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Lietuviu Kongreso Rygoj rezoliucijos
Kongresas laiko 
Smetonos fašistų 
valdžia neteisėta 

L L

Meksikos maištinin
kų vadas sušaudyta
200 maištininkų pasidavė fede- 

ralinei kariuomenei
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Fašistai ėda vokie- Mussolint susiaurins 
eina pietųJTiroliuje
|sakė dagi vokiškus kapų pa- -----------

minklų parašus ištrinti

Savo politika ji vedanti Lietu
vą į nedraugingus santykius 
su kaimynais ir j visišką 
krašto nepriklausomybės pra
radimą

VABšAVA, iapkr. 11.—Var
šuvoj ganias pilnas turinys re
zoliucijų, kurios buvo politinių 
Lietuvos emigrantų priimtos 
laikytame Rygoje lapkričio 6 
dieną kongrese.

Kongresas žiuri į dabartines 
neteisėtos fašistinės Lietuvos 
valdžios nusistatymą užsienio 
politikoje kaip j labai pavojin
gą, nes jis veda į visišką Lie
tuvos izoliavimą nuo viso pa
saulio demokratijos, į nedrau
gingus santykius su visais Lie
tuvos, kaimynais ir j pilietinj 
karą pačioj Lietuvoj, kas galų 
gale gali pasibaigti krašto ne- 
pr i k I a u sąm y bes pra ra d i m u.

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 11. —Oficialiai buvo pa
skelbta, kad Titzizintloj, Vera 
('.ruzo provincijoj, vakar tapęs 
sušaudytos generolas Silvanio 
Garcia, ainiais sugauto ir su* 
šaudyto vyriausiojo maištinin
kų vado, gen. Arnulfo Gome- 
zo, sėbras.

Pranešama taipjau, kad lx- 
buacane pasidavę federalinei 
generolo Manuelio Lugo ka
riuomenei du šimtai maištingų 
kalniečių.

Svetimų kraštų delega
cijų konferencija 

Maskvoje f
išMM

VIEN NA, Austrija, lapkr. 11.
Neue Freie Presse paduoda 

iš Innsbrucker Nachrichten ži 
nią, kad kai kuriose pietų Ti- 
roliaus vietose italų vyriausy
bė išleidus įsakymą ištrinti ka
pų paminkluose vokiškus para
šus ir pakeisti juos itališkais. 
'Intai turį būt padaryta iki 
ateinančių Naujų Metų. Atei
ty ant visų statomų kapų pa
minklų galės būt dedami tik 
itališki parašai.

Pakeistame atstovų bute tebus 
vieni fašistai; kitos partijos 
bus panaikintos

Nobelio dovana už nuo 
pelnus fizikoje

Kongresas yra tos nuomo
nės, kad Lietuva turi eiti keliu, 
kurs vestų ją prie užmezgimo 
draugingų*santykių su visomis 
kaimynų valstybėmis, ypač su 
Latvija ir Estija.

Kai dėl Lenkijos, kongresas 
n»:dsako už užmezgimą diplo
matinių santykių ir likvidavi
mą karo stovio, dirbtinai šovi
nistinių lietuvių fakcijų 
komo. Toliau kongresas 
sako už tai, kad visi 
klausimai butų išlyginti
keliu ir tuo bildu prieiti prie 
normalinių politinių ir ekono
miniu santykių tarp abiejų vai
si vbiu įsteigimo.

- --r-

palai- 
pasi- 

ginču 
taikos

MASKVA, lapkr. 11. Mas
kvoj prasidėjo svetimų valsty- 
’ių delegacijų, dalyvavusių de
šimties metų bolševikų revo
liucijos sukaktuvių šventime, 
konferencija. Ją atidarė Solo- 
mon Lozovsky, profsojuzų in
ternacionalo sekretorius. Orga
nizacinio komiteto sekretorius 
nuskribę. kad konferencijoj da 
gyvaują 1,000 delegatų, atsto
vaujančių keturiasdešimt še
šioms valstybėms. Konferenci
ją atidarius sovietų premjeras 
Rikov laikė kalba apie ' u kuUkt 
minį ir kultūrinį sovietijos 
vvstvmasi. • ♦ •

Z / (Pacific and Atlantic Photo)

Iš potvinio Mass. valstijoj: — Vandens išardytos cementinis kelias ir geležinkelio bėgiai ties 
Leominster. Mass. Potvinio užkluptas automobilistas, kurio automobilius atsidūrė po bėgiais, 
betgi išsigelbėjo. J

Lenkai nesuranda 
savo seimo atstovo

Nankinas paskelbia 
tikybos laisvę

Komunistas Pasczuk pabėgęs 
rj* $25,000 partijos gautų iš

• Amerikos pinigų

“Karalius” Benjami
nas netenka kara

lystės -

Konfercncija, kurioj, be ki
tų, dalyvauja amerikietis 
Scott Nearing, franeuzų 
tojas Henri Barbusse, 
Dr. Sun Jal-Seno našle ir 
sikiitis Diego de Riviera, 
ksis per keletą dienų.

rašy

mek- 
trau-

VARŠAVA, lapkr. 11.
L i kų vyriausybė ieško seimo 
atstovo, komunisto Pasczuko, 
prieš kiek laiko kažin kur pra
nyk tįsio. Pasczukas yra kalti
namas dėl pavogimo 25,000 do
lerių Amerikos pinigais, kurie 
buvę Lenkų komunistų parti
ni atsiųsti iš Jungtinių Vais

tu bių ir pavesti jo globai.
Ita^czukui prapuolus, kairie

ji laikraščiai buvo įtarę vai

kinų nacionalistų valdžia už
gina religinius persekioji
mus; taipjau opiumo rūky
mą

ŠANGHAJUfi, Kinai, lapkr. 
11. Kinų nacionalistų val
džia Nankine išleido parėdy
mą, kuriuo garantuojama reli- 

(.':nč laisvė visoje nacionalistų 
valdomoje teritorijoje. Nacio
nalistai gi šiandie valdo apie 
'ris ketvirtadalius visos Kinų 
žemės.

Tuo parėdymu užginamu bet

Dovido Namų kolonija likviduo
jama, Ben ištremiamas

ST. JOSEPH, Mich., lapkr. 
II. Dvidešimt trejus nigtuj 
viešpatavęs kaip tikras turkų 
sultonas, “karalius” Benjami
nas Purnell, senas ir nukaršęs 
Dovido Namų kolonijos vadas, 
pagaliau tapo karalius be ka- 
alystės, piemuo be avelių.
Teisėjo Louis H. Fead nuo

sprendžiu, Izraeli t ų kolonijr 
:k viduojanui kaip “public nui-i 
šame”, o “karalius” Benjami-I

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 11. — Švedų Mokslo 
Akademija 1927 metų Nobelio 
dovaną už nuopelnus fizikos 
moksluose paskyrė bendra 
Chicagos Universiteto fizikos 
profesoriui Arthurui (Kompto
nui ir Cambridge Universiteto 
prof. Charles Thompson-Rees 
Wilsonui.
Protestuoja dei pripažinimo do 

vanos de I^eddai
STOKHOLMAS, Švedija, lap

kričio 11. — Kai kurie švedų 
laikraščiai nepatenkinti paaky 
•imu Nobelio dovanos italų ra
itotai Gražiai de Leddai, pa- 

reikšdami nuomonės, kad lite
ratūroj bene daugiau esąs nu 
sipelnęs jos tautietis Gugliel- 
mo Ferrero.

Motina ir keturi vaikai 
mirė dėl vargo

-v.i; f y-irą.ifr;

ROMA, Italija, lapkr. 11. - 
Aukštoji fašistų taryba, dikta
toriui Mussoliniui pirmininkau
jant, nutarė visai pakeisti da
bartinį krašto seimą (atstovų 
butą) ir panaikinti rinkimus 
visuotinu žmonių balsavimu.

Taryba padare šitokių nuta
rimų :

Visas ekonomines krašto jė
gas sujungti j tryliką didžiulių 
gamintojų ir darbininku orga
nizacijų.

Iš visos krašto teritorijos 
padaryti vieną renkamąją ko- 
tegiją.

Balsavimo teisę duoii tik 
tiems, kurie savo darbais pasi
rodys esą naudingi veiksniai 
kraštu gyvenime. Apie jų gi 
naudingumą bus sprendžiama 
’š to, kaip jie sumoka savo 
mokesnius korporacijai ar uni
tai. kurioms jie priklauso.

Sumažinti atstovų skaičių iš 
')()0 į 400.

Senatą palikti dabartinėj jo 
sudėty.

Aukštoji fašistų taryba ins
truktavo ' teisingumo ministerį 
išnagrinėti ios tarimus ir pa
teikti atitinkamą įstatymo pro
jektą. Projektas turi būt pri
statytas ateinančiam tarylx>g 
susirinkimui, kuris įvyks sau
sio mėnesį.

Bendrai, taryba siekia panai
kinti visas politines partijas, 
kurios yra priešingos fašizmui, 
taip kad busimame, pakeista
me valstybės atstovų bute te
būtu vienu viena ir viešpatau-
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Lietuvių Kongreso Rygoj rezoliucijos
Kongresas laiko Meksikos maištinin
Smetonos fašistų 
valdžia neteisėta

kų vadas sušaudyta
200 maištininkų pasidavė fede- 

ralinei kariuomenei

Savo politika ji vedanti Lietu-; 
vą j nedraugingus santykius 
su kaimynais ir j visišką 
krašto nepriklausomybės pra
radimą

VARsAVA, 'lapkr. 11.—Var
šuvoj gautas pilnas turinys re
zoliucijų, kurios buvo politinių 
Lietuvos emigrantų priimtos 
laikytame Rygoje lapkričio 6 
dienų kongrese.

Kongresas žiuri į dabartinės 
neteisėtos fašistinės Lietuvos 
valdžios nusistatymų užsienio 
politikoje kaip į labai pavojin
gą, nes jis veda į visiškų Lie
tuvos izoliavimą nuo viso pa
saulio demokratijos, į nedrau
gingus santykius su visais Lie
tuvos, kaimynais ir j pilietinį 
karų pačioj Lietuvoj, kas galų 
gale gali pasibaigti krašto ne
priklausomybės praradimu.

Kongresas yra tos nuomo
nes. kad Lietuva turi eiti keliu, 
kurs vestų jų prie užmezgimo 
draugingų* santykių su visomis 
kaimynų valstybėmis, ypač su 
Latvija ir Estija. « <

Kai dėl Lenkijos, kongresas 
n nisako už užmezgimą diplo
matinių santykių ir likvidavi
mų Juiro stovio, dirbtinai šovi
nistiniu lietuvių fakcijų palai
komo. Toliau kongresas 
sako už tai,

MEKSIKOS MIESTAS, 
kričio 11. —Oficialiai buvo pa
skelbta, kad Titzizintloj, Vera 
Gružo provincijoj, vakar tapęs 
sušaudytas generolas Silvanio 
Garcia, aminis sugauto ir su
šaudyto vyriausiojo maištinin
kų vado, gen. Arnulfo Gome- 
zo, sėbras.

Pranešama taipjau, kad Ix- 
huaeane pasidavę federalinei 
generolo Manuelio Lugo ka
riuomenei du šimtai maištingų 
kalniečių.

Svetimų kraštų delega
cijų konferencija 

Maskvoje '
MASKVA, lapkr. 11. Mas

kvoj prasidėjo svetimų valsty
bių delegacijų, dalyvavusių de
šimties metų bolševikų revo
liucijos sukaktuvių šventime, 
konferencija. Ją atidarė Solo- 
mon Lozovsky, profsojuzų in-
‘•(•rnacionalo sekretorius. Orga
nizacinio komiteto sekretorius

| Pacific and Atlantic Photo!

Iš potvinio Mass. valstijoj: — Vandens išardytas cementinis kelias ir geležinkelio bėgiai ties 
Leominster, Mass. Potvinio užkluptas automobilistas, kurio automobilius atsidūrė po bėgiais, 
betgi išsigelbėjo. I

Lenkai nesuranda Nankinas paskelbia 
savo seimo atstovo

Fašistai ėda vokie 
čius pietų Tiroliuje

|sakė dagi vokiškus kapų 
minklų parašus ištrinti

Mussolini susiaurins 
rinkimų teisę

pa

VIENNA, Austrija, lapkr. 11.
Neue Freie Presse paduoda 

iš Innsbrucker Nachrichten ži 
nią, kad kai kuriose pietų Ti- 
roliaus vietose italų vyriausy
bė išleidus įsakymą ištrinti ka
pų paminkluose vokiškus para
šus ir pakeisti juos itališkais. 
Tatai turį būt padaryta iki 
ateinančių Naujų Metų. Atei
ty ant visų statomų kapų pa
minklų galės būt dedami 
itališki parašai.

Pakeistame atstovų bute tebus 
vieni fašistai; kitos partijos 
bus panaikintos

ROMA, Italija, lapkr. 11. - 
Aukštoji fašistų taryba, dik a- 
toriui Mussoliniui pirmininkau
jant, nutarė visai pakeisti dar 
bartinį krašto seimų (atstovų 
butų) ir 
visuotinu

panaikinti rinkimus 
žmonių balsavimu.
padarė šitokių nuta-

lik'

Nobelio dovana už nuo
pelnus fizikoje

paskyrė

pasi- 
kad visi ginču 

klausimai butų išlyginti taikos 
keliu ir tuo bildu prieiti prie 
normalinių politinių ir ekono
minių santykių tarp abiejų val
stybių įsteigimo.

Buvusi demokratinė Lietu
vos valdžia buvo pradėjus me
lsti draugingus politinius san
tykius su sovietų Rusija. Tų 
santykių susitiprinimas ir eko
nominis atsigavimas bendra- 
darinaujant su Rusija turėtų 
didelės reikšmės Lietuvos eko
nominiam kilimui ir gerovei.

nuskellė. kad konferencijoj da 
lyvaują 1,(MK) delegatų, atsto
vaujančių keturiasdešimt še
šioms valstybėms. Konferenci
jų atidarius sovietų premjeras 
Rikov laikė kalba apie ‘ ckoaAt 
mini ir kultūrinį sovietijos 
vvstvmasi. * • •

Konferencija, hurioj, be ki
tų, dalyvauja amerikietis 
Scott Neari ng, franeuzų 
tojas Henri Barbusse. 
Dr. Sun Jat-Seno našlė ir 
sikittis Diego de Riviera, 
ksis per keletu dienų.

Komunistas Pasczuk 
rir $25,00C partijos

- Amerikos pinigų

tikybos laisvę
pabėgęs - - -------

gautų iš Kinų nacionalistų valdžia už

“Karalius” Benjami 
nas netenka kara

lystės -

Mokslo 
Nobelio 
fizikos 

bendra 
fiziko?

