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Daug Meksikos maišti-i N. Y. bankas šmugeliuo
ja opiumu Kinuoseninku krito kovoj

600 matttininkų kareivių, ptud 
davusių vyriausybei, inkor
poruojami armijon

Kinų muitinė nufimė 132 tvaru 
narkotikų, siųstų National 
City bankui

NOGALES, Ariz., spalių 14.
— Pusiau oficialia pranešimas 
sako, kad netoli nuo Guadata- 
jaros, Jalisco provincijoj, įvy
kęs smarkus susirėmimas tarp 
federalinės kariuomenės ir 
maištininkų bandų. Maištinin
kai buvę visai sumušti. Kelios 
dešimtys jų krito kautynėse.

14 krito kovoj Venį Cruzc
MEKSIKOS MIESTAS, spa

lių 14. — Susikirtime su fede- Įtinės agentų periimtas. 
ralinės kariuomenės dalim ne
toli nuo lluatusco, Vei*a Cruzo 
provincijoj, buvo užmušta ke
turiolika maištininkų, jų tarpe Ikariuomenė paėmė 
ir jų vadas Viemos. miestą, strateginį centrą Anh-

Apie GOO kareivių ir dvide- voi provincijoje Tientsino-Pu- 
šimt jaunesnių karininkų, k u- kovo geležinkelio linijose. Šiau
rio buvo palikę savo garnlzo- rėš Kinų kariuomenė buvo pia
nus, maištininkų generolų Go-| versta trauktis šiaurės linkui ) 
mezo ir Sernmo privilioti, 
kurie po mūšio ties Ahualulco 
praeHą sekmadienį pasidavė [darni su 
federalinei kariuomenei, inkor
poruojami vėl į it'spublikcks ar
miją. Visi jie buvo pargabeui- 
ti į Meksikos Miestą iš Jalapos 
ir išskirstomi po 
mentus. Karininkei 
mi Santiago karo 
liet, kaip giijdėti. mirties baus
me jų nebaus.

Kareiviai buvo maišto vadų 
prigauti -

Pasidavuaieji kareiviai sako, 
kad jie priga vingu bud u buvę 
išvesti į maištą prieš valdžią. 
Jiems buvę sakyta, kad Jie ve
dami prieš majštininkus, nei 
buvę nuvesti j maištininkų sto
vyklą. Jie tik tada sužinoję 
maištininkais tapę, kai federa- 
linių jėgų aeroplanai numetę 
lapelių su pranešimu apie ,gen. 
Gomezo maištą.

J. V. siena seTgima
DEL RIO, Tex., spalių 14.— 

Meksikos vyriausybė pastatė 
čia netoli nuo Rio Grande dau
giau sienos sargybos. Sargy
bos kareiviams įsakyta šauti 
kiekvieną asmenį, kurs bandys 
bėgti per sieną į Jungtinei 
Valstybes, nevartodamas tarp
tautinio tilto.

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
14. — Kinų nacionalinė drau
gija kovai su opiumu paskelbė 
pranešimą, kuriame sako, kad 
Nevv Yorko 'National C.ity 
Bank ir Francuzų-Indo Kinų 
bankas užsiima užgintų narko
tinių daiktų prekyba Kinuose.

Draugija pareiškia, kad Na
tional City bankas turėjęs gau
ti 132 svarus heroino siuntinį, 
bet siuntinys buvęs Kinų inui-

Pietiečiai paėmė miestą
Kinų nacionalistų (pietiečių) 

Pengpu
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i Pacific and Atlantic Photo]
Anglijos supelhydioptanaą, ikišiol žinomas greičiausias aeroplanas.

padarė 281 mylią į valandą, arba 4.7 m. į minutę, — naują pasaulinį rekordą. Neoficialiuose ban
dymuose jis buvo pasiekęs 300 mylių į valandą greitumo.

Bulgarija nekalta dėl ser 
bu generolo mirties

Gen. Kovačevič buvęs niakedo- 
niečių, Jugoslavijos pavaldi
nių, nužudytas

BEI .GR Al) Ai^| JlugoslkivUJaj, 
Trijų asmenų, už- 

Kpvačevičą, 
var-

spalių 11. 
mušusių generolą 
vienas, išlikęs dar gyvas, 
du Krole, prisipažino, atentatą 
organizavęs vienas makedonie- 
tis, Pauze Michailovas, Jugo
slavijos pavaldinis, kurio žmo
na, Carnicia, prieš dvejus me
tus viename teatre Vienuoju 
nušovė Makedonų patriotą Ii 
partizanų vadą Todorą Panl- 
zą. Krole pareiškė, kad Mi
chailovas aprūpinęs užmušėjus 
pinigais ir ginklais.

Šis Krole prisipažinimas vi
sai nuima nuo Bulgarijos atsa-| * • i Vi lllVV JlllV A J lAVUll

Jis greitumo konteste | komyb« del generolo Kova*.--
vičo užmušimo.

visus regl- 
tebelaiko- 
kalėj ime,

irjžantungo pasienį.
Nacionalistai, bendrai veik- 

krikščionių” generolo 
Feng Juhaiano jėgomis, prade
da generalinį ofensivą prieš 
Pekino diktatoriaus Čang Tso- 
lino armijas Šantungo provin
cijoje.

Popiežius reikalauja gr? 
žinti jam vastybę

ROMA. Italija, spalių 11.
Osservutore Romano, Vatika
no laikraštis, vėl atkartoja, kad 
“Romos klausunas” busiąs iš
spręstas tik tada, kai popiežini 
bus grąžinta nors didis buvu
sios jo valstybės. Kad ir da» 
taip nedidelė butų grąžinta po
piežiui teritorija, vis tai butų 
regimas jo laisvės ir nepriklau
somybės ženklas, sako Vatika
no organas.

Nuo laiko, kai 1870 metais 
popiežius neteko savo žemės— 
valstybės, jis skaito save Be
laisviu, Vatikano kaliniu.

KELIAVO SKRYNIOJ SAVO 
VYRUI SEKIOTI

“American Giri” lakūnai 
išgelbėti vandenyne

Amerikos lakūnams, Ruthai 
Elder’iutei ir George Ilalde- 
manui,' kurie praeitą antradie
nį “American Giri” aeroplanu 
išskrido iš New Yorko į Pary
žių, kelionė nepavyko. Skren
dant per Atlantą, jie nukrito į 
vandenyną. Laimingai, netoli 
buvo vienas holandų laivas 
Barendrecht, kurs juos išgel
bėjo. J vandenyną jie buvo 
priversti nusileisti mašinai su
gedus. Gautas New Yorke lai
vo Barendrecht radio praneši
mas sako:

Lakūnai, skridę mašina (ae
roplanu) NX 1384 iš New Yor
ko į Paryžių išgelbėti. Abudu 
sveiki. Bejgelbėjant, mašina 
buvo ugnies sunaikinta. Abu
du bus atgabenti į Azorus. Po
zicija 48.34 žiemių 21.39 vaka-

Susikirtimai su Nikara 
guos maištininkais

Dviejose batalijose buvo 
kauti 56 maištininkai; 
paimti nelaisvėn

nu- 
kiti

spalių\VASHINGTONAS, 
14. — Laivyno departamentas 
gavo pranešimą, kad tarp A- 
merikos oficierų komanduoja
mos Nikaraguos valdžios mili
cijos ir maištininkų būrio įvy
kęs susikirtimas; kuriame apie 
penkios dešimtys maištininkų 
buvę nukauta. Milicininkų bu
vo keturi užmušti ir 
sužeisti. Susikirtimas 
netoli nuo Ouilali.

Antras susikirtimas
netoli nuo Pueblo Nuevo, kur 
štši maištininkai, ją tarpe n 
jų vadas Santos Lobos, buvę 
užmušti ir septyni paimti į

keliolika 
įvykęs

įvykęs

Rakovskis busiąs amba
sadoriumi Tokio

PARYŽIUS, spalių 14. —At
šaukiamas iš Paryžiaus sovie-
tų ambasadorius Rakovskis, 
girdėt, įusiąs paskirtas sovie
tų pasiuntiniu Japonijai.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos Cen 
tro Komiteto Nutarimas

Del “Tautos Atsiklausimo” Konstitucijai Keisti
P. Voldemaro vyriausybė® 

sumanv a.,, . paruud.u ir dabar 
žadamas vykdyti “tautos at i
Jausii: imi t’Kfelo praves

ti musų konstitucijos pakeiti
mą. Paties pakeitimo tikslas 

.— sumažinti Seimo teises, pa
daryti Respublikos prezidentą 
prieš nieką neatsakomingu mu
sų krašto valdovu, sustiprinti 
Ministerių Kabineto galę, pa
daryti jį faktinei neatsakomin-

VARŠUVA, ąpalių 14. —Ge
ležinkelio stoty vakar stoties į 

idarbininkai išmetė 
I sunkią skrynią, kuri 
mis nusirito laiptais 
Skryniai bedardant, iš jos pa
sigirdo riksmas. Skrynios savi
ninkas, komivojažieras Bogov- 
skis, sakė, kad skrynioj buvę 
prekių pavyzdžiai, bet kai ge
ležinkelio valdininkai atidarė, 
iš skrynios išlindo jauna ir ne- 
biauri,’ nors gerokai susivėlusi, 
moteriškė.

“Mano žmona!”' nustebęs 
sušuko Bogovskis.

Moteriškė aiškinęs policijai, 
kad ji įtarus savo vyrą ir, no
rėdama pasekti jį kelionėje, 
slapta išmetus iš skrynios pre
kių prabas ir pati joje pasislė
pus.

iš vagono 
netyčio- 
žemyn.

Laikraštininkas pašau
tas duely su atstovu

BOGOTA, Kolumbija, spalių 
14. — Duely pištalietais tarp 
kongreso nario Velaz-Calovo ir 
laikraštininko Alfonso Restre- 
po, pastarasis buvo pavojingai 
sužeistas. Abudu yra politiniai 
priešai.

Yale surinko $17,000,000
Yale Universitetas, kuris ne

senai pradėjo vajų surinkti

Rūsy cary sosto preten
dentas pakliuvo

Nikolai Nikolajevič gavo apo 
plekši ją sužinojęs, kad vy

riausi jo leitenantai buvo 
sovietų šnipai (

sybė surišę p. Smetonos rinki
mus į Respublikos preziden
tus, nes kas balsuos už konsti-

antidemok ratiškos.
4. .Vienu balsavimu norima 

išrišti visą eilę pagrindinių 
valstybės tvarkos klausimų, tucijos pakeitimus, tas balsuos 
dėl kurių balsuotojai gali būti 
įvairiai nusistatę. Be to, musų 
visuomenei neduodama nė lai
ko, nė bet kurios galimybės iŠ 
anksto susipažinti* ir bendrai 
apsvarstyti siūlomus 
mus.

5. P. Voldemaro vyiYauayljė

kaltininkų 
įvykių ir 

prieškon- 
pasižjanė-

BERLINAS, spalių 14. [F]. 
— Nikolai Nikolajevič, buvusio 
caro Mikalojaus dėdė, kurr I 
vįs dar nežudo vilties tapti 
Rusijos caru, andai vos nemi
rė apopleksija pamatęs, kad jU 
yra pakliuvęs į “čekos” tinki.- 
ir kad jis nuolatos buvo sovie
tų valdžios agentų draugėj. Jif 
sužinojo, kad vyriausieji jo lei
tenantai, kuriais jis buvo 
n įaustai pasitikėjęs ir nuo 
rių jis neslėpė savo slaptų pla- j

pil- 
k u-

Radio pranešime paduota lai
vo pozicijų vandenyne, kur 
“American Giri” lakūnai buvo 
išgelbėti, yra apie 325 mylias į 
žiemių rytus nuo Azorų salų.

ir už p. Smetonos išrinkimą 
prezidentu septyneriems me
tams. Kadajigi p, Smetona yra 
vienas svarbiausių 
gruodžio 17 dienos

pakeiti- visos eilės vėlesnių 
stitucinių aktų, yra 
jęs kaijK> atkaklus demokratl- 

gu prieš Seimą ir, dirbtinai su-įtaiko kraštą karo padėty, pri- nes tvarkos priešininkas, ir 
gyvenimą dabar statomas vieninteliu 

iki šiol nematytomis IJetuvo- kandidatu į prezidentus, . i

nų, savo politinių intrygų 
ropos kraštuose ir Rusijoj 
siu patapti Rusijos caru, nonų- 
vo niekas daugiau kaip sovie
tų valdžios šnipai, kurie v;sa.f 
jo paslaptis išduodavo sovietų 

__ _ » slaptajai policijai.
tas viskas tik ryškiau rodo, ko* Nikolai Nikolajevič, knis 
siekia p. Voldemaro vyriausy- p^veria netoli nuo laiy- 
bė referendumu. fžiaus, visa tai sužinojęs iš tuž-

Del tų visų motyvų L. S. D. bos ir susikrimtimo dabar ser- 
Partijos Centro Komitetas nu-

Ea- 
tik-

darytose kajo stovio sąlygose, |slėgė viešąjį musų 
pastatyti Lietuvos prezidentu 
p. Smetoną dar bent septyne- 
riems metams.

L. S. D. Partijos Centro Ko
mitetas, apsvarstęs referendu
mo klausimą, nusistatė dėl. jo 
šiuo budu:

1. P. Voldemaro vyriausybės 
daromas referendumas 
priešingas musų
ir pakartotinai ją laužo.

2. Pats referendumas nori
ma vykdyti siūlomų konstitu
cijos pakeitimų pagrindais

! (balsuojamojo amžiaus pakė
limas, iki pilnų 24 metų atima 
balsavimo teisę daugiau kaip 
iš 240,000 Lietuvos piliečių.

3. Atsiklausimui statomos 
konstitucijos pataisos yra vy
riausybės noras pasisavinti vy
riausias liaudies teises i; ne- 
atsakomingai valdyti musų 
kraštą kad ir prieš krašto no
rą. Kaipo tokios jos yra giliai

je represijomis, paskutiniais 
areštais pašalino iš viešojo gy
venimo šimtus veiklesniųjų vi
suomenės darbuotojų. Neleis
dama jokių mitingų ir susirin
kimų, sužalodama ir gniužln- tarė: a) kviesti visus Partijos 
dama spaudą, ji nori policinės narius ir jos šalininkus aktin- 

yraJazdos pagalba priversti musų 
konstitucijai i visuomenę, kad ji kęstų ir ty

lomis patvirtintų esamąjį da
bar Lietuvoje režimą.

6. {vesdama atvirą balsavi
mą policijos agentų priežiūro
je, sudarydama, balsavimų Ko
misijas išimtinai iš savų žmo
nių, p. Voldemaro vyriausybė 
sudaro visas reikalingas sąly
gas, kad verstų balsuojančius 
pasisakyti už jos siūlomus pa
keitimus, o jei tas nepasisektų, 
kad galėtų lengvai suklastuoti 
balsavimų rezultatus.

7. Kartu su konstitucijos pa-j
keitimais p. Voldemaro vyriau- dieną.

gai boikotuoti busimus refe
rendumo balsavimus: b) pa
skatinti visus Partijos narius, 
kad išvystytų, nežiūrėdami jo
kių suvaržymų, k:uopladiausią 
agitaciją demokratinės visuo
menės tarpe už aktingą balsa
vimų boikotą; c) pasiūlyti 
Partijos nariams, kad vietose 
susitartų su kitomis referen
dumui priešingomis partijomis 
ir suderintai išvystytų boikoto 
akciją visu galimu platumu.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas.
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69 angliakasiai uždaryti 
kasyklose

SCRANTON, Pa., spalių 14. 
— Praneša, kad Jessape, neto
li nuo Scrantono, G lendate Coal 
kompanijos kasyklose, sulužus 
šalto keltuvams, liko uždaryti 
šešiasdešimt devyni angliaka
siai. Pavojus jiems negresiąs. 
i'el kol kas jie turės pasilikti 
kasyklų gelmėse, k»A’argi kito 
išėjimo iš jų nėra.

l^ondonas įspėjus Lietu
vos vyriausybę dėl 

Vilniaus
LONIX>NAS, spalių 12. [Chi- 

• cago Tribūne Press Service j.-— 
Dieniosios Britanijos minlste- 
ris Varšuvoje praneša, kad 
Lenkų vyyiausybė įspėjus jį, 
jogei didelio pavojaus esą dėl 
Lietuvos valdžios nepalikt j*.- 
mai vedamos provokacinės po
litikos. Konfiskavus lenkų dva
rus ir uždarius lenkų mokyk
las, dabar Lietuvos valdžia no
rinti pakeisti valstybės kons- 

Įtituciją ir Vilnių paskelbti
Lietuvos sostine.

Kadangi Vilnius yra Lenkų 
rankose, jų užgrobtas prieš 
septynerius metus, tai Ix>nkai 
tokį Lietuvos konstitucijos pa^- 
pildymą, jei jis bus priimtas, 
taikys kaip aiškiai provokacinį 
ir imsis energingų žinginių, 
nors Pilsudskis, Lenkų diktato
rius, norėtų ginkluotos jėgos 
vartojimo kiek galint išvengti.

Anglija žiuri į projektuoja
mą konstitucijos papildymą, 
kuriuo miestas Lenkijos teri
torijoje butų paskelbtas Lietu
vos sostine, kaip į labai pavo
jingą dalyką, ir stipriai pata
ria Lietuvai to nedaryti.

Norvegai gauna konce
sija aukso laukams 

Sibire

Graikija uždarė Bulga 
rijos sieną

Japonija žada skolintis
$300,000,000

Junfft. Valst. įstatymų 
leidimo manija

Sprogimas Iii. universitete
URBANA, 111., spalių 14. — 

Illinois Universiteto kalnų ia- 
bdratorijoje įvyko dujų spro
gimas, kurio buvo .sužeisti 
docentas David Mitchell ir stu
dentas Wm. Lindsay.

ATĖNAI, Graikija, spalių 
14. — Del pasirodymo naujų 
partizanų kuopų Bulgarijos 
sienoj, Graikų vyriausybė savo 
sieną į Bulgariją uždarė.

Du žmonės prigėrė 
valtims sudužus

TOKIO, Japonija, spalių 14. 
-- Praneša, kad Japonijos vy
riausybė nutarus ateinančiais 
1928 metais sukelti 600 milio- 
nų jenų (apie 300 milionų do- 

paskolos, kurios 250 mi- 
jenų bus suvartota 
skoloms atmokėti.

lionų 
noms

se-

HATTIESBURG, Misa., 
lių 14. — Laikydamas čia 
bn teisėjas Robert Hali pasakė, 
kad Amerika pakvaišus —has 
gone erazy — įstatymų leidi
mu. Teisėjas nurodė, kad 
Jungtinėse Valstybėse šiandie 
yra 1,900,000 įstatymų, kurių 
vien praeitais metais buvo iš
leista 98,000.

spa- 
kal-

RYE, N. Y„ spalių 14. — 
Per stiprią audrą vakar sudu
žo, užsigavusios į uolas ties 
Winchester krantais, dvi val-

Sosto pretendentas mirė
VIENNA, Austrija, spalių 

14. — Siebenstąino pily, netoli 
nuo Vienuos, mirė Dom Mi-

Plečkaitis Vokietijoje
Naujienų gautu pranešimu, 

socialdemokratas Jeronimas 
Plečkaitis, buvusiojo Lietuvos

$20,000,000 fondą, surinko jau tys, ir du žmonės prigėrė. Kiti 
daugiau kaip 17 milionų dole- septyni, jų tarpe viena mote
rių. risk ė buvo išgelbėti.

guel, Braganzos 
pretendentą® j 
sostą.

kunigaikštis, Seimo narys, yra pasišalinęs į 
ForhigęiHjos . Vokietiją ir dabar randasi 

' Rerline.
JU to liteli

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

Didėjąs debesiuotumas; ma
žumą šilčiau; vidutiniškas pie
tų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 43* 55° F.

šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 5:11. Mėnuo 8:82 vaka
ro.

T

, IMPERFECT IN ORIGINAL

OSLO, Norvegija, spalių 14. 
^—Norvegų Hoiten and Borgon 
firma gavo iš sovietų Rusijos 
valdžios koncesiją aukso lau
kams ties Amūro upe, palei 
Mandžurijos siena, eksplua- 
tuoti. Tie plotai pirmiau pri
klausė Kinų valdininkams, ku
rie 1915 metais pardavė nor
vegų firmai, Vėliaus sovietų 
vyriausybė . juos konfiskavo ir 
nacionalizavo.

500 menonitu keliasi 
i Paraguają

WAUKESHA, Wis., spalių 
14. — Pro čia pravažiavo pen
ki šimtai menonitų, pakeliui 
į naują žadėtąją žemę. Keliau
ja jie iš Saskatchewano, Kana
doj, į Paraguają.

Fašistai italina vokiečių 
Tiroliu

VIENNA, Austrija, spalių 
14. — Italų pietų Tiroliaus 
prefektas išleido visų grynai 
vokiškų miestų miestelių bur 
mistrams įsakymą, užginti var
toti vokiečių kalbą.



NAn.TTVMne rMcagiJ, IU
-t -.į----  . - — - ■ - --  ~Jf 4 - -J- - ‘ r

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Surpraiz parė.

• v 
IS kito

Kipšo

Tinga-ling-a-ling!
—Alio! — sakau.
__Alio — atsiliepia 

galo.
—Ar čia reporterio 

opisas?
—Čia—sakau—kas naujo?
— Matote, tamsta, rengiame 

surpraiz parę ir nieku ’ budu 
neglime susitaikyti dėl to, ką 
turėtumėm paskirti komiteto

d. IA krautuvininkų beveik ne- 
gpllma nieko gauti. Taigi, kad 
atsilyginus krautuvninkams už 
tokį Jų nepalankumą, ve kokia 
rezoliucija, Kipšui pasiūlius, 
tapo priimta:

“Visokius valgius ir gėrimus 
pirksime pas patį p. čėsą, jis 
pats turi ir pristatyti jo pa- 
rėn.”

Taigi gal sakysite, kad jūsų 
Kipšas ne smart? O kokią do
vaną pirksime, tai tą laikysi
me paslaptyje, nors, 1 
pasakius, ir visa parė yra rem 
giama slaptai, kaip pridera sur» 
priz pares rengti. Bet pirkimo 
paslaptys, tai net pačiam Kip
šui neišduota. Pasimatysime 
Mildoje. — Kipšas.

Bumside
lis tas.

63-čia kuopa laikė su-

kime favoritai pasinaudojo [juk tas aukas 
— nor» 8Udoroja!

kas norą, kur'
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narių neatrilankysnu ir perva
rė įtarimą prisidėti prie “bend
ro fronto” baliaus. Komunis- 
tame nesunku buvo tai padry- 
ti, nes dalyvavo tik 10 narių, 
kuomet kontsitucija reikalauja kartus bėgyje vienos savaitės, 
bent 12 narių, kad butų galima Išnešė laikrodėlius 
susirinkimą laikyti. Ale kadan žius ir viską, ką 
gi komisarų katarinka senai buvo paimti. Nors 
yra užsukta, idant išnaudojus 
draugijas, tai jie atidarė susi
rinkimą su 10 narių ir pervarė 
tarimą prisidėti prie “bendro 
fronto.”

pas lietuvius 
gyvenančius 9326 

net tris

Vagis įsilaužė 
bečlcrius, 
Cottage G rovė avėSLA. 

sirinkimą, kuris įvyko spalio 
7 dieną. Svarbių nutarimų ne
buvo, tiktai apkalbėta užsiliku- 
sieji reikalai. Komisija prane
šė, kad pelno liko iš garsaus 
trijų draugijų Išvažiavimo apie 
6 doleriai. Išrodė, kad tiems 
• — » * “ “ •» i yra 

svetimi. Kitos bolševikų drau
gijos pelnė net kelis šimtus 
dolerių.

Kuopos baliaus komisija ra
portavo, kad vakaras įvyksląs 
lapkričio 23 d. Kita komisija, 
kuri vadinasi “priešfašistine 
taryba” raportavo, jog viskas j k Ii ubų ant Bridgeporto koncer- 
rengiama, net ir kalbėtojai e-etas įvyks 24 dieną lapkričio 

Lietuvių auditorijos svetainėje. 
Bus labai įvairus programas. 
Pelnas eis auditorijos bendro
vės naudai.

teisybę <lrauifams SLA. reikalai

Marquette Mokykla
t s

—O-o, šitaip... Bet žinote, 
kad aš nerengiu'surpraiz parių. 
Aš tik taip sau reporteris, ir 
dacol.

—Bet bukite toks geras, nes 
kitaip visas pradėtas darbas 
iširs.

—O iš kur kalbate?
—Iš Brihgton parko.
—Na, gerai, aš busiu į minu

tę laiko, nes jums jau žinoma, 
kad Kipšo transportavimas at
liekama vėjo greitumu.

Vos tik ^engėjos spėjo tele-’nesate dar šios

santys užkviesti (Zolpis ir 
koks ten pralotas, kurio pavar
dės nenugirdau).

Vienas pufctavorščius 
stebėjo, kad kaip kuopa 

įja, niekuomet kunigai 
prašyti kalbėti, tai esą, 
manote dabar dąryti — para
piją tverti? Nariai pradėjo 
juoktis. Komitetui pasirodė ne 

nedelio- kaip. Pradeda jie aiškinti, kad

ir pa- 
gyvuo- 
nebuvo 
ką jus

Bridgeportas
Susivienijusiu draugijų ir

šieji ieškojo vagies 
cija, vienok iki šiol 
gavo.

ir drabu- 
tik galima 
n u kentė] u- 
ir su poll- 

nieko nepa-

♦ ♦ ♦

fono ragelį užkabinti ir jau 
Kipšas tarpduryje, o keliomis 
minutėmis vėliau jau visas pa- 
rės programas rcady. Parė 
rengiama krautuvininkui po
nui Čėsui. Parė įvyks šeštadie
nyje, 22 dieną šio mėnesio ir 
šių metų. Parei vietą parinko
me Mildos svetainėje.

Su k niektomis ne kaip seka-

Draugystės nariai1, sužinoję 
apie tai, 28 d. rugsėjo norėjo 
atmesti tą tarimą kaip nelega- 
liškame susirinkime padarytą. 
Bet komunistai pasirodė gerai 
susiorganizavę pirm • to beis- 
mante, visaip pradėjo kolioti 
ir šmeižti tuos, kurie norėjo 
atšaukti tarimą. Ir jie laimėjo. 
Kai kuriems nariaitis jie net 
pradėjo gruTnoii nemokėsią po
mirtinės, išvadino ne komu
nistus puslaukiniais ir kito
kiais skambiais žodeliais. Tai 
mat į ką žmogų paverčia tas 

šimtai ir tūkstančiai gva, bet kai reikėsią išnmfin- prnkeilas doleris.

Amerikos

r TAI PYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS ,

Pataisyk savo pečiy, furnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tu dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPANV
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveskit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupyki! pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Chicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

i The Northwestern Stove Repair Co 
654-66 W. Roosevelt Road

853 W. 63rd St.
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St.

South Chicago, III.

Penktadieniais nuo 10 iki < 
11 vai. ryte ir nuo 7 iki 9 va
landos vakare Marųuette mo
kykloj, 6550 So. Richmond 
St., duodama pamokos suaugu
siems, kurie nori išmokti ang
lų kalboj ,ir tapti. 
piliečiais."

Pamokos duodama
mis būriams žmonių ir tik '■ su- dėl vieno bedievio nereikia nu
augusieji priimami į tas pa- siminti. Mat esama tokių, ku- 
mokas. Jeigu jus negalite kai- rie mylintys kunigu ir tokių, 
bėti angliškai, arba jeigu jus kurie ' mėgia svietišką kalbėto- 

i šalies pilie-: ją išgirsti kalbant. Taigi viso* 
čiais (pilietėmis), tai privalo- kių klausytojų atsilankysią, ir 
te į stoti vienon tų klesų. Ne- iš td busią naudos, 
manykite, kad jus esate per-j Pustavorščius į 
seni arba persenos lankyti mo- kad kunigą pasikviesti yra len- 
kyklą. ‘
žmonių mokinasi visame mies-jti, tai teks ir aukos rinkti, ir 
te. ir kartą, pradėję jus džiaug- baliai ruošti, kad tik greičiau 
sitės, kad pradėjote. Ateikite išmufinus. Pasigirdo gardus 
su draugais ir turėsite gerą juokas. Nesunku suprasti “ben- 
laiką. idro fronto” tavorščių kvaily-

--------------------—--- --------------bes: jie dėtųsi su pačiu kipšu, 
bile tik žinotų, kad gaus dole* 
rį-kitą. Tikrai “proletariškai!”

♦ ♦ ♦ 
šv. Jono Krykštytojo drau

gystę laikė susirinkimą 28 die
ną rugsėjo. Kilo didelis triukš
mas dėl “bendrojo fronto” dar
bų. Mat užpereitame susirin-Į nėra reikalo žinoti

tai atšovė,

pinigus.renka 
kam tie pinigai 
ir gausi atsaky*

Komunistai 
Paklausk jų, 
yra renkami, 
mą, kad renkami “kaliniams”.
Bet nepasako, kokios šalies ka
liniams. Gal Rusijos? O kokie 
yra tie žmonės, kurie aukas 
priima? Atsako, kad “Vilnies” 
ir “Laisvės” redakcijos. O kaip 
su atskaitomis? Bet kam at
skaitos reikalingos: jei niekam 
nemoka nuošimčių, tai atskaitą 

Vis viena 
-------

Musų apielinkėje atsirado' 
ir vištų vagių. Vieno lenko 9 
vištas |>avogė. Vištų pavogtų 
galvos nupiautos ir paliktos, o 
vieną gaidį rado tik užmuštą 
ir paliktą. Gal nespėjo išnešti. 
Kito gyventojo — vokiečio —- 
pavogta 7 vištos. Taip pat gal- 
bos nuplautos ir paliktos.

♦ ♦ »
17 dieną rugsėjo perkūnas 

trenkė Leškauskų naman, 319 
East 95 st. Sudaužė kaminą Ir 
didelį veidrodį, kuris kabojo’ 
kambaryje ant sienos. Laimė 
dar, kad tuo laiku namie nieko1 
nebuvo iš šeimynos.

—Kūmo Frontas.
t

Kas girdėt Naujiemi 
Laivakorčių Skyriuje

K

Nedėlioj, spalio 16 nuo Dear- 
born stoties išvažiuoja į New 
Yorką, o iš ten laivu Pres. 
Roosevclt j Lietuvą, pp. Fran- 
ciška Norkaitė ir Alex ir An- 
na Lapinskai.

