji Zagrebe municipaliniai 
rinkimai, per kuriuos agrarų 
kandidatai buvo visai sumušti.

Buvęs Graikę karalius nori 
atgauti sostą

Kampanijai turės pinigų, kuri į 
miręs Rumanijos karalių» 
paliko $500,000

Rumanijr a 
kad dabai-, 
sumą plni-

metus. Mirdamas, 
kuris buvo Elz- 
paliko jiems 500,- 
ir dabar, kaip jų

Lietuvos žinios
Pakeitimai Lietuvos atsto 

vybėje Latvijoje

Francijos komunistai da 
bar apsigalvoja

Atšaukia-kontrdemonstracijas, 
kurias jie planavo rengti A- 
merikos legioninkams

Keturios darbininkės 
žuvo ugny, kelios 

kitos apdegė 
vo ugny, kelios ki

tos apdegė

Negrų “teisės” laisvoj
Amerikoj

PARYŽIUS, rūgs. 9. —Fran
cijos komunistų vadai, kurie 
planavo per Amerikos legionin- 
kų šventę laikyti dideles kontr- 
demonstracijas, dabar paskelbė 
savo laikrašty ILumanite mani
festą, kuriuo visi tokių demon
stracijų prieš amerikiečius 
planai atšaukiami. Manifeste 
komunistai darbininkai Įspėja
mi nesirinkti niekur arti legio- 

viso’ninku, bet tenkintis vien “revo
liuciniais mitingais” už Pary- 

Stipriausia, žiaus ribų.
šito planuotų kontrdemons- 

■ tracijų atšaukimo priežastis 
į buvo ta, kad legtoninkams nuo 
| nemalonumų apsaugoti Franci
jos vyriausybė, kaip girdėt, 
mobilizavus 7,500 policijos, 3,- 
000 respublikos gvardijos narių 
ir visą Paryžiaus garnizoną, 
apie 50,000 kareivių.

Tuo tarpu socialistų partija 
nutarė laikytis pasingai. Jos 
vadai pataria partijos nariams, 
kurių vien Paryžiuje yra dau
giau kaip 500,000, legioninkų 
šventės rugsėjo 19 dieną nelai
kyti švente ir nedalyvauti jo
kiose iškilmėse, bet kartu Įs
pėja šalintis komunistų ir ven
gti bet kurių neramumų.rūgs. 9.— 

onganizaci-
Civic and 

mayoras
Payne

kilo gaisras,
mergaitės,

LONDONAS, rūgs. 9. —J vy
kus sprogimui, Film Waste 
Pipducts kompanijos Įmonėj, 
Regentą Parke, 
kuriame keturios
darbininkės, žuvo, kelios kitos 
pavojingai apdegė. Keletas ki
tų darbininkių išliko gyvos tik 
degančiais rūbais šokdamos 
pro langus į Begento kanalą.

MEMPHIS, Tenn., 
Atsakydamas negrų 
jai West Tennessee 
Political League,
(burmistras) Rowldtt 
šiandie savo paskelbtame parei
škime sako, kad “kol aš busiu 
miesto vyriausybės gaiva, 
Memphise nebus nė vieno neg
ro policininko, nė vieno negro 
gaisrininko, ir nebus panaikin
ti suvaržymai, kurie užgina 
negrams lankytis į miesto par
kus.”

Lenkai suėmė kelis žymius 
vokiečius kaip šnipus

KATOVIGAI, Lenkija, rūgs. 
9. — Lenkų policija areštavo 
čia keletą žymių vokiečių, jų 
tarpe laikraščio Kattowitz Zei- 
tung redaktorių Loherą.

Suimtieji kaltinami, buk jie 
esą nariai vokiečių šnipų orga
nizacijos, kuri renkanti lenkų 
karo žinias visoje Aukštojoj Si
lezijoj.

Veteranai reikalauja 
svetimšalių regis

travimo

PROVIDENCE, B. L, nigs. 
— Užsienio Karų Veteranai 

"kuria jie 
svetimšaliai

9.
priėmė rezoliuciją
reikalauja, kad
Jungtinėse Valstybėse butų kas 
metai registruojami.

Chicagai ir r.pielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vokietija pasirašysianti 
priverstino arbitra

žo klauzulę

PORT ALLEGHENY, 
rūgs. 9. — Netoli nuo čia trau
kiniui užgavus automobilį bu
vo trys asmenys užmušti, ke
turi kiti pavojingai sužeisti,

Pa.,

Daugiausiai debesiuota ir 
vietomis gali būt lietaus; ne
didelė temperai juros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas

Vakar temperatūros 
tarp 70° ir 76° F.

Šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 7:10. Mėnuo leidžiasi 
4:56 ryto.

buvo

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
9. — Vokietijos užsienio reika
lų ministeris, Gustavas Strese- 
mannas, šiandie pareiškė Tautų 
Sąjungos seime, kad Vokietija 
pasirašysianti pasaulio teisin
gumo teismo priverstino arbit
ražo klauzulę.

Iki šiol dar nė viena didžiu
lė valstybė tos klauzulės ofi
cialiai nepriėmė.

IMPERFECT IN ORIGINAL i

BUC1IARESTAS, 
rūgs. 9. — Girdėt, 
kai jis gavo geroką 
gų, buvęs Graikų karalius Jur
gis II. norįs bandyti atgauti 
vėl sostą, iš kurio jis buvo 
1923 metų gruodžio revoliucijos 
išmestas.

Kol buvo gyvas Rumanijos 
karalius Ferdinandas, Jurgis ir 
jo žmona Elzbieta gaudavo tik 
$10,000 per 
Ferdinandas, 
bietos tėvas, 
000 dolerių,
draugai sako, jie žadą padėti 
aktingą kampaniją Graikijos 
sostui atgauti.

Jurgis iki šiol turi artimų 
ryšių su įtakingais graikais 
Atėnuose, ir nesenai esąs vie
nam savo draugų išsitaręs, kad 
“Graikų žmonės netrukus pa- 
sibodės savo revoliuciniais va
dais ir pakvies mane atgal.”

MacDonald pasmerkia sla-

EDINBURGH, Škotija, 
9.

gaiės laime- 
taikos sąly-

matome Ev-

rūgs.
Kalbėdamas Anglijos

Darbo Unijų Kongrese Bamsay 
MacDonald, buvęs darbiečių
premjeras, pasakė, kad darbi
ninkai savo kovas 
ti tik tarptautinės 
gose.

“šiandie mes vėl
ropoję slaptą diplomatiją, slap
tus susitarimus 'mažesniųjų 
tautų teisėms trempti, bergž
džias diskusijas dėl nusiginkla
vimo. Musų pačių krašte nie
kas dar, nuo laiko kai darbinir- 
kų valdžia pasitraukė, nesusi- 
rupino tikromis tarpiauvlnės 
taikos ir nusiginklavimo proble
momis,” pasakė MacDonalu.

Kongresas šiandie kaip vie
nu balsu priėmė protesto reze- 
liuciją prieš įstatymą 
unijų veikimui varžyti, 
sižada dirbti, kad tas 
mas butų panaikintas.

Uarb)
Ir pi-

Smarki lietaus ir perkū
nijų audra

PEOįRIA, 111., rūgs. 9. — 
Praeitą naktį debesų pratruki- 
mas Peorijoj padarė žalos apie 
$200,000. Miestas ir priemies
čiai paplūdę vandeny, šį rytą 
miestan neatėjo/nė vienas trau
kinys, kadangi tiltai ir geležin
keliai išplauti. Perkūnija ir 
ugnis sunaikino keletą trobų.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

KAUNAS. [Lž]. — “Jauna- 
kas Žinąs” praneša iš Rygos, 
kad Lietuvos atstovybėje Lat
vijoje įvyksią dideli pakeitimai. 
Nauju Lietuvos atstovu busiąs 
K. Bizauskas, b. Lietuvos at
stovas Vašingtone. Dabartinis 
atstovas Aukštuolis paliksią* 
savo vietą, bet naujo paskyri
mo negausiąs. Pirmuoju atsto
vybės sekretorium busiąs Grau
žinis, nesenai baigęs teisių mo
kslus Paryžiuje. Lietuvos at
stovas Latvijoje drauge repre
zentuosiąs musų valstybę Esti
joje ir Suomijoje.

“Robotnik“ apie Lietuvos 
Lenkijos santykius

“Robotnik” [Lenkų socialis
tų organas] šitaip rašo apie 
esamuosius Lietuvos Lenkijos 
santykius.

“Vis dažniau tenka girdėti 
apie lietuvių mėginimus prade* 
ti derybas su Lenkija. Vienai 
Rygos laikraščių nesen&i pada- 
vė žinią apie Lietuvos notą 
Lenkijai ir Vakarų Europos 
valstybėms, kuri nurodo, kad 
karo padėtis tarp Lietuvos ir 
Lenkijos esanti likviduota. Pa
gal musų informacijas, toji ži
nia neatatinka teisybei. Lenki
jos vyriausybė jokios notos nė
ra gavusi. Bet visur beslkarto- 
ją gandai liudija, kad Lietuvo
je tvirtėja nusistatymas susi
tarti su Lenkija.”

KARO TEISMAS
KAUNAS, — Penktadienį, 

rugpjūčio 12 d., Karo Teismas 
nagrinėjo bylą kelių asmenų, 
kaltinamų šnipavimu Ix?nkijos 
naudai.

Karo Teismas nusprendė:
Aleksandras Greško, Lenkų 

pilietis, 25 metui amž., Petras 
šimauskas, be pilietybės, 23 m. 
amžiaus, ir Kazys Bieliauskas, 
taipogi Lenkų pilietis, 22 metų 
amžiaus, — visus tris nubausti 
mirtimi. Leokadija šimkaitė, 
Lietuvos pilietė, 23 metų amž. 
— 4 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jonas Fricas ir Bar
bora latašavičienė išteisinti.

Nuteistieji padavė respubli
kos prezidentui pasigailėjimo 
prašymus.

Petrui šimauskui ir Kaziui 
Bieliauskui respublikos prezi
dentas Smetona mirties bausmę 
pakeitė po 20 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo kiekvienam. 
Aleksandro Greško prašymas 
atmestas ir mirties sprendimas 
pirmadienį, rugpiučio 15 d., į- 
vykdytas.

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

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

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

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiiM 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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W. J. SIAMAS 
fotografas 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

jk urnas.
3315 South
HaiMted St.

Tel. Yarda 1546
Res. Tel.

Beverly 2300 Nesplitinamas balsas suspliti- 
no, arba — Martynas pabėgo 
nuo Zonės.

JUSU akys

“ l'hone Ceentral 5999 
lies. Lawndale 6707 

Richard J. Zavertink
ADVOKA-TAS 
127 N. Dearborn St.

Room S05 Chicago.’,

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

E’gtaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETR1STAS

3101 So. Halsted St.

užsisakykite
M Al) V KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo išspaudos

Čia telpa:
Virš 300 paveikslu, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės
— nelaimės apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
17&9 So. Halsted St.

■ Chicago, III.

Garsinkites Naujienose

Tarp Chicajos 
Lietuvių
Rožių Žemė

žemėje

žmonių buvo nedaug, bet prie vagonų, lai ir Zonė buvo 
biznio buvo padaryta nemažai, gera. Bet kaip tik įvestavo savo 
ypač su raugintais agurkais, pinigus į biznį, nuėjo dirbti i’e-

grūdosi prie tų tai ir Zonė pasidarė nebegera - 
pamatyti nepap-Įir bemokslė, ir per sena: reikia, 

Zonę vieną, be mat, jaunesnės, gražesnės, mo- 
irgi vien to žin- kytesnės, nes jis dabar nebe 

plikinti- darbininkas, o “redaktorius”. 
[ nau prie agurkų ir porą jų su- Reiškia, darbininkai jau nebe- 
:valgiau. Jukelis taipjau buvo, geri. Ek, jus maklioriai, —nu- 
bet spičius nesakė 
sitenkino tik kelis agurkus su
gadinęs.

Zonė gi, nors biznis ir gerai 
ėjo, išrodė labai nubudusi, lyg 
butų, anot žmonių posakio, že
mę pardavusi. Akis nuleidusi, 
į nieką nežiūri, o ;

išmaukusi skrybėlę, išrodė dir-! 
banti mechaniškai, senu pap-i 
ratimu, bet nejuntanti kas ap
link ją dedasi ir visai tuo ne

tarsi tik jos kūnas 
dievai žino kur ba-

ypač su raugintais 
kuriuos pardavėjo pati Zonė. 'dakcijbn, išvirto “inteligentu 
Visi tad ir 
agurkų, kad 
rastų reginį. 
Martyno. Aš 
geidumo traukiamas

(Feljetonėlis)
Gyveno šioje Rožių 

Martynas ir Zonė. Buvo jiedu 
dideli veikėjai, bet dar didesni 
draugai. Veikė jiedu nuo dau
gelio metų ir vis Maskvos .— 
raudonojo biznio naudai. Mar
tynas lakstė visur, dirbo, rin
ko aukas komisarams, pats iš sirupinanti, 
savo uždarbio šelpė nepasoti-, či.J, o siela 
namus komisarus, kurie vis sau ladojasi. 
kė “daugiau aukų, daugiau au- Nesmagu man pasidarė 
kųl”; kėlė triukšmą draugijo- sugniužęs agurkus f“ 
se. O jam visame tame darbe 
uoliai gelbėjo Zonė. Pasidarė, 
taip sakant, tikrų tikriausias 
“nesplitinamas balsas”, baisas, 
kurio, rodės, nė pragaro vartai 
negalės susplitijiti. Tai buvo du 
kūnai, bet viena siela. Kas kad 
dar buvo ir trečia dalis to "ne- 
splitinamo balso”,—trečias kū
nas? Krisius, betgi su atskira 
siela, kuri neharmonizavo su 
dviejų kūnų viena siela. Juk 
žinote anglišką posakį: “Two 
is a couple, three is a crowd.” 
Todėl trečioji pusė šios idea- 
lingos poros negalėjo rasti sau 
vietos ir todėl turėjo nustoti 
visiškos reikšmės. Ir trečiosios 
pusės nebegalima buvo ir 
matyti: būdavo tupi kur 
pūty, tyli ir tik liūdnai žiuri! balsas 
į žmones, į tai, kaip tarp žmo
nių linksmai švaistosi Marty
nas su Zone, tarp žmonių, kur 
jam, kaipo visai nereikalingam, 
nesuderinamam, vietos nėra.
Jis — ne žmogus, bet tik įran- dytas, kad kada vienam ašaros,; 
kis, tik mašina, kuri gali Zonei tai kitam džiaugsmas.
suteikti patogų pragyvenimą,' Prisižiūrėjęs į besilinksmi-į 
bet kurios gyvenime 
kitos rolės lošti 
kad automobilis 
kuris žmogui gali suteikti tūlų!Iena ir 
patogumų, bet su : 
kaipo negyvas daiktas, susigy 
venti negali.

ir irgi pa- sispiovė žmogus ir nuėjo j šalį.
Pasitraukiau ir aš, atsisėdau 

po medžiu ir užsimąsčiau. Pri
siminė porgyvehti laikai, daug 
metų atgal. Martynas tada bu- 

• i damas grinorium apsigyveno 
ant "aklu kaip

- i kaimynė, jį išprausė, išauklėjo 
senu nan-ikaT savo tik1^ vaikfh kar" 

tais Martynas būdavęs ir Išdy
kęs: po vakarienės alsigUlda-^ 
vęs ant grindų ir stvordhvęs 
už kojos pro šalį einančią Zo
nę ir parversdaVęs ją aht grin
dų. Jei taip butų darę kiti bur- 
dingieriai, tai butų turėję išsi
kraustyti, bet 
tinukui viskas 
Atėjo karas, 
ko pašauktas 
Gegužės 1 d.
daug draugų jį išlydėti. Neat
siliko ir Zonės Štai ateina trau
kinys. Verkia Krisius, prisi
mindamas, kad ir jo broliai yra 
kare. Verkia ir Zonė, sakosi 
gailinti Krisiaus brolių. Marty-į 
nas visgi vyras: nors ašaros iri 
rieda per veidą, bet nenucitioda 
nusiminęs; jis šalinasi uaugų 
ir skubinasi į traukinį. Zonė' 
pripuola prie jo, bučiuoja kaip 
tikrą savo vaiką, pasitraukia, 
vėl puola ir vėl bučiuoja. Ir 
taip iki įlipo į traukinį ir trau
kinys nuėjo. Martynas ka
riuomenėj būdamas rašo laiš
kus Zonei kas antrą dieną. 
Praėjo metai, karas pasibaigė 
ir Martynas linksmas ir pilnas 

įenergijos gryšta namo su nau
jomis idėjomis, — jau kaipo

I raudonas bolševikas. Zonė ji 
(pasitaiko, pritarė jo idėjoms ir 

į.'nijt plaukus nusidažė, kad pri- 
nantį Krisiu prislinkau prie bu- t^tų prie Martyno raudonumo.

i ii 
pasitrau

kiau toliau. Visur žmonės su
stoję būreliais tik apie Marty
ne ir Zonę tekalba. Komunis
tų ūpas nupuolęs. Jie jaučiasi 
netekę savo žymiausio vadovo 
ir nebežino ką toliau daryti. 
Todėl nėra koliojimų kitų par
tijų žmonių, nėra ir spičių. Tik 
toliau ant pievutės ] 
groja muzika ir sukasi 
poros.
tarpe ir smarkiausia visas suka 
ir džiaugsmingai šokauja Kri
slus. Dar niekad nesu matęs jį 
taip linksmą, kaip jis buvo ta
me išvažiavime. Ar jis džiaugė
si gavęs progos šokti su nese
nai priėmusią komunistų tikė- 

• už- j imą Nastazija, ar džiaugėsi, 
kam- kad, pagalins, “nesplitinamas 

susplitino ir jis iš ne
gyvo daikto vėl pavirs į gyvą 
— kas žino? Bet vistiek buvo 
nepaprastas dalykas: Zonė liu-’ 
dėjo, o Krisius džiaugėsi. 1__ ,
turbūt jau taip pasaulis surė-: « « < • v

linksmai 
i kelios 

Linksmiausias gi jų

pragyvenma,
jis jokie s!

negali, kaip relių, čia eina gyvos ir nepasi-
ar drabužis, 1

bUrdingietiiis, o he sa.Vas. Pą- štelis: Išaugo, sutvirtėjo, išmo- savo lizdelio, 
gyveno, pagyveno, bot susirado <k<o skraidžioti ir apleidžia liz- 
saVo ir dihgsla. kaip tfts patik- delį, ieškotis nuosavios vietos, krykštauja...

O Kristus tik džiaugiasi, 
— Pažysta m ils.

“vaikeliui“ M at
buvo atleistina. . 

Martynas irgi li- 
kariilnrrtenėn.

susirinko Stotie

Atėjo laimingos ir linksmlos
liaujančios diskusija apie Mar- gyvenimo dienos, o jau darbo

austi: susirinkimai, 
žmogų m,. tikrina, kad Martyną paviliojo j kfcmterencijos, seimai, nespli- 

juodaplaukė chicagietė, jaune-’ tinamas balsas , vėl seimai ir 
ir gražesnė už Zonę ir kad i ^t. ir tt. Buvo tik Martynas 

’ • ----------—’ - - , įr; ir Zonė, o Krisius visai dingo.
Tik retkarčiais ir jo širdy kil
davo maištas, pasireikšdavo 
gyvybė ir, sakomar, kartą net 
davęs Martynui ultimatumą

snė ir
daugelį metų, i jis todėl nusekė paskui ją ir 

žmonės taip su tuo nepaprastu: net su ja apsivedė. Kiti tam ne- 
reiškiniu apsiprato, kad. priėmė tiki, bet visgi visi pripažysta, j 

I tai už “natūralią padėtį” iri kad susisplitinimas įvyko * ir
priprato skaityti Martyną i: j kad Martyno Rožių Žemėje ne- 
Zonę kaipo už nedalinamą vie
netą, kuri viena be kitos nega

ilėtų gyventi, neturėtų savo čie- 
lumo.

Bet štai vi ai giedriame dan
guje trenkė perkūnas, kuris vi
sus nustebino: pereitą sekma
dienį pasklido gandas, kati tas 
“nesplitinamas balsas”, ta ne
dalinama vienetu suskilo, kad

bėra. O vienas apysenis žmogus kuoveikiausiai išsikraustyti iš 
rimtai griaudena komunistus:...................... * . jo namų. Bet Zonė padavusi

—Jus visi esate lygus mak- kontr-ultimatumiį,<>( kad jei jis 
lioriai. Vis kalbate apie darbi- (kraustysis, tai ir ji išeis. Ir ji 
ninkus, kad darbininkai yra ly-1 nugalėjusi: Martynas pasilikęs: 
gus kitiems, bet kaip įsikabina 1 Visą tai buvo, bet dabar vis- 
į kokį biznį, pameta dirbtuvę, j kas dingo: atėjo laikas ir Mar-

Galvon taip ir skverbiasi 
Burdingierius, visgi

tai jau ir pamiršta darbiniu- jtynas pats apleido, 
kus. Taip ir su Martynu. Kol 
jis buvo darbininkas, kol dirbo mintis:

Martynas netik pamote Zonę, 
j bet ir Rožių žemę apleido, ap
leido ant visados, kad daugiau 
įjon nebegryžti ir pasirinko sau 
nuolatinę vietą kur tai prie 
“Kentucky Town”. Tokis ne
paprastas įvykis sujudino visą 
Hožių žemę, sujudino daug 
daugiau dagi, negu prieš kiek 
laiko įvykęs netikėtas Lapelio 
prapuolimas. Rožių žemė Šito
kio įvykio visai nesitikėjo. Ga; 
Įėjo ištikti žemės drebėjimas, 
galėjo Calumet ežere atsiverti 
ugniakalnis, galėjo su viena 
nakčia išnykti visi munšalne- 
riai, galėjo visas miestas pa
tvinti, galėjo, taip sakant, že
mė su dangum susimaišyti, 
ateiti svieto pabaiga. Tai galė- 

ijo įvykti. Bet Martynas ir Zonė 
susplitinti? To niekados nega
lėjo būti!

Ir visgi netikėtas dalykas į- 
vyko. Kaip pasakoja žmonės, 
Martynas bene šeštadieny susi
krovė savo mantą ir išsikraus- 
tė savo keliais, palikdamas 

1 Zonę vieną “šioje \ašarų pąnal- 
nėje.”
Kam ašaros, o kam džiaugsmas

Sekmadieny, iškaitęs Ilnyj 
pagaminimą, važiuoju į Wash- 
ingtono Ankštumas, kur turėjo 

1 įvykti išvažiavimas ALDLD. 
naudai AŽV1). ir JLI). Ką tos 
raidės reiškia, aš nežinau, nes 
niekad nebuvau komunistu, tad 
ir neatidengta man paslaptis 
visų tų raidžių.

Tautiškos Parapijos Piknikas
Atsibus Ned., Rūgs. (Septkll d., 1 v. po piet 

Prie Tautiškų kapinių, Kučinsko darže
Trokai žmonėms vešli stovės prie bažnyčios (3501 So. Union Avė.) 
10:30 vai. ryte.
Tėmykit Amerikos ir Lietuvos vėliavas, tai pikniko vieta. Grieš pui
ki muzika ir visi linksmai pasišokti. Skanus užkandžiai, šalti gėri
mai ir saldainiai užganėdins visus.

GERB. TAUTIEČIAI! Visi j Tautiškos parapijos piknikų, nes kaip vi
suomet taip ir dabar visus stengsimės užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

L——— ....... ................. iht—Ti

Biznierių Piknikas
DALYVAUJA CHICAGOS LIETUVIAI 

BIZNIERIAI IR JŲ KOSTUMERIAI

Seredoj, Rugsejc-Sept. 14,1927
Geo. Chernausko Darže
79th ir Archer Avė. Justice Park, III. I
Kviečiame visus biznierius, jų draugus ir koštu- 

merius, kurie turės atliekamo laiko atsilankyti ir 
drauge pasilinksminti. Piknikas prasidės nuo pietų 
ir tęsis iki vėlumo nakties. Gros Pociaus Muzika, 
įžanga visiems veltui. Tai nepamirškit dienos ir ne
praleiskit šios puikios progos pasilinksminti!

RENGĖJAI. J
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PADEKIT SAVO PINIGUS
Geriausia jums pasidėti į šią Pirmutinę ir 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę 
Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK

. _ ........ ................... __

IkorespondencijosI
I — -J

Indiana Harbor, Ind.
šoimy: i: kas išvažiavimas

2201 W. 2M Street
Kampas Leavitt. Street

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtį.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai išsiimk ja 
tuojaus, o jei laikui savo pinigus išskleistus keliose vie
tose, tai sutrauk juos vienon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankamo mes 
patariame, kad alneštumėt savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim Tamistos pinigus su visais 
nuošimčiais į šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunč’ame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame j kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:C0 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Suimtomis iki 8:30 vai. vak.

DIDELIS RUDENIMS IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. SUDRIK I KRAUTUVĖJE

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
gi afai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimu. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. BUjRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

■ *» ■ ■ ■ i ■■ ■ -ui ■■ r. , ~

Švarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Praėjusią vasarą Indiana Har
bor lietuvių draugijos rengė vi
sokius išvažiavimus-piknikus ir 
visoms draugijoms ar kliubams 
pasisekė neblogiausia. Visi bu- 

Į vo užganėdinti savo pa rengi- 
I mais.

Galima sakyti, kad ši vasa
ra jau kaip ir yra pasibaigusi 
ir neužilgo reikės noroms ar ne 
nonoms sėdėti namie *prie šilto 
pečiaus, nes bus Šalta kur nors 
nuvažiuoti ir po gražiais mede
liais linksmai laiką praleisti. 
Bet kol dar yra šiltas ir gražus 
oras mes turim tuo naudotis— 
važiuoti kur j miškeli ir ten 
laiką praleisti su savo draugais 
pasišnekučiuoti. Toks tai bus 
draugiškas išvažiavimas nedė- 
lioj, rugsėjo 11 d. j mišką vi
sai netoli už Gary, Ind., prie 
kelio, Ridge Boad. Tą išvažia
vimą rengia vietos SLA. 3-1B 
kp. Išvažiavimas prasidės niic 
p. St. Bartkaus namo, 382^ 
Deodar g. Kurie norite daly
vauti, bukite1 laiku, kaip 11 vai. 
•š ryto, nes automobiliai apleis 
vielą kaip 12 v. p. Kurie netu
rit savo automobiliu, bus už
tektinai vietos visiems, kurie 
tik norėsite važiuoti. Turintys 

|Savo mašinas, važiuokit Bidge 
1 Bcad, pamatysit Amerikos ii 

»J ?tuvos vėliavas prie mažo ke- 
io, važiuokit Xuo keluku ir ra
ute vietą. Visiems dykai, jo
kiu tikietą nebus. Daug ko 
nereikia rūpintis dėl valgio ir 

Į dėl troškulio,—visko bus, o van
dens galėsite pasipumpuoti, nes 
pompa yra free dėl visų. Bur 
lietuviški muzikantai, galėsiu 
lietuviškai šokti kas kai]) moka
te. Priimsim visus. Bukite ir 
dalyvaukite linksmame išvažia
vime rūgs. 11 d.