Comp to

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 11. — Švedų 
Akademija 1927 metų 
dovaną už nuopelnus 
moksluose
Chicagos Universiteto 
profesoriui Arthurui 
nui ir ('.ambridge Universiteto 
prof. Charles Thompson-Rees 
Wilsonui.

mek- 
trau-

Sovietai nori g-aut Ame
rikoj ^100,000,000

Didžioio karo paliaubų 
šventimas

Vakar Jungtinėse Valstybė
se buvo švenčiamos devynerių 
metų paliaubų sukaktuvės ir 
žuvusių pasauliniame kare 77,- 
000 Amerikos kareiviu atminti
nės. Chicagoje daug didžiulių 
biznio įstaigų buvo uždaryta. 
J.vgiai 11 valandą dienos vi
soks judėjimas mieste buvo 
valandėlę sustojęs, r o “daun- 
taune” iš '‘skaiskrėpėrių” ėmė 
“snigti” smulkiai sudraskytų 
popierių • sniegas, kuris nuklo
jo visas ‘gatves ir šalygatvius.

NE\V YORKAS, lapkr. 11. 
— N. Y. Tinus sakosi sužino
jęs iš tikrų šaltinių, kad sovie
tų valdžios atstovai bandą iš
siderėti iš Amerikos bankinin
kų $100,000,000 paskolos. Ta
tai betgi jiems nekaip sekasi. 
Svarbiausia tam klintis, viena, 
Jungtinių Valstybių atsisaky
mas pripažinti sovietų valdžią, 
antra, pastarosios nepasiru pi
ningas Rusų skola Amerikai.

VARšAVA, lapkr. 11.
L i kų vyriausybe ieško seimo 
atstovo, komunisto Pasczuko, 
prieš kiek laiko kažin kur pra- 
nvkusio. Pasczukas yra kalti
namas dėl pavogimo 25,000 do
lerių Amerikos pinigais, kurie 
buvę Lenkų komunistų parti
ni atsiųsti iš Jungtinių Vais

tu biy ir pavesti jo globai.
Pasczukui prapuolus, kairie

ji laikraščiai buvo įtarę val
džią, kad ji slaptu budu pasi
rūpinus n epą k ei i čiam a 
inunistu atstovą kur 
'dabar betgi manoma, 
su pinigais pabėgęs Į

jai ko- 
nudėti, 

kad jis 
užsieni.

J. V. bankų depozitai 
prašoka viso pasaulio 

depozitus

BOMBOS SPROGIMAS
DRASKfi MOKYKLA

AP-

AV1LKES BARE, Pa., lapkr. 
11. — Bombos sprogimo West 
Pittstone buvo nugriautas nau 
iai pastatytos vidurinės mo 
kvklos priešakis ir apdraskyti 
kiti artimesni namai. Žmonių 
niekas nenukentėjo. Materiali
nės žalos padaryta daugiau 
kain $20.000. Policija mano, 
kad bombą padėjęs koks ma
niakas.

There’s a reason

VVASIIINGTONAS, lapkr. 
11 Civilinės tarnybos ko
misija gavo 15,000 aplikacijų 
iš asmenų, norinčių gauti vie
tos kaip prohibicijos agentai.

Vokiečiai orašo leisti 
skolintis iš Amerikos
BERLINAS, lapkr. 11

Įvairios vokiečių firmos 
miestai prašo savo vyriausybių 
leidimo priimti iš Amerikos fi
nansininkų naujų paskolų, ben
drai apie 120 nvlionų dolerių. 
.Jų prašymai svarstomi.

TRAUKINYS UžMUšft
FARMERIO AVIS

63

ir

DECATUR, III., lapkr. 11.— 
Netoli nuo čia gyvenančio far- 
merio Crowell’io besiganiusių 
avių būrys suėjo geležinkelio 
linijom Tuo tarpu artinos trau
kinys. Avys leidosi išilgai ge
ležinkeliu bėgti, l>et nepabėgo: 
greitasis traukinys suvažinėjo 
šešiasdešimt tris avis.

RADO NUŽUDYTA FARME- 
RIŲ ŠEIMYNĄ

gina
mus;
maa

religinius persekioji 
taipjau opiumo niky

Dovido Namų kolonija likviduo
jama, Ben ištremiamas

Protestuoja dėl pripažinimo do 
vanos de Leddai

kad 192’ 
keturiasdešimt 

pasaulio 
depozitų

NEW YORKAS, lapkr. 11.
Randolph Burgess, federa 

linio rezervus banko agento 
asistentas, praneša, 
metų pabaigoj
vienos svarbiausios 
valstybės bankuose 
buvo viso 84 bilionai dolerių. 
Jų tarpe Jungtinių Valstybių 
bankai turėjo 52 bilionu dole
rių depozitų.

BROLIŲ VAIDAI PASIBAI
GT BROLIAŽUDYBE

ClbįCINNATI, Ohio, lapkr. 
11. — Brolių Josepho ir Sa
muelio Wise’ų ilgų metų tar
pusavio vaidai pasibaigė bro- 
’ipžudybe. L. Wise and Bro
thers kompanijos, turtingos 
odų prekybos firmos, ofise 
Samuelis smoge Josephui per 
‘/aivą beizbolo vėzdu, o paskui 
dar išsitraukęs revolverį šovė 
ir nušovė.

AREŠTAVO 15 VIENUOLIŲ

mą

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr.
Kinų nacionalistų val- 

Nankine išleido parėdy- 
kuriuo garantuojama reli- 
laisvė visoje nacionalistų

valdomoje teritorijoje. Nacio
nalistai gi šiandie valdo apie 
’ris ketvirtadalius visos Kinų 
žemės.

Tuo parėdymu užginama bet 
kuriuo budo liesti ar persekio
ji ką nors dėl jų tikybinių 
įsitikinimų.

Kitu parėdymu iiacionalistv 
valdžia užgina Kuomi ntango 
[politinės Kinų nacionalistų 
partijos] nariams rūkyti opiu
mą. Nusikaltusieji šiam parė
dymui bus skaudžiai baudžia
mi. ‘

ST. JOSĘPH, Mich., lapkr. 
H. dvidešimt trejus mjtuj 
viešpatavęs kaip tikras turkų 
sultonas, “karalius” Benjami
nas Purnell,. senas ir nukaršęs 
Dovido Namų kolonijos vadas, 
pagaliau tapo karalius be ka- 
alystės, piemuo be avelių.

Teisėjo Louis H. Fead nuo
sprendžiu, Izraelitų kolonijf 
rkviduojama kaip “public nui- 
sance”, o “karalius” 
nas turi pasišalinti
savo karalystės, bet ir iš 
•higano valstijos. Dovido 

mų kolonija atiduodama j 
veiverio rankas.

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 11. — Kai kurie švedų 
laikraščiai nepatenkinti pasky 
•imu Nobelio dovanos italų ra- 
yfolai Gražiai de Leddai, pa- 

reikšdami nuomonės, kad lite
ratūroj bene daugiau 
sipelnęs jos tautietis 
mo Ferrero.

esąs nu
Crugliel-

Motina ir keturi

Andorra protestuoja 
Francijai Ispanijai

seniausia, bet ir ma- 
pasauly respublika, 

statyti Francijai ir 
ultimatumų, protes- 
del ištrėmimo vieno 

mokytojo vardu

PARYŽIUS, lapkr.
Andorra, 
žiausia 
•engiasi 

Tspanijai 
tuodama
jos kaimo 
\rmengcl, kuris buvo kaltina
mas kaipo d ai v vi s kataloniečių 
sąmokslo prieš Ispaniją.

Benjami
ne tik iš 

Mi-

vaikai 
mirė dėl vargo

re-

Išvijo 500 filipiniečių 
darbininkų

YAK1MA, Wash., lapkr. 11. 
— Vietos laikraštis Herald ga- 
•o pranešimų, kad per pastaras 
tris dienas daugiau kaip 500 
filipiniečių darbininkų buvę 
priversti palikti Yakima klonį. 
Juos išviję kiti darbininkai ir 
biznieriai.

NEVV YORKAS, lapkr. 11. 
— Jau penkeri meteli kaip vy
ro pamesta, vargo spaudžiama, 
Mrs. Hildegairie Wy\vias iš 
susikrimtimo ryžosi padaryti 
*avo ir vaikų vargams galą, šį 
rytą ji ir jos keturi vaikai 
buvo rasti' nutroškę gazu. Vir
tuvėles krosnies gazas buvo 
atsuktas.

Taryba 
rimų:

Visas ekonomines krašto jė
gas sujungti j tryliką djdžiulių 
gamintojų ir darbininkų orga
nizacijų.

Iš visos krašto teritorijos 
padaryti vienų renkamąją ko
legiją.

Balsavimo teisę duoti tik 
tiems, kurie savo darbais pasi
rodys esą naudingi veiksniai 
krašto gyvenime. Apie jų gi 
naudingumų bus sprendžiama 
;š to, kaip jie sumoka savo 
mokesnius korporacijai ar uni- 
•ai. kurioms jie priklauso.

Sumažinti atstovų skaičių iš 
560 i 400.

Senatą palikti dabartinėj jo 
sudėty.

Aukštoji fašistų taryba ins
truktavo teisingumo minislerį 
išnagrinėti ios tarimus ir pa- 
Ldkti atitinkamą įstatymo pro
jektą. Projektas turi būt pri
statytas ateinančiam taryl/os 
susirinkimui, kuris įvyks sau
sio menesį.

Bendrai, taryba siekia panai
kinti visas politines partijas, 
kurios yra priešingos fašizmui, 
taip kad busimame, pakeista
me valstybės atstovų bute te
būtu vienu viena ir viešpatau
jančioji politine partija — fa
šistu.

P”tha Elderiutė ir 
Haldeman grįžo

NAUJAS. DIDŽIAUSIAS PA 
ŠAULY, SUBMARINAS

DU NUŠAUTI, DU SUŽEISTI
BUTLEGERIŲ VAIDUOSE

PORTSMOCTH, N. II., lap
kričio 11. Portsmoutho lai
vyno dirbtuvėse vakar tapo 
nuleistas vandenin naujas, di
džiausias pasauly. Jungtinių 
Valstybių submarinas V-4.

NEW YORKAS, lapkr. 11.
Aųuitania garlaiviu šiandie 

grįžo iš Europos drąsus Ame
rikos skridikai per Atlantą, 
Rutha Elderiutė ir jos drau- 
gas:pilotas kap. George Hal
deman. 
ko juos 
jomis.

Irukšmingomis ovaci

10.LONDONAS, lapkr.
Windsore gaisras nušlavė dvy
liką namų. Du asmenys žuvo 
ugny.

YAHMOUTH. Nova Scotia, 
’ark-. 11. Vietos viešbuty 
nusižudė kaž-koks I. Marco, 
atvykęs iš Chicagos.

■ORĄ

SPRINiGFIELD, 111.. lapkr 
11. — Praeitų naktį čia viena
me restorane buvo du asmenys 
nušauti, kiti du jų draugai pa
šauti. Jie nugabenti į ligoni
nę. Visi keturi vietos gyvento
jai ir, policijos pasakojimu, vi
ri butlegeriai. Restorane jie 
lošė kortomis, kai staiga įėjęs 
vidun kažin koks apsimaskavęs 
vyras ėmė šaudyti. Policija 
mano, kad jis buvo priešingos 
“gengės” narys. Nušauti yra 
Roliert ir Frank Aeillo, bro
liai; pašauti Lee Meachum ir 
Vilto Lapacola.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

Criedrėja; daug šalčiau; stip
rokas žiemių vakarų vėjas.

Sekmadienį giedra ir šalta.
Vakar temperatūros buvo

Visi senatoriai nori Coolidge’o 
“džiabo”

MEKSIKOS MIESTAS, lap- 
krič’o H. — San Angel prie
miesty vyriausybė, suėmė pen- 
kioliką seserų vienuolių, kurios tarp 62° ir 71° F. 
privačiuose namuo-se buvo pa-! Šiandie saulė teka 6:36, lei-

KING CITY, Mo., lapkr. 11.
— Jų farmoj, apie šešias my
lias fiuo miesto, rado nušautus ________ _______ _____ __________________  ________ _
farmerį Tete Alleną, jo žmoną j rengusios pamaldas, apsilenk- džiasi 4:33. Mėnuo teka 7:12 
-ir jų sūnų. Vedama kvota. damos su tikybų įstatymu. vakaro.

FRESNO, Cdl., lapkr. 11. — 
Kalbėdamas čia senatorius Hi- 
ram W. Johnson pasakė, kad 
Jungt. Valstybių senatas turįs 
96 narius, ir 95 jų nori būt 
prezidentu.

Šen. Johnson savęs nepri
skaito prie kandidatų į prezi
dentus.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
SMiitSjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —- 
Lietuvos Koneracijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patamavima.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir. Mpgj per skyrius ir paltą 11 kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Rnlsted St 
TUBIIf 10 ArHEhk.A. “T! E U:5lk !rir<H 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
I/. vmi v. Trh A ’at.j g’mi, s<htI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St4 Chicairo. III
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Skaitytojų Balsai
{Už iireikitas skyriuje
nuomonee Redakcija neatsako] *

SLA ir Chicago
Chicago yra didžiausia lietu- 

v ų kolonija Amerikoje. Čia 
yra daugiau, negu kuriam ki
tam mieste Amerikoj, SLA. 
kuopų ir SLA. narių. Betgi ne
žiūrint, kad čia yra daugiau 
SLA. narių, negu kuriam kitam 
miste, SLA. centras yra New 
Yorke. Daugiau to, net visoj 
SLA. Pildomojoj Taryboj nėra 
nė vieno nario iš Chicagos. Tai 
yra netik skriauda, bet stačiai 
pažeminimas Chicagai. Didžiau
sia lietuvių kolonija Amerikoj, 
o neturi nė vieno savo atstovo 
SLA. centro valdyboj.

Kur dabar SLA. labiausia 
veikia? Kur daugiausia narių 
prirašoma? Kur dabar yra di
džiausias SLA. augimas? Ne 
rytuose, liet centralinėse vals
tijose, kurių centru yra Chica
go. O betgi centralinės valsti
jos yra nustumtos į užpakalį ir 
jų nrprileidžiama prie SLA. 
tvarkymo.

Taip toliau neturi būti. Nuo 
šių rinkimų Chicago turi turė
ti ‘mažiausia vieną atstovą SLA. 
Pildmojoj Taryboj. Tai yra mi
nimam reikalavimas, nes ištik- 
rųjų Chicago ir centralinės 
valstijos turėtų turėti bent tris 
atstovus.