Važiuoja į Lietuvą giminių 
atlankyti, paviešėti ir žada vėl 
grįsti į šią dolerių šalį.

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

Koncertas
■ • S

Nedėlioj, Spalio-October 16 d., 1927
L. J. B. Kliubas duoda pirmą ir goriausi Roselande koncertą

Ch. Strumilos svetainėj
-• 158 East i 07 Str.

. I * ’
** • ,f /' ‘ ii

Chicagicčiai: šiame koncerte dalyvauja Laisvės Kanklių Mišrus 
Choras ir pavieni jo dainininkai. Tai bps koncertas, kuri viri norta 
pamatyti. Bus solo ir kitokių kavalkų. Programas prasiaės lygiai 6 
vai. vak. Visi bukit lfl|4ku. Šokiai prasidės 8:30 lygiai vak. Gros Ken* 
sj.avičiaus orkestrą. Kviečia visus atsilankyti 

į RENGfcJAL
•ac r**

i • • ----- 1 •

1,
’ r

jusy visy naudai paskaita temoj:
KODĖL LIETUVOJ DABAR TAIP DAUG ŽMONIŲ 

ŽŪNA NUO VALDŽIOS RANKŲ?
Ir kas tame kaltas, ir ar sustabdys kas tas žudynes? Tai 
tas parašyta 24 skyriuj Mateušo Šv. ir visas skyrius bus 
žodis į žodį perskaitytas ir išaiškintas, kas tas priespaudų 
laikas. Kas tos girnos kur viena paims, o kita paliks, kas 
ta lova kur du miegos viena paims kitą paliks, kas stogas 
ir drabužiai, kas laukas ir bėgimas žiemą ir sabatą, kas tik 
ten yra parašyta bus viskas išaiškinta ir čia kiekvienam 
žingeidu, nes musų visų gentis kenčia didelę slogą.' -r T c t

Septintadienyj, 16 d. Spajio, 1927 m., Cechų slovakų 
salėj, Honore ir 48 St., Chicago, UI.

Pradžia 6 v. v. Kalbės J. Sinkus. Rengia ir kviečia Bi
blijos Tyrinėtojų Susivienijimas. Įžanga veltui, nėra kolektų

l<gir=ir=>r=ii=if=ii=ir=ir=lr=it=H=i^gĮt=lnJr=ir=ii=ir=it=it=ir=Jt=iF=it=im 
W DIDŽIAUSIA MUZIKOS 1(10 T 011(1011/ i- DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS RADIO S

GHICAGOJE UZ ŽEMIAUSIA KANį

Brunswick —

KRAUTUVE CHICAGO JOS. F. BUDRIKI
176 VV. Lake Street
Between LaSal le & Well» St.
2355 Milwaukee Avė.
Betvveen Califurnia & Fullerton Avcs.

- —------ --------------------------------- .--------- ---------------~-T-w-r—

$78Radiolas po

$98Radiola 25 už....

$260Radiola 28

Freshman 6 tūbų už. .. $49

JOS. F. SUDRIK, I

Wįjl

lt

50 Grojiklių Pianų kainos žemiausios
Kimball Player, Walnut ...
Kimball Player, Mohagony
E. P. Johnson Player ..
H. C. Pay Reproducer.
Victor Phonografai po
Columbia Phonografai po

RUDENINIO SEZONO ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS
Pamatymui ir parodymui vėliausios ryšies Radios Howard —Freshman, Atwater — Kent, R. C. A. Radiolos 

Radiolos

fiMlmi
Tokios Pigios Kainos

Joh kalba pačio* už save, šią žie
mą nebus daugiau tokių pigių kainu. 
Todėl telefonuokit dėl savo orderio 
tuojau.
POCAHONTAS *

Lump and Egg ........... .>.... $11.50
Mine Run .................................. 7.75

ORIENT FRANKLIN COUNTY 
Lump .........
Egg and Nut

SOLVAY COKE
Range ............
Nut .................
No. 2 Nu» .....

ANTRACITE
Range .... .......
( hesnut .........

. 8.25
8.00

12.50
12.00
10.25

16.05
16.45

PHONE VIRGINIA 1050

BRIGHTON
Coal & Bužlding Material Co.

3701 S. Maplewood Avė.
“No ordrr to large for our eąuip- 

meni: None too amail for our ap- 
nreciation”.

Ik

Atwater Kent kaip
ant paveikslo už.... $130

M •

Freshman Electric
Radios po ...  $145

3417-21 South Halsted Street
I • . '■ - - •:
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AEROPLANAIS
SUSISIEKIMAS
TARPE LIETUVOS
IR AMERIKOS

[KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nebr.
Margumynai

i

Į kimu ? 
tos

Pabusk ir šauk mlnė- 
kuopos susirinkimą.

—Proletaras.

Butų puiki ir maloni proga, kad 
pasaulis galėtų daugiau susipa
žinti su ta sena ir garbinga 
tauta.
Musų bankas randasi pačiame 
centre Chicagos lietuvių apgy
vento] kolonijoj ir turbut turime 
didžiausį skaičių lietuvių kostu- 
merių už bilę kitų bankų Chica
go j. Norėtumėm matyti, kad 
tas aeroplanais susisiekimas 
greitai butų galimas.

susitikau senbernį, 
Kaip ir priprasta, pir-1 
paklausiau, kas girdė-’ 
dirba ir kur.

j is,( bet ‘

Kenosha, Wis.
Chicagos bolševiku taradal-

Del Silpnų, Drebančių 
Sunykusių Nervų 

• *
Nu«a-’l'one <Iuo<Ih nuują Htlprum$, patvaru- 

Ir jdgą ailpnoma, dreba n d tom* Ir auny- 
kndonn nervotn* Ir atnaujina veikiamą Ir 
ineririjij nuailpualema RyvyM* organam*. Per 
daugiau kaip 8f» metu* ji* atneftft stiprumą, 
laimę ir llRe*n| sryvenimą milijonui hu vir- 
Aum vyrų ir motorų.

NuRa-Tono būdavoja, atiprlnn kiekvienų or- 
ąnn« Ir kurio funkcijai. Jis yra specialiai 
veiklu* praiallnlme pilvo vlrAklnimo bMų, 
kronlAko uik'etojlmo, prasto apetito, aknuiR- 

' dljimo galvot, ava gulto, koktumo, Inkstų ur
• (Užl<'a erzinimo, gležnų kepenių Ir tam pa

linkiu b£dų paeinnčių nuo nupuolimo abel- 
n<M padėties. J J parduoda viri npt’ckoriai 
<u pilna garantija, kad užganėdinK arba hu_

I ktražInH plnigua. Žiūrėk, kad |><igytum<d 
' honkutf šiandie ir atgautumei khvo avelkn-
• trj. attprumą ir k^gų.

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaashillas
AKUAERK’A 

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi-1I 
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 1___ _
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal Mitartj.

Viršuj Universal

State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi skute
ri jos 
ilgai praktika- 
vusl 

" Į vanijos 
12 iki bučiuos

kolegiją;

v

PRANEŠIMAS

>

't

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai iinomaa bankas tarpe 
lietuvių vijoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir Keru patar- 
narima.

Karta 
Juozą, 
minusia 
ti ir ar 

—Dirbu,—atsakė
nė vieno cento mokėt negaunu.'kos 233 num. radau korespon- j

— Kaip tai?— nustebęs pa-!denciją iš Kenosha, antgalviu
klausiau. Tai kodėl už dyką d i r-j “Keletas žodžių 
bi ? j rius

— Na gi metai atgal,—uiš-.tulo
kiną,— kunigas mane pasišau- koresp. ant galvis puikiai pri-
kė ir klausia: ‘Ar tu, Juozai, tinka patiems lyriečiams! 
dirbi?” Atsakiau, kad ne. Ta- 

, d a k v
darbą, 
parapijai $1,000. 
įaskolinau $1,000, 
;a ir dabar 
.alandii j dieną vien 

' tfyfną.
—,Ar gavai kokį 

auo kunigo?
Taip, jis gavęs 

poperėlę 
joja, ar ir su juo neatsitiks 
las pats, kas atsitiko ir su ki
li parapijonu. Tasis paskolino ro”. buk rateliečiai jam pavy- 

jau dį ir sako— gal tvers, gal ne. 
kur Bet jau išrinkti komitetai ir 
savo jau prašė, net $150 dėl tvėri

mo. Tie komitetai jau buvo 
atėję pas rateliečius, kad ra
šytųs! prie Politiško Kliubo.

Bet ne tame dalykas ii’ visa 
Po baza- svarba,. įstabu taradaikos ko- 

kad daugiau1 respondento tvirtinimas, kad 
tegul|rateliečiai atkalbinėja/ nesira- 

-----  j, syti prie Lyros choro. Tai yra 
O jis parapijonims tik tiek pa-!grynas melas. Rateliečiai kad 

ką veikia, tai nesikvieČia jokių 
žydų, bet patys savo spėkomis 
viską atlieka. Rateliečiai turi 
jaunus abiejų lyčių daininin
kus, o lyriečiai bemaž visi yra 
seni. Jie siūlosi patarnauti 
draugijoms, — bet kokioms 
draugijoms? Politiškas' KJiii- 
I a s ir tas nenori lyriečių< bet 
prašo ratelieČio^ kurie ir išpil
dė programą be joirio atlyginl-

Kaslink ratelieČių atkal-

antgalviu 
apie j uok da

ru telninkus”, pasirašytų
Kenoshiečio. \ Kaip tos

Pirmiausia, aš nepriklausau 
s pasisakė duosiąs’prie Dailės Ratelio, tik apra- 
aš turys paskolinti šiau tiesą, ką pats mačiau. Da- 

Žinoma, aš bar dar plačiau aprašysiu pa
gavau dar- rodymui ,kad bolševikų tara-

dirbu po 12—14 daikas pats nežino ką rašo. Jis 
už paval- pav., rašo apie nusmukusias 

| “Naujienas”, kas parodo tik 
liudijimą }>avydą ir nežinystę, nes “Nau

jienos” Kenoshoj turi kelis sy- 
kokią tai kius daugiau skaitytoju, negu

Bet jis vistiek abe- bolševikų taradaika.
Toliau, kaslink Lietuvių Po

litiško Kliubo tveriamo “cho-

• kitam kunigui $1,000 ir 
i devyni metai nežino ne 
tas kunigas randasi, r$ 
pinigų neatgauna.

ietims kunigas bajoras bu- 
surengęs bazarą.

Į o jis pareiškę 
bazarų neberengsiąs, 
engiu patys vieni parapijonys

1 o

Įsakysiąs, kad jei jie neremia 
Įcazaro ir kadangi pinigų iš 
i niekur, negalys gauti, o bilos 
visos nemokėtos, tai jis nema
tąs kitokios išeities, kaip visas 

' parapijos 
i kapui.

Reiškia,

knygas nunešti vys-

dangaus agentas, 
ant parapijos apie 

pats despera- 
i bauginti

j

Šiuomi pranešame, 
kad Milda Auto Sales 
ilgą laika buvusi po No. 
3121-27 Šo. Halsted St, 
persikelia į naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room” 
bus dėl penkių automo
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš
naudos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir genaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi už kviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA. AUTO SALES
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai 

806-8 West 31st St., Chicago, III.
Tel Boulevard 1685

Be Atidėliokite Ilgiau
laiveskit namų upčildymo reikme
nis J savo narna ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykli į mu«ų ofisą, o 
musų inžinierius išaiSklna jums, 
kaip galite turfiti apdildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonai j vistu departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Byrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. 8aginaw 4847

(tarsinkities “ Naujienose”

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite 

faffles)
Ar Jums Galvos Odą Niciti? 

Naudokite 

AsdZTėS 
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ritffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Rtiffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

faiffJes

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

OPTOM ESTEI ST

JUSU AKYS

įvairus Gydytojai
akys tai jūsų didelis turtas.

srr

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvoto 

skaudėjimą

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Jūsų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatų. 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
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St. S. L. FABIAN & Co 
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard (MII—0771

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinoma atsakančią įstaigą.

PRANESIMAS

Pennsyl 
ligon 

bučiuose. Sąži 
ningai patar 

! nauja, visokio 
se ligose prie/ 
gimdymo, laik< 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
i tarimas, dar ii 
kitokiuose reiz 
kaluose mote 
rims ir mergi

• noms, kreipki 
I tės, o rasite pa

gelbą.
Valandos nu<

• S ryto iki 2 p< 
>ietų, nuo 6 iki 

9 vai. vakare.

■

4

$50,000 skoloj pai 
eijon įpuolė ii ČIJ1Č 
savo parapijoms, kad jie la- ino. 
biau sukrustų ir duosniau duo- inėjimo Lyros narių, tai to 
tų jiems savo sunkiai uždirb- nebuvo, nes kam mteliečiams 
tus centus. | užsiimti atkalbinėjimu, jei jie

Bet gudresni parapijonys iš turi geresnes, spėkas ir todėl 
tokio bauginimo tik misi juoke J jiems nėra reikalo vilioti silp- 

------------ nesnes spėkas. Ot, kada Dai- 
Mes, vietos progresyviai lie- lės Ratelis priklausė prie SLA.

j tuviai, savo tarpe turėjom tris 212 kp. ,thi nieknrie labai par 
(“veiklius” narius—Onytę, Juo-’vydčdavo, kad daug uždirba ir 
izuką ir Marytę. Tie žmonės. todėl tie vilniečių sutvėrė savo 
nors ir buvo pilni ambicijų, bet chorą, pasitikėdami irgi daug 
reikia pasakyti, kad ir dėl vi-'uždirbti ir kartu sugriauti 
suomenės pasidarbuodavo. Da-j Dailės Ratelį. Bet tai tiems 
bar jie visi trys jau nuėjo pas i>avydr.oliams nepavyko. Rate- 

’dangaus agentą dėl asmeninių liečiai, kurie l„L. 
išrokavimų.

Onytė apsivedus su kitu vy- irime uždirbo 
ru susilaukė dukters, o dan- padaro lyriečiai 
jaus agentas buvo pareiškęs, be žydų pagelbos. 
kad divorsiniams ir civilešliu- 

įbiams vaikų

Pirkėjams ir pardavėjams namų, 
lotų, farmų ir biznių, taijLgi Reni 
Estete brvkeritirus ir sakssmnnams. 
šiubmi pfahėšmn, kad už padary
mu kontraktų, biil of sale ir iistų 
mes nekalnuojam visai. Taipgi tu
rime žemas kainas dėl padarymo 
legališkų raštų. Už musų darbų 
mes atsakonm ir <lelto visi busit 
užganMinti kas atsikreips 
mm.

STANKO & COMPANY

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikon ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

Telephone Yarda 0094

DR. MAORIGE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 Iki I 
vakare. Nedėliomis auo 19 
iki 12 dienų.
Res. telephone Plaza 82*1

pus
žemos kainos — atsakan

tis patarnavimas.
1 i —■*✓

5097 Archer Avė.
l^ifayette 60 
Arba vakarais hifaycttc 7898.

Nėra kito šaltinio..

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

46«4 So. Paulina Si. Chicaro. UI.

DR. HERZM.AN
—Iš RUSIJOS—

Gerui lietuviams žinomas rer 16 
metų kaipo pątyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4186

atskirą iždą,
dabai* turi savo 
pereitam paren- 
$500. Tegul tą 

patys vieni,

į politiką 
bet varo 
Taradai-

Rateliečiai nesikiša 
nekrikštysiąs, ir nepeikia lyriečių, 

Onytė įgi norėdama dukrelę, pa- pirmyn dailės darbą, 
krikštyti, kunigėliui padare kos koresp. dar rašo apie var- 

iprisaiką ir dukrelę pakrikštijo. Į _
Juozukas norėjo gauti poli- gaitės negalys choro vesti 

leisto darbą, tai irgi nusilenkė visgi veda ir veda gerai. Pir 
6U-jmiau buvęs vedėjas taip 

taisė gaidas, kad negalėjo 
nuoti, o vargonininkas jas 

ir dabar dainuoja, o ir 
naujų gajdų parašė.
norėčiau, kad lyriečių ko- 
pats patirtų ir tada per-

i kunigėliui ir jam prisaiką 
' dėjo.

Našlė Marytė pamašiuai
!karną tikintį vaikiną irgi nuo 
prisalkos neatsisakė.

Dvasiškas tėvelis yra labai 
gudrus, tai davęs visiems trims 
prisaiką, prikinkė jjjos prie 
vieno savo ištikimo parapijono 
ir išleido juos į vietinę lietu
vių koloniją rinkti pinigus. Ir 
kada ateina į lietuvio stubą, 
tai tie persi verteliai kad pra
deda prašyti pinigų dėl Dievo, 
tai turi ir ausis užsikimšti, o 
ir pačius svečius tuoj aus lau
kan išprašyti.

Dabar tie kolektoriai baigia
si jau šeštą kolektą rinkti, bet 
dangaus agentas numetąs dar 
dvi kolektas iki pabaigos šių 
metų.

Mes tų persivertėlių nedaug 
tesigailėsim, nes pastovumo ir 
rimtumo jie ir pirmiaus netu
rėjo.

tin-

Norėčiau paklausti kur dabar 
randasi vietinės TMD. kuopos 
sekretorius. Ar jis mano, kad 
TMD. gali gyvuoti tik su at
laikytu vienu metiniu susirin-

igonininką, kuris buk be mer-
O

su- 
dai- 
per-

taisė 
daug

Aš 
resp.
sitikrintų, kad rašau pilną tie
są. Nė vieno nepeikiu ir ne- 
giriu, o kad kenoshiečiai giria 
rateliečius, tai yra tiesa. To
dėl lyriečiams ir pavydu. Pe- 
reitoj n arpo korespondencijoj 
nė vienu žodžiu nebuvo užsi
minta apie lyriečius, bet vis- 
tiek taradaikos Kenoshietis 
prisikabino kaip smala prie ba
to.

Rateliečiai yra gavę pamo
koms miesto fnokyklą Jr tai 
dykai. O lyriečiai? Tai paro
do, kad net svetimtaučiai įver
tina Ratelio darbuotę ir jį pa/ 
remia.

Pagalios patarčiau tam ta
radaikos Kenoshiečiui rašyti 
tiesą ir neužkąbinėti tų, kurių 
nereikia, vien todėl, kad jie 
jiems nepatinka. Tai parodo 
tik savo žemą supratimą, o ir 
savo laikraščiui daro tik šar
ma tą.—Kenoahietis.

Lietuviai Advokatai

f

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, ilskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofiaaa 

19fl No. State SU Room M12 
Tek Dearborn 2784 

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

3335 So. Halsted St. 
Po pieta nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 

Nediliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 6141 

Bylos vikuose teismuose. — Ab
straktai. — IngallojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama

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.
SerędoJ fu Pėtnyčfoj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&k&rciifl
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėito ir

BLDG.
St.

Clark "

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namą Tel.] Hyde Park 8895 Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterlikų, Vyriėkų 

Vaikų ir visų chroniikų lifų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicagu 

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Falrfax 6868

lietuvis Konhaktarius
Suvertam Šviesas ji 
elektros jiegą j nai 
jus ir senus namus b 
mainom naujas liarr 
pas j senas; duodant 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 2Žnd Street
Pbone Cana] 2591
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LIETUVOS KAILIS TURGUJE

Pasįrodo, kad “Naujienos” visai ne be reikalo sakė, 
jogei tas karingas triukšmas, kuris buvo kilęs abiejose 
pusėse lietuvių-lenkų demarkacijos linijos, buvo tik blo- 
fas publikai akis apdumti. Pilsudskis su Voldemaru ren
giasi ne prie karo, bet prie susitaikymo.

Šitą musų nuomonę dabar aiškiai patvirtino pats 
“premjeras” Voldemaras pasikalbėjime su koresponden
tu Junius Wood, kuriam jisai pareiškė:

•“Nors gal ne visi tai žino, bet, Anglijai, Franci
ai ir Italijai bendrai rūpinantis, diskusijos (Vilniaus 
klausimu. “N.” Red.) ir dabar eina. Kai kam g-al bus 
nuostabu, kad Lenkija nori atsteigti diplomatinius ir 
prekybinius, ypač prekybinius, santykius.

“Mes reikalaujame, kad Lenkija pripažintų, jo
gei priklausymas Vilniaus, kurio visa Lietuva reika
lauja, dar nėra išspręstas. Minėtų trijų valstybių di- 
plomatinai atstovai dabar svarsto le,nkų ir lietuvių 
pažvalgas, ir musų atstovai tuojau susirinks, kai tik 
bus surastas bendros kalbos pamatas.” i
Vadinasi, dabar eina “i

gal neužilgio prasidės tikra lietuvių-lenkų taikos derybų'Atimk demokratiškai 
konferencija. Anglijos, Francijos ir Italijos diplomatai konstituciją, ir 
šitose pertrakta^ijose vaidina ne tai tarpininkų, nei tai ^si beteisius,

, ,V„įdomu, kad Voldemaras prisipažįsta, jogei visas jo( Konstitucijos 
reikalavimas lenkams tai kad jie pereikštų, “jogei Vii- to tenka aikštėn 
niaus priklausymas dar nėra išspręstas.”

visas reikalingas sąlygas, kad verstų balsuojančius 
pasisakyti už jos siūlomus pakeitimus, o jei tas nepa
sisektų, kad galėtų lengvai suklastuoti balsavimų re
zultatus.” •
Prieš tai, kad “referendumas” ketinama daryt atviru 

balsavimu ir neįsileidžiant į balsavimo komisijas visuo
menės atstovų, kelia protestą ir krikščionys demokratai 
bei ūkininkų sąjunga savo viešam pareiškime. Del šitos 
priežasties abi krikščionių partijos yra nutarusios “aktin
gai boikotuoti referendumą”.

Pagaliau, ir valdžios laikraštis “Lietuva” jau atvirai 
pripažįsta, kad balsavimas busiąs atviras ir be visuome
nės atstovų balsavimo komisijose. Oficiozas mėgina be
gėdiškai tokį “balsavimo” būdą pateisinti ir sako:

“Niekas dar nėra įrodęs, kad tiktai slaptas bab 
savimas geras, o atviras — negeras. Atvirkščiai, vK 
sur atviras balsavimas yra vartojamas daug dažniau, 
negu slaptas.”
Taigi, policija suvarys žmones balsuot, policija sau

gos kaip kiekvienas balsuoja ir paskui ta pati policija ar
ba kiti valdžios agentai skaitys balsus! Toks bus smeto
niškas “tautos atsiklausimas”.

Kuomet smetoniniai diktatoriai šitaip elgiasi, tai aiš
ku kiekvienam, dar ir neįvykus “referendumui”, kad val
džia jau praląimejp. Tas “referendumas” galų-gale bus 
niekas kita, kaip diktatorių bankroto demonstracija!

Lietuvos Konstitucija 
ir Referendumas

(Musų Kauno korespondento)

dotas ligoninėms išlaikyti, ligo
niams gydyti ir medicinos per
sonalui apmokėti.

tyvas už konstitucijos pakeiti
mą, tai nebeprileisti daugiau 
prie valdžios valstiečių liaudi
ninkų ir socialdemokratų. Tik, 
dėja, Šia svajone tautininkams 
teks tikrai ankščiau ar vėliau 
smarkiai nusivilti.

Bet jei kas šiandien dar kiek 
abejoja ar svyruoja, nežinoda
mas, dėl 
ei j a, tai 
no, kam 
mas.

pasaulyje monarchistai.
šio straipsnio korespondentas 

rašo taip, kaip jis pats keliose 
vietose yra matęs prezidento 
sutikimą ir ką jis yra valdžios 
laikraščiuose skaitęs apie jo 
keliones. Jam čia nerupi nė 
kiek perdėti ar kas iškraipyti: 
ką pasiekia p. Smetona, tai 
pasiekia. Korespondentas jausis 
patenknitas, suradęs viso to 
priežastis ir nurodęs vieną ki
tą ateities perspektyvą, kuri iš 
daugelio faktų neabejotinai ga
lima numatyti.

Vadinasi, valdančiųjų laikraš
čiai dar gražiau aprašo prezi
dento ekskursijas, o taip pat 
tam tikslui vedamuosius skiria, 
kur visai gerai argumentuoja: 
kraštas prezidentą džiaugsmin
gai sutinka, vadinasi, jis džiau
giasi fašistų valdžia. Gi kaip 
vyksta prezidento priėmimai— 
ar iš meilės ar iš prievartos ir 
baimės,—tai spaudoje skelbti 
neduoda.

Tautininkai įsitikinę, kad 
jiems viskas turi tarnauti. To
dėl ir radio — moderniškąją 
priemonę reklamavimuisi ir 
agitacijai—tautininkai naudoja. 
“V. R. M.. Informacijos Biu
ro Pranešimai”, kurie ameri
kiečiams gal tenka matyti Lie
tuvos laikraščių radio progra
moje ir kai kada išspausdinti, 
yra ne kas kita, kaip agitaci
jos, kad prieš fašistų valdžios 
daug geriau visiems gyventi, 
kad dabartinė valdžia turi daug 
visiems laimėjimų vidaus ir 
užsienio politikoj ir t.t. dau
gybė panašių absurdų .

Referendumui palankią dirvą, 
vadinasi, ruošia: kultūringas ir 
vieniptėlis . agitatorius prez. 
Smetona, necenzūruojami fa
šistų laikraščiai ir galingoji 
Kauno Radio Stotis.

šitie trys dalykai dirba re- 
i, ir to 

nutylėti nėra prasmės.-Tačiau 
yra ir antroji medalio pusė. 
Bet apie ją—paskiau.

Didžiausias ir žiauriau
sias pasaulio teatras

ko keičiama konstitu- 
labui mažai kas neži- 

referendumas daro- 
(Bus daigiau).

—Radix.

Įvairenybės
Dirbtinių ligonių šalis

Daug milionų žmonių, senai 
praėjusiais šimtmečiais, yra sė
dėję Romos Koliziejuje ir žiūrė
ję, musų supratimu, laukinių; 
baisių vaidinimų, kurie būdavo 
rodomi milžiniškoj jo arenoje.

Daug žmonių kraujo ten pra
lieta, plojant ir šūkaujant ap
svaigusiai miniai; bet dar dau
giau laukinių žvėrių ten išžudy
ta. Kai imperatorius Titas Vas- 
pazijonas 80 metais prieš Kris
tų pabaigė Koliziejaus statymą, 
100 dienų nenutraukiamai tęsėsi 
vaidinimai, per kuriuos vien 
5000 laukinių žvėrių nustojo gy
vybės. Vėliau šio teatro areno
je daug pirmųjų krikščionių pa
dėjo savo gyvybę už persekioja
mo Kristaus mokslo išpažinimą.

Milžiniška, šio teatro didybę 
aiškiai rodo jau ir tai, kad po 
dviejų tūkstančių metų, kai jį ir 
audros, ir žaibai, ir žemės dre
bėjimai griovė, kai ilgą‘laiką iš 
jo akmenų buvo statomi didžiau
si rūmai — jis dar ir šiandien 
tebestovi.

Teatras turėjo keturis didžiu
lius aukštus ir siekė 50 metrų 
aukštumo. Apskritai išorinė sie
na tęsėsi pusę kilometro. 80 įė
jimų patogiai praleisdavo 85,000 
teatro lankytojų, kuriuos jis su
talpindavo.

Po Didžiojo karo reta valstybė 
ekonomiškai tvirtai laikosi, dau
guma skursta trukdamos lėšų 
net butiniausiemsfc reikalams. 
Ryškiausias šiuo atžvilgiu pavy
zdys yra Turkija. Jos iždas 
trūksta lėšų net tokiom butiniai! 
sioms įstaigoms išlaikyti, kaip 
ligoninės. Iš to sektų, lyg tur
kai maža mokesčių moka, tačiau 
Turkijos gyventojų mokesčiai, 
palyginus pagal mokėjimo išsi- 
galėjimą, kur kas didesni yra 
kaip kaimyninėse valstybėse.

Kiekvienas susipratęs mokes
čių mokėtojas supranta, kad mo
kesčiai valstybei yra pilietinė 
prievolė, kuria laikosi ir pati 
valstybė. Del to šios prievolės 
vengimas butų lygus valstybės 
griovimui, tuo labiau, kad mo
kesčiai iš neatmenamų laikų mo
kami ir teks juos mokėti, kol 
žmones žemėje gyvens. Nežiū
rint to, visur mokesčiai mokami! 
kad ir nedideli, vis tiek, kaip 
žmonės kultūroje aukštai pakilę.

Turkijoj įvedus sveikatos mo
kestį ne visi vienu metu tai su
žinojo ir beveik visada atėjęs 
valdininkas į turkaus trobelę 
mokesčių taip prabildavo į šei
mininką :

- Kaip tamstos sveikata?
— AČiu Alachui kaip nereikia

geriau jaučiuosiu. į
Labai malonu tai iš tamstos 

girdėti, — atsako džiaugsmą nu
duodamas valdininkas. — Pra-1 
šau užsimokėti mokestį už gerą 
sveikatą. Čia iš nustebimo tur-1
kų išveda griežtas valdininko1 Telcphone Republic 0083 
paaiškinimas, kad girdi daug esą 1 
tokių žmonių, kurie nesą sveiki ( 
ir taip gerai nesijaučia. Del to 
jiems turi padėti sveikieji. Su- 
mokamasai mokestis bus sunau- J

Tų dalykų svarbumas jie toki naivus ir kvailučiai, 
kad tokioms sąlygoms skelbtų 

pamatinis balsavimą, pralaimėtų ir save 
tai pilie- galutinai sukompromituotų? 
tai vals- Ne, ir tautininkų turima gud

rumo, to negalima neigti, bei 
jų spekulacijos, mulkinimai iri 
sttkta logika žymiai viršija jų fel7endumo ~ p7sfsekįmūi 
gudrumą.

Iš kur tas tautininkų opti
mizmas ir -savimi pasitikėji
mas? Pirmiausia, dažnai jis 
yra dirbtinis, nes nejaugi skelb
si, kad bloga, kad baugu—rei
kia girtis, o 
ir šioks toks 
matas.