Prašalina Inkstų ir
Pūslės Nemalonumus

InkHtų nrba pu.Mhi nemalonumai, tankua 
žltipini maniu nakty, deginimą., kuomet ila- 
punia. eina lauk, gkauamai nugaroje arba 
paiiaAųa simptomai yra greitai praAulinanii 
nu Nuga-Tone. Joa sustiprina tuos kūno 
organus, suteikia naują Jėgą ir stiprumą dėl 
skilvio ir vlrlkinlmo kanalui ir simuliuoja 
kepenis. Labai tankiai geros pasekmės būna 
| keletą dienų.

Nuga.Tone sustipai na jūsų nervus, suteiks 
dauginu Jėgos raumenims, padaugins apeti
tą, pageDvAs virAkinimui, praAalins užkietėji
mą, ganus iŠ skilvio arba žarnų, praAalins 
galvos skaudėjimą, svaiguli, padarys sveiką 
odą ir sutelks atšviežinant) miegą. Nusipirk 
buteli Nuga-Tone Aiandle. V,!si vaistininkai 
parduoda Jas su garantija grąžinimo pinigų.

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėlės <lel iffValymo į tokių 
vietą, kurioje Žirio kaip reik išva
lyti Ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITfLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

-

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Laiškai Pastoje

*r-Busiu ir aš.

;; Palaikymui puikių J 
plaukų naudok £ 

Ruffles

ĮSIVESKIT SAU NAMŲ APŠILDYMĄ TUOJAUS!A

Dabar yra pigiausis materiolas ir 
patogiausia laikas nusipirkti garu arba 
vandeniu šildomus namų apšildymo 
reikmenis ir įsivesti į namus, kol dar

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausyj paštą (Clark 
r Adams gatvių) atsiimti. Bei- į 
kia klausti prie langelio, kin 
padėta iškaba “Adyertised Win- 
1o\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
lik keturioliką <1 enų nuo pa- 
kelbimo.

501 Baublis Antanus I 
50.) Bilka Auna
512 Dainelini Julini
513 Dekaniui Antanui 2 
529 Kaminskui Josrin 
535 Manevich Dr. M M

_ 536 Matelį ia n Andro
541 Myikunui Vyktorui
553 Norvvell Jalin
547 Petrauskis Juzop
548 Pokras M A
554 S k ū pas Jonas
555 Šnarėtos Jonas
557 Stoniui Vincui
502 VVasgird A
500 Zalp Jahn
508 Žvirblis Juozapas.

Yards 4951 
Mrs. Anielia JaniKz-KRushillas 

AKUfiERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal 

State Bank

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Tel. Boulevard 0214
■ Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, Iii.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieinu koblogramn

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystėfc laikro
džių/

. 59th St.,,. Chicago
Telefonas Englevvood 4279

L V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAS

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

. nas užtikrin

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieA 
gimdymo, laike 

į gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaJ. vakare.

Įvairus Gydytojai
> ____ _

r >
Phone Annitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedčlioj pagal sutartį

Telephone Yards 09M

DR. MADRIGt KAHH
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Iki 9 
vakare. Nedžiioinis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82W

tas — kviečiame atsilankyt.
4092 Archer Avė. Tel. La f. 0265

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DAROME

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTU, FARM V. BIZNIU
DOKUMENTUS

1 KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
» IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris^

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktj 
South Shorc 2238, Boulevard 4136

PADIDINTA
Vienintelė Lietuvių Muzi

kos Konservatorija 
Amerikoje.

12 įžymių mokytojų moki
na: piano, dainavimo, smui
kavimo, vargonų, teorijos, 
Banjo, mandalin, gitaro, uka- 
lele, mokinių orkestrų, ope
ros klesą, komp. ST. ŠIM
KUS ves kompozicijos, orkest
rai jos, dirigavimo chorų ir 
orkestro skyrius rengs dai
nininkus.

Koncertai, pasižymėjimai 
perėjusiems kvotimus išduo
dami diplomai.

Dabar laikas įsirašyti.

THE BEETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSIC■ 
3259—3261 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL 
Tel. Boulevard 9244 
CICERO PRANCH

4847 W. 14th St.
CICERO, ILL.

Lietuviai Advokatai DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aje., 2 labos 

Chicago, nl..
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880e ____________________a

Ik LI K

Mes turime pas save diug karlo- 
dų radiatorių, boileerių, kuriuos pirko
me pradžioje metų žemomis kainomis F 
ir dabar galime jums parduoti su di* 
dėlių sutaupymu jums pinigų.

Galit nusipirkt materiolų garu ar
ba vandeniu šildymui namą, o mes 
jums parodysim, kaip lengvai jus patys 
galit jį įsitaisyti, sutaupydami beveik 
pusę pinigų. įMes suteiksime jums 
planus ir paskolinsime reikalingus įran
kius VISAI DYKAI.

Dastatymas mieste ir i 
be ekstra mokesčio dėl jūsų. 
O jei jus norite, tai mes įvesime jums 
garu arba vandeniu apšildymą į jūsų 
namą.

Sąlygos labai geros, galite tik $25 įmokėti, o 
mais. 1 
reikmenų.

Veikit tuojau. Neatidėliok it! šaukit Victory 2454 ir musų ekspertas atvažiuos 
nas jumis į 24 valandas. Jei neparanku pasimatyt su jumis dieną, jis atvažiuos vaka
rais, pagal susitarimą.

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergų. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

apielinkėse || |j[JĮ

‘ » kitus mažais mėnesiniais išmokėji-
Pirmas į mokėjimas turės būti po mėnesio laiko po įvedimo namų apšildymo

ATSIMINKITE------ VICTORY 2454
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimąplumbingo ir fikčerius, visokių mierų paipas 

ir fitingus, stogams popierą, elektrinius reikmenis, tile paipas, fttingus ir t. t.
Atdara kas vakaras ir subatoj iki 8 vai. Nedėlioj iki 1 po pietų

SOL ELLIS SONS. Ine.
Chicagos Krautuvė Cicere Skyrius
2110-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Phone Victory 2454 Phone Cicero 130

_____ 1 -

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 Iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 rjrto iki 12 

TeL Yards >141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgi&ams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600 
................ ii u  ...........     —z

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčioj .nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 rjrto iki 1 v. p. p. 
......... ....... '  ................. —/

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios
- 1,11 ii. mm/

IMPERFECT IN ORIGINAL

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Iriomis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Kontraktorius
Suvedlim šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Kam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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hy tha Lithuaniaa Daily Nawa Pub. 
Co. Ine.

Editor P, GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, 11L 
Telephone RooMvelt 850t

Subscription Ra tesi i
18.60 per year in Canada 
17.00 per year outside of Chicago. 
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Entered aa Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, llskiriant 
■skmadienius. Leidtia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kalnai

Chicagoje — paltu:
Metama ................ ............. ......
l\isei metų-------------------- ...
Trima minėdama________
Dviem minMiama................
Vienam minėsiu! -------------

Chicagoje per neiiotojuai 
Viena kopija ______________ 8c
Savaitei ................    18c
Mėneaiui .— _______________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui 

174)0 
8.60 
1.75 
1.25 

.75

.... $8.00 

..... 40# 

.... 2.50 
.... 1.60 
.......... .75

Metama ...........—
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviem minusiame
Vienam mėnesiui <

Lietuvon ir kitur utsieniuoaei
(Atpiginta)

Metama ----- —--- ---------------- -  $8.10
Pusei metų ------- ~ 4.90
Trima įainaaiama____ ...------2.10v. •
Pinigu* reikia eiųati palto Money

orderiu kartu Bu uisakymu.

KODĖL COOLIDGE IŠTRAUKĖ SAVO 
KANDIDATŪRĄ?

me-Prezidento Coolidge pareiškimas, kad sekamais 
tais jis nebestatys savo kandidatūros, padarė didelį sumi
šimų kiek tarp republikonų, tiek tarp demokratų. Išpra- 
džių republikoniški politikieriai džiugino save, kad prezi
dentas galų gale sutiks kandidatuot. Girdi, jis nori tik dau
giau raginimų ir prašymų. Tačiau kuriam laikui praėjus 
ir politikieriams pasidarė aišku, kad Coolidge’o nusista
tymas yra griežtas. Žinoma, nusistatymas galėtų paki
tėti, jeigu prezidentas jaustų, kad Amerikos piliečiai tik
rai jį remia. Bet taip nėra. Be to, kaip sako Bruce, 
Bliven, yra trys svarbios priežastys, kurios sulaiko Coo- 
lidge’ų nuo kandidatavimo. , :» •>

Pirmoj vietoj prezidento žmona daugiau nebenori 
pasilikti Baltajame Name. Jai įgriso tenykštis gyveni
mas. Ji ten prarado savo sūnų. Taigi su prezidentavi
mo metais yra surišta ir nemalonus atsiminimai.

Antra,-sako Bliven, Coolidge yra daug jautresnis 
žmogus, negu paprastai manoma. Kritika, o ypač pa
šaipa, jam yra labai nemalonus dalykas. Ir reikia pasa
kyti, kad Coolidge yra kritikuojamas labai aštriai. Ne
gali jis taipgi užmiršti ir to dalyko, kad asmeniniai jo 
nemėgsta visi stambesnieji republikonų lyderiai. 1923 
m., prieš pat prezidento Hardingo mirtį, jie buvo tokios 
žemos nuomones apie Coolidge’ų, kad sekamais rinki
mais nebenorėjo jam nei vice-prezidento vietų pasiūlyti.

Bet gal svarbiausi priežastis yra trečiojo termino 
tradicija. Prieš šimtų suviršum metų Amerikos žmonės 
buvo susirūpinę respublikos apsaugojimu. Jie bijojosi, 
kad kuris nors prezidentas nesumanytų karalium arba 
diktatorium pasiskelbti. Tais laikais ir įsigyveno tradi
cija, kad prezidentavimas turi būti aprubežiuotas dviem I 
terminais.

Trečiojo termino sentimentas tarp Amerikos žmonių 
dar ir šiandien tebėra stiprus. Tatai galima pastebėti 
iš karštų ginčų spaudoj, kurie buvo prasidėję dėl mena
mo Coolidge’o kandidatavimo.

Štai tos trys pagrindinės priežastys, kurios privertė 
prezidentų Coolidge nebestatyti savo kandidatūrų. Ta
tai republikonų partijai padarė daug nemalonumų. Ji 
atsidūrė tokioj padėtyj, kaip laivas be kapitono. Gi su
rasti naujų “kapitonų” nėra taip lengva. Mat, atsiranda 
labai daug kandidatų, su kuriais partijai svarbu geri 
santykiai palaikyti. Nesusipratimai, kaip žinia, ant nau
dos negali išeiti. Tatai parodė 1912 m., kuomet republi
konų suskilimas davė progos demokratams rinkimus lai
mėti.

Yra žmonių, kurie mano, kad 1912 m. istorija gali ir 
dabar pasikartoti. To, suprantama, trokšta demokratai. 
Pas juos, matyti, gimė viltis, kad gali pasitaikyti proga 
Baltųjų Namų užvaldyti. Kad taip yra, liudija tas fak
tas, jog vėl pradėta rimtai apie Al Smitho kandidatūrų 
kalbėti.. .

ir nesipriešins žmonių valiai. Tačiau karininkai privalų 
dėti pastangų, kad nebūtų įvestas visuotinas kareiviavi
mas, nes tai įduotų ginklų į rankas socialistams ir ki
tiems demokratijos šalininkams. Del tos pat priežasties 
karininkai turi priešintis milicijos organizavimui.

Nacionalės armijos karininkai privalo sutikti, kad 
butų panaikintos net slaptos organizacijos, kurias įkūrė 
kraštutiniai reakcionieriai. Krizini kilus, esu tos organi
zacijos gali atnešti daugiau žalos, negu naudos.

Armijos karininkai yra tos nuomonės, kad “Valsty- 
vos Vėliava” (respublikos gynėjų organizacija), nepajėgs 
atsilaikyti prieš reguliarę armijų, kuri bus nacionalistų 
kontroliuojama.

Apie karų su Francija militaristai negalvoja. Vie
nok jie norėtų sueiti į artimesnį kontaktų su Italijos fa
šistais ir su jų pagalba sutriuškinti Austrijos armijų, ku
ri turi savo tarpe daug socialistų ir todėl negali būti pa
naudota kovai su respublika.

Iškėlimas aikštėn militaristų klikos planų sukėlė 
audrų. Socialistai reikalauja, kad nacionalės armijos 
rekrutavimas butų pavestas reichstago kontrolei. Jie 
sako, jog armijos karininkų neitralumas nėra nuoširdus. 
Karininkai laukia tik atatinkamos progos, kad atsukti 
ginklų prieš respublikų. Kad to neatsitiktų, sako socia- 
istai, yra būtinas reikalas pavesti nacionalę armijų 

reichstago kontrolei.

Susipažinkit Su

Karaliene
Žymiausių Cigaretų

Jei tik sykį Helma- 
rai dasilytėjo jūsų 
lupų, jus laimėjote! 
Juo ilgiau juos var
tosite, tuo labiau 
juos pamegsite." ”

apvylė bolševikų svajones, o 
Susivienijimas kaip stpvėjo 
taip ir tebestovi. O tuom 
tarpu laikas grc'l uėga. Tuos 
pinigus, kuriuos sukolękta\o 
bu v. valdyba iš nesusipratusių 
narių, grįžta iš New Yorko; 
Centras jų nepriima. Gręsia 
suspendavimo pavojus. Komu
nistai ramina savo pasekėjus 

. tuomi, kad buk paskutinis p.
P. Jurgeliutės laiškas 36 kp. 
nariams nėra tikras, bet “sufal- 

1 sifikuotas” Chicagoj, kad tau
tininkai žadą vėl skelti kuopą 
ir panašiai.

I žinoma, uii 
bos. Bolševikų 
trukšmadariam
36 kp. uždaryti. Jie gaii savin
tis vardą ir leisti visokias pas
kalas, bet dalykų stovio tas ne
pakeis. Ne musų kaltė, jei ko
munistai -turėdami privilegijų

‘ir progų naudoja jas nešvariai 
' propagandai.
Į SLA. 36 kp. kaip parodė 
paskutiniai susirinkimai, yra 
laimingesnė be jų. —M. V.

vis tuščios kal- 
profesiniatn 

vartai 1 SLA.

■—-a-—---—-I—

“Geri” ir “blogi” 
žmonės.

Jeremy Bentham. — “Baras” 
žmogus.— Morališkas įstaty
mas. — Ką gera padarė I^nt- 
ham? — Ideališkai “geras” 
žmogus. —“Blogas” žmogus. 
—“Blogo” žmogaus pažval* 
gos.—Geri žmonės rase blo
gus poezijos kurinius.— Do- 
rininkai Shakespeare’a nebū
tų į Ameriką įsileidę.—Kaip 
atrodo gerų žmonių geri dar
bai.—Racionališka moralybė.

doro- 
daly- 
žmo- 
apaš-

SLAPTI VOKIETIJOS MONARCHISTŲ PLANAI

Nemažai Vokietijoj sujudimo padarė prof. FHedrich 
Foesterio straipsnis, kuris tilpo viename Wiesbadeno 
laikraštyj. Straipsnyj nušviečiama vėliausioji vokiečių 
militaristų klikos taktika.

Militaristai priėmė naujų veikimo programų. Apie 
nuvertimų respublikoniškos tvarkos ginklo pagalba jie 
daugiau nebesvajoja. Jie supranta, kad to negalima pa
daryti bent trumpoj ateityj. Todėl jie yra nusitarę iš- 
lengva respublikos pagrindus ardyti.

Pirmoj vietoj militaristai planuoja būti neitralųs 
politikoj. Tatai, žinoma, butų daroma ne be išrokavimo: 
svarbu juk tarp socialistų ir demokratų sukurti tokią 
nuomonę, kad nacionalė armija (reichswehr) respublikai 
jokio pavojaus nebesudaro.

Visi aukštesnieji karininkai privalo būti antirespub- 
1 ikonai. Tačiau to savo nusistatymo viešai jie neturi ro
dyti. Kad miiitariškos grupės, monarchistai ir naciona- 
1Č armija palaiko tarp savęs artimus ryšius, tų paslaptį 
karininkai jokiu budu negali visuomenei išduoti.

Toliau militaristų programa liepia nacionalės armi
jos karininkėms parlamentariškų valdžių toleruoti ir 
duoti suprasti, kad armija nelaužys darbininkų streikus

Prieš šimtą metų Anglijoj 
gyveno filosofas Jeremy Bent
ham, kuris turėjo blogo žmo
gaus reputaciją. Dvasiškiai, 
sako Bertrand Kussell, daėjo 
iki to, kad skelbė, jog Bent
ham buvęs tos nuomones, kad 
iš mirusiųjų senukų reikia 
sriubą virti. Tai, žinoma, bu
vo dorovės sargyboj stovinčių 
žmonių melai. Tos rųšies žmo
nės gan tankiai vardan 
vės nesidrovi nebučiausių 
kų apie nepatinkamus sau 
nes prasimanyti. Doros
talams Bentham vyriausiai ne
patiko dėl to, kad “doru” žmo
gum jis vadino tik tokį žmogų, 
kurio darbai buvo dori. Tokio 
doųovės apibrėžimo tikrieji 
moralistai jokiu budu negali 
pakęsti. Kanto pažvalga jiems 
yra daug artimesnė. O Kantas 
sako, kad gerus darbas yra ge
ras tik tada, kai jis yra mora
liško įstatymo įkvėptas.

Tiesa, Bentham pats buvo jo 
apibrėžto doro žmogaus pavyz
džiu: jis daug gero padarė. 
Keturios dešimtys vidurinių de
vyniolikto šimtmečio metų bu
vo nepaprasto visose srityse 
progreso metai Anglijoj. Pra
džioj to periodo tapo refor
muotas parlamentas, lai buvo 
sunkiausias žingsnis link de
mokratijos* Po to sekė daug 
kitų reformų, kaip pav. panai
kinimas vergijos Jamaikoj. Iki 
lo laiko mirties bausmė buvo 
skiriama už menkiausią vagys
tę. Tai buvo žiaurus įstaty
mas. Tapo padaryta reforma 
jstatymdavystėj: mirtimi tėra 
baudžiamti tik tokie prasikal
tėliai, kurie papildo žmogžu
dystę arba išduoda šalį. Įsta
tymai, ačiū kuriems maistas 
pasidarė tiesiog neįperkamas, 
tapo panaikinti. 1870 m. buvo 
įvestas visuotinas žmonių švie
timas. Visos tos reformos, sa
ko Bertrand Russell, buvo j- 
vestos ačiū Benthamo įtakai. 
Jis savo darbais žymiai prisi
dėjo prie Anglijos žmonių bui
ties pagerinimo.

Mes visi žinome, ką reiškia 
“geras” žmogus. Ideališkai ge
ras žmogus negeria svaigalų 
ir nerūko, vengia blogų žodžių,
reguliariai lanko bažnyčią, vy- daug nevykusių poetiškų kuri-

t rų kompanijoj elgiasi labai 
korektingai ir niekuomet ne
pasako niekp tokio, kas butų 
galima blogai suprasti. I blo
gus darbus jis žiuri su didžiau
siu pasibiaurūjimu ir yra įsiti
kinęs, jog kiekvienas doras 
žmogus privalo su nuodėme 
kovoti. Klaidingas manymas 
jam yra dar baisesnis dalykas, 
todėl jis norėtų, kad jaunimas 
butų apsaugotas nuo visokių 
“erezijų”, šalia savo profe
sionalių pareigų jis daug laiko 
pašvenčia geriems darbams, 
kaip tai: vykdymui patriotizmo, 
vedimui propagandos už milita- 
rizmą, blaivybę ir kitus genis 
dalykus. Jeigu jis pakliūva 
į švietimo tarybą,, tai, pats sa
vaime suprantama, jis deda vi
sas pastangas, kad neįsileisti į 
mokyklas “erezijomis” užsikrė
tusius mokytojus” .

Reikia paabejoti, ar tos rų- 
šies “geras” žmogus bent kiek 
daugiau padaro gero, negu 
“blogas” žmogus. Blogas žmo
gus, žinoma, yra tas, kuris 
nesielgia taip, kaip dorovės sau
gotojas. “Blogas” žmogus ru
ko, karts nuo kaito išsitraukia 
burnelę kitą, o reikalui esant 
nesidrovi ir stipresnį žodį pa
sakyti. Jo kalba yra tokia, 
kad ne visados ją butų galima 
spaudoj skelbti, šventadienius 
jis praleidžia laukuose ant ty
ro oro, o ne bažnyčioj. Jo pa- 
žvalgos į kai kuriuos dalykus 
patriotiškiems piliečiams yra 
tiesiog nepakenčiamos. Pavyz
džiui, jis yra tos nuomonės, 
kad norint taikos reikia ruoštis 
prie taikos, o ne prie karo. J 
prasikaltėlj jis žiuri taip pat, 
kaip j mašiną, kuri atsisako 
tinkamai dirbti. Jis laikosi tos 
nuomonės, kad pamokslai ir ka
lėjimai negali prasikaltimus 
panaikinti. Jis tvirtina, kad 
“klaidingas galvojimas” yra 
galvojimas, o “teisingas galvo
jimas” susideda prie svetimų 
nuomonių kartojimo. Liuoslai- 
kį jis sunaudoja pasilinksmini
mams arba veda tokią agitaci
ją, kuri valdžios žmonėms ne
labai tepatinka.
tiek “moksliškas”, kaip “geras 
žmogus”. Jo supratimu, daug 
geriau būti sąžiningu, negu 
“doru”, ypač jeigu dorumo 
skraiste bandoma pridengti vi
sai nekorektingi darbai.

Dabar gal bus ne pro šalį api
budinti “gerų” ir “blogų” žmo
nių darbus. Anglų poetas 
Wordsworth jaunystėj simpati
zavo fra|ncuzų revoliucijai ii 
vedė ne visai dorą gyvenimą. 
Ląike to periodo jis > susilaukė 
dukters .ir parašė keletą įstabių 
poetiškų kurinių. Prieš senat
vę jis pasidarė “geras žmogus”, 
Jis vedė korektingą gyvenimą, 
apleido savo dukterį ir parašė

Jis gal nėra

nių. Tas pat atsitiko ir su 
(’oleridge (kitu anglų poetu) 
Kai jis buvo blogas, jis parašė 
“Kubla Khan”, o kai išvirto 
geru žmogum, tai pradėjo,teo
logiją rašyti.

Sunku butų surasti poetą, 
kuris buvo “doras” žmogus tuo 
laiku, kai jis rašė gerą poeziją. 
Dante buvo išguitas už vedima 
propagandos. Sprendžiant iš 
sonatų Shakespeare’ą Amerikos 
imigracijos viršininkai nebūtų 
įsileidę į New Yorką.

Taip yra, sako Bertrand Kus- 
sell, ne tik tarp poetų. Galilieo 
ir l)arwin’as buvo blogi žmo
nes, o Spinoza dar blogesnis. 
Visi viduramžių artistai buvo 
“blogi žmones”. Tačiau paim
kime labiau konkretišką pavyz
dį. Londonas, sako Russcll, tu
ri labai turtingų ir labai bied- 
nų gyventojų. Tarp neturtin
gųjų vaikų mirtingumas yra 
neįmanomai aukštas. Bet tas 
žmogus, kuris mano, jpg vaikų 
gerbūvis yra daug svarbesnis 
dalykas, negu turčių rengiamos 
puotos, niekuomet nesusilauks 
pagarbos iš “žymesniųjų” pilie
čių. Taip yra ne tik Londone, 
bet ir kituose miestuose. Geras 
žmogus yra tas, kurio nuomo
nės ir darbuotė sutampa su 
valdovų norais.

Dabar pažiūrėkime į tikrai 
gerų žmonių darbus. Jurgis III 
(Anglijos karalius) buvo labai 
doras žmogus. Kai Pitt papra
šė, kad katalikams butų sutei
kta balsavimo teises, tai kara
lius tą prašymą atmetė. Atme
tė todėl, kad užimdamas sostą 
jis prisiekė pildyti katalikus 
varžanti įstatymą. Priesaikos 
išlaikymas jam buvo svarbesnis 
dalykas, negu panaikinimas ne
teisingo įstatymo.

Kaizeri^ Vilius, kiek žinoma, 
irgi buvo geras žmogus. Bet 
sunku butų surasti kitą žmo
gų, kuris tiek daug nelaimės 
butų atnešęs žmonijai, kaip jis.

Nieko blogo negalima pasa
kyti ir apie dabartinį Anglijos 
premjerą Baldtviną, Jis veda 
labai morališką gyvenimą. Bet 
kai kilo visuotinas streikas, tai 
jis džiaugėsi, kad angliakasių 
šeimos badą kenčia, nes tai 
reiškė, jog streikas greičiau 
bus užbaigtas.

Bendrai imant, musų etika 
yra prietarų ir racionalizmo 
mišinys, žmogžudystė yra jau 
.nuo senai žinomas prasikalti
mas, todėl į ją mes žiūrime 
su pasdbiaurėjimu. Falsifikavi
mas yra vėlesnių laikų prasi
kaltimas, todėl visuomenė į tą 
nusikaltimą žiuri racionališ- 
kiau. Falsifikatoriai yra užda
romi kalėjime, vienok į juos 
nėra žiūrima su tokiu pasibiau- 
rėjimu, kaip j žmogžudžius. At
eis laikas, sako Kussell, kad 
visuomene . daugiau dėmesio 
kreips į pašalinimą tų aplinky
bių, kurios veda prie žmogžu
dystės, o ne į žmogžudų bau-

šali- 
nėra

tys geru dalyku. Žmogų, ku
ris tunka nuo svetimo prakai-' 
to, jis skaitys nedoru, nežiūrint 
į tai, kad jis ir reguliariai baž
nyčių lankytų.—K. A.

"F 1 ...... —

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SLA. 36 kp. reikalai
Draugiškas susirinkimąs, Cent

ras nepriėmė koitnihistų su-: 
rinktas mokesnis. Grįžo į 
kuopą buvęs iždinln. p. V. 
Briedis ų

Pereito trečiadienio SLA 36 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
Mildos svet. buvo skaitlingas, 
draugiškas ir trumpas. Tarpe

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

Ar jus žinote, kad
Kalbamos mašinos yra vadina

mos keliais vardais. Fonografas 
originaliai yra išrastas Edisono, 
.lis turi taip Vadinamą “disc”, pa
našią kaip ir telefonų su prijung
ta adata prie šono arba i>er vidurį*

i eija balso padaro muzikos garsus. 
Ar jus žinote, kad per 20 metų 
Hclmarai atlaikė visus išbandymus, 
ilelmarai yra tokie cigarai iš ku
rių jus galite gauti tikrą smagumą. 
Jus turite susipažinti su Heli narais 
šiandie.

kitų dalykų nutarta surengti ’s‘!a įl(,ata • ravciius. \ihra- J ” i oho hnlun ii'itlui'ii niil'zlknu
rudens ir žiemos sezone pn kiek 
vieno mitingo, kokią nors pas
kaitą, kuri butų įdomi kuopos 
nariams. Darbas pavesta; valdy
bai. Vertas- pažymėjimo taip
gi ir p. V. Briedžio atsimetimas 
nuo komūnistų, kurie jį tik 
naudojo savo propagandai prieš 
Pildomąją Tarybą.

