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Maištas Meksikoj 
numalšintas
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Iowa angliakasiai lai
mėjo streiką

Generolas Gomez irgi 
esąs suimtas

Chicago, III., Ketvirtadienis, Spalio-October 6 d., 1927

VILNIUS

[Pacific and Atlantic Photo i
ST. LOUIS VĖTROS PASĖKOS. — Gatvė po vėtros —pilna visokių laužų ir išvartytų stulpų.

Visose Vilniaus lietuvių mo
kyklose mokslas prasidėjo rug
sėjo J d. Kandidatų į gimna
ziją šiemet buvo 72, j semina
riją —120. Tačiau gimnazija 
ir seminarija negalėjo visų pri
imti, nes kuratorija, neatsižiu- 
rėdama, kad šie kandidatai kai 
po kaimo vaikai, pradėjo mo
kintis vėlai, suvaržė mokslo 
įstaigas savo parėdymu dvi 
kandidatų amžiaus; gimnaziją 
gali priimti pirmon klasėn ric 
vyresnius kaip IU/2 metų vai
kus, seminarija ir į 1 rengia
mąjį kuisą 11—13 m. Kan
didatai suvažiavo iš visos Ry
tų Lietuvos, daugiausia Vil
niau^ Lydos ir Švenčionių ap
skričių, buvo ir iš Gardino l>ei 
Seinų Suvalkų apskr. Gim
nazijos labai gausingas vyres
nės (VI—VIII) klasės ir teko 
jos suskaldyti į dvi lygiagre
tes (VI—VIII) klases. Semina
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Maištas Meksikoj jau 
numalšintas

ir politikų;
federalinių 
pritraukti

žymių karvedžių 
o betgi iš 70,(X)0 
kareivių jie įstengė 
prie maišto tik kokius 1,500 
kareivių, arba daugiausia 2,000 
kareivų.
visai neprisidėjo. Perėję

’^=e=

Liko tik du būreliai maištinin
kų, kuriuos Jau baigiama i iumnuuumu 
prisivyti. Konfiskuos maišti-Inugimkluoti, 
ninku nuosavybes.

prie maišto
pas

lowa angliakasių strei 
kas užsibaigė

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 5. — Dviejų kandidatų į 
prezidentus pakeltas maištus 

prieš valdžią jau lapo veik vi
sai numalšintas. Vienas tų 
kandidirtų. gen. Serrano liko 
suimtas ir sušaudytas. Kitas 
kandidatas, gen. Gomez. drr 
tebėra nesuimtas, liet tikimąsi, 
kad neužilgo bus pagautas ir 
galbūt susilauks tokio pat liki
mo, kaip ir gen. Serrano.

Federalinės kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Aivare?, 
paskelbė, kad maištas jau kaip 
ir numalšintas, nes visi maiš
tininkai jau pasidavė, išėmus 
tik dvi mažas grupes, kurias 
vejasi federaliniai kareiviai ir 
kuriuos tikisi tuojaus suimti. 
Abi tos maištininkų grupės yra 
Vera Cruz valstijoj. Viena jųjų 
vadovauja gen. Gomez, kandi
datas į prezidentus. Ji suside
da iš kokių 800 kareivių ar 
mažiau. Kita grupė vadovauja 
gen. Almada, buvęs Meksikos 
sostinės garnizono /komanduo- 
tojas, kuris su dviem batalio
nais kareivių pakėlė maištą ir 
išėjo iš miesto. Dalis jo karei
vių jau apleido ir sugryžo prie 
valdžios, taiĮ) kad pas Almada 
liko gal tik kokie 600 kareivių. 
Abi šias grupei vejas’i apie 
5,(MM> kareivių, taip kad joms 
nėra jokios vilties išsigelbėti, 
arba bandyti priešintis ir sto
ti mušin.

Šis generolų maištas aiškiai 
parodė valdžios tvirtumą. Abu 
maištininkų vadai yra žymus 
karvedžiai ir politikai, kandi
datai j šalies prezidentus; prie
jų buvo prisidėję keletas kitų patvirtino tą žinią.

baigiama j maištininkus kareiviai liko tik 
, l)et karininkai 

vadai sunkiau užsimokėjo 
maištą: vadai liko sušaudyti, o 
karininkai pasodinti kalėjimam 
Betari sušaudytų jų sikaičilus 
siekia tik apie 15-20 žmonių. 
Karininkai bus baudžiami vė
liau, tik jiems galbūt bus ski-

ir 
už

9,000 angliakasių, kurie 
kavo nuo balandžio 
gryžta ‘į darbą.

DĖS MOINES, Iowa, 
5. — Iowa angliakasių 
kas užsibaigė ir 
kurie streikavo nuo 
1 d., šiandie gryšta 
Susitaikimas paliečia

Gen. Gomez esąs 
suimtas ■

PASO, Tex., spalio 5. —strei- E L
1 d., Gauta žinių, kad ir kitas Mek

sikos maištininkų vadas, 
Gomez, tapo suimtas Fųrt Pe-
rote, arti Vera Cruz, bebėgant 
linkui juros.

Gen. Can Tso-lin rengiasi Skrenda iš Vokietijos
apleisti Pekiną į Ameriką

grūste prigrūsta; 
kiekviename kurse 
kaip po 40 mokinių, 
mokyklų butai ankšti,
noma ieškoti kito patogesnio 
buto seminarijai ir gimnazijai.

rija beveik 
daugiau 
Kadangi 
tai ma-

PEKINAS, spalio 5. — Kad 
gen. čan Tso-lin Mandžurijos 
armija apleis Chinijos sostinę motorų Junkers 
Pekiną, prie kurios dabar arti-ĮD-1230 išskrido iš pajūrio mie- 
nasi nacionalistų armija, rodo s to Norderny į Jungt. Vaisty
tai, kad aviacijos ir sunkiosios Jas. Jie skris per Lisaboną,

žinių, apie artilerijos jėgos jau pasitraukė i Azorės ir Newfoundland salas 
generolų, kurie prisi- j iš Pekino j Tiontsin. j pietry- į Nėw Yoi’ką. Pirmas sustoji- 

šau-*^Bis nuo Pekino. mas buvo Amstęrdam, į kur|

gen.’

BfcRLINAS, spalio 5. •— 
Trys aviatoriai ir aktorė trijų 

hydroplanu i SUSIRĖMIMAS VILNIUJ.

spalio 
strei- 

ang-liaka^iai, 
balandžio

į darbą, dėjo prie maištininkų, sušau 
daugiirti 

riamos mažesnės bausmės. Ge- j kaip 9,000 organizuotų angiia- 
neralinis prokuroras pranešė kasių, 
laikraščiams, kad jis reikalaus; 
iš teismų konfiskuoti maišti-' 
ninku nuosavyb<ks. Taigi u 
maištą turės atsakyti kariniu-1 
kų kišenius ir jie neteks savo 
dvarų ar kitokių nuosavybių , 
ir, pašalinti iš kariuomenės, i 
jie atsistos paprastų darbiniu-, 
kų eilėse. ' . j

Sušaudytojo maištininkų va- Į 
do gen. Serrano kūnas 1 
parvežtas į Meksikos sostinę. 
(Jen. Serrano buvo artimas 
prezidento Gailės ir gen. Obre- 
gono draugas, yra buvęs karo 
mvnisteriu ir federalinio dis1- 
trikto komanduotoju. Bet ka'* 
jis pakėlė ginkluotą maištą, 
tai jam neteikta jokio pasigai
lėjimo ir jis susilaukė bendro 
visiems maištininkams likimo. 
Jo pašarvotas kūnas apstaty
tas žvakėmis, bet kunigų'nėra 
nė vieno; žmonių irgi mažai 
kas apsilanko, visi bijosi, kad 
kas neįtartų juos esant maiš
tininkais.

Susitaikimas' įvyko po Io\va 
anglių kasyklų savininkų susi
rinkimo, kuriame savininkai 
nutarė taikintis su angliaka- 

Įsiais tais pačiais pamatais, ku
riais susitaikė ir Illinois ka
syklų savininkai su savo strei
kavusiais angliakasiais. Po to 

'susirinkimo Joe Morris, anglia- 
kasių UJlki()S t3-to distrikto 
prezidentas susitaikimo sąly- 

įgas priėmė ir 
rtreiką atšaukė.

Riaušės sostinėj?
NOGALES, Ariz., spalio

— Vietos laikraštis gavo žinią 
iš Meksikos sostinės, kad keli 
žmonės liko užmušti ir keli su
žeisti riaušėse sostinėj. Tarp 
užmuštųjų yra giminaitis kon- 
gresmano Thomas Robinson iš 
Sanora valstijos. Jo giminės

b.

Vilniaus Dienos Masinis Mitingas
Pelnyčio), spalio 7 d., Lietuvių Auditorijoj

Metinis paminėjimas išplėštosios musų 
sostinės Vilniaus

Kalbės VVK-to pirm. S. Kodis, “Naujienų” Re
daktorius P. Grigaitis, Dr. A. Zimontas ir kiti.

Muzikai) programų išpildys Jaunuolių Orkest
ras, dainininkės O. Biežienė ir S. Krasauskienė, 
smuik. V. ČepukiUtė ir M. Petruševičius, pianistė 
Maskaliunaitė ir k.

Visi Chicagos lietuviai kviečiami šiose gedulin
gose iškelmėse dalyvauti.

Vilniaus Vadavimo K-tas.

Minia atėmė areštuotąjį

dymo.

VILNIUS. IX. 7. (Elta). — 
“Kurjer Wilenski” praneša apie 

‘didelį incidentą Vilniuj tarp 
atskrido į 45 minutes, padary-(minios ir karo patrulių. Praei
dami 130 m. kelio, kas irgi yra ,damas pro keletą civilių, kurių 

Pernakvoję jie į&- Itarpe buvo ir kareivis, vienas 
skrido j Lisaboną, Portugalijoj. 16 pėstininkų pulko kapitonas 
Aviatoriams įsakyta vengti pareikalavo iš kareivio legiti-
skridimų naktį, nes jie nesisie- imacijos. Tačiau šis karininko 
kia naujų rekordų, o tik daro Į reikalavimą įvykdyti atsisakė, 
tyrimus, kad įrodyti, jog skrai- ko pasėkoj buvo iššauktas ka- 
dimas tarp Europos ir Amen-jro patrulis, 
kos yra pilnai saugus. j komendantūrą

Vyriausiu aviatorių yral'^aUs rūmais ištruko, 
Fritz Loose, jo pagelbininkais; Nėrį ir perplaukė 
yra Rolf Starke ir Kari Loewe. 
Pasažiere gi yra Lilly Dillenz 
iš Viennos, kuri turi

Moteris labiau panaši j 
beždžionę

i Gauta žinių, kad Mandžuw-
1 jos armija traukiasi iš rietu . .’ , rekordas.

o.LONDONAS, spalio 
Prof. Arthur Thomson, Oxford 
universiteto anatomas, 'kalbė
damas Karališkajai Mokslo A- 
kademijai pareiškė,kad mote
rys yra labiau panašios į bež
džionę, negu vyrai. Moterų ko- 

angliakasiu trumpesnes ir rankos
ilgesnės, negu vyrų. “Tiktai 

' žmogaus pasididžiavimas- ver
čia jį manyti, kad jis nepaeina 
iš beždžionės. Kūno
jimo panašumai yra tokie dide
li, kad jų ignoruoti negalima”, 
sakė prof. Thomson. Iki kudi- 

spa- |)ra(Įe(ja vaig'ščioti, jis be- 
Adolph Dyplina Prlsi-jveįg viskame esąs panašus

Jai prašant, nužudė 
savo moterį

subilda vo-

Pekiuo-Ilankau keliu. Pekinas 
sujudęs, nes gali įvykti per
maina valdžioje.

Japonija seka padėtį.
TOKIO, spalio 5. — Japoni

jos valdžia galbūt pasiųs ka
riuomenę iš Mandžurijos į Pe
kiną ir Tientsiną, jei padėtis 
Chinijos civiliniame kare pa
blogės. Tuo tarpu valdžia ati
džiai seka padėtį.

Kunigas teisiamas už 
daugpatystę

Kareivį bevedant į 
jis ties Tiškevi- 

šoko į 
į kitą pusę 

vėl buvo sulaikytas polici
ninko. Tačiau netrukus vėl pa- 

įrodyti sprukęs ir šokęs upėn, iš kur 
artumą ryšių tarp Vokietijos irĮ jau buvo ištrauktas motoriniu 
Austrijos.

MINNEAPOL1S, Minn., 
lio 5. - .....................
pažino policijai, kad jis nužu- 'beždžionei, 
dė savo moterį, kuri maldavo 
nužudymo, kad tuo bu-d u ją iš
gelbėti nuo didelių skausmų. 
Ji sirgusi ilgą laiką ir labai 
kentėjusi. Nebepakfcsdama 
skausmų ji ėmė maldauti, kad 
jis ją nužudytų. Jis jos mal
davimą išpildęs ir ją užmušęs 
užduodamas kelis sykius į gal
vą geležimi. Paskui jis nunešė 
jos lavoną 
prausė ją ir tada pašaukė gra- 
borių ją palaidoti. Graborius 
betgi pamatė kraują moiers 
galvoj ir pašaukė policiją, kuri 
areštavo Dypliną ir kaltina 
už

1,500 šeiminų reikalin
gų pagelbos

į prausyklą, nu-

žmogžudybę.

Lakūnai šaukiasi 
pagelbos

jį

5.’ — 
kuris

USA BONAS, spalio 
Nuo hydroplano D-1230, 
skrenda iš Amsterdamo 
saboną, gauta SOS signalas — 
šaukimasis1 pagelbos. ll| dro- 
planas turėjęs nusileisti jūron 
ties Santa Cruz, Portugalijoj. 
Poitugalijos valdžia siunčia 
laivą pagelbon hydroplanui.

Rusija nuteisė mirčiai 
penkis žmones

Ka- 
pen

MASKVA, spalio 5. — 
menec-Podolske, Ukrainoj, 

iki žmonės liko nuteisti mirčiai 
ir 45 kalėjimai! už šnipinėji
mą dėl Lenkjos.

CHARLOTTE, N. C., spalio 
šiandie čia prasideda na- 

bylos kunigo Willis 
iš Columbus, Ga„ 

kaltinamas už daug-

Chinijos siena gins 
Pekiną

liko neva

ST. LOUIS, Mo., spalio 5.— 
Raudonajam Kryžiui padarius 
tyrinėjimus, pasirodė, kad vėt
ra palietė.235 blokus ir kad 
nuo vėtros nukentėja 4,000 
šeiminų, iš kurių 1,500 šeimi
nų yra reikalingos 
Iki šio laiko šelpimo 
surinkta $600,000.

pagelbos.
fondan

8,000 darbininkų 
sustreikavo

TORONTO, Kanadoj, spalio 
— šiandie sustreikavo 8,000 

kontrakto-
Q.
namų • statytojų, 
riams atsisakius pildyti sutar
tį, kad tik unistai darbininkai 
butų samdomi prie statybos 
darbų. Dauginu’ kaip $20,000,- 
000 statyba liko sustabdyta.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

linr bi. ras šiai dienai pra- 
na 'hl ✓ į'

Apsiniaukę ir šalčiau, r 
šiandie saulė teka 5:51, lei

džiasi 5:25. Mėnuo leidžiasi 
12:18 vai. nakties.

jis buvo

PEKINAS, spalio 5. — Gen. 
čan Tso-lino armija tebetrau
kiusi prieš gen. Yen Hsi-šan, 
šansi gubernatorių, kuris prisi
dėjo prie nacionalistų ir žy
giuoja į sostinę 
rių. 
yra 
nuo 
prie 
kau
ji Chinijos siena ir kalnų perė
jimai yra ginkluojami, kad su
laikius nacionalistus.

Manžurijos 
pasitraukusi 
Pekino, kur 
Chinijos sienos
kalnų perėjimuose. Didžio-

iš šiaurvaka- 
kariuomenė 

iki už 45 m. 
mano laikytis 

ir Nan-

i laivu priplaukusių patrulių.
Tuo tarpu krante susirinko 

tūkstantinė minia ir pradėjo 
grasinti patruliui, lydėdama jį 
ir suimtąjį komendantūros 
link. Ties žaliuoju tiltu karei
vis buvo pasodintas į vežimą. 
Tuo momentu minioj pasigirdo 
šauksmai “nuginkluoti patru
lis,” “nuginkluoti policija” ir 
minia puolė kareivius. Po kelių 
minutų kovos suimtasis minios 
buvo paleistas. Minia pavyko iš 
sklaidyti tik atvykus sustiprin
tiems žandarmerijos ir raito
sios policijos būriams.
Padaryta daug suėmimų. Pat

sai pabėgęs kareivis buvo žan
darų surastas tik kitą dieną.

nėra persiskyręs. 
bus kaltinančiuo-

John G. ('.ar
ka d 

Mrs. 
kuri

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

5. 
grinėjimas 
F. Jordan 
kuris yra 
patystę.

Jis tapo areštuotas Grand 
Rapids, Mich., po to kaip buvo 
paskelbta, kad jis 
išvogtas iš jo namų Columbus. 
Pereitą penktadienį
sugrąžintas į Charlotte ir sėdi 
kalėjime, negalėdamas užsista- 
tyti $10,000 ,kaucijos. Grand 
jury jį apkaltino, kad jis ap
sivedė su Mrs. Emma Lang- 
ridge iš Washington, D. C., 
kuomet jis turėjo kitą pačią,' 
su kuria jis 
Antroji pati 
ju liudininku.

Prokuroras
penter iš Gastonia sako, 
jis gavęs telegramą nuo 
Laura Jordan iš Zion, III., 
sako, kad Jordan yra vedęs ir' 
ją ()swego, Ka^, 1898 m. Ir1 
sugyveno su ja penkis vaikus.

Kunigft advokatai paskelbė, 
kad Jordan esąs auka užuomar- 
šumo ir kad galbūt jis yra ne
sveiko proto.

Francija neįsileido
Vanzetti pelenų

PARYŽIUS, spalio 5. — 
Francija neįsileido Amerikoje 
nužudytojo Vanzetti pelenus, 
kuriuos vežėsi į Italiją jo se
suo. Jai atvykus su brolio pe
lenais, Francija privertė pele
nus pasiųsti tiesiai į Italiją, 
kad neprileidus demonstracijų 
Paryžiuje ir kituose miestuose.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
H.autČjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos K operacijos Rankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina | 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

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

TeleR-mfuolcit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos euteibe 
jums patarnavimą;

AITROS KNYGYNAS, 3210 S. ITdsted St.
1 L BUČIO AFT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APT1EKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTTFKA. 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
Chicago, 1111739 So. Halsted St.

Roo.tY.lt
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Jaunuolių reikalu.

tiniai prie kiekvienos

las, kuriose pusėtinai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nortli Side

Muju kolonijos lietuviai nuo 
senai rūpinasi, savo jaunąją 
gentkartę auklėti. Kai dar tos 
minties nebuvo, kad jaunuolius 
rašyti į SLA. kaipo didžiausią 
ir turtingiausią lietuvių orga
nizaciją Amerikoje, jau tada 
savo jaunuolius suspietė į vai
kų draugijėlę “Bijūnėlis.” Jau
nuoliai išaugo ir draugijėlė 
turėjo keistis.

Liberališkiems lietuviams 
yra daug sunkiau savo jaunuo
lius lavinti lietuvystės. Bažn^-

parapi-
jos užlaiko bažnytines mokyk- 

prala-
vina lietuvių kalbos, rašybos ir 
pamokina istorijos. Gi mums 
reikalinga daug triūso padėti, 
kol ka pradedam. Jei^u visi 
pažangieji bendrai rūpintųsi 
vien tuo reikalu, tai butų ga
lima porą pamokų savaitėje tu
rėti. Sakysime, viena pamoka 
tik dainos,’ o antra rašybos ir 
istorijos..

Dabartinė pamokų sistema 
musų jaunuolių kuopų yra 
vienpusiška. Pavyzdžiui, pa
mokas dainų užima porą ai
tris valandas, žinoma, jau kitą 
dalyką tame pačiame susirinki
me nebegalima pradėti, nes 
jaunuoliai perdaug nuvargę. 
Taigi pamokų sistema čia ir 
dalinasi. Ar reikalinga tą tai
syti? šį klausimą tėvų susirin
kimai turi išdiskusuoti. Mat 
dailė menas yra vienas daly
kas, o mokėti savo kalboj tai- 
sykliškai rašyti, kalbėti ir iš
tarti yra kitas, lodei kiekvie
nas iš dviejų pamokom yra 
reikalinga atskiraus ir ganėti
no laiko.