Konstitucija— tai 
valstybės įstatymas, 
čių teisių garantija,

diskusijos ii laukiama, kad įybes organizacijos principas.
1— — 1 a. —1 1 v A <*« x J .1\ « « A < • ■ * . 1 . • • ■ •valstybei 

• piliečius pa- 
priklausančius 
ir valdančiųjų

GYVENIMAS 
Mėnesini* Žurnalas 

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

svarbumas dėl 
kelti, kad Lie- 

Taigi net prieš tuvoje dabar kaip, tik neveikia 
prasidedant galutinoms deryboms su lenkais Lietuvos visos konstitucinės piliečiams 
“valdžios” galva jau atsisako reikalauti, kad Vilnius bųtų 8&iantijos ir kad ta konstitu- 
sugręzintas Lietuvai, bet sutinka taikytis su Varšuva, įstetymas_manonlil k(iisti. 
jeigu pastaroji tik pripažins, kad Vilniaus klausimas dar(.x . i Tautininkai kas savaitę arnesą išspręstas. 1 v

Kitaip sakant, Lietuvos tautininkai siūlo Pilsudskiui stitucija*"piini 
pasilaikyti Vilnių! konstitucinės

atliptos tik neramiems krašto ši pranešimai ir politinės pa- 
piliečiams, triukšmadariams, o skaitos yra griežčiausiai už- 
po Tauragės sukilimo, ir “ban-1 draustos. Nė viena partija ne- 
ditams”. Nesiginčysim, teesie igali padaryti jokio pranešimo 
ir taip—tai jų skonio dalykas.1 ir painformuoti piliečius eina- 

til< pastebėikim, R.*xcl į 

buvo galima numanyt jau iš žinios apie Voldemaro pasi-, “neramiųjų“ piliečių sąrašą į- 

rašymą konkordato su Vatikanu.
Ta žinia buvo pasiekusi Ameriką spalių 8 d., Vilniaus 

užgrobimo septynerių metų sukaktuvių išvakarėse. Kai 
kas pradžioje dar nenorėjo tikėti, kad ta žinia butų tei
singa ir kad “vienintelė” tautiška Lietuvos valdžia butų 
galėjusi padaryti tokį žinksnį. Iš praeities juk buvo žino
ma, kad Voldemaras kitąsyk grieščiausiu budu smerkė 
Romos papą už pripažinimą Vilniaus Lenkijos bažnyčios 
dalim. Bet šiandie abejoti dauginus netenka: paties Vol
demaro organas Kaune praneša, kad konkordato pasira- arx90%... 
Šymas tapo atliktas. I Tautininkų gj šiandien sako-

, . . , , , T . ‘ , . ma ir rašoma,

SU PAPA JAU PASIRAŠYTA VILNIAUS 
ATSIŽADĖJIMAS

Tautininkai

antra—yra jiems 
ii’ įliuziriškas pa-

Kokia tikroji konstitucijos 
keitimo prasmė

Pirmiausia pravartu pasta
tyti klausimąs.^, kariam tikslui 
keičiama pati konstitucija?

mano, kad “Lie- Aišku, kad tai gal svarbiausias

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

I Tautininkai kas savaitę ai’jtuvos Galvos” gastrolės po vi- klusimas, bet į jį plačiai at
gal ir dažniau sako, kad kon- są kraštą primedžiojo daugybę sakyti nėra šio straipsnio už- 

t • a • • • • • • • • . • ' W V • • « • • 1 • • s*. • m . —» a - _ . _ . aPakaksveikianti, o šalininkų ir rinkikų. Mat, vi- davinys, 
garantijos yra sokios agitacijos, mitingai, vie- kad demokratiškoje 

i- visuomenėje

Prenumerata metama
Pusei metų
Kopija ..................-.....

$2
$1 

20c

pažymėti, 
Lietuvos 

yra susidariusi 
nuomonė, jog konstitucija kei
čiama tik dėl Smetonos ir Vol
demaro.

Ir tikrai gili šių žodžių pras
me. l’<> šių {juusių 
visoje Lietuvoje ir be to, dar 
kaipo žinomą žmogų, konstitu
cijos veikėjai tikisi, tauta iš
rinktų A. Smetoną. Jie žino, 
kad niekada nesulauks tokio 
seimo, kur dauguma butų Sme- 

Provincijos ad tonos šalininkai, todėl konsti
tuciją pataiso taip, kad prezi
dentą rinktų visa tauta. Be to, 
prezidentui duodama 
riškos teisės.

Toliau. Norima, kad 
rių kabinetas ir atskiri 
riai butų neatsakomingi už 
savo darbus prieš Seimą, kad 
veiktų jie visai savarankiškai. 
Na, o Smetona, tapęs preziden- 

ministeriu

mojo momento i-eil<tilaiH.
Ta taisyklė neliečia tik pono• w ® j* * *

eina visa pažangioji ir demo- Snietonos. Jis, lydimas dau^y- 
k ra tiško j i visuomenė. Maža to, bes dabar “aukštų 
į tą sąrašą rimtu kandidatu ei
na ir Romos internacionalistai, 
t. y. krikščionys demokratai ir 
ūkininkų Sąjunga. Čia reikia 
išskirti tik kelis darbo federa
cijos šiltų vietų mėgėjus, ku
rie dėlto tautininkus 
Kaip matote, 
Lietuvoje labai

vyrų, vei
kėjų ir žurnalistų, važiuoja 
gėlėmis išpuoštame automobi-' 
liuje po visą Lietuvą ir agituo
ja, aigtuoja... : 
ministracija po įsakymu tui i 
sveikinti, garbinti, mylėti, su
tikti poną prezidentą ir paly
dėti. Čia ponas prezidentas 
visur sako prakalbas, peikia 
buvusiąją tvarką ir vyriausy
bę ir užtikrina, kad tik tauti
ninkai savo fašistine tvarka 
padarys Lietuvoje gerą gyve
nimą. Ir kad tik pakeitus kon
stituciją tebus tas laimingasis tu, ką pasiskirtų

pirmininku, jei ne Voldemarą. 
Taip ar šiaip ar taip—vis ge
rai.

Tokiu budu užsitikrinę sau 
aukščiausias vietas, Smetona 
ir Voldemaras diktatoriškai 
valdytų kraštą, ir valdy.tų taip, 
kaip panorėtų kariuomenės Ge
neralinis Štabas, nes jis kaip 
yra taip ir pasiliktų vyriausias 
dirigentas. O Seimas nieko 
prieš tai negalėtų padarytį, nes 
minrsteriai prieš Seimą neat- 
sakoiųingi. v

Tai tokia labai paplitusi kon- 
’ “ v . Įsakyta, apie 80—90% Lietuvos'ringasis agitatorius, kuris kai- stįtucijos keitimo priežasč::;

Naujienose jau vakar buvo pranešta, kad smetoni- pįjnateisįų piliečių, tai klausi- ba iš automobilio ar puotose, versija., Iš tikrųjų, kaip ma
niai Lietuvos diktatoriai rengiąsi daryt savo “tautos atsL mas, kaip eis referendumas ir tai yra. ne bačkininkas, ir ku- tyt, ta nuomonė gerai pama- 
•’ ‘ “___ ’ ‘ ~ konstitucijos rio bendroji uždraudimo agi- luotą ir žinant jau nuo seno

Šitą Žinią dabar patvirtina atėjusieji iš Lietuvos projektas bus viuotinu balsą- tuoti taisykle neliečia, tai šen, tautininkų pietenzijas į valdžią 
’ ’ 1 * J ____ 4.ii 4/i», un*viaAl>Hzii<i ii/i V/iLi4 .i  vicičVm lilrniimi

laikraščiai ir tiesioginiai pranešimai. J ’
Taip, tik^ką gautas IJetuvos Socialdemokratų Parti- cįomlls 

jos Centrp Komiteto Nutarimas dėl ‘tautos atsiklausimo”!
^OustitMcjjai keisti pažymi, kad jį, _”gtt

“{vesdama atvirą balsavimą policijos agentų 1

remiu”, 
triukšmadarių” 
daug—gal 80

d ik ta to

ministe- 
ministe-

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL. 
Nedėlioj tik pagal sutartį.

DaKtarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iiLL.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
\ — Valandos —

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

ki

iTT. » . ma h’ rašoma, kad Lietuvos
Chaiakteiinga, be to, kad Lietuvos spaudoje piane- konstitucija yra perdemokra- 

šama tiktai apie konkordato pasirašymą, bet nė vienu tiška, neoriginali, žotįžiu 
žodžiu nepaaiškinama jo turinys. O “Daily News” ko- sais atžvilgiais labai 
respondentas Junius Wood, turėjęs “interview” su Vol
demaru, sakosi negalėjęs iš jo nieko iškvosti apie sutar
ties su Vatikanu sąlygas, o tiktai patyręs, kad smetoni- 
ninkai užtikrinę tikybos dėstymą valstybinėse mokyklose.

Reiškia — valdžia to konkordato turinį nuo visuome
nės slepia. Slepia, žinoma, dėl to, kad nedrįsta viešai pri
sipažinti atsižadėjusi Vilniaus!

Nenuostabu, kad, pasirašę Vilniaus atsižadėjimą su
tartyje su Romos papa, Lietuvos diktatoriai dabar eina 
prie susitaikymo su pačia Varšuva.

“REFERENDUMAS” VIEŠU BALSAVIMU

vi- 
bloga.

Konstituciją todėl reikia keisti, 
ir tada visiems bus geras, ra
mus ir malonus gyvenimą#. 
Kadangi padaryti patiems kon
stituciją yrą nepatogu, tai 
tautininkai skirs referendumą 

visuotinį piliečių balsavimą, 
kad jų išganingasis projektas 
taptų visais žvilgsniais teisė
tas.

Bet vėl kadangi visos sočia- 
listiškosios, ir liberališkosios, moję arba veidmainiavimas ar- 
ir klerikališkosios srovės yra ba taikstymasis, ' bet dažniau- 
nusistačiusios prieš referendu-siai valdžios prievarta, įsaky
mą, o tos srovės sudaro, kaip mas. Bet vis dėlto šis kultu- 

. • n .. . • 4 i •

gyvenimas.
Smetonos autoritetas liaudy

je, reikia pasakyti, nemažo 
kas. O kai jis dar aplanko 
bažnyčią, pasimeldžia, išaukš
tina Dievą, tai jis yra tikras, 
kad miestelyje patraukė į sa
vo pusę 15 ar 20 davatkų, šau
liai, tautininkai, ūkininkai ir 
kunigai jį sveikina -ir baisiau
siai giria. Aišku, tai daugu-

a

klausimą” ne slaptu, bet viešu balsavimu po policijos prie^kas bus, jeigu konstitucijos rio bendroji 
žiūra klausimas tai ten sumedžioja po keletą —visiškai tikėtina.

Tautininkai skelbią, kad kon- 
keičiama, kad

ivimu atmestas,
yra ne tiktai svarbus, bet ir į- rinkėjų.

, | O kai palydovai > žurnalistai stitucija tam
.. x . . ... .“Lietuvyje” ir “Lietuvoje” ap- nuo to sutvirtėtų Lietuvos gy-, « ag.tatori_us, PriviU.'^ kad Smetonji visį no[. ne,

jgiruota spaudos pade s r ladio ^a<raijumi rinkti ir kad jį gar- daug naiviapi, kąįįl tikėti, jog 
1 Kaip sau nori, kaip nenori— bina, kaip patį dangaus kara-

venimas. Bet reikia būti per-

toks valstybės pamatų mąiny- 
' i ‘valstybės 

nai iš savy žmonių, p. Voldemaro vyriausybė sudaro dūme laimėti ir liek. Ką, argi ir kad visi lietuviai—didžiausi rūmą. Labiau įtikinantis mų-

t - ---------------- ------- ------------------------ ---------- - — * JTkCMH 11KZK4, **xz*.x^*< ----------y --------------j 1--------------C ------------------------------------------------------------------------- - « -- ------------

priežiūroje, sudarydama balsavimų komisijas išimti- bet tautininkai tikisi referen- lių, tai Lietuva jau monarchija mas gali stiprinti
* a * • ■ • 1 * I • t • — 1 • * t ? i f / . . * a . . I » a a / J rl I /I /t I i t I I (1 I 1 • 1 1 11 1 « 1 1 • k Iii UI 1 141

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

> ■

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46Q1 So. Ashland. T ei. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso 'valan
dos 2-4, 0-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Ofiso ir Peš’. Tel Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. H.hrted Stė
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Re*. 3201 So. Wallace Street

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Atc.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nuo g įfrj 9 vait vaj^
■ ................................. ..

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

4645 So. Aahland Avė. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.



»»»!»■«ssK»iu»u»aaaaaa»>a ŽIEŽIRBOS PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS KRAUTUVĖSE

APSISAUGOKI! SUTRUPIRIMĮI
Laisvės

ui finapsį

cor. Richmond St. & Archer Avė

A Clearing House BankState Bank

Muritv

Knyfut

HARVEY WRECKING & LUMBER CO

ia kai

Kuiną Fiber Wall Board
ketvir

Kaina

tukstantj

4|77-S3AncWA»e.

$1.12
$L26
$1.40

Ir nėra jokių sutrumpinimi 
nes neprigulmybės ir pasisel

A Twist Company
1110 West 35th Street

Nerokuojame už dasta 

tymą 50 myliu nuo 
Chicagos

yra pasirengę tūkstančiai žino 
ro banku.

$1.12
$1.28
$J.44
$1.60

prMTPAiM«e» uLNInAL DISTRICT

$750 naujas Kimball gro- 
jiklis Pianas už $595.

Kainos labai nužemintos ant aukštos rų- 
šies muzikalių instrumentų, šimtai Pia
nų Radio, Gramafonų dabar yra išsta
tyta ant i špardavimo abiejose mūšų 
Krautuvėse. Didelė proga sutaupyt per
kant per ši išpardavimą.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

Didumas

48x6 .....
48x7 .....
48x8 .....
48x9 .... .
48x10

neži::' ?. rašyboje kab
liukai ir hunui, lai jis nėra 
taip pasilikęs nuo pažangos, bot 
90% laivinių “kojnunistų” ne
žino dar ir to, kad jie nieko 
nežino. Ir turi gerai pasimo
kinti, kol dažinos, kad nieko 
nežino.

Bet kai kurie pasiekia to gifeič 
ti, su pagelba dviejų svarbių ži

1. Pasirenka stipru ir šaut r
2. Pasinaudoja jos nurodymais ir

patarimais.

Naujas ir Vartotas Materiolas prie Tarp-
ir mokat

“Q iš kur, drg. Anele, žinai, 
kad aš suprantu, ką reiškia 
svefimženkliai, arba kiti rašto 
ženkleliai? Tai ne tiesa! Aš vi
sai nesuprantu ką reiškia tie 
įvairus kabliukai ir taškai.”

Matot, Detroito M. Laisvama
nis prisipažino, kad jis nepažįs
ta svetimženklių ir nesupranta 
kabliukų ir taškų. Vienok puo
lė kritikuot parašytą apysakai-

Pobnuzuoja nepažindamas 
raiyboa

Dykai dastatymas 

50 myliu nuo 
Chicagos

Langai dėl porčių
Geri, stiprus langai dėl por 

čių, su stiklais, 1% colio storu
mo rėmai. Specialiai 
na dabar I

Vartotas medis
2x4 colių, taip pigiai kaip 1c 

pėdai. 2x6 colių, taip pigiai kaip 
2c. pėdai, 2x8, 2x10, 2x12, taip 
pigiai kaip 2c. už ketvirtainą 
pėdą. 3x12 colių, visokių ilgu
mų, 3c. už ketvirtainą pėdą.

Didelis pasirinkimas vartotų 
balkių, tiktai po 2x$ cento už 
ketvirtainą pėdą.

Lentos 1x6, I) & M Flooring, 
visokio pločio Ienos, $17.50 tūk
stančiui. v

Vartotos klevinės dėl grindų, 
$25 tūkstančiui.

“Laisvėje” tūla Anelė Ska- 
piškietė parašė apysakaitę “Gy
venimo Išpažintis”. Ir vienas 
“komunistas”, pasivadinęs Det
roito M. Laisvamaniu, šoko kri
tikuot Anelę. Gi Anelė atmuš
dama oponentą, pasakė, kad 
Detroito M. Laisvamanis nesu
prato, ką reiškia svetimženk- 
liai, jei puolėsi kritikuot. Girdi:

“Man rodosi, kad didelė di
džiuma “Laisvės” skaitytojų 
neprasčiau supranta, ką reiš
kia svetimženkliai, negu aš pa
ti ir drg. Detroito M. Laisva
manis.”

Į šį Škapiškietės pareiškimą 
Detroito M. Laisvamanis atsa-

šėputės dėl gyduo
lių specialiai

1 pėda 5% colių per 1 pėdą 
10 colių, su veidro- C A 1 £ džiu po........r.-...*:.?. I O

Svarios, prynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
o, Atžvieži

9247-59 Mm Avė, 
ur-rytinis kampas 93 St 
ijdefopai Sagipaw 2942-7565

Didelis pasirinkimas vartoto materiplo už 
daug pinigų. Kam turit muk## brangiai ųž nąu 

ją, kuorąet galit gąutį pigiai vartotą materiolą

nariai ir žinokit, 
duokles yra Įei

ki tas leidinys 
kurio jus

Detroito yM. Laisvamanis kri
tikuodamas Skapiškietę, pasi
gyrė esąs geriausiu komunistu.

Well, žinoma, visi tokie “ko
munistai”, kurie figūruoja rau
donų biznierių laikraščiuose, 
nepažįstanti ne tik rašybos 
abelnai, bet nežinanti, ką reiš
kia kabliukai ir taškai. Ir tik 
tada sustoja skaitę, kai pasida
ro revoliucija kvapo mašineri
joje. Nes pats D. M. L. pasisa
ko, kad jis žiuri tik “j parašy
tus žodžius”. Tašką “pamato” 
ten, kur kvapo pritrūksta.

Visas vargas ir yra tame, 
kad abeji rodo kelią matan
tiems.

Kuomet Detroito M. Laisva
manis jau žino, kad jis nieko

Plasterboard —
Pigiai

Musų geriausios rųiies plas- 
terboard, labai pigia kaina. Ge
resnis negu lištvos (latheš) 
plasteris ir daug stipresnis. 
Musų kabios už’Plastcr-Board 
yra sekamos

Didumas
48x6 ......
48x7 .....
48x8 .....
48x9 .....
48x10 ....

3-jų šmotų seklyčios sėtas vertas $200, dabar 
■ išdirbystės kaina $128

Peoples Furniture Kompanija paminėdama šias litas metines sukaktuves pasekmingo pirkliavimo gali 
pranešti, kad ir vėl įgijo didesnį jiegą dėl suteikimo savo kostumeriams GERESNES PREKES UŽ ŽEMESNE 
KAINA. Mes įkūrėme nuosavą seklyčioms setų dirbtuvę. — Jus turite progą pirkti dailiausius setus už 
išdirbystės kuiną. — Štai pavizdis: dailiausias setas, puikiausiai padarytas, Webbed konstrukcijos, išpiaus- 
styti romai, GERIAUSI springsai, naujausios rąados ir spalvos Jacųuard apdengimas. Apverčiamos paduš- 
kaitės, minkštas ir malonus; — Tas setas tikrai yra vertas $200 retail kaina, bet pirkdami iš musų kaipo 
iš išdirbėjų ir didžiausio* Lietuvių Krautuvninkų Amerikoje turite progą sutaupyti veik pusę pinigų. — Ma
tykite šį setą musų Krautuvėse languose. Visus 3 šmotus tik už.............. .................................................  $128.00

AiNT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

$200 vertes dailiausias valgomojo kamba
rio sėtas už $98.50

Patėmykit šį sėtą musų Krautuvių languose, per šį išpardavimą, 
jus tuojaus patėmysit, kad tai yra nepalyginamas bargenas, Rie
šuto medžią, stambaus formato, dailiai padarytas ir nubaigtas, 
pilnos mieros stalas, 5 kėdės ir viena kėdė su parankoms. Sėdynės 
apdarytos dailiu Jacquafd. Visi septyni šmotai $98.50

Durys (storm 
doors)

1 ’At colio storumo durys 
(Slorm doors) stiklinės Ir me
dinės, 2 pėdų 8 colių per 6 į)č- 
das ir 8 colių taipgi 2 pėdų 8 
colių per 7 pėdas. Specialiai 
kiekvienos durys C O Qfi “Laisvės” Bqx>rteęis prane

šu, kad Prūsei kės “visa prakala 
ba buvo užspdyta gausingu ju
moru”. Kam gi da sakyt, nes 
visi žino, jog Pruseika niekad 
neapsieina be “ožkos baraban- 
čikų,” “kleckučių” ir tt. Tai 
Pruseikos priprastas.“jumoras”.’

Ačiū už išsibarškėjimą
Kuomet pasakai, kad A.L.D. 

L.D. pinigų dalis eina į kitas 
biznio įstaigas ir kad minimos 
draugijos nariai negauna knygų 
už visus įmokėtus pinigus, tai 
kiti iškolioja ir imi vadina šmei
žiku. Bet štai
226 Pruseika aprašo A.L.D.L. 
D. Centro Komiteto susirinki
mą (įvykusį 18 d. rūgs.) ir štai 
ką pasakė:

“Tame pat susirinkime iš 
Centro paaukauta ‘Daily Wor- 
keriui’ $100. Tai jau antra šim
tinė palyginamai trumpu lai- 
Įiu.” ^Pabraukiau — V, J. Z.).

Dabar nei aš, nei kas kitas 
faip kalbu, bet Ą.L.D.L.D. “tė-. 
yas” pruseika. Matote, Prusei
ka pasuko, kad “jau antra šim
tinė paaukauta” ir dar trumpu 
laiku. Beiškia, gal vienam men. 
vieną šimtinę, o sekančiam - 
antrą.

Min&ą faktą atsiminkit visi 
^.L.D.L.D. 
kad už j ūsų 
džiamas vienas 
“Ihiily Workerio’ 
ąegaunat dovanai

Ačiū Pruseikai už išsibarškė- 
jimą.

Didelis išpardavimas visokių grin 
dų uždangalu, Dabar pirkdami 

daug sutaupysit
9x12 Felted Base 
nupiovimas ..........
9x12 Tikras Arm- 
trong Linolium 
7.6x9 Tikras Arm 
strong Linolium ... 
9x12 “Gold Seal, 
“Birds, Neponset arba 
“Sandūra” kaurai ....

Laisves” numery K 
(clevelandietis) ra- 

nariai mo-

Lap siding 3% 
taina 1x6 coliu 

paprastos lentos
$35.06

už tūkstantį kvadratinių Pėdų

°“ų $4P-00 • 
už tūkstantį kvadratinių pėdų 
Drop šldhig, tųkš'Untls kvadra
tinių pė- Cj[C

$197 miegamojo kambario sėtai dabar už pu
sę kainos, 3 šmotai už $98.50

Šis sėtas kaip paveislėlis parodo, yra labai puikiai padirbtas ir dai
liai nubaigtas pagal vėliausius rakandų teknikos reikalavimus, kuris 
turi labai dailią išveizdą. Musų did.elis šių sėtų užsakymas daleidžia 
juos pardavinėti už pusę kainos dėl paYninėjimo 11-kos metų su
kaktuvių, 3 šmotai, lova, šeforete ir kamoda arba
Vanity komoda ................  ^wO»ww

Galima vartoti dėl pertvarų, 
ant vijikų ir skiepe. Užlaiko 
šilumą.

Detroitiškis J. J. Bimba pa
sakoja “adzertą” Kapsukui ir 
kitiems. Bimba savo pasakoji
me pareiškia, kad jis ir j jį pa
našus niekad su, nieku nedarė 
vienybės ir nedarys, ypač su 
“grigaitiniais”.

Bimba labai klysta. Beik da
ryti vienybę bite su kuo, jei tik 
galima, nes vienybėje galybė. 
Jeigu šiandien sueitų j vieny
bę visi radikaliniai elementai, 
Jai S. V. butų tvirtas darbinin
kų klasės kūnas. Kas nori būt 
vadu grupes žmonių, kas bijo 
kritikos, kas bijo kitų nuomo
nės ir bėgdamas šaukia, kad 
nedasileis ir' neis į vįeną daik
tą su tais žmonėmis, kurie skir- 
tingiau galvoja, tas yra lauki
nė žąsis...

1922-32 So. Halsted SI, P;■prie rnh pi. ' 1
M. Kežas vedėjas J. Nakrošjs vedėjas
Negalintieji atlankyt musų Kruutuvių šiokiomis dienomis, galite atvykti Nedėlioję. Praneškit mums per 
telefoną, Canal 0982 ėrba Lafiiy'ette 3171

Nauji 1928 Modeliai

R. C. A. Radiolų ir 
Atwater Kent Radio

Turim pilną pasirinkimą už labai že
mas kainas, parduosim ant lengvių 
išmokėjimų.
Nauja No. 16 Model IZA
RCA. Radiola .......1.....
Nauja No. 35 Model CCC £A 
AtWater Kent Radio

Siūlo Didžiausias nepalyginamos vertybės Rakandų, Pianų, Radio, 
Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų.

Lengvus išmokėjimus pritaikom visiems.
Krautuvės atdaros kas vakarą

Antros rųšies dlrmuvės už
baigos naujas matėriolas. Ge
riausi popiera stogų dengimui 
(2 arba 3 Šmotai f rojelį). Spe
cialiai voleliui C 1 SC 
tiktai....:...............

■■■■ $4.15 
Dabar laikas nusi
pirkti (storm sagh)

Dviejų' 1? keturių ' lauginyčių 
nuo audros langai, L% colio 
storumo, rėmai baltos pušies, 
bfėpapritstai jigia kaina, vie-

....... . $1.75

žeiniąusių kainos (hieagoje ant 
šildomu pečiu

Minkštoms auglims arba medžiais 
kūrenti pečiąį:
Su 11 colių u^Yiiaviete $8.95
Su 13 colių ugnia- CIO Cft 
viete, po .................. I tiUV

Dailia usis Patentai

$125 Crown Naujos Mados Konibi- 
'nacijos Virtuvei pečius $78.50 
Tai yra didžiausia Bargenas ant pe
čių, kurio tikrai niekur kitur nega
lėtumėt rasti už šią kainą. Pamaty
kite, visas baltai porceliuotas priekis, 
naujos mados pečius C*7fi 
vertės $125, už ..... ■ O.UU
Matykit jį šiandien, nes galime greit 
pristigti už šią kainą.

{sitėmykit kompanijos k

$4.95 
$12.45
$6.88

“Armstrong,”

$9.85
yl krautuvių adresus

Vienam 
Bugienius 
Šo, kad A.L.D.L.D 
ketų prie metinių mokesčių mė
nesines, tai, girdi, centras iš
leistų kokį tai žurnalą, ir, tsą, 
busianti dvejopa nauda: bus 
žurnalas ir nariai bus pririšti 
daugiau prie A. L. D. L. D.

Gal K. R. turi iš dalies ir tei
sybės. Bet, tur būt, K. Rugie
nius nematė to fakto, kuriam 
Pruseika prispaudė seal-ant- 
spaudą, kad už A.L.D.L.D. pini
gus leidžia dieninius 
“Daily Mlorker”.

Prie to, aš K. B. 
ve ko:

1. Jus priklausot 
tautinio Apsigynimo 
po 10c. men. duoklių, o ar gau
nat to Apsigynimo leidžiamą 
žurnalą dovanai? Atsakymas: 
Ne!

2. Am. Darb. Part. nariai mo
ka mėn. duoklių po 50c. (o dai- 
lydės, mūrininkai, ypatingai 
Bingeliai, turi mokėt mėn. po 
$1 ir daugiau), ar jie gauna 
kokį žurnalą už tas duokles? 
Taipgi -- rie, negauna.

Vadinasi, yra mokama į rau
donų biznierių iždus kur kas 
daugiau, negu po 15c., bet jo
kių žurnalų neišleidžia. Jeigu 
K. R. butų proponavęs po 50c. 
mėn. mokesčių, tai “dėde” Pru
seika butų tuoj atsiliepęs, kad 
K. R. geras sumanymas. Dabar 
permažai pasiūlei, todėl jis ir 
tyli, nes raudonam bizniui 15c. 
mažai reiškia.

PARLOP SPITES MAOtTO ORDER]

-/he PEOPLES 
furniture
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BUY Y o u n
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NAUJIENOS, Chicatfo, UI. šeštadienis, Spalio 15, 1927

’ S. D. LMHttlCZ 1
Liet a v in Grahoriiis
ir Raižam uotojaN 
2314 W. 23rd riace 

Chicagu, UI.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at 
aižaukvi, o mnn<> 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. < anai 
ir 2199

Tarp Chicagos 
Lietuviiį

kad Sirvydas sutinka su bolše
vikais, nes nieko nesako. Pranešimas Masinis mitingas

Eugene V. Dėbso atminčiai

Po truputi
Sirvydas sako, 

su

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesni Už Ki
tu Patarnavi-

kad
Smeto- t.;11 
nesako, i 

tie tyli, I

Senis
Šleževičius sutinka 
nos valdžia, nes nieko 
Taip, taip tėvuk, ir
kurie gavo po skūra švino ir 
sulindo 6 pėdas po žeme, 
ir Šleževičius tyli. Matyti, 
nori lysti po žeme.

mas.
J. F< Eudeikis Kamp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas; 

4605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Y»rds 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. I^jfavette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 .Aiihurn Avė., Tel. Blvd. 3201

.'ei rior išmokti 
gerai rašyti —

Aną dieną keli biznieriai j 
krūvą suėję kalbasi: esą, pras
tas biznis, kažinknip bus po 

i Kalėdų, čia ir man teko įsi
maišyti jų kalbom Na, ir pa
sakiau, kad po Kalėdų bus 

I Nau ji Metai, o po Naujų Metų 
i Trys 
bus, 
nūn

VIII Rajono nariu 
žiniai.

Draugai ir pritarėjai vėlionlo 
Eugene V. Dėbso turės masinį

kuopos, priklausančios mitingą paminėjimui jo darbų

I U*-

Karaliai, o kas 
tai pažiūrėsime 
ir pamatysime.

toliaus
kalendo-

. GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OI’TOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
'su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamu 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedčiioi 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

Visos
LSS. Aštuntam rajonui turi 
būtinai išsirinkti delegatus 
konferencijon, kuri įvyks atei
nantį mėnesį, lai yra lapkričio 
13 d., 1927 m. 
prasidės lygiai 11 
Įlietus “Naujienų” 
So. llalsted st.

Delegatai turi būt i
nuo skaičiaus narių, kaip ir (karakterj).