Sukilusieji prieš Susivieniji
mą draugai komunistai atsida
rė liepto gale. Jie iŠpradžių ti
kėjos galėsią sukelti Chicagoj 
tokį triukšmą, nuo kurio sudre
bės visas Susivienijimas. Turė
dami tai omeny, jie drąsiai 
puolė p. Vitaitį, Gegužį ir kitus 
ir metė šalyn visus Pildomo
sios Tarybos patvarkymus. — 
“Mes, komunistai, klausom tik 
Lenino, daugiau nieko” — su
šuko jie Bismarko tonu. Bet ką 
jie atsiekė? Nieko. Visuomenė

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
rastais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prentfmerata metams 
Pusei metų
Kopija ..........................

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222 *

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplevrood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.
b II H.— .............................■■■■■!. ■ ■ I.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nut 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. ,D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avu. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po piety, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tol. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
-------------------------■— ■■ ■„->

Tradicinės moralybės 
įlinkai pripažįsta, jog ji 
tobula. Bet, sako jie, kritika 
orisidfis prie moralybės sugrio
vimo. Tokio pavojaus nėra, 
jeigu kritika yra konstruktyvė.

Bentham stojo už tai, kad 
moralybes pagrindai turi būti 
—kuodąugiausiu k laimės dau- 
guniai žmonių.' Kas 'laikysis' to 
dėsnio, tas turės stoti kovon 
su prispaudėjais. Jo interesai 
neišvengiamai susidurs su ofi- 
•iališka moralybe. Visa tai, kas 
teikia žmonėms laimę, jis skai-

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 
Res. 3201 So. VVallace Street

■"■■■■■■■■■p——  .............—

A. L. Davidonis, M. 0. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 vaL ryte> 
t nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

AlT'J-|'«I'11 1 "   —  ■ ' '.'"1". . -■.r-. .j; tm>i II I i   —I II.   

IMPERFECT IN ORIGINAL

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
j nuo 9 iki D v* rYto 

Valandos į nuo g iki 9 vai. vak.
b---------------  «■■■ -

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

x, LIETUVIS DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

DENT1STAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 va1 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 SOUTH HALSTED S" 

. CHICAGO, ILL.
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Kuomet Išradingas Pasaulis išranda ką nors 
naujo dėl suteikimo žmogui linksmybės ir pasigerėji
mo, tuomet

PeoplesFurnitureCo. Krautuvėse 
apreiškia pasiulijimų lietuviams’. įsigyti ir gėrėtis 
šiais naujais išradimais ir pagerinimais.

Ateikite ir pamatykite musų Krautuvėse Nau
jus Kimball Pianus, Naujus Kimball Reproducing 
Gramafonus, Naujas R. C. A. Radiolas ir Naujus 
musų pačių darytus seklyčioms setus!________

Tarp Chicagos 
Lietuvių

E ' ' '“••'Fn.’tai išvažia-
viman Northbidės ir kitu apie- 
linkių lietuviai. — Komitetas.

Vaičkaus teatras

Nauji Kimball Grojikliai Pianai #
Yra tikrai dailiausi ir geriausi pianai pasaulyj. 

Jų nepalyginama išlaukinė daila, saldus ir tneliodiš- 
kas skambėjimas užtikrina nenusibostanti pasigerė
jimą per visą žmogaus amžį. — Kimball Grafikliu 
pianu turime didį skaičių madų ir baigimų. Už labai 
prieinamą kainą—nuo $400.00 iki $975.00*

Parduodam ant lengvių išmokėjimų.

47 
su-

I grįžo Chicagon ir ryloj, rugsėjo 
I 11 d. atidaro teatro sezoną Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj su 
veikalu “Du Keliu.”

Veikalas, trumpai kalbant, 
musų scenos literatūroj — per
las. Pilnas grožius, prakilnių 
minčių, ryškus tipai. Reži
sūros ' žvilgsniu stilingai, har
moningai suderintas. Artistų 
nuoširdus rūpestingas prisiruo
šimas. Auditorija atnaujinta, 
ornamentuota.

Visos tos ypatybes traukia 
kiekvieną mylintį meną ir gro
žę į Lietuvių Auditoriją, ir 
verčia raginti savo draugus ir 
pažįstamus, kad nepraleistų tos 
progos, atvyktų Lietuvių Audi- 
lorijon 
šventėj.
lietuvių 
teatras,

Gerb. J. Vaičkus aplankęs 
kolonijas su savo teatru,

dalyvauti musų meno 
Valio musų Chicagos 

visuomenė, valio musų 
valio musų menas.

Užmirštas darbas
Susiorganizavo L. šerno Fon

das, pastatymui paminklo ko
mitetas

Kimball Reproducing 
nas M odei 110

Velionis buvo 
kulturnešts ir geras 
populiarizuotojas.

metai praslinko nuo jo 
ir praslinks šimtai me-

R. C. A. Radiola M odei 32

Nauji Kimball Reproducing Gramafonai 
Naujos R. C. A. Radiolos

Yra kitas naujas išradimas augščiausis ištobu
lintų muzikalių instrumentų. Kiekvienas saugus 
pirkėjas ir suprantantis tyrumą balso ir muzikos 
meliodiją negali rasi sau geresnio muzikalio instru
mento už šiuos instrumentus. Nes šie instrumentai 
yra patentuoti ir skirtinai nuo kitų. Labai platus 
rinkinys madų pritaikinimui kiekvieno skonio.

Kaina Kimball Reproducing Gramafonų 
Nuo $100.00 iki $275.00

Kaina R. C. A. Radiolų nuo $75.00 iki $895.00 
Parduodam ant lengvių išmokėjimų

SEKLYČIOMS SETUS
Rasite musų Krautuvė- 

se dailesnius ir tvirčiau 
padarytus, nes mes juos 
darome nuosavoje sekly- 
čioms setų dirbtuvėj, var- '^rrSSS
todami parinktinę mede- y
gą ir naujausios mados 
apdengimus (covers), 
taipgi užlaikome geriau- w
sius rakandų dirbėjus, Įį
kurie turi daug metų pa
tyrimą geriausiose Amerikos rakandų dirbtuvėse. 
Jus pirkdami setą musų krautuvėse kaipo tiesiog 
nuo išdirbėjų, visuomet turite progą sučėdyti nuo 
25'c iki 50%—lengvais išmokėjimais.

Del jūsų pačių gerovės visuomet lankykite šias 
didžiausias Lietuvių Krautuves Chicagoje.

Rugsėjo 7 d. įvyko visuome
nės darbuotojų susirinkimas 
p-nios K. Katkevičienės kamba
riuose, aptarimui to užmiršto 
darbo, kuris privalėjo senai bū
ti atliktas.

f Kas nežino apie “dėdę” L. 
Šerną (Juozą Adomaitį)? Gal 

.nežino tik tas, kuris skaityti 
■nemokėjo, bet visi mokantieji 
skaityti gerai žinojo — žino jo 
nuopelnus musų lietuvių išeivi
jai Amerikoj, 
rimtas 
mokslo

I Keli 
mirties
tų, o velionis Šernas bus mini
mas ir žinomas. Mera jo atmin
tis — literatinis jo darbas. 
Kiekvienas iš musų atjaučia ir 
brangina, bet ta širdinga užuo
jauta tik tuo ir baigiasi.

Daugelis ypatiškų šerno 
draugų, kaip ir jo darbų sekė
jai, išmetinėjo vienas kitam, 
jog, esą, velioniu kapas vos ga
lima rasti.

Kad ant velionio kapo senai 
reikėjo pastatyti ^tinkamą pa
minklą, tą visi nujaučia. Dar
bas užmirštas“ ir apsileista tuo 
klausimu.

’ Tuo darbu reikalu jau buvo 
bandyta rūpintis kelis kartus, 
bet dėl įvairių priežasčių jis 
pairdavo. Taigi, ar šis bandy
mas atsieks sa^p tikslą, tai pri
klausys nuo energiško darbo, 
žemiau įėjusios ypatos į šį ko
mitetą duoda lig užtikrinimą, 
kad galės sėkmingai įvykinti šį 
sunkų ir prakilnų darbą.

Komitetą sudaro šios ypatos: 
pirm. adv. St. Kodis; vice-pirm. 
K. Katkevičienė; kas. Dr. P. 
Zalatorius; nut. rašt. J. Švitra; 
finansų rast. St. Grišius; du iž- 

'do globėjai — pp. Bardauskas 
ir K. J. Semaška.

| Antras šio komiteto susirin
kimas įvyks rugsėjo 14 d. apie 

'8 valandą vakaro ponios Kat
kevičienės kambariuose. Veiki
mo planai bus svarstomi šiame 
posėdyje. —šerno Draugas.

North Šitie
Morning Star Kliubo 

v inu's.
išvažia-

4177-83 ArcherAve. 1922-32 So. Ha IstedSt.
M. Kežas, Vedėjas

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmZ

J. Nakrošis, Vedėjas

Rytoj, rugsėjo 11 dieną, Jef- 
ferson miškuose įvyks Rytme
tinės žvaigždės Kliubo išvažia
vimas. Pradžia nuo 11 valandos 
ryto, o pabaiga kada kas norės.' 

j Kliubas pavaišins svečius ge
rais raugintais 
štais gėrimais, 
garais.

Išvažiavimas 
žus ir smagus.

agurkais, mlnk- 
kvepiančiais ci-

bus labai gra-

Dr. A. Davidonio prakalga 
apie Lietuvą

Užvakar, Mildos svetainėje, 
susirinkusiam skaitlingam bū
reliui žmonių, Dr. A. L. Davi- 
dionis plačiai papasakojo savo 
įspūdžius, kokiuos įgyjo besi
lankydamas Lietuvoj, iš kurios 
jis dar lik pora savaičių kaip 
stigryŽo. Tiksliau sakant, tai 
nebuvo prakalbos, imant siaura 
to žodžio prasme, greičiau tai 
buvo pasikalbėjimas, pasidali
nimas nupmonėmis, pasipasa
kojimas įspūdžių. Ir tas pasako 
j imas buvo labai įdomus. Dr. 
A. Davidonis yra buvęs veikė
jas Lietuvoj, daug veikęs, turė
jęs plačių pažinčių, tad jam te
ko matytis ir kalbėtis su visų 
partijų vadovais, girdėti jų 
nuomones, be to jis pats viską 
stebėjo ir stengėsi viską nuo
dugniai suprasti. Tpdel jo pa
sakojimas nebuvo smerkimas 
vienų, o agitacija už kitus, bet 
konkretis atpasakojimas žmo
nių ir partijų nusistatymo ir 
dabartinės Lietuvos padėties.

Pasak Dr. Davidonio, Lietu
va yra padariusi didelį progre
są; visur eina statyba, šalis 
ekonominiai kila; pas nkinin- 
kus, tą konservatyviškiausį 
kiekvienos šalies elementą, irgi 
pastebiamas nemažas progre
sas; industrija nėra perdaug 
pakilusi, bet visgi daug dides
nė, negu buvo prieš karą; ša
lis elektrifikuojama, taisomi 
keliai ir visur jaučiamas pro
gresas: visoj šaly, daug telefo
nų, radio, automobilių, autobu
sų ir tt. Politiniu žvilgsniu pa
dėtis nėra tikra. Dabartinė 
valdžia neturi-žmonių pritari
mo ir kiekvienas jaučia, kad 
turės būti permainų, tik niekas 
nežino kaip tos permainos 
įvyks: ar ramiu budu, ar gink
luotu sukilimu. Delei netikru
mo padėties pasireiškia stagna
cija: nėra kreditų, o pinlgin- 
gesni žmonės nenori steigti dir
btuvių ir šiaip kur įvestuotl pi
nigus nežinodami kokis bus ry
tojus. Bet ir geriausiame at
sitikime, Lietuvps rytojus nė
ra labai skaistus, nes būdama 
maža šalis ji negali perdaug pa
kilti ekonomiškai. Tam reikėtų 
vienytis su Latvija, kuri Irgi, 
delei savo mažumo ir stokos 
rinkų, pergyvena ekonominį 
puolimą.

Dr. Davidonis lankėsi ir ki
tose šalyse — Anglijoj, Franci- 
joj ir Vokietijoj, ir visur pa-x 
stebėjęs, kad karo pasėkos sun
kiausia našta gula ant kiekvie
nos šalies gyventojų. Karas 
buvo didžiausia nelaimė visai 
Europai ir jos pasėkas Jaučia 
kaip nugalėtosios šalys, taip ir 
nugalėtojai. Blogiausia, kad nė 
dabar nėi;a pastovumo. Visur 
kalbama, kad kilsiąs naujas ka
ras, todėl nieko nedaroma kė
limui industrijos, gerinimui ša
lių ekonominiai padėčiai. Rei
kėtų, sako Dr. Davidonis, daug 
daugiau kovoti prieš karus, 
daug daugiau kovoti už taiką, 
negu kad dabar daroma, nes 
ckaras yra didžiausia pragaištis 
visai žmonijai.

Papasakojęs savo įspūdžius 
Dr. Davidonis atsakinėjo į klau 
simus, duodamus platesnių pa
aiškinimų tais dalykais, .kuriais 
publika labjau įdomavo.

♦ * *
Bet Dr. Davidonis lankėsi 

Lietuvoj ir kitur ne vien, kad 
pamatyti kas ten dedasi ir pra
leisti atostogas. Jis visą laiką 
su dideliu atsidėjimu stu- 
dijavp mediciną, kuri Europoj 
aukštai stovi. Jis studijavo- Pa
ryžiaus, Berlino ir Kauno ligo
ninėse, klinikose ir laboratori
jose su geriausiais tų šalių pro
fesoriais ir sakosi tose studijo
se pasisėmęs* daug naujų žinių, 
kurias dabar bandys pritaikin
ti savo praktikoj. Jis prakti
kuoja savo senojoj vietoj, 4910 
So. Michigan avė. tel. Kenwood 
5107, kur jau priiminėja ligo
nius. •— Rpt.

Rytoj “Du Keliu”
Kaip paprastai skamba tie 

žodžiai “Du keliu”, bet kokia 
gili prasmė juose slepiasi. 
Kiekvienas žmogus turi teisę 
džiaugtis gyvenimo grožybėmis 
ir būti laimingu. Vienok toli 
gražu, netaip gyvenime yra. 
Vienam gyvenimas šypsosi, jo 
kelias nuklotas gėlėmis; kitas 
gi ištisą savo gyvenimą neša 
sunkią gyvenimo naštą, neturė
damas galimybės/ pasidžiaugti 
to trumpo musų gyvenimo gro
žybėmis. Tas priklauso nuo 
musų pačių. Jeigu žmonija su
prastų pasirinkti sau kelią, 
kurs veda prie laimės, tai visų 
tų turtų kokie pasauly randasi, 
užtektų visiems, žmonijos ne- 
lamė tamsybėje, nesusiprati
me. žmogus pasirinkęs klai
dingą kelią, niekados nepasieks 
laimės ir visados kentės skur
dą ir vilks sunkią gyvenimo 
našta.

Pagrindinė mintis veikalo 
“Du keliu” yra nušviesti žmo
nijai kelius, kuriais reikia žy
giuoti, kad pasiekti moralų ir 
medžiaginį pasitenkinimą. Kad 
žmonijos gyvenimas butų har
moningai suderintas. Turint 
veikalo turinį omeny, kurs 
gvildena svarbiausi pios dienos 
klausimą, reikėtų tikėtis, kad 
rytoj, rugsėjo 11 d. į Lietu
vių Auditoriją suplauks būriais 
plačiosios mases, pareikšdamos 
gilios simpatijos, ne teatrui, 
bet išrišimui svarbiausio šios 
dienos klausimo, nuo kurio pri- 
klauso nuskriaustųjų ir paverg
tųjų likimas. Tai bus kaip ir 
barometras, kurs parodys ant 
kiek musų plačiosios masės jau 
suprato savo ekonominę padėtį 
ir susirūpino, savo ateitimi.

Bridgeportas
Sekmadieny j, rugsėjo 4 die

ną, Willo\v Springs įvyko Drau
gystes Lietuvos Dukterų išva
žiavimas. Viskas puikiai pavy
ko. Publikos suvažiavo daug, 
visi buvo patenkinti, linksmino
si iki vėlumos.

Musų komitetas, kuris susi
dėjo iš sekamų ypatų pp. 
Gudonienės, A. Valančienės ir 
C. Riškienės ■— dėjo visas pa
stangas užganėdinti publiką.

Nuo išvažiavimo draugystei 
liko gražaus pelno — apie po
rą šimtų dolerių.

Tariame nuoširdi^ ačiū vi
soms draugėms, jūsų šeimy
noms ir visiems svečiams už 
tokį skaitlingą atsilankymą. Nc- 
sitikėjom tiek svečių turėti. 
Dar kartą ačiū. —Narė.

May Reinhardt
pareiftk<" 

po pamatymo 
POTEMKIN

“Ai manau, kad lošimas nuo pi 
grindą turėtą pereiti j krutamas 
paveikslus.“

‘POTEMKIN’
bus rodomi

THE PLAYHOUSE 
t

410 So. Michigan Avė.
Prasidės rytoj per pietus ir bus 

rodomi kasdien nuo pietų iki 
vidurnakčio.

Kainos 50c ir 75c
Subatoj ir Neddioj 

75c iki $1
Tel. Harrison 2300-Vvtbash C073

L r m. ----------------J

Jei nori išmokti ’
gerai rašyti* — 
nusipirk typewriterį.

Pranešimas
šiuo pranešame visiems Chicagos lietuviams 

kad mes skelbsime NAUJIENOSE kiekvieną suba- 
tą ir pranešime kainas Anglių ir namų materiolo. 
Pranešime apie rųšį musų produktų ir kviesime jus 
daryti biznį su šia draugiška įstaiga.

Niekur Chicagoj jus nerasite geresnes rųšies 
anglių ir namų materiolo ir niekur nėra pigesnių 
kainų arba geresnio patarnavimo. Jums bus sma

gu vesti biznio reikalus su mumis.
Dabokit šią vietą kas savaitę, čia bus suteikia

ma naudingų informacijų.

Brig'hton
Coai and Building Material Co.

3701-27 So. Maplevvood Avė. Tel. Virginia 1050
“No order too largo for our eųuipment: Nonc too small for our 

appreciation.”

Lietuviu bylos teismuose
Naujai užvestos bylos Circuit 

ir Superior teismuose

Jusefa Verpas prieš Jurgį 
Verpą, bylos Nr. B. 151095, 
Circuit Crt., divorsas.

Ona Aiman prieš Petrą Ai
maną, bylos Nr. B. 150100, Cir
cuit Crt., divorsas.

Oliver Kkiman prieš G. Ka- 
rambelas, Jurgį Mantas ir ki
tus, bylos Nr. B. 150151, Cir
cuit Crt., dėl $2,000.

Jadviga Urbanavičiene prieš 
Juozą Urbanavičių, bylos Nr. 
403450, Superior Crt., divor
sas.

Povilas Kiusas prieš Sofiją 
Petrauskienę (alias Yucius) ir 
Joną Doe, blos Nr. 403305, Su
perior Crt., dėl $1,200.

Besu Zubovič prieš Elzbietą 
Bakuzas, bylos Nr. 403399, Su
perior Crt., dėl $15,000.

Antanas Banis prieš Frankį 
de Gries, Valterį-Vaitkevičių ir 
kitus, bylos Nr. B. 151217, Cir- 
cui Crt., dėl partnerystės.

Teresė Kunis prieš J. Kunį, 
bylos Nr. 403482, Superior Crt., 
divorsas.

P. Lastis prieš I. Lastj, by
los Nr. 403485, Superior Crt., 
divorsas.

Adomas Papiras prieš Adelę 
Papiras, bylos Nr. 463497, Su
perior Crt., divorsas.

Irene B. Venškus prieš Sta
sį Venskų, bylos Nr. 46352^ 
Superior Crt., reikalauja atski
ro užlaikymo.

Albertas Lewandovski prieš 
Elzbietą Levvandovski, bylos 
No. B. 151197, Circuit Court, 
divorsas.

Harry Goldberg prieš Stasį 
ir Zosę Laweikius, bylos No. 
B. 151214, Circuit Court, dėl 
$2,000.

N. Gatsis prieš Bėrnard W. 
Snow (beilifą), bylos No. 463- 
436, Superior Crt., dėl $2,800.

Peoples Restaurant
Nauji savininkai

Mes pagaminant skanius lietuvi
škus valgius, nes turim naują pa
tyrusią virėją. Todėl kviečiame 
visus atsilankyt, o mes stengsimas 
kuogeriausiai patarnaut, nes turiip 
jauną panelę Francis Bogdonaitę.

J. DEDINSKAS
^734 West 35th Street

& Emerald Avė.

I

MUSŲ
VAKACIJŲ 

KLIUBAS

Dabar yra atdaras dėl jūsų. Pri
sidekite prie jo ir iki kitų vaka- 
cijų sezono jus galėsite išvažiuo
ti iš miesto ir džiaugtis, kaip 
daugelis kitų daro.
Ponai Macikas, Sedemka, Jag
minas, Rymkiewicz ir Mickie- 
wich visuomet pasirengę jums 
patarnaut.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerui žinomas bankus tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Mainu Prog'a
Mainysiu savo saliuno biznį į automobilių, lotą, 

mažą grosernę ar ką turite. Saliunas randasi ant 
geros gatvės ir prie dirbtuvių, bet man vienai sun
ku užlaikyti; kas paimsite, tas laimėsite. Del dau
giau informacijų atsišaukit ypatiškai arba rašykite 
ką turite. ,

Mrs. K. W.
189 Wcstern Avė. Blue Island, III.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

------------------------------------------------------------------------ -

Town of Lake
NAUJIENO8, Chicago, AL
----  —u, . . ----- - ■■ - e

GYDO
Pastaba: Mano ofisas dabar randas)

Roseland
Susirinkimas

Rūgs. 1 d., ketvergo vakare, 
SLA 139 kp. laikė mėnesinį su
sirinkimą. Narių 
vavo; prisirašė

Antanas Rapinskis, 1315 S. 
Hermitage avė., 30 metų am
žiaus, dirbo Armour kompani
jai. Parėjo iš darbo, atsisėdo 
ant priegonkio namie, nuslabo 
ir nupuolė ant asfalto. Pers iškė
lė galvą. Koronerio tyrinėjimas 
daryta vakar.

Paliko velionio moteris ir 
trys vaikai.

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyry ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠIJI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

nedaug daly- 
vienas naujas

Nabašninkas pašarvotas p. 
Eudeikio laidotuvių įstaigoj, 
1605 S. Hermi lage avė. I^iido-

ValAndna:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj’nuo 2:80 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA-

2226 M ars ha 11 Rlvd.

TELEFONAS . ’> 14*0

neturinti pra-Valdvba nieko 
nešti. Organizatorius nusiskun
dė negalys gauti naujų narių; 
prašė, kad nariai jį nuvestų 
ten, kur galima naujų narių

nj, X vai. ryte iš Kryžiaus baž-
nyeios į šv. Kazimiero kapines.

dk n\’, rugsėjo 8 -tą, kaip 6:15 
vai. vakare. —Rep.

naajoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMF.TRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklą {tempimą, kuri* 

esti priežootimi galvos įknudijitno, 
svaigimo, aklą aptemimo, nervuotu- 
no, nkaudarr^ akių karštį, atitalac 
erdvas akis, nuima kataraktą, atl 
caiio trumparegystę Ir toliregysU 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
n h’m)tikimuoju, ngraminavirnaa da 
nmn« <u elektra, parodančia ma 
ir.ualcs klaidas. Speciali atyda at 

<r«»in ,».»h i mokvk!.'“ a.'kua. Vai. 10 
IcJ R No.lAlSo t 1O <»ct 1 n p

4712 So. Ashland Avė.
h* Mintiem d 75^c

z šeštadienis, Rūgs. 10, 1927

* i < I

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

laiškas iš Centro 
Jogmino pašelpos. 

praneša, kad pasire- 
tam tikrais konstituci- 

Jogminas negali 
nes buvo su- 
neužsimokėji- 

M.

Skaitytas 
icika’c 
Centras 
uniant
jos punktais, 
gauti pašelpos, 
spenduotas už 
mą mėnesinių mokesnių. 
Bacevičius, kaipo kuopos 
deris”, duoda įnešimų, 
kuopa apeliuotų į centrą ir 
šytų išmokėti Jogminui

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai 
vieokieam 
kalama, 
šaukus 
greit 
Kiam

nav»mą.
220> Lake St.

Melrose 
.. Park. PI. 
Phone Melrocs

Park 797

rel- 
l’a 

naktį 
šutei- 
patar

kad 
pra-
pa- 

šelpą. Bet kuo remianties? 'Po 
Bacevičius nepasakė. Išrodo, 
kad Bacevičius bando pasida
ryti sau politinio kapitalo, kad i 
paskui, esant progai, galėtų 

gauti iš Jogmino aukų. Jis turi 
būt tikėjosi, kad priešingieji I 
Bacevičiaus grupei nariai pa
sipriešins, kas tikrai Įtikins' 
Jogminą, jog Bacevičius yra 
tikras jo užtarėjas. Taigi Ba
cevičius bandė apgauti tą žmo
gų, kad jį supykinti su centru. 
Ar Bacevičius tikrai tiki, kad 
suspenduotam žmogui galima 

mokėti pašelpą? Aš manau, 
kad ne. Jeigu suspenduotam 
nariui butų išmokėta pašelpa, 
tai pats Bacevičius šauktų, kad 
centras laužo konstituciją ir 
<ikvoja SLA pinigus. Pirminin
kas betgi įnešimą priima iri 
leidžia balsavimui, l’ž įnešimą i 
balsuoja 7 nariai; prieš —- nė 
vieno, — tyčiomis susilaiko! 
nuo balsavimo, kad parodyti, | 
kaip musų valdyba ir Bacevi-| 
čius nepaiso SLA įstatų.

Mandagus — 
iresnis ir Pi-

tų Patarnavi- 
mas-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

t ♦ 17 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’o. 49 Ct., Cicero

'l’el. Cic#"«n 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auhurn Avė., Tel. Blvd. 3201

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd I’lace 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikalo meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

<

\ /
Paraše J.ŠARUNAS 

' ♦ 
' i 

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
' z V * *

38 puslapių—kaina 25 centai

i■n
w 1

K ONSTAN( IJ A šIDLAUSK 1E- 
Ne-ril'PRlNSKlENfi

po tėvais Ališauskaitė
Persiskyrė su Šiuo pasau-

1 u rugsėjo 9 d.. 5 vai. ryto, 
1927 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus. Paeinanti iš Bajo- 
riunų kaimo. Paliko didelia
me nu’iuditne vyrą Stanislo
vą, 3 dukteris: Antaniną, Ele
ną, Marijoną Martinkaitienę 
ir žentą, 2 siinus: Albiną ir 
Juozapą, 2 brolius ir gimi
nes. O Lietuvoj moliną Oną,
2 seseris ir 2 švogerius. Kū
nas pašarvotas randasi 8850 
Exange avė.