Tėvai, kurie trokšta, kad jų 
vaikeliai išmoktų lietuvių kal
bos, rašybos ir liaudies daine
lių, privalėtų neatsidėti ant 
kitų, t. y. kad kiti, ar bile or
ganizacija imtų ir viską išmo
kintų jų vaikelius. Ne, mes 
neturime tiek pasiturinčių or
ganizacijų. kad jos padengtų 
visas lėšas. Mes, jeigu turime! 
prakilnią dvasią, tai prisideki- ^e^r.° Y.įdyba 
me tiesioginiai nuo savęs.

Einant arčiau prie i 
mes northsidiečiai turime tą | 
visą permatyti. Pradėkime pir, 
miausia tą, ką galima, bet virš-j nuolius 
minėti reikalai turėtų musų prasti 
kolonijoje tuoj apsireikšti, zscijos. 
Praeitais metais biskį subruz
dus ir pasidarbavus, daug ko 
atsiekėme. Musų jaunuoliai vi- ’šio penktadienio vakarą, kuria
si įstojo į SLA. ir tapo dali- me turės išrišti daug svarbių 
nai apsaugoti; turėjome jau- klausimų. Neku/rie jaunuolių 
nuolių koncertą po vadovyste veikimo planai jau turėjo būti

OLD COLD /2;“
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą, ir kosulio neturėsi

p-ios S. Cerienės, ku.is pu i-•apdirbti, bet greičiau tas ne-'
kiaušiais nusisekė. Dar buvo padaryta. , i
manyta pradėti kalbos-rašybos j Priežastis lo viso komisijos1 
pamokas, bet stokavu laiko ir /neveiklumo—vasaros* karščiai.' SLA. 134-tos moterų kuopos 
gal ko kito. Kitaip sakant, kaip Tas daug nesutrukdys. Prade-1susirinkimas įvyks spalio 7 d. 
daugel praeitų metų, taip ir darni naują ^zoną, mes ir vėl j 7:30 v " 
pernai viskas išėjo gerai ir pe- šuoliais eisime pirmyn ’ 
simizmui vietos negali būti, 

šis sezonas—metai mums
atrodo labai šviesus ir lemian-(bus. —K. J. Semaška, 
tis daug ko atsiekti, čia paša 
kyšiu, kad northsiediečiai daug 
gauna kredito už darbštumą 
ir pasišventimą — kartais tik 
“žodžiu”, bet yra faktas, kad 

i davė 
šimtą dolerių 226-tai kuopai, 

dalvko jaunuolių skyriui, per 6-tą aps
kritį. Tas gi kreditas nėra tuš
čias. Tėvai prirašę savo jau- 

į SLA. jau pradeda su
vertę didžiulės organi-

Pranešimas “Jaunoji Birutė“

Ketvirtadienis, Sp. 6, 1927

SLA. 226-tcs kuopos komisi
ja ir tėvai laikys susirink'mą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. ISleista 1926 metais. Apdaryta -------- -------------- --------
1,054 patarimai kaip virti įvairūs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ............
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......-.....................................
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta vud Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................................  —
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRŠVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...................... ~ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........... .........   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................................•«—*..— 55c
N.nnų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.oe

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Iš Birutės
Komip. St. Šimkus po septy

nių metų pertraukos ateinantį 
sekmadienį vėl pasirodys prieš 
Chicagos publiką. Kartu su juo 
pasirodys ir 
tiečiai.”

Senai jau 
teko girdėti
čiutę, p-nią Sa'kąlauskienęl ir 
kt. Dabar jos vėl su “Birute”. 
Jos vėl savo kvartetais ir du
etais linksmins publiką.

Vienas iš stambiausių pro
gramos numerių, be abejonės, 
bus balada “Nugrimzdęs dva
ras”. Tai labai gražus komp. 
Šimkaus kūrinys. Jo chicagie- 
čiai dar niekuomet 4iėra girdė
ję-

Bus nemažai dar ir kitų gra
žių dalykėlių. Aš dar norėčiau 
p. Šimkaus paprašyti vieno 
dalyko: neužmirškite “(iželio.” 
Tos dainos chicugiečiai 
Jau yra išsiilgę.

Sekmadienį “Birutės’
otai, nėra abejonės, skaitlin
gai susirinks į Lietuvai Audi
toriją į pirmą “Bfrutės” šio se
zono koncertą.

chicagiečiams be
dainuojant žemai-

“anų laikų biru-

Jei jūsų INGERSOLL 
pagestų..

Galite lengvai gauti pataisymų 
nunešdami ji pas INGERSOLL 
SERVICE DEPARTMENT, 
215 W. Randolph Street. Greitas 
patarnavimas. Pigios kainps.

Tai viena priež^ščių jsitikrinti, 
kad laikrodėlis, kurį perkate tikrai 
yra INGERSOLL. Tat žiūrėkite 
vardo “INGERSOLL" 
pirkdami laikrodėlį.
INGERSOLL WATCH

Ncw York • Chic««o •
žemiau telpanti IN’GERSOLI/ų paveikslai 
yra: Rankini* $3.50; Yankee $1.50; Water- 
bury paauksuotoje makšty, $8.00; jaunimui 

$3.25; Mažiukas $3.25.

ant veido

CO., Ine.
San Fraricitco

r. v. McKinley parko 
prie; svetainėje. Visos narės pnfšo- 

gražaus darbo. Tik visi prisi- mos būtinai atvykti, nes yra
dėkime po dalelę - pasekmių 'labai svarbių reikalų aptarti.

—M. Kenutiene, sekr.

Rytoj metinės iškilmės
\ i'niaus Dienoj laukiama labai 

. skaitlingo būrio

Rytoj turėsime Vilniaus 
Dieną, skiriamą vieną sykį į 
metus okupuoto krašto reika
lams. Kokią ji turi reikšmę 
musų ir Lietuvos gyvenime 
daugeliui žinoma ir kartoti 
vargiai beapsimokėtų.

Tik tiek verta prisiminti, 
kad musų sostinės pagrobimo 
dieną minime ne teatrališkam 
pasismaginimui, ne bereikalin
gam triukšmui, o pareiškimui 
savo nepermainomo nusistaty
mo dėl okupuoto krašto, kadan
gi tas musų nusistatymas yra 
reikalingas broliam vilniečiam 
kovoj už savo laisvę.

Reikia tikėtis, kad 
lietuviai tą dalyką 
skaitlingai atsilankys 
mą Vilniaus Dieną.

Visa apvaikščiojimo progra
ma yra atatinkamai sustatyta. 
Geri kalbėtojai, puiki muzika
is programa tęsis nuo pradžios 
•ki galo.

Kam tik leis aplinkybės teat- 
sik.nko rytoj į Lietuvių Audi
toriją. — Kvieslys.

Chicagos 
atjaus ir 
į ruošia-

AHER ILLNESS
JUu Tar lac, build you up
If illnew has claimed you for a vietini, 

If your heąlthb poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

lt iv nature’s own body builder, mada 
from reotą, herbą, and barks. Over 52 
million bottloa a'ready eold.

Many thousanda of happy healthy 
folks owe theirpreaentsparkling health 
to Tanlac. Soma of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters Irom 
gr a te fui frienda are on file thanking 
Tanlac for tha good it has done.

Your druggisthas Tanlac. Getatrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorouB, uturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

tikrai

palri-

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk ‘

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamai 

Naujienose

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

RED TOP

‘ šiandie bus pamokos muzikos 
ir dainos “Jaunosios Birutės” 
mokiniams ir mokinėms Mark 
White Sąuare svet. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi “Jauno
sios Birutės” nariai turi būti 
šiame susirinkime. Nepamirš
kite!

Šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj vai 
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.

MALT EXTRACT 
lisfe iŠlSmeHifš. 
lįs EHTmOifferentf

•^PLAIN 
OR KOP 
FLAVOR

Pas visus vertelgas!

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bu« 
brangi dipMnu

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKON

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane* 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: 
13093 P 

9478—E 
9472—T
9477 J. Bašinskui 
9163—M. Čepienei 

233058 J. Karoliui 
9188—K. Girijotui 

13096—J, Marcinoniui 
23061 M. Jonienei-Malakienei 
22657 -J. Pocevičiui 
23057—S. Murauskienei 
24797 1). 
13097 J.,

save

i

jxxxxxxxx^xxxxxxzxxxurxxxxxxxxxxxxxx

H 
M 
M 
N
H 
M 
H

M

H

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, Atwater Kent ir Freshman Radio.

9473 M. Brazi nskaitei 
23641—Kazimierui Norvaišų! 
23643—Vincentui Norkui 
23654—Ignacui Petrila! 
23655 Uršulei Gaidienei 
23657 Onai Krikščiukiene! 
23660—Elzbietai Butkytei 
23665—Kamelijai Leveckienei
56183—Matui Matuliui
56184—Aleksandrui Vaičkui 
56194—Juzefai Kriaučiūnienei 
56197—Anelei Cemauskienei 
95964 Bronislavui Lukošiui

9G77—Pranui Damauskui 
9682—Adelei Mykolaitienei 
9679—Barborai Daugšiener 

28667—Justinui KaspaiiunuĮ 
23669—Daniui Gedminui 
23671—Aleksanįrai Kiltinavi-

Čienei
28677—Justinui KaspariunuI 
56202—Povilui Poviloniui 
56203 Onai Vitkienei 
13050—iM.
9633—B.
9655 —P.
9647-—F.

23649 —E.
9689—EI.
9695—M.

13088 B.
24420—0.
13091 S.
9183 A.

Stankevičienei 
šedkauskienei 
Sevitausk-ui 
Šalkauskui 
Varzdinskevičiui 
Ruzgienei 
žalnieraitienei 

Bernotienei 
’Gerdauskienei 
Jokimavičienei 
Bagdonui

Mazelauskiui 
(iarš vieuei 
Augustinavičiui

M
M 
M

H

šimkaitei
Juozo Mocejunui

>4

M

M

23680—A.
2,3682—U.
23683 M.

Veličkai 
Čepaičiui 
Stoniui " 
Survilionei
Naveckicnei

Vruiblevičiui
Poprockienei 
Lukoševičienei 

23684—J. Ivanauskaitei
23687—K. Stankaitienei 
23688—P. Kaunui 
56208—O. Rukienei-Jakučikei
56211 P.
56213 A.
95965 J.

9643 T.
9645—M
9674—0. Zakrzauskienei
9657—D. Šimėnui •
9668—K. Niprikui

23653 A. Grašiui
56192—-M. šiaušaitei
23645 M. Jakučiunienei 

9174—K. Vaitekailci 
9678—M. Zdaneuakienei

Atvvater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunsvvick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

laukiai—parankiausio, prieina-Radio kokio tamista
miausia kaina gausi musų, krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik ilnc.i
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
Atdaru kiekvienų vakarų iki 10 valandai. Nodėliomis iki 1 v. po piet.

Šitų kuponų prisiųsdami mums arba atnešdami į krautuvė, gausi
te dykai Veidrodėli su Chicagos Radię Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas
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ĮkorespondencuosĮ
Delroit, Mich.

Ateities ir Aido chorų diskusi
jos apie M. Petrausko orga
nizuojamąjį chorą. Darbiečių 
manevrai prieš “revoliuciją”. 
Darbiečių piknikai virto gir- 
t avimo pramogomis.

Bugp. 21 d įvyko diskusijos 
A liūties ir Aido chorų. Gal kai 
kuriems l.us juokinga, kad cho
rai rengia diskusijas. Todėl tas 
diskusijas plačiau aprašysiu ir 
kodėl jas rengta.

Kilk laiko atgal j Detroitą 
atvyko M. Petrauskas, ėmė dar
buotis dailėj ir organizuoti .cho
rą, kad pastatyti keletą ope
rečių. Nuo stniaus čia gyvavo 
vienas progresyvis choras, bū
tent Ateities choras. Bet kada 
komunistų jiartijoj įvyko skili
mas, tai jis pagimdė ir antrą 
chorą. Mat Ateities choras pa
siliko “kairiųjų” komunistų kon
trolėj. o vernieji - - dešinieji 
komunistai, taip vadinami dar- 
Licčiai, kurie visuomet šaukia, 
kad reikia eiti į mases, pabėgo 
iš Ateities-choro ir suorganiza
vo savo Aido choęą; Tas cho- 
r. s buvo suorganizuotas iš vi
si kių pabėgėlių, kurie negavo 
vietos kitose draugijose, ar bu
vo iš jų pašalinti. Jie Aido cho-| 
re gavo tikriausią prieglaudą. 
Mokytoju buvo buvęs vargoni- 
ninkas-klerikalas. Bet nežiūrint

liskusijomis, kitaip sakant, 
“ristynčmis”.

Susirinkimą atidarė komisi
jos narys Grikietis. Matyt, su 
įkandančia širdim pristatė, kad 
‘šios diskusijos yra surengtos 
ibiejų chorų tikslu abu chorus 
ai vieny Ii. kad užbėgti už akių 
ašistiniam chorui, kurį organi
zuoja M. Petrauskas.“ Pirmi- 
linku išrinktas ateitietis Miso- 
ičius. Prasideda gana karštos 

’iskusijos. Atsiguliau ant žo- 
ės ir laukiu kaip tas viskas už-

puikiai pasiseka. Kartais įkliu- 
name ir į dideles bėdas, tan
kiausia per savo žioplumą. Mu
sų piknikai visuomet būdavo 
sėkmingi. Jau du metai kaip 
laikom piknikus ir mus niekas 
m haderi imdavo. O tai todėl, 
kad visados Imdavom apsaugo
ti. Būdavo atvažiuos sausieji, 
išsigers ir ar ant kelio gaus ir 
važiuoja sau patenkinti. Mes ir 
ilų ir degtinę visuomet iš jų 
imdavom, tai mus ir nekliudy
davo.

ACID VIDURIUOSE Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas Į A. VIDIKAS-LULEVICH 
AKUiERKA . <

3252 So. Halsted St.

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

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

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

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

AKUŠERKA 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvta 

Tel. Yards 1119
Baigusi skute
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos hgou- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

I ligose prieš 
i gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 

vęi indy 010.

už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei-

I kaluose mote- 
i rims ir mergi

noms, kreipki 
Uis, o rasite pa- 
gelbą.

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

“Philips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda Viršuj Univcrsal

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai- j 

ku pagal sutartį.

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Tvlijk of Mag-nesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution 'of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso- ) 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša- ■ 
liną visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidęšimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co | 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillins nuo 187*.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
R. BLUMENTHAL 
OPTOMESTRIST

| \ ‘do kalba smerkdami fašistus, 
kurių tarpe esąs ir M. Petraus- 
|’<as. Jie sako: “Jei musų chorai 
I nepadarys vienybės, tai Petraus- 
I uis su fašistais giliai Įleis sak

us ir bus sunku su juo kovoti”. 
rJejo tulŽj ant Petrausko kiek 
I ralėjo.

Gavę balsą ateitiečiai nurodi- 
’ėjo pragaištingus Aido darbus 
inkui Ateities choro, kiek jų 

’.tliko paskutiniais laikais. Sa- 
'o: “Atitaisyki! savo klaidas, 
irisipažinkit viešai prie savų 
udošiškų darbų, tada tik mes 

kalbėsime apie vienybę su ju- 
nis.” Taipgi nurodė, kad ai- 
liečiams Petrauskas yra biu
ras vien todėl, kad Petrauskui 
sant Detroite daugiau nebega- 

’ės vogti Petrausko operečių. 
Bimba atvirai pasakė: “Jei Pet- 
•nuskas yra toks blogas, tai 
kam musų chorai dainuoja jo 
kompozicijos dainas? Kam Ai- 
’o choras pasivogęs stato Pet- 
•ausko operetes ir giria jas, kad 

+ai esančios darbininkiškos?’’ 
bs nematęs kuo Kvoderas ge- 
esnis už Petrauską. Petraus

kas dar nieko bloga Ateities 
borui nepadarė, o Aido cho- 

• as su Kv? Jaru visa laika sten
ėsi kaip tik įmanydamas ardv- 
i Ateities chorą, kenkti kiek- 

■'ienam jo parengimui, kovojo 
•į ant kiekvieno žingsnio. Buvo 
:r daugiau užmetimų Kvedarui. 
Kvedaras teisinasi, kad Petraus
ko operetes nevogęs, bet apie 
kitus užmetimus tylėjo, turbut 

ne bėda, bet I 'a,,čillsi kalt*«..... .
— I Mus darbiečių štedavas šinko- 

J'ius štai ką pasakė: “Bimba ir 
kiti, kurie vienybės nenori, tai 
‘egul eina į upę ir pasikaria, o 
kurie nenori upėj pasikarti, tai

papras- 
kritin- 
nutarė

mus darbiečių didžiausių pastan
gų, choras ne tik neprogresavo, 
bet vis džiūvo. Pradėta tartis 
apmainyti mokytoją. Kilo net 
nesusipratimai. Vieni laikėsi šė
loje mokytojo. Barono, gi “žen- 
r. ” piršo mokytoja Baroniutę, 

> treti siūlė mokytoju V. Ka
ulį. Didžiuma susidarė už Ka
uti ’r liko mokytojum. Bet 
*.ttd jis pats mažai apie muzi
ką nusimanė, lai re lik nepa- 
.crino choro, hvt dar j j 
ino. Susilaukę tokios 
»os padėties, darbiečiai
itleisti Kajutį ir kviesti iš CJii- 
•agos A. Kvedarą, mokėti jam 
o $I(M) j mėnesį ir konkuruoti 
U senuoju Ateities choru. Nu- 
istatymas pas mus darbiečius 
uvo toks: mokėti visą laiką po

• 11)0 Kvederui negalėsime, bet 
u.kosime tol, iki nebus sugriau- 
as senasis Ateities choras. Kve- 
erui atvykus Detroitan pir- 
liausia buvo sutarta aplankyti 
•iikvieną dainininką ateitietj
• prirašyti jį prie Aido choro, 
iet lai nedavė pasekmių. Tada 
utarėm subankrutyti Ateities 
borą, rengiant savo (Aido cho- 
o) parengimus tą pačią dieną, 
uricj huną ir Ateities choro 
•įrengimai. Rodos, tai buvo 
'ras pienas, bet ir jis nedavę 
i'idžiamų pasekmių, bet dar 
uis pačius ko tik nesubankru- 
ino.
•< nkė ir jiems, bet nemažai ir 
uims patiems kliuvo.
nlius 
ėjom

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Auhland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų
L

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

kad

Tiesa, gal nemažai pa

minis visai nenusisekė, l'iesa, 
butų buvęs geras piknikas. Pa
garsinant, kad tai bus paskuti- 
us sezono piknikas su didelii 
uegramu. Turėjom šešias 

bačkas alaus; trys jau nuo ryto 
buvo ištuštintos ant programų, 

> kitos trys gulėjo krūmuose i * t
iel pavadavimo; buvo keletas 
galionų naminėles,- ščyriausių 
kubiečių darbas; taipgi buvo ir 
hi keisai kanadnės. Manėm, kad 

»išim, tai u.šim, kad pralenksim 
r garsųjį naktinį pikniką.

Bet poteriuose sakoma,
‘kaip iš pradžios, taip ir ant 
ižbaigos”, bet aš tam jau dau
giau nebetikiu. Prasidėjo vis
kas gerai, bet urnai užplūdo 
sausieji ir viską sugadino. Jie 
ą sykį negėrė, bet ėmė viską 
daužyti, kirviais kapoti; suka
pojo alaus bačkas, sudaužė na- 
ninėlės bonkas, o dvi bonkas 
kanadinės išsivežė. Kai kam gal 
>et ašaros liejosi matant, kaip 
įiekais eina “geras štofas”. 

Musų gi šinkorius su savo pa- 
elbininkais laike tos baisios 

‘ tragedijos” tūnojo toli krumuo- 
>e. Ir tik tada iš krūmų iš- 
ndo, kai jau viskas* buvo ra- 

nu. 
)ių, 
nas 
’ ial

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

išsigelbėjimui nuo 
Bet kaip posakis sa-

Del
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi
šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini
mų ar išsisukamų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-fXPELLERI
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. PaL Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
ženklio. Vaistinėse 
po 35c ir 7(k.
F. AD. RICHTERACO 

B«rry & So. Sth Sts. 
Brooklyn. N. Y.