Atmintis apie jį neišnyko. Ir 
pų valdybos tegul savo dclega-1 ketvirtadienio vakarą buvusieji 
tams išrašo mandatus.' 'draugai ir bendradarbiai pri- 

KonR erenljjos dienotvarkis įmins apie Dėbso nuopelnus, 
s paruoštas vietoj. -Kalbėtojų tarpe bus adv. Wm.

LSS. VIII Ra.j. Valdyba. įCunnea, Sam Levin—Amalga- 
—...... ...... mciįn rubsiuvių unijos Chica-

goj nianiadžeris, dienraščio
Forward atstovas . Chas Pa-
gorelee, ir keletas kitų įžymių 
veikėjų darbininkų judėjime.

Konferencija 
vai. prieš 

name, 1739

ir vardo. Mitingas šaukiamas 
ketvirtadienyje, spalio 20-tą 
dieną, Douglas parko auditori
joj. Pradžia 8 vai. vakare.

Miliūnai žmonių gerbė ve
lionį Debsą ir vertino jo darbą 
darbininkų klasės interesuose, 
nors daugelis jų nei nebuvo so
cialistais. Gerbė jo pasišventi-

VIRŠU1 ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:20 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

renkami tną, jo energiją, gerbė jo būdaMusų golfininkai, užb 
golfą lošti, pradeda futbolą 
Ii. Bet i futbolą muša ne 
jomis, o kumėiomis. O gal 
galvojo kokį naują gėmį?

Ieš
ko-, visuomet buvo daroma, ir kuo-' 
SU

bol-
Bet jeigu nuvažiuotų
Ui susičiauptų kaip; O|as j#l| ua6tinai atvf.s0,
° as tada sakyčiau, PaUkšdiai ,ekia į kraš.

---------- —— -----------------Uis. Tą ir a.S žinau. Bet pa- j
i rsakykite man, kur aut žiemos;
musės išlekia iš lietuviškų vai-;
gyklų ? [

Sirvydas laivai nemėgia 
ševikų. 
Rusijon 

’oisteris.

bu

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABOKIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime iėluidų už
laikymu skyrių.

3307 Auhiirn Avė.
( HICAGO ILL

-------- - * * ■■■— 
_------------------------------- _______________—L

Savas pas savo. Tas obalsis 
gražiai skamba. Bet kodėl kai 
kurie žmonės, ypatingai ženo- 
čiai. eina\nc pas savo pačią, 
ale pas svetimą? *

North Side jaunimui 
ir tėvams

PADEKAVONE

Kas sako, kad į p. Vaičkaus 
teatrą einant reikia 
vą, tai tegul eina į “Birutės’ 
koncertą. Ten netik lovos, bei 
ir Kėdės nereikia. Pastovėjai, 
pastovėjai, ir užbaigta. O ku
riam “Birutės” koncertas pa
sirodys pertrumpas, tas lai ei
na dramos teatram 
visi 
kur

neštis ro-

A. A. MARIJONA ANDRIJAUSKlENfi po tėvais Jurenikė, kuri 
mirė Rugsėjo 26 dieną ir palaidota tapo Rugsėjo 30 d., o dabar ilsis 
Tautiėkose kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas ataidėkavot 
tiems, kuriu suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją i tą ne
išvengiamą amžinybės vielą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos praaišaliniiną iš musą tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems ladotuvese žmonėms ir su
teikusiems vainikus draugams. Dėkojame drg. V. Poškai už gražią 
prakalba, graborlui p. Eudeikiui už gerą patarnavimą ir videms 
giminėms draugams ir pažįstamiems už gėles ir širdingą užuojautą, 
• r pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau mylima moteris, sesuo sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

šiandien 
turi progos pasirinkti kam 
patinkaų-—Puytapėdis5

“Peoples" šukavo

Repoi teris Pupa

Dr. Vincas B. Milaszewicz. 
lietuvis dentistas

Daktaras dentistas, Vincas i • ,;B. Milaszevicz, atidarė ofisą 
adresu 2559 West 63-rd St., 

. ;kampas Rockvvell St.
susi- ofisas yra įrengtas moder

niškai, sulyg paskutiniais gerų 
i reikalu v k

A + A
JUOZAPAS KIMBARKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 12 dieną, 1 vai. lyte, 
1927 m. McNaughton, VVis. sulaukęs 13 metų amžiaus, A. A. 
Juozapas gimė Cicero, III. paliko dideliame nuliudime motiną 
Julijoną, po tėvais Pocaitė, tėvą Joną, 3 brolius, Joną, Praną 
ir Jurgį, I seseris, Liliją, Marijoną. Julijoną ir Emiliją ir 
gimines Kūnas pašarvotas, randasi 1513 So. 52-nd Avė., 
Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Spalio 17 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kimbarko giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
I TĖVAI. BROLIAI, SESERYS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1711.

| Jūsų
draugavo su “Peoples Fu mitu-1 
re Co.” žmonėmis ir patapo ja 
kostumeriu, ir kaipo kostume-i js 
ris yra pilnai patenkintas.

I

Vakar dieną Reporteris Pu- į 
pa pastebėjo “Peoples’’ krautu- i 
vėje daug žmonių ir užsuko 
pažiūrėti dėl žingeidumo.

—Kodėl pas jus tiek 
žmonių? — klausia 
Kruko ar šventė
kas?
' —Broleli, — sako
— dabar pąs mus sukanka 11 i 
metų nuo to laiko, kaip susi
kūrė ši įstaiga ir turime didelį 
“sale.

—Ak šitaip! O kaip sekasi? tuviai turi dar vieną profesi- 
—Gerai. Vedame biznį ame- jonalą.

rikonišku budu, “plūs“ lietu-

(Milasze-Milaševičius 
yra baigęs pereitą pa- 

College of
(Dental De- 
Loyola Uni-

\vicz) 
vasarį

1 Dental
: partment of the

( au*V versity). Jis yra lietuvis, Chl- 
yp<1 P’i'cagoj gimęs ir augęs ir moki- 

Vaikiščiu būdamas ian-kojda, ai

Surgery

tnęsis.
kė šv. Kryžiaus parapijinę mo
kyklą.
Lindblom aukštesniąją mokyk
lą (high school) ir pabaigęs 
šią mokyklą ėmėsi ‘studijuoti 
dentisteriją. ’() šiandien lie-

l Užbaigęs ją, lankė

Lietuvių kalbos pamokos į- 
vyks kas sekmadienis Liuosy
bės svetainėj, 1822 Wabansia 
A Ve.

1. Vyresniųjų skyriui
10 iki 11 vai. ryte.

2. .laimesniųjų skyriui
11 iki 12 vai.

Jaunesniųjų skyriun 
priimami visi tie berniukai ir 
mergaitės, kurie vos tik pra
deda mokintis lietuvių rašybos. 
Jie bus mokinami taisyklingo 
kalbėjimo, skaitymo, rašymo, 
deklamacijos.

Vyresniųjų skyriun įeis visi 
tie, kas jau yra pramokę lie
tuvi gramatikos arba yra tiek 
seni kokios kitos kalbos (pav., 
angliškos) mokinti, kad nesun
ku bus juos išmokinti lietuviš
kos gramatikos į kelias lekci
jas. Vyresniųjų skyrius pra
džioj skubiai perbėgs lietuvių 
kalbos gramatiką ir sintaksę, 
paskui mokinsis lietuvių litera
tūros istorijos, aplamai lietuvių 
literatūros ir ypatingai dra
mos. šitas skyrius laiks nuo 
laiko duos publikai dramatiškų 
vaidinimų. šitokia planas, 
manding, bus praktiškas, nes 
mokiniai ne tik išmoks taisyk-

nuo

nuo

MUSĮI GEBIAUSIS 
PATARNAVIMAS

Parduodame ir mainome 
namus. Parduodam laiva
kortes. Siunčiame pinigus 
Lietuvon,” greitas patarna
vimas. Vietiniams ir apie- 
linkės lietuviams geriausia 
vieta pasidėti savo doku
mentus ir šiaip visokius po
pierius į muųs Saugias Dė
žutes (Safety Boxes) $3.00 j 
metus ir augščiau.

Apdraudžiame nuo ugnies 
ir kitų atsitikimų.

Ofisas atdaras vakarais 
ir nedėliomis iki 12:00.
Bernard V. Milaszewicz

4600 So. Wood St.
Tel. Virginia 0117

xxxxxxxxxYTxxmxxxxxixxxx
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LIETUVIŲ ATYDON

Jus galit dabar įsigyti radio! Tik 
žimėkite šių bargenų, tas yra pa
daryta dėl bankrutavimo.

5 TŪBŲ SETAS, $14.95 
gražiais cabinet’ais, taipgi 5 tūbų 
chassis, $10, Ozarka portable 4 lu
bų setai, $16.50, 201-A tūbai, 60c. 
80 Henry chokes, 90c. Seal spea- 
kers. $4.50, 18 colių Erla eone 
speakers, $6, visokių i'ųšių cabinet, 
$2 ir daugiau, 45 volt “B” batte- 
ries, $1.75. Taipgi daugelis kitų 
radio bargenų. Atdara vakarais.

Chas. Hoodwin Co.
4240 Lincoln Avė.

/ • 
Pardavinėtojai tavorų subankruti-

įusiu įstaigų ir perviršio.

METINIS PAMINĖJIMAS

WERONIKOS STUPARIENES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 16 dieną Spalio mė

nesio 1926 m., sulaukusi 75 metų amžiaus. Likos pa
laidota Radviliškio kapinėse, Lietuvoj. Žiauri mir
tis išplėšė ją iš musų tarpo. Brangi musų mamytė, 
tu ilsies ramiai, tau niekas nerupi, bet mums pasi
tikusiems be tavęs yra liūdna ir nuobodu gyventi, 
neslegia tiek tavęs šalta žemelė kiek slegia musų 
širdis liūdnumas. Brangi mamytė, mes toli gyven
dami negalėdami aplaistyti tavo kapą ašaroms, bet 
mintimis lankome kiekvieną dieną.

Liekame nuliūdę,
Sūnus: K. Stuparas su šeimyna, 
Dukterys: Morta ir Marijona ir 
žentai: Šimkus ir Pūkis.

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

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

kamp. Jjake St. 10 fl.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

, 1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
ę iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

Dr. Milaševičius yra sūnūs 
viską draugingumą ir lengvas, i V. Milaševičiaus yra dauge- 
geras mokėjimo sąlygas. Par-įlį metų buvo real estetininku 
duodame ir laikome krautuvė- I ii’ laikė ofisą, ant Town of Lake, 
įe tik pastovių firmų pastovius, Vyresnysis daktaro brolis, kai 
daiktus, kurie neišeina iš ma-| tėvas pasitraukė iš biznio, ati
dos ir sudegus galima pątaisy-įdarė savo real estate ofisą ad- 
ti. Bet gerų išdirbėjų daiktai i rešu 4600 ^So. Wood St.
ir negenda greitai, nes išdir-; Kaip minėjau aukščiau, dak- 
bėjas rūpinasi palaikyti savo taras Milaszevvicz atidarė ofi- 
vai ą tinkamoj augštunioj 11 ! sa trobesyje ant kampo 63-čios 
dirba viską kuo geriausia. ?atvės h. So Rockwell st. Šioj
Prastų daiktų mes nelaikome, 
nors ant jų yra didesnio už
darbio. Mums rodosi, kad ver
čiau uždirbti mažiau, bet išsi
dirbti sau didelį skaitlių pasi
tenkinusių kostumerių, ba tai 
yra geriau, negu 
paimti tik sykį.

—Kaip 
bystėje?

1 —Labai 
me daug 
me pirkti 
štimis ir užtai parduodame pi
giau. Apart to, mes už tuos pa
čius pinigus duodame pirkėjui 
daug geresnį- daiktą ir geresnį 
materijolą.

Ponas Krukas papasakojo 
labai žingeidžių ^dalykų apie 
'"‘Peoples” rakandų dirbtuvę, 
bet musų reporterių prižiūrėto
jas sako neturįs daug vietos 
raštams, tai Pupa šiuo kartu 
nerašys.

Kitoje “Peoples” krautuvė
je — Brighton Parke eina dar 
didesnis biznis. Žmonės myli 
"Peoples”, “Peoples” myli 
žmones, o dar pridėjus, kad 
"Peoples” yra iš gero materi
joje — aišku kodėl taip auga.

—Rep. Pupa.

apielinkėj jis bus tik vienas 
lietuvis dentistas. Yra dar pora 
lietuvių dentistų Marųuette 
apielinkėj, bet jau gerokai to
liau nuo 63-Čios. '

sekasi

gerai, 
pigiau, 
kad ir

dideli pelnai

išdir-

Mes padaro* 
negu galėtu- 
didelėmis ap-

O tuo tarpu apielinkėj gyve
na daug lietuvių ir, be abejo
nės, .jie taps daktaro Milaševi
čiaus pacientais, kai daktro 
pagelbos reikės. Juk atsilankę 
pas daktarą mes norime paaiš
kinti, kas mums skauda. Mes 
norime pasikalbėti, pasipasako
ti. O kam geriau pasipasakosi, 
kaip tam, kuris yra vienas iš 
musų?

Daktaras Milaszewicz, nors 
čia gimęs ir augęs, pasirinko 
darbuotis lietuvių tarpe. Ir ka
dangi jis tikisi gyventi visu- 
pirma iš patarnavimo lietu
viams, tai ir stengsis patarnau
ti lietuviams tinkamai.

Linkėtina daktarui pilno pa
sisekimo! —Reporteris.

taps suinteresuotais lietuvių 
literatūros skaitymu, išmoks 
vartoti kalbą praktikoj ir iš
tirs savo gabumus scenoj.

Man leista pasiimti pagelbi- 
ninkų ir aš stengsiuos gauti 
tinkamus asmenis.

Abiejų skyrių mokiniai, pri
klausanti 226 kp. SLA., mokės 
25c mėnesyje už pamokas, gi 
nepriklausanti kuopai—50c, Aš 
ir mjino pagelbininkai už pa
mokas jokio atlyginimo neim
sime.

Vyresniųjų ii- jaunesniųjų 
mokesnių registravimas ir | 
skyrius paskirstymas įvyks 
šio mėnesio 16 d. (nedėlioj, 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., 10 vai. ryte. Ir 
tėvai, kurįe nori savo vaikus 
įregistruoti ir jaunikaičiai ir 
panelės, kurie nori mokintis, 
privalo nesivėlinti, nes kitą sa
vaitę prasidės pamokos ir nau
jų mokinių nebepriimsime. 
226

ANGLISv

kp. SLA. komisijos narys 
Dr. A. Montvidas.

Roseland
Įdomios prakalbos

Buvęs Boselando gyventojas, 
Antanas Kupraišis, pernai 
su komuna išvyko Rusijon. Ru
sijoj jis išgyveno pusantrų me-

SKILVYS IR PROTO 
NESVEIKUMAS

Paskutinėje konvencijoje 
proto ligų specialistų Edin
burge, daugelis ligų buvo 
diskusuojama, kur praštas 
skilvys buvo tiesioginė prie
žastis proto ligų. Tas paro
do, kaip svarbu yra užlaiky
ti skilvį gerame stovyje. Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
atsakančiausios gydu o 1 ė s 
tam tikslui. Jos išvalo žar
nas ir užlaiko jas švariai, 
taipgi pagelbsti inkstams ir 
kepenim geriau veikt. “Kit- 
chener, Ont., Canada. Trine- 
rio Kartusis Vynas pasidarė 
čionai labai populiaris, nela
bai senai lenkė moteris ta
po išgelbėta nuo mirties su 
juomis. Jūsų A. Sykora.” 
Naudingas kuponas kiekvie
name pakelyje. — Nuo reu
matizmo ir neuralgijos ban
dykit Trinerio Liniment!

Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

SERGANTI ŽMONES
D«1 rerlaualo 1Y rrriii*u»io UM<ydytno 

paaltarldl »

dykai.

Dr. B. M. Ross
Specialistu

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

", Jis vartoja Amerikos 
gydymo metodus. Geriau- 
ičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukfto. Vy

rų priėmimo kRml>ary» 506, — Motery 60H. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki b 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plėk. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 16 
ryto iki 8 valandai vakare.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kaina, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

sijoj jis išgyveno pusantrų me- tradienyje, spalio 18 dieną, 
tų. Turėjo progos pasižinti su Strumilo svetainėje. Prakalbos 
miestų darbininkais, su aukŠ- prasidės 8 vai. vakare.
tais Rusijos valdininkais ir su
kaimo \ gyventojais — ukinin- di*bo Pullmano 
kais.

Jis dabar sugrįžo atgal. Jis'draugijoms ir jų 
sutinka papasakoti, ką matė ir ’ 
patyrė Rusijoj.

Jam rengiama prakalbos an-

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi d|van&

Antanas KupraiŠis seniau 
dirbtuvėse, 

priklausė Roselando lietuvių 
1 tarpe yra 

daug veikęs apšvietos reikalais. 
Jis yra roselandiečiams gerai 
pažįstamas. Taigi bus įdomu 
išgirsti, ką jis turi papasakoti 
apie gyvenimą Rusijoj.

Visi kviečiami į šias prakal
bas.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Hafeted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius



šeštadienis, Spali > 15, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Golden Stars 

(Pabaiga)

“Ar supranti dabar,’’
“Je, suprantu”, atsiilepia
“Je, suprantu”, atsiliepia

“Bet man joukinga visteik 
yra”, tęsia savo kalbą pirma
sis, “kad anei tur numei 
bėgti. Kokiems kelmams 
giot j rinkį: juk pasileida 
begk nomei—musų 15, o 
tik 10 suskaičiau. Musėji
Ii pasileisti ant namų ir grei
čiau parbeigs. Juk tik kokie 6 
blokai j kliubhausę, na ir su
mušėm!”

tas,

par-

ir
anų
ga-

“Eik tu, eik! Ta tikra boba 
esi. Daugiau tau ekspleinini, 
mažiau tu supranti. Geriau vei
zėk, kad suprastum, o pasako
ti mon tau nėra nieką.” ’

Tokios kalbos girdėjosi pra
džioje Golden Star jaukto lo
šimo. Bet pasiklausyk dabar 
to vyro, kuris pradžioje nieku 
budu negalėjo suprasti, kode) 
negalima parbėgti 6 blokus na
mo į kliubhairsę. Aš manau 
kad ir angliški laikraščiai ne
turi geresnių žinovų apie bes- 
bolę savo redakcijų štabe už 
musų žemaičius.

Golden Star kliubas 
didelį linksnį pirmyn,
lietuvių tarpe jis yra žinomas, 
ir musų kaimynai svetimtau
čiai žino, kad Roselande yra 
Golden Star kilubas. Todėl va- ■ 
rykime pradėtą darbą pirmyn | 
Dėkime pastangas taip pat, i 
kaip dėjome pirmiau. Iš to ma
žo būrelio lošikų ir rėmėjų iš- į 
augom į didelį būrį, kaijf lo
šikais. taip kliubo rėmėjų. Ui 
tai Golden Star kliubas yra ,
jums dėkingas. Lai jis busi
vienas didžiausių.

padarė
Netik

—Jonas Ruiko
G. Star kliubo koresp.

CLASSIFiEb HliS4

Announcements
Pranešimai

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirin- | 
kimas įvyks sekmadieny, spalio 16 
('ieną, Mcldažio svet., 2212 W. 23rd j 
1’1., 1 vul. |K> pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ir atsivesti 
j>o vieną nauji narį. —Valdybų.

Help Wanted—Male-Female
Spalio 16 d., 12 vai. dieną, Chicago- Darbininkų Reikia_______
Ijetuvių Auditorijoj, 3131 So. Halsted 
St. Visi nariai teiksitės pribūti į lai ' 
ką, nes randasi daug svarbių dalykų S 
aptarti. N. R. V. Kacevičie.

REIKALINGA ,senyva pora arba 
pavieniai pridaboti 3 metu vaikų. At
sišaukit vakarais. 1719 W. 16th St. 
2nd rear.

North Side. —• A. L. T. Sandarom j 
23-čios kp. susirinkimas įvyks sekma- , 
dienio rytų, spalio 16 d., Liuosybėr j 
svet, pradžia lygiai 10 vai. Gerbiant-j 
nariai malonėkite visi būti laiku, tu . 
rime daug svarbių reikalų.

Kuopos sekretorius.

North Side. — Jaunuolių dainų pa
mokos prasidės šį šeštadienį, kaip < 
vai. po pietų. Atveskite savo jaunuo 
liūs laiku. Komisija

išDraugijos nv. Antano 
mėnesinis susirinkimas 
madieny, spalio 16 d., 
pietų Dievo Apveizdos parap. svet 
S. Union avė ir 18 gal. Visi nariai 
būtinai atsilankykit paskirtu laiku 

Valdyba.

iryks sek- 
1 vai. |m>

Lietuvių Moksleivių Susiv. Atn. 2 
kuopa ir Centro Valdyba šiandie, 
spalių 15 d., 8 vai. vakaro, laikys 
savo susirinkimus naujoj M. J. Li
leikio stud'joj, 0567 Collagc Grove 
avė., antros lubos (tam pačiam na
me, įėjus pro vartus dešinėj pusėj 
laiptais). Visi nariai ateikit į šį 
(metini) susirinkimų, yra svarbu!

J. Kau'inas, kuopos sekr.

Raymond inutiiiite susirinkimai 
lietuvių kalboje būna sekančiomis 
valandomis: trečiadienio vak. kaip 
7:30 vai. ir sekmadienio vak. kaip 
7:30 vai. Angliškos kalbos mokyk
los būna antradienio ir ketvirtadie
nio vak. kaip 7:30 vai. Muzika ir 
choras lavinami paskirtomis vai. 
Sekmadienio bibliška mokykla dėl 
vaikų būna 3 vai. p. p. Dievinai- 
dystė angliškoje kalboje 11 vai. iš 
ėyto. Prie to dar yra kasdieną iš 
ryto 9:30 iki 11:30 mokykla dėl 
mažųjų vaikų, išimant šeštadieniais 
ir sekmadieniais, laipgi tėvai, ku
rie norite, kad jūsų vaikai pasimo
kytų lietuvių kalbos ir muzikos, 
malonėkite pamatyti Jonų Rodinų, 
ofiso vai. nuo 1 iki 3 valandos p. p. • 
kiasdien. I .....
dykai. 816 W. 31 Si.,

RENDON kambarys vienam ar- 
I'nturmivimai ir patarimai 1 bu dviem vaikinam su valgiu. 1107 

Chicagv, 1H. S. Sacramcnto avė. 2 aukštas.

Exchange—MainaiAutomobileaFurnished Rooms Real Estete For Sale
N amai-žemė PardavimaiPersonai

Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninės, instrukcijos: 30 dienų 
kursas. TrumprašČio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

KLAUSYKIT!
I'ukstančiai žmonių yra uždirbę 

didelį turtų i trumpų laiką ir jus 
galite padaryti taip pat tiktai su 
mažu investmentu. Rašykit arba at
sišaukit dėl informacijų, jums tas 
nekainuos nieko, o gal 
jums

suteikti 
didelį turtų. Adresuoki!:

B. SCHESNOL, 
1219 N. Irving avė. 
Netoli Division St.

BEI KALINGAS pusininkas į res
taurantų ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mote
ris negaliu apsidirbti. 2244 Blue 
Island avė.

REIKALINGAS part nerys į res- 
taurantų. Auksinė proga dėl gero 
žmogaus, kuris nori lengvai dirbti 
ir turėti geras įplaukas. Atsišauki! 
3116 S. Halsted st.

PARTNERIS reikalingas i bučemę. 
Nereikia daug pinigu. Nepatyrusi iš
mokinsiu biznio. Pasauk Tel. Com- 
modore 1790.

PAIESKAU sau partnerkos, o aš 
esu vienas našlys, turiu maža gro- 
šerį, vienam yra persunkti apd'rb- 
ti, ir norėčiau gauti moterį apie 
15 metų amžiaus, kuri mylėtu ęiti 
į partnerystę.

1400 W. 14 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNA lietuvaitė baigusi 4 me- 
ų “secretarial” kursų ieško darbo 

lietuvių ištaigoj. Rašykite arba te- 
'efonuokite “Naujienos” Box 981.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA jaunos moteries dirbti 
iskų į restaurantų. Truni|M>s ,va- 
andos. Atsišaukit. 3518 VVallace st.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Kalėdoms Pinigai Del Jūsų 
$1000 JEI JUS TIKSIT

Tiktai dalis jūsų laiko yra 
reikalinga. Darbas malonus. 
Patyrimas nereikalingas. Mes 
šmokinsiine jus ir pagelbesim.

Jus turit būti virš 25 metų 
imžiaus ir turit būti Chicagos

Tik
Pasi-

gyventojas virš 2 metų, 
keletas tokiu vielų yra. 
matykit su manim tuoj.

L. Narmonta 
Room 312

81 E. Madison St.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie seno ir naujo darbo. 5749 W. Au
gusta St. Mansfield 2949.

REIKALINGAS sumanus vyras 
išnešioti “Naujienas“. Atsišaukit 
nuo 1 vai. po pietų. 3219 S. Halsted 
Str.

Furnished Rooms
RENDAI 1ŠFORNIŠIUTI 

RUIMAI
60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
iuoja j savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
bp valgio; su valgiu $8.00 į savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
kariu linijos.

1606 So. Halsted 2t.
RENDAI kambarys delivkmo vy 

ro prieš Mildos teatrų. Gražioj apie 
linkėj. 31 13 So. Halsted st.

RENDON gražus kambarys dėl 2 ar 
1 vyro su visais patogumais. Telefo
nas, maudynė, apšildomi kambariai. 
M. M., 944 N. Robey St., 3 lubos front

KAMBARYS rendon, frontinis, 
šviesus, elektra, vienam vyrui. 1738

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vaikinam su visais paranka
mais. 3002 Emerald Avė. 2

KAMBARYS rendon vienam arba 
dviem vaikinam su valgiu ar be val
gio. Kambarys šildomas, arba vedu
siai porai. 7140 So. Maplevvood Avė.

RENDON švarus ir didelis kamba
rys vienam vaikinui, apšildomas. 2850 
W. 63rd St., Prospect 10276

RENDON kambaris, garu šildo
mas; dviem vaikinam ar vedusiai 
porai. 3014 Emerald avė. Boulevard 
10192.

PARENDAVOJIMUI kambaris 
prie mažos šeimynos, šviesus, 2 vy
rams ar že»otai porai, ant 2 lubų. 
4011 S. Brigliton PI.

(i RAŽUS kambaris, vienas blo
kas nuo stritkarių, vandeniu apšil
domas, Brigliton parke. Geras vy. 
rui ar moterei. 4550 S. Francisco 
avė. A. B.

RENDAI didelis šviesus ir gra
žus kambarys blaivam Ir švariam 
žmogui. 2 lubos. 3304 S. Morgan 
St.

REIKALINGAS vaikinui kamba
rys tarpe Claremont ir Artesian 
giitvių, prie 69 gatvės. Praneškite. 
J. Mickus, 6915 S. Wcstern avė.

Hemlock 0837. ‘

Fpr Rent
KENDŽIŲ Storas ir groseris parsi

duoda nebrangiai. Pelninga vieta. 
Kambariai pagyvenimui. Pigi renda. 
560 W. 18th St. -

REIKALINGA 2 ar 3-jų kambarių 
flatas, 1739 S. Halsted St.,\Box 988.

RENDON šviesus dideli 2 po 4 kam
barius flatai, naujiai išvalyti ir pečiu 
apšildomi. Lietuvių apgyvento] apie- 
linkej ant 34th PI. Reikalingiems 
kambarius išrenduosime pigiai, norin
tiems matyti, savininkas 3287 South 
Auburn Avė.

RENDAI 4 kambarių flatas. švie
sus pigus kambariai. Ant antrų lu
bų is fronto. 3312 S. Union avė. i

RENDAI du storai, 763 W. 35th 
SI. $35. 63 netoli Kcdzic avė. $60. 
Midway 2246 arba Republic 7339.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1500 vertės 
eleetrie reprodueing grand už $865. 
suoliukas ir roleliai, 6186 S. Halsted 
St.

1A SANDELIO IŠPARDAVIMAS

Sekami tavorai bus išpafduoti 
už sandely] laikymų;
U grojiklių pianų pasirinkimui, $75 
17 upright pianų pasirinkimui, $25
9 fonografai pasirinkimui .... $15 
5 vargonai, pasirinkimui .... $10
10 radios pasirinkimui .... $17.50 
$10 įmokėti ir po $2 i savaitę. At
dara vakarais ir nedėliomis.

National Storagc Company 
2332 W. Madison St.

GROJIKUS pianas kaip naujas, 
$125, parduosiu atsakantiems Žmo
nėms už $50 cash, kitus išjimkėji- 
inais i tris mėnesius. 6512 South 
Halsted st. Ist floor.

Dar- 
1027

“VICTORY“ koneėrthios iv chroma- 
tik armonikos pardavimui, su gra
žiais rankomis padarytais pagražini
mais, gražaus ir stipraus tono, 
bas garantuotas. R. Bednarz, 
Mihvaukee Av. 2nd fl. front.

PARDAVIMUI 2 grojikliai pia
nai, 3 upright pianai, 2 radios, vis
kas gerame stovyje, j>o $40 šmo
tas. Atsišaukit subatoj iki 6 va), 
vakaro arba nedėlioj iki 9 vakaro. 
AMERICAN STORAGE COMPANY, 

2216 W. Madison St.

Už $75 nupirksite mano beveik 
naujų Stark Grojiklį pianų, 180 ro- 
lelių, stiklinis eabinet ir suoliukas. 
M. Walski, 2332 W. Madison st., 1 
ft. front.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai "

PARSIDUODA kietų anglių pečius, 
fumičiai ir rūgs. Nebrangiai. 4042 
W. 2ist PI. 3 lubos.

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi
mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos. Nuo 5 vai. 
vakare galima matyti, 721 W. 19 Pi. 
2 fl. front.

PARSIDUODA GRAŽUS NAU
JI FURNIČIAI

6 savaitės kaip iš štoro. Lova, 
komoda, kuknėa setas ir geminis pe
čius. Priežastį patirsit ant vietos. 
Savininkę matykit nuo 6—9 vaka- 

nuo., nedėlioj

Anna Pretkunas
3244 So. Morgan St.

PEČIUS, didelis, kietom anglim 
tom anglini kūrenti; tik už $35 ir ma
žas pečius šildymui virtuvės $10. 5636 
So. Richrnond St.