Mes, chicagiečiai, ir netik chi- 
cagiečiai, bet visų centralinių 
valstijų SLA. nariai, turime no
minuoti ir išrinkti nors viena 
savo atstovą. Mes turime gau
ti SLA. iždininką ir niekuo nia 
žesniu nesitenkinsime. Chica-, 
giečių kandidatu į iždininkus 
yra advokatas Kazys Gugis. Ir 
visi kaip vienas turime jį pa
remti, ir netik jį nominuoti, bet 
ir išrinkti. To reikalauja Chi
cagos ir centralinių valstybių 
garbė! Ilgai mes buvome nu
skriausti našlaičiai, bet ilgiau 
taip negali tęstis. Ir mes turi
me tai padaryti savo jėgomis, 
nes rytai čia mums nepadės. 
Todėl visi chicagiečiai, Illinois, 
Ind., Mich., VVis., Ia., Nebr., Mo., 
ir kitų centralinių ir vakarinių 
valstijų SLA. nariai, eikime į 
susirinkimą ir nminuokime sa
vo adv/K. Gugį į SLA. iždinin
kus. O jei dirbsime, rūpinsimės, 
tai ir laimėsime.

—Cfiicagietis.

Graikijos prezidentas admiro
las Povilas Konduriotis, kurį 
nesenai jau antru kartu kėsin
tųsi nužudyti. Pasikėsinimas ne
pavyko ir prezidentas tik leng
vai liko sužeistas.

įvairenybes
Beskaitydamas knygų

milionierium tapo

Mažai žinomas rašyt. Emil 
Fabrier do Revisa prieš pus
antro šimto metų išleido vie
ną savo veikalą, kurį to meto 
kritika kuone gailestingiausiai 
pasmerkė ir visai išniekė. Kny
gos parašytojas norėdamas pa
tirti, kiek tokia kritika atsilie
pia knygos skaitytojams, į vie
ną išpeiktos knygos egzemp
liorių įdėjo šio turinio raštelį: 
“Tas, kuris ras šį raštelį, tepa- 
reiškia jį notarui ir teparašo 
pastarąjį pažiūrėti rejestrą L. 
I. Nr. 162. Roma, 1784 m. 
vasario 5 d.” Čia pat buvo nu
rodyta notaro adresas. šią 
knygą atidavė didžiausiai Ro
moj Vatikano bibliotekai ir ne
kantriai laukė savo mėginimo 
išdavinių. Tažiau jag gyvam 
tai sulaukti nepasisiekė. Ir tik 
dabar, praslinkus nuo to lai
ko 152 metams, mėginimo vai
dai pasireiškė. Tai įvyko gana 
:domiom aplinkybėms esant.

Dviejų motinų dėl vieno
kūdiki? ginčas

Kaune seno miesto dalyje, 
kur gyvena daugiausia iš du
ros kelio iškrypę žmonės, vie
na neturtinga moteris, besi
verčianti kiemsargienės darbu, 
paėmė auginti kūdikį gražu
tę mergaitę. Tikroji mergaitės 
motina yra paleistuvė žydė, ku
riai netikėtai gimęs kūdikis bu
vo tik sunkenylie. Todėl ji ir 
atidavė vos gimusią mergaitę 
auginti kiemsargienei, pasižadė
jusi jai užtai kas mėnuo mokė
ti tam tikrą sumą pinigų.

Beaugindama paleistuvės mer
gaitę, kimisargienė taip ją pa
milo, kad ją nutarė visiškai 
pas save palikti. Nieko tikrajai 
motinai nepasakiusi, ji mergai
tę pakrikštijo, o kai paleistuvė 
po kiek laiko atėjo atlankyti 
dukterį ir atiduoti augintojai 
skirtą pinigų sumą, toji pini
gus griežtai atsisakė priimti: 
“Gyvenk kaip gyvenai” — pa
sakė kiemsargienč paleistuvei— 
“o aš nutariau tavo dukterį vi
siškai pas save palikti ir laiky
ti ją kaip savą, todėl pinigų už

dukterį atsiiinsianti ir esti pati 
jų auginsianti.

Kiemsargienė augintinė ati- 
duoti jokiu bildu nesutinka, to
dėl tų dviejų moterų byla atsi
dūrė pas taikos teisėją.

Teisėjui, kaip ir garsiajam 
žydų karaliui Saliamonui bibli- Garsinius Naujienose

— ..................  I . !■ Į ■

jiniais laikais, teks rasti kelių, 
išspręsti tų dviejų motinų Rin- 

čą dėl vieno kūdikio.
Kol kas apie bylos eigą nie

ko nesigirdi. [‘T.”]

• . '■*»' 4 r' V’? ’ Jj

Dabar Yra Laikas
Įvesti Namų Apšildymą

t» • * <

n 1 i Nėlatikite kol dar nėra vėlu, kuomet kainos bus di
desnės ir mums pasidarys daugiau darbo. Tiktai 
pašaukit Victory 2454 ir musų inžinierius atvažiuos 
pas jus ir apkalbės su jumis apie namų apšildymą. 
Jus pralaimėsit jei tik pasivėlinsit net vieną dieną. 
Dalykas yra svarbus jei namas šaltas ir šeimyna 

. susirgs. J 24 valandas iries suteiksim jums apskait
ai liavimą, pasakysim kas reikia padaryti dėl jūsų 

darbo. Jus galit įsigyti sau namų apšildymo reik
menis įmokant tik biskį, o kitus išmokėjimais j 12 
mėnesių.

Geras, bet netiksliai 
pradėtas darbas

Chicagos lietuviai pasirodė 
dideli apsileidėliai, kad per tiek 
daug metų netik nepastatė pa
minklo savo dižiausiam darbuo
tojui ir švietėjui L. šernui, bet 
dagi neatkreipė domės į kitų 
miestų lietuvių raginimą, kad 
nors tik komitetą sutvertų, o 
jau kitu miestų lietuviai pa
gelbės savo aukomis pastatyti 
paminklą. Tas raginimas ėjo 
per keltą metų, bet vis be pa
sekmių.

Tik visai nesenai pagalios, 
susitvėrė L. šerno ‘Paminklo 
Komitetas ir jau pradėjo dar
buotę. Dirba -komitetas sulig 
savo išgalės ir, turbut, jau ne
mažai aukų surinko. Tai dar 
sykį parodė, kad tokis komite
tas jau senai turėjo būti su
tvertas ir kad visuomenės pri
tarimas tam sumanymui yra di
delis. Ištik rų jų, pastatymas 
paminklo tam didžiąjam musų 
švietėjui yra ne tik artimiau
sias musų reikalas, bet ir bū
tiniausias ir skubiausias, nes jis, 
dėl musų pačių apsileidimo, be 
galo ilgai išsitęsė.

Tad sutvėrimas to komiteto 
buvo labai reikalingas ir rem
tinas darbas/ Tik yra vienas 
b'ogumas, kad komitetas tapo 
sutvertas ne visuomeninis, bet 
grynai partinis,—sudarytas i? 
vienos partijos asmenų, būtent 
sandariei ų. L. šernas nebuvo 
partinis žmogus, jokiai parti
jai nepriklauso. Jis buvo šiaip 
pažangus žmogus ir ne už jo 
politinius darbus gerbia visi

šviesesnieji Amerikos lietuviai, 
bet už jo, kaipo liaudies švie
tėjo darbą, kaipo mokslo popu
liu rizuotojo. Kaipo švietėjas jis 
brangus yra visiems-— ir san
du riečiams, ir socialistams, ir 
laisvamaniams ir visiems dau
giau ar mažiau. ap- 
sišvietusiems lietuviams, vi
siems pažangiems žmonėms, nes 
šernas dirbo bendrą taip bran
gų visiems šiems žmonėms kul
tūros darbą. Jo redaguojamas 
laikraštis taipjau nebuvo par
tinis, bet tarnavo visiems pa- 
ža ilgiems lietuviams, o ir į šiaip 
jokius partinius ginčus šernas 
nesikišo, bet dirbo išvien su vi
sais, kas dirbo kultūros darbą. 
Tad ir kom tetas turėjo būti
sudarytas atatinkamai velionit 
dvasiai, ne vienos partijos, 
bet iš visų laisvę ir apšvietę 
mylinčių žmonių, nežiūrint par
tijų taip sakant, turėjo būti 
visuomeninis komitetas, kuris 
butų turėjęs didesnio pasitikė
jimo žmonių, butų toliau pa
siekęs, negu dabartinis, gry
nai partinis komitetas. Labai 
negerai iniciatoriai padarė, kad 
irie komiteto nepakvietė net 
pačių artimiausių velionio šer
no draugų, kurie globojo j j se
natvėje iki pat jo mirties, ku- 
ie darė viską, kad padaryti 

šerno senatvę nors kiek paken
čiamą, kad tam didžiąjam švie
tėjui, atidavusiams viską ką jis 
turėjo žmonėms, ant senatvės 
nepriseitų pačiam badu mirti. 
Juos ir ta’piau kitu partijų 
žmones net ir komiteto steigi
mo susirinkiman nepakviesta.

liet visgi nežiūrint visų šių 
netikslumų komitetą tveriant, 
komiteto darbas visgi yra rem
tinas ir kuo greičiau komite
tas pasieks savo tikslo—pasta
tyti paminklą, ant šerno kapo, 
tuo bus geriau visiems, nes vis
gi yra gėda Amerikos pažan 
giems lietuviams, ypač chica- 
<pečiams, kad imt tiek daug 
metų nepastatė paminklo savo 
žymiausiam ir garbingiausiam 
žmogui.

—T. B. V.

Vienas neturtingas italas stu- 
lentas Eugenijus Lakosta ėmė 
įkaityti senas knygas, daugiau- 
;ia tas, kurias kritika ar kas 
lors kitas buvo išpeikęs. Taip 
beskaitydamas de Reviso kny- 

ą rado ir įdėtąją raštelį. Per
skaitęs jį, manė, kad jį bus 
kas nors įdėjęs knygon pažy
mėti puslapiui, kur pertraukė 
kai tymą ir ten užmiršęs kar
ti su knyga atidavė bibliote- 

kon. Tačiau nieko nerizikuo- 
lamas vis tik sumanė nueiti 
nurodytu adresu. Iš tikrųjų 
en rado notarą ir įėjęs padarė 
aip. kaip buvo rašyta. Ir koks 

jo buvo nustebimas, kaip po 
ilgo laukimo notaras pareiškė, 
kad jteikėjui šio raštelio yra 
ekis gauti 8 milibnams lirų, 
sėt nutirpo iš džiaugsmo var
gšas studentas spausdamas ran
čoje čekį.

jos auginimą iš tavęs jau ne
beimsiu.”

Paleistuvė žydė, įpykusi kad 
jos dukterį jai nieko nežinant 
pakrikštijo, tuoj pareiškė, kad

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos 76 ir 104 raktų cktavt 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie- 
liniais “reeds.” Dailus užbaigi mat- 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos-butų pažymėta —

‘TEARL QUEEN”
Katologus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC C0i
4639 South Ashland Avenue

. CHICAGO, 1LL.

Lietuvis Konlraktorius
Suvertam ivlesaa ii 
elektros jiegą j naa* 
iue ir senus namus ii 
maihom naujas Kam
pas į senas; duodame 
mt lengvo limoktji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
\ Fboue Canal 2691

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

lusų akys tai jūsų didelis turtas 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau 

. (o k i te savo sveikatą. Jei nesveikom 
ūsų akys, tai ir visas jūsų kūnai 
•esveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nus kam reikia, duodu patarimų akių 
ligienoje visiems.

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Adara vakarais iki 7:30, visą diena subatoj ir nedėlioj iki 1 po pietų. Reika
laukit kainų surašo ir katalogo, telefonuokit tuojau.

Musų geriausis paliudymas jr jums geriausia garantija yra musų tūk
stančiai užganėdintų kostumeri

Pilnas pasirinkimas plumbingo, vanos, lavatories, eloseto 
outfit’as ir plumbingo visokios dalys

Sol Ellis & Sons, Ine.
BRANCHSTORE i

2118 So. State St, 4606-08 W. 22nd St.
Chicago, Illinois Cicero, Illinois
Victory 2454 Cicero 130

809 W. 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 

. Boulevard 0611—0774
NATARIUŠAS

Padarom notariškus raš
tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini7 
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negulėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
%a minavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
xve kata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
km ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegjĮaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofi*o valąndos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 

NedSlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
. • - ■■ --i ■ Tii ...........  -.y. —t ■ „ . v;-;

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums

(jl)K J

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777
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[KORESPONDENClJOSĮ
St. Charles, III Kenosha; Wis

Dėdės šerno Fondan aukos

K. Vytauto Dr-tės lai- 
susirinkime 31 d. spa-kytame 

lių, buvo paduotas atsišaukimus 
iš Dėdė šerno Fondo. Bet prie 
tikslo neprieita. Tada K. Ta
mašiunas, P. Glemža ir M. 
liekas sumanė pareiti 
1.-as ir parinkti aukų.

Aukavo: po $1.00 
gavanbkis, 
liūtas; po 
švagždis, 
nislovaitis, 
Tamašiunas 
Šoblickas, 
Si Hunas. A 
Mantvilas,

j>er
Sob- 
stu-

Bar- 
Wa-J. Misevič, 

50c K. Gedvilą, S.
A. l’r|telis, J. Sta-
K. Ablačinskas,

, S. Siliunsa,
K. Tamašiunas, 
. Ramanauskas,

M

šarna, P. Glemža: 
Kukuraitis, .1. Sa- 

. Norvaiša, 
Siliunas, J.

Arlauskas, Bronis 
J. Stansikas, L. Pake

lk Galkis,

po 25c. 
tūla, B. šukevič, i
J. Arlauskas, F. 
Meironas, K 
A i noris
uas, J. Kukuraitis,
K. č.epukonis, R. (iri ei imas, P. 
l’ginchius, L. Medzviega, Ben 
Ainoris, \V. Ramanauskas. Vi
so surinkta $15.75, išėmus per
siuntimo lėšas 
siustą $15.50. 
aukavusiems.

—K

25c 
Taria nn

ti ko pa
nčiu

Tamašiunas.

Grand Rapids, Mich
Da apie S. L. A. 60 kp. 

jaunųjų veikimą.

Apie praeitos vasaros jaunų
jų veikimą čia man neprisieis 
rašyti, kadangi visi žymesni pa
rengimai jau buvo Naujieno
se aprašyti. Dabar tik liekasi 
pažymėti dabartinis jaunuolių 
veikimas. .