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

S. L. FABIAN & Co 
SOS) W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Houlevard 0611—0774

Telephone Yards OMM

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis ano 10 
iki 12 dieną.

Ros. telephone Plaza 32M

Bet išlindo išbalęs, be aki- 
kuriuos pametė bebėgda- 

į krumus ir kurių dar iki 
nesurado. Kuomet jis su-

-:ryžo, lai maniau, kad ištiks 
tikras pilietinis karas. Ir jeigu 
is nebūtų pasiskubinęs su liže 
labėgti iš daržo, tai gal 
nitų gavęs iš darbiečių gerą 
aimščio lekciją už sulaužymą 
utarties su sausaisiais. Pasiro- 
ė, kad jis, turbut be štalx> ži
nos, šį kartą visą štofą ėmęs 
’C iš sausųjų, kaip kad daryda- 
o pirmiau, bet iš vierniausio 

•larbininkų partijos parapijono, 
aip sakant, “savo išdirbystės”. 

Bet, kaip
“produktai” nepatiko sausiem- 
ienis ir jie viską sunaikino, 
’iknikas po to pakriko, 
:oks gali būti piknikas, jei 
n “patiekos”. Nuostoliai 
ia keleto šimtų dolerių.
šinkorių dabar darbiečiai

liną išdaviku ir turbut prašys 
lėdūs Pruseikos jį ekskomuni

kuoti ir ant visados išbraukti 
Š viernųjų skaičiaus. •

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

tis patarnavimas.
t-----

NEBŪK BE 
VILTIES

agių 
davė deficito, kurį tu- 
iš savo kišeniaus pą- 
•Karnevilio Varpai” ir-

» nieko nedavė ir jeigu ne pa
ulinės įplaukos, iš uždraustų 

' altinių, tai būtumėm turėję 
’eficito. Gerai dar, kr.d “minkš- 
i gėrimai” išgelbėjo nuo ne- 
’afekliaus.

Kova su ateitiečiais buvo tiek 
unki, kati turėjom griebtis už 
aminčlės 
ankruto.
o: Viena bėda 

Ivi-trys, tai ir visai suėda. Taip 
•• su mumis. Čia reikia vesti 
tkaklią kovą su ateitiečiais, o 

čia dar atvažiavo ir M. Petraus
kas. \’ėl naujas priešas. Su 
dviem priešais jau nėra jėgų ko- 
'< li. č:a tai ir sumanėm para
dyti laišką Ateities chorui ir 
pakviesti jį į pasikalbėjimą, 
ad sudaryti bendrą frontą prieš p x k ..1 • nt toliau 

munšainą 
visa kaltė 
net ausys 
l.’.t musų 
dagi su pasididžiavimu.

Ateiteičįai taipjau nunidinėjo, 
kad Aido choras dirbąs su šni
pais, bet aidiečiai tai veidmai
ningai užginčijo.

Diskusijos užsibaigė l>e pa
sekmių. Kaip matyt, vienybės 
tarp tų dviejų chorų nebus. 
Ateitiečiai sako, kad galima su
sitarti nerengti sykiu parengi
mų, bet vienytis,—ne. Neatsie
kę ęsavo tikslo, didžiuma aid ie
čių apleido 
kę žaidėm 
vėlumos.

To? abiejų chorų diskusijos 
r yko rūgs. 21 d.. Bouge parke. 
‘ užrinko abiejų chorų nariai; 

iivo r.emažai ir pašalinės pub- 
kos. Mat visi Įdomavo tomis

( Tai jau tikras kandidatas į 
'Cmišėlių namą, — pamaniau 
au). Jei jus vienybės nedary- 
it, tai mes busime priversti ir 

savo ^rengimuose 
ir alų pardavinėti ir 
puls ant jūsų”. Man 
paraudo lai užgirdys, 
šinkorius ištarė tai

matyt, darbiečių

nes 
nė- 
sie-

va-

Peoples Furnitūra Co
H 
H

M 
M 
►4 
M 
k

M

M

DVI DIDŽIAUSIOS LIEPI VfU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Užlaiko visk; dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDU IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yra p In ii ap; lipinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkę ausiu Amerikos muzikalių i&dirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS 

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti bile muzikali© daikto, buki

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

M

M 
H 
M 
M

N

LENGVUS IŠMOKSIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

H 
M

M

luHKfTUUE

H

M 
M 
N 
h 
M 
M

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

r xixxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxixxxrxixixxxxxxxxxx]

Senbernių pamokslai •
Bugs. 11 d. buvo vaikų drau

gijėlės išvažiavimas Palmer 
larki*. Išvažiavime buvo mažai 
ėvų, mažai ir vaikų. Ot kad 
>utų buvusi ant programų bač
ka alaus, tai butų buvę kas ki
ta; butų suvažiavę visi darbie- 
'iai klausytis “programo”. Da
bar tai galima atiduoti garbę 
:ik “jaunikaičiams”, kurie gy- 
zena ketvirtą kryželį. Visa eilė 

L,ų “jaunikaičių” kalbėjo apie 
vaikų auklėjimą. Kuomet vienas 
kalba, tai kitas klausos ir gė
risi. Iš dalies žiūrint atrodė 
net gaila. Nejaugi jie negali 
susirasti po. gyvnašlę su pustu
liniu vaikų; galėtų būti gerais 
“tėvais” ir “mokytojais”, tiek 
laug nusimanydami apie vaikų 
uiklėjimą. Vienas “jaunikaitis” 
itrodė labai tingus. Bet kada 
pradėjo kalbėti, tai į lankias 
ninutes kokius penkius kartus 
tpibėgo apie visą pasaulį. 'Lokį 
kalbėtoją reikėtų užrekorduoti 
ir priskaityti prie geriausių 
butlegerių kalbėtojų.

Pas mus darbai po biskį kni
ta. Bet ir bedarbių nestokuoja. 
Fordas vis tebešhibuoja ir dar 
ičra žinios, kada savo rihują 
’orduką išperės.

šiuo laiku pas mus prasideda 
vasara. Vasara buvo šalta, tai 
nors ruduo šiltas: rugsūjt pra
džia savo karščiais pralenkė ir

Bet ne visuomet mums taip liepos mėnesį. —Aidietis.

parkų, o keletas li- 
su ateitiečiais iki

Dar b iečių manevrai piknike
Rugp. 2 8d. viena iš daugelio 

darbiečių sekcijų (jų yra visa 
virtynė) surengė pikniką Capi
tal parke. Buvo laimėjimas au- 
tomobiliaus, kurį laimėjo tūla 
moteris. Traukiant laimėjimo 
numerius kilo darbiečių manev
rai prisirengimui prie “revoliu- 

Manevrai buvo įdomus, 
geriausi

vadovai. Net ir moterų 
kurių viena labai nuken- 
Tais manevrai vadovavo 

“generolas”, — buvęs 
organizatorius. Užbaigę 
užbaigom alų ir gryžom 

nors ir su
“Revo-

ei jos”, 
nes juose dalyvavo 
musų 
buvo, 
tėjo, 
musų 
musų 
mušj,
visi namo linksmi 
supurtusiomis nosimis, 
iiucija” liko išbandyta ir ji da
vė geras pasekmes. Tik gaila, 
kad nebuvo dėdės Pruseikos, 
butų pamatęs, kad jo vaikai jau 
ir jį patį pralenkia.
Nepasisekė: federalai sunaikino 
daug alaus ir degtinės darbie- 

čių piknike

Ar dingo apetitas? Jauti nilp- 
numų? Nebūk be v Uties! Taa 
dideli*, nusiminimą* galima pra- 
Aa int vartojant Severa’a Eaorka.

ScverH’s Ertorka yru nau<lin_ 
gas virškinimo ir pravalninimo 
tonikas. Paderina apetitą. Sti- 
tnuliojr. virškinimą. Tukdtan* 
čiai jų vartotojų m.'ega g«- 
riau, valgo geriau, jaučiasi 
geriau. Reikalaukit nuo vais
tininko vieno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
C <?<iar Rapids, Iowa.

SEVERAsESORKa

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai x 
M. YUŠKA & CO.

1604 So. Paulina Stą Chicago, III.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vynj, 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. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU 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 vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
Miesto Ofisas 

19(1 No. State St„ Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:t0 vai. vak. 

Nediliomią nuo 10 ryto Ud 12 
Tel. Yards *141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiSlanm.

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. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9
Telephone Roosevelt *090

’ Namų Telefonas Repsblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St„ Room 2001

Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Pštnyčioą

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, III.
• 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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas MoteriDni, Vyriikų 

Vaikų ir visų chroniikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

arti Slot Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dlen.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358

lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas h 
elektroj jiegą j nau 
jus ir senus namui b 
mainom naujas liam-BM^O^ 
pas j senas; duodatnJ^V^^ 
ant lengvo iimoktji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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»■. Užaimo^ijimo kalnai
Chicagoja —- paltu:

Metama --------------------------
Pusei meta ____:__ _______
Trims mineaiams
Dviem minėdami________
Vienam minėsiu!_

Chicagoje per neliotojusi 
Viena kopija__________
Savaitei ________________
Minėsiu!________________

Suvienytose Valstijose, ne Chi 
paltai 

Metams ...... ......... ..............
Pusei metų--------- ----- ------
Trims minėsiantis 
Dviem mėnesiams ...... ..........
Vienam minėsiu! _

Lietuvon ir kitur u talentuose 1
(Atpiginta)

Metams -...
Pusei metų

$8.00
40$

1.5$
.75

. 17.00
_ $.50
_ 1.75

1.25
- .75

... $8.$0 
_ 4J0 
- 2.M

Pinigus reikia atarti palto Money 
orderiu kartu su uisakyma.

SMŪGIS AUSTRIJOS REAKCININKAMS.

Rugsėjo 18 d. tam tikrose Austrijos apskrityse (že
mojoje Austrijoje) įvyko rinkimai į vietines savivaldy-* 
. rrv . i ... •__.• i.:__ :bes. Tai buvo pirmutiniai rinkimai po kruvinosios pir
ties, kurią liepos mėn. 15 d. surengė praloto Seipelio po
licija Vienos darbininkams. Nors buržuazinės partijos, 
ypač klerikalai, begėdiškiausiu budu šmeižė socialdemo
kratus, stengdamosi suversti ant jų galvos kaltę dėl Vie
nos skerdynės, bet socialdemokratai išėjo iš rinkimų ko
vos be nuostolių. Tik kai kuriuose visai menkuose vals
čiuose socialdemokratai prakišo keletą vietų, be1 už tai 
kitose vietose pasirodė žymus* socialdeemokratinių balsų

Austrijos reakcininkų viltys tuo budu nuėjo niekais. 
Austrijos darbininkus jiems nepavyko sudemoralizuoti.

IR JŲ PRIETELIAMS KOKTU!

Lietuvos smetoninių tautininkų reformos neranda 
pritarimo nė pas tuos elementus, kurie karštai stoja už 
smurtininkų diktatūrą. Pav. Brooklyno “Vienybė” ši
taip kritikuoja smetonininkų sumanymą “pataisytoje” 
konstitucijoje atimti balsavimo teisę vyrams ir moterims, 
kuriems nėra sukakę 24 metai amžiaus:

“Visų pirmiausia reiktų atšaukti bandymus at
imti balsą iš jaunimo tarp 21 ir 24 metų amžiaus. 
Veik visose demokratinėse šalyse balsavimo teisės yra 
platinamos, o ne siaurinamos ir jei dabar jas susiau
rinti Lietuvoje, tai vistiek reikės kada ateityje ir vėl 
platinti, kas jau stato konstituciją į pavojų naujo tai
symo. O dažnai taisoma konstitucija nustoja savo 
autoriteto. Bet ir kitais sumetimais suvaržymas 
balsavimo teisių — netikslus. Jei valstybė ir visuo
menė pavelija 18 metų jaunuoliams įsteigti vieną iš 
svarbiausių ir seniausių visuomenės organizacijos 
formų — šeimyną, tai kodėl 21 metų jaunuolis negali 
balsuoti už šalies valdžią (tur būt norėta pasakyti: 
rinkti valdžią. “N.” Red.)? Ar vaikų auklėjimas ir 
šeimynos palaikymas menkesnis ir lengviau supran
tamas dalykas, negu balsavimas? Arba vėl, kaip tik 
jaunikaičiui sueina 21 metai, šalis šaukia jį į kariu- 
menę, ginti savo tėvynę. Nejaugi ir tėvynės gynimas 
yra menkesnis svarbos dalykas už balsavimą? Jeigu 
21 metų jaunuoliui galima patikėti šautuvas, tai dar 
geriau galima jam patikėti balsavimų kortelė.”
Šituose argumentuose nieko nauja, nes demokratijos 

šalininkai yra juos vartoję tūkstančius kartų ginčuose su 
atžagareiviais, priešingais visuotinam balsavimui. Bet 
įdomu tai, kad šituos demokratijos šalininkų argumen
tus yra priversti šiandie kreipti prieš Lietuvos despotus 
net ir pastarųjų pritarėjai. Mat, jiems darosi koktu, kad 
valdžia, kuri vadina save “tautiška”, kėsinasi atimti tei
ses tai tautos daliai, iš kurios milžiniškoje daugumoje su
sideda tautos gynėjai, kareiviai.

Tikrumoje Smetonos-Voldemaro sumanymas ir yra 
taikomas ne į ką kitą, tik į kariuomenę. Tuodu uzurpa- 
toriu, karininkų durtuvais įkeltu į valdžią, iš tiesų bijosi 
Lietuvos armijos, dėl to juodu ir nori paveržti jai svar
biausią piliečio teisę. Jų dviejų tikslas yra paversti ka
reivius bebalsėmis mašinomis, su kuriais galėtų elgtis kaip 
tinkami oficieriai.

Kitokios prasmės tas projektas “taisomoje” konsti
tucijoje neturi ir negali turėti. Reikia dar pastebėti, kad 
tautininkai, siūlydami atimti balsą jaunuoliams tarp 21 ir 
24 metų amžiaus, užgauna ypatingai tą dalį Lietuvos jau
nuomenės, kurioje jie, palyginti, gal daugiausia turi pase
kėjų: studentus. Gruodžio 17 d. perversme nacionalisti
niai moksleiviai <Neo-Lituanijos korporantai ir k.) buvo 
vykiausi pučo meisterių padėjėjai. Koki nedėkingi jiems 
dabar pasirodo ponai diktatoriai!

Suprantama, kad valdžia tuos savo sėbrus rengiasi 
skriausti ne iš piktumo, o tik iš bėdos. Jeigu jai ne dre
bėtų kinkos, tai ji tiesiog pasakytų, kad balsavimo teisė 
bus atimta tiems jauniems vyrams, kurie stoja į kariuo
menę. Bet kadangi ji nedrįsta šitaip atvirai įžeisti gink
luotąją krašto jėgą, tai jai tenka noroms-nenoroms versti 
į vieną beteisių žmonių kupetą visus tam tikro amžiaus 
gyventojus.

Ar ne juokinga: valdžia, kuri visam pasauliui giriasi, 
kad ji reiškianti jaunosios Lietuvos kartos troškimus, eina 
pire balso atėmimo krašto jaunuomenei!

GERIAUS BŪTI “IGNORANTU’t, NEGU 
BANDITIZMO ADVOKATU

Brolių Marijonų organas, net “ignorantu” kolioda- 
mas “Naujienų’ redaktorių, liepia jam tikėti, kad prezi- 
rentas Dr. K. Grinius rezignavęs ir užleidęs savo vietą 
Smetonai. Reizignavo tai rezignavo, bet “neignorantai” 
turėtų žinoti, kad pasakyti tiktai dalį tiesos kartais reiš
kia pameluoti aršiaus, negu pasakyti visišką netiesą.

Imkime pavyzdį. Banditas susitinka tamsioje gat
vėje “Draugo” redaktorių ‘(ko mes jam, žinoma, visai ne
linkime) ir, grasindamas pištalietu, pareikalauja, kad ji
sai atiduotų jam pinigus. Redaktorius atiduoda. Ar tai 
reiškia, kad tie pinigai buvo redaktoriaus dovana bandi
tui? Taip galėtų sakyti tiktai tas, kuris banditui simpa
tizuoja, o ne tas, kuriam rupi tiesa.

Apie Įvairius Dalykus :
i 

į „ ,,, ——II—.—M

Vokietijos respublika
Vokiečiai yra ramus žmonės.—» 

Revoliucija be kraujo pralie
jimo. — Kaizerio bailumas.— 
Monarchistai nebeturi šansų 
kaizerį grąžinti. — Buvusių 
valdovų ištižimas. —Respub
likos šalininkŲ su tvirtėjimas.

Vokiečiai iš prigimties yra 
ramus ir paklusnus žmones. 
Kruvinų revoliucijų jie nemegs-

visuomet yra pasiryžę gintis 
nuo išorinių priešų, bet kantriai

'Tokios nuomonės yra apie 
■javo tautiečius Emil Ludwig> 
pagarsėjęs vokiečių istorikas.

Monarchislų tvirtinimas, sako 
jis, kad revoliucija atliko išda
vikišką darbą, pakrikdydama 
vokiečių armijas, — yra gry
niausi nesąmone.

Net lapkričo 8 d. mažai kam 
atėjo'j galvą, kad Vokietija su
silauks respublikoniškos tvarkos. 
Reikia žinoti, kad tuo laiku 
monarchija turėjo daug šalinin
kų. Bet kaizerio bailumas ir 
pabėgimas į užsienį išmušė 
monarchistams paskutinį gink
lą.

Valdovas, vyriausias karo va
das, kuris visuomet uniformoj 
pasirodydavo prieš žmones, pa
vojingame momente pabėgo, pa
likdamas armiją Diievo valiai. 
Bėgiu aštuonis dienų 23 kuni
gaikščiai irgi be jokio pasiprie
šinimo pasidavė revoliucionie- 
rialhs. Nepakilo nė vienas gink
las, kad apginti valdovų sostus.

Vokiečių sostai susmuko, o 
jų valdovai be jokio pasiprieši
nimo pasidavė. Ir šiandien 
nei vienas jų nedaro pastangų 
atgauti karimą. Ačiū tam 
reiškiniui, yra tiesiog neįmano
ma, kad IIbbenzollernai galėtų 
kada nors sugrįžti. Kuomet 
žmogus pralaimi mūšį, tai jis 
tikisi atsigriebti sekamą dieną. 
Bet pabėgėliui tenka patirti ant 
savo kailio, jog atgauti tai, nuo 
ko kartą pabėgo, yra labai sun
ku tiek 
kai.

Pilno 
kieti jos
buvo. Revoliucija tuos nesusi
pratimus gal dar labiau padidi- 
no.' I ,. I J f

Yra žinoma, kad prieš pat 
revoliuciją Vokietijos kuni
gaikščiai vedė derybas su Ilaps- 
burgais. Tų derybų tikslas bu
vo pakeisti kaizerį.

Susmukimas Hapsburgų sosto 
irgi buvo stambus smūgis Vo
kietijos monarchijai. Bėgiu pa
starųjų penkių dešimčių metų 
tarp Prūsijos ir Austro-Vengri
jos buvo labai draugiški ryšiai. 
Šiandien Hapsburgai nebegali 
tikėtis Austro-Vengrijos imperi
ją atsteigti, o jeigu jiems kar
tais ir pasisektų Vengrijos sos
tą užimti, tai jų įtaka visvien 
butų nedidele.

Bet kaizeris pats užkirto sau 
kelių labiau, negu kas kitas. Jo 
skubotas apsivedimas tuoj po 
pirmosios žmonos mirties ir par
davimas memuarų buvusiems 
priešams atidarė akis ir jo ša-

morališkai, tiek politiš-

susipratimo tarp Vo- 
valdovų niekuomet ne-

liniukams. Noroms nenoroms 
jie buvo priversti pripažinti tų 
faktų, kad kaizeris yra labai 
silpno charakterio žmogus. Dar 
blogesnėj šviesoj jis pasirodė, 
kuomet pradėjo kovoti už savo 
turtų atgavimų. Atrodė, kad 
jam vyriausia rūpėjo gauti 
kuodailgiausia pinigų iš naujai 
susikūrusios respublikos.