PEČIUS, didelis, kieetom anglim 
kūrenamas, nebrangiai. 1807 S. 51st 
Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI sal’uno fikčeriai. 
Parduodu už prieinamų kainų. Kum 
yra reikalinga, atsišaukit greit. 535 
W. 36 St.

Piekoriai
Bekeriai

Pusdykiai guli pirkti 
reikalingus daiktus dėl 
bekernės.
šaukit savininką,' 
Lafayette 6573 

arba 
pas įgaliotinį

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

AUTOMOBILIUS, 6 cilinderių 
sedan, 1924 modelio, geram slovyj, 
pilnai prirengtas, tikras bargenas, 
$200 cash. 4015 S. Rockwell St.

Reikalingas automobilius 
uždarytas (sedan) mainysiu ant dvie
jų biznio lotų 50x175 pėdų ant Archer 
Avė. Plot vakariuose, atsišaukit grei
tai.

J. ZACKER, 
6401 So. Whipple St.

NEPAPRASTA PROGA

Priverstas parduoti savo Hudson 
sedan, vėliausio modelio, vartotas 
tik biskį. Karas yrt4 pirmos klesos 
padėjime, kaip tik naujas. Tajerai 
ir motoras yra absoliutiškai ka<p 
nauji ir nėra nei vieno {brėžimo. 
Man reikalingi pinigai ir aš jį par
duosiu už $275. Karas kainavo 
$1700 tik keletas mėnesių atgal. 
Atsišaukit bile kada nedėlioj.

2231 N. Kėdžių avė. Apt. 1.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
semė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už* 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63rd St.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė 
labai pigiai. Kreipkitės 5752 So. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, vienas Storas visoj apielin- 
kėj. Visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbtas per ilgus laikus. <4
kambariai pagyvenimui. Ilgas lysas, 
arba mainysiu ant mažo namo.

3110 W. Lake St.
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI soft drinks par
loris. Savininkas turi du bizniu ir 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. 
Vieta apgyventa atrištais, vokiečiais 
ir lietuviais. 2500 W. Pershing Rd. 
kampas Campbell avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Pilnai atsakanti vieta. Bargenas. 
1409 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI k arčia m a tarp sve
timtaučių. Arba" priimsiu moterį 
našlę be vaikų už partnerį. 8900 
So. Normai avė.

PARDAVIMUI saliunas ir lunch 
niimis, sykiu ir salė šokiams. Biz
nis geras tarpe dirbtuvių. Kam ru
pi toks biznis, naudokitės proga. 
Pašaukit telefonu (Prospect 0909 ar
ba Canal 2479. 1(1

PARDAVIMUI grosernė pigiai, 
renda tik $30. 4447 Wentworth avė.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu į karų. 908 W. 35th Place.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Labai geroj vietoj. Geras biznis. Tu
riu du bizpiu. Vienų priverstas par
duoti arba priimsiu partnerį. 1121 
W. 59th St.

PARDAVIMUI saliunas ir gro- 
sernė. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — savininkas apleidžia 
miestų. 3236 S. Limo st.

PARDAVIMUI restaUranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyvento j, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, 1745 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu gerai 
įrengtų fiarwarc. ir paintų krautu
vę su namu. Geroj apielinkčj, ant 
geros ūkės, ar mažo namo Chica- 
goj. 4410 W. 63rd St.

PARDAVIMU! Lunch Room grei
tai, nes vienas partneris serga. Ge
ra proga dviem moterim. 1022 W. 
14th PI.

PARDAVIMUI karčiama, taba
ko ir cigarų. Lysas ilgas, renda pi
gi. Parduosiu pigiai. 11946 South 
Halsted st.

BARGENAS. Pardavimui restau- 
rantas su minkštų gėrimų vieta. Ilgas 
lysas, pigi renda prie didelių dirbtu
vių, 248 E. 157 St. Harvey, UI.

PARDAVIMUI grosernė, minkšr 
tų gėrimų, saldainių Ir kitokių maž
možių krautuvė. Senas išdirbtas biz
nis. Turi būti preit parduotas ir to
dėl pigiai. 3245 Parnell avė. .Tel. 
Michigan 0724. ‘

PARDAVIMUI bučernč, su le- 
daune ir t roku. Biznio daro apie 
$1200 j savaitę. Parduosiu nebran
giai. 1750 W. 63 St.

SOFT DR1NK parloris su visais 
įrengimais parsiauoda nebrangiai. 
1485 So. Sangamon St.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
labai geroj vietoj. Priežastis — nesu- 
tikymas partnerystės. 10819 Michigan 
Avė. Pulfman 2272.

DELIKATESEN ir groseris po vie
nai pusei soda fontain, cigaretai, gė
rimai, po, antra. Aš čia išbuvau 4 me
tus/getą gyvenimą diiriąu ir pinigus. 
Daiar elhu i kitą biząj, todėl Šitą 
parduosiu už $1200, žemiau pusės kai
nos, 4 kambariai su maudyne prie 
Storo, sndos $50, lysą duosiu ilgą. 
1586 W. 14th St. Tel. Canal 5998.

BUČERNĖ ir grosernč parsiduoda. 
Biznis gerai eina. Gera proga pasi- 

I pelnyti. Bos 989, 1789 So. Halstetl St., 
Naujienos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, priežastis pardavimo — dar tu
riu beauty shon, viena negaliu 2 
bizniu apžiurėti. Atsišaukit 5:30 
vai. vakare. 3528 S. Halsted st.

TURI būt parduota į 3 dienas 
už $275. Grosernės renda $30; gy
venimui 4 kamb. 544 W. 18th St.

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
šernė, 3 kambariai ir vana iš už* 
pakalio, renda $50. Pardavimo* prie
žastis — l*ga. 3744 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI Meat Market ir 
grosernė. Geriausioj biznio vietoj. 
Biznis senas; ice mašina. Geri ra
kandai ir visi daigiai kokie tik tam 
bizniui reikalingi. Priežastis parda
vimo l‘ga. Sergu jau šeši mėnesiai. 
Gausit didelį bargeną.

3432 S. Halsted st.

KRAUTUVĖ su namu pardavi
mui arba mainymui arba skyrium 
parduosiu, biznio daroma $2500 į 
mėnesi, 2 flatai 6 ir 4 kambarių 
ir 3 Kambariai užpakalyj krautu
vės, 2 karų garažas, bargenas. 

4015 S. Artesian avė.
Lafayette 1762

pigiai karčiaina, 
gat-

PARDAVIMUI 
biznis išdirbtas, ant btzniavos 
vės, arti Chicagos rubežiaus. 

12318 S. Halsted St. 
Caluinet Park 

(VVest Pulhnan, III.)

Bučernė
Pigiai .

' Parsiduoda
Senas biznis — 15 metų.
Geroj vietoj — Bridgeporte
Savininkas uždirbo

Pinigų
Važiuoja j Lietuvą

Reikia •
T)kro biznierio 
Kaina tik $2300.
Atsiliepkit
Sekretnai

pas
S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow į lotą, 6 

kambarių rtiurlnis bungalovv sil vi
sais įrengimais. Mainysiu i lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO. 

Hemlock 8300.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINUI naujas 2 flatų namas 
Roselandc. 9616 Calumct avė. Sa
vininkas: 3116 S. Halsted st. Phone 
Yards 1456.

MAINUI namas j bile kokį biz
ni, nepaisant apiellnkės. 3746 So. 
Union avė.

VISKAS ANT MAINŲ
4 rezidencijos lotai netoli Archer 

avė. išsimaino ant mažo biznio ar
ba automobilio.

2 BIZNIO lotus ant Archer avė. 
mainysime į biznį arba į namų, ne
žiūrint kur tas namas nebūtų.

4 FLATŲ mūrinis namas ir tri
jų karų 
Ashland 
me į mažų namų arba nedidelę 
itią.

Atsišaukite:
WESTERN AVĖ. REALTY CO. 

6953 S. Western avė.

garažus, randasi 79th ir 
avė. apielinkėjc. Mainysi- 

! far-

Mainai 
ne čigoniški, 

bet
Tikri

Atyda visiems;
Prie pat Sears Roebuck 
didžiulės komp. guli 2 
flatų drūtas muro namas 
6 ir 7 kamb. furnasu 
šildomas.
Rendos į metus $1440.

(Mainosi
ant 2 Batų moderniško 
namo, Marquette Parke. 
Turi būti 2 fl. po 5 ar 
6 kamb. ‘Tiot Water” 
šildomas.
Tuoj atsiliepkit 
pas (galiotinį.

I

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St, 

Canal4960

MAINYSIU bizniavę medinį na
mą, 3 flatai ir Storas. Namas ant 
Bridgeporto. Namas yra cash ir 
turiu pridėti pinigų. Mainysiu ant 
didesnio namo. Agentai neatsišau- 
kit.

6815 So. Ashland avė.
Phone Republiė 4570

keal Ėstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Norwood Park
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiurėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park avė., neto
li Devon. Pavartojame daug naujų 
dalykų pastatymui šio modemiško 
namo, pripažinsite pamatę tą na
mą. Bus tai maloniai ir pamoki, 
nančiai praleista valanda laiko ir 
be jokios atsakomybės iš jūsų pu
sės. Tuos namus galima pirkti la
bai prieinama kaina, už Schillers 
namus lengvais išmokėjimais. Turi
me šimtais užganėdintų pirkėjų, 
kurie jau dabar turi “deeds” arba 
savasties dokumentus, vietoj kvitų 
UŽ remias. Ar jūsų dabartinis na
mas atsako jūsų visiems reikalavi
mams. Ar turite tušti lotą, ant ku
rio jau nuo keletos metų manote 
statyti, bet dėl kai kurių priežas
čių manote, kad tas neapsimoka. 
Schiller stato po didelį daugumą 
namų, bet gali pastatyti ir mažes
nėmis išlaidomis, kuomet stato pa
vieni namą. Schiller sutinka priim
ti jūsų seną npiną arba lotus, taip 
kaip ir pinigus ir išmainys j nau
ją namą. Vieta netoli šv. Teklės i 
bažnyčios, 1 • blokas nuo pradinės 
ir aukšto«iošrt mokyklos, 3 blokai 
nuo Nor\Vdod' Parko stoties, prie 
North Wes‘terii geležinkelio, 19 mi
nučių vaHatimo nuo vidunniesčio, 
2 blokai nuo Milwaukee avė. karų 
linijos. pdsflS mylios iki Edgebrook 
golfo lauko, čia yra geriausis gol
fo laukas Chicagos apielinkėf. Yra 
tai graži vieta, netoli nuo vidur- 
miesČio, alo toli nuo miesto, kad 
pasinaudojus gamtos grožybėmis. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apižurėjimui yisą diena nedė
lioj ir kasdie p<> |>ietų nuo 1 ‘30 iki 
8, kitomis valandomis pagal sutar-

II. J. SCHIULER & CO.
N amų Statyto] ai 

4708 N. Western Avė.
Ravenssvood 3069—0196

3 FLATAI Storas ir 2 karų gara
žas, 5-6 ruimai, randa $110 į mėnesj. 
Randasi 2908 W. 38 PI. Mainysiu 
ant lotų, biznio, automobilio, ar far
mos, arba parduosiu su mažu jmokė- 
jimu.

Atsišaukit
3730 So. Paulina St.

' Lafayette 7193

PARDUOSIU 6 kambarių Cottage, 
gazas, elektra, toiletas. 3236 Normai 
Avė.

PRIVERSTAS parduoti 2 flatų 
mūrinį namą, 2744 S. Kedvalc avė., 
4—4 kambarių, $9800, išmokėji
mais. Atdara apžiūrėjimui subatoj 
po pietų ir nedėlioj rytą.

A. M. KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St.

Bervyn 1101.

DIDELIS Bargenas ant South 
Sidcs. Kas norit padidinti savo 
kapitalą, pirkite šitą namą. Biznia
vas muro namas ant kampo. 2—I— | 
1—5 ruimų ir cottage. 5 ruimai iš 
užpakalio. Namas neša 19%, tinkan
tis visokiam bizniui. Gera vieta dėl 
soft drink parloro, tirštai apgyven
ta švedų ir vokiečių. Renda mėne
siui $185; kaina. $18,500, cash $8000, 
o likusius ant 'lengvų išmokėjimų. >

P. M. SMITU 
4457 So. Talman -avė.

Lafayette 0455

PAMATYKIT
5201 S. Peoria St.

Naujas 4 flatų mūrinis, garu šil
domas, kampas, 32 pėdų pločio. Gra-(lomas, kampas, 32 pėdų 
žioj vietoj, specialis bargenas 
savaitę.

FRANK MATOL’SEK, 
kontraktorius ir budavotojas 

2257 W. 47 St.

šią

Čedyk 
įtaiką 
kelionę 

ir 
pinigus

Jei jieškai:
Biznio 
garažo 
namo 
auto 
farmos 
loto

Visados:
Basi čia

Tikrus Bargenus 
Pigiausias kainas

I Geriausias Patarnavi* Tvirtas namas. Kaina tik $6,300
mas.

Kviečiame
S. J. DADGUŽIS, 

807 W. 18th St.
Canal 4960

VARŽYTINĖS 
(Auction Sale)

Lotas su dviejų aukštų ma
riniu namu.

3142 West 40th Place 
ir

Lotas* su dviejų auk&tų mu
tiniu namu

4405 South Fairfield Avė. 
bus parduodami iš varžytinių 
Spalio (October) 24, 1927, 1 
vai po piet
Real Estate Board Rooms, 

47 W. Monroe Str. 
per Max M. 
in Chancery 
Court.

F. P.

Korahak, Masttr 
of the Circuit

Bradchulis, Atty

Brightdn Park
PARDAVIMUI bučernė su namu, 

labai geras bizniu, mainysiu i soft 
drink padorų, su namu arba be 
namo.

2 AUKŠTŲ medinis bizniavas na
mas, mainysiu į 2 aukštų medinį 
arba murini namą.

2 AUKŠTŲ naujas mūrinis na
mas, 2—4 kambarių flatai, dideli 
kambariai, aržuolo trinias, cash 
reikia $2000, kitus kaiu rendų.

SPECIALIS BARGENAS
Mums reikia 10 grosernių. mes 

turime už cash pirkėjus. 5 kamba
rių mūrinis bungalow, mainysiu j 
2 aukštų medinį namą.

Mes turime dar daugiau barge- 
nų, visokios rųšies mainų, atsilan
kykit pas mus.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2«0« West 47 Str.

NAUJAS PUIKIAUSIS NAMAS
Ant bbidgeporto

Parsiduoda Šitas naujas mūrinis 
narnas, 4 pagyvenimai po 5 kam
bariui, geriausioj vietoj ant Bridge- 
pdrto, namas Jau beveik užbaigtas, 
pastatytas ant dviejų lotų, yra tik
rai praktiškiausias ir dalinai gra
žiausias, dideli kambariai, šviesus 
iš visu pusių, viskas pagal nau
jausia mada. Kad suprasti vertę ši
to namo, reikia būtinai ji pamaty
ti. Kaina visai prieinama ir galima 
Kirkti su mažu įmok ėjimu. Kreip- 

itės pas:
CHAS. J. BAGDZ1UNAS & CO. 

748 West 35th Street 
Naujam ofise

Telefonas Boulevard 0012.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas, štoras, 5 kamb. pagyve
nimui ir šeši karbariai viršui. Vanos, 
elektra ir gasas. Rendos neša j mė
nesį $60, bet galima gauti ir daugiau. 
Morgičiai $2500. Savininkas mainys 
tą namą ant loto ar automobilio. At
sišaukit greit pas

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 West 23rd Place, 

Roosevelt 8887

8 Metų 
senumo 

Bizniavus muro namas, storas, 
3 nagyveniniai ir 3 karų muro ga
ražas. ,

Bridgeporte 
Mainosi 

ant 
4 flatų 
6 flatų 
8 flatų \

Gero bildingo 
Marquette rk. 
Auburn Pk. 

arba 
South Sidčj 
Šaukit saviškį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960
SPECIALIS BARGENAS

2—5 kambarių mūrinis namas, 
naujas 2 mašinų garažas, Paulina 
ir 56 St. už $8500.

BIZNIAVAS namas, lotas JOyl^'s 
prie Ashland, netoli 51 St., kitų 
meta bus vertas dvigubai, kaina 
$15,000.

VOKIEČIŲ bažnyčios namas prie 
52 ir Justine St., lotus 85x125, 
įrengtas 2 namai ir tuščias lotus, 
namas garu .šildomas. Apsimokės 
jums pamatyti ji, kaina $10,500, 
casji $4500.

NA&LC turi parduoti iš priežas
ties mirties kampinę bučcfnę, su 
namu, fikčeriais ir tavoru, labui 
pigiai.

JOS. BHYKEZYNSKI 
5129 So. Ashland avė.

— Divorsas —
/ šeimynoj

Verčia parduoti pigiai
i Bridgepprte

Bizniavas mur. namas: sto
ras ir 3 pagyvenimai, 2 karų 
mur. garažas. Geroj vietoj.

Cash reikia tik $2000. 
nelaime kiti linksminsis.

Kas pirks?
807 W. 18th Street

Musų

(Continued on page 8)
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Real Estate For Sale
Namui-Žemė Pardavimui

NAUJIENOS, Chicago, fll.

(Continued frorh page 7» 
ČIA RASI TIKRUS 

BARGENUS

IUU-

uamą.

niuro'
6 fla-

Biznieriai 
tik 

Sekami 
Atsiliepkit: 
Kliaučius . 
Šiaučius 
Barbens 

Jei norit tikrą 
regėt, kur jūsų 
laukia, tai tuoj

Už Dyką
Patx)dysime vietą

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960

progn 
biznis 
atsiliepkit

už

nni-

rmi-

Biznio gražus kampinis 
ro namas, didelis storas. 2 po

1 ir 1—5 kamb., 4 karų muro 
garažas, lotas 58xl-* Randa
si Marquvtte apiehnkėj. Savi
ninkas priverstas parduoti ar- 
1 a mainys i mažesnį 
Ih-oga biznieriui.

BIZNIAVAS kampinis 
namas, didelis štoras ir
♦ ai, 2 karų garažas, lotas prie 
salės. Pelninga vieta dėl galiū
no ir t. t. Rendų neša į mėne
si .*325. Kaina tik <*28,500.1 
i aipgi mainysime. Auksinė pro
ga laimėti. ATYDO8

to FIATV naujus kampinis ’ ..„TMh.S'
niuro namas, garu apšildomas. ‘   —
Randasi Marųuette parko apie-i 1122 Schubert avė. 6 knmb. 
linkėj. Savinuiku rinrt<>« p;., 2 įlotu
verčia jmrduoti tik už $.<1,500, rinis namas. \ .
arba mainvs i tamstų sena na-. . ’l<’4 Byron St., 7 kambarių re- . .... . . 1 ziiloncija.m<i. I*o-roas atsitikimas t.lnca- 1M5 N. Tripp avė., <i kninbnrtu 
goj; pirmesnis laimes. tuurinę rezidencija. . _ _ _

MURO namas, 5 ir 6 kamb., I 
atskirai apšildomas, aržuolo tri
mas, 2 karų garažas, emoentuo- 
la alėja, lotas 30x125- Randa
si Manjuette apylinkėj. 
t;k $12,150, įmokėti 
Bargenas patsai už save

MEDINIS namas ant 
nio pamato, storas ir 5 
taipgi Lučemės 
t u parsiduoda 
Į niekėti $1500.
menesį $92. Randasi Bridgepor- i 
to apielinkėj. Kąsnis visiems.

2 NAUJI muro namai, 6 ir 6* 
arba 5 ir 5 kambarių, aržuolo' 
Irimas, viski*, apdirbti įnirčiai, 
karštu vandeniu apšildomi ir

. Real Estate For Sale Farms For Sale
Namat-žemė, Ūkiai Pardavimui

TIKTAI ifJiOOO Įmokėti, nau-' NUOLAT DARBAS
jas 2 flatų namas, prie 1922 W. —GERA MOKESTIS
Garfield Bulvaro, garu šildo-. NAUJA PAGELBA KASDIE 
mas, rendų $200 į mėnesį, ga- Yra didelis reikalavimas mažų 
ražas kaina $19 000 kitus no 'Tariny, kurios randasi netoli. Mes l ažas, Kaina khus po, specjtt|izuojlUhgs juonds. Mes taip-
$100 į mėmosį. gi budavojame savo kostiimeriains

. _____ . - - . ____ Į namus mažais mėnesiniais išmokū-
jiniain. Mes duodame automobilių

„ . i |r mokame DiDELŲ ALGĄ — mė-
mimurcotti^ gatvekarių ir boulevarų. Pirkė-, PABDAVIMU1 namas su ar nešini komisą. Mes išmokinsime jo
nų. Pasimatykit su mumis šiandie, :fts }raUK |engvi?asias išmokėii- i Ko biznio. 12 flatų ir storas su 
iu, 1,k7lnV1'i^vininu"'0 W.n‘ 'jjmo šųlygap. K••eipkitfs: ' pragyvenimui f ' ’
Aughtry, 845! Michigan avė. Doug- 7114 s, Campbell ^ve. . pakalyjv. Biznis išdirbtas apie 
las 9308. . j 27 metus. Parduosiu pigiai. Esu

palikęs našlvs.
JOHN RUDRIK 

3252—54 S. Morgan St.

Real Estate For Sale
NamaLžemfi Pardavimui

Miscellaneous
(vairus

------------- Į SU mažu |mokėjlmu galite
MaRQL'ETTE Manor. Pardavi- i nupirkti naują 6 kambarių mu- 

rnui 2 aukštų mūrinis moderniškas _ 
namas, 6—7 kambarių, garu šildo- ro hungalow puikiai pabudaVO- 
mas, 3 karų mūrinis garažas. 6100 ta ir moderniškai įrengia. Jei 
S. ,Washtenaw avė. Hemlock 7638. kas nori, gali pirkti ir už cash.

MES pastatysimo namą ant į ūsų Nftmas randasi puik .oje Mar
into tik biskį įmokėjus, kitus kaip quette Park apielinkėje, tik 
rendą. Mes taipgi turime b Hutų trejetas blokų nuo parkų, arti namus, 9 llatų namus, 2—n Halų J . , r y

15 FLATŲ BARGENAS 
GRĄŽUI 1927 v.ltra moderninis na- 

nrri ii n.-...'1 ,YU‘S’ P» 4 kambarius, \ viskas
rif to'li’ lietu- rišrenduota, $12,000 į metus, gerai fi- 

i inru šildvtu-: nanftU0taH> turiu atiduoti savo $30,000 
kitn remi SaJc'luelv Ker,“"»i «'"h

...1« I pnHn'b'n^u arba mainysiu j lotus ar-
ha mažesnį namą, šaukit navininką 
Colunibus 0121.

12 APARTMENTŲ namas, 2931 j----------------------------------------------
Bellc Plnine avc., po 4 kambarius,, 
pirmos klesos, kalas 50X125. neto-į
Ii 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 j MODELINIS NAMAS 
sykius rendos. Savininkas Bucking-ĮMes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
ham 0877. į 7 kambarių, Colonial Rtyliaus napą,

-------------------------------- ------ 1----- j presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
PARDAVIMUI naujas aparlmcn- presuotų plytų, graži tile prausyne, 

tinis nrnms ir krautuvė, 2 didelės i įmūrytas lovys, gasu šildomą, elektri- 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- nė ledaune, kieto medžio grindys, ce
riu upartmentai, 4 karu garažas, mentUotas skiepas. Namas, kuriame 
remiu $0540, su $40.000 galit veik- | gyventumCt su pasididžiavimu. Visi 

i parankumai, tas namas

$1500 CASH
Kitus kaip randa, 2 fintų nau-; 

jas namas, uždaromi porčiai, neto 
Ii Marųuotle bulvaro, n*n*n li«>tu 
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu 

•vai. $14500, kilus I *. 
j vininkas. Hemlock 1900.

. mis to darbo.
'Ilkras pardavinėtojas gali uždirb- 

kambariais UŽ-, Ii *500 į mėnesį ar daugiau. Reikia 
1 tiktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau 

M r. Olson
Room 906 

t34 N. La Šalie St.
AtsišaukH tarpe 9 ir 5 vak.

---------------------------- L--------------------  Į
PARDAVIMUI 2 flajų namas, j 

j grdžus, mūrinis ir moderniškas, ne-, 
(toli l.ogan Sųuare, 2 karų garažas, j 
Brunswick 5860.

Fmartsai-PaskoloB
Financial

. Bridgeport Pain'ing
& Hardware (Jo.

Mrilevojam ir popieruojam. U Raibom 
mcJevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 S o. Halsted St
Phone Yards 7283

J. P. RAMANčJnNis

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių. trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielfnkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriau®^ stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik n«ty- 
ra unijos darbininkai samdomi

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndaie 0114JRl MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-0716

RUBIN BROS.
BARGENAS. Našlė turi parduoti j 

gražų in Austin mūrinį bungalow, j 
5 dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga
nąs ir visi įrengimai ir apmokėti, 
rendos $75 į mėnesį, apsimoka pats' 
per save, $9000, cash $3000, kitus! 
po $46. su nuošimčiais. Belmont 
6778.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Ava

Tel Lafayetta 8705—87S0
Chicago

•122 Lake Avė./Park Ridge, 2 Ha- iii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- j moderniški 
tu medinis namas \l,u him_ vrn nuiKiai

5059 Carmen avė.. 2 flatų,
kambarių. Alsišaukit.

G. Earl Grindie 
1956 N. Kcntuckv avė. 

Palisade 0029,

Ipo {mokėjimą. Mes pastatysim bu n-: yru puikiausiai pabuduvotas savo rų- 
4—5 galovv, 2 fk'tų namą aut iusų loto1 Sies. Del informacijų ir parikalbėjimo 

arba musų loto tik biskį įmokėjus. • Saukit Mr. Tompktns, Kildare 1959.
.3801 N. Crasvforiū avė. Irving 2034. Mes pastatysime ant jūsų loto namą 

____________________________ be į mokėjimo.
GERAS investmentas. Pardavi-1 

mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na- 
! rnai, 5—5 kambarių, moderniškas,1 

, NAMAS, 2 lotut, >,avU:“i®
mūri- iniegniuicjl kambariai ir iNelink'park'avi-’ ’ 

fintai ' na viršuj. Du lotai, daržas, gra- • lb.000. -2o- N. Oak I ark a\e.
, . „ 1 ’ žus kiemas, fumace šiluma, taipgi Mcrrimac 8/3/.
'tixturės kai'- laug rakandų palieku su namu1
tik už $7 400:' Kreipkitės ketvergnis, subutom ir 
„ . nedėliotu. 3234 W. 64 St.Rendų neša į______ ;

Kaina 
$3500. 
kalba.

KAM MOKSTI RENDĄ?

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namą, 
Biznį,

Ką jus turite parodyti už visą Rai•nui°'>"'*
uivo praeitą gyvenimų? Gal būt <li- » rpciry Tt7,DTZTrPT7' 
delį skaičių remiu kvitų. Ar jus ži- j A 1 oILIejI Ivl i L

K<u>ui vumitniu u nok ka<| ga|itc .slgy|i namą pĄąTUTTTą
kiti vėliausios mados įrengimai, mokant dar mažiau negu kad Jus, x lyi u o 
Randasi arti vienuolyno, parko įlabar mokate, l’ih• hiski 1

... T, , ’ • kis gahte nusipirkti 5 kambarių Į
■ Parduosime pi- iHingalow, itstrA i ii i kj »ir karų linijos.

inai arba mainysime Į tamstų i karšiu
• ’ * I 4 X I 1«i

M'iius namus. Naudokitės

. Tifc biskį įmokėjus i Gerus bargenus greit per 
nusipirkti 5 kambarių ’ pasaranga išleidžiam.
su stikliniais porčiais,:

’ i vandeniu šildomą, ugnavie-Į
te. Dar galima pristatyti du kam-;

uro paipos jau 
tv- a kaipgi yra jmu-1
ryta prosinlmui-lenta Ir t. f. Turit ( 
pamatyti, kiui įvertinus.

5236 So. Green St.

barius ant vLškų, gn 
i ten v ra suvestos. T:i • - - ’

nia- i
hio®
niai-

APIE tikrunuj bargtmų 
lonekit pasiteirauti jaie 
žmones, kurie pirko arba 
nė namus per musų įtaigą, ar
ini persitikrinki t ypatiškai. Ofi- 
sas adaran kasdien ir nedčlio- 
mi«.

K. J. MACKR AND CO.
(Mačiukas)

West 59th Street, • 
(kampas A.rtesian) 
Tel. Porspert 3140

Savininkas ant vietoa. Rašykit į 
rba pašaukit Rcx Realty 

Mortgage (>».
127 N. Dcnrborn St.
Tel. Randolph 1630.

PARDAVIMUI naujas 15 apt. na
mas, 4316—32 Letnoyne avė., kam- 

| pas Kolin, rendų $11,070. Mainysiu 
į ką nors. Savininkas Austin 0925.

i____________________
PUIKUS investmentas. Pardavi

mui 6 apt. namas pigiau negu 51- 
sykių remtos, prie Jackson bulva
ro, turi būt aprduota iki spalio

BARGENAS

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seninusias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungaknv, gas, oil stotis ir 10 
likerių miško, ant Archer avė., 
18 mylių nuo Chicagos. Tinkar 
ma vieta <lel piknikų daržo. At
sišauki! i«is savininką.

J. GASIUNĄ
811 \V. 33 SL

Phone Boulevard 5018

Gatavai
Pakepta

Brighton Parke 
Graži mūrinė bungalow 

6 kambarių.
Visi parankumai •
2 karų garažas
Pleišteriotas beizmentas
Tik $1000 įnešimo 
Savininkas parduoda 
TROTU

SU

Mainys Ciccroj 
ant 2 fintų namo 
2 po 4 kambarius. 
1X?1 tolesnių žinių 
Kreipkitės pas

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960

2 FLATŲ meilinis namukas, 4-4' 
15. Veikit"greiL saVTninkas* Dr.’E?D. įamb ir vienai maš’rni garažas. I 
Koss, 923 Rut-h St. Tel. Whitehall 6567 Namukas gerinusiame padėjimo.

kaip naujas, randasi gražioj viMol ■ 
Brighton Parke. Parduosiu labai 
pigiai, tiktai $-1800; $1500 arba 

(iau pinigais, kitus ant išmokė.
|imų. Rašykit į Naujienas, Box 987, 
pridėdami savo pilną vardą ir ad
resą.