• Laidotuvės įvyks utarnin- 
ke, rugsėjo 13 d., 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Juozapo So. 
(Jtieago parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. K. Šidlauskienės 
gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, dukterys, alinai, 
žt*n*as, brolis, giminės. 

I.iiitlotiivčse patarnauja gro
bimus Eudeikis l’el. Yards 
1711.

JADVYGA JURYONIENfi 
po tėvais Denaitė

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubiirn A' c.
chicago ILL.

nes
de-'
su-
na-

2-ro apskričio, kviečiantis j 
2-ro apskr. konferenciją ir kad 
kuopa išrinktų delegatus. Ren
kami delegatai. Pradedama iš 
eilės perstatinėti ištikimuosius, 
bet mažai kas apsiima būti de
legatais. Bacevičius duoda Įne
šimą patvirtinti nominotuosius, 
o kad reikia 18 delegatų, tai 
kitus pririnkti palikti kuopos 
valdybai, kuri delegatus pati 
paskirs. Rožanskas pastebi,) 
kad to negalima daryti, 
valdyba negali po gatves 
legatus ieškoti. Pirmininkas 
tinka su pastaba ir pabara
rius, kad neapsiima. Čia duoda-; 
ma sekėjams suprasti, kad jie ; 
turi apsiimti. Bet tai mažai 
gelbsti. Peršaukia narius ant
rą kartą, l>et mažai gauna. Pa
galios patvirtinama apsiėmu
sius, viso labo 13 delegatų. Tai
gi nors šią kuopą kontroliuo
ja komunistai ir 2-ro apskr. 
pirmininkas ir sekretorius yra 
iš šios kuopos, bet vi stiek ne
gali išrinkti reikiamo delegatų 
skaičiaus. Pasirodo, kad ko
munistai apsidirbę su apskričiu, 
suskaldę jį, dabar ir patys ne
benori jo konferencijose daly
vauti. —Senas Narys.

Naujienų Laivakorčių 
skyriuj

išRugsėjo 5 dieną sugrįžo 
Lietuvos p-ia Jankus, motina 
žmonos naujieniečio p. Žyman
to, kuris taipgi redaguoja ir 
leidžia mėnesinį laikraštį “Gy
venimas”. P-ia Jankus išvažia
vo Lietuvon gegužės 18 dic»ną 
kartu su “Naujienų” ekskursi
ja.

P-ia Jankus praleido Lietuvoj 
daug smagių valandų. —Report

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 9 d., 11:30 vai. 
ryto, 1927 m. Gimus Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, 
Švėkšnos parapijos, Vilkėnų 
kaimo. Paliko dideliame nu
liudime dukterį Konstanciją 
ir žentą Pranciškų Jonikavi- 
čuj ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 140 \V. 46 PI.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugkėjo 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus para- 
nijos bažnyčių, kurioje 
bus 
velionio s 
nulydėta 
pi nes.

Visi a. 
minės, i 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti į i paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo
Duktė, žentas ir giminės.

I ijI j! u vės" patarnauja gra-

i i šv .
bažnyčią, kurioje atsĮ- 

gcdulingos pamaldos už 
sielą, o iš ten bus 
į šv. Kazimiero ka-

. a. J. Jurvonienės gi- 
d ra u gal ir pažįstami

hriii*. Eudeikis 
1711.

Antanas Rupnikas
Persiskyrė su šiuo pasauliu rūgs. K dieną, 6:10 valandų vakare, 

1927 m., sulaukęs 34 metų amžiaus, gimęs Vilniaus rSdybos, Švenčio
nių apskričio, Daugėliškiu parapijų:;, Kateniškių kaimo, paliko dide
liame nuliudime moterį Agniešką, po tėvais Pilitauskaitė, 3 sūnūs: 
Petrą, 13 metų, Antaną, 12 metų, Juozapą, 7 metų. Pusbrolį Motie
jų, ciocę Veronikų, du dėdės Kazį ir Mikolą Luneckius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4315 S. Herjnitage Avė.
laidotuvės Įvyks utarninkų, rugsėjo 13 dieną, K vai. ryto iš na

rų į ŠV. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines..

Visi A. A. A. Rupniko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidoti.vėst ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam,e Moteris, Sun-ni, Pusbrolis, CiocS, Dėdės ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Metinis Sukalamas
JUZAFA JOKUBAUSKIENE

Minimos liūdnos metinės sukaktuvės mano mylimos 
moters, kuri persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 9 d., 1926 
metais, sulaukusi apie 30 metų amžiaus, palikdama dide
liame nuliudime vyrų Joną Jokubauskj ir 3 sūnūs: Juli
jonų, Petrą ir Algirdą.

Praėjo vieni metai kaip ta beširdė mirtis atskyrė ma
no mylimą moterį ir paliko musų širdyse žaizdas, kurios 
niekuomet neišgys. Ją spaudžia šaltoji žemelė lietuvių 
Tautiškose kapinėse. O musų širdis veria gailestis ir nu
liūdimas. Ilsėkis, mano moterie, šaltoj žemelėj! Mes prie 
tavęs ateisime, o tu prie musų nesugrjši.

Nubudę liekame Jonas JokubauskM ir vaikučiai.
3724 S. Halsted St., Yards 1351

ONA RUČINSKIENE 
po tėvais Klcčkauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 7 d., 2:30 vai., 
1927 m. sulaukus 52 metų 
amžiaus. Gimus Suvalkų rė- 
įlybos, Alytaus apskr., Mas- 
laučiškių kaimo. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Kazi
mierą, seną motinėlę, du bro
lius: Vladislovą ir Pranciškų 
ir dvi brolienes. Kūnas pa
šarvotas randasi 1622 South

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 10 d., 1:31) vai. po
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Onos Ručinskie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį palaima- . 
vinį:) ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Motina ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius.______________

KAZIMIERAS KLARAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 30 d., 12 vai. die
nų, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus. Paeina Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Pašušvio parapijos, Dvarelių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liudime moterį Marijoną, 2 
sūnūs: Antaną ir Bladislovą, 
1 dukterį Kazimierą, 4 sese
ris ir 2 brolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randas 4508 
S. Wood st.

.Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugsėjo 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu- * 
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. K. Klaro gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Seserys, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

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

1911 Canalport A^e.
.Chicago

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

J

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų
i

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

Įsigykit Sau Vieną!
•• •

4 ' A . •

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 

t

nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus. 

• /

* Parsiduoda po vieną ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui *

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
kurias
taisy-
Ihibar

šiame miestuke kai 
išilgines gatves pabaigę 
ti, pradėjo skersines, 
taisoma naujai 107 gatvė. Ji 
bus ištaisyta nuo Cottage Grove 
avė. iki State gatvės; bus daug 
platesnė, n<gu senoji. Taipgi 
dabaigiania taisyti Michigan 
avė. Ji bus ištaisyta iki 95 gat
vės. Praporteriai tik kalbasi 
suėję, kad pusėtinai daug pri
sieis mokėti taksų už gatvės 
ištaisymą. Nors praporteriams 
ir nesmagu, kuomet prisieina 
užmokėti pusėtinai taksų už 
gatvės ištaisymą, bet visiems 
gyventojams gerai, kuomet nau
jos gatvės.

Be gatvių taisymo Boselan- 
de yra budavojami nauji namai. 
Jau pradėti budavoti du namai 
prie Michigan avė. ir 110 gat
vės. Už kelių mėnesių jie bus 
gatavi. Vėl bus proga biznie
riams paranduoti štorus dėl 
biznio, o daktarams ofisai. Nau
ji namai, pabudavoti prie Mi
chigan avė., neilgai stovi “for 
rent”, tuoj juos paranduoja. 
Bet yra daug senų namų, kurių 

iškabos padėtos “for 
rent”, tačiau niekas juos neno
ri randuoti, nes jie nebetinka 
bizniui. Nors tie seni namai 
išstovi po keletą mėnesių nepa- 
randuoti, bet savininkai laiko
si, laukia brangesnės kainos.

Roselande yra visokių viešų 
biznierių. Pagal žmonių skai
čiaus yra užtektinai ir biznie
rių. Bet atsiranda vienas žmo
giukas, vardu Martynas, kurs 
paieško imt raudonąją gazietą 
progresyviško barbeno.

Žmones, pamatę paieškojimą, 
suprato, kad jisai ieško barbe
no dėl Zoiiės. Mat ji angliškai 
nemokanti susikalbėti, kitui 
negalinti eiti nusikirpti plau
kus, kaip pas lietuvį barberį. 
Tas nabagas amžinas burdin- 
gierius ir paieško barbeno dėl 
jos. —Roselandietis.

Announccments
Pranešimai

ChicagoH Liet. Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas bus 
pirmadieny, rugsėjo 12 d., 8 vai. 
vakare, Auditorium svet., 3133 S. 
Halsted st. Geab. direktoriai ir 
draugijų atstovai pribukit laiku.

Nutarimų rašt.

ChicaKos Lietuvių DraugijOH Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
atsibus nedčlioj, rugsėjo 11 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Lea- 
vitt st., 2 vai. |K) pietų. Nariai ma
lonėkit susirinkti laiku. Užsimo- 
kėkit duokles, taipgi permainykit 
mlrašus, kurie persikėlėt į 
vietas. —X. Aaikus, rast.

kitas

girias 
nedč- 

Gcrb. publika 
skaitlingai atsilankyti, 
didžiausias ir paskuti- 
suvaižavimas šiame se- 
širdingai kviečia 

Komitetas.

Išvažiavimą j Jefferson 
rengia Morning Star Kliubas 
lioj, rugsėjo 11 d. 
kviečiama 
nes tai bus 
nis lietuvių 
zone. Visus

Kultūros 
šeštadieny, 
Wcstern avė 
Visos narės 
ivarbių reikalų aptarti.

Ratelio susirinkimas 
rugsėjo 10, 2121 N.

2:30* vai. po pietų, 
susirinkite, nes yra

•Valdyba.

Personai
Ašmena Ieško

TONS1LAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
^avo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-divfedon že

mę ir jums nori panaikinti kontrak- 
tus arba jus nesutinkate su kontrak- 
u, tai pasimatykit'su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušai biskį sutepti, pur
insiu pigiai. Saukit Tel. Nevada 3588

REIKALINGAS trečiarankis pieko- 
rius. Highway Bakery, 7053 Archer 
Avė. Tel. Hemlock 3771.

REIKIA mašinų operatorių ir off 
preserlų. Goldstein Clothing Co. Cyc- 
lone Station, North Chicago, III.

REIKIA sheiirmcn’o į geležies 
atkarpų jardų. Sainucl Pricc and 
Co., 67th St. and 48th Avė.

ALGA IR KOMISAS
Mums reikia keletu vyrų ir mo

terų dirbti kaipo agentai. Kurie 
neturi patyrimo, išmokinsime. Mes 
mokame 

nuokit
algų ir komisų. Atsišau- 

9 ryto iki 3 po pietų.
Federal Beserve Life
Insurance Co., 

1530 N. Bobey st.

REIKALINGAS pirmos klesos 
barberys; nuolatinis darbas. Atsi
šaukit tuojau. F. Druktainis, 2354 
\V. 68 St. prie Westem avė.

VYRAI, VYRAI, VYBAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Deb pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

/ MR. ANTIIONY
Room 1514 134 N. U Šalie St.

REIKALINGAS bučeris, atsišau
kit nedčlioj. 4501 S. Talman avė. 
Virginia 0765.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

VISOS GRYŽTA 
LIETUVON

PAJIEŠKOME CHORO VEDĖJO
Kuris gali gerai chorą mokinti, te

oretiškai ir praktiškai, ir geistina jei 
galėtų ir stygų (mandalinų) orkestrą 
vadovauti.

Pageidaujame, kad butų blaivus ir 
išmintingas, savo stovyje, mylintis 
muziką, ir bepartyvis, su paliudiji
mais.

Tegul neatsišaukia tokie, katrie tik 
tegali su vienu pirštu pianą skambin
ai, tokių apščiai turime vietoje.

Kreipkitės laišku, aprašydami apie 
save; aš suteiksiu daugiąus informa
cijų smulkmeniškai apie musų chorą 
ir vietos padėjimą, mokytojo užlaiky
sią. —

Rašykite
JUOZAS MACNORIUS, 

5721—14th Avė. Kenosha, Wiss.

Furnished Ilooms
RENDON gražus kambarys prie 

mažos šeimynos, arti gatvekarių, 
dėl vaikino ar merginos. Matyti ga
lima visada. 3531 W. 61 St.

RENDAI 1ŠFORNIŠIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, paalren- 
duoju į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausiu transportacija prie street 
karių linijos.

1606 So. Halsted St.

MES turime 2 grpjikliu pianu ir 
4 upright pianus, po $75 kiekvie
nas, visi geram stovyj. Atsišaukit 
iki 9, o nedčlidj iki 6 vakaro.

American Storage House 
2216 W. Madison St.

RENDAI kambarys dėl vaiki
no, gali ir virtuve vartoti, 2 fl. už
pakalis, 819 W. 34 PI.

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai________

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Riznis išdirbtas per daug 
metų. Lietuvių kolonijoj. 1515 So. 
49 Avė., Cicero, III.

Real Estate For Sale 
N amai-žemė Pardavimui

Laikas atėjo apsigint
Nuo dūmų, smarvės 

ir Trenksmo '
Kurie gręsia pavoju sveikatai 

trumpiną gyvastį jūsų pačių ir 
mažų vaikėlių augančių.

AR ŽINAI? KAD SVEIKA
TA IR GYVASTIS YRA bran
gesnė už visus pasaulio turtus.

Mainai
Visoj 
Chicagoj

Farma

RENDON moderniškas kamba
rys. 1 vaikinui, be valgio. 3237 
Auburn avė. 1 fl.

RENDAI kambarys vienam ar
ba dviem vyram, geroj vietoj su 
visais patogumais. 3227 Emerakl 
avė. Yards 6934.

BENDAl šviesus kambarys mer
ginai art)a vaikinui. Su valgiu ar
ba be valgio. Yra maudynė. Ne
sveiki nesikreipkite. 827 W. 34th 
Place.

Lošt and Found

PAIEšKAU šuniuko. Turi nu
linkusias ausis. Raišas ant pirmos 
kairės kojos. Ausys juodos. Ker
šas su juodom. Viena akis juoda. 
Visada kinkuoja. Už sugrąžinimų 
atlyginsiu. 162 E. 1161h St.

Automobiles
REIKALINGAS 1 tono trokas, 

bučernei tinkamas, ne senesnis 
kaip 25 metų modelio. Mainysiu 
ant touring kuro, jei bus reikalas 
pridėsiu priedo. 4615 S. Honore avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
gero automobilio arba loto ice 

į crcam parlor su pagyvenimu, ren- 
ildos $40. Kampas. 5205 S. Halsted 

st. Po šešių vakare.

REIKALINGA mergina dirbti ma
no ofise.

Taipgi reikalingi 25 agentai, parda
vinėti automoblus ir real estate. C. P. 
Suromskis & Co. 5833 So. Western 
Avė. Hemlock 6151.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų iš
taiga. 8827 Archer Avė.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
serne, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj. 8 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 68rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS
Labai geroj vietoj, tarp 9 šapų. Ne 

jokio biznio daugiau nėra. Nedėldie- 
niais atdaras iki 1 vai. po pietų. Sa
vininkas 3364 So. Halsted St.

Saliunas randasi
1248 W. Carroll Avė.

PARDAVIMUI groserne, geroj vie
toj, turiu du bizniu. 6024 S. Went- 
vvorth Avė. Wentworth 3967

i PARDAVIMUI piekarnė labai 
geroj vietoj. Biznis senai išdirbtas 
ir geras. Priverstai parduoti dėl 
silpnos sveikatos. 4544 S. Kedzie 
avė. ' ' ' .

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Gera vieta; duosiu ir mor- 
gičius, jei bus reikalingu. Naujie
nos, 1739 S. Halsted st. Bo^ 966.

PARDAVIMUI ice crcam parlor, 
cigarų, clgaretų, mokyklos įrankių 
ir kitokių mažmožių krautuvė. Pi
giai. Skersai gatVės lietuviška mo
kykla. 1437 S. 49th Ct.,/Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, sena vieta, darbo yra dėl dviejų. 
Parduosiu už tikrų pasiulijimą. Phone 
Roosevelt 4395

REIKALINGA mergina prie kriau
čių finišiuoti ir skylutes siūti. Joseph 
Sholis, 3133 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo, turi mokėt pa
gamini valgį. Tel. Geneva 673, 7 East 
State St., Geneva, III. Mrs. Zaranka.

MOTEBYS, MOTERYS, MOTEBYS

PERSIKELK Iš SENO, SU
RUKUSIO VIDURMIESČIO Į 
NAUJĄ GAMTOS SURĖDYTĄ 
LIETUVIŲ KOLIONIJĄ 

SPRING FOREST

Didelė, 380 akerių farma 
visos reikalingos mašinos 
gyvuliai stock, triobėsiai 
ir budinkai.
Tik 100 mylių nuo Chicagos 
Maino į gerą biznišką bildingą.

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai labai pigiai. Apleidžiu Chi- 
cagą. Tel. Lafayette 9315. 4200 S. 
Mozart st.

GERA PROGA parsiduoda Hard- 
ware biznis, geroje vietoj,e lietuviais 
apgyventoj. Biznis išdirbtas per 
daug metų ir eina gerai. Galima pirk
ti su namu ar be namo.

1421 So. 49th Ct., Cicero, III.
Phone Cicero 2725-R.

RESTAŲRANTAS, bargenas, ge
roj vietoj Vrė.^t Side, prie transfe- 
rihio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 S. Kirkland avė. Ist floor.

Kauno “švyturio B-vė” atper
ka atgm iš A. Olszevvskio visas 
savo knygas kurias ji buve 
jam pardavusi 1925 metais. Už 
mėnesio laiko tos visos knygos 
bus jiems išsiųstos Lietuvon, 
šiose knygose yra didžiausias 
pasirinkimas įvairių teatrališkų 
veikalų, dainų ir geriausių kom
pozitorių muzikos gaidų, Įvai
rių mokykloms vadovėlių, Lie
tuvos žemlapių, Vilniaus miesto 
albumų, įstorijų, pasakų, apy
sakų, romanų ir šimtai kitų kny
gų.

ANGLŲ KALBA
Gramatika, augštesnės mokyklos 

mokslas, privatinės instrukcijos. 
L. K. Markoff, 3403 W. Madison st. 
Tel. Nevada 3073.

PAIEšKAU draugės apsivedimui 
nuo 38 metų iki 45 m. Aš esu 45 
melų. Turiu švarų bizni. Ir butų 
geistina, kad moteris mylėtų pa
dirbti nors tada, kai butų reika
linga. Norinti arčiau susipažinti, 
atsišaukit per laišku. 1739 South 
Halsted st. Box 969, Chicago.

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
1514 134 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai už $295. Atsišaukit greit. 327 E. 
115 St. 2 fl. iš užpakalio.

PABSIDUODA kietoms anglims 
kūrenamas pečius, tik vienus me
tus vartotas, geram stovy. Parduo
du greit, nes persikeliu į kitų vie
tų. 4615 S. Honore st.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, savininkas nori visai pasitrauk
ti po 15 metų gero biznio, gražus 
fikčeriai, šviežus stakas, geroj vie
toj prie Ashland avė., kaina ne
brangi, gera progą* Atsišaukit:

6040 S. AsWand avė.

Room

BABGENAS. Pardavimui saliu- 
no fikčeriai ir elektrinis pianas. 
M. Kasolis, 551 W. 14 PI.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras. 5200 S. Western 
avė.
 \ . 

PARDAVIMUI saliunas su na
mu arba be namo. 5111 S. Went- 
\vorth avė.

Taigi kas dą norėtumėte ku
rias nors ši šių knygų gauti, tai 
pasiskubinkite jas užsisakyti 
kol neišsiųstos, nes už mėnesic 
laiko jau Jos visos bus kelionėj 
Lietuvon ir tada bus jau pervė 
lu jų reikalauti.

Rašykite tuojaus adresu:
A. OLSZEVVSKI

3211 S. Halsted St., Chicago, 111.
Reįkalaudami Katalogo įdėki

te 2c. štampą.

CIASSIFIED ADS
Announcements

Roseland, — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politiko.^ Kliubas turės sa
vo mėnesinį susirinkimų 12 d. rug
sėjo, 7:30 vai. vak., Strumilos sve
tainėj, 158 E. 107 St. Malonėkit vi
si nariai pribūti, nes bus svarbių 
.svarstymų kasltnk kliubo reikalų.

Vlad. KrlatopaitiH, lašt.

Liet. Piliečių Br. Kliubas rengia iš
važiavimų su programų, nedčl., fug- 
kėjo 11 d., Lainės miškuose. Kurie no
rės važiuoti troku, tai turi pribūti iš 
Vyto 3343 Auburn Avė. Kviečiam at- 
ilankyt visus,* nes bus gera muzika 

geras programas. Visas pelnas 
sunaudotas dėl M. M. Juodžio pa- 
’o pastatymo. Jpi bus lietus, tai 

ažiavimas atidėtas ant kito ne- 
per išvažiavimą įstojimas 

xis veltui.

Help Wanted—Male-Female
 yInky, Beik ia

VYRAI IR MOTERYS • 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vienų valan
dų nuo 7;30 iki 8:30 kiekvienų va
karų; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departahientų, nėra skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietų dėl 
jusų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandų kiekvienų vakarų, mes mo
kėsime jums JflO į savaitę.
MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIM IR JUMIS 

šis darbas netrukdys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Darbas yra papras
tas, patyrimas nereikalingas ir vi
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite tikti tai vietai, jei jus turite 
25 metus amžiaus. Jei jus esate 
tas žmogus, kuris nori pasiekti kų 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
jusų užsiėmimas, todėl atsišaukit 
asmeniškai pėtnvčioj, rugsėjo 9 d., 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towers 
Bldg., 6 N. Michigan avė. Tas tik
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
nori dirbti, kurie nori ko nors at
siekti. Randasi neajiribuotų progų ( 
šiame naujame projekte, bet jus 
turite veikti greit, — VEIKIT TUOJ 
— nes tos vietos bus užimtos la
bai greit. Tai yra didžiausia pro
ga Chicagoj, ir jei jus esate geras 
darbininkas ir atsakysite į^tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po petnyčios, rugsėjo 9 d., 8 vai. * ly
giai.

BEI KALINGA patyrusios veiter- 
kos ant naktų; valandos nuo 8 vai. 
iki 6 vai. ryto. Peoples Bestaurant, 
1628 W. 47th St.

For Rent
RENDAI 3-jų kambarių flatas 

su • vėliausios mados Įrengimais. 
Vana ir elektra. Renda pigi. 
Vienas blokas iki gatvekarių. 
Kreipkitės į krautuvę. 5211 So. 
Kildaie avė. Phone Virginia 0631.

RENDON puikios krautuvės prie 
Archer Avė. gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima tuoj užimti, rendų $55 
j mėnesį, atsišaukit 4003 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9305, Republic 8915.

RE N DON 8 kambarių fintas, kar
štu vandeniu šildomas, naujai deko
ruotas, kambariai šviesus, netoli gat
vekarių ir elevator. 1542 Oakley Blvd.

RENDAI 4 ruimų flatag, švie
sus, elektra, ant 2 fioro, su visais 
parankumais. 3108 S. Halsted st.

RENDON krautuvė, tinka bile 
kokiam bizniui, 4 gyvenimui kam
bariai iš užpakalio, 1 karo gara
žas ir vištininkas. 2659 W. 43 St.

T()WER RUILPING
6 N. J^ichigan avė. 

. Rdom 1201
. —ii ■■

proga dėl ga- 
smarkios moters ar vyro.

NEAPSAKOMA 
bios. ir 
Galima padaryti 10 ir 15 dolerių Į 
dienų. Dalykas švederiam dirbti 
mašina. Atsišaukit po antrašu: 

1501 N. Hoyrfe avė.
Matykit janitorių.

PARDUODU trijų ruimų rakan
dus nebrangiai. Gali renduoti šva
rius 4 ruimus $12 mėn. 2 lubos 
užpak. Ateik vakare arba nedčlioj 
iš ryto. 2952 S. Quinn St., Bridge- 
port.

PARDAVIMUI stubos rakandai 
iš priežasties išvažiavimo i kitų 
miestų. 3417 S. Wallaee st.

PARDAVIMUI dvi siuvamos Sin- 
ger ir \Vhite naujos mašinos. Par
duosiu pigiai, 2 lubos. 822 W. 37 
Place.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, paskutinės mados, kaip 
nauji. Pigiai. 4644 S. Bocl<well 
St. 2 fl. Tel. Lafayette 4410.
M—III I

Musical Instruments
_______ Muzikoslnstrumentai_______

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleiiais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDUOSIU $750 vertės grojikų 
pianų už $180, suolelis, Voleliai ir ca- 
binet, 6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas. 
Turi būti trumpu laiku parduotas, 
nes jidnu i kitų bizni, 444 W. 29 st.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj tarp svetimtaučių: airiŠių, 
švedų ir lietuvių. 5 metams lysas. 
Turiu du bizniu, todėl vienų pri
verstas parduoti. 5260 S. Halsted

PARDUODU savo $3000 vertės 
lietuviškų knygų už $1000 arba 
mainysiu į biznį, lotą arba fauną. 
Visos knygos gerame stovyje —■ ge
rai einančios, kaip tai: Geografi
jos, Žinynai, Orakulai, Istorijos ir 
t. t. Galite kreiptis telefonu apie 
7* vai. vak. Brunswick 6535 arba 
laišku | '‘Naujienas” Bok 970, 1739 
So. Halsted st.

TfiMYKIT lietuviai šitą negirdė
tų barbeną. Parsiduoda restoranas 
labai pigiai, tarpe dirbtuvių ant 
bizniavo streeto. Biznis geras, ga
lima sakyti aukso mainos. Lysas 
dar ant dviejų metų. Turiu par
duoti į trumpų laiką. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Matykit savinin
kų B. B. Grill Shop, 4928 S. Western 
avė;, Ch-go. Tel. Republic 5959.

TURIU parduoti porų arklių. 
Arklys sveria 1800 sv., kitas 1700 
svarų. Abudu juodi, vienas 8 metų, 
kitas 12 m. ir express vežimai, 1 
bekerio vežimas, Parsiduoda labui 
pigiai ir visi arklių pakinkai. 
J. M., 1407 Washington Blvd. Hay- 
m ark et 0327.