Jeigu kaizeris ir kiti princai 
butų bent pusę savo turtų pa
aukavę sužeistiems ir pašelpos 
reikalingiems kareiviams, tai 
jie žmonių akyse butų pasirodę 
didvyriai^ Tai butų buvęs 
stambus triupas atgauti praras
tus sostus.

Svarbu dar pažymėti, kad 
daugelis ir buvusių junkerių 
atšalu nuo kaizerio. Ačiū tam, 
kad Vokietijos demokratija ne
turėjo patyrimo valdyti kraštų, 
jai noroms nenoroms prisiėjo 
taikytis su buvusiais kaizerio 
valdininkais, šiandien mes ma
tome, kad Vokietijoj svarbias 
diplomatiškas vietas užima se
nosios valdžios atstovai. Bend
rai imant, tiems senosios val
džios atstovams nėra jokio iš- 
rokavimo kaizerį gražinti.

Anų galo, reikia ypačiai

buvo sąžiningas valdovas. Iš 
kitos pusės, Frederick rūpinosi 
labiausia tik savimi. Jis viską 
darė, kad tik pagarsėti. Sėk
mingi karai sustiprino Prūsiją 
tiek, kad ji pradėjo svajoti apie 
dominavimų visoj Vokietijoj.

1871 m. Wilhelm I buvo pa
skelbtas visos Vokietijos kaize
riu. Tai buvo “geležinio konc- 
lerio” Bismarcko darbas. Po 
pirmojo kaizerio mirties sostų 
užėmė Frederick III, kuris vieš- 
patava tik 1(M> dienų. Po jo 
mirties sostas teko jo sunui, 
dabartiniam ex-kaizeriui. Tuo 
laiku Vilius^ buvo vos 21 metų 
amžiaus. Jis buvo neurasteni
kas ir sirgo išdidumo manija.

Užėmęs sostų, Vilius pasiru- 
oino pašalinti Bismarckų. Jis 
susispietė apie save būrį patai
kūnų, kurie bėgiu 30 metų au
tokratiškai valdė šalį. Net 1917 
m.’ kaizeris drįso įžeisti žmo
nėms, prižadėdama jiems šiokių 
tokių reformų, jeigu jie narsiai 
kariaus. Vadinasi, jis žiurėjo 
i savo pavaldinius lyg į kokius 
vaikus: jeigu jus busite geri, 
tai aš suteiksiu jums dovanų,

Ir nežiūrint viso to, vokiečiai 
visgi sugebėjo sukurti respubli
koniškų tvarkų. Žinoma, sako 
Lud\vig, ta tvarka nėra dar to
bula. Bet juk Roma ne Į vienų 
dienų tapo pastatyta, šiandien 
tenka pasidžiaugti ir tuo, kad 
diktatūrų gadynėj Vokietijos 
respublika nesilpnėja, bet nuo
lat eina tvirtyn.

Amerikos lietuviai 
Lietuvoj

pa
brėžti tų faktą, jog tarp bu
vusių princų nėra nei vieno tik
rai gabaus ir talentingo žmo
gaus. Praradusieji sostus Vo
kietijos princai turi apie 50 
sūnų. Nei vienas iš to būrio 
nepasirūpino išmokti bet kokių 
profesiją, kad galėtų savo dar
bu sau pragyvenimą pasidaryti. 
Jiems rūpėjo tik vienas dalykas: 
iškaulyti iš respublikos kiek ga
ilina daugiau pinigų.

Dabar jie gyvena savo palo- 
ciuose ir dvaruose be jokio dar
bo, be jokio užsiėmimo. Su
prantama, kad žmonės negali 
jų gerbti. Niekas negerbia tų> 
kurie jokio darbo - nedirba.

Hindenbrugo išrinkimas pro 
lidentu, sako Ludvvig, atnešė 
daug gero respublikai. Su res
publikos tvarka pradeda susi
gyventi net ir aršiausi jos prie
šai. Jeigu jau kaizerio armijų 
vyriausias vadas tarnauja res
publikai, lai daugeliui buvusių 

4nicnarchistų _ respublikoniška 
tvarka pasidarė priimtina.

'liesa, Bavarijos fašistai dar 
tebesvajoja apie pučus ir mo
narchijos atsteigimą. Bet bėgiu 
devynių metų 20 milionų res
publikos šalininkų spėjo gerai 
susiorganizuoji. Reikalui atė
jus, jie su ginklais rankose gins 
respublikų, 't atai gerai supran* 
ta monarchistai. Jie taipgi ži
no, jog pučas prie dabartinių 
aplinkybių butų tikra saužuu 
dyste.

Hohenzollernai padare daug'iaū 
gero 
jai.
orius 
jimo
tebevedama ginčai, 
mmio, jog imperatoriui Frede- 
riek II “didžiojo” titulus nepri
tinka.

šiandien tikrai galima pasa
kyti, kad ne Frederick, bet jo tė
vas sukurė galingų Prūsiją 18- 
me šimtmetyj. Nors dideliais 
gabumais jis nepasižymėjo, bet

Prusijai, negu Vokietb- 
Viešpatauti jie pradėjo 

200 metų. Del jų įsigalė- 
Vokietijoj dar ir šiandien

Daugelis

Du metai atgal būdamas Lie
tuvoje laukiau parvažiuojant j 
Lietuvą svečiuosna amerikiečio 
brolio, kurio buvau nematęs 14 
metų. Ruošiausi sutikti net 
kelius mėnesius, tai ką nors 
nupirkdamas, |ai ką nors na
muose pagrąžindamas. Susitikęs 
džiaugiausi iki susijaudinimo. 
Brolis tris mėnesius pasisvečia- 
/ęs, visą aplankęs, pamatęs, su- 
rrjžo atgal j Ameriką ir atra
šė laišką, sakydamas, kad nors 
Lietuvoje viskas buvo prasta, 
xt kaip ten buvo malonu ir 
?era savo tėvynėje ir tarpe sa
vųjų*

Amerikos lietuvių atsilanky
mas daro didelį džiaugsmą gen
tims, gyvenantiems Lietuve, 
r didelį malonumą amerikie
čiams. Patartina visiems Ame
rikos .lietuviams važiuoti į sve
čius pas gentis Lietuvoje.

Gaila, kad daugelis amerikie
čių parvažiavę mažai ką aplan
ko ir nieko nepamatę sugrįžti 
r sugadina ūpą kitiems, kurie 
pasiruošę važiuoti, sakydami, 
kad Lietuvoje nieko įdomaus 
įera, vieni sako mate tiktai 
stogus žvirblių išpašytus, kiti 
girdėjo žmones politikuojant,— 
tas ištikrųjų nėra įdomu ir da
li blogą įspūdį.

Aš noriu patarti ką Amerikos 
ietuviai privalėtų aplankyti par- 
/ažiavę Lietuvon.

Moksleiviams ir inteligentams 
geriausiai aplankyti visas mo
kyklas, susipažinti su mokslo 
nstema, kuri Lietuvos mokyklo
je stovi labai aukštai. Visi ap

silankykite Karo Muziejuje, ten 
Rasite paveiksluose ir daiktuose 
/isa Lietuvos atgimimo istoriją, 
asite-daug dailūs kurinių,—bus 

jums daug įspūdžių. Prie mu- 
dejaus rasite rožių sodnelį, 
fontaną, Basanavičiaus ir I lin
zės paminklus, girdėsite ir ma

nysite visa vėliavų nuleidimo 
ceremonijas. . Būtinai atsilan
kykite Valstybės Operos teatre, 
bčn girdėsite gražią muziką ir 
itebuklingai malonų musų opc- 
’os solisto Kipro Petrausko dai
navimą; jus busite tiesiog' suža- 
/ėti ir amžinai minėsite Lietu
vą. Vargu galėtų Chicagos Ci- 
vic Operos solistai susilyginti1 
su musų K. Petrausku. Taip 
)at girdėsite ir daug kitų so- 
istų dainavimą pp. Sodeikos, 
Kutkausko ir p.p. Grigaitienės,* 
Dvarionaitės, Jonuškaitės ir 
Venccvičaitės;
atlankykite 
Teatrų, ten 
eis turinys

pamatysit žymius musų dramos 
artistus lošiant, kaip tai p.p. 
Glinskį, Kubertavičių, J. Pet- 
i’puską ir p. Kurmytę. Jų ori
ginalumas savo rolėse padarys 
jums gilų įspūdį. Aplankykite 
?eną Kauno muziejų, Kauno pi
lies griuvėsius; visur rasite la
bai daug įdomumo. Užeikite į 
Valstybės spaustuvę, j bankus, 
j valdžios įstaigas, visur jums 
paaiškins ir pamatysite, kaip 
tvarkingai viskas vedama. Ap- 
važinėkite Kauno apilinkes, nes 
tokių gražių slėnių, kaip ties 
Kaunu, sunku rasti pasaulyje. 
Visi technikai aplankykite elek
tros stotį, geležies liejinyčią, 
ūkio mašinų dirbtuves, elevato
rių, mėsos šaldytuvus, pavyz
dingus ukius ties Kaunu,—visur 
rasite rimtų kultūros darbų. 
Užeikite j radio stotį. Pama
tykite didžiulį Valstybės kny
gynų. Tikintieji aplankykite vi
sas senutes Kauno bažnyčias, 
Kamendulių vienuolynų. Sporti
ninkai aplankykite fizinio lavi
nimosi stadionų Vytauto kalne. 
Jaunuoliams patartina atsilan
kyti šokių vakaruose, rotušės, 

‘Vytauto kalno ir karininkų 
“Ramovės” salėse,— ten rasite 
'Lietuvos jaunimų linksmai žai
džiant; Lietuvos apsišvietusio 

Į jaunimo mandagumas ir malo
nus priėmimas padarys jums 
didelį malonumų. Kaune per
nakvoti geriausia Zitiečių drau
gijos viešbutyje, ten ameriko
niškas įrengimas, švaru, pigiau 
ir skanus lietuviškas valgis.

Via^i apžiūrėjęs įsitikinsite,- 
kad Lietuva greit susilygins su 
aukštos civilzacjos ir 'kultūros 
tautomis.

Praeitų vasarų buvo suruoš
ta amerikiečių savaite. Jų su
ruošė jūsų broliai ir seserys, 
ištiesė jums nuoširdaus sveiki- 
nimosi rankų. Daugelis ameri
kiečių priėmė tų sveikinimų, 
bet buvo ir tokių, kurie su pa- 
sididžavimu ir panieka nepri
ėmė to sveikinimo, nėjo žiūrėti 
suruoštų įdomių pramogų, mat, 
turėjo dolerių daugiau už bro
lius, kurie jiems ištiesė sveiki
nimo ranką.—Žalgiris.

“BAYER ASPIRiN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Va r tok it be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
Z4 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

JNuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

Sntfjor IBranD
Couetr

*

(Inkaro Ruiies Vaiitus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOR”
(Ištarkite ‘'ENKER”)

Išmokit Dressmaking

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų kornų ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

... DtSchoU’s
Žino-pads

Aptiekose Ir 
čeverykų 

krautuves©

I
t Kirpimo, Pritaikymo, 
< siuvimo, Siuvamos 
l mašinos operavimo, 
t lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.

1 Master Dressmaking 
College

J. F. KASNICKA 
190 N. State St, 

į kamp. Lake St. 10 fl. 
f—’———’*' 1 . .......-

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
CCor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidente 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republie 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.
* ■ ■ ■■ į ■ ■ 1 «■ ■ ■■ —

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 
, ■■ ■ A.

*
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918 

t)R. A. J. BERTAS1I 
3464 So. Halsted St.

Ofiso valaridok nuo 1 iki 3 po 
įlietų ir 6“ iki 8 vakare 

ReS. 3201 So. Wallace Street
b istaniia* i n .na....... .s i —i, ■—

Jonuškaites
Taip pat būtinai 

Valstybes Dramos 
pro jūsų akis pra- 
gražaus veikalo ir

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

4910 So. Michigan Avė 
, Tel. Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 iki 11 val-
< nuo 6 iki 8 vai. vakare 

——M—I biii a— ■ 11 
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Thone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M So. Halsted St. 
Chicago, Iii.

&1U

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. Kooin 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. 
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. ŠTR1KOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. k—.......—■■

A. K. Rutkauskas, M. D.
4412 S’o. Westėm Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ . , j nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos / nuo $ jjjj 9 vai.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, 1LL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, II,L.
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A Nofebnok The Ignorant are Ashamed!

THE STODENTS’ GORNER
May it be & Joy aurf an Inspiration and a forum for student-

Most students cannot nuder- 
stand the teachers who tell 
tliem to keep notebooks of ol>- 
servations, facts, luarsays, etc. 
Most pcople laugh at the pcople 
\vho keep such notebooks and 
consider them as “queer spec- 
imens of humanity who some- 
times Igrome poets or other 
kind of \vriters“.

Ijet them laugh, now, būt 
when these laughing ones may 
be in search of some situation, 
dėtaiI of character, some little 
thought—oh! yes, they claim 
they will never need these little 
Rems, būt!? — when they are 
trying hard to think of some- 
thing exactly suitable, then, 
then, \ve who have our little 
notebooks may laugh.

Būt, no arguing or banter- 
ing! • ...

Folhnving are a few little 
notos Irom a notebook:—

A youg man, gray suit, the 
sleeves of which are too short, 
briefcase, goggles. Timid-looking 
and shy. Gets off street-car 
and pats ūgly stray dog stand- 
ing on the corner, as if that dog 
tvėre indeed the friend i n need.

Most curly haired people are 
not overfond of hats. (I \vonder 
if to go bareheaded helps make 
the hair curl.)

Fortunately I am not a motor- 
man. If I were» I would cer- 
tainly never stop the street-car 
for anyone \vho signakd to me 
with a motion of the hand/ 
whilc standing on the corner 
near the tracks. As if the 
motorman cannot see that some- 
body is waiting for the street- 
car without the hand-Avave!

Two rather young colored- 
men, sitting in the front part 
of the street-car. Both talking 
and laughing loudly. One of 
them wears a derby, light broAVn 
shoes; most of his teeth are 
gold-covered; his laugh is a 
tenor: “heh-lieh, heh-heh”.

LeBoy( not LeeBoy, if you 
pleasc),‘O rather \vell-to-do 
youth, self-satisfied, talks sIoav- 
ly, is very fond of Omar 
Khayyam’s “Kųbaiyat“.

A man is Avalking on the 
sidowalk and is looking across 
the street. Beside this. šame 
sidewalk, a man is putting up, 
AA'ith a long pole, a poster on 
a lx>ard. The Avalking man 
comes by and is slightly struck 
by the pole, through the 
f'aults of both mcn, of course. 
Meaningful glances are ex- 
changed and the men go on, as 
be fore.

“We have so much fun! We 
do terrible things.”

A man, not tall, durk suit, 
gray hat with blue and broAvn 
liand; red facec; blue eyes with 
scolding tAvinklė; dark eyebroAvs 
Avhich might be. larger; slightly- 
pug nose; mouth-small and 
sort of puckered or drawn, 
Avith a supressed smile.

A fairly full street-car stops 
i n front of a radio-shop. The 
people smile at hearing the 
aerial message: “fo soften the 
dough, add a little milk.”

Sad? Funny? She was a 
thin, middled-aged woman, had 
on a little black hat and a 
ratlier shabby coat. In her left 
hand she carried an old black 
purse and a basket of blue 
giapes; on her right arm avus 
a clumsy package Avrapt in 
ne\vspaper. And i n her right 
hand avAs a prety deep pink 
carnation! Just as the Avoman

News and Nonsense 
Finished

This is an ARTICLE written by 
X’ew Sense, I would have you knqw!

On a certain Sunday when Norbert 
left home for college, he was bid 
adieu by J r. and Al K. who acted as 
the self-appointed farewell committee 

' the L. S. A. A. Fine members 
to willingly work on committees! Būt 
it was a commendable deed, boys! I 
do give you credit!

(Notice my LITERARY style in 
this artiele?)

On another Sunday when tea was 
being served after the Spcl. Mtng. 
had been adjourned, Tony T. made 
some remark about preferring “baby 
beer’’ to tea. Now, young man, pray 
tell what “baby beer” may b.

Bizneess Mit Fleziur

that’s what our Special Meeting was. 
We had a good time thinking and 
talking about serious and important 
problema. And it was especially Spe
cial, since Irene was there from the 
far North; Helen, Adele, and Joseph 
from the wild West; Aldonna from 
the unknown South; and Stanley and 
Genevieve from the famed East (East 
of where the meeting wa» held).

Haunted and hunted

am I, yes, hunted by the people by 
vvhose secrets I am haunted . — get 
me ?

—doesn’t matter i f you don’t.

A Co m r adei * ‘
Another person whom the dear 

kolyum readers vvould likę to catch a 
good hold of is filasofur.

Ak! New Sense and filasofur, let 
us svviflly flee together! It shall 
not be fun when we become vietims 
of victhns.

Likewi.se, Mrs. O’Leary’s Cow, trot 
along at rapld gait, or thy kieks may 
come back at thee as stones!

Then thia lašt Saturday, there was 
a big mistake made. Frances had 
her sister go to the Chf-Okla foot- 
ball game to see the M'AROONS 
W1N (?). (As a good vvriter I shall 
leave the ręst to your imagine.)

AND N0W, Stanley is interested 
in someont who lives in Cicero. 
Frances is once again a “co-ed” who 
studies. And “Red”, likę all others 
is wondering what to write about for 
The Studente’ Corner.

New Sense.

Ava#, so, the floAver avus droop 
ing a little, slightly Withered.

—Ed»

If »they Avere wise as to the 
interesting history, the struggle 
f r indept ndence, the many ro- 
mantic and beautiful myths of 
Lithuania, some of the ad- 
mirable characteristics of Lith
uanian lite and people, the ones 
who are now loathe in “ad>- 
mitting” that they are Lith- 
uanians, Avould then be proud 
and boastful of their ancestry.

Litely more and more at- 
tention is being . paid to the 
groAving po\ver, Lithuania. The 
little nation is sūrely, though 
sloAvly, wending its way to 
Prosperity, Greatness.

The Chicago Daily Nevvs, 
Saturday, October 1, 1927, had 
even a full page of pictures of 
places of interest in Lithuania.

Foreigners are interested in 
Lithuania. Why are some of 
us, descendants of Lithuanians, 
so disintersted in it, Avhy do 
we not as grandly talk of our 
“the land of Our fathers” as 
all other peoples do of their 
“the land of our fathers“?

—Ed.

LITH. IMPORTANCE 
GROWING

Economic and General Bu- 
lletin — (Lithuanian “Elta“ 
Agency Service) No. 16. 
Excerpts: — A message from 
Tallinn (Bcval) reports tha 
the Lithuanian commercial anc 
industrial dclcgations visiting 
Tallinn has raised the tpiestion 
of the convocation of an eco
nomic confercnce of all the 
Baltic States. The Lithuanian 
delegation broiight AA’ith it a 
project for such a confercnce 
vvith Avhose general features 
the Estonian Chamber of Com- 
mercc is i n agrecment. Seeing 
Ihat-Liitvia also regards the 
(jiiestion favorably, it is possible 
that next month diseussions 
\vill take place at Biga among 
the Baltic States to prepare 
such an economic conference.
Japanese Diplomai in Kaunas
Mr. Tsuyoshi Inouye, attachc 

to the Japanese Legation at 
VVarsaAV, Avas in Kaunas on 
August 17th and 18th. t After 
spending several days at Biga 
he came to Kaunas to study the 
counlry’s economic and poli tirai 
position, being desirous more 
particularly of ascertaining the 
possibility of a Baltic alliance, 
Lithuaiiia’s attitute to the 
Vilna question, and generally 
her relations Avith Poland. The 
Wars»AV diplomatic corps shoAvs 
a lively interest in Lithuania 
and M r. T. Inouye Avas especial- 
ly sent by his I>egation to visit 
Lithuania. He had conversa- 
tions . AA’ith the Lithuanian 
Premier, Professor Voldema
ras, Dr. Zaunius, and Miss Avie- 
tenaite, the infomution refe- 
rent. Together Avitli the Politi- 
cal referent, Dr. Sakalauskas, 
he inspccted the principai ęul- 
tural institutions of Kaunas. 
Jncidentally Mr. Inouye dec- 
lared that the creation of 
a general Japanese legation for 
Lithuania, Latvia, and Estonia 
is anticipated.