ANTRAS bargenas, 2 fialų nau
jas muro namas, 5—Ji kamb, karš
tu vandeniu aj>Šil<lomas, 2 boileriai,, 
geriausis phimbingas, visas deko
ruotas, randasi labai puikioj vie-\ 
toj prie Marųuette parko. Kaina 
$13,500; cash 83000. Rašykit į Nau 
iienas, Box 987, 1739 S. Halsted st. 
('tiicago, 1)1.

j DAUG DIDESNES vertės negu
; apkaįnuotos bungalosvs, 5—6 kam- pinigais, kilus ant išmokė.
' 1 . .   • - ** -l» 1 .4 l •« f 1'1*1 L 111)111 . . * w lt. • L v -v a—, barių, 5 skirtingos pasirinkimui. 
Vėliausios ir aukščiausios rųšies 

i konstrukcijos, netoli mokyklų, baž
nyčių, parkų ir tjansportacijos, ran

dasi 6231—37 Warwick A ve. (Brad- 
ley PI.) 3728—34 Nora Avė. 3803 
Savrc avė. Atdaros apžiūrėjimui vi
są’ dieną, kaina $7,750, išmokėji
mais, $500 įmokėti. J. D. 11 Al NES, 
savininkas-statytojas. Kildare 4404.

GERIAUSIS bargenas North We«t 
ambunų cottage, 2 karų gn- 

, | ražas. Kaina $5,600, cash $800.
trio. Atsišaukit:

I J. R. BRUCE ,
745 N. Harnlin Avė.

Kedzie 7891

MUSŲ KOSTUMERIAIlside, 5 kainbarių cottage, 2 karų gn- 
laukia kų turit dėl nuisų tur- 
gaus. Ateikit, rašykit arba I 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
«07 W. 18th St.

Canal 4960

Brighton Park
KAMBARĮ V nauja mūrinė co- 
, nunleiihiŠRii, 30 pėdų lotas

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

Telephcne Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

VARTOTOS LENTOS
! Gaukit musų kainas vartotų ir 
; nauju lentų ir namų niateriolo.
Plumbingo ir namų apšildymo reik- 

i inenis dastatome i visas dalis mies- 
’o ir priemiesčius. Ashland Lmnber 

j (k>., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
I wick 1650.

-------------------------- ------------- ------ i GARAŽUS, porčins, cementinius 
PASKOLOS namų savininkams — ialytakius, grindis, pamatus, stogus 

$100 iki $500, be morgičių arba pa-1 malcvojame, taisome, dekoruoją- 
iirašytojų. Matykit mus dėl greito me, tik $5 įmokėti, kitus per tris vimo----------------------- /Meiliu /Inl niiQk n 11 h liViniO.

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

įmetus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
i Hem, 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arctic Gonstruction Co.

General (kmtractorsANTRIEJI morgičiai byle kokia ru j 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die į 
ną, geromia sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN. 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO JVED1MAS

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 

į biskį įmokėti, kitus mažais mėnesr 
. niaiB išmokėjimais. Atdara vakarais

KUOMET JUMS REI- " ’-u
▼ r-r A TVTATTriTT THE ABBOI 1KIA PINIGŲ i PLUMBING AND HEATING 

Atsišaukit nas* SUPPLY CO.
Eighteenth Bond & '5201 w-Grand Ave Berahlrt_18a2 

Mortgage Organization: ANTRI MORGIČIAI
aprokavimas

3 I
ttage, nuMletjhiškrt, 30 pėdų lotas 
nrie Fairfield avi*., netoli 55 St. 
Specialis bargciuus

$4600
2 AUKŠTU naujas medinis, 2—5 

kambarių flatai, platus lotas, ge
roj vietoj (3 miegruiiniai). Casb 
reikia $2000. Ekstra-bargenns

$8700
2 AUKŠTU nAIinh., 2—< knrnbn- 

rių fintai, vana, cash reikia $700. 
S|M*cialis bargenas

$5200
B. R. Pietkiewicz & Co.

2608 W. 47 St.

BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
I nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun- 

“‘Idoma.H, 2 karų gara- 
vv.mvm —»___________ --jį? i* bažnyčių, liie-

ave., 5 kambarių, 2 ^arų mūrinis tuvių kolonijoj. Savininkas, 3617 W. 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, į «0 BL Repubfie 0641.

■ savininkas, 7745 Essex avė. Šaginaw ,--------------------------- - ------ - - —

and.
$4000 cash nupirksit eųuity ino- gidow, tuma* šildomas, 2 kari) gara- 

derniŠko 2 fialų namo. 8112 Vcrnon netoli mokyklų ir bažnyčių. IJe-derniško 2 fialų namo.

NEGIRBfiTAS ATSIT1KIMAH 8370.

125 PfillOS žemės ant Archer 
avė., gerai apgyvento) virtoj; par- 
iduoda už (Misę prekės. Šitas kitas 

v ra labai geras dėl garažniko, nes 
arti garažo nėra. Nepraleiskit ši
tos progos, nes uždarbys yru ga
rantuotus.

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6086

PARDAVIMUI 
krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Dabar • 
n 
i. Robey st.

SPECIALIAI, VEIK1T TUOJAU 
Visas blokas, iškaitant 2 kampus, 
prit Urmai Avė., netoli, pabrangs ke-

ninnivrvrn n . . . .. , j lėtą tūkstančių dolerių kaip tik 40
1 ARDAVIMUI 7 kambarių medinis t p$dų cementavimo kontraktas bus nž-rAKiMviMui 7 Kambarių meninis į p^(|u

namas su garužium. Puikioj apielin- baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
kėje, Roselande. Parduosią pigiai. Kirkvvood, 3939 'W. North Avė., Tol. 
10520 So. State St. , Belmont 2407.
—. ■*■ - — -............. i

♦MŪRINIO BUNGALOVV, 8500 CASH
j Keletas naujų 5 kambarių namų, *
$7250, idtus $oo { mėnesį, su nuo- i

; šimčiala, tile vana. skalbiniams klo
zetas, prosinimui lenta, landrės lo- 
.... A. B. GRUNDER, Ballders, !

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
—ir - „ kamb. Yra 4 miegami ruimai, me-murinius bungaJovv, tile stogas, k. v. (jįnjs namas ant cementinio beiz- 

š. stikliniai porčiai, gražios konstruk- !nent0 fumasu šildomas, 2 porčiai 
______________ vys. A. B. UKUNDHH. Ballders, ’PalS 1 kaI? t(",,'a?,aS’ 1<,,BS 81 *126' 4011 

biznio prapem; 5932 «*«• Penalą «776. J 3062 MaJor Va"swle So. Campbell avė. 

BUDAVOTOJAS paeiulo, De Luxe
mūrinius bungtuow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk-

iui. Dabar yra barbemė ir pool- 10 FLATU namas — 79 St. ne- ]-------- * * --
uimis ir 5 kambarių Halus. 6606 toli Ashland, moderniškas, purduo- ^njH bungalovv, parduosiu už'geriuu-

10 FLATU namas — 79 St. ne- PIGIAI per savininką naujas inu- j
i .vm nnJH Dungaiovv, paruuosiu uz geriau-1 PARDAVIMUI naujas 6 kamba-
\1Lb ^rba. kJięJ Klaipo 8j pasiūlymą, arba $500 įmokėti ir po i rių mūrinis bungalow, kieto me

- :dal| pnokėjuno. \VALIER J. PAUL,. $40 i mėnesį, 2 blokai J pietus nuo džio trimas, kurštu vandeniu šil
Real Estate, 3230 W. 55th st. apt. 2, pelmont karų, 2914 N. Lotus Avė. j domus .tilo prausinės sienos, gėlo-

PARDAVIMLI namas ir lotas,, ovaisių ir daržovių krautuvė, pinigų'... ?nn° PraPe*lė, 2
daug nereikia. 3o ll S. Halsted st. kajna $15,500, mūrinis nu- užbaigimo naminių reikalų,
Tel. Yards 7118. mas» 5—6 kambarių, 2 kuru gara- greit veikti, 4 flatų mūrinis narnas,;

- ______________ įžas. 4.5 kambarių, garu šildomas, 6441
—----------- ; 4316 Milwauke6 avė. . Sangamon St., nauja kaina $18,500.

Kildare 7491. Hayden and Stone, 788 W. 64th St.

_________"_____ _ __________ ' žinkeliu’ Ir gatvekarių traiLsporta 
izatkta 1- a i7«Annn rija. 8824 S. Karine avė. Tel. Be- KAINA numažinta iki $4000. Del ■ V.xriv /nūn 
baigimo naminių reikalų, reikia ' 

KLAUSYKIT, 
Kam mokėti randą 

“WHITE BROS. NAMAI”WHIIE BROS. NAMAI’ I «..... . .. ..BROOKFIELDE i COLONIAL Gardens. Nauji, mo- ARCHER Avė.
Yra ne išrendavojimui, bet jūsų berniški 2 flatų mūriniai, $15,000, s. W. 8 kambarį 

už rendą. $8,150, su biskiu {mokė- caflb $8,000. 
jimo ir po $55 į mėnesj, įskaitant Savininkas Kildare 3695 
nuošimčius. : ----- - ----- --------- —

Nupirksit 5 kambarių, pilono KAINA $7,700, tiktai $900 {mo- turiu parduota 8ias 
konstrukcijos murini bungalow, ne- kėti, 5 kambarių,, furnas šildomas? bai pigiai, biski {mokėti 
toli gražaus zoologiško sodno, arti 30 pMų lotas, anšildomi vlškal. >v«i. 9. fi«
puikios transportarijos, krautuvių, lengvais išmokėjimais, 
n,®i5915 Irvlna p‘r4 bl’d 

su pleisteriotoinls lubomis, uržuo- 
lo grindys ir trinias, tile vana su 
įmūryta maudyne ir lietaus lašais, 
bufetas, prosinlmui lenta, panel sie
nos, landrėfl lovys, stikliniai mic- 

| gojimui porčiai ir didelis aukštas 
; dėl dviejų kambarių. Tas namas 
1 v ra toks kaip Jus sau kad statytu- 
i mit. Atsakykite šiandie ir bukit pa- 
' 'drengę pamatyti tą namą šiandie.
Naujienos, 1’739 S. Ilalsted St. Box 
986.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis1 
bungalovv, 4 miegruimial, geroj i 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkai pritins $2000 cash, 
kitus kaip randą. Nevada 7814.

5924 S. Troy St. Tiktai $15,500
6—6 kambarių, 2 flatų namas, 

uždaromi užpakaliniai porčiai, 2
$500 PINIGAIS

Gražus 5 kambarių mūrinis bun-. — , , - _
galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. karų mūrinis garažas^ netoli 2 karų 
KiJpatrick Avė. ’ 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas,; 
aukšti viškai, lotas 30x126, kaina' 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj1 
ir nedėlioj. JOSEPH 
181)8 So. Ashland avė. 
1272.

Mi bloko i pietus linija Turiu pard 
karu linijos. Ar- n? pasiūlyti.

rduoti tuojau. Kai-

Moreau, 6441 S. California Avė; 
Republic 6400.

ARCHER Avė. distrikte, bloke 6000 
S. W. 8 kambarių namas, lotas 188x 
125, $6,800, cash $2000 ar mažiau. K. 
Ricker, 2458 S. St. Louis Avė.

TURIU parduoti šias pranertos lar 
....— . ............. , Mrti pigiai, biskį (mokėti, kitus ieng-

apšildomi viškai,' vata išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam- 
savininkas, i barių namas, 2 vanos, vištininkaa, 

blvd. Kild. 8091 i Airnas šildoma, kaina $15,006, 75x164, 
______________  9621 Chąrles St.

i OCTAGON frontu 6 kambarių mu- 
. rinks bungalovv, statytas savininko, 2 
karų garažas, tile vana, fmurytos va
nos, lotas 50x169, už gerą cash pa
siūlymą, 9712 Charles St

50 PeDŲ lotas, su ekstra dideliu 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, Beverly 
3925 ir 4659.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tilo vana 
ir prieangis, gaslniai pečiai, lotas 
31V125, kaina $14,500, cash $1500. 
v ii ?45 N. Harnlin aye.|gu pU|kj» bungalovv, kur
Kedzie 7891. Atdara nedėHoj visą, nefojį Marųuotte Manor, 

mokėsite kalu renda.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu- 

puikiy bungalovv, kurie randasi 
* o kitus 

mokėsite kaip rendą.
Phone Hemlock 8300

MAINUI naujas 2 fialų namas 
Roselande. 9016 Calumet avė. Sa
vininkas: 3116 S. Halsted st. Phone 
Yards 1457.

....... .. Marųuctte Road ir Robey st.
S1'RN\!) 187 pėdų frontage, gera vieta dėl 

Tel. Canal’ krautuvių ir flatų
Moreau, 0441 S. California avė.

Republic U400

Mainysiu Marųuette Manor apart* 
martini namą į mažesni namą.

Moreau, 6441 S. California avė.
Republic 6400

EI)WARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25.000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungalow kainomis; jie

PARDAVIMUI bungalovv Rogers 
Parkę, 6 kainbarių Ir vana, uždaromi 

raverly Hills, bungalow kainomis; jie priok|niai jr užpakaliniai porčiai, yi 
no«?A a3rr I Fospect, mc(jžiai ir krūmai, 2 karų garažas,

Raniiltųn, 98o0 Hoyne. hey. elektra, suros ir vanduo $10,000. 1767
9134.

5-6 kanibarių, 
pečiais šildomas,

V1VJIUU} DUlViJ 14 VIIHUUU 
Arthur Avė, Rogers Park 6556.

MEDINIS, 2 apt 
naujai dekoruotas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
Imokėt $2,500. Saviuirikas 1738 Sum- 
merdale, Ravensweod 1692.

DARBININKO proga, 2 flatų stuc- 
co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 kam garažas, cementuota 
ėlė. rendų $116 į mėnesį, kaina $8800, 
$1500 įmokėti, kitus išmokėjimais. 
6208 Carpenter St. W«ntwerth IltO.

įmokėti, kitus išmokėjimais.

1618 W. 18 St.
I. F. DANKOWSK1, Prez. 

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visas departmentus 
Pigiausios kainos. Greitus 

patarnavimas

Miscellaneevs
įvairus

Dykai

IREALTY & MORTGAGE CO.

6305 S. Westem Avė

NAMŲ APŠILDYMAS (VEDAMAS 
NERE1K (MOKĖTI

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koperacijoj su Chicago Trasi 
Company ir Metropolitan Life In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gera 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą ant savo loto. Pagal 
šitą planą, mes finansuosime ir pa
statysime namą dėl jūsų pagal jū
sų norą. Jums nereikės mokėti pi
nigų kol tik namas nebus užbaig 
tas, o paskiau turėsite mokėti taip 
kaip randą. Jei jus pašauksite te
lefonu Boulevard 3380, arba atsL* 
lankysit i musų ofisą, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. WILKIN & CO..
812 W. Garfield Blvd. Blvd. 3380

PARDAVIMUI 5 lotai prie 55 St 
'ir Albany. 145 nėdų frontage, $5000 
cash galit veikti. RUD VACEK. 
1751 W. 47th St. Tel. Yards 3895.

Matykit Mr. Vosyka.

Fanus For Sale

EXTRA, EXTRA

P. I). Andrekus iŠ Pentwater, 
Michigan, bus Chicagoj spalio-Oct. 
13—14—15 d. AŠ turiu 20 tikrų bar
menų. Tas ukes gali pirkti už tre
čią dilį pigiau, negu Jos vertas. 
Taipgi turiu keletą ant mainymo. 
Matykit - mane pėtnyčloje, suiiatoje 
ir nedėlioję iki 2 po pietų. Galėsi
te važiuoti sykiu su automobiliu. 
Antro* Tūbos iš užpakalin.

401'5 So. Artesian avė. 
Chie.se, III.

24 mėnesiai IšmokCĮinaui. Garu ir 
Į kerštu vandeniu apšildymas įvedu-įtu vandeniu apšildymas {veda
mas. Apekidtllavimas dykai.

Tel. Triangle 8234_______

Educational
Sutuupyklt piuljp, plrkiiumi pu- ■ ......... . - - Z.----------------. .... nwrIw| AGLYS

DRESSMAKING SCHOOL 
išmokinsime jus Deaigning, 

i kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
1 pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
į karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

KIEK JUS MOKATE Už SAVO ' 
Plumbingg (p , namų apšildymo 

reikmenis

mus olselio kainomis. Jus uępriva-1 
loto nflikėti DIDELIU KAINU.

Nors musų yra didalė kompanija,: 
bet mes suteikiame asmeninį patar- Mes 
.ravimą.

Southern Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. State St. / 
Tel. Calumet 4200

JIELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplana — 

foot nower, pakelia 300 svarų, $3800 
Gasolino jėga pakelia 500 sVarų 
44500. 4634 W. Erie St. Austin 4204

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta 
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co. 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

AR JUS NORITE 
didesni užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ka gauti gerą darbą su geru mokės
im Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti Instrukcijos $15.00 ir 
laugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Mdinon Street

MES parduodame olselio kaino 
mis visiem”.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Ml!waukee avė. 
Haymurket 1018—4221

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą | vienus me- 

: tus. Amerikoj Lietuvių Mokykloje 
i jau tūkstančiai lietuvių Jgijo mokslus.

MES BUDAVOJAM GARAŽUS 
porčius, taisom {vairų medžio dar-: 
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais į 
rni0\9rųUl!:S’ Westem Construction | ateikite įsirašyti šiandien ir jums 

UVe' Phon‘I parimę jHipytl ab. ln., mokslu S.
Hei o<k o/Oo.  VQ buvį fynijaj pagerinsite, kai busi-

SUN PORČIAI ir Enelosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bih kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

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

į LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
■ si žlemn. užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kihro-

1 tojas. Pašaukit, apskąitliavimaa dy^ 
kai. 12$ W. Graad ava. Sup. 7744.

PIANO ir viąlin Instrukcijos. Pra
šom atsilankrii nuo 9 jvtn tįi 9 
vakare. Bridgat Peunažas, 3435 S. 
Unian avė.

v

Chie.se
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Bakteriologija
Bakteriologija — paprasčiausių- sius rūgimas: rugstant kyla du

ju organizmų mokslas; smili- jos, kurios taip nedvokia, kaip

10-20 metų 
gavo papras- 
organizmų —

sieros vandenilis, o gauna ang
lies dvideginio kvapą. Taip rūg
sta duonos Įmaišymas. į kurį 
mielių įdeda; mieles sudaro bak
terijos; taip pat rūgsta alus, 
cukringi skystimai surūgsta į 
actą, pienas gyžta. Kiekvieną 
minėtą rūgimą sukelia tam tik
ros bakterijos. Net kiekviena 
rukštaus pieno ryšis žildiniai, 
bulgarų rukštus pienas, kefiras, 
kumysas reikalinga tam tik
rų bakterijų, kurias įleidžia į 
pieną, norėdami atatinkamų ru
sių pieno gauti.

Abiem atvejais, kada pūva ir 
kada rūgsta — organinę me
džiagą veikia bakterijos; me
džiaga žymiai kinta, kinta sko
nis, sudėtis, net nauja medžiaga 
susidaro, pavyzdžiui, puvant mė
sai susidaro labai stipri nuodai 
(ptomainai, toksinai), kurie pa
tekę į žarnas, gali jas apnuody

Chicago, I1L, šeštadienis, Spalio-October 15 d., 1927

Prof. N. A. Borodin

AineriKos kruiamųjų paveiksiu zvaigzue Constance Taimadge ir jos antras vyras, skolas kapt. 
Alštair Macintosh, nuo kurio ji ieško perskyrų Škotijoj, Anglijoj.

No. 243

Juokai

kaus tu organizmų tyrinėjimo 
reikšmė: Imk terijos kaipo 
priežastys rūgimo, puvimu 
(organinės — augalų ir gyvu
lių medžiagos). — Puvimo 
stabdymas, naikinant bakteri
jas. — Apero procesas būdant 
(konservuojant) maistą. — 
Pieno pasterizacija. — Rūgi
mo grybelių vartojimas, da
rant alų, vyną, kefirą, kumy- 
sa. duona maišant ir tt. — 
Bakteriologija ir medicina: 
patogeninės (ligų nešiotojos) 
bakterijos. — Bakterinių ligų 
gydymas. — Rauplių, šiltinės 
skiepijimas.

Per pastarąją 
žymios reikšmės 
čiausiųjų augalų
bakterijų tyrinėjimas; dėl jo 
svarbumo ir dėl paties charak
terio. kuris ryškiai skiriasi nuo 
l>otanikos charakterio, bakterijų 
mokslą išskyrė į tam tikrą pla
tų mokslą, vadinamą bakteriolo
gija. Bakteriologija yra pa
prasčiausių augalų organizmų, 
vadinamųjų bakterijų, mokslas. 
Jos labai artimos yra grybams, 
tačiau tai yra labai smulkus 
grybeliai. Jų yra apvalių, vadi- 
nimų mikrobais, mikrokokais; 
jų esti lazdelių formos, ir tada 
jas vadina bacilomis, arba paga
liau jų yra įvairiai susuktų siū
lų pavidalo, jos gali straigtiskai 
judėti, — tokios vadinamos spi- 
rilomis, vibrionais. Bakterijų 
didumas svyruoja apie 1/1000* 
dalį milimetro; esti ir mažesnių. 
Mielių grybelių didumas lygus 
l/z1000 milimetro daliai, jas va
dina didelėmis, stambiomis bak
terijomis. Bakterijos vinsta da
lydamos!; kartais, tinkamoms 
sąlygoms esant, jų dauginimasis 
eina labai greitai: per valandą 
jų gali privisti šimtai tūkstan
čių ir milionai, nes atsiskyrusi 
puselė gali beveik tuojau vėl da
lytis pusiau. Bakterijos gali ir 
taip visti, kaip vinsta kiti gry
bai sporomis; čia kiekviena 
atskira bakterija virsta spora. 
Bakterijų sporos apsaugoja jas , 
nuo netinkamų visimui sąlygų ; 
nuo išdžiūvimo, nuo žalingų 
temperatūros atmainų. Patekus 
Į tinkamas sąlygas spora virsta 
bakterija, o ši jau vinsta dalyda
mos. Smulkiausios įvairių bak
terijų sporos lakioja su dulke- ’ 
mis ore. ,

Kuo bakterijos minta, ko jos 
reikalauja, kad galėtų gyvuoti ir ( 
visti? I

Bakterijoms gyventi ir dau- } 
gintis reikia vandens, kuriam!) j 
Lutų išsirpusių miner. druskų ir 
organinės, medžiagos — augalų 
arba gyvulių, kad bakterijos ge
lėtų gauti azoto ir anglies dvi
deginio. Be to joms reikia ši
lumos nuo zero iki 100 laipsnių 
Celsijaus. Vienos bakterijos dar 
reikalauja oro deguonies alsuoti, 
o kitoms jo nereikia. Šios gali 
gyventi ir visti vandenyje arba 
apskritai ten, kur oras nepaten
ka. Bakterijos randa sau mais
to taip gyvuose, taip negyvuose 
augalų ir gyvulių organizmuose; 
jos skaldo sudedamąsias balty
mo dalis, kurio dalis vandenilio 
išeina smirdančiomis sieros van
denilio dujomis; tos dujos dvo
kia užperiais kiaušiniais. Pati or
ganinė medžiaga — kiaušiniai, 
mčsa, mėsingieji vaisiai ■ gen-. i v. v. irkCMvinuvn mcumc-

da, arba pūva, kinta jų skonis, ’ rijos nebegali visti, ir bakteri
jų nebegalima vartoti. Šitokį jų sporos Žūva. įrodyta, jog be- 
maisto gedimą, puvimą sukelia 
puvimo bacilos. Kitos rųšles 
bakterijos, kurios vinsta organi
nėse medžiagose, sukelia kiek 
kitoniškus procesus, vadinamuo-

Tačiau ypatingai svarbios tos 
bakterijos, kurios patekusios į 
žmogaus organizmą, vinsta au
diniuose, kraujui ir tt. ir suke
lia įvairias ligas. Patogeninės 
(ligų) bakterijos sukelia labai 
sunkias ligas ir epidemijas: cho
lerą, džumą, difteritą, džiovą. 
Dabar jau galutinai nustatyta,

terijos .kurios raugina pieną, gese. Smulkus bakterijų rųšių rodė, jog į bet kokią žaizdą vi
jau 8(1 C temperatūroje žūva, ir aprašymas, ntirodymas jų skir-lsų pirma prisirenka labai daug 
pienų galima labai ilgai laikyti, tingų žymių ir jų pažinimas, žiu- 
įšildžius jį prieš tai iki 80°C. 
Tokį pieną vadina pasterizuotu 
pienu, skirdami jį nuo sterilizuo
to pieno, kurį gauna atvirinę ir 
aklinai uždarę.

įvairių daiktų sterelizacija, 
pavyzdžiui, chirurginių instru
mentų daro, be aukštos tempe
ratūros, dar įvairia chemine 
medžiaga, kuri naikina bakteri
jas. Tokią medžiagą vadina an
tiseptine arba dezinfekcijos me
džiaga. Jokia medžiaga yra su- 
blimatas, formalinas. karbolio 
rukštis, jodas ir tt.

žema temperatūra taip pat
kurios bakterijos ir kurias ligas kenkia bakterijom: jau 4 
platina, kaip jos patenka į orga-platina, kaip jos patenka į orga- * 1b C tempe ryt u ra stabdo
nizmą, kame apsigyvena, kokio- bakterijų visimą; bakterijom 

vinsta. reikia apie 20c—30 C tempera
tūros. šaltokų kambarių tem- 

Tos žinios taip apie naudingas poratura neleidžia bakterijoms 
žmogui, taip apie nenaudingas tiiip graitai visti ir stabdo mais- 
bakterijas bakteriologų gautos to gedimą. 0 
jas vaisant, skiepijant jas gyvu-, \a*uluo 
liams.
tam tikrose bakteriologijos la 
boratorijose. Naujausias žinias (Ia 
šitoj srity suteikė Prancūzų 
mokslininkas Pašte1 ras ir jo mo
kinys, rusų mokslininkas Mečni-. nenugaišta,

Pasteras pirmas įrodė, «onKS susidarius, jos vėl atsi- 
jog tik iš sausų sporų bakteri- Mauna, virsta bakterijomis, kū
jų atsiranda bakterijų ir sukę-j1’*08 *n-a visti. Tačiau, kol 0 
lia puvimo, rūgimo, ligų proce- j temperatūra laikomi, maistas il
sus; tų sporų yra ore, jos gali ^*1 #ali išbūti nesugedęs. lokį 
patekti į burną, organinius sky- kunu ypatumą žmogus jau so
stinius, bilijonus arba į kitą ko- pastebėjo, ir jis laiko greit 
kią organinę medžiagą: želatiną, 
mėsą, vaisius ir tt.

Jei buljoną laikysime stiklo 
indelyje su kakleliu neuždengę, 
buljone greitai atsiras bakteri
jų, ir jis ims gesti. Jei buljoną

rint pro mikroskopą, sudarė vi
sų tolimesniųjų tyrinėjimų pa
grindą. Kochas surado choleros 
ir džiovos bakterijas, - pragaro 
rauplių, pasiutimo (Posteras), 
toliau šiltinių, įnosės, difterito, 
influenzos, žaizdų, puvimo ir tt. 
Pro mikroskopą žiūrint, labai 
lengva pažinti bakterijas ant jų, 
išorės. Išaiškinta taip pat ko
kiose išmatose esti ligų bacilų, 
kiose išmatose eesti ligų bacilų, 
ir kaip žmogus jomis užsikre
čia: džiovos bacilos dažniausia 
esti džiovininkų srutose, o ken
kia jos dažniausiai plaučiams. 
Džiova užsikrėsti visų pigiausia 
gali žmogus nuo ligonių sriutų, 
bakterijos gali patekti pro alsa-;

Revolveris išdavikas.
Atvažiavo svečiuosna 

kunigą jo brolis. Kunigas 
džiaugėsi svečiu, jam parodė 
visus gyvenamus kambarius, 
savo miegamąjį ir lovą, kurio
je miega; anl galo, parodė ir 

.naujai pirktą revolverį. Nelan
kęs nakties tą pačią dieną ku
nigo brolis išvažiavo. Ix't j’šVa- 
ži įlodamas kunigo revolverį pa
dėjo lovoje po antklode, many
damas padaryti mažą šposą 
savo broliui, nes tikėjo, kad 
kunigas eidamas gultų ras re
volverį tą patį vakarą. Kuni
gas jokiu budu nesurasdamas 
revolverio parašė broliui laiš
ką, sakydamas, kad nors ir 
brolis, bet grąžink revolverį, 
kuri savaitė atgal būdamas pas 
mane svečiuose pavogei. Kuni
go brolis jautėsi skaudžiai įžei
stu ir piktai jiarašė atsakymą, 
kad jeigu esi kunigas, ta! ne
gulėk svetimose lovose, tai ra
si revolverį. Matyt kunigą*- 

lovosapart oficialus 
faktiną, slaptą, o gal dar 
“minkštesnę” lovą.

pas
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Už ką.
Senas Judelis su prekėmis

dzūką, o paskiau važiavusi,— 
baimingu balsu pradėjo Šauk
ti: “Klegėk, brolyci, lunkiškui, 
klegėk, brolyli, lunkiškai!,, 
Tas skaudžiai kapojamas atsa
kė: “Ku gi klegės!, kad jau 
akyse tumsu...’” —Žalgiris.

Įvairenybės
Aigipto piramydos

Seniausia kultūringoji pasau
lio tauta — tai aigiptėnai. Daug 

į tūkstančių metų prieš Kristų, 
kai musų ir kitų dabartinių Eu
ropos tautų protėviai buvo dar 
puslaukiniai, aigiptėnai jau tu
rėjo aukštą savo kultūrą, kurios 
nemaža liekanų užsiliko iki mu
sų dienų. Ir visų Aigipto lieka
nų nuostabiausios yra piramy
dos.