RENDAI štoras dėl real estate. 
Geroj apielinkėj. Renda $35, ,736 
\V. 35th, St. Bunke, Midway 2246.< >. \ ■ ./.v ' a..iv 2 —r~*—

1 RENDAI kambarys vaikinui, 
karštu vandeniu šildomas, prie ma
žos šeimynos. 3437 Emerald avė.

RADIO ir radio cabinetai, išdirbi- 
nėtojai. Sampeliai pardavimui po $10 
ir daugiau. Mr. McGUINNIS, 863 W. 
Rundoiph St. Tel. Central 5204

PARSIDUODA groserne, imsiu į 
mainus cottage arba 2 flatų namą. 
Galiu pridėti pinigų, šaukit Repub
lic 4Ū7O; 6815 S. Ashland avė.

Už $150 nupirkite mano beveik 
rląujų• grojddį pianų, stiklinį cąbriįet, 
inlolėlįif ŽOO rplių. \ Matykit/ Mdnftie, 
man reikia biskį pinigų. Josėph De- 
mick, 2332 W. Madison St. 1 fl. front

PARDAVIMUI naujas grojiklisPARENDAVOJIMUI kambari.s, 7,1. u oliiikaskarštu vandeniu šildomas. 713 W. Pli‘nas’ 8<? 1 ‘ J2,1UQki“ «
21 St. 1 fl. frontas. arba mainysiu į jūsų radio. 3116 

W. 44 St.

MAINYSIU 120 akrų farmą, ne
toli Ludington, Mich., ant Chicagiks 
namo 3 arba 4 flatų, geroj vietoj. 
Karma v ra išmokėta. Klauskit 

Mr. Vaičaitis 
Lafayette 6036

Kur yra aukšta ir sausa vieta 
su dideliais pavėsingais me
džiais, tyras ir sveikas oras pa
ilginimui gyvenimo.

Taipgi gana gerbi žinoma vie
ta visiems pirmiau vad. WIL. 
L0W SPRINGS, tiktai pora blo
kų j vakarus nuo Kean Avė. ant- 
pat Archer Av. Jau keletas šim
tų Lietuvių šeimynų laimingai 
gyvena po lopuotais miško me
džiais, turi didelius daržus, pri
siaugina visokių savo daržovių, 
vištų, šviežių kiaušinių ir viso
kių fruktų, kurių jiems pirkt 
nereikia. ' Tikrai yra? &>j iškas 
gyvenimas kaip tik Lietuvoj.

, V.J

Atmesk viską, atva-
žiuk pamatyt

Šiandie ar rytoj, SUBATOJ 
IR NEDĖLIOJ, Rugsėjo (Sept.) 
10 ir 11 d. 1927.

subdivizijos . u?bAi0im6 
IŠPARDAVIMAS DIDELIŲ LO 
TŲ U. IR % AKRO DIDŽIO SU 
DIDELIU MIŠKU Kaina $650, 
•4 DALĮ ĮMOKĖT IR $15 Į MĖ
NESĮ.
DARŽOVĖMS LOTAI PO $300 

$100 ĮMOKĖT. ho Į MENESĮ. 
Su visai parankumais kaip tai: 
gatvekariai, gelžkelio stotis, ce
mentiniai bulvarai, mokyklos ir 
Storai ir čia pat arti nuo visų 
Chicagos dirbtuvių tik 30 miliu
tų važiavimo.

TRANSFER KAMPAS ANT 
ARCHER AVĖ. IR lOOth AVĖ. 
82x175 pėdų didžio, 9 kambarių 
stuba, skiepas, akmenų funda
mentas. Tik stiklu įdėjus gata
vas storas tinkamas bile kokiam 
bizniu. Greitam pardavimui tik 
$10,500, veltas dubeltavai, tik
tai *4 dalį įrtiokėt, likusius leng
vais išmokėjimais.

ARCHER AVĖ. KAMPAS 
PRIE PARKŲ 50x171 pėdų di
džio, nauja 5 kambarių stuba su 
dideliais porčiais. Labai patogi 
vieta dėl Road House (ir užkan
džių stoties. Greitam pardavi
mui tik $5500, pusė įmokėt, li
kusius ant mortgečių ilgam lai
kui.

S. P. KAZWELL & CO. 
(S. P. Kazlawski Žėtnių 

savininkas) x

Subdivizijos Offisas

Archei* Avė. & Springs St.
Ė. O. Willow Springs, III.
Tel. Willow Springs 61.

Chicagos Offisas

6812 So. Westero Avė.
Tel. Prospect 2102

BIZNIAVAS mūrinis namas su 
bučerne ir grosertte, Brighton 
Park apielinkėj. Mainysiu ant 2 
flatų arba bungalovv. Klauskit 

Mr. Misevičių 
Lafayette 6036

2 FLAtŲ mūrinis ir medinis 
namas su štoru, arti 63 ir Ashland 
avė. Mainysiu ant 4 flatų po 5 
kambarius. Klauskit

Mr. Duzynski 
Lafayette 6036.

VABDUOSIU pigiai 4 flatų 
muro namą po 5 kamb. ir 4 ka
rų muro garažas. 1 metų senu
mo, Vi bloko nuo 63 gat. ant 
Califomia avė. Vėliausi įrepfii- 
njai, kpj«om / šiW. . ug^vifr 
ifc,;' liiifetai, radio plūgįi, iKfe- 
wunee boileris ir t. t. Priinisiu 
lotus arba mažą namą mainais.

S. PASZKEVVICZ
6345 S. California avė. 

Hemlock 4555.

2
Garažas
Gera biznis, gera vieta
Display Room
Vietos dėl 100 automobilių 
Maino Į gerą bildingą.

3
Nori farmos
100 akerių
Netoliaus kaip 100 mylių 
Nuo Chicagos.

Duoda ,.a • 
2 flatų naiiją namą 
mainais ir pinigų

tjk8

•9

/»

Bučernė
Parsiduoda pigiai ‘
Biznis geras, sena vieta
Mažai knygučių
Bridgeporte
žema renda su pagyvenimu
Maža kpmpeticija
Trakas, garažas etc.
Del ligos parsiduoda

5
Lotai ir automobilius
Mainosi į pigų namą ‘ 
Pridedant biskį pinigų

6 i
Mainysiu
Bizniavą muro namą storas, 
3pagyvenimai, visi įrengimai, 
prie transfer kampo, 
Bridgeporte.
Bile biznį imsiu mainais.

Su visais reikalais kreipkitės 
pas įgaliotinį, pirkime, 
pardavime ar mainyme, 
ir visados tapsite 
užganėdintais.

S. J. DARGUŽIS,
807 West 18th Street

Canal 4960

BABGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra Jyso, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

TURI būt parduotos paliktos už 
skolų, 2339-41 N. Moody avė., x/z 
'doko nuo Grand avė., netoli karų, 
2 moderniški bungalovv, po 5 kam
barius, stikliniai miegojimui 
čiai, karštu vandeniu šildomi, 
to medžio trinias 

GABLE LUMBER CO.
417 N. Western avė. West

por- 
kie-

2260

4 FLATŲ namas po 4 kamba
rius, pečiais šildomas; neša geras 
remias. Randųsi prie 67-tos ir 
Ashland avė. Mainysime i 2 fialų 
muro namų vienuolyno apielinkėj.

2 FLATŲ medinis namas, 5 ir 
6 kamb., karštu vandeniu apšildo
mas, 3 karų garažas, geroj vietoj 
Roselande, nėra morgičių. Mainysi
me į bizniavą namų ant biznio gat
vės, bile kur.

2 FLATŲ muro namas Roselande, 
6 ir 6 kamb., 2 karų garažas, 2 
metų senas, karštu vandeniu ap
šildomas. Turi butj parduotas grei
tu laiku už daug mažiau, negu kaš
tavo pastatymas.

Tel. Pullman 5950 
Waitches Bros. Corp. 

10756 Michigan avė.

JEI NORI gerai pirkti, parduo- 
arba išmainyti namų, lotų ar 

biznį be skirtumo kokioj dalyj 
miesto; gauti gerą inšiurinų arba 
atsakantį ir sųžini.škų patarnavimų 
visuose Real Estate reikaluose, 
kreipkis laišku arba ypatiškai pas 
WAITCHES BHOS. CORPORATION 

10756 S. Michigan avė. 
----- - •

niDELlS BARGENAS ,

ti

PARSlbtJODA 2 bizniavi lotai. 
Randasi ant 144th ir Halsted St 

Savininkas 
7359 S. Paulina st. 

Hemlock 3479
(Continued un page 8)
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Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

Kitur?

Rodykle

Už $500 cash nuperki Bridge- 
porto širdy 3 flatų po 5 kamba
rius medinį namą.

Labai pigus, geras, kaina tik 
$6000.

2

Už $1000 cash

Nuperki 4 flatų mūrinį namą 
po 4 kambarius. Visi įrengimai. 
Kaina tik $5800.

3

$1500 cash
Parsiduoda 4 flatų muro 

mas, geram padėjime 
toj, gera transpirtacija. 
tik $6000.

na-
geroj vie- 

Kaina

Parsiduoda 2 po 6 kambarius, 
mūrinis nataias su elektra, va
nos etc. ETAOIN
nos etc., 2 karu garažas. Kaina

Brighton Park
$3000 cash

tik $8000.
Perka 3 po 5 kamb. muro 

mą, su visais įrengimais, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Kaina tik 
$11,500.

PARDAVIMUI namas ant Western 
Avė. tarpe 69 ir 68 St. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant mažo cottage. 
Atsišaukit 327 E. 115 St. 2 fl. iš už
pakalio.

BIZNIAVAS lotas ant Archer 
’ avė. Mainysiu ant biznio. Kreip-

k i tęs:
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildo
mas, kampas, 2 karų garažas, cc-

PARDAVIMUI meilinis namas,! 
krautuvė ir 3 flatai po 4 kambarius. 
Rendos $97 į mėnesį, Kaina tik $8500. 1 
Savininkas duos morgičius. 1734 So. kampinių lotų. 
Union Avė. 2nd fl. rear. i Buren St. ir 301h Avė. Noriu
---------------------------------- *—*--------- Į nvti ant biznio. Klauskit C'rL’MIZ 

Pardavimui 6 kambarių mūrinė;
cottage, 3215 V/all St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, įmokėti $500, ki
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar-1 
mitage Avė. Humboldt 6719.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

PARDUODU e<|uity už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Palisade 6933.

Naujas 2 flatų nnmns, nrlr Con- 
cord Street netoli Cicero, 1 blokas 
i vakarus nuo North Avė. Už ge
rinusį pasiūlymą. Savininkus Spaul- 
ding 3069.

Didžiausi Bargenai
PARDAVIMUI arba mainymui 

muro namas, 2 štorai ir 4 fialai po 
6 kambarius, gražioj apielinkėj, 
gera transportacija.

BRIGHTON Park naujas 
namas, 2 po 5 kambarius su 
lotais. Bargenas.

COTTAGE 4 kambarių su 
lotais, 
kusią sumą ant išmokėjimų.

A. Grigas
3114 S. Halsted st.

Phone Boulevard 4899

muro 
dviem

montuota gatvė, gražioj apielinkėj, 
geriausis bargenas North West 
Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas 3458 Natchez Str. Tel. 
Palisadų 5690.

ant 21 J "
Van SU mažu {mokėjimu galite 

mni" I nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 

___ , kas nori, gali pirkti ir už cash. 
PAKSIDUODA 4 kambarių cottage, Namas randasi puikioje Mar
ginius beismentas, vana, elektra; ųuettc Park apielinkčje, tik

HiS’į’ xav^u-<!!lninDisil1 anl gl' trejetas blokų nuo parkų, arti
seno. 2308 W. aOth Place. •’ . . \ , 1 V,. , ,

2 LOTAI, 80X125, prie Natchez 
avė., į IŠaurę nuo Belmont avė., 
vakarinis frontas, yra visi įrengi
mai ir apmokėti. įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

$1500 TURIU įmokėjęs 
. Yra kampas

MBS. STENK 
•1542 S. Rockvvell st.

Lafayette 7898

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis mimas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Hcrnnann, 1747 N. 
Mnyfield avė. Tel. Merrimac 4162

gatvekarių ir boulevarų. Pirkė-
PARDUOSIU ar mainysiu 2 fla- jas gaus lengviausias išmokėji-

tų mūrinis namas po 5 kambarius. 
Randasi geroj i . ’
Cottage Grove avė. Kreipkitės prie 
savininko. 5211 S. Kildare avė. Tel. 
Virginia 0631.

apielinkčj ant 67 ir mo sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

SUNKU tokį gauti. South west 
side, 5 kambarių, sun parlor, ugna- 
vietė, karštu vandeniu šildomas, 
bungalovv

2 FLM, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drmnmond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis fintas iŠrenduolas už $50,

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, Rražų 
7 kambariu, Colonial stygiaus narni], 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi moderniški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE IMOKBJIMO

KAS 
TURI 
FARMAS 
NUO 
100 
IKI 
250

AKERIŲ, 
MAINYSIU 
ANT 
NAMO 
(CHICAGOJ) 

N*E TOEIAU 
KAIP 
1(M) 
MYLIŲ 
NUO 
CHICAGOS. 
TUOJ 
PRANESKIT. 
S. Jt DARGUŽIS, 
807 W. 18 ST. 
CANAL 4960.

/

Miscellaneous
Įvairus_________

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame Šį materiolą 
labai pigiomis kainomis. Mes ga
lime suteikti visus reikalingus pla
nus dėl plumbingo ir narnų apšil- 

| dymo įvedimo.
Abbot Wrecking and 

Lumber Co.
5201 W. Grand avė.
Tel. Berkshire 1321

STOGDENGYS??!
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

l lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

>

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

1 nuiisiuim, tik už $6900. Bet tik to- j kaina $13,500, cash reikia $2500. 
kių turiu vieną, pašaukit arba pa*-1 G. įtari Grindler, 1956 N. Kentucky 

'matykit mane šiandie. |avė. Tel. Palisade 0029.
Steve M. Girlich j ------------------------ ------------- ——-----

3042 \Ventworth avė. Calumet 4663: PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 
------ Lake Avė., G kambarių reizdenci- 
kam- ja, karštu vandeniu šildoma, kaul
intas pinis lotas, 87x124, assesmentai iš- 
par-! mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 

greit, 12^ bloku North Western Stotis.
, G. Earl Grlnder. 4956 N. Kentucky 
avė. Palisade 0029.

Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1850, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

dviem | 
Kaina $3,000, cash $500, li-

GERA proga kasdie, N. E. 
pas 80 St. ir Vlncennes avė., 
55x125, važiuoju į Europą, 
duosiu tiktai už $6750, veikit 
tai v ra kampas, šaukityra kampas. Saukit

Steve M. Girlich, 
3042 VVentworth avė.

Phone Calumet 4663. PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120x180, aptverta ir garažas, prie 
Coimtry linijos, $3350 c'ash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi Va akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 

n.<.u.Uvv .c... Hek. Augančioj apielinkėj. C. A.
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu KIRK\V()OD, 3939 W. North avė. 
arba be biznio. Kaina $13,000 Belmont 2407
$3,000 cash reikia, šaukit savinin
ką vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

fomia avė., pečium šildomas, muri- 
1 nis namas, 5—4 kambarių t’latai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
po 6 kambarius, elektra, maudy
nės, turi būt parduotas į trumpą 
laiką. Kaina $38IMI. Hondos $54. j 
3751 S. Emerald avė.

4 ir 2 flatų namas, kaina $16,000, 
mainysiu, e<|ui.ty $8000 j pilnai įreng
tų farmą. Naujienos, Box 967.

KAINA nužeminta $2600, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5-33 S. Kilpatrick Avė., ‘,4 bloko

$500 JMOKfiTI
'70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt.: 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj,:

kainos kyla, mainysiu į namą ai !

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101X6X126, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAVVNDALE 6688.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 
N. Cravvford Avė. Irving 2634.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1 bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15.000. % cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.Pardavimui gerai pastatytas 2 fla- 

j tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, kar- 
1 štu vandeniu Šildomas, aržuolo tri
nias, dideli kambariai, angliškas skie
pas iš fronto įeinamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai įmokėti. Savi- ,
ninkas 1526 N. Springfield Avė. Tel. Į dinis bungalovv, galima padaryti 4

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me-

kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, motiniška konstrukcija, gatve 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil- 

Parsiduoda lutas 35x125, neto-j.darė 6405.
. Ii mokyklos, krautuvių, traukinių, i —--------------

i. , r , v . , a i ! elevatorių, busų ir boulevardų. Ga-1porčiai, rėva išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą |jma sfafyti stubas, nes žmonės jau

likusius lengvais išmokčji- ? mur,J] 
.olas hainuoin $750. Veikite t°ti kaipo ofi:

į pietus nuo Archer avė. karų, fur- ’ ur
mis šildomas, aržuolo Irimas, gra-(lotą. Gatvė cementuota ir apmekėta, l 
žiai dekoruotas, stikliniai 1
kaina $6500. t808 S. Ashland avė. iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka- 
Canal 1272. rus, arba imkit Aicher Avė. karą k’

' Spautding Avė. ofisas prie Nortwest 
kampo Spaulding ir Archer Avė. Tel 

j Lafayette 9570.
PARDAVIMUI 8 kambarių re-1 

zidencija, lotas 45x125, penkių 
1 etų senumo, kaina $12,000, cash I . 

1*2500, kitus išmokėjimais, 4 mieg-1 
ruhniai, savininkas 5925 Addison 
SI. Palesade 4998.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, lotas 33X125, .savininkas ap
leidžia miestą. Went. 3833.

PARDAVIMUI medinis 3 kamba
rių cottage, elektra, maudynė ir 
vieno karo garažas. Lotas 60X150, 
kampinis ant statė kelio, netoli 
Chicagos. Parduosiu arba mainysiu 
ant automobilio arba grosernės.

3314 S. Auburn avė. •

MARQUETTE PARK
5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 

bungalow, moderniškas, mūrinis 
garažas, geriausis bargenas, $2000 
įmokėti, kaina $6500.

2—5 KAMBARIŲ naujas mūri
nis, karštu vandeniu Šildomas^ pla
tus lotas, gatvė cementuota ir ap
mokėta, inainysžu į lotus arba ma
žesnį medinį namą bite vietoje.

2—6 KAMBARIŲ naujas mūri
nis, karštu vandeniu šildomas, pla
tus lotas, moderniškas, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, mainysiu 
bile į ką nors mažesnį.

BUČERNC ir grosernė, geroj vie-. 
toj, geras biznis, naujas namas, 
modemiškas, mainysiu bite į ką.

2 NAUJI namai, ką tik užbaigti, 
išrenduoti, 7 flatai ir krautuvė, 
parduosiu arba mainysiu į 
prapertę, bile ką turit.

Prie 63-čios Gatvės Pa.rlf
4 fl. mui. bildingas, 2 po 4 mentiniu pamatu, geroj vietoj,

na-

Uždarbis, gyvenimas ir turtas 
laukia pirkėjo. Našlė moteris 
neįstengia, sena vieta. Renda pi
gi.

6 cash

ce- 
ne- 

kambarius ir 2 po 5 kamb.. Va- toli gatvekarių, parduosiu už $5500. 
nos, elektra n kiti parankumai. su gasas, elektra, vanr, par- 
Pečiu apšildomas. Platus lotas duosiu arba mainysiu į 6 kanroa-) 
50x125. Cash reikia tik $3500.'r,Ų j^kambarJŲ cottage, 2—4 
Kaina $13,000. kambarių namukas užpakalyj, kam

pinis lotas, abu namai verti $9000, 
kaina $7500.

W: H. KELPS & CO., 
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

Čionai nepaminėtų bar
menų informacijas gau
site pas mus ofise.

Kreipkitės pas

S. J. DARGUŽIS, 
807 West 18th St. 

Canal 4960

BARGENAI, TAI BARGENAI
Parsiduoda 30 pėdų lotas 

vienuolyno apielinkėj už $200.
Kampinis lotas 65X125, tik 

vienas blokas nuo Marųuettė 
Parko. Kaina $3,200. Atsišau
kit į Western Avė. Realty Co., 
6953 S. Western avė.

PARSIDUODA mūrinis bunga
lovv su .garažu, pigiai. 6025 South 
Mozart St.

Naujoj lietuvių kolonijoj

PARDAVIMUI 7 kambarių bunga- 
o\v, nebrangiai

5942 So. Tai man Avė.

ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 
$150, r ;
mals. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsirinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit 
vvorlh 3669 arba rašykit:

L. NARMONTA
(Narmontaitė)

5710 S. ADA ST.

Went-

Lietuviai darykit bizni b u lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų murini* garažas, galima var

is*, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį {mokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

Kampinis lotas, 60x125, kontrakto- 
•iai, turi būt parduotas j dvi savaiti 
mano speceliu pasiulimu, ’$7500 cash, 
5617 S. Marshfield Av. Prospect 10569

Exchange—Mainai
MAINYSIU dviejų flatų mūrinį na

mą. 9616, Calumet Avė. ant gero biz
nio arba mažos farmos. 3116 S. Hal
sted St. Yards 1457

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų
1943 W. 51 St, Chicago

BUNGAL0W dėl mainymų. 
Išsimaino bungalow vienuoly
no apielinkėj ant 2 flatų į 
Brighton Park. Atsišaukit j ----- ----  —-
Westen> Avė. Healty Co., 61)53 721 Fulton- Haymarket 6961. 
S. Western avė.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg.

Farms For Sale
Ukiąi Pardavimui

Farmų Bargenai

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

PARDUOSIU arba mainysiu 
200 akerių geros žemės prie dide
lės upės, 13 karvių, 3 arkliai, su . 
visoms mašinoms. Kaina $7,500.
BIZNIERIAMS spekuliantams pro

ga! 35 akerių farma prie pat Le- 
mont miesto. Parduosiu už pusę 
kainos. Kurie pasiskubins, tie 
mės.

A. Grigas
3114 S. Halsted St. 
Pilone Boulevard 4899

lai-

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė.

Chicago

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba jvedani 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. 2108 S. State St. Calumet 
4200—2029.

SPECIALIS 
BAKGENAS 
—Tik šią savaitę— 

Geras muro namas 
Karštu vandeniu apšildomas 
2 flatų 5 ir 6 kambarių 
Visi parankumai 
2 karų mūrinis garažas.

Prie Parko
Už J3000 cash 
Kaina tik $10,000 
Tuojaus šaukit įgaliotinį 

Canal 4960

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčini, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Mozart st. Tei. Irving 5540.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fia
lai, įplaukų $6700, gera proga už 
$10,000 įmokėti. Matykit savininką. 
6409 S. Halsted st. Tel. Englewood 
7773.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininką, furnas šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportaciia, modemiškas, 
mainysiu į 2 ar 3 flatų namą North- 
vvest, kaipo dalį {mokėjimo. Šaukit 
savininką Brunsvvick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

PARDAVIMUI 80 akrų -farma, Wash- 
burn County, Wis. 65 akrai ariamos, 
5 akrai miško, 10 akrų ežero, gera 
vieta dėl vasarnamių, kur yra daug 
žuvių ir paukščių, 2 mylios nuo State ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 
kelio, naujas 10 kambarių namas, ti kur nors mieste. Taisome, over- 
barne 34x60 pėdų, parduosiu už cash j hauling, pigios kainos, darbas garan- 
vieną žemę arba viską kartu, su gy- tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
vuliais ir mašinomis, arba mainysiu šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 

namo. 360 mylių nuo Chicagos. 1154 So. Albany. Van Buren 8341.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik-

ant
AUŠROS KNYGYNAS 

3210 So. Halsted St. 
Box 244 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI rezidencijos lotas, 
turiu parduot tuojau, du po 25 pėdas, 
lotai tarpe 49 ir 50 St., prie Artesian, 
yra visi įrengimai ir apmokėti, po 
$800 kiekvienas jei bus parduoti prieš 
rugsėjo 20. Tel. Triangle 6210.

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37^X155, parduosiu už 
$16500. Savininkas Lincoln 7043.

Pardavimui 10 biznio lotų, įskai
tant kampą, viskas įrengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgevvay Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephone Sa- 
ginaw 6722.

Personai
Asmenų leiko

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

PARDAVIMUI 3 augštų me
dinis namas, Brighton Parke, 
netoli lietuvių bažnyčios, $2000 
įmokėti, kitus su jūsų renda.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avenue

Atdara visą dieną nedėlioj

4 flatų naujas mūrinis namas, įplau
kų $220 į mėnesį, kaina $4500 cash, 
$2000 žemiau kainos, reikia pinigų, 
2448 W. Marųuette Road.

Pardavimui 7 kambarių medinis, 
cementu apipiltas, naujas namas ant 
dviejų lotų, šandė. Geroj apielinkėj, 
pu'kiais medžiais apsodintas, didelis 
daržas. Parduosiu arba mainysiu j 
didesnį namą, mortgages savininkas 
galės duoti $3,300. Parduosiu ir ant 
išmokėjimo. 11136 S. Savvyer Av. Mt. 
Greevvood, III.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

ga-

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
jgalow, 2 karų garažas, cementuo
ta elė, su langais ir sieteliais mie
gamieji įnirčiai, baltiniams klose- 
tai, furnas, netoli mokyklos ir baž
nyčios, tinka dideliai šeimynai, 
$9500. Lengvais išmokėjimais. H. 
G. Martin, 6052 S. Richniond st.

PARSIDUODA 5 kambarių nau
jas namas, 50 medžių sodnas apie 
namą. Vištinyčia ir 50 vištų; 10 
tonų šieno, 70 mylių nuo Chica- 
gos. Ant M. 11 Threc Oaks, Michi- 
gan. Kaina $6,500. Arba mainysiu 
ant biznio Chicagoj.

TAIPGI parsiduoda 13 kambarių 
rooming house ir 5 karų garažas 
ant 
giai.

Oakwood Blvd. Parduosiu

Elenora Shimbel, 
448 E. Oakvvood Blvd.

Chicago, Iii.

pi-

PARDAVIMUI muro namas, 2 
pagyvenimų, karštu vandeniu šil
domi, bizniavas namas, sykiu par
duosiu ir minkštu gėrimų visus 
įrankius. Parduosiu pigiai.

A. Janik
4330 S. Bono re St.

PARDAVIMUI prie 38 St. ir 
Emerald avė., 5, 6 ir 4 kambarių 
ir skiepas, $4500, įmokėti $500. 
Vincennes 8608. 7332 S. Halsted st.

45 automobilių telpantis 
ražas; galima pirkti su namu 
arba vieną biznį f įmokėti $3000. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų. .

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

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3286 W. 55th St. Apt. 2.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraictus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S- RAMANČJONIS. Prtn.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87®O

Chicago

8 flatų bizniavas namas 
visais jtaisymais išsimaino 
farmos.

3 pagyvenimų mūrinis 
mas išsimaino ant bučernes 
ba lotų.

C.-P. CUROMSKIS CO. 
5833 S. Westem avė.

Hemlock 6151.