Nors vasara da visai nesenai 
pasibaigė, bet jaunimas į tą 
trumpą laiką sugebėjo daug ge
rų ir naudingų dalykų atlikti 
savo organizacijos labui. Čia 
jaunimas surengė išleistuvių va
karienę draugui Paukščiui, ku
ris išvaiavo į Ann Arbor, Mich. 
baigti gydytojaus mokslą. Čia 
vėl jaunimas nemažai pasidar
bavo prie surengimo metinės 
vakarienės augusių kuopos, ku
ri įvyko spalio 22 d. Jau su
rengta ir keletas šokių. Kal
bant apie šokių vakarus reikia 
pažymėti, kad žymiausias tai 
buvo maskaradų balius, kuris

Dr-jos svet., Svetainė nemaža, 
bet žmonių tiek daug buvo susi
rinkę, kad jau šokant buvo ank
šta. Apsimaskavusių taipgi bu
vo gana daug, gal dėlto, kad S. 
L. A. 60 kp. jaunimas davė 
daug ir geras dovanas. Nuo šio 
baliaus, kiek teko girdėti nuo 
komiteto, jaunųjų skyrius turi 
gryno pelno virš 50 dorelių. Tai 
yra malonu girdėti, nes kiek aš 
žinau, jaunimas visą pelną, no 
viršminėto baliaus skiria vaka- 

’Tinei mokslainei, kurioje bus 
mokinama Lietuvių kalbos ir 
gramatikos. Dabar jaunimas 
striopiai darbuojasi prie pasta
tymo didelio veikalo “Karolio 
Teta”. Manoma da prieš Kalė
das tą veikalą sulošti.

Prie pabaigos reikia pažymė
ti, kad visokiam jaunųjų pa
rengimui komunistai stengiasi 
už akių užbėgti. Pavyzdžiui, 
kuomet pamatė, kad jaunųjų 
skyrius rengia maskaradų ba
lių, tai komunistai pasiskubino 
ir surengė savaitę ankščiau, 
paskui tą patį vakarą kuomet 
jaunųjų surengtas maskaradų 
balius įvyko, tai komunistai su
rengė šokį. Bet kas iš to išėjo? 
Kiek man pasakojo jų pačių 
draugai, tai nesurinko nė muzi
kantam užmokėti. Sena patarlė 
sako: nekask kitam duobę, ba 
pats jpulsi. Taip yra ir su mu
sų komunistais: ir kitiems da
ro kerštą, o patys nukenčia.

— Gulbiniškis.

Garsinkites Naujienose

Mačiau, kad “Vilny" nr. 214 
.ulas Dzūkas rašo apie savo 
pikniką. Bet kurtu neiškenčia 
neužkabinęs SI. A.,—kad buk 
jandariečiai su socialistais ne- 
sigėdinę panaudoti SLA. var
dą pikniko kenkimui. Jeigu 
Dzūkas nežino, tai nereikia ne-l 
sąmonių nė rašyti. Juk tai ir 
uvo SLA. 212 kp. piknikas, o 

ne keno nors kito. O kas ren
gimo komitete buvo, tai nešvar
ai. Matyt, musų komunistai 
jau tikrai iš proto kraustosi.

kp. susirinkimas. Kada nebūna 
vų komunistų, tai ir susirinki
mai būna gražus ir rainus. 
Tik visgi stebėtina, kad atsi- 
anda pritarėjų tiems av i n gal
iu m s.
Buvo įnešta, kad butų su- 

entga prakalbos A.
liet įnešimas dauguma balsų 

ko atmestas. Tečiaus reikia 
kad tos prakalh-os Ke- 
vistiek įvyks.

[Pacific and Atlantic Photo]
Senatorius 

Pont iš 
riam dėl 
bet tam 
veiklėly) 
kalbėti.

loshoj

SLA. 212 kp. rengia koncer- 
ą su Įvairiu programų l.inkri- 
•d 20 d., SehHlz Hali. Kvie 
•iame visus būti, nes bus kc 
lar nebuvo.

Patyriau, kad Rateliečiai 
SI.A. 212 kp. šaka) mokinasi 
eikalą “Magdalena", kuri sta- 
vs gruodžio mėnesy.

TMD. apskritis ruošia vaka- 
ą su programų ir šokiais 
ipkričo 27 d., Turner Hali, 
lavine.

’<as

Pas mus, Kenosha, darbai 
ai silpnai eina ir daug žmo 

-vigšto be drbo. N’ežinir 
bus toliau. Kenoshietis.

Racine, Wis
10O kuoįHi^ buvo

vėtai nė j.
nių yra 
ruodžio
rogranm
ominacijos 
?ntro 
alsiai

At
omas susirinkimas lapkričio 

d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Iš svarbesnių nuta- 
šk : Nutarta ruošti 

11 d. parengimą su 
ir šokiais. Atlikta 

kandidatų į SLA.
valdybą. Beveik vien- 
nominuoti prezidentu 
Gegužis, vice-preziden- 
Kamarauskas, sekreto- 

um I’. Yurgeliutė, iždininku 
. Paukštis, iždo globėjais Juo- 
is Ambraziejus ir Raginskas, 
aktam E. G. Klimas.
lapkričio 5 d. buvo 100 kūn

uos vaikų mokyklėlės pamokos, 
po pamokų susirinkimėlis ir 

pasitarimas su vaišėmis. Visi 
nokiniai susinešė sausainių, 

saldainių, ir draugiškai vaiši
nosi. Nutarta labui mokyklė
lės leisti laimėjimui dėžę sal-l 
dainių. Atėjo dvi naujos mo
kinės— panelės Rožė ir Adelė 
Gliebiutūs. Pamokos būna kas | 

Štadienį, 1:30 vai. p.p., Lie- 
uvių svetainėj.

Pas mus šiuo 
’iais nesmarkiai; 
eškantieji darbo

laiku su dar- 
kaip kurie 

bėdavoja buk 
sunku gauti. Mat, šaltas oras
/iską sutraukė, net ir darbai 
u mažėjo.

PM1). apskritis drauge su 
Kenosha Dailės Rateliu ruo
šia didelį liaudies koncertą ir 
šokių vakarą lapkričio 27 d., 
Turner Hali, Racine, Wis.

1 maukiama atvykstančio iŠ Ru
sijos svečio, komunistiškų da
vatkų gydytojo p. A. Kuprei- 
čio. Girdėsime ką jis mums 
pasakys, o bukim tikri, kad pa
sakys apie žemišką rojų Rusi
joje, kaip upės pienu plaukia, 
o darbininkai pilvus susiėmę 
iŠ hado gvoltu šaukia.

—M. Kasparaitis.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Cleveland, Ohio Wilkes Barre, Pa
(LEE PARK)

Sportas
Iš S LA. 68 kp. susi rinkinio

Spalio 7 d. miesto Auditori
joj hiivą ristynės, kurias suren
gė vietinis promoteris (Jias. 
Moratto. Buvo pakviestas iš 
New York Joe Komar, kuris yra 
pagarsėjęs knipo žiaurus ris- 
tikas. Jis pereitą vasarą buvo 
pagarsinęs, kad paris K. Požė
lą du sykiu į pusę valandos, 
bet negalėjo nė sykio paristi į 
valanda laiko. Bet čia užtiko 

t vilkas ant meškos, nes jis buvo 
!sustatytas ristis su Stanley Sta 
siak, lenku iš Bostono, kuris 
turi irgi toki pat vardą už žiau-

T. Coleman Du mušti, 
Delaware valst., ku- ' atsilaikyti 
vėžio išplauta gerklę, 
tikrų prietaisų (pa- 

pagelba vistiek gali

Tad atėjo daug lietuvių ir 
lenkų pažiūrėti kaip tie “did- 
vyriai” trankysis. Bet ištiesų 
buvo ko ir pažiūrėti. Lenkas 

’ dėjo visas pastangas, kad lie- 
| tuvį ne vien paristi, bei" ir pri- 

o Komaras vis bandė 
Bet kai mate, kad 

tai apibėgo apie 
mat rasą porą sykių ir vėl bu
vo gerai. Jie abudu 
vienos sveikatos, bet, 
lenkas daug didesnis.

Lapkričio 6 d. įvyko mėne
sinis susirinkimas paprastoje 
svetainėje, 2 vai. po įlietų. 
Protokolas skaitytas ir vienbal
siai priimtas. Toliaus skaityla- 
ta I laiškai. Pirmas nuo Pildo
mos Tarybos kaslink nominaci
jų SLA. viršininkų. Nominaci
jos atidėta sekamam susirinki
mui. Antras laiškas— nuo 7- 
t« apskričio, kad apskričio su
sirinkimas įvyks lapkričio 27 

Išrinkta 
laiškas 

komiteto 
Komitetas

Indiana Harhor, Ind

Aną dieną trys strielčiai, visi 
Į ietuviai, sumanė eiti “ant palia- 
vonės" — medžioti. Susėdo į 
nitą ir pasileido kelionėn. ReV 
4al tik ziki vidurio miesto priva- 
iiavę, turbut pasijuto esą lau
kuose, kad pamatę j pietus ant 
Siemos kitur sau duonos ieškoti 

' skrendant dykaduones žąsis, 
5mė į jas iš karabinų pleškinti. 
3et pasipainiojo nelabasis poli- 
istas ir medžioklę sustabdė, da- 

,ri visus areštuodamas. Gal 
lolicistui buvo gaila laukinių žą- 
ų ? Jam tai nerupi. Bet jam 

'sakyta, kad niekas neturi šau
dyti mieste, išimant policistus, 
kada jie vejasi ne žąsis, bet bo- 
mus. Kad butų tie strielčiai 
•audę į bomus, kurie bankus 
'lėšia, tai gal dar buių likę pa

girti, bet kad šaudė tik žąsis, tai 
turėjo dar pabaudą užsimokėti.

Lietuvis.

išrodė 
žinoma, 
tai Ko

marui sunku jo sprandą pasiek
ti. Ir po valandos laiko Stasiak ' 
iškeldamas Komarą aukšyn pri-' 
plojo prie matraso. Bet kaip’ 
išėjo antrą sykį ristis, tai len-Į 
kas atrodė daug silpnesnis, te-( 
cinus jau buvo per trumpas lai
kas ir Komaras nebėgalejo atsi
griebti.

Po ristynių kalbėjau su pro
motorių Moratto. Jis žada pa-; 
kviesti ir K. Požėlą į Clevelan-' 
dą ristis, nes jo lietuviai labai 
laukia.- Viską Matęs.

d., VVilkes Barrc.
I delegatai. Trečias 
nuo SLA. sargybos 
š Brooklyn, N. Y.

nutaria balsuoti tik už dabarti
nę Tarybą. Ketvirtas laiškas 
nuo S. Elijošiaus iš Kenosha, 
Wis. Jis kandidatuoja j SLA. 
centro sekretoriaus vietą ir 
prašo musų kuopos paramos.

šiame susirinkime vienas na
rys įstojo i kuopą ir vienas 
persikėlė iš 21 kuopos, Delroil, 
Mich.

Nutarta surengti balių po 
Naujų metų. Tam išrinktas ko-

REUMATIZMAS
su

Phone Central 5999 
Res. Lawn<lale 6707

Richard J. Zavertnik 
ADVOKATAS 
127 N. Dearborn St.

Room 805 Chicago

Skausmas pašalinamas 
Red Cross Kidney Klasteriu

Pagaliui nuo aštriu, tarsi peilio, j 
skausmų, nulipusią nesiliaujančių 
Brumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite jį tu- < 
rčt. Tik panaudokit Johrjson’s Bed 
Cross Kidney Plasterį prie skauda-i 
mos vielos. Jus bu^lt'nustebinti ir 
'patenkinti greitu komfortu, kurį jis į 
teikia, .lis šildo ir švelnina apimtas ! 
vietas, sulaiko skausmus ir diegi
mus, sulaiko uždegimus ir pašali
na skausmus ištinimuose, skausmin-1 
gani kūne ir sąnariuose. Jis švel
niai masažuoja kūnų kiekvienu ju
desiu, ir jo gyduolė nuolat sunkias 
per odų i kūno audinį.

Nekenlėk Heumutizmo agonijos 
i'ei vienų kilų dienų. Jus galite gaut 
greitų, puikių pagalbų artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pai^eikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly.

m i tetas.
Taipjau nutarta, kad seka

mam susirinkime, tai yra 4 d. 
gruodžio, bus renkama ir kuo
pos valdyba sekantiems me
lams. Taigi visi 68 k p. na
riai ir narės malonėkite pribū

ii j sekantj susirinkimą (1 d. 
gruodžio), nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus nominacijos kandidatų į 
Piki. 'Tarybų ir rinkimai naujos 
kuopos valdybos sekantiems 
metams. St. Žukauskas.

Ne Atidėliokite Ilgiau
Jsivesklt namų apčlldymo reikme 
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
;iifiH šaltan oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit | musų ofisų, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
trankius ir planą dykai.

coM. LEVY
KAMPAS STATP; IR 22 GATVIŲ 

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaiv 4847

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-OceanCasualtyCo
A Stock Company

. SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
i n the 

manner 
doscribed in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

i nei u si ve

Life .................................... ]....................... $10,000.00 $500.00
Both Hands ............................................... 10,000.00 500.00

Both Feet ...................................................10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot .......................... 10,000.00 500.00

One Hand and Sight of One Eye........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00

Either Hand ..................................... .7........ 5,000.00 250.00
Either Foot ................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye .................................. 5,000.00 250.00 •

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

■ PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
5 Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski

riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną is šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ

■ skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir
■ metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
2 NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne- 
■I šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų

šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
•Į. šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
į| registracijos mokesčiu.

Kurie dar nęra NAUJIE
JI NŲ prenumeratoriai, ar

ba skaito laikraštį nere- 
J guleriai, gali gauti šį ap

draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis- 

■| tracijos mokesčio ir pre- 
■I numeratą.
S VEIKITE ŠIANDIE!

Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį

J Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei-

■I kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaęiją ir pri-

■I siųsti ar atnešti į NAU- 
J JIENŲ raštinę kartu su
■ registracijos mokesčiu, 75 
v centais. Tuojaus po ap-
■ laikymo aplikacijos bus 

patikrinta skaitytojo tik-
JI rūmas ir kontraktas pa-
■ siųstas apdraustąjam. 

Neatidėliokit šio reikalo
b ant rytojaus — imkite ir 
j atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams. čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kud —

čia įdedu registracijos 75c.
FT1 Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 

skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

I | Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus, 

n Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu J savai
te 18 centų.

I I Snintinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ........................................... -.... ;..................  Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas

Gatvė Adresas .......
Miestas ....................
Užsiėmimas ...........

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkit • 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija

»
... Apt.
Te!.......

K
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NAUJIENOS
The Lit bunka Daily Neva

Fubliibed Daily Ei capt 8onday 
hy tha UtbeanUa Daily Nava F»b. 
Co. Ine.