The Kaunas Tramways

lt is reported that the Kau
nas city board is interested i n 
the ąuestion of the construc- 
tion of an electric tramAvay. 
For examination of this ques- 
tion has been formed a eommi- 
ssion of three persona including 
a member of the board, Švei
kauskas, Engineer Roginskis 
and Engiueer Frikas. The board 
intends to construct the tram- 
Avay at its oAvn expense. In 
eonneetion Avith this it Avas 
decidcd to grant the motor- 
buses concessions for not longer 
than three years. The conces- 
sion of the present horse tram- 
Avay terminates in 1931, būt its 
prese nce need not hinder the 
immediate construction of the 
electric traniAvay.

Lithuanian Timber Inchistry

In the autumn of lašt ycar 
a considerablc change took 
place on the Avorld timl)cr 
market. En<|uiries for round 
timber notably stengthened 
and prices not only for raAv, 
unprepared timber būt also 
for Avorked-up material began 
to rise. In eonneetion Avith 
these phenomena the Lithuanian 
timber merchants shoAved 
greatet actcivity. The export 
of round timber sharply in- 
creased. The sa\vmills Avhich 
Avere previously Avbrking four 
days a week and then Avith 
fre<iuent stoppages, aro noAV 
Avorking all six days and some 
of them are even resorting to 
extra shifts. Enquiries for eut- 
timber (plauks) fręm Germany 
svėre fairly considerablc. At 
the heginning of the summer 
season of 1927, thanks to the 
commeneement of the building

L. S. A. A. MEMBĖRS

A better and bigger L. 
S. A. A. is our aim! All 
members are asked to help 
us attain this aim.

Learn of the plans at the 
regular meeting of the L. S. 
A. A., Sunday, October 9, 
1927, McKinley Park Hali, 
at 2:30 P. M. I

i
Each member may do 

something big for the asso
ciation. Come to this meet
ing and find out what there 
is to do.. —The Officers

season, the demand for planks 
and carpenlers material’s štili 
further inereased. In this man- 
ner the export market also and 
Ihe domestic market helped the 
; xpansions of the branches 
•onneeted Avith the Avorking up 

of timber.
Treasure ęr Archeo’.ogical 

Find
In Ihe Taurage distriet, Kvė

darnai commune, Nasvytuoliai 
village, the farmer Badžius 
\vhile ploughing turned up in 
the eąrth some gold coins. He 
it once stopped ploAving and 
began to dig and evcntually un- 
?arthed as many as 298 gold 
coins. Together Avith these he 
discovered a silver chain and 
leveral silver spoon.s The find 
’ell into the hands of the police 
ind later into those of the 
Tauragė distriet chief who de- 
posited it in the local branch 
of the Bank of Lithuania.

The Kaunas city museum 
applied to the Tauragė distriet 
chief to allo\v it to examine the 
Find and have it brought to 
Kaunas, būt the chief replied 
that this AA’Ould be inconvenient. 
\Vhcn the Ministry of Home 
Affairs Avas > appealcd to, it 
ansAvered that the discovery 
had no artistic or archeological 
value, būt Avas only treasure. 
Nevertheless, archeological ex- 
l>erts Avho have seen these 
articles, declare Ihat they are 
jf artistic and archaeoiogicąl 
mpcrtance. Among them are 

even Lithuanian coins of the 
16th century, elosely resembling 
Lithuanian ducats. One of the 
coins is JeAvish. The city 
museum through the Ministry 
of Education Avilį renew its 
Tforts to acquire these articles.

First Lithuanian English 
Teacher

“Išeivių Draugas“, the Lith
uanian paper published in 
Glasgow, reports that the Scot- 
tish Lithuanians have begun 
to send their chfldren to the 
inglish high schools. This 
year a Lithuanian giri, Miss 
Sdručiute graduated irom the 
)owanhill Teacher Training 

Colk’ge has been appointed 
to teach in one of the schools. 
She is the first Lithuanian fe- 
male teacher in Great Britain. 
M r. P. Steponauskas has also 
aken his M. A. at GlasgoAv 
Eniversity.

WelcQme
Coniributions to The Stu

dentą’ Corner will all be Avel- 
come if they are signed by 
;heir Avriters. Nom-de-plumes 
may be used, hovvever contri- 
jutors will also please send 
;heir true narnės and addresses 
Avith their contributions.

An Explanation
The title of the artiele writ- 

ten by Nuisanee in the lašt 
ssue, “More Truth Than You’d 

I£xpect“, avus more than just 
a title. lite artiele really was 
a Avrite-up of an aotual ex- 
perience.

Among Friends

Again I eonre to tell you of 
my Avanderings. This time the 
most interesting stopping place 
on my journcy was at home, 
Chicago.

Certainly, I have news of 
tJrbana, Avhere Vladas Jurgelio
nis is studying, has something 
to do with a jazz orchestra, and 
is sports-reporter for the Ulini; 
where John Kurtinaitis has 
again returned to make more 
A’s; and Avhere Norbert Tuma- 
vich is being initiated as a 
prelegal student in the junior 
year. j' ■ 4 i

HoAvever today I shall talk 
of Chicago, of the “get ac- 
quainted” sočiai at Mark White 
Sq., lield Wednesday, Septem- 
ber 28, 1927.

Although it was not as “roar- 
ing” a success as it might have 
been, it Avas by no means a 
failure. The purpose of “get- 
ting acquainted“ was partially 
realized. Both sides, the Amer
ican Lithuanians and the 
younger American Lithuanian 
descendants, Avere a little shy 
of each other. HoAvever the 
shyness was ■ not “aloofness”, 
and may Avith a few more “get- 
to-gethers“ be rid of, I think.

Among the numbers on the 
pregram, which xvas limited 
on account of time, Avas a 
member of the L. S. A. A.., 
Genevieve Getling, solist. Her 
voice aa’Ou many admirers, and 
the memibers of the L. S. A. A. 
Avho Avere present—and there 
avus no small number — felt 
proud of “our” little song-bird.

All talks (Speeches is not 
the Avord.) Avere brief and in- 
forųial, merely pleasant con- 
versations, Avhich did much to 
bring eloser together the tAvo 
groups, AA'hich, though both of 
Lithuanian origin, are seeming- 
ly strangers to each other.

Something else that attracted 
my attention Avas that the num
ber of girls present Avas con- 
siderably greater than of the 
young men. My explanation is 
that some young men štili have 
to learn Avhat I learned that 
evening and Avhat the girls 
have probably knoAvn for some 
time, that: our “older Lith
uanians friends“ are in some 
respeots beter and truer Amer- 
icans than Avė are.

Further, the excuse of not 
Avanting to mix AA’ith “un- 
moderns“ is nonsense. We, the 
youth, are in a feAV Avays more 
old-fashioned than our “snub- 
bed“ friends.

Another fence betAveen the 
tvvo neighbors is the youth’s 
impassiveness. There is not 
the interest, the enthusiasm, 
shown by the older group. The 
youth sat and looked on or 
even impolitely chatted ^mongst 
itself. Yet, there is not a great 
difference either in age, habits, 
or customs.

Therefore considering all 
things, the only solution is 
acquaintance made by frequent 
mingling, constant participating 
in identieal and the šame 
activities, and a gradually 
groAving understanding that 
naturally comes from steady 
contact.

Here, I have done Avhat I 
never before have done in this 
columm Instead of only giving 
you “little news” I have wan- 
dered off'into deep thinking 
and serious Avriting, būt then 
Avas it not an important-enough 
subject?

—Sir Knight Errant.

Foreign-Born Citizens 
Defended

In The Detroit News of Sept- 
ember 24, 1927, appeared the 
follOAving:

, About 200 persona were admitted 
to citizinahip by Circuit Judge Guy 
A. Miller in a three-day sesaion end- 
ing yesterday, although in nearly half 
the coaeo P. H. Nelson, Fedenal Ex- 
aminer, recomended thatcįtixenBhip 
be denied.

“1 have no desire to become en- 
tangled in a dispute with the United 
Staten courtH,” aaid Judge Miller,” 
būt certain Federal judges are read- 
ing into the naturalization laws 
thinga that are not in the law. They 
irę reąuiring the appHcanfa for 
citizenHhip to need the English lang- 
uage. There is not Itin g in the law to 
justify this attitude. Why should we 
require something of the foreign-born 
citizen that we do not require of the 
native-born?

Law-Abiding Citizens

“The law says applicant mušt be 
of good moral charaeter and that the 
examining judge mušt be satiBfied 
that he is devoted to the prineiples 
of the American Constitutiop. I shall 
admit to citizenship men and women 
who have acquired property here, 
who are decent’ and law-abiding, and 
who can show me they take care of 
their families.

“Iwould rather creatc a sense of 
responsibility in the hearts of foreign 
-born citizens than through technicdl 
refusals of United States citizenship 
give men and women a grouch against 
the United States.”

Most of Nelson’s objections were 
based on the applicant’s inability to 
reud the English language or on the 
fact that the two witnesses who 
signed the application were not pre
sent to testify.
‘ “To ask that the two original 
witnesses be in Court is absurd,” 
said Judge Miller. “Often the 
witnesses have left the city in the 
interval between the application and 
the finai hearing.”

s
Judge Tuttle Silent

Judge Arthur J. Tuttle, senior 
member of the Federal bench, declined 
today to comment on Judge Miller’s 
statement beyond saying, “The atti
tude of this Court has been expressed 
in previous citizenship hearings.” In 
denying citizenship tp an application 
early in the week beenuse he could 
not read or write, Judge Tuttle said:

“You have had the opportunity of 
going to school here. It costs nothing 
būt time and effort.' If you are not 
ablę to read and write you Would not 
be able to vote withouth the help of 
an eleetion inspector, and thus your 
ballot would not be completely secret. 
We compel parents to send their 
children to school; there is no law 
compelling adults to go to school, būt 
an applicant for citizenship should 
be willing to spend a little time leam- 
ing to read and write the language.”

“If the first bundred native 
born laborers met upon the 
street, Avere individually 
questioned about the constitu- 
tion of tbe United States and 
its history, and the first hundred 
applicants for naturalization, 
those who assume the native 
knows more, would be very 
much surprised,” is the bclief of 
Mr. Jos. P. Ūvick, Attorney and 
Counselor at Law, at Detroit, 
Mic^igan.

He also claims, “So many 
Avho are in favor of drastic 
tūles to be a]jph'ed to applicants 
for citizenship assume that 
Atnericanism. American institu- 
tibns and Hhe eoiL.’.'v3 cf the 
constitution can not be learned 
or ascertained through any 
other sourcc than the English 
language,' Avhich is far from 
being the fact.

“I venture to say that many 
papers published in this country 
in the foreign language contain 
diseussions effccting the con- 
stiution and the history of this 
country far more often than 
our OAvn American papers. I do 
not in this eonneetion discuss 
the motive of these papers 
Avhether American or foreign 
būt that apears to me to bei the 
f**” ,fTr:r

1NEWS AND NONSENKI
v .. ... —.J

And voici! someone else gone:—

A Quoi7

Tout le matin, 
Et tout le soir, 
Tout le monde, 
A quoi pense-il ?

I
A vous, a moi?
Ou a lui-menie?
Et aussi, pourųuoi?

Je n’en sais rien
MaiR cela savoir
Je veux tres bien:

< - I
Tout le matin,
Et tout le soir,
Tout le monde,
A quoi pense-il? y

—pas Savantte

A Yiddish teacher wanted by
NEW SENSB.

A Few Mysteries

Aldonna, accused of being filasofur, 
ųuiekly puts right hand up, silent- 
ly pleading innocence.

Frances, accused of being New Sense: 
“no, no, no, no, no, no!”

Frank, accused of being Mrs. O’ 
I>eary’s Cow: “Hah, HAH, hah, hah, 
hah, hah!”

Stanley, accused of being Nize Baby: 
HAW, HAw, Haw, haw, hee, hee, 
heh, heh, heh!”

Another One!

Junior didn’t meet with us. No, he 
couldn’t, he had another Special Meet
ing — vvith A—.

For Willie7!

B e they
L itvle
O r
N ot, they are
I) angerous,
E specially for 
S tudents.• •

Listen, ’.isten, friends, and I shall 
tell you a secret. There is a triangle 
in the L. S. A. A. and each angle is 
a different from the other as are 
autumn leaves: one is brown; an- 
other, red; the third, golden.

—8h! the little birdie.

Complkations

Poor —• or is it Lucky? — filaso
fur, he enchants by scorning, slamm- 
ing; just read how the fair ones 
clmg:-

Thay, mithter filathofur, don’t you 
be fooled by that Nithe Baby. Thay, 
I know her!

You thaid a Woman’th eyeth, 
nothe, lipth artd thin tell you every- 
thing. Well I gueth thee wont tell 
you muth, cauthe thee hath one blue 
eye an’ one brown, thėe hath a long 
Roman nothe thąt tumth up at the 
end, and her thin ith likę Andy 
Gumpth. Ath for her lipth, I’ve 
never theen them — thee alwayth 
hath lip-thtick on. Honetht!

I thought I better tell you cauthe, 
— well — I think you are a very 
nithe boy, tho there! An* if that 
nathty Nithe Baby botherth you, 1’11 
fikth her, only thay the word.

—Thuthy

Nu, dint I told you alraddy he iss 
a nize boy? Hmn, soch a hintalli- 
gent hotiele he wrote yet — aboud 
luff und vimmens. Cud you hemagine 
vunst, — de liddle ainchill, writing a 
hotiele frum soch sofisticutionl Dint 
I told you he vass smart, hah? Och, 
valt till he shud saw me yet!

—Oh temporry!

—Oh Morris!%
wid Tempus fidget und so furt.

I vait mit baited hott ven ve mitt.
—Nize Baby

Och, what‘ll we do? vvhat’ll we do 
“ven ve mitt” Nize Baby and Thulhy 
meeting? shud filathofur be refe- 
ree?? I, New Sense, wont’t!

Vive le Francais!

Pretty sooh the whole club will be 
frenchified and we’ll have to parlez- 
vous francais at our meetings. Betty 
right no\v is rapidly learning correctly . 
to apply ii, eile, les, la, le!

Likewi.se
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PAGRA2INKIT su 
"DIAMOND DAŽYVEMIS"
Tiktai jmerkit dėl Spalvos1 
arba pavirinkit dėl Dažymo;

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar dėl “Dvieju kelių”
AIsHKymarJ p. B. (Viešint iš

kilti). “recenzentų vadui“, i 
jo recenzijas ir straipsni 
“Vaičkaus figos lapelis,“ til- 
pųsį “Naujienų" Nr. 229, 
rugsėjo mėn. 29 dieną.

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerkles sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Kiekvienas 15 Į 
centų pakelis tu
ri paprastus nu-’ 
r o <1 y m u s, kad; 
kiekviena mote-' 
ris gali nuspal- 
vuoli švelnia 
s pulsu arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, iibdių, si
jonų, veisčių, drošiu, kautų, 
paučiakų, svetelių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nūsųirkit Diamond. Dažy vių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar inaterio- 
lūs kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas

Kadangi p, Viešintiškis pasi
rašo kartais B., kartais Vie
šintiškis, tai sutrumpinant aš 
stačiai pavadinsiu jį “p. Be.’’. 
P. Be, atsakydamas į mano 
mažą pastabelę ir poeto Sruo
gos kritiką apie Vaičkaus pa
statytus “Du keliu“, prirašė iš
tisą visų šventų litaniją, pra
dėdamas į sveikatą ir baigda
mas amžinu atilsiu. Tas faktas 
ir man duoda progos tomis pat 
teisėmis pasinaudoti.

P. Be. pradeda savo straips
nį žodžiais: “J. Vaičkus bandė 
grubijoniškai pasikolioti (toki 
jau matyt jo natūra)’’. Kur 
Tamsta, p. Be., tą suradai? 
Aš manau, čia bus Tamstos 

| bandymas antrą kartą pame- 
Įluoti. Pamelavai rašydamas, 
•kad vaidinimas prasidėjo visą 
Ivalandą vėliau paskirto laiko ir 
.gavai melagio vardą ir dabar 
turbūt liežuvis niežėjo pamo

juoti, bet atsargumas išgelbėjo 
Tamstą, tiek to. Tamsta pyksti 
už pasakymą, kad veika’o “Du 
Tseliu“ recenzentai nesuprato, o 
tuo tarpu patsai rašai: “Tie
sa, su Algirdo kritika to vei
kalo nesutinku nei aš,’’ “Tas 
veikalas yra daug gilesnis ir 
vertingesnis, negu pristato jį 
Algirdas.“ Kur Tamstos logiš
kumas. jog tuomi Tamsta pa
tvirtini mano žodžius, kad re-

D’Alvarez--
Populiarė Koncertų Žvaigžde, sako:

“Mano rolė CARMEN operoj 
reikalauja nuolatinio rūkymo ci
garetų. Daugelio metų patyrimas 
galų gale įtikino mane, kad 
Lucky Strikes cigaretai, netik, 
kad nekenkia balsui, bet taipgi 
suteikia didelio smagumo dau
giau negu kiti kokie cigaretai ko
kius aš vartodavau.”

GYVENIMAS 1
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52n d Street ■ 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Spalio mėnesio
GYVENIMAS 1 

papuoštas naudingais! 
raštais ir puikiais, 
gražuoliu atvaizdais.) 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metama $2 I
Pusei mėty $1

I Kopija ........................................... 20c iL/

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

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

Dr. C. Michel
LJETUVYS OPTOMETR1STAS

3401 So. Halsted St.

cenzentni ^tesuprato veikalo, 
nes Algirdas yra vienas iš re
cenzentų. Dabar Tamstai aiš
ku. kad reikėjo pakviesti į pa- 
gelbą poetą B. Sruogą, kad 
musų recenzenrtams išaiškinti 
gilią veikalo prasmę. > Tikslas 
buvo atsiektas, nes po poeto 
Sruogos recenzijos Tamstai 
daug kas paaiškėjo ir jau ne- 
bedrąsiai sakai, kad veikalas 
“Du keliu“ parašytas vien tik
tai skaitymui, o juk po A.ląįjr- 
do recenzijos, kol nebuvai skai
tęs Sruogos recenzijos Tamsta 
tylėjai. Tegul sau niekina dra
maturgą Gejcrmans'ą ir klai
dina žmones. O tuo tarpu vei
kale “Du keliu“ yra paslėpta 
gili ir graži mintis, kuri Tams
tai, kaipo socialistinio laikraš
čio bendradarbiui, turėtų būti 
brangi ir aiški, bet deja. Tams
tai pakol kas dar toli iki to. 
Mokslas ir menas remias auto
ritetais. Bim tiems meninin
kams, poetas Sruoga didelis 
autoritetas, Tamsta gi, p. Be., 
liktai nikštukas prieš jį, todėl 
ir Tamstos kritika, menininkui 
ir meno ūpo žmogui be reikš
mės. Aš manau, kad ir Tamsta 
pats sielos gelmėse pripažįsti 
jo autoritetą, bet serganti am
bicija nepavelija to išreikšti. 
Tamstos užmetimas kas link 
Tendžiulytės kostiumų Kitos 
rolėje ir Kasparaičio policisto 
uniformoj Van Dalen’o rolėje

*) šiuo liudijant, jog mes že- 
miaus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

l.ybruml, Koss Bros.
<fc Montgomery 

Accountants and Auditors 
New York, July 22, 1927

kurios Tamsta nežinojai.
Visas silpnybes Tamstai ga

lima butų atleisti, p. Be., iš- 
skirus vienos: nežinojimo tų 
sąlygų, kuriose teatro kurejui 
priseina dirbti. Atmink, kad 
čia apie teatrą grupuojasi žmo
nės, kurie ištisas valandas dir
ba kitose įstaigose, užsidirbda
mi sau pragyvenimą ir dėlto 
negali tvarkingai lankyti, repe
ticijų, teatrui atiduoda savo į 

pailsio,valandas. Jeigu ir susi
renka į repeticijas visi, tai 
vistiek jų atyda yra nuvargin
ta, išblaškytos mintys, kasdie-1 
niniais rūpesčiais ir labai skau 
dus ir įžeidžiantis dalykas yra, 
kada rankos, kojos surištos, o 
reikia šokti. Beto juk tai nėra 
profesionalai meno srity. Rei
kalinga aukšta sielos kultūra, j 
kad tikrai pasiekti autoriaus 
mintis, bet ir už tai ačiū mu
sų teatro mylėtojams-vetera- 
nams, kad jie, nesigailėdami 
savo poilsio valandų, atiduoda 
savo sielą, savo jausmus ant 
aukuro musų pradėjusio vysty
tis meno. O Tamsta, p. Be., to 
nesupranti. Del Tamstos tai ki
nų abėcėlė. Kas nežino ir žino, 
kad jis nieko nežino — dova
notina, bet kas nežino ir neži
no, kad jis nieko nežino — tas 
jau liurbiškftmas.