SU
ant

na- 
ar-

Pardavimui 9 kamb. namas, tinka
mas dėl rooming, 8-6 kambarių, 2 va
nos, pilnai fumišiotas, 2-2 karų gara
žai, elektra, $7000, cash $2000, išmo
kėjimais. Herbst, Sav. 749 W. 43rd 
St. paprastomis dienomis.

PRIVERSTAS parduoti savo 6 
kambarių mūrinį bungalovv, naujai 
dekoruotą, gerame stovyje, kaina 
$8250, greitam pirkėjui. 2647 E. Park- 
side Avė. Berkshire 0883.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, aržuolo trinias, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Buildėr, 4417 
N. Major Avę. Tel. Kildare 8490.

i

Krautuve ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriausis pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.

Pardavimui 10 akrų prie 88 ir 52, 
dvigubas, H sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% įmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui per savininkų, 4 flatų 
moderniškas namas, kampinis lotas, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,- 
000, cash $10,000, turiu parduoti tuo
jau. TeL Pensacola 0211.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznį, namą ir staką. luo
tas 24x185, kaina $40,000. cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių fialas viršui. 2 karų ga
ražas, Savininkas 1647 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 3394.

6 kambarių namas, stikliniai pbr- 
čiai, furnas Šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 
namas 20x24. Savininkas 6039 South 
Keating. Republic 0355.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me
tų senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga
ražas, 2 furnaee, $3000 cash. Po 6 V. 
vakare. Per.sacola 7296.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias i| lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

2-rus MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

Miscellaneous
įvairus

'NIEKO neįmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren
dą. Rašykit arba atsišaukit. T. D. 
Rogcrs, Construction Co., 189 XV. 
Madison st. Tel. State 7622.

KANDYS 
blakės 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERM1NAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

IMPERFECT IN ORIGINĄL

Educationai
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St^ Chicago, III.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus iŠmoktj to amato ir greitu Ir 
ku gauti gerą darbą su geru mo' 
tim Darbą surandame $20.00 i 
mokame besimokinant. Irgi m 
me važiuoti. Instrukcijos f 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENG 

SCHOOL 
1507 W. Madison
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Apie ką rašė laikraščiai 
prieš tris šimtus metų

baisus raganystės prichozos innais ir visokiu kitokiu uŽpludi- 
“nieko sau” korespondentai. 
_ “Neblogesni” ir “teismai”.
— Bausmės už kėsinimąsi žu
dytis. — “Teismų procedūros“ 
su gyvuliais. — *‘Ar neturite

mu Taip pat nuo jų paeina 
karvių, arklių, avių kritimas. 
Be to, jie gadina žmones, siun
čia jiems visokias ligas ir ne

grasaus (“šviežo“) lavono?” 
— Džiovintos galvas.

Prieš tris šimtus metų, XVII 
amžiuje laikraštis tiktai dar te
buvo pradedamas vartoti Euro
pos visuomenės ir nebuvo kas
dienine duona, kokia jis pasi
darė musų dienose. Bet vis 
tiktai jo jau imta nuolat reika
lauti, kas pastūmėjo spaustuvi
ninkus leisti savo “Merkurijus” 
ir “Laiškanešius” periodiškai, 
paprastai kartą savaitėje. Pa
galiau, šalia su tokias perio
diškais leidiniais buvo nema
žiau išplatinami tuomet ir viso
kie pripuolami laikraščiai, lei
džiami įvairių įvairiausiais atsi- 
tikimias: tai jie pranešdavo 
publikai apie iš tikrųjų svar
bius politiškus įvykius, tai pla
tindavo kokią nors apysaką, 
apie kurią “baisu girdėti”, — 
pavyzdžiui nepaprasto skėrių 
(šarančių) užlėkimo aprašymas, 
arba iš tikrų šaltinių paimtą ži
nią apie tai, “kaip Ryme višta 
padėjo kiaušinį su kometos pa
veikslu”.

Pagaliau, prie panašių minčių 
su noru apsistodavo ir periodiš
ki leidiniai. Jie buvo pilni sen
sacingų žinių, kurias tuometinė 
publika skaitydavo su nemažes
niu susidomėjimu, kaip ir da
bar.

Reikia čia priminti, kad XVII 
amžius buvo Europos- protinio 
gyvenimo istorijoje tamsi epo
cha. Tiesa, jis yra davęs gražų 
buri didžių mokovų, pastačiu
sių gamtos pažinimo mokslą į 
tvirtus moksliškus pagrindus, 
su juo turi bendra vardai Keple
rio. Oaliliejus, Niutono, lieko-) 
no. Dekarto. Bet tas pats am-| 

zius plačių minių gyvenime bu
vo amžiumi dvasinio neramu
mo, amžiumi religiškų karų ir 
baisių bylų eigų su raganomis, 
amžiumi — kuriame pražydo 
visokios rųšies juodų knygų 
vartojimas.

Ir ta XVII amžiaus dvasinio 
gyvenimo tamsi pusė atsispin
dėjo to laiko laikraščiuose daug 
ryškiau, negu visi to laiko di
deli moksliški ieškojimai ir už
kariavimai. Tiktai retkarčiais 
senovškas laikraštis kreipia sa
vo dėmesį j tikro žinojimo pa
sisekimus ir užsiganėdina kele
tu eilučių tam, kad prie progos 
pranešu^ savo skaitytojams, 
kad tūlas sinjoras Galileo iš 
Florencijos savo atsidavimu 
darbui priėjo’iki tokio gudraus 
dalyko, kad gali matyti daiktus 
ir žmonės trijų dešimčių mylių 
atstume. Bet su didesniu noru 
aprašinėja tas laikraštis atsira
dimą visokių baisenybių, stebė
tinus ženklus, astorologų prana
šavimus ir piktus velnio — žmo
nių priešo — darbus.

Tas žmonių priešas, galima 
pasakyti, yra nepakeičiamu to 
laiko laikraštinės kronikos vei
kiančiu asmenų. Koks tai mi
nių psichozas, valdąs to am
žiaus protus, verčia visur ma
tyti velnio veikimo pėdsakus — 
ir laikraščių kronikos rašytojas, 
visiškai pagal laiko dvasią ir 
skonį, aprašinėdavo kaipo juo
duko darbus visa nepaprasta 
gamtos ir žmogaus gyvenime.

"Musų laikais”, — rašo vie
nas toks laikraštis, — “galima 
pasakyti, visi Vokietijos (apie 
kitas šalis jau nutylftna) mies
tai, miesteliai ir kaimai pilni 
velnio tarnų. Tai jie neikina 
žemes vaisių laukuose perkūni
ja, žaibais, kruša, audromis, pa
šalais, liūtimis, pelėmis, kirmi-

galavimus, taip kad visas pa
saulis kenčia nuo jų vargą ir 
kančias. Ir todėl girtina, kad 
vyriausybė švarina žemę kar
du ir ugnimi nuo panašių velnio 
tarnų. šiais metais jau yra 
sugaudyta ir atiduota sudeginti 
daugybė raganų Saksonijoje, 
FesUfalijoje ir kitose srityse, ir 
vieno Tryro apygardoje nuga
labyta jų apie 250. Viename 
kaime pas Tryrą sudeginta tiek 
moterų, kad gyvų pasiliko tik
tai dvi”.

Laikraštis vargu bau labai 
galėjo perdėti tuo pranešimu, 
nes raganystės manija reika
lavo tame amžiuje Vokietijoje 
nesuskaitomų aukų. Visur su 
pasišventimu ieškota “Velnio 
tarnų” ir visur, suprantama, jų 
rasta: nes gana buvo nieko 
nereiškiančio niekelio, pav. 
kreivaakystės, — tam, kad įta
rus raganavime. Nei amžius, 
nei priklausymas kuriam nors 
luomui neišgelbėtlavo nuo tų 
įtarimų; dargi mažus, vos te
pramokusius kalbėti vaikus at
vesdavo į baisią teismų vietą, 
padarytą tyčia jiersekiojimui 
tariamų raganų ir raganių. To
je teismų vietoje, galima pasa
kyti, nežinota išteisinamų nuo
sprendžių šimtais ir tūkstan
čiais žūdavo tuomet žmonės kai
po aukos savo amžiaus tamsios 
manijos. Neveltui gi vienas 
teisėjas giriasi savo užrašuose, 
“sudeginau per savo gyvenimą 
už raganavimą 700 žmonių“, ir 
reiškia vilties, kad jis dar galės 
privesti tą skaičių iki viso tū
kstančio!

Vienok, raganų ir raganių 
lyg kad buvo tiek, kad jie nie
kuomet negalėjo iSsiveisti — ir 
savo tikinsiu į burtus apakimu 

žmonės jau buvo pasiruošę ma
nyti, kad šie krinta iš oro.

Vienas Berlyno laikraštis 
pranešė 1665 metais apie pana
šų atsitikimą, atsitikusį ne už
kampio miestelyje, o pačiame 
Miunchene. Tame mieste buvo, 
— kaip tuomet būdavo, — ne
rimo pilnos kalbos apie artimą 
jo neišvengiamą žuvimą. Dau
gelis gyventojų bėgo, kas kur 
galėjo. “Bet čia pasitaikė”, — 
pranešė Berlyno laikraščio ko
respondentas, — “kad iŠ oro 
staiga iškrito prakeiktas velnio 
raganius”, kuris tuojau pat bu
vo suimtas ir pasodintas už 
tvirto užrakto. Tas pats raga
nius turėjo visokių stebėtinų 
dalykėlių; kol kas iš jo kanki
nant išgavo, kad jis ir yra kaip 
tiktai tas, kuris norėjo užvesti 
ant miesto baisią audrą ir su
naikinti jį liepsnoje. Ką dar 
sužinos nuo to tarno velniui ir 
kokia mirtimi jį nubaus — apie 
tai aš tamstoms pranešiu”.

Pagaliau, nuteisimui visai 
ir nebuvo reikalinga, kad kalti
namas raganavimu butų nusi
žengęs. Būdavo tokių, kurie 
išlaikydavo kantriai pačius bai
siausius kankinimus — ir nepri- 
siimdavo primetamos jiems tei
smo nebūto prasikaltimo raga
navimu. Ir vis tiktai juos lauk
davo neišvengiamai mirties 
bausmė. Kaipo neginčijamas 
nusižengimo įrodymas būdavo, 
tarpe kita, bandymas vandeniu, 
viduramžių teisingumo pergy
venimas. Kaltinamąją, su su
rištomis rankomis ir kojomis, 
Įmesdavo į vandenį, ir jeigu jis 
neskęsdavo, tai tas būdavo įro
dymu, kad “pats velnias jai 
papeda”. Gi jeigu nugrimsda- 
vo j dusmą, tai teisėjai aiškinda
vo tą ta prasme, kad ją Die
vas apleido, štai kaip aprašinė-

jo tūlas. Miuncheno laikraštis 
tokios rųšies bandymą, buvusį 
apskrities mieste: “čia buvo 
pas mus bandymas vandeniu 
senos raganos, senai jau kalti
namos prieš teismą. Ji plau
kiojo lyg antis — taip moka
mai, . nežiūrint to, kad budeliai 
per du kartus gramsdino ją j 
vandenį. Kuomet ją sudegins 
ant laužo, dar nėra žinoma, iki 
šio laiko nuo jos negalima buvo 
išgauti jokio prisipažinimo”.

Tokiu tamsiu viduramžių bil
du pasižymėjo to laiko teismas 
ne tiktai reikale raganų perse
kiojimo: visa XVII amžiaus 
kriminale justicija turėjo dar 
tuos barbarybės bruožus. Pra
nešdami apie įvykusias “ekze- 
kucijas” su nusižengėliais, to 
laiko laikraščiai dažnai apraši
nėja-tokius nubaudimus mirti
mi, kaip sudraskymas į ketu
rias dalis, sukimas ant rato, pa
skandinimas, pasodinamas ant 
baslio, užmurijimas, gyvo pa
laidojimas ir t. p.

Prie kriminališkų nusižengi
mų priskirti pasikėsinimai nusi
žudyti. “Prieš keletą dienų”, 
— praneša Berlyno laikraštis) 
korespondencijoje iš Kopenha
gos, — “buvo čia akivaizdoje

įvairias šalis ir karalystes, — į 
Daniją, į Stokholmą, j Olandiją, 
j Angliją, o taip pat ir į Ham
burgą”.

Kaip skaitytojas mato, “ge
ras” senas laikas toli gražu ne 
visu kuo užsitarnavo savo pa
prastą apetitą. Tiesa, ir dabar
tinė žmonija yra daug kuo nu
sikaltusi žmoniškumui, ir hu
maniškumo principai, tiek senai 
jau pergalingai įsigalėję kny
gose, niekaip neįsigali gyveni
me. Bet vis tiktai pakanka per
skaityti kokią nors laikraštinę 
kroniką trijų šimtų metų senu
mo, kad nusidžiaugus, jog mes 
gyvename XX amžiuje, o ne 
XVII, — ir prie progos pasigai
lėti to, kad nematome XXIII- 
čio.

(“L. Ž.”)

Užsiėmimams leidimai

visų žmonių nubaustas tūlas Kapt. William Erwin ir A. H. Eichwaldt, kurie aeroplanu 
bajoras, kuris kėsinosi nusižu- Dalias Spirit išskrido ieškoti žuvusių penkių aviatorių, skridu- 
dyti. Jam nupiovė ausis ir no- bįų San Francisco j IIa\vaii salas, bet ir patys prapuolė — 
sį, o taip pat atėmė nuo jojo žuvo.
taurų vardą pagal paėjimą iš 
luomo”.

Pagaliau, pagal viduramžių 
paprotį, tuomet patraukdavo 
dar kartais kriminališkon atsa
komybėn ne tiktai žmonės, bet 
ir gyvulius, iškeldami jiems 
formališką bylos eigą ir paskui 
nubausdami Įstatymo numaty
ti. bausme. Taip Miuncheno 
laikraščiui.pranešta 1685 metais 
iš apygardos, apie šį atsitiki
mą:

“čia atsirado šiais metais bai
gus vilkas, kuris, neužsiganė- 
uindamas ėriukais, užpildavo 
dažnai kaimo vaikus? Nežiū
rint kenčiamos nuo jo nelaimės, 
niekaip nepavykdavo sugauti jį. 
Bet, pajraliau, nesenai, vydajno- 
si gaidį, jis pats papuolė pagal 

Dievo norą į šulinį. Ten tai jis 
buvo kaimiečiu pagautas, o pas
kui aprengtas rūbais ir pakar
tas ant kartuvių, kaip pridera 
panašiam plėšikui”.

šen ir ten pagal tą patį seną 
paprotį būdavo dar bylojamasi 
su gyvuliais, su kenkėjais viso
kios rūšies, kaip tai — su ge
gužės mėnesį gausiai esančiais 
vabalais, su trandimis, pelė
mis, ir t. p. Bylos eiga būdavo 
vedama užlaikant vįsas forma
lybes, prie ko kaltinami gauda
vo savo gynėją, atsidavusiai 
gynusį jų reikalus su visu pa
šauktų (“advokatų”) gudravi-

timdavo tuo bildu žmogiškos 
teisės apgynimo, tai savo žmo
nių tarpe tuomet labihu linkę 
būdavo elgtis žvėriškai. Jokia 
epocha nežinojo blogesnio žiau
rumo, negu tas, kurį parodė eu
ropiečiai visokių tikybų ir vi
sokio kraujo. Trijų dešimčių 
metų karo laiku, “Jeruzalę su
griaunant nebuvo tokio sun
kaus užpludimo, kaip musų lai
kais”, rašo tūlas laikraštis 
1637 metais. “Kareiviai plėšia 
visa, ką randa. Kaimai visai iš
tuštėjo, o miestai sugriauti. Ke
liais klaidžioja, panašiai į bai
dykles, alkani žmonės. Jie 
maitinasi visu, kas pakliūva po 
ranka, — ąžuolų irylėmis, žole, 
visokia dvėseliena. Ir iki to 

pritina, kad ryjama žmonių mė
sa, taip kad silpnas bijosi susi
tikimo su stipresniu, kad šis jo 
neužmuštų ir nesudraskytų”.

“Kapinių prižiūrėtojai liudija, 
kad į juos ateina žmonės su 
klausimu, — ar nėra nesenai at
gabento lavono, kad girdi jie 
jau paprato maitintis žmonių 
mėsa. Nesenai tūla moteris 
Lichgeimo apygardoje užmušė 
savo penkių metų dukrelę ir iš
sivirė sau pietums”.

apygardą musų imperiškieji — 
nesibaigiąs”, — rašo laikraštis, 
tais pačiais 1637-tais metais.

“Visa, ką randa, jie plėšia, 
o ko negalima išsinešti, tai su
naikina. Vienu žodžiu pasa
kius^— dargi ir piktas priešas 
negalėtų pridaryti tiek vargo, 
kiek nu kentėjome mes nuo tų

Su v. Valstijose, kaip ir kitose 
šalyse, yra nekurie užsiėmimai, 
kuriais žmonės, ateiviai ir vieti
niai, negali užsiimti be leidimų 
ir kartais net turi pereiti egza
minus, parodyti, kad yra tinka
mi atlikti darbą, čionais Ame
rikoje yra užsiėmimų, kuriuos 
tik Amerikos piliečiai gali sekti. 
Užsiėmimų reguliacijos mainosi 
įvairiose valstijose, ir net mies
tuose. žemiau seka sąrašas už
siėmimų, kuriuose 1925 m. žmo
nės su leidimais galėjo dirbti. 
Kur nėr valstijų įstatymų, tai 
miestai arba miesteliai reikalau
ja leidimų. New Yorko mies
tas turi kai kuriuos leidimų rei
kalavimus, kokių pati New York 
valstija neturi. z

1. šoferiai ir “taxi cab” šofe
riai.

Trisdešimts penkiose valstijo-

Gyventojų nesigailėjo ne tik
ta’ priešo kariuomenės, bet ir 
savi kareiviai. Tos nedraus- 

mu. Ir vis tiktai bylos eiga mingos samdomos komandos, 
baigdavosi nepakeičiamai nu- pagaliau, ir neatskirdavo “sa- 
teisimu kaltinamų ir priteisimu vų” ir “svetimų”, būdami pasi- 
išsidanginti iš nurodytos sri- ruošę bet kokiu laiku pereiti į 
tęs, drauge juos prakeikiant. priešo pusę. “Vargas, kurį at- 

Bet jeigu ir gyvuliams nea- nešė su savim į Tiuringeno

musų bičiulių.

Bet ištikrųjų priešai tuomet se šoferiai ir “taxi cab” šoferiai 
mokėdavo .parodyti dar blogės- turi išsiimti leidimus. Califor- 
nę barbarybę. Vienas Miun- nia, Illinois, Massachusetts, 
cheno laikarštis rašė 1684 me- Michigan, New York ir PennsyL 
tais ramių reikalu tonu šį pra- vania— septynios valstijos, ku- 
nešimą iš Leipcigo: riose randasi daugiausia svetim-

“Naujų metų mugė, dėkojant šalių, turi tokį įstatymą.
Dievui, praėjo pas mus gana gy- 2. švinoriai.
vai, buvo daug- privažiavusių Dvidešimt trijose valstijose 
savų ir iš svetimų žemių pirk- vyras negali užsiimti švinorys- 

lių ir daug visokių prekių par- te be ledimo. Valstijos, kurios 
duota ir nupirkta, nors kitų pre- reikalauja leidimus yra Illinois, 
kių privežta buvo perdaug, taip Massachusetts, Michigan, New 
kad pirkliams nebuvo kam par- York ir Pennsylvania — penkios 
duoti viską. Tarpe visos pre- valstijos, kurios turi daugiausia 
kių daugybes atėjo viena tokia, svetimšalių.
kokia nuo pasaulio pradžios tik- 3. Inžinieriai ir ugniagesiai, 
riausiai nebuvo dar išstatyta Keliose valstijose inžineriai 
niekur pardavimui, — būtent, turi išsiimti leidimus prieš ei- 
keletas statinių džiovintų tur- nant dirbti. New Jersey, Ohic 
kiškų galvų įvairios išvaizdos, ir Pennsylvania, reikalauja lei- 
bet vis baisų įspūdį darančios, dimų. Be leidimo negalima būti 
barzdotos, kitos su ilgais plau- ugniagesiu Massachusetts ir 
kais, o kitos nuogai nukirptos. New Jersey.
Ir nors pirkliai iš pradžios rado 4. Barzdaskučiai.
blogą pardavimą savo nematy- šešiolika valstijų reikalauja 
tai prekei, bet paskui paklausi- leidimų barzdaskučiams. Con- 
mas pakilo, ir kaina už galvą neetieut, Delaware, Illinois, 
nuo vieno talerio pakilo aukš- Michigan, Rhode Island ir Wis- 
tyn iki 4, 6 ir dargi 8. Tos gal- consin turi tokius įstatymus. 
vos( kurių buvo priskaitoma iš 5. Elektrikai.
viso daug šimtų, parduota į Keturiose valstijose — Mas-

sachusetts, Minnesotą, Tennes- 
see ir Washington, elektrikai 
turi išsiimti leidimus.

6. Tavorų pabučiai (pirkinėto- 
jai).

Beveik visur Suv. Valstijose 
negalima pardavinėti ant gatvių 
arba po namus be leidimo. Tas 
liečia drabužius, maistą, saldai
nius ir laikraščius. Liečia daig
ius parduotus šaligatvėse, par
duotus iš gurbelių, nuo vežimų ir 
automobilių. Dauginus svetim
taučių areštuojama už peržen
gimą .šit<\ įstatymo negu bile 
kito ir vis dėl nesupratimo.

7. Akušerės.
Beveik visos valstijos reika

lauja, kad akušerės turėtų leidi
mus. Moterys gali gauti aku
šerystės leidimus tik po sėkmin
gų egzaminų ir pirm egzamine 
turi mokintis akušerystės mo
kykloj. Certifikatai iš svetimų 
Šalių akušerystės mokyklų pri
imti šioje šalyje. Californijoje 
aplakantas turi užbaigti augŠ- 
tesnę mokyklą. Illinois valsti
joje ir New Jersey turi užbaigti 
paprastos mokyklo astuonias 
kliasas. Pennsylvanija reika
lauja laike egzamino vartojimą 
anglų kalbos. Kai kurios kitos 
valstijos taipgi reikalauja žino
jimą anglų kalbos. Kai kuriose 
valstijose moterys gali imti eg
zaminą su pagelba vertėjo. Mo
teris—ateivė arba vietinė —ne
gali užsiimti akušeryste Massac- 
hustetts valstijoj. Tos valstijos 
gydytojai turi pagelbininkus, 
kurie atlieka tą darbą.

8. Kūno gniaužimo darbinin
kai.

Daugelį vietų Suv. Valstijose 
"kūno gniaužimo darbininkai 
(masažuotojai) gali sekti savo 
užsiėmimą tik prisilaikant prie 
kai kurią reguliacijų. Turi išsi
imti leidimus ir tie leidimai iš
duodami tik Žmonėms, kurie ga
li prirodyti, kad gero budo ir 
tinkamai pasilavinę. Daugelio 
vietų grožybės salonų savininkai 
turi turėti leidimus. '

Apart viršminėtų užsiėmimų 
kai kurie miestai ir miesteliai 
turi kitus užsiėmimų reikalavi- 

mus. Pirm negu naujai atvy
kęs gali pradėti savo biznelį ar
ba atlikti kokį darbą, apart pa
prasto darbo, turi susipažinti su 
savo vietos leidimų reguliaci
joms.

Jeigu žmogus neprisilaiko 
Įstatymų, lieka areštuotas ir tu
ri užsimokėti bausmę, nes neži
nojimas įstatymo jam nepagel
bės.

Naujai atvykęs ras, kad ir di
deli miestai turi savo ypatingus 
reikalavimus. New Yorke barz
daskučiams nereikia turėti leidi
mų, bet visuose kituose užsiėmi
muose leidimai reikalaujami.

Daugelis valstijų reikalauja 
profesijų leidimus. Paprastai 
dentistai, advokatai, gydytojai, 
vaistininkai, veterinarai, moky
tojai ir slaugės turi turėti lei
dimus sekti savo profesijų.

[FLIS].

Poženiinis upelis Nick-a-Jaok urve ties Shcllmound, Tenn.

Atsiprašė

“'Meldžiamasai, dovanok man! 
Aš įsikarščiavęs pavadinau 
Tamstą idiotu. Bet tikiu, Ta
msta nepyksi. Juk Tamsta ži
nai, kad mes pietų kraštų žmo
nės, nesusi valdome: kas galvoj 
tas ir ant liežuvio”.

Blogas pavyzdys

“Geriau duoti negu imti”, 
sako mokytojas mokiniams.

“Mano tėvas taip pat sako”, 
sušunka mažasis Petrukas.

“Matai, kokia rimta pažiūra 
į gyvenimą pas tavo tėvą”, pa
giria mokytojas. “Kuo gi jis 
užsiimą”?

“Jis yra boksininkas“, links
mas atsako Petriukas.
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Du paukščiai viename lizde

K. Valonis-Strazdas labiausia 
piustasi, kad K. Norkus yra 
trumpų laikų dirlięs Naujienose 
virš 10 metų atgal. Bet juk ir 
pats Strazdas, ir tai daug il
giau už K. Norkų, yra dirbęs 
Naujienose, Tečiaus darbo 
vieta nieko neįrodo, jei bent tik 
paveldėjimo teorijos teisingu
mų: kokis gimė, tokis ir mirs, 
ir geros aplinkybės prasto žmo
gaus nepakeis.

pasivadinęs vidaus reikalų mi- 
uisteriu Sarraut, įsakė Daudet 
paliuosuoti iŠ kalėjimo. Bet ne 
ne vieną Daudet: kartu įsakė 
paliuosuoti iš to kalėjimo taip
jau rojalistų vadų Delest ir 
komunistų partijos ųehretorių 
Semard. Visi trys -• du rojalis
tai ir komunistas liko paliuo
suoti.

Reiškia, rojalistai pagelbėjo 
pasiliuosuoti komunistui. Gal 
dėlto, kad nors rojalistai ir ko
munistai išrodo priešais, bet 
išlikrųjų yra “Brothers under 
the skili”, nes abiejų tikslai 
vienodi: kelti šaly suirutę ir 
paskui įvesti savo diktatūrą.