Edi to r P. GRIGAITIS

1739 South Halated Street 
Cldearo, III. 

Tdephone Rooaerelt 8509
Subecription Ratas t

$8.90 per year ln Canada
>7.00 per year outaide of Chlcafo.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Claaa Mattar 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., unJar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
sekmadienius. Laidtia Naujiem Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii — Telefonas: Roosevalt 8601.

Užsimokėjimo kainai

Chicago ja — paltu:
Metam* _ $8.00
Pusei meta 4 M
Trinia mėnesiams _—__ ___  X6<>
Dviem minusiame  1.51
Vienam in*neaiul.7b

Chicago je per netlotojuai
Viena kopija __________    8c
Savaitei ____________________  18c

76cMinaaiui

Suvienyto** ValatijoM, m Chicagoj*. 
paltai

Matam*______ ,___________ $7.00
PuMi metų _ ____ ___ ______ 8.60
Trim* raineliam*________  1.75
Dviem raineliame L, . , ___ 1.25
Vienam mineaiui_______  .75

Lietuvon ir kitur uiaieaiuutei 
(Atpiginta)

Metama _____________________$8.90
Pusei metų  4J0
Trims rolneaiams 168
Pinigus reikia siųsti palto Monej 

orderiu kartu su uieakyma.

REFORMOS” ITALIJOJE

Vyriausioji fašistų taryba, pirmininkaujant Musso- 
lini’ui, nutarė įvesti Italijoje dar daugiaus “reformų” 
perorganizavimui dabartinės valstybės į “fašistinę val
stybę”. Dabartinis parlamentas buš panaikintas, visos 
nefašistų partijos uždraustos, ir visuotinas balsavimas 
pakeistas “korporacijų” ir “sindikatų” narių balsavimu.

Vietoje parlamento, renkamo visuotinu balsavi- 
bus renkami “nacionaliai rūmai”, kurie bus šūda
is trylikos ekonominių organizacijų atstovų. Vie- 
šitų organizacijų apima darbininkus, kitos darbda-

mu,

nos
vius, ir visos jos veikia po valdžios kontrole. Balsuot 
galės tiktai tie, kurie parodys, kad jie priklauso bet ku
riai šitų organizacijų ir moka jai duokles. Iš politinių 
partijų turės teisę gyvuoti viena tiktai fašistų partija.

Įvykdžius šitas “reformas”, fašistų diktatūra Itali
joje pasidarys absoliute. Demokratijos nebepaliks nė 
šešėlio. Fašismas pasieks, taip sakant, savo čiukuro.

Bet kur jisai eis po to?
Kuomet despotizmas pasiekia savo aukščiausio iš

sivystymo laipsnio, tai visuomet prasideda jo smuki
mas žemyn, nes toliaus vystytis jisai nebegali, o stovė
jimas vietoje reiškia merdėjimą.

To laipsnio, į kurį dabar rengiasi žengti Italijos 
fašizmas, jau pirmiaus pasiekė Rusijos bolševizmas. Vi
suotiną balsavimą ir parlamentą Maskvos diktatoriai 
panaikino beveik pirmutinėse savo viešpatavimo dieno
se. Priešingas politines partijas jie dar šiaip-taip to
leravo daug-maž iki pabaigos 1920 metų. Su naujos 
ekonominės politikos (Nepo) era atėjo ir visiškas ne
komunistinių partijų uždraudimas. Bet ką tai davė 
bolševizmui?

Vos tik spėjo “raudonieji” diktatoriai sutrempti 
paskutines demokratijos kibirkštis, kaip diktatūra pa
teko į sunkų krizį. Pačių diktatorių eilėse atsirado opo
zicija, kilo garsiosios “diskusijos” komunistų partijoje 
ir prasidėjo atkakli frakcijų kova. Iš šito krizio bolše
vizmas dar ir šiandie nėra išsikapanojęs, ir pasaulyje 
yra plačiai pasklidusi nuomonė, kad šita diktatūros li
ga nesiliaus ją kamavusi, iki ji užvers ragožių.

Italijos fašizmas eina Rusijos bolševizmo pėdomis. 
Taigi veikiausia po šilų Mussolini’o “reformų” seks ir 
Italijoje panašus krizių.

SMETONINIS “REFERENDUMAS”

Savo “referendumą” konstitucijos keitimui Lietu
vos vyriausybė jau kartą buvo atidėjusi nuo 'spalių 10 
d. “kokiam mėnesiui”. Tas mėnesis dabar jau praėjo, 
bet vietoje paraginimo piliečiams, kad eitų balsuoti, mes 
girdime, kad smetonininkai nutarė savo “referendumą’ 
atidėti dar šešiems mėnesiams.

Tauta, mat, taip “pritaria” smurtininkų valdžiai, kad 
ši nesitiki laimėti “referendume”, net atėmusi balsą 
penktai daliai piliečių ir įvesdama atvirą balsavimą.

Tuo gi tarpu Plechavičiaus-Voldemaro-Smetonos

pakištos po staltiese. Bet kadangi šiandie Voldemarui 
reikia daugiau “triupų” trynėse su krikščionių demo
kratų bloku, tai jos tapo vėl ištrauktos viešumon.

Nebus nieko nuostabaus, jeigu banditai su vagiliais 
galų gale pasibučiuos. Juk gruodžio 17 dieną bendri inte
resai jau buvo juos suvedę į daiktą!

Apžvalga
H. G. VVELLS AGITUOJA 

UŽ LIBERALĄ

Garsus Anglijos novelistas, 
H. G. VVells, ragina balsuoto
jus South-and-on-Sea distrikte 
balsuoti už liberalų kandidatų 
į Anglijos parlamentą, Dou- 
gall Meston, prieš kurį stovi 
konservatorių kandidatas, gra
fienė Iveagh. Savo laiške, pa
remiančiam liberalo kandidatū
rų, VVells sako:

“Balchvino valdžios |>oliti- 
ka veda tiesiog į karų. Kiek
viename rinkimų distrikte to
dėl visi sveiko proto žmonės 
turi balsuoti prieš Tory par
tiją ir padaryti galą tam pra
gaištingam slinkimui linkui 
ginklvimosi ir užpuolimo.”
VVells sakosi esąs socialisti

nės Darbo Partijos šalininkas, 
bet minėtame South-end-on-Sea 
distrikte darbiečių kandidatas 
neturįs progos laimėti.

šitokia VVells’o taktika iš
plaukia iš jo nusistatymo, kad 
dabartiniu laiku, kol Darbo 
Partija dar neturi pajėgos vie
na paimti į savo rankas val
džių, socialistai ir liberalai pri
valų sudaryti blokų prieš kon
servatorius, 
kad tokios 
laikos labai

Keikia pastebėti, 
nuomonės šiandie 

daug žmonių Ang-

ĮSIKANDO

Brooklyno smetonlaižiai 
kelios savaitės, kaip nuolatos 
prisispyrę tvirtina, jogei Vo
kietijos socialdemokratai po 
revoliucijos pavedę valdžių 
Steigiamam Seimui “iš baimės”, 
kad jų teorijos 'pasirodysian
čios netikusios praktikoje.

Tų savo atkaklų tvirtinimų 
smetonlaižiai dabai' paremia 
ir ve kokiu “argumentu”:

“Socializmas, sakoma, te
gali įvykti ‘augštai išsivys
čiusiose kapitalizmo šalyse’... 
Štai, Vokietija yra labai au
gštai kapitalistinėn linkmei) 
nuėjusi šalis: ten darbininkų 
liek, kad jie sudaro didelę 
daugumą šalies gyventojų. 
Fabrikai, trustai ir kapita- 
liatines kartelės 
jos) ten plačiai išbujoję.

“Vienok— kada Vokietijoj 
socialistai turėjo savo 
rankose (turbut: galių 
rankose? “N.” Red.) ir 
bepradedą ‘sovietus’

jau

losiančios būt įvykintos prak
tikoje, čia neapsimoka daugiaus 
nė kalbėt, nes “Naujienose” jau 
buvo nurodyta, kad socialdemo
kratai, šaukdami Steigiamąjį 
Susirinkimą ir paskui pavesda
mi jo pastatytai valdžiai visą 
galią, tiktai išpildė tą, ką skel
bia ją programas, už kurį jie 
buvo kovoję daugiaus kaip 50 
metų. Bet tenka dar pasakyti 
porą žodžių apie tą interpelia
ciją, kurią širvydinių kvašistų 
organas duoda socialistų teori
jai apie socializmo tvarkos vyk- 
dinimą.

Jeigu socializmas tegalįs būt 
įvykintas tiktai aukštai išsivys
čiusiose kapitalizmo šalyse, tai, 
girdi, kodėl Vokietijos socialis
tai “atsisakę” jį vykinti, kuo
met kapitalizmo išsiplėtojimas 
tenai jau esąs pasiekęs labai 
aukšto laipsnio?

Kvašistai nesupranta, kad ka
pitalistinis išsivystymas yra 
tiktai objektyve sąlyga, be ku
rios negalima socializmą vykin
ti. Bet iš to juk neišeina, kad 
tai sąlygai įsikūnijus tuo pa
čiu laiku atsiranda ir pajėgos, 
kurios turi tą uždavinį atlikti. 
Pajėgos, kurios įvykins socia
lizmą, yra susipratusi ir susi
organizavusi darbininkų klasė. 
Ekonominis plėtojimąsi kapita
listinėje tvarkoje ir darlįnin- 
kų sąmonės augimas tėli-gražu 
neina vienodu spartumu: pa
vyzdys—Amerika.

Dabar—ar Vokietijos darbi
ninkai jau buvo 1918-19 metais 
prisirengę tam, kad pradėjus 
vykinti socializmo tvarką. Į 
šitą klausimą atsako faktai. 
Kai laikinoji valdžia, susida
riusi revoliucijos eigoje, pa
skelbė rinkimus į Steigiamąjį 
Susirinkimą, tai socialistai ga
vo tik apie keturias dešimtis 
nuošimčių balsų, reiškia - ma
žiaus kaip pusę. Dauguma dar
bininkų balsavo už socialistus, 
bet dalis jų atidavė savo balsus 
buržauzinėms partijoms (kleri
kalams, fašistams ir t.t.), o 
kita dalis, bolševikų sukursty
ta, visai nėjo balsuoti.

Kuomet, tuo budu, balsavi
mas parodė, .kad susipratusieji 
darbininkai 3»r nesudaro dau
gumos piliečių, tai socialdemo
kratai ir nesikėsino savo planus 
vykdyti. Nes socialdemokra
tai laikosi tos nuomonės, kati 
valdžia privalo pildyti valią 
daugumos, o ne mažumos. So- 
cialdemok ratai yra demokrati
jos šalininkai,'o ne despotizmo.

Komunistai ir fašistai 
šito paprasto dalyko ne
supranta, dėlto jie ir 
tauzija, kad Vokietijos socia
listai “atsisakė nuo savo teo
rijų”.

John L. Duvall ir jo žmona, kurie tapo pašalinti iš Indian- 
apolis, Ind., mayoro vietų. Duvall yra nuteistas kalėjiman už po
litinę korupciją ir teismas privertė jį pasitraukti. Jis buvo pas- 
kiręs mayoro savo pačią, bet ir toji pasitraukė, paskirdama savo 
šalininką. Miesto taryba irgi išrinko savo mayorą, tad Indi^n- 
a/polis susilaukė dviejų mayorų ir teismas turėjo išspręsti kas iš- 
tikrųjų yra ten mayoru.

.. ’.... ..............— - :------ , -------------------

galią 
savo 
buvo 
kurti

(! “N.” Red.), jie pabūgo ir
pasitraukė.”
Sovietų (rusiškoje prasmėje) 

Vokietijos socialdemokratai nie
kuomet nekure. Jie kūrė tiktai 
?konomines tarybas dirbtuvėse 
(“įmonių tarybas”), kad visi 
lai bininkai, kurie dirba tam 
tikroje įmonėje, nežiūrint ku
riai unijai jie priklauso ar yra 
visai neorganizuoti, turėtų 
bendrų įstaigų, per kurią galė
tų pareikšti savo balsą dėl dar
ai sąlygų toje įmonėje ir dėl 
kitų reikalų, paliečiančių jų 
būklę. Vokietijoje, reikia žino
ti, darbininkų unijos yra kele
riopos pušies: socialdemokrati
nės, katalikiškos ir “geltonos” 
(“liberališkos”). Jeigu nebūtų į- 
monių tarybų, tai darbininkai, 
susiskaldę į las įvairias unijas, 
neturėtų bendros atstovybės 
santykiuose su darbdaviais.

Brooklyno smetonlaižiai, 
švokšdami apie “sovietus” Vo
kietijoje, parodo, kad jie “gir
dėjo skambinant, bet nežino, 
kurioje bažnyčioje”. Jįe neži
no ne to,' ■ kad Įmoiiių UM'ybos 
Vokietijoje ir šiandie gyvuoja, 
los yra privažintos net respub
likos konstitucijoje.

Kai dėl Vokietijos socialistų 
Per vienuoliką mėnesių “tautiškos eros” tos bylos buvo 1 “baimės”, kad jų teorijos nega-

garis galėtų perlįsti per adatos ausį. Smetonininkų paka
likai Amerikoje sakosi gavę iš Lietuvos žinią, kad jų pa
tronai Kaune vedą “įtemptas derybas” su Mykolo Juo
dojo partija. Voldemaras sutinkąs pasitraukti iš prem
jera vimo ir užleisti savo vietą kitam (turbut, klerikalui), 
jei tik kunig ir davatkų partija nesididžiuotų grįžti 
atgal į valdžią, iš kurios ji buvo išspirta.

Panašią žinią gavo iš Lietuvos ir “Keleivis”. Pasak 
jo korespondento, Voldemaras su Krupavičium turėję 
trijų valandų pasikalbėjimą, bet susitarti negalėję. Kle
rikalų vadas, atsimindamas, kad tautininkai Lietuvos 
liaudyje visai neturi pasekėjų, pabūgo dėtis prie nusi- 
bankrotavusio smetonininkų biznio ir diplomatiškai pa
siūlė “premjerui” kviesti koalicijon ir vai. liaudininkus. 
Tuomet derybos suiro. Noroms nenoroms dabar tauti
ninkams tenka laukti.

Už kiek laiko gal ir vėl prasidės per trak taci jos su 
juodosios armijos gėnero’lais. Kol *kas gi, idant padarius 
Mykolo Juodojo partiją sukalbamesne, valdžia ima kli
binti kriminales bylas, kurios dar Sleževičiaus kabineto 
laikais buvo užvestos prieš 10 “krikščioniškų” šulų, kal
tinamų dėl 2,(XX),000 litų pavogimo iš valstybės iždo.