Piramydos, tai Aigipto valdo
vų .faraonų, kapai. Jos stovi 
veik nepasikeitusios ir šiandie, 
kaip stovėjo jau tūkstančius me
tų. Iš viso jų priskaitoma virš 
Aštuonesdešimt. Jos visos sto
vi Lybijos tyrų pakrašty, ant 
dešiniojo Nilo upės kranto, maž
daug 30-ties kilometrų plote. Jų 
didumas yra labai įvairus. Auk
štumas siekia nuo 10 iki 150 
metrų. Taip pat ir medžiaga, iš 
kurios jos padarytos, įvairi. Kai 
kurios padarytos iš tašyto, kai 
kurios iš paprasto uolos skaldi- 
iio, o kitos vėl iš Nilo šlyno ply

tų. Jos visos buvo pastatytos 
lar tūkstančius metų prieš Kri
stų. Jų viduryj, erdviose patal
pose, yra palaidoti tų laikų Ai- 
?ipto valdovų, 
Tačiau jau senai, nežiūrint j vi
las apsaugos pastangas, beveik 
š visų patalpų arabai, ieškoda
mi brangenybių, yra viską išplė- 
ję. Tuo budu žuvo brangiausi 
istorijos turtai apie seniausi 
žmonijos kultūros laiką.

Piramydos, matyti buvo sta
tomos iš pradžių laiptų pavida
lo sienomis, siauryn į viršų. Nuo 
viršaus sienų laiptai vėl Luvo 
priedangai a pd ėdami akmeni
mis, taip kad sienų išorinė pu
sė pasidarydavo lygi. laikui 
bėgant šie dengiamieji akmens 
sutrupėjo, ir piramydų paviršius 
vėl įgavo laiptuotą išvaizdą. Taf
tai palengvina užlipti į jų vii-šų.'

Didžiausią yra vadinamoji 
Cheopso piramyda, kurioje pa

laidotas tų laikų Aigipto šio var- 
■ do faraonas. Jos apačia užima 
1 ketvirtainį plotą, kurio kiekvie
nas kraštas turi 232 metrus il
gio; aukštumas dabar siekia 147 
metrų. Buvusi smaila piramy
dos viršūnė dabar nugriuvusi, ir 
taip pasidarė viršuje aikštelė, 
kurioje gali lengvai sutilpti šim
tas žmonių.

Akmeną uolos skaidinio šios 
piramydos pastatymui suvarto
ta 2K- miliono kubiškų metrų. 
Senovės padavimais, piramydą 
statę 100,000 darbininkų per 30 
metų, tačiau dėl karščio Aigipte 
tik 3 mėnesius metuose tegali
ma buvo dirbti. Taigi šios pi
ramydos pastatymui buvę su
naudota 240 milionų darbo die
nų !....

baltųjų kraujo kamuolėlių, ir 
jog tie kamuolėliai ryja bakteri
jas.

Kadangi žaizdos kiek apipūva, 
tai čia būtinai turi būti bakteri
jų, tam tikrų puvinio bacilų.
Baltieji kraujo kamuolėliai sku- skubėjo į Simono ir Judo atlai- 
ba gelbėti organizmą ir stengia- dus. Pakeliui pavijo dievoti 
si išnaikinti bakterijas. Mečni- žmogų. Tas paklausė, kur talj 
kovas pastebėjo daug kartų to- skubiniesi ir dar anksti rytą 
kį baltųjų kraujo kamuolėlių Judelis geram upe atsakė, kad 
bakterijų naikinimą. Šiltakrau- važiuoja į “Simajudo” “ap 
jų gyvulių blužnis yra geriau
sias tokių kamuolėlių lizdas. 
Mečnikovas sako, kada ši pri
gimties sargyba gyva, t. y. ka
da organizmas visas sveikas, jis 
lengvai atsiginąs nuo antkryčių, 
ir, nors bakterijų ir patektų į or-

si majudo 
skustą”. Žmogus tokį atsaKy 
mą paskaitė sąmoningu įžeidi 
mu šventųjų vardų ir nor 
šventadienio, bet gana tvirti 
kriukiu smarkiai sutvojo pe 
šonus Judeliui. Judelis jokit 
budu negalėjo atspėti už ką ji‘ 
buvo mušamas, 
kaltas. Priveja 
minga j į ir tas 
“kurčius” 
jas, gavęs 
“Simajudo’ 
tvirtesniu kriukiu sutvojo Ju
deliui. Judelį beprotiškai stebi
no už ką jį net du žmonės 
mušė. Važiuodamas toliau pri
vijo ir trečią žmogų, kuris ku
pinas linksmo ūpo užklausė, 
kur gi pikta valia Judelį neša 
taip anksti rytą. Judelis perim
tas baimės atsakė: “Ui! kam 
dar klausi; imk lazdą n 
mušk!” Mat, Judelis manė, kad 
vistięk ir šis trečiasis muš. 
kad ir be kaltės Judelis yra.

faraonu kūnai
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vimo organus'ligonies kambary-;f>ani2mą, daugelį tokių bakteri- 

• < .. I in minnikinu kultini i Lruiiin In.
nes nesijauk 

antrą dievota’ 
klausia, kur g ‘ 
anksti važluo- 

atsakymą, kad į 
“apskustą,” dar

[jų sunaikina baltieji kraujo ka
muolėliai. jų lieką per maža 
ligai sukelti.

Musų laikais limpamųjų ligų 
skiepijimai davė geni vaisių, pa

vyzdžiui: avių ir galvijų skiepi- 
Pasiutimo bakterijos patenka_ jįmil8 daug gyvulių išgelbėjo 

žmonijai ir sustabdė tų ligų 
smarkumą. Kaip rauplių žmo
nės dabar nebebijo, taip lygiai 
nebebaisios pragaro rauplės ir 
džiuma gyvuliams.

Pastero nurodytas skiepiji
mas daugelį išgelbėjo nuo bai
sios pasiutimo ligos. Aprietas 
žmogus virsta laukiniu plėšriu 
gyvuliu ir puola žmones kriin- 

’ ■ sti; aprietiems gydyti paprastai 
( turi įtaisę Pastero laboratorijas 
.arba institutus. Pasiutusių šu- 

žmogui įskiepyta rauplių ma- n') aprietus reikia tuoj vežti j 
terfia sukelia organizme karštį, tokį institutų, kol nematyti pa- 
o paskum daugelį įmetu toks siutimo žymių, o tai atsitinka Mariampoles apskrities piliečio 

kyti reikiamą temperatūrą. Vi- žmogus nebe užsikrečia rauplė- maždaug dviem savaitėms praė- 
atvirinsime ir indelį užkimšime Įsų geriausia ta temperatūra, 
pašildytos vatos kamšteliu, tad i kurioje.mėsa ir žuvis sušąla (— 
bakterijos jau nebepateks į in-1 S C,—12°C); paskum laiko to- 
J U • 1_ 1*___ _ 1 _ _

ne sąlygose gyvena ir 
kas joms tinka, kas užmuša jas.

C. temperatūros 
visai

Visa tai buvo padaryta terijų visimą;
visai

žuvis,
Tiesa,

sustabdo
tokioje
negęn-
vaisiai, 

bakteri

je ir tt.
Choleros lyacilos turi kablelio 

formą; jų randa ligonių išmato
se; jos užkrečia, kada patenka į 
pilvą, geriant, valgant.

kovas.

delį, ir buljonas neges. Taip pat 
pat bus ir su kitomis organinė
mis medžiagomis
mi, daržovėmis, vaisiais, jei mes 
juos gerai įšildę, aklinai, germe- 
tiškai uždarysime, kad ir skar
dinėse užnituosime eina arba ap
tempsime kietai viršelį gumos 
juostele. Tokiu budu apsaugo
tas maistas neges. Tokį apsau
gojimą vadina konservavimu 
(budymu), o pačius budynius 
daiktus — konservais, kurie sti- 
kliuniuose bei skardiniuose ' in
duose ilgus metus gali išbūti ne- 
pagedę. Tokį badymą nurodė 
prancūzas Aperas; jį Apero var
du ir vadina. Mat, aukšta ver
dančio vandens temperatūra 
(IOO°C) užmuša visas bakteri
jas, o iš oro bakterijų sporos taip 
pat neturi pro kur į indą patek
ti. Tokį bakterijų naikinimą 
aukšta temperatūra vadina ste
rilizacija, t. y. įkaitintos bakte-

mėsa, žuvi-

veik visos bakterijos ir sporos 
tokioje temperatūroje žūva.

Tyrinėdamas įvairių tempera
tūrų įtaką įvairioms bakteri
joms, Pasteras surado, jog bak-

emperaturoje 
mėsa, 

daržovės ir tt. 
jų sporos tokioje temperatūroje 

tinkamoms sąly-

Į kraują su pasiutusio šunies sei
lėmis, šuniui kandant.

», ir jis laiko greit 
; g’eodomą maistą ledunėse.

Naujoji technika suteikė žmo
gui galingą įrankį — šaldomą
sias mašinas, kurios įgalina šal
domuosiuose sandėliuose pa’ai-

Tolesni tyrinėjimai stengėsi 
surasti vaistų, kurie galėtų su
mažinti tų bakterijų įtaką orga
nizmui. Tyrimo keliu daktarai 
Įrodė rauplių skiepijimą apsau
gojant nuo rauplių ligos. Pir-i 
ma rauplių skiepus ėmė iš ligo
niu skaudulėlių, o dabar rauplių 
materiją gauna iš veršio, kuris, 
žmogaus užkrėstas, serga raup
lėmis.

Už narsumą Širšių sugelti
IJetuvių spaudos draudimo 

metu rusų žandarams anoni
mui laišku pranešė, kad vieno

llv kzV L Į lt 1rx L l<l 1 r>

jo organizmo nebeveikia jus po įkandimo.

kius produktus maždaug — 5°C 
temperatūroje ištisus metus, ne
bijodami bakterijų.

Daug sunkiau kovoti su tomis 
bakterijomis, kurios apsigyvena 
žmogaus ir naminių gyvulių or
ganizmuose ir kurios sukelia j- 
vairias ligas, čia negalima pa
sinaudoti sterelizacija, šildant 
kūną iki aukštos temperatūros, 
nei smarkiai veikiančią cheminę 
medžiaga; negalima ir aušinti 
iki minėto.^ temperatūros. Taip 
pat negalima organizmo aklinai 
uždaryti, nes kunui reikia oro ir 
maisto, reikia pašalinti pagadin
ti orą, sriutas, mėšlą. Tiesa, 
kad rankomis negalėtų užsikrė
sti, jas plauna dezinfekciniais 
skystimais (sublimatu ir kt.), 
tačiau tai tik išorinė apsauga, o 
ne visiškas apsisaugojimas nuo 
antkričių. Su ligų bakterijo
mis mokslininkai ėmė kovoti vi
sai kitonišku budu, ir čia visų 
naudingiausius žmonijai išradi
mus padarė tas pat Pasteras, 
Mečnikovas, Kochas ir kiti bak
teriologai. < M

Visų pirma pasistengė atskir
ti tam tikrų ligų bakterijas ir 
jas išauklėti laboratorijos sąly-

mis
rauplių bakterijos. Džiovos gydymas ir epidemi

jų radę choleros, džiovos, pra- jos metu nuo kitų ligų apsaugo- 
garo rauplių, pasiutimo bacilas, j imas daugelį gyvulių išgelbsti, 
ėmt* ;us skiepyti gyvuliams. Gy- ir ,apskritai imant, visa bakteri- 
vuliaij kad ir sirg), bete nedvė- jų mokslo sritis jau suteikė 
se. Iš persirgunų gyvulių ėmė 
skilus ir skiepijo juos pirma 
gyvuliams, o paskum ir žmogui.
Pasirodo, jog ir čia, kaip ir raup
les įskiepijus pasirgęs organiz- 

, mas nebeužsikrečia ta pačia li
ga, arba, kaip yra sakoma, orga- 

jnizmas įgauna imunitetą prieš 
ligą. Negana to, pasirodė, jog 
organizmą, kad ir jiu prieš skie
pijimą jau butų užsikrėtęs, ge
rai gina nuo ligos skiepijimas. 
Pasterui pasisekė surasti, kaip 
gydyti pasiutimą, jei tik nuo ap
riejimo tepraėjo ne daugiau, 
kaip dešimt dienų; panašiai gy
do pragaro rauples, kurios iš
naikina ištisas kaimenes.

Pastero nurodymais pasinau
doję, ėmė skiepyti džiumą, cho
lerą, džiovą.

iviočnikovuį pasisekė patirti, 
ką reiškia gyvulių organizmo 
baltieji kraujo rutulėliai. Krau
jyje, be griežinėlių formos Rau
dony rutulėlių, yra dar balti ru
tulėliai, nedidžių minkštų ka
muolėlių formos. Mečnikovas į-

žmonijai labai daug naudos.
Bakteriologijos mokslo dėka, 

žmogus naudoja1 savo tikslams 
bakterijas, kurios rugdo tešlą, 
alų, pieną, naudingomis laiko ir 
tas bakterijas, kurios tinkamai 
rugdo dirvožemį; toks rūgimas 
duoda dirvožemiui azpto, t. y. 
tręšia jį. žmogus tyčiomis už
krečia dirvožemį ir augalų šak
nis bakterijomis, kurios gamina 
azotą, ir verčia jas dirbti jam. 
Gi susipažinęs su žalingomis 
bakterijomis,, žmogus rado, kaip 
jas naikinti, neleisti joms gadin
ti valgomųjų daiktų ir išmoko, 
jei ne visai panaikinti, tad žy
miai susilpninti jų įtaką žmo
gaus ir gyvulių organizmui, y- 
pač.tų bakterijų, kurios sukelia 
visų pavojingiausias ligas. Ir 
higienos ir sanitarijos apsaugo
jimai ir užkrečiamųjų Hgų gy
dymas remiasi bakteriologijos 
teikiamomis Žiniomis. Dabar 
visai aiškiai matome bakteriolo
gijos naudą, teikiamą žmonijai.

nuosavam miške yra liepoje 
įkeltas bičių avilys, kuriame 
visa apylinkė laiko paslėpusi 
lietuviškus laikraščius, žanda
rai skubėjo į nurodytą vietą. 
Atradę, vienas įlipo ir atidarė 
avilį, bet jų nelaimeiv vietoje 
laikraščių rado labai dideli liz
dą širšių, kurios avilio sutren
kimo įpykintos puolė mirtinai 
gelti žandarą. Tas nulipo žemėn 
ir su juo atsekusios širšės su
gėlė visus žandarus, žandarai 
įpykinti skaudaus sugėlimo ne
tik ką keikė laiško atsiuntė ją, 
bet net ir carą, pasiuntė vel
niams. Veltui darę pastangas 
surasti kaltininką, žandaras 
sugrįžo namo su “grobiu'. O 
visi lietuviai turėjo gardaus 
juoko, atmoniję savo piktiems 
priešams.

Išsiblaivė.
dzūkai važiuodami girti 
važiuojant priešais ket- 

arklių vietos dvarponį.

Kiek žmonių miršta
Statistikos apskaičiavimais, 

kasmet miršta 38 milionai žmo
nių, arba kasdien 90,411, kas 
valanda 3,767, kas minutę 63. 
Ketvirtadalis visų žmonių mirš
ta nesulaukę 7 metų, o pusė — 
nesulaukus 17 metų. Iš 100,000 
žmonių tik vienas sulaukia 100 
metų amžiaus.

Du 
sutiko 
vertu 
Dvarponis pamojo ranka, kad 
duotų kelią prasilenkti, bot 
vienas dzūkas antram saro: 
“Žiūrėk broliukas, ana šventas 
oėvas laimina,” — ir važiuoja 
viduriu kelio, dvarponis negali 
prasilenkti. Tuomet dvarponis 
išlipęs pradėjo botagu smar
kiai kapoti pirmiau važiavusį

Išrado prietaisą vande
niu vaikščioti

I^ningrade p. Kornejevas iš
rado prietaisą, kuriuo pagalba 
galima vaikščioti vandens pavir
šiumi. .Prietaisas sveria apiė 
2 kilogramus. Mėginimų metu 
patirta, kad šio prietaiso pagal
ba galima išlaikyti vandens pa
viršiumi einančio žmogaus pu
siausvira.

i
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PADEKIT SAVO PINIGUS
(Iriausia jums pasidėti j šią Pirmutinę 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę
Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE DANU
2201 W. 22nd tel 

k, Kampas Leavitt. Street 
Chicago, Illinois.

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

, ; . , ------r -irmnį ■! i į ų į

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

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

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame i kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

r NAUJIENOS. ChlcagO, UI.

ir

Padaužos rado aukso

..'K

CHEVROLET/j

šeštadienis, Spalio 15, 1927

BANKOS VAI..: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:80 vai. vak.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75® W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

“ Phone Ceentral 599!) 
Kės. Lawnda!c 6707

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

Koom 805 ’ Chicago. »>

I

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

,<* CO"*“"**”
GOOO T* 1

MALT TDNIG'O

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti
nų. Nęi vienas ne
gali bu^i be

arba

Eilra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Pinigai Greit Nusiunčiami į Lietuvę 
ir Kitas Europos Šalis 

3' > mokame už taupymų sąskaitas 
Priimam komercines sąskaitas

Parduodame aukštos rųšies Pirmų Morgičių real 
estate auksinius bonus kurie atneša 6% 

Renduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

BANKINĖS VALANDOS: Kasdie nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
Utarninkais nuo 6 iki 8 vakaro.

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio

SOUTH WEST TRUST AND SAVINOS BANK
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago

Stale Bunka.', Chicago Clcaring Housc priežiūroj

Resursų virš $5,800,000.00
■ '■

Dabar vadinasi visas svietas 
turės lenkti galvas prieš pa
daužas, laižytis prie jų ir šun- 
vuodęgiauti. Dalykas tame, 
kad nuo ateinančio mėnesio 
padaužų respublika galės duoti 
visiems aukų, subsidijų, para
mos, pašalpos, paspirties ir pa
skolų kiek tik kas norės. Mat, 
besidaužydami po svietų sura
dome vienoj baloj nesvietiškai 
daug aukso, tiek daug, kad 
nebus jo kur dėti.

I Urnai užvedėm derybas su 
Tarybų Rusija arba bolševi
kais, kad atmokėjus visas Jos 
skolas ir gavus jai pripažinimų 
visų esamų ir busimų valsty
bių, nes mes gerai žinome, kad 
pinigais galima nupirkti bile 
ką. Bolševikų nususintos Ru
sijos niekas nenori pripažinti, 
bet duok jai pinigų, kad už
tektų ir skolas t apmokėti ir 
pačiai žmoniškai apsigyventi, 
tuoj visi pradės jų girti ir 
gerbti.

Padaužos aiškiai mato ir ap
čiupinėja, kad sviete pridygo 
diktatorių pasipeJnimo tikslais. 
Rusuose žmonės pasisekelbd 
diktatoriais ir pralobo iš to. 
Gyventojai dejuoja lyg plėšikų 
užpulti, bet diktatoriams vis da 
negana turto. Taigi padaužos 
duos diktatoriams tiek aukso, 
kiek tik bus prašoma ir, tik
riname. kad visi pasiduos pa
pirkimui ir pasiliauk? kur nori: 
ramiai gyventi.

Mes esame gerai ištyrę ,kad 
visokie misijonieriai ir bolše
vikų agitatoriai dirba tik to
dėl, kad gauna užmokėti. 
Kas daugiau mokės, len jie 
dirbs. Tie mažai apmokami ne
mokšos, idiotai ir pusgalviai 
gadina svietą. Todėl mes kvie
čiame juos visus susirinki! j 
masinį mitingų kito mėnesio 
pradžioj, kada kiekvienas tin
ginys ir parazitas galės gaut? 
ne beverčių laikraščiu šėrų 
pardavinėti, ne aukų rinkti, ne 
užtektinai aukso. Tuomet nebe
reikės ne beverčių laikraščių Še
rų pardavinėt, ne aukų rinkt, ne 
žmonių šmeižti, ne kitu žuil- 
kiškų darbų dirbti.

Musų tyrinėjimas parodė, 
kad ir bažnyčios nėra niekas 
kita, kaip tik pinigų rinkimu 
kromelis. Už pinigus jas gali 
ir papirkti ir nupirkti. Kad 
paliuosuoti žmones nuo bažny
čios mulkinimo ir begalinio pi
nigų vyliojinio, mes papirksime 

. visų dvasiškijų, kad ji pasi
trauktų į užpakalį, apsiženytų 
ir ramiai sau gyventų, nes mes 
gerai žinome, kad dvasiškija 
už pinigus viskų ir n°t save 
parduoda.

| Nemaža poetų rašo nors ir 
apie lašinius, bile gauna ap
mokėti; nemaža rašytoju ra$o 
tik apie užpakalinius reikalus, 
nes gauna apmokėti; nemaža 
dainininkų gieda nei: “Tėve 
musų” įr “Sveika Marija” už 
pinigus; nemaža kompozitorių 
rašo gaidas “Jonukui dumiu- 

pinigus; nemaža dra- 
stato net “Du keliu” 
klebonijas dėl dolerių;

Bet Amerikoj šitos ypatybės 
nereikalingos. Ne protas, o 
pinigai čia daro žmogų inte
ligentišku. Net ir Lietuvių in
teligentų ratelis Chicagoj ta 
patvirtins. Todėl mes duosime 
gana aukso kiekvienam durniui 
ir gremėzdai, kad jis taptų 
pripažintas inteligentų ir sto- 
tų į visokius ratelius.

Bet, supranta,'/ gerbiamieji: 
jeigu gilesni tyrinėjimai paro-i 
dys, kad musų rastasis aųkdts 
nėra auksas, o kokis nors lui
tas tirštimas, tuomet pasaulis 
pasiliks tokis, kokis buvo iki 
šio1.—Visas Kabiųetas .

Bėda draugui Trockiui |
Kaip žmogus storojas, taip 

kitaip stojas, pašok i s sako. 
Trockis kitusyk buvęs draugai 
Lenino brolis bolševizme, Šian-| 
die jis jau yra nustumtas nuo 
bolševikų politiško lovio. Troc
kis buvo vienas tų, kurie pri
sidėjo daugiausia prie išaugi- 
nimo komunistiškos gyvatės, o 
dabar jau jam pačiam * ta gy- i 
vatę gylį įleido. A įsi rando di-' 
dėsnių bolševikų ir už draugų 
Trockį ir nutarė jį išmesti iš 
pildomojo komunistų komite-i 
to. Jei dar jis nesiliaus ėjęs: 
prieš jo didenybę Juozų Stali
nų ir kitus, tai jam teks eiti 
tais pačiais keliais, kuriais jis 
siuntė savo priešus, būtent 
į Solovecko salas ir Sibirą.

Pas bolševikus tokie dalykai 
ne naujiena. Kur diktatūra 
yra, ten visuomet vienas kt-1 
tiems ant sprando tupi. Kas 
papuolė po diktatūros volu — 
tų išploja. Jeigu bolševikų 
Kuprelis ten papultų ir jam nu
garų ištaisytų, šį karta Troc
kis ten pakliuvo su savo fron
tais ir jiems visiems reikia 
raitytis. O kaip nesenai dar 
musų bolševikai prieš Trockio 
paveikslą kepures ėmė ir len
kėsi. šiandie jie jau ant

Pavyz- 
bolševikų 
prisidėjo 

bol- 
tiek, 

bulvių 
ir jis

šiandie
Trockio spjaudosi, 
džiui, dabartinis 
Strazdas, kuris 
kuris 
ševizino įvykinimo
kiek kiaulė prie 
auginimo, šiandie
jau spiauja tiesiai Trockiui į 
barzdą, kad tas net čiaudi.

Pas bolševikus,' mat, visuo
met taip yra: jie jei gali, tai 
sušaudo arba j belangę įmeta, 
o kurių negali įkasti, tai ant 
tų meta šlykščiausius dalykus. 
Buvusieji jų draugai ir vadai 
neišlieka sausi nuo bolševikiš
kų pamazgų. Jeigu tik kas ne
pritaria bolševikams, to laukia 
apsvaigę bolševikai, kad gar
džiai išsivemti' ant jo.

Draugas Trockis, vargšas, 
dabar liko bolševikų auka ir 
jam tenka gerti bolševikiškas 
pamazgas iš komunistiško po- 
jritiškai-kiauliško lovio.—P.

pi’lti

Užsidegus dvasiai eks- 
pliodavo bolševikas

o Irucks
Ton 

ir Onfy 

1395
f.o. b.FUat,Mlch«

1-Ton
Chasns OnfyK 

‘495
VTon Truck Cbasaii with C«b $610

AU pricca/. o. b. FUat, Mielu

Kurie vado
vauja 

pasaulyje 
populiarumu
Skaičius vartojimo l/i ir tono trokų 
yra šiandie daug didesnis negu kitų 
didumo trokų —< tūkstančių tukstan- 
čiai {vairiausių vertelgų vartoja juos 
dėl kasdieninių savo išvažiojimo tavo- 
rii patarnavimo.
Ir todėl, kad Chevrolet suteikia ge
riausi patarnavimą ir vertę šių dvie
jų rųšių — ir todėl, kad jis yra pi
giausias pasauly už pervežamus sun
kumus į mylią — abudu Chevrolet 
Tono ir >/>• ton6 trokai yra vadovau
janti pasaulyj savo populiarumu.

Ateikite ir pasižiūrėkite patys 
Chevrolet pasiūlo jums sulyginus 
kitais trokais.

Todėl jus žinosite kodėl Chevrolet
ra daubgiausiai pasaulyje išdirbinėja- 
mas gear-shift trekas — kuris turi 
neginčijamą pirmenybę kaip Tono 
taip ir ’/i tono rinkoje:

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

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Orme hion. & Shceta Motor Co. 
65JI2 Cottage Grove Avenue 

Superior Motor Sales 
6948 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motors, Ine.
ChictMzo H£lirhta. Illinoia Ybuhsr A. Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avc.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2839-43 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Calcy Broth?r» 
10638 S.. Michigan Avenue

F. L. Crawford Motor Sale* 
9321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. We»tern Avė.

Mlchiuan Avė. Chevrolet Co. 2234 8. Michison Avenue
Nicburgcr Chevrolet Company 

7744 Stony Island Avenue
A. J. Osterbeek Motor Co. 

7541 S. Halsted Street
NORTH

Milvvaukec Avė. Motor Sales 
2504 Milwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkway

ką 

SU

y-

Nickey Auto Sales 
5010 Ivving Park Blvd. 

Ross Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST
Kay O'Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
lloosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road 
R. &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue. Berwyn 
Wewt A H to Salas2682 ’ W. Waahinarton Blvd. 

George W. Durst Chev. Co. 
741 W. Jackson Blvd.

Fivek's Sales A Service 
2546 S. Turner Avenue 

Keenan Motor Sales 
Cicero, 111.

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Lewia Auto Sales 

3838 Ogden Avenue

r H h U OR L t J S T

ŽIEMA JAU GREITAI BUS ČIONAI!!!
Ar Jus Prisirengė

kui” už 
nudistų 
ir lanko 
rpTiaža 
ir kiaulę už gerų apmokėjimų; 
peteli visi advokatai gina suk
čius ir žmogžudžius už pini
gus; šioj partijų gadynėj ne
maža žmonių tabaluojąs i tarp 
visų partijų, kad daugiau pa
sipelnius. Taip sakant, gyve
name didelės veidmainybės ir 

■JĮ susidrrgimo periodų. Viską 
šitų galima prašalinti pinigais. 
Reiškia, darbas lengvas. Svie
to darkimas bus greitai sustab
dytas, kaip tik visus veidmai
nius ir abžoras papirksime 
auksu, kad jie tylėtų.

I < Padaužos ’• neužmiršta, kad 
nl tauta, nė valstybė negali 
gyventi be inteligentijos. Pa

daužos inteligentu vadina tokĮ 
žmogų, kuris yra plačiai apsi
švietęs, Moku logiugai protau
ti ir džentelmeniškai elgtis.

Viena bolševikų Ežednevna 
skelbia šia kokių telegramų:

“Lodė (Bolševikų rojuje) 
sudegė vienas kaimietis Slob. 
Jis buvo girtas. Užsidegęs ei
ga reta bandė užpust degtukų. 
Užsidegė dvasia r ugniai la
šiukus vidurius kilo explozija.. 
žmogus ant vietos mirė.”

Reiškiu, bolševikas eksplio- 
davo iš karščio.

Iki šiol dar niekur nebuvo 
girdėti, kad dvasia užsidegtų 
ir įlystų į žmogaus vidurius. 
Bet Čia yra faktas, nes bolše
vikai “niekad nemeluoja”. Tai
gi toj bolSevikijoj yra visokių 
šposų.—P.

Ar jus prisirengę sutikti šaltą orą
Dabar yra laikas nusipirkti namų apšildymo 
reikmenis. Mes galime aprūpinti jumis su 
karštu vandeniu ir geru šildomais reikmeni
mis, kas tik reikalinga namų apšildymui.
Mes dabar galime prisistatyti namų apšildy
mo reikmenis j 24 valandas. Jei neturite vi- 

• sų pinigų, tai galite paimti išmokėjimais per
24 Įnėnesius.

Musų visas materiolas yra naujas ir augščiausios rųšies.
Parašykit mums kelis žodžius arba pašaukit telefonu, mes atsiųsi
me ejkspertą inžinierių, kuris suteiks jums pilną apskaitliavimą už 
pilną įvedimą namų apšildymo ąrba tik už materiolą ir tas jums 
nieko nekainuos. . J.
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą naujo ir vartoto plumbingo, 
namų apšildymo reikmenų ir elektrinių reikmenų. Paipas nuker
tam pagal jūsų ažsakymą.

MES PARDUODAM VISIEMS

-
%'

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Sol Ellis &SonsJm>.
BRANCHE STORE

4606-08 W. 22nd St.
Cicero, Illinois

Cicero 130

2118 So, State St
Chicago, Illinois
Victory 2454

V
,i

________________________________________
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Lietuvių Kompozitorių Siluetai

duetai

Vardas ir Pavardė

AdresasGarsiokitės Naujienose

PIRK DEL PELNO

SUTHERLAND
INC

tymo, 
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Kun. Teodoras Brazis
Bažnytinis ir pasaulinis kom

pozitorius. Teoretikas. Jo įdo- 
mioj kūryboj šiek tiek jaučia
ma sausumo ir muzikalinio pe-

o dabar yra verta ta žeme tuk 
Tie žmones kurie tuomet mo

Nariei Chicųgo 
Real Estale 

Board

pirmųjų lietuvių kompozitorių 
—Naujalis ir jis.