Bet daibar konkurencija 
reiškė net ir budeliškume 
tai tarp didžiausių valstybių, 
bot viena kitai labai priešingų 

kapitalistinės ir “darbininkiš
kos”. lėlike karo Amerika į- 
vedė kvailiausių sviete cenzū
rų, kml nieko, ko valdžia ne
nori, laikraščiai negalėtų rašy
ti, bet Rusija ją pralenkė: visi 
nebolševikiški laikraščiai, iki 
vienam, liko visai uždaryti. 
Amerika padarė neva “teismų” 
ir nužudė du žmones, savo po
litinius priešininkus, bet Rusi
ja p’ čia pralenkė, nes ji žudo 
savo politinius priešininkus de- 
sėtkais ir šimtais įr~-tbe jokio’ 
teismo. Amerika įvedė negir-

Koliojimasis iš prigimimo

fdi<Wau#įas priešas ne tik lie
tusių, bet visų Amerikos žmo-

V'
Bet reformas siūlant kitiems, 

reikia jas autiems pirmiausia 
išbandyti: reikia praktikuoti 
ką itkelbti 
pirppųusįa pas 
vesti blaivybę, 
tada atsitiktų ? 
laikraščiai netektų veik visų sa-j 
vo redaktorių, o komunistų par-i 
tija netektų savo “žymiausių 
darbuotojų”, p ir komunistų' 
išvažiavimai pasidarytų nebeį
domus': nebūtų to, kas teikia 
įkvėpimų taip “iškalbingai“ ko- 
lioti visus žmones, kurie nesi
meldžia Maskvai ir nemuša 
poklonų “batiuškai” Stalinui.

reikia
Todėl komunistui 

save jturėfo ,į-l 
Tęčiąųs, ka,s 
— Jągoričįų BARK

Guu&*

|Kiekvieną Metą
ir K. Norkus, ir S. 'Strazdas, 
kada pradėjo slysti žemyn ir su
bankrutavo, vienas finansiniai, 
o kitas ideiniai, abu atsidūrė 
pas komunistus. Strazdas — 
‘Vilny“, o Norkus—Argentinos 
“Rytojuje”.

Monarchistai pagelbėjo 
komunistui

Vilnies Valonis-Strazdas yra, 
kaip matyt, tik tam ir gimęs, 
kad koliotis. Senais laikais jis 
koliojo visus ir rašė apie kolio- 
j i mosi etikų. Vėliau jis net 
apsiputojęs koliojo bolševikus, 
o dabar likęs bolševikų (>alaiža, 
tokiu pat budu kolioja socia
listus. O kas kuo apsigimę, 
tai tuo ir mirs: kreivų tik gra
bo lenta išties.

ėjimų sienos—-motus ir dau
giau kalėjimo, tęčipus Rusija 
nenusileido ir ųž tuk j patį nu
sidėjimų skiria net 8 metus ka
lėjimo. Kaip išrodo, šioje bu-, 
deliškumo konkurencijoje laimi 
Rusija. Ir kaip pridera konku
rentams, Amerika kolioja Ru
siją, o Rusija Amerikų:

—Tu budelis.
■Ne. Tu budelis

Q rankos abejų—kruvinos

Mokslininkai sako, kad ėmė 
milionus metų žmogui išsivys
tyti iš liezdžiončs. Tečiaus tan
kiai užtenka tik minutės laiko, 
kad žmogų paversti į beždžionę.

[Ch. Post].

Nusiginklavimas yra ,tokis 
procesas, kuriuo šalis kelis pa
senusius laivus pakeičia nau
jais stipriais kruizeriais.

\ . [Omaha Bee].

Mes gauname parinktų surašų Pirmų Morgičių ir 
Pirmų Morgičių Auksinių Bonų.

Mes keletu jų pasirenkame ir tai geriausių, saugiau
sių ir tinkamų dėl investavimo musų kostumeriams.

Dabartiniu laiku musų surašąs 6% investmentų, yra 
didelė proga ir didelis pasirinkimas.

Mes maloniai išpildysime jūsų reikalavimų ar jus 
norėtumėt užmokėti visus pinigus už juos ar tik da
iniais išmokėjimais. • •

t
h r jf< *

Kada Franci jos rojalistų 
(monarc.histų) vadas Leon Dau- 
det, redaktorius aršiausio ro
jalistų laikraščio L’Action 
Francaisc, pateko už šmeižtus 
kalėjiman. tai jo sėbrai, vei
kiausia iš jo laikraščio redakci
jos, pasirūpino jį nors apgavin- 
gai paliuoąyoti iš kalėjimo.

Vįcnas tų jo sėbrų telefonu 
pašaukė kalėjimo viršininkų ir

Budelių konkurencija
Neprašyki mokytojai

Tarp žmonių eina nuolatinės 
varžytinės—konkurencija. Eina 
privatiniame gyvenime, eina 
biznyje, eina ir pramonėįe; 
konkurencija eina ir tarp vals
tybių. Konkurentai paprastai 
vienas kito neapkenčia ir vienas 
kitų šlykščiausią pravardžiuoja.

P-lė Helen Louisc, kuri lai 
mėjo vardų gražiausios męrgi 
nos Long Beach, Oal. z

Dabar arklys tik tada p* 
baido, kada pamato kita ari 

[Wall St. Journal]

f
.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICD
arba

I Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen-

[duojamas per n-TĮr^r^t/^gį<l[l
' Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS,
Boulevard 2538 811 W. 374h St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Ollette Laboratorijoj
3138 So. Halsted St, Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE LOTIONS

a <lry, oily and neutral ^kins (75c), 2. Black head remover 
3. For elosed pores (75c), 4. Wrinkl<j lotion (75c.), 5. Piinples

(75c), 8. Hand lotion ($1.00), H. Special whitening neck lotion

1. Fo r 
($1.00.
lotion
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13.' Liųuid povvder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pių- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion crcam ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cold creaip (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50).
L1P ROUGE: French and Spanfch stile U oz jar ....................... $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glyęerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPĄRATIONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dapdruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softenpr 8 oz (75c) 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE _ Shampoo ($1.00).
Ol.LE'ITE PERFUMES (02% alcol)ol garanty) different odors 50c. to 
? 1.50
OLLETTE TOJLET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.’
L'žsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yrą oda: sausa ąr drėgna, 
l Asisakiuit Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokį dundruff — 
s..usn ar ihč'gną.
Apart tų mos dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Ali e t te Kuinų Surašo, 

Prisiųnkit Money Orderį.

Hair

PAGES BLURRED IN ORIGINAL

mų tie, kurie patys mažiausia 
ar visai nieko neveikia. O or
ganizacijų reikalais daugiausia 
“rūpinasi” tie, kurie prie tų 
organizacijų visai nepriklauso.

Kiek laiku atgal a. a. Skamba
le labai SLA. reikalais buvo su
sirūpinęs ir tuo budu daug 
špaltų visokių niekų prirašinėjo 
J. Laukis, -kuris pats betgi prie 
SLA. visai nepriklauso.

Dabar jį pavadavo bolševi
kai—Pruseika, Bimba, Strazdas 
ir k., kurie irgi špaltas prira
šo SLA. reikalais, bet patys 
prie tos organizacijos nepri
klauso, ar yra išvaryti iš jos.

Pav., Strazdas yra labai apsi
rūpinęs SLA. iždu, kad kartais 
Vitaitis imtų neišleistų visų 
SLA. pinigų (gal norėtų, kad 
nors kiek ir Strazdui tektų), 
nors Strazdas nė centu nėra 
prisidėjęs prie to Iždo išaugi- 
nimo.

Bet nariai, kaip matyt, kitaip 
supranta tokius neprašytus 
mokytojus, nes Strazdo taip ir 
nepanorėjo turėti savo tarpe ir 
jo aplikacijų, paduotą bolševi
kų įsakymu, ėmė ir atmetė. O 
“mokytojas” Bimba liko visai 
iš ISLA. išspirtas lauk.

Visa valdžios domė busianti 
atkreipta į'.” komų gręžėjų. 
Viskų kų gręžėjai turėtų pada
ryti, tai nuduoti butlegerius ir 
tada jokie valdžios agentai jų 
nesuras. [Nashville Bąnner],

Geriausias kalbėtojas sun 
kiausia sustabdyti.

[Ch. Daily News].

Genijus yra tas, kuris žino, 
kada reikia burnų uždaryti.

[Ch. Daily News].

tENTRAL“"‘BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO. ILLINOIS

G ar sinki tęs Naujienose

CHEVROLET

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo,j’ 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, Jr 
lengva sistema. Na- /) 
muose ir biznio kur- /A 
se. Reikalaukit dy-^ 
kai knygutes. I
Master Dressmaking J

College J JįUj
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, MML1

k am p. Lake St. 10 fl.BHmBi

Paskelbs—“ant šv. Nigdo

SERGANTI ŽMONES
Del reriaualo Ir frelčieųiio išaigydymo 

paaiterkit au

Dr* B- M. Ross
F Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrš- 
čiamų ligų, kraujo, 

’ pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo ats 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikostarimas dykai 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambary* 506, — Moterų 508. 
OfiHo valandoH kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. NaiMliomiu nuo 10 ryto iki 1 ?o 
piet. PanecHlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto ai 8 valandai vakare.

CUNARD 
(Per Angliją) 
’ Į Lietuvą

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

| Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aquitania........................ $215
Mauretania................... $211

I Liepoją ir atgal šiais
laivais........................ $186

I Lietuvą greitu laiku. Ičplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į 

CUNARD L1NE 
140 N. Dear 
bor St„ 

Chicago.

Laikraščiams paskelbus, kad 
komunistai nors giriasi surinkę 
Sacco-Vanzetti gynimui $500,- 
000, bet gynimo komitetui tėra 
pridavę tik $4,300, o kitus pa
tys suvalgę “sandvičius”, “Vil
nis” baisiai pasipiktino “Nau
jienomis“ ir jas visaip iškolio- 
jusi, išdidžiai sušunka: “jie 
(komunistai) duos pilnų at
skaitų iš rinktų aukų’’.

Ta patį prižadą apie^ davimų 
“pilnų atskaitų” komunistai 
paskelbia kiekvienų kartų, ka
da tik juos nutveriama ^‘mau
mojant iš aukų pasidarytus 
“sandvičius”. Bet jokių atskai
tų komunistai dar nėra parodę. 
Ir Sacco-Vanzetti aukų atskai
tas jie paskelbs, kaip ir kitas 
atskaitas, anot žmonių posakio, 
“ant švento Nigdo“ (niekad).

Staraities, riebiata

Nespėjo Maskva įsakyti ko
munistams pradėti kompanijų 
prieš darbininkų unijų bankus, 
kaip Vilnis ir jos sandvičių 
maumotojas Valonis jau pra
dėjo tuos bankus piktai pulti.

Reiškia,
rodo, kad ne už dyką sandvi 
čius valgo.

storavojasi

Komunistai, Maskvos įsaky
mu, jokiu budu negali suprasti, 
kaip darbininkai gali būti ban- 
kieriais. Esą darbininkų biz
nis savo sunkiai uždirbtus pi- 
pigus nešti į kapitalistų ban
kus, o ne į pačių darbininkų 
įsteigtus.

Kas komunistams galvoj,; 
kad padėti kapitalistų bankuo
se darbininkų pinigai bus pa
naudoti prieš pačius darbinin
kus. Bet mat Maskva savo ko
va prieš darbininkų bankus 
gal tikisi gauti sau sandvičių 
iš kapitalistų bankų, pavydale 
paskolų.i ! Bet iš ; čia apsives, 
kųip apsivylė su “pasauline! re-

“Reforma mušt begiu at honie”
•Vilnis susirūpino kova su 

munšainu l ai yra geras daly
kas, peš munšainas dabar yra

Tiktai|Chevrolet Duoda 
k E ||F isher Bodies 
Jokiomis Pigiomis Kainomis

'1 ■ KII

The COACH

$595

gi-H- ‘745

SOUTH
Orme Bros. & Sheets Motor Co. 

65?!2 CottiAge G rovė Avenue 
Superior Motor Sales 

6943 S. Halsted Stręet
S. & M. Chevrolet Company 

8622 Commercial Avenue 
Vanderploeu 4 
South Hollanti, 

VVarme Motors, 
Chicago Heig' 

Young 
1709-11 W\

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Sumnilt, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashlfind Avė.
Barron Mauloff Chev. ShlM 

2339-43 West lllth St. 
Bųuinųn Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Chevrplet Company
* J——1 

Rletveld 
Illlnoia 

Ine. 
Illlnole 

Hoffmi»n 
95th Street

Nei vienas kitas karas pigesnių , k ai n v neduoda 
Fisher bodies, su visais patogumais, gražumu, ele
gantiškumu, kurias Fisher vardas užtikrina.
Atsilankykite ir patys apžiurėkit Chevrolet iš-

kūmų iš vieno šmoto fenderių... gilias, atsilsėji- 
mui sėdynes... tvirtą visą karo padarymų:., kieto 
materiolo hardvvare... patentuotą Fisher V V wind- 
shield... ir visų užbaigimų. Pasivažinėkit ir jus 
pamatysit Chevrolet veikimų. Visais atžvilgiais 
jis yra patogus ir puikus!

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrplet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankyki! arčiausi Chevrolet Vertelga

Caley Brothers 
10638 S. Mlchigan Avenue 

F. L. Crawford Motor Sales 
0321 Cpttage Grqve Avė. 

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottage Gtove Avė. 

Sponner Motor Sales 
Harvey, Illinois 

McManus Motor Sales 
6711 S. Weqtern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2834 S. Mielina n Ąvpnue 

NieJjurger Chevrolet Company 
7744 Stony Uland Avenue 

A. J. Osterl>eek Motor Co. 
7641 S. Halsted Street

NOtTH
Milwaukee Avė. Motor Salus 

2504 Milwaukec Avenue 
Nelaon Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkway

Nickey Auto Sales 
5010 Irvin# Park Blvd. 

koss Chevrolet Sales 
1832 W. Irvmg P^rk Blvd.

WEST 
Ray O’Connall Motor Company 

4625 W. MAdison Street 
Rooeevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt 
R &N. I

2682 W VVanhington 
George W. Purst Chev. 

741 W. Jackson Blvd. 
Fivek'a Sales & Service 
2546 8. Turner Avenue 

Keenan Motor Sales 
Cicero, III.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Levi* 

8888 Oi

1 Road 
Motor, Sala*, .

I*,
Salei

Blvd.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS
1739 South Halsted Si., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pinp., 4710 W. 12th PI., Cicero, III
K. J. SEMA4KA, Balt., 1834 Wabanda Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

Medžiagos pasiskirsty 
mas erdvėje

Medžiaga gali būti matoma 
ir nematoma, gali būti pasve
riama ir nepasveriama. Pasve
riamam {Kividale medžiaga yra 
pasiskirsčius erdvėje j tam tik

mani pavidale medžiaga esti 
tarpuose nuo vieno dangaus 
k u no iki kito. Tą tuštumą arba 
erdvę mes 
Įdomiausi 
žvaigždės,

vadiname eteriu, 
dangaus 'kūnai yra 
kurios keliauja ne

įmanomu greitumu. Kiekvieną 
žvaigždė, jei ji dar neužgesus!, 
šviečia savo šviesa. Guli būti, 
kad kiekviena žvaigždė, lygiai 
kaip mūsiškė saulė, turi savo 
planetų sistemą. Viena žvaigž
dė skiriasi nuo kitos žvaigždės 
savo skirtingu žibėjimu. Me
džiaga, iš kurios sudarytos 
žvaigždės, nesiskiria. Tatai pa
tirti mokslininkai turi galimy
bės su spektroskopo pagalba. 
Šviečiamųjų dangaus kūnų švie
sa, leidžiama per spektroskopą, 
parodo, kad jie sudaryti iš vie
nodos medžiagos. Spektroskopo 
pagalba galima patirti ne tik 
kokie medžiagos elementai ran
dasi bet kurioje žvaigždėje, bet 
su spt ktroskopu galima sužino
ti kurion pusėn žvaigždė ke
liauja.

žvaigždės nuo musų yra taip 
toli, kad matuoti jų atstumus 
myliomis negalima. Artimiau
sioji mums žvaigždė (Alpha 
Centauri) yra už dvidešimt pen
kių trilijonų mylių atstu nuo 
musų. Tos žvaigždes šviesa, 
bėganti 186,000 mylių į sekun
dę, tepasiekia mus į P/i metų, 
žvaigždžių atstumus astrono
mai matuoja ne myliomis, l?et 
“šviesos metais’*.

žvaigždės įvairuoja savo di
dumu, žibėjimu ir spalvomis, 
žvaigždžių spalvos skirstoma 
pagal jų amžius. Yra jaunų 
žvaigždžių, pusamžio, senų ir 
užgesusių arba mirusių. Miru-

vo karo vadais, vesdavo visų 
giminę kovon priėš kitą gimi
nę, o pasibaigus karui nuo va
dovavimo jie irgi nenorėdavo 
atsisakyti ir esant taikos me
tui pasilikdavo toliau viešpa
tauti giminei.

>
Tie giminės vadai, pasilikę 

viešpatauti ramiu laiku, savo 
įtaką giminėje dar labiau su
stiprindavo. Negana to, stipres
nysis vadas įveikdavo silpnes
niuosius giminių vadus ir stip
riausias vadas pradėdavo vado
vauti kelioms giminėms, o il
gainiui ir keliolikai giminių. 
Taip įš giminių atsirado kuni
gaikštijos, iš vadų kunigaikš
čiai, o iš kunigaikščių jau ir 
karaliai. • t-

Karaliai savo valdžiai stiprin
ti ir išlaikyti drįsta tvirtinti, 
kad valdžia jiems esanti duota 
Dievo ir paprasti žmonės įietu- 

pa veržti,ri teisės iš jų valdžią 
atimti.

Karaliai i pagalbą
čia religijas, kurios

pasikvie- 
taip pat 

klaidindamos tikinčiuosius skel
bia, kad kiekviena valdžia pa
einanti iš Dievo.

Husų carui viešpataujant ir 
skaudžiausiai lietvuių tautą 
spaudžiant, musų kunigai vis 
dėlto rado reikalo ir jautė pa- 

ir 
už 
ir

Jos susekamos jų traukimo jė
gos (gravitacijos) pagalba.

Koki yra žvaigždžių sistema 
arba jų susigrupavimo forma 
— astronomai iki šiol dar nėra 
išsprendę. Yra kelios teorijos, 
apie kurias tačiau pakalbėsime 
kitą kartą.

Kas tautos vadai?
Žmonės vieni nuo kitų ski

riasi ne tik paviršutine išvaiz
da, bet juos daro skirtingus 
mintys, jausmai, gabumai, pa
galiau išauklėjimas ir gyveni
mo sąlygos. Vieni esti apsuk
rus, darbštus, moka kiekvieną 
pasitaikiusią progą išnaudoti 
ir iš to sau pelno turėti, o ki
ti neturi tokio karšto palinki
mo darbui, be didelių gabumų, 
vargo nukamuoti, neturi tvir
tai išauklėtos valios, nesusipra
tę, greit pasiduoda kitų įtakai 
ir esti apsukresniųjų išnaudo
jami.

Gabesnieji ir drąsesnieji, gy
vendami tarp tokių nesusipra
tėlių, greit iškyla viršun, darosi 
jų vadais, mokytojais.

Istorija moko, kad senų se
novėje kilus karui tarpe gimi
nių (senovėje žmonių gyventa 
didelėmis šeimynomis) drąses
nieji ir gabesnieji vyrai stoda

reigos bažnyčiose melstis 
žmonėms “liecevoti” maldas 
jo malonybės caro sveikatą 
laimingą valdymą.

Ir taip buvo ne tik rusų ca
rui viešpataujant, bet taip yra 
ir dabar. Ar maža Lietuvoje 
yra tokių vietų, kur kunigai iš 
sakyklą tvirtina, kad valdžia 
paeinanti iš Dievo.

Po gruodžio 17 d. perversmo, 
rašančiam šį straipsnį teko gir
dėti, kaip vienoj didelėj bažny
čioj senas ir dievobaimingas 
kunigas laike pamokslo džiaug
smingu balsu sakė: “Ne tauti
ninkai, ne karininkai padarė 
jierversmą, bet pats Dievas. 
Dievas taip padarė gelbėdamas 
šventą Lietuvos žemelę nuo tų 
nevidonų socialistų ir bedievių 
rankos.“

Tokių neišmintingų kalbų ga
lima girdėti ne vienoj vietoj ir 
ne vieną-kartą, bet žmonės, no
rį atstovauti atžagareiviškuną 
ir spekuliuojant (žmonių religi
niais įsitikinimais padėti ca
rams ir kitiems despotams (pri
spaudėjams) viešpatauti, daž
nai įvairiose vietose panašias 
nesąmones skelbia.

žinoma, taip kalbėti galima 
tiktai naudojantis žmonių tam
sumu ir laikant juos nesusipra
tėliais dar daugiau 
paikinti.

Jei ir šiuo metu, 
jame kultūros ir
amžyje, tokie reiškiniai kokia
me krašte pasirodo, tai yra 
skaudus liudijimas tos šalies 
žmonių neturint supratimo kur 
pasibaigia Dievo valdžia, o kur 
prasideda carų-despotų valdy
mas ir koki turi būti santykiai 
visuomenės su valdžia.

Bet dvasiškija jau perilgai 
pasakojo žmonėms, kad visokių 
valdovų valdžia paeinanti nuo 
Dievo, todėl dabar niekas tam 
netiki. Del- to ^reikėjo išsigal
voti ką nors uiauja,\ magiau‘1M 
noma ir į visuomenės gyvenimo1 
rinką paleisti grynu pinigu.

Be to, po didžiojo karo vie
toje carų ir karalių susikorė 
naujos valstybės ir įsivedė de
mokratinę tvarką.

klaidinti ir

dvidešimta- 
civilizacijos

O demokratinė valstybės tvar-l 
ka jau daug kuo skiriasi nucį 
cariškos. Pirmiausia, demokra-* 

i tija griežtai atmeta tuos įsiti
kinimus ir tas pažiūras, kur 
skelbiama, kad mandatą (lei-> 
dimą) valdyti galima gauti tik
tai iš Dievo.

Demokratija tvirtina, kad 
valstybėje tvarką įvesti ir ją 
palaikjli turi patys žmonės, 
pačių žmonių rinkta valdžia. Ir 
suprantama, kad klausimas 
apie danguas įsikišimą į žemiš
kus įsikalus yisai.. atpuola. Ta
čiau nępapdėliai savo tikslams 
siekti sugalvoja kitus budus.

Kądaugi cąfąs ir . karalius 
sunku šiandien prikelti, tai ran
dasi nauji politinio gyvenimo 
rikiuotojai, pasivadinę diktato* 
rių vardais.

Carų ir diktatorių valdymo 
budai tie, patyp. [čia dalis 
straipsnio Lietuvos cenzoriaus 
nukniaukta], /

Geriausiu tokios tvarkos pa
vyzdžiu gali būti išandieninč 
Rusija, Italija, Ispanija, etc.

Praktiniame gyvenime fašiz
mas ir liolševizmas yra artimi 
broliai, vienas kitam praskina 
kelius į pergalę, vienas kitam 
padeda laimėti.

Karaliai skelbia, kad jų val
džia paeinanti nuo Aukščiau
siojo, o diktatoriai dar nepa- 
doresnių budo nori pateisinti 
savo viešpatavimą. Jie, dikta
toriai, drįsta tvirtinti, kad liau
dis, visa tauta nemokanti val
dytis, savo reikalų * nesupran
tanti ir esanti reikalinga geros 
galvos ir tvirtos rąnkos, kad 
ją valdytų.

O tokią gerą galvy ir tokią 
stiprią ranką teturi tik jie vie
ni, t. y. diktatoriai. Jie patys 
save vadina tautos vadais... vi
sa galva savo amžiaus visuome
nę praaugusiais... Diktatoriai 
drįsta sakyti, kad tik jų 
ma tauta galinti atgimti 
jiems žygiams ir sukurti 
žią ateitį.

Bet kas iš tikrųjų yra 
tos vadas ir kas turi teisės tuo 
vardu vadintis? Tautos vadu 
galėtume vadinti tokį žmogų, 
kurį visa tauta, visi žmonių 
luomai gerbia ir myli, jo žodžio* 
klauso, jo nurodytu keliu eina.

M Kiekvienas tautos vadas tu-| 
ri turėti vieną ypatybę, būtent,’ 
jis turi būti dvasios galiūnas.

Tautos vadai apsireiškia įvai
riose gyvenimo srityse: litera
tūroj, politikoj ar tautiniame 
darbe.

Taip, prancūzų didelis rašy
tojas ir filosofas, gyvenęs XVII 
amž. gale, J. J. Ruso (Rous- 
seau), galima vadinti to meto 
prancūzų tautos vadu, nes jis 
savo raštuose išdėjo tokias min
tis, kuriomis persiėmė ne tik 
prancūzų, bet ir visas to laiko 
kultūringas pasaulis. J*. J. Rusų 
mintimis vadetoaujant vyko ir 
Didž. Prancūzų revoliuiija.

J. Ruso 
dinti visą 
visuomenę 
visuomenę pastūmėti į naujutį 
žygius. Tąi vienąs tautos vądo 
pavyzdys.

Taip t pa t dideli, rašytai, ku
rie savo raštuok sprendžia 
svarinančius gyvenimo ‘ klausi-i 
mus ir visuomenei nustato gaU 
vojimo budus, žodžiu, vado* 
vauja dvasiniam žmonių gyve
nimui, galima vadinti vadais.

Tautos vadais galima vadin-

veda- 
nau- 
gra-

tau-

įstengė tada suju-į 
galvojančią Europos 
ir savo žodžiu tų

; i ' 1 i
ti ir didelius visuomenės veikė-, 
jus.

Ryškiąuaia tokie žmones pa
sireiškia tauto# apmirimo ir 
jos pavergimo laikais.

Dabartinis Cek;ų prezidentas 
Masarykas yra Čekų tautos va
das, nes jis visą savo amžių 
dirbo čekų liaudžiai, čekų tau
tos labui.

Mes lietuviai irgi vieną ki
tą savo tautos vadą turime, tai 
dr. J. Basanavičius, dr. Kudir
ka, dr. K. Grinius ir kt, Su 
daktarų J. Basanavičiaus, V. 
Kudirkos, K. Griniaus vardais 
yra surištas visas lietuvių tau
tos atgimimas, kova už laisvę 
ir nepriklausomą demokratinę 
respubliką.

Tokių žmonių darbai ir žo
džiai visumet yra lydimi Ursi 
nežemiškos jėgos ir paskui sa
ve traukia mitras.

0 ar turi bent vieną šių ypa- 
tybių diktatoriai? Ar savo dik-! 
tatorių tauta myli, ar liaudis) 
nori būti jo valdoma ir paga-’ 
liau, ar diktatoriai yra geni
jai, dvasios milžinai?

šiuo metu yra garsiausi dik-i 
tatoriai Italijoje Musolinį ir Is-, 
panijoje Primo de Rivera. O 
kas juodu per vieni?

Rusų socialiste ir visuome
nės veikėja Baklakanova apie 
Italijos diktatorių Musolinį sa
ko, kad ji Musolinį pažįstanti 
jau senai, kada Musolini dar 
buyęs jaunas ir veikęs socia
listų partijoj. Musolini atsižy-’ 
mėjęs bailumu. šunų bijoda
mas jis nedrįsdavęs nakties me
tu net laukan vienas išeiti ir 
minėtoji moteriškė iš susirin
kimų Musolini turėdavusi pa-- 
lydėti. Nei gabumais, nei min
ties gilumu Musolini niekumet 
ncatsižymėjęs. Buvęs greit lin
kęs į smurtą ir veidmainiavi
mą.

O dabartinis garsusis ispa
nų rašytojas Ibanez Blaško dar 
juodesnių spalvų randa Ispani-Į 
jos diktatoriaus Primo de Bive- 
ros asmeny.