Apie ką kalbama
Dr. Carney Landis iš VVesley- 

an universiteto sumanė patirti 
apie ką žmonės daugiausia tarp 
savęs kalbasi gatvėje. Jis išti
sas valandas stovėdavo Ameri
kos (New Yorko ir Columbus, 
O.) ir Anglijos (Londono) gat
vėse ir klausydavo pasikalbėji
mų. •

Tų tyrinėjimų pasėkoj, jis ra
do, kad amerikiečiai tarp savęs 
daugiausia kalbasi apie pinigus 
ir biznį. Amerikos moterys gi 
kalbasi apie vyrus, drabužius, 
save ir kitas moteris.

Anglijos vyrai ir moterys ir
gi apie tuos pačius dalykus kal
basi. Tik skirtumas tame, kad 
amerikiečiai vyrai su moterimis 
kalbasi apie sportą ir savus rei
kalus, kuomet Anglijos vyrai sų 
moterimis kalbasi apie moteris, 
drabužius ir save. Reiškia, An
glijoj vylias barnio prisitaikinti 
tiriė^fiiote^ies,Jkuomet' Amerikoj 
moteris turi labiau interesuotis 
ir vyrų reikalais. Bet abelnai 
Anglijoje pasikalbėjimai yra 
daug įvairesnio turinio, negu 
Amerikoje. — K. B.

Dantų reikalas
[Feljetonas]

Šiais metais Jegoričiaus dan
tų reikalai truputį pasviro. Pra
dėjo jam dantys byrėti.

žinoma, metai po metų eina 
sau nieko nebodami. Organiz
mas, taip sakant, pradeda irti. 
Kaulas, galbūt dėl prieškrinio 
materiolo silpnumo pradeda a- 
kyti.

Vienu žodžiu, Jegoričiui, ku
ris gyvena musų namuose, nuo 
šių metų pradėjo dantys trupė
ti ir byrėti.

Vieną dantį tai, rodos, jam 
malonaus pasikalbėjimo metu 
išmušė. O kiti patys nepriklau
somai pradėjo birti. Taip sa
kant, nelaukdami kokių nors a- 
tatinkamų tam dalykui įvykių. 
Sakysim, kramtinėja sau žmo
gus arba kalba apie karvių veis
lės pagerinimą, ir arti jokio 
žmogaus nėra, o dantys byra. 
Stačiai stebėtis reikia. Per 
trumpą laiką šešis dantis, ro
dos, vėjas išnešiojo.

Tačiau Jegoričius tokio daly
ko niekad nebijojo. Be dantų 
likti jis nesibaidė. Jis žmogus 
apsidraudęs. Jam visuomet pri
valo dantis į savo vietą pastaty
ti. Taip galvodamas, jis ir gy
veno šiame margame pasauly. 
Ir visada sakė:
—Aš dėl dantų, sako, nesivar

žau. Tegul juos man daužo. Per 
kitą vietą, pavyzdžiui, per nosį 
aš save daužyti jokiu budu ne
leisiu, o mano dantų reikalas ty
lus, ramus. Mes apsidraudę šia 
prasme visuomet ramus.

Ir kada musų Jegoričius nete
ko šešių dantų, jis sumanė pa
daryti kapitalinį remontą. Pa
siėmė su savim dokumentus ir 
nuėjo, rodos, j kliniką.

O klinikoje jam sako:
—Prašome! Galima įstatyti. 

Tik mes mažiau* kaip 8 dantų 
nestatome. Mažų podriadų mes 
neimamo.

Jegoričius sako:
O aš neturiu šešių dantų.
Ne, drauge. Negalime. Pa

laukite, kol reikalingas skaičius 
iškris.

Čia jau Jegoričius supyko.
—Tai kągi pagaliau? Nejau

gi kirvapenčiu aš turiu sau pas
kutinius dantis išsidaužyti.

—^Daužyti, sako, nereikia. 
Kam girdi, prigimtis niekinti.' 
Palaukite, gal, sako, jūsų laimei 
ir patys iškris.

Su didžiausiu jausmų suirimu 
Jegoričius nuėjo namo.

Toks buvo ramus dantų rei
kalas, mano, o čia, žiūrėkite, 
kaip viskas nelauktai susidėjo.

Ir pradėjo Jegoričius laukti, 
kol iškris tie atliekam i, priešin- 
gį įstatymams dagtys. . 3 

Greitai vienas ir iškrito. O 
kitą. Jegoričįus .pradėjo pielyčią 
judinti -4’netrukus ir tą išver
tė iš savo vietos.

Nubėgo Jegoričius vėl į klini
ką.

—Dabartės, sako, kaip aptie-

koj, — akurat aštuonių dantų 
nėra.

—Prašome, sako jam, dabar 
jau visai galima. Beje, ar visų 
aštuonių paeiliui nėra: Musų 
taisyklė, kad paeiliui butų. Jei
gu ne paeiliui, o įvairiose vieto
se, tai mes nestatome, kaipc 
toks dantuotas pilietis dar kram
tyti gali.

—Ne, nepaeiliui, — sako Je
goričius. ; <'

—Tada, sako, ir negalime.
Nieko į tai Jegoričius nepasa

kė. Tik sugriežė likusiais dan
timis ir išėjo.

—Va, mano sau, kaip tai ne
lauktai viskas susidėjo. Pirma 
taip akuratnai buvau ramus, o 
dabar kur tau!

Dabar Jegoričius gyvena sau 
ramiai, valgo košę ir likusius 
dantis tris kartus per dieną še
petėliu valo.

šiuo atžvilgiu dantų gydyklos 
taisyklė išėjo naudingai..

—M. Zoščenko.

Milijoninių Rekordų 
Šalis

Iš visų rekordų arba aukš
čiausių laipsnių Amerika visų 
pirma atsiekė turtingumo re
kordą. Amerikoje yra daugiau
sia milionierių ir milijardierių. 
Amerikoje gyvena vienuolika 
tūkstančių žmonių, kurių kiek
vienas turi daugiau,. kaip mi
lijoną dolerių. Be to, yra ten 
74 piliečiai, kurių pajamos sie
kia kasmet virš milijono dole
rių. Keli iš jų (būtent, trys mi
lijardų viešpačiai) turi kasmet 
pajamų net dešimtimis milijo
nų dolerių.

Amerikos bankininkų drau
gijos apskaičiavimu, visų ame
rikiečių turtas 1926 m. siekė 
550,000,000,000 dolerių! Ir dar 
kasmet didėja 50,000,000,000 
doleriais.

Sulig tuo milžinišku turtin
gumu, žinoma, ir mokesnių val
stybei daug tenka. Vienas tik
tai Fordas, žinomasai automo
bilių gamintojas, kasmet moka 
mokesnių kelias dešimtis mili
jonų dolerių!

Palietus automobilius, spie
gia ausyse ir automobilių mili
jonai. Amerikoje vartojama 
apie 22 milijonai automobilių, 
tai yra tiek, kad kiekvienam 
penktam ar šeštam amerikiečiui 
tenka automobilis. Skaitant, 
kad kiekvienoj šeimynoj yra 
trejetas narių, išeitų, jog kiek- 
’. iena antra šeima turi automo
bilį, neišskiriant ūkininkų nė 
tarnų.

Automobilių r gaminimo pra- 
monėn yra įdėta du milijardai' 
dolerių kapitalo. Toj prasmėj 
dirba tiesioginiai arba netiesio
giniai, trys milijonai žmonių. 
Didžiausios automobilių firmtis 
turrvisam pasauly iki 40 tūks
tančių agentų. Apyvarta tų 
bendrovių yra tiesiog pasakiš
ka. Konkuruojanti su Fordu 
automobilių sąjunga “Dženeral

Motors” per pirmąjį 1927 m. 
pusmetį turėjo gryno pelno 
daugiau, kaip šimtas milijonų 
dolerių. Fordas tiek pat. Vy
riausioji plieno sąjunga per tų 
patį pusmetį pelnė 90 milijo
nų dol. Verta pažymėti, kad 
Fordas iki šiol yra pagaminęs 
apie 15 milijonų automobilių ir 
dabar kasmet ketina išleisti po 
du milijonu.

Bet taip jau verta pažymėti 
ir tai, kad Amerikoje vien tik 
nuo automobilių per metus nu
kenčia apie milijonas žmonių. 

| Tos nelaimės skirstomos šiaip: 
26 tūkstančius žmonių kasmet 
mirtinai automobilių suvažinė- 
jama, o 800 tūkstančių su vir
šum sužeidžiama.

Be to ir šiaip jau Amerika 
nelaimėmis ir nusikaltimais 
taip pat turtinga, kaip ir dole
riais. Būtent, Amerikoje per 
metus įvyksta apie 12 tūkstan
čių žmogžudysčių, tiek pat savi- 
žudysčių, 12 tūkstančių žmo
nių žūva kasmet laike gaisrų 
arba užgriuva. Smulkių vagys
čių, retai teatsitinka. Amerikos 
vagys, kaip tikri rekordų mė
gėjai, pradeda tik nuo šimtų 
tūkstančių ir milijonų.

Ne be to, kad ir šeimyninia
me gyvenime nebūtų rekordų. 
Amerikoje arti dviejų šimtų 
tūkstančių porų kasmet išsiski
ria.

Koks didelis geležinkeliais 
susisiekimas, aišku bus iš tų 
milijonų dolerių, kuriuos pasi
dalina geležinkelių bendrovės. 
Milijoniniai ir pašto, telefono, 

I telegrafo bei radio rekordai. 
Yra firmų (pav., Sears, Roe
buck & €o., Chicago), kurios 
per dieną gauna paštu 150,000 
laiškų!

Bekordiniai ir sporto skai
čiai. Bokso ir, kitų sporto rung
tynių žiūrėti atsilanko papras
tai po kelis šimtus tūkstančių 
žiūrovų. Sportininkai per me
tus Įielno iki milijono dolerių. 
Lietuvis boksininkas Šarkis— 
Žukauskas per paskutines rung
tynes gavo arti ketvirtadalio 
milijono dolerių.

Milijoninės yra ir artistų pa
jamos. Juokingasis filmų artis
tas Harold Lloyd pelno į me
tus apie 8 milijonus dolerių. 
Tomas Miks tiek pat. Čaplinas 
apie 7 milijonus ir dar atskirų 
nuošimčių. Panelė Svenson dau
giau, kaip milijoną. Tačiau se
na patarlė sako: Kaip lengvai 
uždirbama, taip greit ir išlei
džiama. Nesenai laikraščiai pra
nešė, kad Philadelphijoj milijo
nierius John Barsas užmokėjęs 
ne mažiau vieno milijono dole
rių* už vienui vienintelį pabu
čiavimą vienos gražialupčs mer
gaitės. Jis buvęs įsimylėjęs į 
prastą, l>et meilingą valdinin
kę Alice Brookland, kuri už 
pirmąjį bučkį pareikalavusi ir 
gavusi milijoną dolerių. Paskui 
praktiškasis amerikietis tur būt 
apskaičiavo, kad ši pramoga 
per brangi ir jis apsivedė su 
ta mergaite. Po to, žinoma, re
kordai baigiasi.

Neramumai Nakties 
Laike?. —- —,——.—•+

Mr, AugUMt Mitchell, MrMilIan, Mich.. 
sako, "At būdavau neramus po atsigulimo 
vakare | lovą. darbo vakare vos tik 
galėdavau pareiti namo. Mano kojos pavarg* 
davo, mano kaulai skaudėdavo, ai buvau 
labai sumenkęs. Nuga-Tone padarė mane 
nauju imogumi Ir ai jaučiuosi dabar jau
nesnis. Dabar su manim nieko blogo nėra."

Bandykit kiaa visoj ialyj sveikatą būda, 
vojančias gyduoles, jei jus jaučiatės silp
nas, sergate, menkas, nuvargęs, nervuotas 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia paailsinantį 
ir ramų miegų, suteikia geresni aiietitų, pa- 
ge'bsti virikinimui, sustrprina visų kūno 
sistemų, padaugina svarumų dėl menkų 
Įmonių. Nuga-Tone parduodamos vaistinėm 
ir jos turi pagelbėti, o jei ne, tai nieko 
nekainuoja. Žiūrėkit garantijų ant kiek
vieno pake'io.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

u

North Side 
-- w

Iš 226 kp. SLA mitingo
•i

Lapkr. 6 d. Liuosybės sve
tainėj įvyko kuopos reguliaria 
mitingas. Narių iš 150 atsilan
kė tik 38. Tai pirmas tokis ne
skaitlingas mitingas. Iš komi
sijų pranešimo paaiškėjo, kad 
Sąryšio užlaikomoji svetainė 
jau tinkamai įrengta: įdėtos 
geresnės šviesos, užtaisyti lan
gai, išdekoruota. Jaunuolių sky
riaus komisija pranešė, kad 
jau veikia lietuvių kalbos ir 
dainų mokyklėlė, kad ją lanko 
33 jaunuoliai. Baliaus komisi
ja pranešė, kad viskas jau su
ruošta ir pataria, kad kuopa 
nutartų, jog visi nariai priva
lo atsilankyti, kas vėliau ir 
nutarta. Pabaigoje prieita prie 
Pildomosios Tarybos nomina
cijų. Keli atsisakė balsuoti, nes 
nežiną už ką. Keli kiti, kaip ir 
visose kuopose, nominavo savo 
kuopos narius. Ant preziden
to netoli visi balsavo už S. Ge
gužį, P. Jurgeliutė irgi surin
ko netoli visus balsus ant sek
retorės, ant iždininko didžiu
ma balsavo už adv. K. Gugį. J. 
Neviackas ir Kasarauskas ant 
vice-pirmininko gavo netoli ly
giai balsų, ant iždo globėjų Ra- 
ginskas, Bučinskas ir Danie
lius irgi ėjox netoli lygiomis. 
Bolševikai — viso labo du — 
balsavo už savo kandidatus.

I^abai nesmagų įspūdį daro 
musų sandariečiai po mitingo 
ginčuose su socialistais. Mat 
sandariečiai puolė socialistus, 
kam jie stato savo tris kandi
datus — Gugį, Neviacką ir 
Bučinską. Pasipylė į kandida
tus, į rėmėjus ir “Naujienas” 
įvairiausių priekaištų, net me
lų. Ir tai darė patys veikliausi 

sandariečiai. Socialistai ir jų 
šalininkai pusėtinai yra paten
kinti dabartine Taryba ir ne
puola jos, bet kaip tik jie pa
daro menkiausią pastangą į ją 
koją įkelti, sandariečiai tampa 
labai nekaimyniški. Išrodo, kad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paukščiai! Paukščiai
Del “Thanksgiving” dienos ar

ba gardžių pietų bile kada.