Bažnytinė muzika, pasauliniai 
chorai, kantantės, liaudies dai
nos

ilgo ir sunkaus 
suskubęs pasiro- 
vardų lietuvių

Oi dainos dainelės, 
Jus tiktai man vienos 
Galit nuraminti 
ir pasaldyt dienas.

Vienožįnskas.

Atvvater Kent vėliau- 
*sis modelis kaip ant 

paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pą- \ •
veikslo už $98 ir aukš-

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

Jus jau matot didelį išsivystymą South ir South- 
west sidę, taipgi South Shore Distrikto, kur lotai tik 
keletas metų atgal buvo pardavinėjami po $500, o da
bar yra parduodami po $10,000. Jus matot Wilson 
Avė. ir Broadway, kur jus galėjot nupirkti lotus už 
kelis šimtus doleri 
stančius dolerių pėdai 
kėjo pasinaudoti progomis ir nusipirko tada lotus, 
dabar jie sau gyvena ištekliuje ir be jokio rūpesčio. 
Jie uždirbo daug pinigų.

Mirė prieš vienuoliki} metų. 
Vargonininkavo šv. Kotrynos 
bažnyčioje Peterburge. Vienas

VlLtURMlEČIO OFISAS
Suite 1002 

100 W. Monroe St.

PRALEIKIT ŠI NEDĖLDIENI SU MUMIS — TELEFONUOKIT MUMS TUOJ, O MES 
ATVAŽIUOSIME JUMIS PAIMTI

Mes nprime, kad jus būtumėt musų svečiu nedėlioj. Mes norime, kad jus patys 
pamatytumėt dideles progas. Daleiskit nuvesti jumis musų automobiliuje į tų vietų už 
pusę valandos. Tai bus geriausis dalykas kų jus padarysite sau ir savo šeimynai. Pa
šaukit Mr. Lucas TUOJAU, Telefonas Yards 6062.

Pirmas 
-linksmas, gyvas, bet 
kreipimasis j bernelį.

Jus dar niekur kitur nematėt gražesnio išsivys- 
Visi musų rezidencijų lotai yra nepaprastai 
- 50x134 pėdų, suros, vanduo, šalitakiai jau y- 

ra. Gatvės greit bus išcementuotos. Namai jau yra 
statomi. Reikalavimas namų daros i vis didesnis ir

JIN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bltlg., kamjy. 18 St., 3 augitas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canal 0523.

REALTY ASSOCIATION,
G. Lucas - Lithuanian Mgr

dantizmo.
Įdomiai, darniai, pavirkiai ir 

gražiai parašyta jo jaukios cho
ro muzikos vaizdelis “Lėk, sa
kalėli, per ežerėlj” (Nr. 15).

(Bus daugiau)

Tiesų pasakė poetas Vieno- 
žinskas, nes per visą lietuvių 
kompozitorių muzikos meno kū
rybą kiaurai pereina jų šir
džiai sava, artima ir maloni 
lietuvių liaudies daina.

ciaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunsvvick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Rojęs.
Einame į namus ir Ra- 
dio setus sutaisome.

miego ir jau 
dyti visa eile 
muzikos meno genijus ir te
bestovinčių dirvonais operos ir 
simfonijos sritį veikiai 'išdirbs, 
įsės ir iš jos derliaus susilauks.

Lietuviai jau turi savo mu
zikos meno genijų — Čiurlionį. 
Turi talentingą Šimkų, ir visų 
įvairaus laipsnio ir pajėgumo 
(neretai jau baigusių muzikali 
mokslą) talentingų ir gabių 
kompozitorių plejadų.

Remdamasis ta kuklia 
džiaga, kuri man pateko j 
kas, pasistengsiu trumpai 
apibudinti.

Juozas Neimontas

pabrėžtas jos pagrindinis ^bu
dis: rimtis, didybė, platybė.*

Juozas Žilevičius
Išėjo Peterburgo konservato

riją kompozicijos teorijos kla
sėj. Dabar Kauno operos teat
ro 'direktorius. Lietuvių choro 
ir solo dainų autorius.

Sustosime ties jo daina (N 
5) sopranui su smuiku: “Mo
čiute širdele”. Balsas gieda 
lietuvių liaudies melodiją, o 
smuikas su fortepianu dainos

Julius štarkus

Plati, susimąsčiusi jo daina: 
“Siuntė mane motynelė į jū
reles vandenėlio”. Nuoširdi, 
maloni melodija dailiai išsiski
ria įdomiai sugalvotame Star
kaus akompanimento dugne. 
Nuo pradžios ligi pabaigai gir
dėti atsidūsėjimo, tarsi tautos 
vaitojimo motyvas.

Česlovas Sasnauskas

mis- 
palieka

tai jo kūryba.
Jo dainoje “Karvelėli mėly

nasis”, kur paimta liaudies dai
nelės tekstas, švelni, kukli, li- 
riška melodija nepaprastai 
darniai harmonizuoja su tuo 
tekstu. Barnus, plaukte plaukiąs 
ir labai skambus akompani
mentas dar labiau sustiprina tą 
švelnų, malonų lirizmą, kurio 
pilnas šis ramus, tylus meilu
žes pasiilgimas.

Alena Stanek-Laumianskienė
Labai gera pianistė, baigusi 

Maskvos konservatoriją. Prieš 
karą mokė Vilniaus Valst. Mu
zikos Mokykloj. Dabar Kauno 
konservatorijos profesore. lai
bai gabi kompozitorė. Romanai, 
dainos, fortepiano, smuiko, vio
lončelės pjesės. Įdomios jos 
pjesės smuikui: “Tarantelė” ir 
“Mozūras”.

Tarantelų—viesulu siaučian
tis pietų šokis, gyvas ir aistrin
gas. Mozūras prasideda ir bai
gias gražia melancholine melo
dija, kuri aprupa vidury esantį 
melodingų pasakojimų apie tą 
senesnį gyvenimo laikotarpį, 
kąda linksmintasi ir mylėta.

Ne gana to, kad visa chorų 
kūryba, visi romanai, giesmės 
tėra vien liaudies dainos, bet ir, 
pav., toks Naujalis rašydamas 
noktiurnų fortepianui visų sa
vo kurinio vidurį paveda dai
nelei: “Močiute mano”; toks 
Šimkus visus savo įdomius siu
žetus fortepianui sukurė tos 
pačios lietuvių dainos pagrinde

Ii sielio kokio tumista laukiai—parankiausio, prieina- 
miausia kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 

musų Radio Skyrių "Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
fCrautllvije. 'f,.

Jos. F. Budrik {Ine J
3417i21 So. Halsted St., Chicago, III.

} ? ’ Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 v. po piet.

Priežastys tam tokios:
Iš vienos pusės karšta meilė 

ir prisirišimas prie savo šalies 
ir tautos. Iš kitdš —lietuvių 
liaudies dainos grožybė, turtin
gumas, lugalinis įvairumas ir 
lankstumas leidžia jai lengvai 
ir laisvai sutilpti į kokią no
rint meno lytį, į kokius norint 
rėmus.

Lietuvių liaudies daina at
spindi visais Žmogaus dvasios 
gyvenimo atspalviais. Čia ji 
lengva linksmutė, o ten bevilti* 
vargo prislėgta; čia ji pasijuo
kia, pasišaipo, o ten vėl surim
tėja. Ji gali ir svajoti, ir reli
ginį jausmų reikšti, ir rusti pa
sidaryti, ir vėl atlėgti, lėtutė 
pasidaryti, arba vėl palakioti 
pasakų pasauly, o paskui pasi
nerti mistikoj, žodžiu, ji gali 
tiekti dangišką ir žemiškų dva
sios nuotaiką.

Surašytų dainų skaičius jau 
didžiulis. O kiek jų dar liko 
žmonių lupose ir širdyse?!...

Del to netenka stebėtis, kad 
lieveik visa vokalinė lietuvių 
meno muzika ir vyriausiai in-

dugne audžia prašmatnius rit
mo atžvilgiu, charakteringus 
raštus. Tiesa, šiame akademinės 
kūrybos darbe lyg juntama 
kiek sausumo, galvojimo, į ką 
šis autorius ir bendrai, rodos, 
yra linkęs.

Juozas Naujalis
Kauno katedros vargoninin

kas, seniau vedė vargonininkų 
mokyklą, dabar Kauno konser
vatorijos direktorius.

Tai lietuvių muzikos patri
archas. Daugelio bažnytinių ir 
pasaulinių choro kompozicijų 
autorius; sonetai, dainos vienam 
balsui su fortepianu 
fortepiano veikalai.

švelnus brikas. Lengva har
monizacija; vengiama drąsių 
moduliacijų; ritmai lygus, tar
si plaukimas,—tai Naujalis mu
zikas, ramus, gražus, griežtos 
lyties, švelnių, jaukių tonų pie
šinys.

Fortepiano noktiurne Nauja
lis taip pat pasilieka ištikimas 
pagrindinei savo kūrybos nuo
taikai. Pirmosios noktiurno 
dalies lytis dialoginė. Ištęstinės, 
ryškios mulancholinės frazes 
tai aukštųjame moterų registre, 
tai vėl žemąjame vyrų. Antrų 
noktiurno dalį sudaro lietuvių 
liaudies daina: “Močiute mano, 
Širdele mano”, taip pat patiekia 
dialogiškai. Ir pasibaigia ši 
darni, švelni idilija tyliai liu- 
liuojama tos pa&os tlainelčs: 
•‘Močiute mano’* akordais.

Juozo Neimono 8 dainų 
ram chorui rinkiny 
malonaus, tauraus įj

Geras muzikos skonis, gilus 
jautrumas, didelis sumanumas 
(ypač dainoje su gegutės kuka
vimu arba 8-je dainoje., kur 
klijai įdomiai ir įjerai išvestas 

ugato).
Matyti, kad rinkinio autorius Daina tik papildyta, dar ryškiau 

akompanimento ne “pramanė”, 
ict išgirdo jis savo širdy, išgir

do visa sava, artima, o išgir
dęs tik surašė, ‘‘neieškodamas 
gudrybių”.

štai muzikalia lietuvaitės 
mergelės ir bernelio atvaizdas
Trečia daina: “Berneli šio- 

<is”). Nepaprastai jautriai at- 
dliepia į dainos žodžius ir dai- 
lelės melodija ir akompanimen- 
as, kurį davė chorui Neimon-

džiuose motyvuose yra du mu 
zikos kalbos posakiai 
motyvas 
švelnus
Antru motyvu klausiama—grai- 
kščiai*, o gal kiek ir pasityčio- 
jant. Ir vėl kreipimosi moty
vas vėl pora klausinių, bet jau 
tvirtesnių, griežtesnių.

Ramus Neimono akordai pui
kiai apibudina gerą bernelio 
ir lėtų mergelės vaizdų. Įdo
mus giliai sumanytas ritmiš
kumas, vaizduojųs lieknumą, 
lankstumų, lyg jaunuolio ar 
jaunuolės laisvų eiseną.

. Stebėtinai susidariusi šeštos 
dainos melodija: “Plaukiau per 
jurą”. Joje juntama jūrių pla
tybe, didybė ir kartu ramybė, 

tai pirmas motyvas. Antras 
motyvas - begalinis tolis, kurį 
mato plaukius jūrėmis.

čia pravartu pabrėžti simet- 
ringumas tarp motyvų lietuvių 
liaudies dainoje. Daina ryškiai 
pasiskirsto į savo motyvus. Mu
zikus branduolys apčiuopiamas, 
.lis išauga planingai.

Visa tai rodo, jog- lietuvių 
liaudis yra labai muzikali, jos 
siela jautri ir tauri.

Kompozitorius Neimontas ir 
šiai melodijai si ta tiko tolcisj 
harmonizaciją, kuri pilnai susi
lieja šit daina j vieną vienetą.

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

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

Dabar protingo investuotojo akys yra atkreiptos 
i Southv, ėst side, kur tas pats procesas, galimas daik
tas, atsikartos, čia jus galite investuoti tik biskį pi
nigų ir laukti gero uždarbio. Tik pagalvokit. LA 
GRANGE yra taip arti nuo vidurmiesčio, kaip Evan- 
ston į šiaurius su puikia ir pigesne transportacija, 
greitai auganti industrijos apielinke. LA GRAN- 
GE real estate padarys investorius turtingais.

28 MINUTOS VAŽIAVIMO NUO VIDURMIESČIO. — VISAI ARTI NUO TURTŲ 
didesnis, nes atsiranda daug naujų industrijų West 
Sidėje ir daugelis tūkstančių žmonių nori kraustytis 
i šią apielinke- Atsiipyiįi reikia dar ir tai, kad čia 
bus naujas vandeniu susisiekimas. Investoriai pir
mutiniai galės pasinaudoti iš tos progos.

UA GR.ANGE

LIETUVIU OFISAS 
3255 So. Halsted St. 

Telephone Yards 6062
TITLE GARANTUOTA PER CH CAGO TITLE & TRUST CO

Kastantinas Galkovskis
strumentalinė yra dainiškos.

Instrumentalinės muzikos ne
daug, išskyrus Čiurlionį ir da
limi Šimkų.

Orkestrinė ir operinė kūryba 
vos teprasideda ir tebelaukia 
išprusties.
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Padaužų Filosofija
Padaužų Ministerio 

pareiškimas.
Ne Pilietis labai susirūpinęs, 

kitaip sakant, susikrimtęs dul 
Smetonos agentų Ckicaguj, ku
rie, anot jo, I 
jas. Padaužos ___  _______
momentu gali pasakyti visam 
svietui, kad dėl tų fašislų agen
tų musų Respublika ir Tnuta 
gali būti rami.

lando |>o kleboni- . . "
>s Siu.. svarbiu

pė į susirinkusius šiais žo
džiais:

“Gerbiamieji, čionais sušauk
ta mitingas itin svarbiais reika
lais. Musų Daukanto siela štai 

ir renka 
Amerikos 

progą

gatais. Yra dvejopų Žmonių, 
kurie išeina iš socialistų eilių. 
Vieni pailsta, persidirba, pa- 
sęsta, arba nusivilia. Apleidę 
savo draugus, jie nutyla, o tū
li jų, pasislėpę, vėl grjšta dar
ban. Negalima 
perdaug balti, 
prie kiekvieno 
kimo taktiškai, 
tais, reikia 
uinitai
daug draugų, 
pasilsėję vėl artinasi prie 
cialistų, nes juode vis tik ne
užgeso draugiškumo 
mo žarijėlė. Vis tik 
uiti savo širdy: ‘teisi 
dingą, bet lai mano

tokius draugus
Reikia prieiti 

panašaus atsili 
žmoniškai. Kar

uli lylėti, kartais 
pasibarti. Aš žinau 

kurie pailsę ir 
so-

.1. V. BARKAUSKAS
Pasekmingai 

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

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

Antras dalykus yra dar tas. 
kad Padaužos nenori kištis į 
fašistų asmeniškus reikalus. 
Reikia žinoti, kad klebonijose 
gyvena tik kunigai ir jų gas- 
padinės. Jeigu kuris nors fa
šistas turi ką bendro su kuni
gu arba su kunigo gaspadine, 
tai ne musų biznis, o grynai 
asmeninis fašisto reikalas 
šistai 
svieto

irgi nori naudotis 
marnastimis. I*. M.

Fa- 
šio

Del Vaičkaus “Dviejų kelių” 
Padaužų tribūna dar neuždary
ta. Vienok Padaužų švietimo 
Ministerija pasilieku, sau teise, 
kaip ir visuomet, įdėti tokius 
raštus, kokius ji mato tinka* 
mais.—P. S. M.

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry- 

belos dėl išvalymo į tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai ii rody 3. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
I.TTTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★ 3328 So. Halated Street
Tel. Bnulevard 0170

Simanas Daukantas 
Chicagoje 

(Fantazinis feljetonas)

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Simano Daukanto siela atlė
kė j Chicagę. Ilgus amžius to
ji siela nieką neveikusi, dabar 
sumanė parašyti naują veikalą 
galingesni už “Budas lietuvių 
ir žemaičių”. O kadangi Chi
cagoje yra žymi dalis lietuvių 
išeivijos, tai jinai čionai ir nu
sileido. Lietuvoje dabar yra 
daug gerų rašytbjų. bet Ame
rikos lietuvių būdą aprašyti dar 
niekas neapsiėmė.
reikia ne tik būdą, bet ir visus 
jų papročius. Už tai Simano 
Daukanto siela čionais ir apsi
stojo, kai p dabar sakoma, in
formacijų gauti.

Sutinka Daukanto siela vieš
patį Dolerį, kuris valdo šitą ša

O aprašyti
Ofisas Independent Bldg.

& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St 
Tol. Prospect 6691 
llemlock 2160-2101

ntxxxxxzzxzxxxxzxxxxzxxxx-:
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Reumatizmas sausgele
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.56.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

( HICAGO, ILL.
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iį ir klausia jo:
—Galingas dievaitį, pagelbėk 

man surasti lietuvių galinguo
sius sūnūs ir duok įkvėpimo 
juos tinkamai aprašyt.

Viešpats Doleris bizniukai at- 
| kirto:

Klausyk, svajokle, čionais 
(lietuvių yra devynios galybės, 
jie tau patys viską kas reikia 
pasakys. Sušauk susirinkimą, 
pati galėsi juos 
kvosti.

Ir Daukanto 
rimto patarimo, 
pauzdino didelius plakatus, nu
samdė svetainę. Paskirtu laiku 
susirinko galingieji lietuvių 
tautos sūnus. Tvarką vedė 
patsai viešpats Doleris. Pasi
dėjo mitingas. Doleris atsikrei-

tinkamai iš-

siela paklausė
Tuoj aus ats-

r x x xx xx x xx x xx xxxx xxxxxxxx □

Peoples Furniture Co.
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi VVholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbinėjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoniui. čia vi
suomet rasite didelj pasirinki
mą, kaip gatavų setų taip ir 
dėl tižsisakimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro. Saugiai pailginę 
prekių rūšis ir jų žemas ap- 
kainaviinus busite tikri, kad 
Peopiea Furniture Co. Krautu
vės yra geriausia vieta pirkti 
seklyčiai sėt na ir visaa kitas na
mu reikmenis.

LENGVUS IŠMOKftJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

atkeliavo j Chicago
■ medžiagą istorijai

, Visi turėsite 
pasakyti savo žodį“.

Daukanto siela tuojaus ir 
pradeda klausti:

Kas jūsų tarpe žymiausias 
lietuvis?

Atsistoja lietuvis ir sako: Aš, 
o kas čia kitas 
silygins? Aš galiu nupirkti ir (Kažin ar 
parduoti visą susirinkimą, ar

didžiai Padov) artimiausia man orga- 
pinigų nizacija.
ar su-

manim su-

jie jau- 
ar klai- 
partija’.

niškai-patriotiškas posakis? K.

Sežtadięnb, Sįpalio 15,1927

RŪŠIS, VADOVAVIMAS 
PAGRINDAS GERUMO

IhidHon padirbimaa pralenkia kitus vadovavime, veikime ir atsako- 
mingume, todėl kad čia yra vartojamas pirmos rųšies materiolaa ir
atsakantis darbas. Tavorų dastatytojai gali jums pasakyti, kad ta- 
vorai yra taip geri kaip ir brangių karų. Ir ta rųfiis karų ifidirbinė- 
jimo yra garantuota Ir prižiūrima taip atsargiai, kad ta gera rųšis 
vlsuopiet pasilaikytų.

Aukšto Spaudimo Veikimas
Kuris Sujudina Veterunus Ekspertus

yla ir kitokių žmonių, 
gyvatišku temperementu. Supy
kę už ką nors, nepravarę savo 
valios, neatsiekę garbės, kurios 
jie norėjo ar dėl kitokių prie
žasčių jie išeina iš musų ei
lių (kaip kada būna prašalin
ti) ir virsta aktyviais renega
tas, niekšais. Jie 
priešų eiles ir tie 
juos, išspauzdami, 

Imono visą tulžį ir vadinamus 
sekretus. Neužvydėtinas gy
venimas tokių parazitų. Tary
tum,. norėdami 
sąžinės paskutinę 
dūksta, terliojasi, 

[karkina, kaip tas 
; nas, paleistas nuo

supranti? A? Aš esu 
gerbiamas pilietis, turiu 
ir visko ko man reikia, 
pranti.

Daukanto siela paklausė:
O kas tau tuos pinigus da

vė? Aš žinau, aš mačiau ir 
štai turiu afidavitą nuo tų dū
šių, kurias tu savo laiku nu
skriaudei.. . Ką pasakysi?

Susirinkę lietuviai nutilo, 
didelis ponas suriko: Ką 
čia pliauški? Eik sau į peklą 
kur atėjai.

Daukanto siela pridūrė: Tams
ta turi pinigų, liet dauginus 
nieko neturi, reiškia tamista ne 
kokis lietuvis, o prie to dar 
tamstos būdas ne letuviškas. 
Apie tamista aš savo knygoje 
kas reikia parašysiu.

Perstatoma kitas apijaunis i , • . • . - * :, . , . , 1 •' . ¥ darosi bjauresni, negu priešai,lietuvis su deimantu ant pirs-; purjeni 
to. Jisai kalba:

Gerbiamieji, aš savo darbu 
Įsigijau turtą, pardavinėdamas, 
pirkdamas ir mainydamas tur
tą. Esmi doras pilietis, turiu 
šeimyną ir myliu Lietuvą.

Daukanto siela pasižiurėjo ir 
tarė:

Žinau aš tave, gerbiamasis, 
žinau kokiais keliais turtą įsi- ngs į^sj tarimą j 
gijai. ‘
tuščia 
lenų.

Paskui kalbėjo tuzinas (lar.pdj f" 
panašių žmonių ir visiems Dau- j petrikienę. 
kanto siela tą patį pasakė: sės-1 l)audoja,

o
(u pereina

išnaudoja 
kai)> iš le-

užrėkti savo 
žymelę, jie 

spjaudosi,

lenciūgo. Jie

jie tarnauju. Visas jų 
gyvenimo tikslas — lieti tul
žį, bjauroti. Jie virsta isterikais 
ir judošininkais tuo pačiu kar
tu. Jų amunicija ir insinua
cijų sandėlis greitai išsisemia. 
Tuomet jie virsta ta a k laja 
žarna, kuri baisiai baršk, ku
pina vilties ir baimės, kad die
vas susimylėtu. (Imu čia Ilei-

žinau, kad tavo galva: 
nors kišenius pilnas do-l

Sėskis.

—0—
Paimkime tokį Brooklyno le

meną Vidiką, ar Chicagos skre- 
i Strazdą, ar cypdąvatkę 

. Atžagareiviai juos 
kaipo pastumdėlius 

ne tiek savo locnom spėkom 
stiprinti, kiek skleisti savotiš-

Per automobilių ekspertų iš “Automobile Topics

“Ji» turi... visų nmarkumą pasaulyje... 
iš syk smarkiai bėga kaip tik prade
dama su juo važiuoti. Jis visuomet 
bėga labai tykiai. Silpnų 
bėgime negelma rasti.......
“Iš didelio susigrūdimo jis 
bėga, tartum Hudsonuu dėl 
padarytas. Iš lėto j smarku važiavi
mą su juo galima pradėti be jokių 
(rūbelių ir užsimąstymo.
“ir dar toliau. Amerikos inžinieriai 
yra padarę tą karų taip gerai, kad

vietų jo

bėgti i6- 
to ir yru

anglijonai vien tik turi atebėtia. Ain 
lludsono inžinas kuomet staigiai ati
daroma \ažiuoja j kalną, tai tik bia- 
kj išduodu balau ir jau būna kalne. . 
“Prie panašių apystovų kiti inžinai 
kūrenami tuo pačiu kuru negalėtų to 
padaryti....

“Hudsono motoras atlieka tų put) vei
kimą ir paprastu kuru, kuris yra par
davinėjamas visur paprasta kaina.”

HUDSON Super-Six
lį j8-tnch wheeiba^ Standard Models a**-**

Goach $1175 Sedan $1285 Coach $1285 Sedan $1385

Custom-built Models {127-lnch tvheelbasc)
B ro ūgliam $1575 7-Pasa. Phaeton $1600 7-Pass. Sedan $1850

Ali priets f. o. b. Detrolt, ptus war ettds9 ta*

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 
reikalaukite lietuvio r.irdavčjo.

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 fanai 6982
M .KEŽA S. Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

kis, žinau, kad tavo galva tuš
čia.

Paskui Daukanto siela prabilo į lietuvišką bludą, širšių liz- 
■ Jdo chaosą. Nieko savo, nieko 

ar"^1 ilocno jie jau sutverti negali: 
P ra-i Per jų koserę eina tik des- 

balsai.
žmonės j ų 
visai nese- 
socialistus, 

dreses 
Juk buvote jau 

žmonės. 
O dabar —viskas atbulai. Bet 
jeigu jus melavote vakar, jei
gu sakotės buvote durni, 
ką mes žinomi kad šiandie jus 
nedurni, kad šiandie jus neme
luojate? ()t, blaškotės į visas 
puses, kaip blozni daiktai iii tiek!

—0—
šitas raštas yra pagamintas 

virš pažymėto autoriaus, ir 
yra tilpęs “Laisvės’” No. 216 
š. m. Aš tik pakeičiau keletą 
žodžių iš pradžios jo rašto, ir 
pakeičiau tūlas pavardes, šiaip 
viskas palikta kaip originale. 
Iš šito rašto kiekvienas skaity-i 
tojas gali kuoaiškiausia maty
ti, kaip Prūseika su savo se
kėjais lementavoja ir plusta 
kitus žmones, bet tikrenybėj, 
tai jų tokis plūdimas kitų as
menų pilniausia atatinka jiems. 
Kas iš musų nežino, kad Pru- 
seika, Paukštys, Vidikas, Straz
das, Andriulis ir kiti buvo so
cialistų organiazcijos nariais ir 
dėl jos darbavosi ? Kas nežino, 
kad jie tą organizaciją apleido 
ir ją dabar kuo blausiausia 
šmeižia ir niekina. Ir ve, da
bar tie žmonės' plusta kitus, 
kad tie apleido jų komunistiš
kas organizacijas. Tačiaus jn| 
plūdimas, pakeitus tik 
tą, pilniausia atatinka 
la ant jų galvos. Jei 
ka su savo sekėjais ........ .

# , (prieš veidrodį, lai matys ne ką
iešas prisipažinimas (kitą, kaip tik vien tuos sutvė- 

Sekant L. Pruseiką rimus, kuriuos jie perstatų 
-  blogiausiais asmenimis esant.

Biauraiusi žmonės dėl ma- Nejausdami save numaskuoja, 
nęs yra tie buvusieji socialis- pririša prie gėdos stulpo 
tai, kurie, išėję iš socialistų abiem rankom patys save nu- 
eilių, virto (gyvatiškais rene- plaka.—K. Padovinis.

šitaip:* I Klausykit, lietuviai, 
nėra jūsų tarpe nė vieno 
kilnaus žmogaus, kuris turi ką 
nors galvoje? Aš jau kelis 
žinau, bet matau, kad jums ru
pi tiktai pinigai, o ne protas. 
Jus turite švietėjų savo tarpe, 
bet jiems neduodate progos čia 
pasirodyti. Jie ir nenori mai
šytis su doleriniais patriotais, 
kaip jus kad čia sakote. Visi 
jūsų gabesni lietuviai skurstu, 
visos išmintingos galvos beiz- 
mantuose sugrustos. Jūsų ra
šytojai, mokytojai skursta, o 
jūsų tuščiagalviai giriasi savo 
doleriais. Aš taip ir parašy
siu.. .

Ir aš dabar trumpai galiu 
jūsų istoriją parašyti šitais žo
džiais:

“Aplankiau savo brolius užma
ry ir be galo nusiviliau. leško- 
kilnybės, bet radau dolerinį pa
jau, ieškojau lietuviškos pra- 
siputimą. Doleris valdo jūsų 
širdis ir doleris jums geriausias 
idealas. Skursta jūsų talentai, 
o lėbauja jūsų tuščiagalviai, 
kurie dabar save vadina di
džiai gerbiamais. Užmiršta vis
kas, kas kelia žmogų aukštyn, 
bet keliama aukštyn tai, kas 
žemina ir gyvulina kiekvieną 
žmogų. Aš keliauju atgal i 
dausas, pasiėmusi kelias jūsų 

[patremtų rašytojų knygas, ap
lankiusi jūsų nužemintų švietė
jų kapus ir namus. Ir dabar 
pasakysiu visiems dausose gy- 
venalienis' lietuviams, kad Ame
rikos lietuviai eina gyvuliškais 
keliais, kad jie baigia žudyti 
savo kilnesnius brolius, o peni 
tuščiagalvius šaldras, kurie sa
vo doleriais galingi”.—Atkas.

Sekant L. Pruseiką

Klauskit Mr. Montvid

trukcijos, griovimo
švarus, bešaliai 

klausia: nagi, dar 
nai jus šaukėte už 
rodėte savo raudonas 
ir naktaizas”.
suaugę, pilno proto

tai

žodį ki- 
ir puo- 
Prusel- 
atsistos

Ir

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South n Avė.

o

o

J, SAVICKAS

irai i m pau
tai p žemas 
Visi styliai 
sezono jau

A. F. GZESNA
1657 W. 45th St.

. Kampan Paulina Street
Atdara dieną ir naktj

Phone Boulevard 4552

6234 S. YVestern A v.

Chicago, 111.
Atdara Nedėliimis nuo
8 iki 1-mai po pietų.

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Muno ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išradi m i
paveikslų 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs

pngrahus, poka 
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonaa Yards 1546

Chicago, III.

GERIAUSIOS ORAPA-
NOS, STYLIŠKUME 

IR STIPRUME
Šiame Rudeninio sezono 
atidaryme, mes turime 
apie 200 įvairių modelių, 
todėl ateikite ankščiau, 
kad išsiskirtumet vieną iš 
geriausiu.

Turkiškos, Rusiskos 
Sulfurinčs Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektriniais prie-l 
taisuis tik ką dabar naujai įtaasy- 
lais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

MineraŲnės, suderinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo , 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo K iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

Nauji Rudeniniai
Siutai ir apsiaustai
Jų vertybė yra labai 
didelė sulyginamai su 
kitais. Kada jus pa
matysite didžiausi pa
sirinkimą stylių, spal
vų ir materijų geru
mą, jus nusistebėsite, 
kaip mes 
duoti už 
kainas. 
Rudeninio
yra. Ateikite ir persi
tikrinkite. Gerai žino
mais bargenais seniai 
pagarsėjęs ir visada 
gerai patarnaujantis.