Ibanez Blaško Ispanijos dik
tatorių ‘ vaizduoja bukapročiu, 
niekumet nesilaikančiu duotojo 
žodžio, praradusiu garbes jaus
mą ir negerbiančiu nei teisės, 
nei teisybės.

“Jo netaisyklingomis raukšlė
mis išvagotas veidas,” rašo 
Bianez Blaško, “paniurusios ir 
nuolat krauju pasruvusios akys, 
jo klastingi ir pilni apgaulės 
žvilgsniai, rodo, kad ši figūra 
yra visai niekinga, pilna suk
tumo, blogų minčių ir kad šis 
ispanas niekumet negali būti 
kilniu žmogum, nes jau pats 
dangus yra jį nuskriaudęs.“

Tačiau Musolini ir Primo de 
Rivera dedasi esą tautos va
dais ir smurtu pasigriebę val
džią, engia liaudį, slopina dva
sinį žmonių gyvenimą ir kliudo 
visokiai pažangai.

Tuodu diktatoriai laikosi 
tai ginklo pagalba.

Bet viskam ateina galas, 
ir carai net ištisus šimtus
tų kankino ir žudė žmones, ta
čiau išmušė valanda ir.... tie
slibinai dulkėmis virto...

Kur liaudis susipratusi, draus
minga, ten ji moka savo teises 
apginti ir tokiuose kraštuose 
diktatoriams vietos nėra.

Lietuvių tauta nors nėra pa
siekusi aukštos kultūros ir ma
sės nesusipratusius, tačiau ilgi 
kovos metai už spausdintą žo
dį ir politinę laisvę išmokė lie
tuvius laisvę mylėti ir ją bran
ginti. [čia vėl dalis straipsnio 
Lietuvos cenzoriaus nukniauk
ta].

Ir todėl kas nori Lietuvai 
šviesesnės ateities, kas siekia, 
kad liaudis nevergautų, o turė
tų laisvę ir musų valstybė eitų 
pažangos keliu, tie visi turi 
būti demokratai, šviesti ir są
moninti liaudį, kad visos gyvo
sios krašto pajėgos butų įtrauk
tos į kūrybinį darbą, o tada 
Lietuva bus šviesi, ir galinga, 
i ’ ! ' H Į: I i i'M 
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IR LITUKAS.

šiais laikais kiekvienas 
Per ištisas dienas, 
Kelias arba guli, 
Vieną mintį turi: 
Kaip nors įsigyti, 
Arba pamatyti 
Popieros lituką, 
Arba doleriuką.
Laiko neturėdama, 
Ar bedą kentėdama, 
Ar ko nors nedrįsi, 
Ar iš kelio klysi, -—
Viską tu laimėsi, 
Jei tiktai turėsi 
Popieros lituką ( 
Arba doleriuką.
Mandrųs valdininkai, 
Gudrus akcininkai 
Ir visi žydeliai, 
Ir jau* šiaip žm^neliai — 
Visų jud’ gyslelės, 
Visų. • dreb’ rankelės 
Užu popieriuką, 
Dolerį - lituką.
Lengvai ękspcrtųosics, 

Lengvąi anan svietai! 
Eisi nepas’ruošęs.
Lengvai- sirgdama gysi, 
Arba dangų pamatysi 
Užu popieriuką, 
Dolerį, lituką.
Priseis vinčiavotis, 
Ar kapuos kavoms — 
Grieš vargonai dąiliąi, 
Verks giminės gailiai, 
Visos degs žvakelės, 
Klebono švies akelės 
Užu popieriuką, 
Dolerį; lituką. •
Su tavim kalbėsis ponai 
Ir visoki mandrųs stonai, 
Gausi žmoną, didį kraitį, 
O panelė jaunikaiti.
Busi kytras, ne’apsigausi, 
Viską pirksi, viską gausi 
Užu popieriuką, 
Dolerį, lituką.

“VALONIO METRAŠTIS”

tik-

Juk 
me-
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l' Tel.-Yards 6428 ’'

Mockus & Lieberman
LIETUVIAI ADVOKATAI 

75« W. 35 St. 
Kampas Halsted St.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 
ir 2 iki 9 vakare

♦ W. ~ ■ v

jeigu nebūtų Valonio, 
neturėtumėt, nė auto- 
nė savo namų, nė biz- 
porkčiapso, nė savo 
organizacijų. Visas 
priklauso tiktai Valo-

IŠVARYMAS Iš ROJAUSsąkąnt, 
tai jus 
mobilių, 
nių, nė 
rąudonų 
kreditas
niui už jo pasišventimą “klasių 
kovai.“

i Kas fhėgsta serioziškus juo- 
iflis tegul kreipiasi į “ležednev- 
nos” kanceliariją arba pas žięp- 
lius, o knygą gaus dykai “kriz- 
mus prezento”. Gavę “Valonio 
Metraštį’’ juoksitės pilvus iš
tempę.

Vėliaus Valonis išleis kitą 
metraštį dar didesnį ir “istoriš- 
kesnį“. — Mažaragna.

į

Nori, kad popiežius išvalytų 
Chicagos alėjas.

Bolševikų vadų tarpe nėra 
sutikimo ruo Lenino mirties 
laikų. Trockis, Zinovjevas va
dovauja opozicijai, kuri yra 
gana nemaža ir galinga. Stali
nas su persveriančia didžiuma 
nugali opoziciją ir ištremia iš 
Maskvos į Krymą opozicijos pa
vojingiausi vadą Trockį. 

------ i ......
Klebonas:

gydą, parodyk man kelią.
Davatka:

tėveli... Padlagas mazgojau, tai 
mano keliai brudni....

Klausyk, Bri-

Kad sarmata.

Chicagos alėjos yra labai ne
švarios — pilnos visokių krimi
nalistų ir kitokių miesto para
zitų. Kad visam tam padarius 
galą, ebieagietis p. Case nuva
žiavo Romon pas “šventą tė
vą“ prašyti jį talkon išklynyt 
Chicagos alėjas ir kitus pa
kampius.

Mes pritariam p. Case žing
sniams. Jeigu popiežius sutiks 
$u jo prašymu, tai gal turėsi
me švaresnes alėjas ir nereikės 
tajerus piaustyti į stiklus ir ke- 
nus. Podraug ir žiurkių gal 
bus mažiau. Jeigu popiežiaus 
žygis bus sėkmingas, tai nerei
kės mums nė aldermonų rinkti: 
paprašysime popiežių, o jis iš
valys mums alėjas.

— Don

ORKESTRĄ
Geriausių A.M /U. Muzikantų 
Korneto, Klarneto, Saxapho- 
no ir Trombono Lekcijos; 
prieinama kaina. r.

Juozas L. Grušas
3454 So. Halsted SL .

J’hone Iloulevard 8674 
CHICAGO, ILL.

Pilotas.
• //

DIKTATURA ir ŠALIAPINAS
Į . .'Mr- n .
Bolševikų diktatoriai ųuždė- 

jo savo diktatūrą ant pasauly 
garsaus artisto-dainininko F. 
šaliapino — atėmė jam “tauti
nio artisto titulą.” Vadinasi, 
šaliapinas dabar jau ne “artis-

šaliapinas tapo pasauly gar
siu artistu ne iš bolševikų ge
ro, todėl bolševikai neturi tei
sės nė titulą jam atimti. Bet 
ČiaJęalta diktatūra, o ne bolše
vikai, ar ne?

Gaila šaliapino! — J). P.

Sovietų Rusijos oficialinio 
organo “ležedneynos“ ant Brid- 
geporto red-hoLtori|is K. Va
lonis parašė ir išleido savo “so- 
činenijas”. Knyga labai didelė 
ir stora — didesnė už juodąją 
knygą. Knyga pavadinta “Va
lonio Metraštis“, arba geriau 
sakant, Valonio visų metų “li- 
teratinis“ darbas. Knyga sverįa 
virš 100 svarų ir apdaryta rau
dona skūra. Tą knygą visiems 
dalija dykai.

Ypatingai atkreipia dėmesį 
graži jo kalba. Autorius varto
ja daug humoro ir, kaipo poe
tas, yra nukalęs keletą naujų 
žodžių — žodžių, kokie iki šiol 
dar nebuvo pasirodę lietuvių 
spaudoj, štai keletas jo pamo
kinimų darbininkams: “Spešel- 
demdkratai,” “social-špetny- 
bės,” “šmugelninkai,“ “Judos,” 
“šmokai“, “bitužės” ir tt.

Toliaus eina istoriniai daly
kai apie Grigaitį, socialistus ir 
“Naujienų” skelbimus. Valonis 
detališkai aprašo kaip Grigaitis 
išrodo, kiek jis turi plaukų ant 
savo galvos; kąd Grigaitis esąs 
tikras Jėzusėlis ir tt. Riekvle-I 
noj jo “sočinenljoj” šimtais! 
kartų kartojama, kąd socląliątų | 
esą visai nebelikę, kad “Nau-| 
jienos” jau metai laiko ątgal 
bankrotavusios, kad “N.” biz-‘ 
nierių skelbimus deda f ęavo 
laikraštį ir tt. Jeigu norite ži-| 
npt p. Vitaičio biografiją, tai' 
rasite xytin smulkiai 'aprašyta: 
l^ą> Vitaitįi • valgo, kur . gyVępa, 
kaip jis .miega ir ką1 jis veikia.

Matote, gerbiamieji piliečiai, 
jeigu nebūtų ‘Valonio, nebūtų 
išėjęs ir jo metraštis. Jus pa
tys būtumėt likę buržujais ir 
“socialšpetnybėmis”. Geriau

Mažai pažįsta.

Moteris: — Kaip mandagiai 
tas džentelmenas mane visuo
met sveikina. O juk jis mane 
labai mažai pažįsta.

Vyras: — Taigi! Jeigu jis ta
ve geriau pažintų, tai visai ne
sveikintų...

♦

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai'visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinis vanos 
duoda didžiausią t kraujo cirkuliai 
ciją, kudmį galima išsigelbėti nuo 
Visokių ligų.

j

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. GZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus- 

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kąulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis-'lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.60.

Knyga: “BALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

^txxxxxx
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TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, luinas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių mušti kur nors toli dėl apmainymo.

ĮIMTOMS STOVE ffl COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai ^paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, • atveškit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Ohicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co.
654^66 W. Roosevejt Road

853 W. 63rd St.
Block west of Halsted 
8209 E. 92 n d St. 

South Chicago, III.

176 W. Lake Street 
.B,etween LaSal le & Wells St. 
2355 MRwaukee Avė.
Between California & Fullerton Avės.

Nedžipvinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WBNDER W£ST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

* Ar turite vargo su akimis? Ar esate užganėdintas savo akiniais?
Jei taip yra, tai kodol nepasitarti su specialistu su repu- 
tgcija, patyrusiu, išsilavinusiu, .kuris turi tinkamus jran- 

' S® ^'us apturėjimui ir kuris pritaikins jums tinkamus aki 
nius, jei bus jums reikalingi. Kainuos jums nmžiau, o už 
ganėdinimas garantuotas. Akiniai $2.50 ir daugiau. Spe

cialia pasiūlymas per 30 dienų. Atsineškit šį skelbimų bus $2 pigiau.
DR. WL. PAS, Pirmutinis Specialistas Regėjimo

Ofisas ir Lietuviška Aptieka 8480 Comniercial Avė. Chicago, III.
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Kaip tavorščiai ašaras 
lieja ir kodėl?

kaipJau bus dvi savaiti, 
dangus tirštai apsiniaukęs ties 
numeriu 13-tu, 32tram Olstry- 
čia tarpgatvyje, Tavorščių nuo
taika nupuolusi kaip persidir
busios kumelės strėnos ir akys 
užverktos nuo gailių ašarų. O 
tų ašarų, tų ašarų, klanai ty- 
valiuoja!

—Buuu-uu-uu-u! — verkia- 
žh mbia vienas tavorščius.

.—Vau-vee-vee-ve! —rau mo
ja kitas; o sekcijos viršininkai 
iš lėto stenėdami ašaras var- 

• vina.
—Pražuvo šaltinis musų gy

vybės, pražuvo, išdžiuvo... O 
Sacco! O Vanzetti!! Tai buvo 
musų karvelė, musų melžiama, 
musų mylima karvelė... O Sacco 
-Sakalėli! 0 Vanzetti-Vanzette- 
li!! Kam jus numirėt, kam pa
likot mus vargšus be ištek
liaus gyventi!? Ką dabar mes 
veiksime, ką pradėsime? Kas 
mums dabar skatiką lieprimes 
ir už ką?—ir didelis klanas 
ašarų išteka imi susigraudinu
sio tavorščiaus kojų!

—Ak!- žiaukteli kitas tavorš
čius—bepigu buržujams; bepi
gu šveicariškiems sūriams... 
Ak! Kad aš galėčiau suleisti 
savo nagus l>ent į vieną bur-

žųjų; ir savo dantis į šveica
rišką sūrį! Kad tik greičiau, oi 
givičiau ta rrevoliucija ateitų! 
Ei rrrevoliucija, ei pasaulio 
rrrevoliucija! Come 011! Ot kak: 
come on!—ir vėl ašaros maišy
tos su prakaitu 
si žemyn nuo 
tavoršėiaus.

Kad nė tie
kai neiH-streikuoja.. . 
streikuoja angliakasiai; liet tie 
buržujų 
šo... Ni 
ta... Kam 
kam?

Ak, Kasėja, tu galinga Ka
sėja! Argi tu nebegali nieko 
surasti, kam aukos reikalingos? 
Aukų mums reikia, aukų! O tu 
dribsni, kaip 
nas!

Ir tavorščių 
dienos darosi 
siau; o ašarų
dideliais prūdais

—Jurgis

kamuoliais rita 
įsikarščiavusio

durni darbinin-
Tiesa,

uodegos aukų nepra- 
perversmų nebejvyks- 
dabar rinkti aukas,

padvėsęs milži-

akyse 
tamsiau 
pelkės

diena iš 
ir tam- 
išvirsta

a;

širšė.

Nesveika Smetona
Daktarai ir maisto žinovai 

ori pažįsta, kad Smetona yra 
naistingas ir sveikas valgis. 

Tečiau, kaip praktika parodo, 
ai ne visiems jir eina į svei

katą. Kai kurie smetonlaižiai 
jau pradėjo liesėti. Pavyzdžiui,

“Amerikos Lietuvis” nuo to 
laiko, kai tik gavo progos, pra
dėjo. laižyti smetona ir, matyti, 
pagavo džiovą. Pats skundžia
si, kad pradėjo liesėti ir tik 
kaulai beliko. Daktarai mano, 
kad jei kita liga neprisimes, 
tai dar išsilaikys jis kiek lai- 

I kc, L?t jeigu prie džiovos dar 
kita liga prisimes, tai grabo- 
rius jau neišvengtinas.
Geriausias vaistas jam, tai 
permainyti dietą—atsisakyti
nuo Smetonos laižymo.

Ne kiek geriau sekasi ir 
su smetona. Tiesa, 

iš viršaus dar nesu- 
daiktas, 
džiovos

“Vienybė 
džiūvo, bet galimas 
kad ir jos , plaučiai 
bakterijų apimti. Iš gautų ži
nių pasirodo, kad žmonės jau 
net į jos parengimus bijo eiti, 
kad neužikrėtus “džiovos bakte
rijomis”.

Taigi, vyrai, atsargiai su 
smetona. Ypač reikia saugotis 
iš Lietuvos importutos Smeto
nos. Kitaip, džiova neišvengti- 
na...—-P.

Gyvojo tavoro eks
portas

Užėjus naujai erai su Anta
nu Smetona iš pryšakio, Lietu
voj smarkiai padidėjo gyvojo 
tavoro eksportas užsienin. Lie
tuvos statistinės žinios rodo, 
kad per pirmą pusmetį šių me
tų išduota vizų apie 11,000 ark
lių ir apie L"),(KM) žmonių. Ark
liai daugiausia keliauja Vokie
tijon; keletas išvažiavo j Ru
siją laimės ieškoti. Bet žmonės

Hoonuer urithout 
the penai tyof 
unwiel<įiness

Tikras Džiaugsmo Karas
Turi Turėti

6 Cilinderių Vienodumą ir Greitumą—Didelį—spau
dimą, Jėgą ir Veikimą—Mierą ir Ruimingumą—Nuola
tinį Važinėjimą—50 Mylių j valandą per visą dieną — o 
jei norima ir dar greičiau — Važinėjimas lengvas kaip 
plaukiojimas — Ekonomija kainoje, Operavime ir Už
laikyme.

Ir Essex Sujungia Tą Viską į Daiktą
Jo Super-Six motoras turi di

džiausią jėgą kubiškame coly], ne
gu kiti kokie motorai visame pa
saulyje. Išdirbą daugiau negu 
2!i sykių jėgos sulyginus su kitais 
tokio pat didumo motorais. Jis 
paverčia išnaudojamą šilumą į jė
gą ir suteikia ekonomijos kurui ir

Savininkai kandie vis daugiau j-

vertina jų gerų patarnavimų kas
dieniniame darbe — jie nuteikia 
malonumo, ruimingumo, lengvų va
žinėjimų ir yra atsakanti visais at
žvilgiais, nes turi Essex unity 
konstrukcijų.

Ta konstrukcijos unity užtikri
na visus patogumus kiekviename 
veikime, atsakomingume, patogu
me, saugume ir ekonomijoj.

ESSEX Suį>er-Six
. 2-Pass. Speedabout, $700 

Coach, $735 Coupe, $735
Alt prices f. o. b. Detrolt, ptus war excise tax

4-Pass. Speedster, $835 
Sedan, $835

Essex SuDre-Six turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kambarj, 
. reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskit Mr. Montvid

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South n Avė.

o

nežinia dėl kurių priežasčių j 
bolševikišką rojų nevažiuoja. 
Jie labiausia pamėgo Braziliją 
ir ten traukia. Bet kai kurie 
važiuoja ir kitur; yra tokių ku
rie važiuoja net Afrikon ten, 
iš kur mus pratčviai yra kilę.

Kaip ten nebūtų, bet Lie
tuvai ir ypač Smetonai ir jo 
patarėjams priklauso atatinka
mas kreditas už tokį gyvojo 
eksporto padidėjimą. Kiek val
džių Lietuva turėjo ir nei viena 
nesugebėjo taip augštai išvys
tyti žmonių eksportą kaip 
Smetona. Pirmiau būdavo vi
suomet importas viršija ekspor
tą, bet dabar jau kas kita. 
Be to, dar yra ir kitokios nau
dos iš minimo eksporto. Kol 
yra Lietuvoj žmonių, tai jie 
vis reikalauja žemės, laisvės, 
duonos' ir kitų galų, o kai visi 
išvažiuos, tai «tų trubelių nei 
Smetonai nei Voldemarui nerei
kės panešti.

Einant dar toliau galima pa
sakyti, kad musų išeiviai pada
rys daug naudos ir tautiškumo 
atžvilgiu: jie galį užveisti mu
sų tautą ir kituose kontinen
tuose, kaip tai Pietinėj Ameri
koj, Afrikoj, Australijoj, o gal 
ir ant Marso? Kitais žodžiais 
tariant, musų tauta tokiu budu 
niekad neišmirs. Jeigu, saky
sime, kaip dabar visi prana
šauja, kad Jungtinėse Valstijo
se mes išmirsime, tai musų 
tauta visvien gyvuos kitose ša
lyse. Taigi emigracija iš Lie
tuvos arklių ir žmonių, kuri 
reiškia eksportą, kaip matote, 
neša didelę naudą musų valsty
bei ir tautai. Ir tas susirūpi
nimas, kurį reiškia ne tik kle
rikalai, bet ir bolševikai dėl mi
nimo eksporto visai bergždžias. 
Iš to bus tik nauda mums, o ne 
nuostolis.—P.

Palaidi barščiai
Valoniui pasiskaityti

savo

Oi tu strazde, strazdeli, 
strazdeli,

Tu durnasis paukšteli, paukš
teli,

Kam tu kiaule išvirtai?
Knisti pievas įjM’atai, 
įpratai, įpratai;
Ir ką knisi nebmatai, 
Nebmatai! .
Atein skerdžius iš dvaro, iš 

dvaro,
Ir paršelį jis varo, jis varo: 
“Jukš tu, parše, jukš greičiau; 
Nekrisk pievos tu daugiau— 
Jukš greičiau, jukš greičiau! 
Ne knisk pievos tu daugiau, 
Tu daugiau!

XXX
Ieško durnių

Chicaigos komunistai
jažednievnoj gazietoj deda pa
ieškojimus durnių, kurie apsi
imtų kelti triukšmą “Naujie
nų” bendrovėje. Teko nugirs
ti, kad ir patys komunistai sa
vo durnumu tam darbui' tiktų, 
ir kaslink triukšmo, tai jie esą 
tame amate tikri specialistai, 
t ik jiems dar esą vienas šulas 
perdaug; tad tokiam darbui 
nenori daug pinigų praleisti 
(kaip a. a. K. Jamontas).

XXX

Dr. Garčiunas komunistų 
magiku patapo: priima narius 
į tokią draugiją, kurios nėra.

—-Jurgis širšė.

Kontestai

Turime gražiausių lietuvai
čių, stipriausių lietuvių ristikų 
ir bokserių. Turime tokių lie
tuvių, kurie išgeria daugiausia 
munšaino. Bet yra daug kito
kių gabių lietuvių, kuriems 
reikėtų surengti kontestas. Sa
kysime kad ir štai ką: Kas ge
riausias melagis? Kas geriau
sias mulkis? Kas geriausias ap
gavikas ? Kas špetniausias 
senbernis? Ir taip toliaus...

Padaužos šiais klausimais jau 
senai rūpinasi, bet iki šiol ne
turėjo laiko kontestas rengti. 
Dabar, reikia tikėtis, dalykai 
pasitaisys ir visi tinksai susl- 
tvarkys — tai bus kontestą
kaip grybų.—PPP.

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia Eile vienas kitų cigaretų

Florence Mac bet h—
Žymi Chicagos Civic Operos Žvaigždė, rašo

“Randasi daug atsitikimų 
Grand Operoj kur dainininkams 
priseina rūkyti, nes to reikalauja 
pats lošimas. Atsimenat, kad yra 
labai delikatnas dalykas balso, rei 
kia labai atsargiai rinktis tinka
mus cigaretus dėl rūkymo. Savo 
patyrime aš suradau, kad Lucky 
Strikes yra vienatiniai cigaretai 
kurie yra lengvi ir švelnus ir aš 
rukau juos natūraliai ir dainuoju 
sau toliau be jokių trukdymų.”

Uicky

*) šiuo liudijau), jog mes 
Žemiaus pasirašę egzame- 

| navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumų viršaus paduo
tojo pasakymo.

■ Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 192'i

It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

M. Zoščenko

Kino drama
(jumoreska)

[L.Ž.] Teatro aš neniekinu. 
Bet kinas vis dėlto geriau.

Jis patogesnis už teatrą. Nu- 
sirėdyti, pavyzdžiui, nereikia — 
centukai kišeniuj lieka. Skustis 
vėl gi nebūtina—tamsoj asmens 
nematyti.

Kine tik pačion salėn įeiti blo
ga. Sunkoka įeiti. Lengvai ga
li mirtinai užstumdyti.

O šiaip visa kas kita labai pui
ku. žiūrėti lengva.

Per mano žmonos vardines 
nusivilkom mes kinan —dramos 
žiūrėti.

Nusipirkom bilietus. Pradė
jom laukti.

O žmonių daugoka prisigrūdo. 
Ir visi pas duris stypčioja.

Staiga atsidaro durys ir pane
lė sako: “braukitės”!

Iš karto pradėjo gana smar
kiai grūstis, nes kiekvienam 
malonu įdomesnė vieta Užimti.

Šoko žmonės prie durų, o du
ryse kamšatis pasidarė.

Užpakaliniai spiria, o prieki
niai netur kur dingti.

O mane staiga suspaudė kaip 
žuvį ir žiebė dešinėn.

Pasiuto, manau, kad tik durų

i Užpakaly kažkoks karys ma
ne nekulturingu budu spaudžia. 
Tiesiog, rupužė, nugaron grę
žia. i'

Aš tą velnią karį koja spiriu.
—Meskit, sakau, pilieti savo 

netikusius šp'osus.
Staiga mane šiek tiek kilste

lėjo ir snukiu į duris.
Taip, manau, duris jau publi

ka pradėjo skelti.
Norėjau aš nuo tų durų pasi

traukti. Pradėjau galva taką 
skirti. Neleidžia. O čia, matau, 
kelnėmis už durų rankenos už
kliuvau, kišenium.

—Piliečiai, šaukiu, lėčiau, ar 
pašelot! žmogų už rankenos pa
kabino.

Kažkas rėkia:
- Nusikabinkit, drauge. Už

pakaliniai irgi nori.
O kaip nusikabinti, jeigu be 

paliovos tempia ir, bendrai, ran
ka nepajudinsi.

.7—Na, liaukitės, . šaukiu, vel
niai! Palūkėkit žmogui kelnes 
smaukti. Leiskit pirma nuo 
rankenos nusiimti. Ne juokais, 
medžiaga plyšta.

Argi klauso, Laužiasi, kaip 
atakon. <

—Panele, sakau, bent jus nu
sisukto dėl Dievo meilės. Visiš
kai, vadinas, kelnes mauja prieš 
mano norą.’

i---------- ---------------------------------------
si kabinau, arba kelnes nusmau
kė. O čia, iš karto takas plates
nis pasidarė. Atsidusau lais
viau. Apsidairiau, žiuriu, kel
nės vietoj, tik vieną kišką ran
kena per pusę perplėšė ir einant 
plevėsuoja lyg burės.

Štai, manau, kaip žiūrovus 
begėdiškai nurėdo.

Nuėjau tokiu pavidalu žmo
nos ieškoti, žiuriu, nugrūdo ją 
Į patį tąjį orkestrą. Sėdi ten ir, 
matos, bijo.

čia, laimei, šviesą užgesino. 
Pradėjo filmą leisti. O kokia ten 
filmą buvo —tiesiog sunku pa
sakyti. Aš visą laiką kelnes se
giau. Vieną sagelę, ačiū Dievui, 
žmona turėjo. Dar keturias kaž
kokia gailestinga ponia nuo sa
vo skalbinių nusegė. Ir virvelę 
dar ant grindų radau. Pusę su
segiau, o čia, ačiū, ir drama pa
sibaigė.

Ėjau namo. Vertė A. iš V.

nesugriaučiau!
—Piliečiai, šaukiu, lėčiau dėl 

Dievo meilės, sakau, ‘žmogumi 
duris suskaldysit.

O čia tokia srovė pasidarusi, 
veržiasi n© kiek nesusilaikyda-

0 panele pati stovi pamėlyna
vusi ir kriokia jau. Ir, bendrai, 
žiūrėt nesidomi.

Staiga, laimei, vėl pradėjo 
lengviau vilkti.

mi. Manau, arba nuo rankenos nu-

S. E. BASINSKI 
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co.
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St.
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101
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