Dykai dėl kiekvieno
Kas sugebės gauti.

Nedėlioję, Lapkr. 13
Chernausko Darže

79th & Archer Avė.
Justice I’ark, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SERGANTI ŽMONES
Del geniausio ir rreičiausio ifeirydymo 

pasitarkit su '

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydyme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privutišku ii 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

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

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

Crilly Huilding
imkite »l«vatorių iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambary. 506, — Matarų 508 
Ofi.o valandom kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakar*.

jie socialistų bijo taip pat, kaip 
bolševikų. Socialistams visai 
nesvarbu, ar kuris jų kandida
tas taps išrinktas ar ne, nes ne 
pasinaudojimo tikslais jie dir
ba organizacijoj, bet šitokis 
sandariečių nusistatymas (kad 
visi Pildomosios Tarybos nariai 
butų jų partijos žmonės ir 
kad socialistų visai neįsileisti) 
nėra demokratingas.

226 kp. narys.
Pavyko ir nepavyko

Kultūros Ratelis, kuris susi
deda iš 12 mergaičių mokslei
vių, sekmadienyj, lapkr. 6 d., 
turėjo parengimą Dania So- 
ciety Hali. Kadangi plačiai bu
vo garsinta ir daug ko žadėta, 
publikos susirinko apie pusant
ro šimto žmonių, šokiai tęsėsi 
iki 12 nakties ir pelno kliubui 
liko.

Lietuvių reporteriai yra pra
tę parengimus arba išgirti ar
ba išpeikti ir tai tankiausiai 
daroma sulig to, kaip jie sugy
vena su organizacijos nariais. 
Todėl neretai nupeikiami ir ge
ri arba išgiriami ir prasti da
lykai. Skaitytojai tokiu bud u 
apgaudinėjami ir rengėjai ne
girdi kritikos, kas paskatintų 
juos kitą sykį veikti tobuliau.

Kultūros Rateliui pavyko su
traukti gražios publikos, sve
tainė buvo patogi, šokiams mu
zika nebloga, jokių nesmagu
mų neįvyko, pelno liko, narės 
elgėsi padoriai ir buvo svetin
gos. Tai geroji pusė. Ir jei 
daugiau niekas nebūtų buvę 
mėginta daryti apart šokių, 
viskas buvo gerai.

Bet pradžioje bandyta duoti 
kokį tai vodevilį, kuris ir su-1 
gadino vakarą. Iš Rūgštesnės! 
mokyklos lankančių ir baigusių 
lietuvaičių publika tikėjosi ką | 
geresnio (nes jos ir 
Panelės V. čepukiutės 
smuiko® buvo geras, 
buvo seselių Genutis 
ant piano, daugiau viskas bu
vo prasta. Dainuota Ratelio 
dainelė, kuri savaime bepras
me, be ritmo ir pats dainavi- 

mas skambėjo nepakenčiamai, 
tartum ant gatvės kampo vai
kėzų dainavimas. Lošta kokis 
tai patriotiškas aktas. Motina 
:iodč 16 metu, tėvas 19 ar 20, 

o duktė irgi nemažiau 20 me
tų amžiaus. Visgi reikėjo kiek 
geriau nugrimuoti, kad neiš
eitų tokia ironija. Po bepras
mių keletos sakinių tarp tėvo, 
motinos ir dukters išėjimas ko
kio tai juodo su apdengta gal
va sutvėrimo, primenančio 
šmėklą ar mirtį, kuris sakė 
patriotingą monologą gana dar- 
kytoj lietuvių kalboj, irgi ne
turėjo nė dramatines, nė kito
kios prasmės. Už vis labiau su
gadino vodevilį netinkamai pa
sipuošus ir nemokanti šokti šo
kėja. Ant laimės, tai nebuvo 
Ratelio narė, bet visgi narės 
turėjo žiūrėti, kati aktorė ir 
Švariai ir padoriai apsirėdytų. 
Negro komedijos irgi buvo nei 
šis, nei tas. Bijūnėlio, Jauno
sios Birutės ir kitų vaikų drau
gijėlių programai esti kur kas 
geresni. Iš kulturiečių tikėtasi 
daugiau. Angliškos kalbos ne
toli visame vodevilyj vartota 
perdaug, išrodė, kad tai ne lie
tuvaičių parengimas arba, kad 
jos perdaug nuo savo tautos 
nutolusios.

Kultu rietės turi pasitaisyti: 
arba tik šokius rengti arba 
duoti geriau a|>dirbtą, daugiau 
prasmingą programą, nes 
mokyti žmonės sako, kad 
padaro geriau. —Arabas.

Vaidilų Brolija
Vaidylų Brolija paskyrė 

dėdės šerno paminklo fondam 
Jei bus reikalas, nėra abejo
nės, ji skirs ir daugiau.

Broliui Siniokaičiui grįžus 
iš Lietuvos ir parsivežu® pla
tesnių žinių apie senovės vai-

DAINUOS SLA. 36 KUOPOS 
VAKARIENĖJE

P-ni S. Krasauckienė.
Mėgiama Chicagos lietuvių 

dainininkė p. S. Krasauckienė 
dainuos šj vakarą SLA. 36 kp. 
vakarienėj Mildos svet. Jai a- 
kompanuos p. K. Sadauskaitė

dilas, daug kas tapo pakeista 
brolijos lųieigose. Taigi nutar
ta pastatyti aukurą, panašų 
tam, ką randasi ant Birutės 

| kalno. Aukuras busiąs gatavas 
Naujiems Metams ir jo išvem 
tinimui vaidilos rengia didelę 
iškilmę Naujų Metų naktį. Sve
čiai irgi busią įleidžiami.

Pavasarį Vaidilų Brolija sių
sianti 
tuvon 
mams 
gimui 
jokios 
nėra,
ften labai patogus jop prigiji- 
mui. —Klausutis.

da vienų pasiuntinį Lie- 
platesniems patyrinėji- 

ir brolijos skyriaus įstei- 
Kaune, nes iki šiol ten 
broliškos organizacijos 

nors socialia gyvenimas

"K

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

|

ši
Vakariene

:.::giška

SLA. 36 kp. bankiete Mildos 
svet. žada dalyvauti svečiai 
ir iš kitų kolonijų

Kaip žinoma, dauguma mu
sų kuopos narių, mielai lanko 
kitų kolonijų parengimus; ar 
tai butų North Sidč, Cicero ar 
Roselandas. Todėl kaip ir atsi-, 
mokėdami už tai minėtų kolo
nijų SLA. nariai žada aplan
kyti ir mus. Jiems galime už
tikrinti širdingą priėmimą.

Dabar, kas dėl programos, 
reikia pasakyt, kad ji bus ypa
tinga ir nenuobodi. Skanus lie
tuviški valgiai, dainos, muzi
ka, trumpos prakalbėlės ir tt. 
Įžanga tik 75c. —V.

dainas. Skambins keturiomis 
rankomis pianą—tą numerį iš
pildys p. Lulu Misevičienė ir 
St. Šimkus.

šis vakaras bus atmintinas, 
nes panašių vakarų nėra buvę 
lietuvių tarpe ir gal nebus ilgą 
laiką. Kiekvienam atsilankiu
siam bus malonu išgirsti ir 
prisiminti, kada Lietuvoje bū
dami, senai, dainuodavo pana
šias dainas. Ir nors porą var 
landų praleisime tikrai lietu
viškai ir lietuviškoje dvasioje.

Po programo bus smagus šo
kiai ir daugiausia lietuviškus 
šokius muzikantai gros. Atsi
lankiusieji tikrai nesigailės, 
kad atsilankė. Anot musų ren
gimo komiteto narių, pp. Gu- 
gienės, Krasauskienės ir Vikto
rijos Volteraitės, turėsime tik
rai lietuviška vakarą.—Zosė.

P. S. šiai dienai buvo du

pranešimai apie “Liaudies dai
nų koncertą”—vienas tilpęs au
kščiau, kaip matote, moteriškės, 
o kitas, rašytas vyriška ranka. 
Tilpo p. Zosės, kadangi gyvena 
me Amerikoje, o čia, žinote, 
leidies yra First. R.

Town of Lake
r Sekmadienyj e, lapkričio 27 

d., School Hali svetainėje, 48 
gatvė ir Honore, p. Vaičkaus 
teat^'as stato scenoje “Genovai
tę”. —N.
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Peoples Furnitūra Co
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žadėjo), 
solo ant 
neblogas 

duetas

ne- 
jie

$10

TURKIS H ‘

Liaudies Dainų 
Koncertas

1

Rytoj įvyksta pirmas toks 
lietuvių tarpe koncertas Mar- 
ųuette Parko kolonijoje, Com- 
munity Center salėje, 6654 So. 
Troy gatvė. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Šiame koncerte bus dainuo
jama vien liaudies dainos ir, 
kas svarbiausia, visą programą 
išpildys vienos birutietės. Pro
gramą priruošė komp. St. Šim
kus. Programas bus labai į- 
vairus, kitų dainų • tarpe bus 
dainuojama vilniečių dainos. 
Taipgi visas “Birutės” choras 
sudainuos Šimkaus gražią dai
ną “Plaukia sau laivelis.”

Apart moterų choro bus ir 
iolisčių, k. a. pp. Julė Gapšiutė, 
Ona Beižienė ir S. Krasauskie
nė, kurios irgi dainuos liaudies

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Biblijos Studentų 
Prakalbos

Temoje:
Liaudies Laisvė ir Velnio 

Organizacija
Kalbės iš Lietuvos parvykęs 
Pilgrimas J. ZAVIST.

Ned., Lapkr. 13, ’27
11145 S. Michigan Avė.

Roselande
3 vai. po pietų
Įžanga iiuosa

Kolektos nebus
Rengia ir kviečia

T. B. S. S.
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Bridgeportas
Paskaita apie gyvybės 

šisivystymą

mos gyvybės? Kada ir kur ji 
prasidėjo? šioje paskaitoje tie 
klausimai bus aiškinami. O tie 
klausimai protaujantiems žmo
nėms įdomus.

Dabar paskaitoms sezonas 
jau yra tinkamas,—nieks į gi
rias ir laukus nebevažiuoja, pik
nikų neberengia. Liuosas lai
kas galėtų būti praleidžiamas 
paskaitose ir šiaip gražiuose 
pasilinksminimuose* Tik biskj 
negerai yra tas, kad randasi 
tokių žmonių, kurie skundžiasi 
“neturį laiko”, vis esą užimti 
sąvo smulkiais asmens reika
lais. Taip, kai kurie skundžia
si, kad niekuomet neturi laiko, 
vienok jų laikas yra kur nors 
sunaudojamas ir tankiausiai 
sunaudojamas be vertės.

ši paskaita apie gyvybės iš
sivystymą įvyks nedėlioj, lapk
ričio 13, Letuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., pradžia 
10:15 vai. ryte.

silankyti ir išgirsti aiškinimų 
apie gyvybę.—r.

“Buržujus”
Šią savaitę buvo Savitarpi

nės Pašalpos Draugijos susi
rinkimas. Kifų reikalų tarpe 
buvo atsišaukimas komiteto, 
kuris rūpinasi pastatymu pa
minklo Juozui Adomaičiui (Dė
dei šernui). Prašyta, idant 
draugija paaukautų iš savo iž
do šiam reikalui. Draugija nu
tarė paaukauti. Gerai padarė. 
Bet ve kas atsitiko: atsirado 
susirinkime bolševikas Mikas, 
kuris davai įrodinėti: kaip gir
di, mes aukausime draugijos 
pinigus statyti paminklą bur
žujui.

“Dėdė” šernas — buržujus! 
Tai lient pataikė! Bet ne tame 
svarba. Svarba tame, kad gal 
ir pats šlikas patyrė ką nors 
rimtesnio, pasisėmė laisvesnių 
miųčįų ąpie pasaulį iš Dedęs 
šerno knygų, kaip sėmėsi tuks
iančiai kitu Amerikos lietuvių. 
O dabar šlikas, lyg tas paršiu-

sa šaknį to medžio, kurio vai
siais maitinosi. —- Report.

Krautuvėse
Visuomet rasite prieinamiausias kainas, Lengves

nius išmokėjimus, Geresnį patarnavimą 
ir Plačiausj pasirinkimą.

Augščiausios Rųšies

MUZIKALIU INSTRUMENTU
Kiekvienas geidžiantis įsigyti Pianą, Radio ar Gra- 
mafoną, labai protingai padarysite atlankę 
Peoples Krautuves, nes tik šiose lietuvių vadovau
jančiose krautuvėse galėsite patyrti apie daiktų 
gerumą, jų vertę ir pastovumą.
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Didelis Balius su Dovanomis 
Rengia Lietuvių Tautiška Parapija 

Atsibus Nedėlioj, Lapkr. (Nov.) 13, 1927 
3501 So. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare

Dovanoms skiriama trys puikus dalykai vertes $15.00 
Grieš puiki orchestra lietuviškus ir amerikoniškus 

šokius
Kviečia KOMITETAS.
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nkimą KimbalI grojikhų ] 
už labai nužemintas kainas PO

Ir aukščiau

KimbalI Pianai
Yra geriausi pasaulyje. Peoples 
Krautuvėse galite rasti pilną pa
sirinkimą KimbalI grojiklių pia
nų

KimbalI Grama 
fonai

Nauji ir pagerinti 1928 metų 
modelių pilną pasirinkimą ra
site Peoples Krautuvėse. įsi
gydami KimbalI Gramafoną 
žinosite, lead turit nėriausi.

tir“ 10.00

MILŽINIŠKAS

KONCERTAS
----- rengia------

Susivienijimas Draugysčių ir Kliubų 
ant Bridgeporto

Ketverge, Lapkričio-Nov. 24 d., 1927
(PADĖK AVON ĖS DIENOJ)

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Svet. durys atsidarys 3 vai. Programas pras. 4 v. po pietų. 
Koncerte dalyvauja gabiausi korai, kaip tai: Birutės 

koras ir moterų koras po vadovyste p-no ŠIMKAUS.
Dainos, koras po vadovyste p-no POCIAUS.
Kaukių koras, po vadovyste p-no STAPONAVIČIAUS. 
Jaunuolių orkestras, po vadovyste p-no GRUŠOS.
Taipgi, bus solisčių ir solistų, duetų ir muzikališkų 

kvartetų ir dainų. Taigi bus vienas iš geriausių koncertų.
Kviečiame Chicagos lietuvių visuomenę atsilankyti į 

musų koncertą ir savo atsilankymu paremsite Auditoriją, 
nes visas vakaro jielnas eis Auditorijos labui.

Po koncerto, bus puikus šokiai iki vėlumo nakties.
Tikietų kainos: $1.50; $1.00 ir 50c.