Baigdamas savo mintis, no
rėčiau padėkoti p. Be. už jo ' 
linkėjimus ir patarimus, bet 
prisimindamas rusų sakmę 
apie asilą ir lakštingalą, susi
laikau nuo to ir manau, kad p. 
Vaičkus nesimokius pas gaidį 
dainavimo. Reikalui esant, gal 
paklausys lakštingalės balso. | 
Dar turiu pridurti, kad mes tu
rime Chicagoj vieną kritiką, 
kuriam galima atiduoti kredi
tą, tai p. Jurgelionj. Jo nuomo
nė ir mintys apie teatrą butų 
Chicagos artistams įdomios.

Apie Vaičkaus teatro artis
tų sąstatą norėčiau pakalbėti 
kitam numery, jeigu laikraštis 
duos galimybės.

Su aukšta pagarba,
—Graibo-neranda.

Kuomet namiškiai 
namuose reikalauja 

pinigų

Siųskit juos 
telegrafu

Jūsų motina arba jūsų moteris 
ir vaikai priklauso nuo jūsų 
užlaikymo. Jus neturite rizi
kuoti siųsdami 'paštu pinigus, 
kad jie kelionėj kur nežūtų. 
Prie to dar, gal jiems reikalin
gi yra pinigai tuojau.

Saugiausia ir greičiausis bū
das pasiuntimas pinigų namo, 
kuomet toli esat savo darbe, y- 
ra geriausiai vartoti Westem 
Union Money Order Service. 
Tiktai nueikit Į arčiausį Wes- 
tern Union Telcgraph ofisą. Į 
valanda laiko po užmokėjimo 
pinigų sumos kurią norite pa
siųsti, jūsų šeimyna turės tuos 
pinigus savo rankose.

Su pagelba musų Cable Mo
ney Order Service jus taipgi 
galite siųsti pinigus j senąją tė
vynę, jie ten gaus J. V. dole
riais arba vietos pinigais.

t THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH

PIRMOS
COMPANY

Ne Atidėliokite Ilgiau
Isiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
a* ris Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba rtsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
jrankius ir planą dykai, i

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Caiumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago gyrius, 9300 Commercia! Avė. 
Tel. Saginaw 4847

Subatos vakare Strumilos 
svetainėje įvyks pirmos risti- 
kų susirėmimas. Risis “dzū
kas” Bancevičius su Simansu.

RISTYNĖS ROSE- 
LANDE

SERGANTI ŽMONĖS
“It’s toasted.”
NEIRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Simans žada dar ant vogų kil
nojimo subitinti .“dėdę“ Norkų.

Be šios poros risis dar Bar-
tušis su Rodžiu ii’ ?\lfred Šap-
ko su “Lietuvišku Poddubni”.
Heferee bus Aleksandras Zi-

mrinhs, kuris nesenai atvyko iš
Europos.

Del geriausio Ir greičiausio išsigydymo 
paaitarkit sis

neišlaiko jokios kritikos, nes 
i Tamsta nežinai elementarinių 
meno taisyklių. Teatras nėra 
gyvenimo fotografija. Scena 
nėra realingasis gyvenimas, tai 
yra vaizdas, kuriame vieni gy
venimo bruožai sušvelninti, ki
ti pagilinti. Susipykusios kai
mietės bardamosi tankiai paro
do viena kitai užpakalį, bet at
vaizduojant kaimiečio gyveni
mą to nereikia scenoj išvesti, 
aš manau ir Tamsta to nepa
darytum.

Gfejermans’as, rašydamas/ 
veikalą “Du keliu“, taikina jį 
netiktai Ilolandijai, bet bend
rai meno pasauliui, .lo užsimo
jimas daug platesnis. Nema
nyk Tamsta, kad p. Vaičkus 
nežino kaip rengias Holandijoj 
paprasti žmonės ir tarnautojai 
valstybinių įstaigų. Jis yra 
daug smagių, gražių valandų 
(praleidęs Holandijos pajūriuo
se ir jų kostiumus geriau žino, 
negu p. Be. Kad Tamstai ta 
mintis butų aiškesnė, pracituo- 
siu poeto Balio Sruogos žodžius 
apie realizmą teatre. “Juozo 
Vaičkaus teatrą lietuvių visuo
menė laiko realizmo teatru ir 
reikalauja, kad viskas scenoj 
butų taip, kaip gyvenime, bet 
tai nėra teisingai. Jei leista 
butų palyginti, tai fotografijos 
atvaizdas yra labai panašus į 
žmogų ir vis dėlto mes tesi- 
džįaugiame tik portretu, daili
ninko pieštu atvaizdu, nes 
dailininkas piešdamas vienus 
bruožus sušvelnina, kitus su
stambina. Vienus apleidžia, ki
tus pagilina ir tuo budu tiks
liai! pareiškia vaizduojamąjį*

žmogaus būdą, sielą. Taip pat 
ir teatre. Jei realingasis teat
ras butų tik gyvenimo atvaiz- 
dinimas, fotografija, mums jo 
nereikėti) lankyti, bet scena 
nėra realingasis gyvenimas, 
tai yra vaizdas, kuriame vieni 
gyvenimo ruožai sušvelninti, 
kiti pagilinti.“

Išstudijuok Tamsta gerai p. 
Be. tuos p. Sruogos žodžius ir 
rašydamas recenzijas pasinau
dok jais.

Kas link stokos publikos 
Vaičkaus teatre, tai turiu 
Tamstai pareikšti, su statisti
kos daviniais rankoje, kZd 
Vaičkaus teatrą tąsoj dviejų 
metų gyvavimo Chicagoj, ap
lankė virš 8,000 žmonių. Su
rask Tamsta kitą organizaciją, 
nors tą pačią “Birutę“, kad ji 
tąsoj dviejų metų butų su
traukusi 8,000 žmonių. Jų pa
rengimai retai įvyksta, tolei 
ir publikos atrodo daugiau, bet

jeigu jie statytų taip, kaip 
Vaičkus, po du tris vaidini
mus į savaitę, tai ištikrųjų vai
dintų sėdynėms.

Dabar Tamstą pagaunu tretį 
sykį bandant pameluoti. Tams
ta sakai, kad esi* matęs veik 
visus Vaičkaus vaidinimus Chi
cagoj e, o aš pasakysiu Tams
tai, kad Tamsta ir pusės jų 
nematei ir aš Tamstai tą galiu 
asmeniškai įrodyti. Net šį pa
vasarį Vaičkaus teatras nesi- 
garsindamas laikraščiuose aš
tuonis sykius suvaidino Chi- 
cagoje, o nei viename vaidini
me Tamsta nebuvai. Kaip tai 
atrodo p. Be.? O asu “šalaput- 
rio“ kritika tai jau visai įsišo
kai, p. Be. Tamstai pasakysiu 
mažą pasakėlę apie “šalaput- 
rį”. Tas veikalas yra perdirb
tas gerb. Jurgelionio iš Juozo 
Gurauskio apysakos “Susimil
damas.“ Juozas Gurauskas bu
vo Vaičkaus giminaitis ir ke
letą vasarų p. Vaitkui teko 
•raleisti su amžinos atm. Juo
zu Gurauskiu viename Žemai
tijos miestely. Tada ir kilo 
mintis pas J. Gurauską išves
ti to miestelio tipus apysakoj 
“Susimildamas.“ Reiškia, tas 
veikalas dar nebuvo parašytas, 
pritaikintas scenai, kada p. 
Vaičkus juos buvo išstudijavęs. 
Tokiu budu, p. Vaičkus davė 
tipus tokius, kokius įsivaizdi
no sali patsai autorius J. Gu
rauskas, o ne p. Be. fantazija. 
Juk rodos reikia laikytis me
nininkui savo kuryboj meno 
tikrenybės, o ne pataikauti 
vienam^kitam. Tas man rodos 
taipogi aksioma, meno srity,

Prieš ristynių prasidėjimą 
dar kelios poros treniruosis. 
Jeigu norite treniravimosi pa
matyti, tai atvykite anks
čiau. — R.

Dr. B. M. Ross
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

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

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite* per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 

U. S. A.

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

Crilly Building
i Imkit* elevatorių iki penkto aukito. Vy- 
I rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
• Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
! vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subattfj nuo 10
i ryto iki 8 valandai vakare.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudnuroa.

_______

Dykai Nuo Dusulio ir 
Hey Fever Kenčian

tiems
I Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kiek

vienas Gali Vartoti Be Jokių Ne
malonumų ir Sutrundymo Laiko

Mes turime metodą dėl sukontroliavimo du
sulio. ir nor’me, kad jus pabandytumėt mu
sų išladomis. Nežiūrint ar jūsų liga yra se
na ar nauja, ar yra chroniikas dusulis ar
ba Hay Fever, jus turėtumėt reikeauti dy
kai išbandymo musų metodo. Nežiūrint ko
kiame klimate jus gyvenat, nežiūrint koks 
jūsų darbas arba amžius, jei jus kenčiate 
nuo Dusulio ir Hay Fever, musų metodas 
turės jums pagelbėt.1 greit.

Mes norėtume specialiai atsiųsti tiems, 
kuriems jokios įkvėpuojamos gyduolės, opiu
mai, garai, "patentuoti durnai" Ir t. t ne- 
pagelbėjo. Mes norime darodyti kiekvienam 
musų Ma domis, kad musų metodas praėa_ 
linu sunkų kvėpavimą ir dusui}.

šis dykai pasiūlymas yra svarbus, kad jus 
nenruleĮstumėt nei dienos. Raftykit tuojau ir 
bandykit tą metodą dabar. Nesiųskit pini
gu- Tiktrv atsiųskit kuponf. Darykit tui 
Šiandie. *

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS >
FRONTIF.R ASTHMA CO-,
70 F Frontier Bldg., 462 Niagara St., 
1811 E. Buffa:io. N. Y.

Prisiųskite dykai ižbandymui jūsų me
todą :



i

Ke( virt atlietus, u ' įeitos, CTfcm ni
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

penas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudeh'e
VIRŠUI ASHLAND S Y ATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:90 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall BĮ r d.

TELEFONAS CK A W FORD 1480 
TELEFONAS CANAL

Pastaba: Mano ofisas dabar 
dus naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

run-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaidilų Brolijos
Svarbus Susirinkimas.

šiandien įvyksta Vaidilų 
Brolijos svarbus susirinkimas, 
lodei nepamirškite visi nariai 
susirinkti ir taipgi nesivėluo-

! kitę. — Vaidilutis.

L1ETIYIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga* akinius. Visuose at- r 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedė.ioj 10 iki 1 vai. po pietų.

1712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Y»rds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avenuc, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel.dBlvd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS - 

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

3307 Auburn Avė.
CH1CAGO. ILL.

S, 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriun 
ir Balzumuotojari 
2314 W. 23rd 1‘lace 

( hieufo, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopięiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Gruborius Chkagoje

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

OFISAS:
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS;
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Town of Lake

je važiavusieji ištroško pirm, 
negu pavalgė, ypač vienas biz- 
neirius. Vienok jo Luta žmo-

! gaus, kuris nešioja galvą ant Į 
Į 4)oc‘iti ne gražumui, bet protavi-.j 
mui. Taigi prie geležinkelio per
važiavimo jis išlipo iš išdžiuvu
sio automobilio ir bėgo į kitą. 
I’uo laiku atsidarė kelias ir ma
šinos pasileido tolyn. Apsukru
sis biznierius pasiliko pėsčias 
ir, ažuot važiavęs medžioti, tu-

Pereitą- šeštadienį, kaip žino- 
na, Įvyko medžioklės sezono 
•:tidarynws. Atsirado ir šioj 
pLlinkej būrys lietuvių mėgė

jų medžioklės. Susidarė du au- 
'tomobiliu žmonių, pasiėmė šau- 

uvus, pasiėmė išsigerti ir pa
sileido į miškus. Mat, paukštie
nos arba žvėrienos važiavo |>a- 
simedžioti, taigi valgyti tikėjo
si gauti vietoj, o gėrimo reikė
jo pasiimti, nes ir daktarai sa- 
.o, kad valgį reikia atskiesti.

Viename tačiau automobiliu-

STANISLOVAS GEČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 3 dienų, 10 valandų, 
1927 m., sulaukęs 31 m. am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Vainatų parap., Balčių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 15 metų, pa
nko dideliame nuliudimeS puse- 
<crės: Domicėlė, Petronėlė ir 
Barbora, 3 švogeriai: Rovilas 
Yeksebogas, Aleksandras Stir
tos, Juozapas Čėsna, pusbro
lis Jurgis Himleris ir gi
mines, o Lietuvoj brolį Alek
sandrų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 7014 S. Tabnan Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj» 
Spalio 7 d., 8 vai. ryte iš namų 
į Aušros Vartų parapijos bažny
čių. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bu^ nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Gečo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Pusseseres, Pusbroliai, 
gėriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, tel. Yards

švo-

g»u-
1741

NEMČAUSKAS
Mirė Spalio 5 dienų, 12:20 va

landų po pietų, 1927 m., sulau
kęs 52 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Gerdiškės parapijos, 
Kuosių kaimo, Raseinių apskr., 
palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius, 
moterį Magdelenų, po pirmu vy
ru buvusių Matulevičienę, sūnų 
Antanų, du posūniu, Edvardų ir 
Juozų, tris podukras, Magdele
nų, Aleną ir Julijonų Bakutie- 
nę ir seesrį Juzefų. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 So. Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Spalio 8 dienų. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Ncm- 
čausko giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nubudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarpavimų ir atsisvei
kinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, posūniai, 
podukros ir sesuo.

Liidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Nemčauskų namų antrašas, 
3311 So. Auburn Avė, 3 lubos iš 
užpakalio. *

ir traukiniu vykti namo neme- 
džiojęs. Visokių nelaimių pasi-

Dainuos Vilniaus 
iškilmėje

Soseland CLASSIFIED ADS

* * * /
Pereitą šeštadienį, apie 9 vai. 

vakare, gal buvo kokia 15 mi
nučių po devynių, važiavo llo- 
norc gatve lietuviai nuo Bridge- 
porto nauju gražiu automobi
lio. Gi 45-ta gatve, Honore gat
vės linkui, pora lietuvių jaunų, 
vyrukų kaip tik tuo laiku va
žiavo visu smarkumu kitu au- Į 
tonicbiliu. Ant kampo 45-tos! 
ir Honore gatvių vaikinai dro
žė į bridgeportiečių lietuvių 
automobilį, kuris apsisuko lig 
apsvaigęs ir tiesiog stulpan 
ant šalygatvio! Bridgeportiečių 
automoibilis skaudžiai nukentės 
jo. Dar skaudžiau nukentėjo _ . 
važiavusieji. Moteriškes veidas!mu8^

Dain. S. Krasauckienė
Poni S. Krasauckienę girdė

sime dainuojant rytoj vakare
Auditorijoj metinėj

Vilniaus
-Poni

važiavusieji. ________  ____
tapo supiaustytas stiklų. Kam
pas io-tos ir Honore gatvių 
tikrai yra nelaimingas. Čia vis 
kas nors “pasitaiko”.

•k- * *

S. Krasauckienė yra 
i dainininkė ir 

jos dalyvavimas puošia kiek
vieną žymesnį lietuvių paren
gimą.

rūs
čia

Announccments 
Praneli mai

Help VVanted- Malė 
Darbininku Reikia

North Side. — Tėvų ir SLA. 226 
kuopos komisija, »laikys susirinkimų, 
ptnktadienyj, spalio 7 d., Liuosybės 
salėje, 1822 Wabansiu Avė. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vak. Visi tėvai būti
nai atvykite pasitarimui, apie pradė
jimų jaunuolių pamokų. — Komisija.

Jaunų Lietuvių. Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mfnesįnj susirinki
mų penktadienyj, spalio 7, 7:80 vai. v. 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 

Nariai malonėkite laiku pribūti, 
dalykų ap
imt. rašt.

St 
nes randas daug svarbių 
tarti. — S. Kunevič,

L. P. ir P.Auksinės žvaigždės
Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
pčtnyčioj, Spalio 7 d., 7:30 vai. vak. 
K. Strumilos svet. Visi nariai bu
kit susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų. — J. Kirkus, rašt.

UŽDIHBKiTLIETUVIAI
KOL MOKINS1TRS

Nuolatinis darbas laukia jū
sų. Aš išmokinsiu jumis kaip 
uždirbti didelę algą į savaitę. 
Sudarysit gerą ateitį dėl savęs. 
Jus turit būti virš 22 metų am
žiaus, norintis dirbti ir ambitin- 
gas. Yra malonus darbas prie 
senos ir atsakančios firmos. 
Atsišaukit tuojau ir pasimaty- 
kit su manim.

Mr. Berthelsen 
82 W. Washington st.

Room 116.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
336 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks penktadineyį, 7 vai. vak., spa-j 
lm 7 d., 1927 m., Raymonrt Chapel, 
816 W. 31 St. arti So. Halsted St. 
Visi nariai atsilankykite ant paskirto Salonicnų, dalinam arba pil- 
iniko‘ \-- Valdyba. nam ;aiųuie Galima uždirbti ge-

Birutčs choro šį vakarą generalė HIS pinigus in New Ro.seland. 
‘IX? n!!’.! harmon deveujpments

M. Pusžemaičio epitetai — 
“Buiko-Grebeiio gengę” — 
tilpo, kai Petronio aplikacija 
į Golden Star kliubą tapo pa
likta tolesniam laikui.

Kai Tamašausko nepriėmė į 
Kliubą (o. aš buvau pasirašęs 
aplikaciją kaip liudytojas), ta
da jau “Vilnyje”, rašyta taip:
“Tamašauskas-Riilko, Na vynų 
peckeliai.” Reiškia ir aš “kom
panijoj!” įmaišytas. Vienoj ko
respondencijoj kalbama apie 
“bačkos surugimą”, ir nors 
duodu savo žodį, kad jeigu aš 
bučiau žinojęs apie “surup 
mą,” tai ne iš mano priežasties 
butų sumigusi ta bačka, ale ot 
ir čia Buiko kaltas!

Pažvelgiate j “Vilnies” 
sėjo 16-tos dienos laidą,
jau ne vienas ir ne du, bet vi
sa “kompanija 
kas, Švitra, Grebelis ir Ruiko 
— “nusikalto” “Vilniai”. Su
rašė telpa keturios pavardės, o 
gazietos korespondentas tvirti- viu Auditorijoj, 8 vai. vakare. Bu-| 
na, kad tik pustrečio žmogaus kit visi lulku- —Valdyba, 
suminėtoj “kompanijoj” tėra.1 
Gal aš eSU "ta “pusė”, apie ku-Vaidylos visi renkasi

INVESTUOTOJAI
Tamašaus-

„ ... p..,,. . „ . Atsimenat Chathani Fields,Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno .
...........................i ketvirtadieny, i Beverly IIills, Southfield ir ki-

rią kalta”M7 Pužaitis Jietvietas, ši vie- 
; mausi ciaiyKai nūs svarstomi šiame ,ta nebus išėmimas. Faktiškai, 

mes tikimės, kad tai bus mu
sų didžiausis pasisekimas, nes 
ji randasi prie kryžkelio labai 
svarbių kelių. Halsted St. ir 
Blue Island kelias, abudu prie 
tos žemės.

Pasikalbėkit su' mumis ket
verto vakarė, spalio 6, nuo 6 
iki 9 vhlandų vakaro.

WM. E. IIABMON & CO.

ne tame svarba. | susirinkime’
Dalykas toks, kad jus iš se-1 

no turite kivirčus su trimis, c ,.s, 
aš ketvirtas gal dar prie “dva-'dicmj spalio. 
sios šventos atsiversiu, todėl H’į visi narini malonėkit 
mane reikia .pridėti: “popai ne virinkime. —K. Batu

Krivy h.

18-tos gatvės aplelinkė. —A SLA. 
OJ29 kuopos, susirinkimas įvyks 6 

7:30 vai. vakare, J. 
: Savicko svet., 1900 S. Union avė. 

te dalyvauti su- 
Batutis, rašt.Biidgeportas

Susivienijimas Draugijų 
Kliubų ant Brklgeporto laike 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
27 dieną Lietuvių Auditorijoj. 
Atidarius susirinkimą buvo pa
tikrinti draugijų atstovai ir 
skaityti nutarimai padaryti 
pereitame susirinkime. Nutari
mai, kaip skaityti, vienbalsiai 
priimti.

Paskui išduota raportas Chi
cagos Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės. Raportavo p. Bi-

popai, a" isprobovat možno”. 
ir Na, ir kergiama Buikos vardas 

visur!
Matyti, tokia yra vilniečių 

taktika: apšmeižk žmogų vie
ną, kitą kartą, o paskui rašyk 
apie jį, kad jau ‘geras”, “be- 
Įiartyvis”. Koliok ir pagirk, 
gal būt žmogui nusibos, gal jis 
nusilenks, atsiklaups prieš to
kius korespondentus ant kelių. 
Tokia, matyti, yra “Vilnies” 
korespondentų taktika.

Bet diena bėga po dienos, 
tautienė, kad Bendrovės pikni- Pavargsta rašyti Pusžemaitis. 
kas pasisekęs ne blogiausia. Puolimo darbą paveda Dzukui, 
Po to raportą išdavė komisija na ū* V$1 tas pats Ruiko! Dzu- 
surengimui baliaus 24 dieną kas^ rašo ilgą 
lapkričio.
kad yra sumaniusi surengti di
džiulį koncertą su plačiu pro- 

Įžan ga i bu s i ą trijų 
k<iinų tikėtai. Komisija taipgi 
paprašė, kad Draugijų ir 

* * Kliubų Susivienijimas paskirtų
šeštadienyj, tuoj po pietų, daugiau žmonių į komisiją pa- 

alejoj tarp Wood ir Honore ir dėti progranto, guVengime. Ra- 
tarp 45 ir 14 gatvių ėjo girias portas buvo priimtas ir išrink- 
lietuvis. Paslydo koja. 1 
lietuvis krito aukštielninkas ir būtent p. Jonas Bačanskis. 
tiesiog pataikė ant stiklų. Per-j Atminkite, kad Susivieniji-

ati- 
realdarymas p. Milaševičiaus 

estate ofiso. Susirinko daugybė 
žmonių — jauno biznieriaus 
draugų ir pažįstamų, o taipgi 
kostumerių pasveikinti jį ir 
palinkėti pasisekimo biznyje. 
Matėsi didelės užuojautos p. 
Milaševičiui.

P-as Milaševičius atidarė ofi
sų adresu 4600 S. Wood st. Tel. 
Virginia 0117. Ofisas pastaty
tas ant plačios papėdes; varo 
biznį pardavimu ir pirkimu ne
judinamos savasties, paskolo
mis, parendavojimu butų, ap- 
drauda, siuntimu pinigų. Nėra 
abejonės, Milaševičius,
kaip ir ge
rai pamokytas žmogus, suge
bės išvystyti savo biznį plačiai, i 
tinkamai patarnaudamas kos- ‘4.;1 
tumeriams

Koseland. — SLA 139 k|). susi
rinkimas įvyks spalio (i, 7:30 vai. 
vakare. Strumilos svet. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes turim 
daug svarbių dalykų aplajli.

J. Slančauskas, sekr.

Personai
Ąsmenų ležko

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
laikykit Dickinson Business Collegc. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystčs, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
\Vab. 2082.

Room 543 Marųuette Building
140 S. Dearborn St.

Mr. Warnholz ar M r. Kading

PARDAVINĖTOJ V su automobi
liais, North \Vest Side. Pardavinėti 
augštns rūšies, su visais įrengimais 

Didelis uždarbis geriems 
Atsilankyki! asme- 

., buda- 
4956 N. 

Kentueky avė. Palisade 0929.

rekordą turįs 
Komisija pranešė* tąrnayimov. šnipu. Bet ir jis vei

dmainis, ba nepasako, ką aš 
jam patsai sakiau, būtent, kad 
aš netikiu į lyderius bei vie- 
ną-kitą ‘izmą,” nes- per tą laiką 
turėjau progos pažinti ne vie
ną, bet kelis, ir kad esu skep
tikas, jogei butų gulima išga
nyti žmonija sulig savo recep
tais ,

Musų ta dar viena ypata darbuotis,1 G kai dėl rašymo “Naujie
noms”, tai turiu pasakyti, jo
gei ne pirmą metą tai darau, 

siskrodė galvą. Iš syk manyta, mas Draugijų ir Kliubų rengia ba esu kliubo korespondentas.
• “Vilnis” nebuvo kasdieni- 

iditorijoj, didžiojoj svetinėje, n*u laikraščiu, dar, 
lapkričio 24 d.

būtent užkvietimai draugijoms į 
minėtą koncertą. Dar buvo

kad ant vietos užsimušė. Betgi j didžiulį koncertą Lietuvių Au- 1)ar 
vėliau atsipeikėjo. Vilnies” 

visai nebuvo, o aš, kaip korės- 
Taipgi buvo nutarta pasiųs- pondentas, rašiau žinutes iš 

draugijų verkimo ir niekuomet 
neturėjau noro šmeižti bile ką.

* * *
Pirm savaitės laiko, 

antradienyj, tapo suimta du: 
vaikėzu, kiekvienas apie U me-ldvjejM’ draugijų' užkvietimai į Visuomet pprpšinėjau serajų 
tų amžiaus. Suimta jie trobėsyj baliŲ> būtent: š. V. Jėzaus ir L . ....................... . .pusę — ne kivirčus, kurių pa
1501 S. Wood st. Abu -- lietu-Mataušo Apaštalo. Vžkvic- sitaiko susirinkimuose, 
vių tėvų vaikai. Sakoma, vie- Umai priimti sl| padf,ka 1 .............
nas buvęs pabėgęs iš pataisos į |)a,- turiu priminti, 
namų. Vaikėzai buvę įsitaisę draugijos arba kliubai 
buveinę tame name nickpno'stengtų paraginti

I Kai dėl Grobei io-Ta m a Baus
kė, tai turiu pasakyti, kad pa
žįstu juos, ba jie yra įtariai 
draugysčių, kurioms ir aš pri
klausau. Tik turiu dar vieną 
dalyką atlikti 
Švitra, nes anot “Vilnies 
respondentų, jis esąs mano 
kompanierius, o aš jo visai ne
pažįstu. —Jonas Ruiko.

kad 
, . ___  —_____ pasi-
buveinę tame name niekpno stengtų paraginti savo atsto- 
Dclankomoj išėjimo vieloj. Pa- vus> taip pat ir valdybas ne-
bėgusia iš pataisos namų vai- pamiriįti atsilankyti j' sekantį
kėzas buvęs išgabentas atgal, susirinkimą, kuris jvyks antra- 

Reporteris. dienį, spalio 25 dieną, papras-
 toj svetainėje, nes susirinki

mas bus svarbus, reikės išrin
kti darbininkus koncertui. | 

I Draugijos ir kliubai privalo Nėra kito šaltinio 
j dėti <visa« pastangas, £dan>t ; iš kurio plauktų 
busimas koncertas pavyktų juo tiek‘DaudingŲ žinię 

'geriausia.— P. K. raštininkas.‘ kain Naniiaimfi.

susitikti su 
ko-

Del greitoi piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigi% 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegnun*

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
ar boso

M£ 7WAJ< H.€
fiAce!

savastis. 1
PAIEŠKAI’ Kazimiero Budzinsko, darbininkams, 

kuris paeina iš KurlavCnų parūpi- niŠkai. G. EARL GRINDŲ 
jos, Janulaičio dvaro, Šiaulių aps. vzoloh»st garantuotų narnų, 
Pirmiau gyveno Philadelphijoj; No- i 
riu pranešti svarbių žinių apie gi- —--------- 1---------- ♦—------------
minės. ‘ .............

Povilas Gričius,
6014 S. Sacraniento avė., Chicago

REIKALINGAS kriaučius prie 
ūmų rūbų. Jaūsymo, 2423 W. 63St.

Situation Waiited
Darbo Ieško

Furnished Rooms

ESU patyręs bučeris, ieškau darbo 
Tel. Went\vorth 0612. Joe.

NORTH West Side, rendon furni- 
šiuoti kambariai, visi "kambariai švie
sus. Atsišaukit greit. 3331 Dickens 
Avė. A. Vander Horst.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Keikia

REIKALINGAS kambarys vienam 
vyrui Bridgeporte. Bet gali Imti bile 
miesto daly, tik nepertoliausiai nuo 

REIKIA patyrusių salesladies prie, looį). Su valgiu butų geriau. Pra- 
pardavinėjimo moterų kautų ir dre-j neškite: Aušros .knygynas, 3210 S. 
šių dviejų kainų krautuvėje. Mokė- Halsted st.
sime tinkamai moterei $35 j savaitę ......... ................... - — ... ----
iozr°o,r‘'ii’t!llI Halsted Cloak Co.,i RENDAI kambarys. Galį virtu- 
124.) So. Halsted St. Vę varloti. Kaina ncijrangi. 819 W.

įTV iiTi iTktz. t » • 134 PI. 2 floras iš užpakalio.REIKALINGA senyvae moteris j 1
prie namų darbo prie mažus šei
mynos be vaikų, ir kad mokėtų 
valgį gaminti. 6559 S. C.difornia 
avė. Republic 8721.

Furniture & Fixtures
Rak and ai-J taisai

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, kotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, .dre- 

I šeriai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9yi2 $10. 4513 

_ . ‘ Atsi-
a --i . neškit šį skelbimą, gausit $5 už pir-į savuilę $30. Nerūk pąrddvi- ar daugiau,

nėti. Rašykit dėl susitarimo. | 
Naujienos, Box 982.

Help VVanted—Malė 
Darbininku Reikia

AŠ turiu darbo dėl vyrų liuo-
same laike, kurie gali uždirbti N’« Glark st. Ardmore 2075.

PARDAVIMUI rakandai, vartoti 
lik keletu mėnesių, nebrangiai.

REIKALINGAS kriaučių; prie se-i 1903 Ere. immt SI. 
nų rūbų taisymo ir dnt mašinos prosi- 
nimo, 6629 So. Ashland Avė.

Atsakanti kompanija
21 metai pasekminga biznyje, 

mokins gerai prasilavinusius du 
rus, virš 25 metų, pastovaus ir 
rai apmokamo biznio, Chicagoj 
ba iš artimų z miestelių. Ne i
estate arba bonai. Malonus surpri- : 

j z.ns laukia Jurų, ateikit čia. Turi | 
švariai išrūdyti. Atsišaukit nuo 
ryto iki 2 po pietų.

Room 915
53 W. Jackson Boul.

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi
mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos. Nuo 5 vai. 

is- vakare galima matyti, 721 W. 19 PI. 
?i fl. front.vy 

«e 
ar

ti

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai '

$250 grojiklis, biskį vartotas. 
$109, suoliukas, rolcltip, cabinet, 
mažais išmokėjimais, 6136 South 
Halsted SI.

PARDAVIMUI grojiklis pianas la
bai mažai vartotas, rolrllai, suoliu
kas, dykai dastalymas, už $75 cash. 
(1512 Š. Halsted st., Ist floor.

7 PASAŽ1ERIŲ Ca.se sedan, ge
rame stovyje; savininkas parduosiu 
labai pigiai. 4513 N. Clark Street. 
Ardmore 2075.

CADDJi.AC sedan, V—63, 7 pa- 
saži<‘i*id, peLtuc, 81975 arba pasiū
lymas, 1926 medelio, nauju Duco 
malcvu, nauji tajerai ir t. t. Atsi
šauki! į real rstate ofisų.

5858 W. Lake st.
Phone Au.stin 2042

MARMOON sedan, 5 pasažierių, 
1923, $135 cash paimsit jį. Matykit 
savininkų. 5667 W. Lake st.

PARDUOSIU 5 paęažicrių sė
dau Elcar, arba mainysiu a>‘t ma
žesnio automobilio. Geistina coupe 
arba loto, (žalimu matyli po 6 vai. 
vikare. 7031 S. Maplesvood avė.
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NAUJIENOS, Chicago, Ū1

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $1000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

GREIT TIKRI. PINIGAI JUMS

BUČERNfi ir Grosernė, Roselando 
geriausiai išdirbta vieta. Geras ly
nas. Bargenas. Priežastį palyrsit am 
vietos. 10742 S. Michigan Av. Phone 
Pullman 6762.

Viena dldžirusia įstaiga, kuri už
dirba milionus <lo! SoulbsaldieČių 
pasiūlo.

NE\V ROSELAND
Jei jus norite inveduoti arba 

parduoti in Nevv Roseland, ninly- 
kit Mr. Warnholz arba Mr. Kading.

nuo 6

UŽ $3500 nu pirksit Šitą augštos 
3 apt. namą in Chatham Fields, 6 
kambarių, garu šildoma, 3 karų gara
žas, lile vanos ir lietaus lašai, kaina 
$32,500, parodomas pagal sutarti, 
kiti po $27,500 ir daugiau. Carl S. 
Lindee, 753 E. 79th St., Room 208. 
Vincennes 1718.

PAHDUODAME bučernę ir

, atsišaukite ketverto vakaro 
iki 9.

Uždirbs jums (liksiančius 
greitai ir milijonus dalelių 
jūsų draugams. Alsiminkile go

per šias dešimt dienų. Biznis 
Rcrai išdirbtas jau nuo senų 
laikų, apgyventas • lietuviais. 
Priežastis pardavimo — du sa
vininkai nori alsidalinti. Mai
nysime ir ant lotų.

Atsišaukit vakarais pas

dolerių 
visiems 

____ kelver- vakarii, spalio t>, nuo (i iki !> vai.
R(M)in 543

Mariiuelte Bldg.
k 110 S. Dearborn SI.
\V n. E. Ilarmon & Co.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

' Namą, 
Bizni, Automobili, 
Fermą

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bnrgenus greit per 
pusaranga išleidziam.

BARGENAS. Parduosiu arba mal-1 $500 ĮMOKCTI
nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun-' $70 į mėnesį, įskaitant nuofi. 2 apt. 
galow, furnas šildomas, 2 karų gura-j rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- 
žas, netoli mokyklų ir bažnyčių. Savi- štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
ninkus, 3617 W. 6o PI. Republic 0641.} miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
----------------------________________minučių iki vidurmiesčio, gera trans- 

----- , portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 

SU mažu įmokejimil lite lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta,
1 nupirkti naują 6 kambarių mu- P.®.l’a. Av?‘. , , 'ki Archer Avė. eikit 2 blokus i vaka-• CO bungalovv puikiai pabūdavo- rUHt arba Imkit Archer Avė. karą iki 
ta ir moderniškai įrengia. Jei Spauiding

.1. E. ENCHERĮ,
•1101 S. Mozart St.

Pirmos lubos.

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
liilin namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—I kamba
rių apartinenlai, 4 karų garažas, 
remiu $6540, su $10,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmok ėjimų. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant justi loto 

i arba musų loto lik biskį įmokėjus. 
3801 N. (’.rasvford avė. Irving 2634.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
tur- ! 
tele-1

laukia ką turit dcl nųisų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J.’DARGUŽI S 
807 W. 18th St.

Canal 4960

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, išdirbtas gerai per 4 metus. 
Pigiai. Savininkas tini du bizniu. 
3827 Aricher Avė.

2 FLATŲ namas, 5—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškus, įmūrytos vanos, tile va
lia, 117 ir l/oen Avė., $2500 cash. 
Anderson and Carlson, 52 W. 112lii 
St. Pulhnan 3195.

PARDAVIMUI bučernė lieluvių 
apielinkėj ir ledui mašina. Geroj vie-. 
toj, tarp “National Tea Store” ir "A 
P. Store. Klausk 4240 Archer Avė 
lafayette 3674.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
Gera vieta, pigiai. Renda nebrangi.1 
4045 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI — 
gvais išmokėjimais

i nlą namas, 80 kambarių, 
,<11,000, bargenas $60,000.

— aviniuką, ’l'el. Edgevvalcr 
915 Lafavette Pkvvy.

kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielHkėjc, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
ųatvekarių ir boidcvarų. Pirkė
jas gaus lengvirusias išmokėji
mo sąlygas. K /eipkitčs:

7114 S. Grtmpbell Ąve.

( PARDAVIMUI gražus 7 kambe-
i rių bungahnv, karštu vandeniu šil-;
1 (lomas, toiletas ir prausynė ant | 
Į viškų, garažas, $3500 cash, kitus i 
I kaip vendą. 5942 S. Talin t. n avė.
Tel. Prosnect 5765.

/

K GERAS INVESTMENTAS
Mes dar turime ‘keletą naujų 2 i 2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 

l'la^ų namų, randasi 7313 8. Maple- kambarių, 4341 Drummond Place, 
i wood avė., 5—5 kambarių, garu 1 visi assesmentai išdiokėti, 2 furnas, 
šildoma, viskas moderniška, kaina į viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
$15,500, cash $2000 aitra daugiau, kaina $13,500, cash reikia $2500. 
savininkas. R. List, 7639 S. Racine G. Earl Grindlcr, 4956 N. Kentucky 
avc. Tel. Vincennes 4486. jave. Tol. Palisade 0029.

$5000 cash, len-
15 apt. kampi- 

įplaukų 
šaukit

1622,i

GRAŽUS 61 apt. namas, Garficld 
Park distrikte, apkainilotas teisin
gai, metinių įplaukų, $44,500, vei- 
kit tuojau, greit parduosiu.

Ravenswood 4098

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northvvest side. Gatve ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078

ing Avė. 
kreipkitės
S paliki ing

Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
Tel. Lafayette 9570, arba 

prie savininko 4358 South 
Avė.

NEPRALEISKIT ŠITA DIDELI 
BARGENA J MARQUETTE MANOR 

4 flatų naujas mūrinis namas, 2 po 
4 — 2 po 5 — ir dviejų karų mūri
nis garažas. Parsiduoda labai pi
giai arba mainysiu į 2 flatų namą, 
bungalow ar tuščius lotus.

Taipgi 9 flatų naujas namas po ke- I 
| * *• * 1* f » i % f l IH t l A. tv/l 1 • « z. i - - -

ba mainysiu į mažesnį.
Del

kit

LIETUVIAI. neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskailliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

HELICOPTER

Sn'11^d±riu pi|tioi "r‘ j rooKt“powcn J®
x 1 Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
Kau*'$4500. 4634 W. Erie St.,Austin 4204.tolimesnių informaeijų

SVVINSKEY
6355 So. Ashland A ve.

Prospect 2500

$7.700 tiktai $900 įmo- 
furnas šildomas, 

apšildomi viškai, 
savininkas.

KAINA 
kėli, -5 kambarių, 
30 pėdų lotak, 
lengvais išmokėjimais, 
5910 Irving Purk blvd. Kild. 8091

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit: . .
.1. R. BRUCE, 

745 N. Hamlin ave.» 
Kedzie 7891

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
i bungaloAv, 4 miegruimiai, geroj 
■ South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Nevada 7814.

PARDAVIMUI per savininką 6
— i kambarių kampinis namas, 2 ka-1 

senai ,'U mūrinis garažas, vandens lašų ;

$5 ĮMOKĖTI. Generaliui kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na- 

MO1>EUNIS NAMAS ■ mus pakeliam, dedam pamatus, sta-
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų tom garažus, perdirbant senus ir nau- 
1 kambariu, Colonlal styliaus namą, jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
presuotų plytų, 2 karų .garasas irgi j musų dykai apskaitliavimą kol pra- 
□ resuotų plytų, Rraži tile prausynė, dėsit darbą, Bell ContractinK Co., 
mūrytus lovys, gasu šildoma, elektri- Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 

ne ledaunč, kieto medžio grindys, ce- 1820.
montuotas skiepas. Namas, kuriame MES parduodame olselio kaino- 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi' mis visiems.
moderniški parankumai. tas namas: 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 
4ies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant jusi} loto namą 
be jmokėjimo.

490 Milvvaukee avė. 
Haymarkct 1018—4221

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 
mūriniu frontu, 2 karų garažas, 1 
fialas bekernė. Apžiūrėki!. 5321 S. 
Halsted st.

LOTAS 30x125, tarne 89 ir 90 
St prie Bemielt avė.. $26 pėdai, že-

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedain 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.

,.,..1-, ... . rr. M. prie IM’llliril avc., ipiu pinai, Al-OIIII.I.IS bargenas. lurill par-: ,,„anluodama po *32
< uoli inurmi 4 aparlincnlij nainj i|ni' j|v vis„ $fi|ū kUus 

cffzvivv iiUoiiVric r*”.’ . •didelis lotas, geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kilus pagal sutartį. Saukit 
Edgcvvater 0107.

no $10 j mėnesi.
Hyde Pa r k 6967

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be
verly Hills, bungalovv kainomis; jie ?/*■'. /. 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, j . A. krct

PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5‘/a 
sykių rendos, prie Jackson bulva
ro, turi būt nprduota iki spalio 

" "i greit, savininkas. Tel.

STOGDENGYSTR
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielihkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagof. Tik paty
rę

9820 Hamilton, 9850 Iloyne. Key.
9134.

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

3411-13 Ogden Avė., 
Phbne Lawndale 0114

DAUG DIDESNES vertės degu 
apkainuotos bungalows, 5—6 kam
barių,' 5 skirtingos pasirinkimui, j 

aukščiausios rųšies

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 fialų mūrinis namas, netoli trans- 

... .................. . .......... portacijos, moderniškas, yra ug- 
, jardas. ’$250(i""imokėt 17 savininkas’,; navietė.^ 2 karų , garažas, įtaisynuii 
1 5424 Dre.sel avė. Mid\vay 6658.

HYDE PARK namas, 7 kamba- 
rpnvirPMe :>■ .iolikntovwpn rų mūrinis garažas, vanuens lasų rių, 4 miegruimiai, vana, elektra,E<52;1Mali'! I !..vaK>ry, 1 karo gar,,Jas-, grafus 

tas, geras lysąs, daug švaraus tavo- 
ro, mėsos piaustytuvas, gera proga 
uždirbti pinigų, gera priežastis par
davimui. Savininkas, 551 W. 29 St. 
ne į mainus.

veikti. 5500 \V. Hutc/iin.sim St.

CICERO. Eai duosiu vieną iš 
riaušių šioj apielinkėj bučemlų. 
Cicero 3481 J.

RĘSTA U RANTAS ir rakandai par
davimui, viskas prirengta, pigiai 
greitam pirkėjui. 4317 S. St. Louis 
St. I^ifavette 9722.

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
gražų in Austin mūrinį bungalovv, 
5 dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniak porčiai, g i- 
sas ir visi Įrengimai ir apmokėti, 
rendos $75 į mėnesį, apsimoku pats 
per save, $9000,‘cash $30(|P, kilus 
no $45, su nuošimčiais. Belmont 
6778.

'apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N 
__ ; Mayfiold avė. Tel Merrimac 4162

. Pardavimui 2 .flatų namas, 5-6 
, Al i. namas, dideli Ii ir' a kambarių, gasas, elektra, cementinis
kambarių apt. mainysiu, $16,000 sųiepas> arba ą kambarių flatas ren- 
c<iuity malusiu | mažą namą ar (Jon PITTAS1 23\2 W. Van Buren 

A. SHEPANEK, 2549 Mil- Wp<?t 07
\vaukee avė. Albany 6369. _1__ 

GERIAUSIS BARGENAS North
vvest Side — 2 flatų mūrinis na- 

I mas, 5—5 kambarių, !
ice box, aržuolo trimas, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 V125, kaina $14,500, cash $1500. J 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė.

. Keilzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
_____  oorčius, taisom įvairų medžio dar- 

į čių, parku ir transportacijos. ran- bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
i dusi 6231—37 Warwick Avė. (Brad- išmokėjimais. NVeslern Construetion 

3803 Co., 6559 S. Westcrn avc. Phone 
Hemlock 3768.

....Vėlinusios ir aukščiausios rųsic: 
sunparlorai,; net<>|i mokyklų, baž

GASOL1NO stotis pardavimui ar
ba mainymui i bizniavą lotų arba 
namų. 5035 S. \Vestern Blvd.

llev PI.) 3728
i Sayre avė. Atdaros apžiūrėjimui vi- Į 
są dienu, kaina $7.750, išmokėji
mais. $500 įmokėti. .1. I). HAINES, j 
savininkas-statytojas. Kildare -i4<M. I Bridgeport Painh’ng

& Hardware ('o.
i tfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 

malevą, popierą. stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St

Phone Yards 7282
J. S. RAMANCJONIS

PARDAVIMUI namas ir lotas vai
sių ir daržovių krautuvė, pinigų daug 
nereikia. 3541 So. Halsted St. Tel. 
Yards 7118.

PARDAVIMUI 7 kambarių na
rnės, miegamieji kambariai ir va
na viršuj. Du lotai, daržas, gra
žus kiemas, fumace šiluma, taipgi 

rakandų palieku su namu, 
subatom ir 

nedėliom. 3234 W. 64 St.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Kelčiai naujų 5 kambarių namų, 

Į $7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo
šimčiais, tile varia, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, lendrės lo- 

xas įsrenuuoiii, «pi«,uw 1 mcm.-*, įrengimai, nei ir angivs. rensacoia rn.,n (ilU NDLR, Bailders,
rai finansuotas, turiu atiduoti savo 0537 A. B. McMAHON, 5814 Roscoe•Ll‘wr°nce «ve- 1 cnsacola 67/6.

U. ~~ —"-*f

. 15 FLATŲ BARGENAS T; - , j .... .
GRAŽI S 1927 ultra moderninis |)ftrjų mūrinį bungalow, i 

rainas, fialai po 4 kambarius, vis- įjorčiai, 2 karų garažas, yru vi»i 
kas išrenduota, $12,000 į metus, ge- įrengimai, net ir anglys. Pensacola \VS1

TURIU parduoti naujų 5 kam* 
miegojimui 1 

yra visi
OCTAGON frontu 6 kambarių mu- daug . .

rinis bungalovv, statytas savininko, 21 Kreipkitės ketvertais.
, :________ --iri:............................................. OHO I XV’ K.l

$30,(HM) euuety šią savaitę už ge-’ 
1 riausį cash pasiūlymą arba mainy
siu į lotus arba mažesni namą, Šau- 

PAKDAVntl’I kripių kapa, ge-lkil •*»»■»'** CoįutiHM 0121.
roj. lietuvių apgyvento] vietoj. 2423 ------------ ---- -------------------- J
W. 63 St. Tel. Hemlock 4353. 

GERAS investmentas. Pardavi 
ir gro- nulĮ 3 na’uji mūriniai 2 flatų naPARDAVIMCI bučernė

sernė. Visokių tautų apgyventa. n)aj( 5-1,5 kambarių, moderniškas, 
Priežastis pardavimo — liga. 3213 pavienis apšildymas, 2 karų gara- 
Pamell avė. žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500,
-------------------- ------------------------- ($16,0(H), 2252 N. Oak Park avė.

PARDAVIMUI pelningas lunch Merrimac 8737.
ruimio biznis. Prieš ištiš pardavi
mo — vienai moterei sunitu išlai- I 
kyli. 3439 W.

VAIKINAS parduoda 5 kamba
rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
furnas šildomas, netirti šv. Konstan
tino bažnyčios, taipgi lotas 25x125 

; 87(MM> Už viską. 5719 Grover st., 1 
i : n blokas į pietus iki Higgins rd., ar-

MA1NYSIL bungalovv į lotą, y larvvrence karų. Savininkas Pen- kambanų mūrinis bungalovv su vi- i 1>acojn ^ijj 
sais įrengimais. Mainysiu į litą.

THE ROYĄK MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

Exchange—Mainai

MAINYSIU bizniavą kampanį na
mą į bungalow arba į 2 flatų. Na
mas randasi prie didelių dirbtuvių. 
Geras dėl soft d: ink pailorio arba 
lunch ruimio.

SUSTOK !■ SKAITYK!
Apie šiuos modelinius namus

Dutch eolonial typo, po 7 kam-
2 karų garažas, netoli Addison barius, su visais parankamais, vis- 

St. ir Gree>iview avė., gerai pasta- kas pirmos rųšie.s ir vėliausios ma
tytas. Kas nori gero namo, atva- dos. Iš lauko yra presuotų plytų 
žinokite ir pasižiūrėkite. Turiu par- mūras. Vidus ištaisytas taipgi vė
duoti dėl užbaigimo reikalų, $25,000, liausiuis pagražinimais ir pagerini- 
cash $5000. Agentų nereikia.

3645 N. Greenview avė.
Graceland 8579.

PUIKI MURINS REZIDENCIJA

j pagražinimais ir pagerini
mais. gasas, elektrinė ledaunė, kris
taliniai elektros fikčeriai*, vėliausios 
mados. Sis namas yra atdaras dėl 
apžiūrėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka- 

cnTTAGFS mm <<25(10 ir dau rrt- ^pžiurėkit ŠĮ namą kol jįjs pirk- alau 2 fialų namai «7 0 r nu- sl,e »'•« bl'<l«VOSlte. Čia randasi 
a n,.n. namai Lm ' ir i <'««■< "““iU. f'") |M'«<'rlniniU, jus

(langiau, taipgi krautuvės ir biznio | 
praijertės. Viską galit pirkti su 
mažai pinigų. Bruult & l'.alow, 
4122 Armitage avc. Belmont 3428.

karų garažas, tilo vana, įmūrytos va
nos, lotas 50H($, ui gerą cash pa- 

i siūlymą, 9712 Čharles St. Bev. 4659.

, PARDAVIMUI gerai pastatyta 
angliška mūrinė cottage, didelis lo
tas, rami gatve, gera vieta dėl vaikų, 
gera transportacija, kaina $7500, 
imokėti $750. Savininkas Fairfax 
5217.

<finn 7 fintu lizinui niin ii* nitllJŲ II 1 ų |M i Ulinių, jųr» naiuj •tihmjvV y2&s ’YL’?.?.1*..!!*!. norėtumėt ir savo name turėti. Pla- Canal 1272.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Avė., bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė.

GERA transportacija, 7 kambariui 
medinis namas, 2 vanos, vištininkas, — 

i furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164, Į 2746. 
I savininkas, 9621 Charles St., Beverly i 

3925.

ATIDUODU, pinigų nereikia, gra
žus 24 yj)t. 6 ir 4—5 kambarių, lo
tas 100y 125, gera transportacija, 
savininkas, DAN A. MEYER. Cent.

nai ir apskaitliavimas suteikiamas 
dykai, kas to nori. .

4943 Kentucky Avė.
(arti Elston ir Lawrenee) 

GEO. L. TOMPKINS 
Budavotojai

informacijų šaukit Kildare 1959

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
, pečiais šildomas,

Del

' naujai dekoruotas, ---------- ,
i garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. VV. R. R. bargenas $11500, 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravensvvood 1592.

PARDAVIMUI bizniški, apart- 
mentu ir bungalow lotai. Gražiau- 
sirtj Chicagos dalyje miesto, prie 
Western avė. ir priešais Beverly 
Hills. Mažas įmokėjimas su leng
vais išmokėjimais. Yra visi jtaisy-. 
mai. šįiukit nuo 4 vai. po pietų iki 
vėlumai. Boulevard 2594.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87*0

Chicago
Finansai-Paskolos

Financial

TIKRA vertė. Naujas 4_ 4 ir 4—5 mentinio kelio, .šaukit savininką,
kambarių, garažas, $5,000 cash, ” *

‘“MAINYSIU rezidencijos kampą j 2 ««>0 j mėnesi. 9«32 Charles
flatų namą. South Sidėj. Lotas ran
dasi Marųuette Parke.

V. LIEKIS 
10453 So. State St. 
Tel. Comodore 1079

?.t., 1 blokas iki Ashland avė. Stew.
6509.

TURIU parduoti žemiau savo kai
nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka
rų garažas, kaina $6500, jei pirk- 

GERA vieta dėl gas stoties, Road šit tuojau, $2000 įmokėti. 7820 
hou.se arba daržo, 40 pėdų prie ce- i Avalon avė. Tel. Saginavv 6759. 

.«• ■ V » t • a • • 1

Belmont 2407 
arba C. A. Kirkvvood 
3939 W. North avė. ♦ .

10 FLATŲ namas —- 79 Sf. ne
toli Ashland, moderniška*, parduo-

| —— ---------------------------- ------------------PARDAVIMUI' (j kambarių . mūri
PARDAVIMUI arba mainymui,! nis bi»ngalow, aržuolo trlnras. fur 

gražus 6 kambarių mūrinis bunga- nas šildomas. , <>43/ S. (.alitornia
low, aržuolo trimas, karštu van- nVe. Beverly 6540.

i siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį jmokėjimo. WAŲTER J. PAUL, 

- Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
po 6 kambarius flatai, moderniš
kas, lotas 35X125, prie 87 St. ir 
Manistee avė. Tai bargenas, geriau- 
sis pirkinys So. Chicagoj, kaina 
tik $14,900, greitam pirkėjui. Chel- 
tenham Realty Exchange, 8700 
Commercial avė. Saginavv 6152. 
Jake Belinas.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT '
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960
z

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

deniu šildomas, skersai, kelio nuo 
Gage parko, parduosiu už geriau
sį pasiūlymą. Prospect 1273.

NAUJAS 3 FLĄTŲ MŪRINIS ! Jyk’U.
Anglišku skiepu, 3—6 kambarių/Saukit Prospect 8u88. 

mūrinis, miegojimui porčiai, radio-------------------------------mūrinis, miegojimui porčiai, radio------------------
I prijungimai, viskas (mūryta, prie; $4000 cash 

i'roy netoli Montrose, 2 apt. išren- ■ berniško 2 fli 
duoti $95 kiekvienas, vienas tuš- avė., 5 k aini 
ėias, $6000 cash, kaina $27,000. garažas, kain

NEBRANGI ^biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, ' mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara- 

PARDAVIMUI 6 kambarių bun-ižas, 
galovv, 6612 S. Richmond st., %'

1 bloko iki Marųuette Parko ir mo-
1 kyklų, nebrangiai. Pamatykit ją. ----

i COLONIAL Gardens. Nauji, mo
demiški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eouity $3,200, 
kitus kaip rendų. Savininkas: 

1751 N. Meade.
Albany 0748

?-Rl MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikia "'a 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kpntraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Ta). Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iff lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taiso m elektros reik

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

Phone Victory 7462

VARTOTOS LENTOS 
Gaukit musų kainas vartotų ir

• 14 •   „.  _ _ _—4 — ! Z.lzvi naujų lentų ir namų materialo.
1 Plumbingo ir namų apšildymo reik-
: tnenis dastatome j visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Luinbęr 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
H cm. 7969. •

5429 S. Ashland avė.
Arctic Gonatruction ('.o.

General Contractors

R. DOBROTH & CO 
3153 Montrose avė, 

Juniper 7807

i nupirksi! eguity mo
derniško 2 flatų namo, 811? Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw 
8370.

GRAŽUS 6 kambarių bungalovv 
pardavimui per savininkų, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $8500, $4,000 cash, priimsiu ge- 
riaussj cash pasiūlymą, Larsen, 1821 
Lovvėll Avė. po 6 P. M. \

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

Telephone Yards 0062
• Daro paskolas ant
I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

PARDAVIMUI lOties kambarių 
namas karštu vandeniu apšildomas. 
Dviejų karų garadžius. Visi inpru- 
vement ant apmokėti. Gera trans- 
portacija, 5127 S. Artesian Avė.

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
ant kampinio loto, < 
matas, moderniškai įrengta.

3555 W. 60 St.
Prospect 9073

TIKRAS NAMAS
Del didelės šeimynos, 7 kambarių, 
dar 2 su porčiais, aržuolo trimas, ga
ru šildomas, lotas 50x125, 2 karų ga
ražas, netoli katalikiškos mokyklos, 

cementinis pa- su $3000 galit veikti, 7148 Harvard,

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalovv, aržuolo trimas, furnas šil
domas, 5437 California Avfe. Rev. 
6540.

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

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskf įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO. j
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

ANTRI MORGIČIAI
Tri. 5841.

ČIA YRA BARGENAS -
5 kambarių mūrinis bungalovv, dideli 

PARDAVIMUI lotas per savinin-’ miegojimui porčiai, su sieteliais ir 
ką, 25x125, prie VVestern Avė., tar- langais, cementuota Slė, 1 karo ga- 
pe 73 ir 74 St. M. L. Carinichael. raža8» lota« 30x125, kaina $6900, cash 
10018 S. Sangamon St. Vakarinėj H500. Savininkas, 5724 S. Lincoln St. 
pusėj gatvės. ; — ■ ~ • ■ 1

Paaukuosiu greitam pardavimui 8 
kambarių namas, karštu vandeniu Šil
domas, 50x150 kampas, 3 karų gara
žas, Eųuity $6000. Išlygos neblogos. 
3857 N. Kilbourne Avė. Palisade 5797

PARDAVIMUI į Park Rldge 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu Vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87X124, nssesmentai iš. 
mokėti. $13,500,’ — $5,000 cash, 
2% bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N Kentucky 
avė. Palisade 0029.

NAUJAS 2 flatų namas prie 
Concord Place, netoli Cicero, 1 blo
kas į vakarus nuo North Avė. Už 
geriausį pasiūlymą. Kaina $17,500, 
lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas. 
Savininkas 4857 Concord Place.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Dykai aprdkavimas

REALTY & MORTGAGE CO.

6305 S. Westera Avė

----------------------  -------------—- PARDUOSIU savo $5000 equity, 
12 APAHTMENTŲ namas, 2934 už $4,000, naujas 2 flatų namas, 5-5 

Bellc Plaine avc., po 4 kambarius, kambarių, garu šildomas, 2 karų ga- 
pirmos klesos, lotas 50X125, neto- ražas, tile vana, lietaus lašų vana, 

, kaina $16,900, kitusIi 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 aržuolo trimas, 
sykius rendos. Savininkas Bucking- po $100 j mėnesi, 5553 S. Albany 
’ ~' Avė. Republic 7104.ham 0877.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, krau- PARDAVIMUI. Savininkas turi 
tuvė skiepe, $17,000, 3—<5 ir 3—1 parduoti, kad sukėlus pinigų, naujas 
kambarin kambariui šviesus, kam- 8 kambarių mūrinis bung(dow, . garu

i eiė, netoli “L” ir gal-į šildomas, aržuolo trimas, bL *

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis j P£DŲ lotas, su ekstra dideliu 
namas su garažium. Puikioj apiehą- I ....... r.
kėje. Roselande. Parduosiu pigia 
10520 So. State St.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, aržuolo trimas, Tumas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą, David Whitelavv, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 
Charles St. Beverly 3925.

$2000 ŽEMIAU KAINOS 
Naujas, moderniškas ir specialiai ge
rai pastaytas 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 ka
rų mūrinis garažas, cementuota ėlė, 
lotas 33x125. Turit pamatyti, kad 
įvertinus.

Savininkas 
Victory 1106

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK JMOKRTI

6-6

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, jmuryta va
na, moderniška konstrukcija, gatve

pinč plati elč, netoli “L” ir gat-. šildomas, aržuolo trinias, Iii bloko Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
vakarių, 2 kari) garažas, 1312 N.! nuo Archer karų, 5135 So. Kostner dvigubas, % sekcjoa linija, $12,000 $6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av.
Hoyne avė., netoli Division st. 

Phone Humboldt 8152

BARGENAS, SAVININKAS 
TURI PARDUOTI

Naujas 5 kambarių octugon mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
tile vana, grįsti viškai, plieno kons
trukcija, pleisteriuotas skiepas, gara
žas, gatvė cementuota ir apmokėta 8 
TONAI ANGLIŲ DYKAI, šaukit po

į Avė., išmokėjimais, Savininkas, 5446 akras — 25% įmekėt, kitus išmokėji- R. J. Brett, 4OC5 Milvvaukee AVe. Kil- 7 vai. vakaro. 5639 N. Virginia Avc.
So. Kedzie Avė. Prospect 9270. jniais. Tel. Sunnyside 6925. darė 6405. Sunnyside 6532.So. Kedzie Avė, Prospect 9270. iniuis. Tel. Sunnyside 6925.

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus dej artmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai, 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

Mokiname dienomis ir va-