Kviečia rengimo KOMITETAS.
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Atwater Kent 
Radios

Labiausiai žinomi Radio setai 
Amerikoje, Jus galite pirkte 
Peoples Krautuvėse su pilnu už- 
sitikėjimu. Kainos labai žemos 
ir visiems prieinamos. šis se
tas kaip paveikslėly parodo yra 
piinai įrengtas ir nereikalauja

$184.50
nieko daugiaus pridėt. 
Kainos musų 
Krautuvėse

R. C. A. Radiolos
Yra aukščiausiai pasauly išto
bulintas Radio, nes kaipo vie
nintelis Radio, kuris nereikalau
ja baterijų ir elemenatorių, ga
lima tiesiog vartoti elektra be 
jokių pridėčkų. Norintieji ge
riausio Radio, matykite Raaio- 
as Peoples Krautuvėse. Kainos 
labai žemos.

Radiola 
No. 16 
Radiolą 
No. 17

$69.50 
$130.00

Lengvus išmokėjimai yra suteikiami visiems.
Užlaikome patyrusius Pianų ir Radio mecha- t % 

iiikus dėl Tamistų patarnavimo.
Didžiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoje.
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MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI
4177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted E

, M

M. Kežas Vedėjas J. Nakrošis Vedėjas ;
rxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxT

Nedėlioj,
Liaudies Dainų Koncertas

Lapkričio 13 d., 1927 m.
COMMONITY CENTER HALL

6654 So. Troy St.
■' •' , v I ■ Į C';. ■''$» •

t ...... • ...............

rrauzia o vai. vakare
Šiame vakare atsilankiusieji išgirs ką tai nau

jo. Programas bus išpildytas po vadovyste komp. 
S. Šimkaus.

Po koncerto bus smagus šokiai.



JIEVA GEČIAS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

aaCMIENOH, cnieagu, 111. šeštadienis, Lapkr. 12, 1927

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 9 d., 8:50 vai. vaka
re, 1927 m., sulaukus 32 metų 
amžiaus. Gimus kaimo Ubiškio, 
Triškių vals., Šiaulių aps. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Vincentą, 3 vaikus: Oną 15 m. 
ir Juozas 11 metų, Vincentas 
5 metų, sesuo Ona Norvidaitė, 
o Lietuvoj tėvus, 2 brolius ir 
2 seseris. Kūnas pašarvotas 
randasi 615 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pancdėlyje, 
lapkričio 14 u., 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu- 

į šv. Kazimiero kapi*

a. a. J ievos Gečias gi- 
draugai ir pažįstami 

kviečiami da-

Cicero
Kaip dūšių gaudė

lydėte 
nes.

Visi 
minės, 
esat nuoširdžiai 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Vaikai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja giĄ- 
borius Butkus and Co. Telefo
nas Canal 3T01.

«*

JI ’OZA PAS P C1 >Z1 E W ELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 10 d., 9 vai. vakare, 
1927 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus. Gimęs kaimo U pi na, 
Tauragės apskr.. Skaudvilės 
vals. Paliko dideliame nuliūdi
me brolio vaikai Jurgis Pud- 
žiuvelis ir Alena Geštautienė, 
teta Gečienė, pusbroliai Anta
nas Kasputis ir Juozas Kaspu
tis. Kūnas pašarvotas randasi 
2108 W. 16th St.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 15 d., 8:30 
iš namų į Apveizdos 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Pudzie- 
welio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidituvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus and Co. Telefo
nas Cana’ 3161.

utarninke,

Dievo pa-

Po šių 
kitaip 

, gyvena 
nieko ne- 

kasdien. 
rodosi, kai kada dva- 

tartum ii butu

įvezdinimų, 
ir. rodosi.

Lankys Amerikos Į Balsas Iš Rojaus 
Lietuvių Kolonijas f

P-nia M. Kemešienė, 
darbuotoja Ghicagos lietuviuo
se, aplankys “Naujienų” dien
raščio reikalais skaitlingesnes 
lietuvių 
valstijose:
Missouri, Michigan, 
sin, Ohio ir Pennsylvania.

kolonįjas
Illinois,

žymi

sekamose
Indiana, 
Wiscon-

PRANEŠIMAI Lietuviai Advokatai Akiu Gydytojai

necure

su šiuo pasauliuPersiskyrė
lapkr. 9 d.. 2:30 vai. po pietų, 
1927 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus. Gimęs Vilniaus vedybos, 
Tverečių parapijos, Margių 
kaimo. Paliko dideliame nubu
dime moterį Uršulę po tėvais 
Bernotaitę, 4 sūnūs: Adolfą, 
Albertą, Raymondą ir Benį; 
sesei j Marijoną Lukšienę, pus
brolį Vadslovą Krasauskį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 9134 S. Cheuncey avė., 
Burnside, III.

Laidotuvės įvyks pagedėlyje, 
lapkričio 14 d., 9 vai. ryte iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adilfo Krasausio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuiširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveiinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, Pusseserė, 

Pusbrolis ir Giminėli.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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. Halsted St. Chicago, III.

Petternu Skyrius

(Pasuka, gal ir teisinga)
Senai, labai senai, vienoje 

Dievo karalijoje, kur žmonės 
gyveno ir kepė, ir virė baltą 
gėrimėlį, munšainu vadinamą, 
uose tai laikuose gyveno gana 

padorus ir dievobaimingi žnio- 
lės, mėsgaliais vadinami. Jų 
gyvenimas buvo malonus, sal
dus, taip ir gyveno ilgus mė
lis. Bet štai pasipainiojo koks 
en šėtonas. Ir ne šiiaužiojan- 

’is žaltys buvo šis šėtonas. Jis 
buvo dvikojis. Ir ne uolx)liu, 
kaip kad turėjo prietikį musę 
iratėvis Adomas, bet pavyto
jo jis ją tyra, balta nekaltos 
pąlvos munšainėle.

Vlusu įnėsgalinė, kaip bema- 
anl, taip ir prilipo lyg muse, 

prie medaus. Tas šėtonas, su- 
’ig anų klikų mada perkrikšti- 
»o jų ir davė jai vardą “Cnatu- 
ė”. Savaitei laiko praslinkus, 

kaip kad pridera, apdraudė 
Cnatutes gyvastį. Reiškia, kaip 
‘ik Cnatutė skirsis su šiuo aša- 
”ų pasauliu ir keliaus į Juoza- 
inta, tai šėtono kišenius žy
miai nusvirs nuo sunkaus auk
so. Mat, anais laikais auksas 
'ik ir buvo geras, čekiai buvo 
skaitomi beverčiais, 
dviejų apveizdininkų, 
■sakant.
Tnatutė 
♦rūksta. 
Akyse,
sios skraido, 
visų šventų globoje. Taip mit
ai Cnatutė ir praleido ilgą lai
kų ir linksmai gyvendama.

Bet štai 'vieną gražių dienų 
Cnatutė kiek ten prasiblaivo ir 
pastebėjo, kad jos veidelis jau 
nebe toks, koks buvo. Jau atsi
rado raukšlių, jau tartum mar
šką prieš žvejojimą. Čia prisim 
nė (matutei visos praleistos 
dienos, visi smagumai, svajo
nės. Jau jai pradėjo šėtonas 
nepalikti, jau ji pradėjo šėtonų 
nulti. Bet kad šėtonas, tai vis 
šėtonas. Jis tuoj, kaip bematai, 
padaugino porcijų to tyro gė
rimėlio. Apėjo aplinkui, suga
vo daugiau jos draugių. Sura
do Pranę, Barborą ir Katrę. 
Šios trys sesutės susidraugauja 
su ('matute neisakomai. Visos 
keturios būdavo praleis dienų 
nuo tamsos iki tamsai beute- 
riaudamos prie uzbono tyro gė 
nmelio. Jos tiek pamėgo viena 
kitą, kad prisiekė vienų kitai 
Gelbėti, vieną kitą atauginti 
:ki grabo lentos, — ypatingai 
Pranė, kuri, turėdama gerų 
uoslę, tuojau užikmIč, kad ('ma
tutės paveikslas, kurį jai die
vas pripildė prie nosies, rodo, 

j jos gyvenimo dienos jau
suskaitytos, jogei nebeateis 
iau Matuzelio laikai. Ji dar la
biau pradėjo Cnatutę daboti, 
slauginįi.

Ir štai Pranutės spėjimai iš
sipildo. Tūlų rytų Cnatutė jau 
nebekelia iš lovos. Jau ji tar
tum pliurzės (tuo laiku vadin
tos influenza) prispausta guli 
ir vaitoja. Tuč tuojau atbilda 
ir slaugė Pranutė su 
vorškomis, nelyginant 
šulė. Visos pradėjo, 
kaip čia pagydžius
kaip jos malonų gyvenimą pa
ilginus. štai protinga Barbora 
pataria, kad geriausias vaistas 
yra tyras gėrimėlis, kaip minė
jau, tais laikais munšainu va
dindavo. Tik reikia jo pakan
kamai duoti.

savo ta- 
kaip Ur- 
spėlioti 
Cnatutę,

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Tai jos tuoj susirado indų, 
pante vadinamų. Katrė išbėgo 
su indu sterblėje ir netrukus’ 
sugrįžo jį pilnų nešanti, šėto
nas, sužinojęs, kad Cnatutę jos 
gydančios, išsyk baisiai supy
ko, bet kai sužinojo, kokiais 
vaistais gydo, tai per jo šėto
niškų veidų šypsą, tartum vai
vorykštė, perbėgo.

Katrė, pargabenusi pilnų in
dų vaistų, pradėjo klausinėti

Iš dangiško rojaus dar kol 
kas nesu girdėjęs nieko, bet iš 
komunistinio girdėjau kalbant 
arkaniuolą KUpreišj, kuris ne-( 
senai sugrįžo iš Rusijos rojaus > 
ir jsilėmijau keletu jo pasaky-Į 
mų. ;

1. Jis sakė, kad kuomet Hu- 
sijos komisarai eina pas ūki
ninkus rekvizuoti jo arklį, tai 
ūkininkas, pajutus komisarų 
užmačias, išbado arkliui akis, 
jei arklis yra kiek geresnis, 
daro, kad tik komisarai nepa- • Halsted sT Gerbiamieji Direktoriai 

į imtų arklio. Tai matote, dėl 
komunizmo ir nekalti gyvulė
liai turi kentėti. Kažin, ar ne
susipras tie ūkininkai ir, užuot 
badę akis arkliams, nepradės 
komisarams kišti penknagę j

kitu patarimų, kaip čia ligo
nei įduoti, nes Cnatutė guli ir 
nesijudina, o jų pakelti toms 
trims sesėms beveik • nepajė
giama, nes sesės dar nuo va
kar dienos jaučia liekanas šė
toniškos veselijos. Šėtonas gi 
nesutinka tani, kad (matuti \
butų judinama. Mėgino jos 
kelti Cnatutę kiekviena atski
rai, mėgino kelti dvi bendrai-- 
nepajėgia, mėgino 
kartu. Ir jau 
ei los galvos 

‘aip sunkios, 
svarumas, tai
sesutes prie pagalvė. Čia šė
tonas 
balsu 
žinau, 
niams

visos trys 
butų pakėlusios, 
nebūtų buvusios 

O dar ligonies 
ir visai prilenkė

sukvatojo * nežmonišku 
ir sušuko: “Stop! AŠ 
aš mačiau, kaip ligo- 
duoda vaistus ligoninė

je”, ir žaibo greitumu jis iš
bėgo.

Tarturh didžiausia viesulą 
’mtu pakilus, net sienos su
drebėjo. Ligone akis pravėrė, 
įasižiurėjo dar sykį ir užsi
merkė. Katrė, ta nekantruolė, 
sušuko: “Na, veizėk, na veizėk, 
va ųna tyli ir dacol, tap kapo 
oisteris!”

Čia jau ir šėtonas sugrįžo su 
okia riesta, nelyginant pypke, 
stikline dudune. Moterys net 
šsigando pamačiusios, o kitos 
>radėjo juoktis, kų, girdi, jis 
•ladarys su ta paipuke ligonei...

šėtonas tuoj indų su mun- 
šainiuke pridėjo prie ligonės 
krutinės, vieną galą paipukės į 
burnų, kitą i indą, kumšt pa- 
šonėn ligonei ir sutramužijo: 
‘čiulpk!” — Raulas.

(Pabaiga bus)

P-nų Čižauskų 
Koncertas

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
dainuos, kaip “Naujienos” bu
žo painformuotos, plačiai žmo
ni rytuose dainininkai Marijo- 
ta ir Jonas Čižauskai.

P-nia M. Čižauskiennė, sako
ma, esanti žymiausia lietuvių 
koloratūra soprano dainininke 
puikiai išlavintu balsu. Kai per
ėtais metais šaliapinas organi
zavo savo skrajojančių operų, 
ai jis kvietęs ir p-nių čižaus- 

jon, tik šeimininiai rei-’cienę jon, tik šeimininiai rei
kalai nepavelijo p-niai /čižaus- 
kienei 
lel ji 
pėn.

P-nas Jonas Čižauskas turįs 
rražų, gerai išlavintą baritoną, 
kuriam, pasak p-no Čižausko 
dainų mylėtojų, nesama lygaus 
\merikos lietuvių tarpe.

Tie du dainininku pirmu kar
kų Chicagoje duos koncertą 
lapkričio 16 dienų Lietuvių 
Auditorijoje: Programai! įeina 
kuriniai šių kompozitorių: Kelp- 
šo, Kačanausko,- Čiurlionienės, 
Šimkaus, Naujalio ir paties p. 
Čižausko; paskui arijos iš ope
ros “Seviles kirpėjas” ir kt.

priimti pasiūlymo ir to- 
nesto.jusi šaliapino tru-

Mes taisome senus ir naujus Sto
nis labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto Furnituro Co., 3224 S. 
Halsted st., ir Badžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Marcus& Curtis Boofing Co. 
3114 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Boekvvell 0762
Namų Rock. 8479

lai-
Ne-

Draugystė Lietuvos Dukterų 
kys savo mėnesinį susirinkimų 
dilioj, Lapkričio 13 d., I vai. po 
pietų, paprastoj svetainė!. Visos 
draugės malonėsite pribūti.

• — V. Kazlauskas

Į L. S. S. VIII Rajono konferenci
ja įvyks rytoj, Lapkričio 13, 11 vai. 
prieš pietus, Naujienų name. Visi 
delegalai dalyvauki! laiku.

— A. J ūsas, Sekr.

A.A.OLIS ,
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimus 
įvyks Pirmadieny, Lapkričio 1.1 d., 

i 1927 ni.? 8 vai. vakare, Auditorium 
> fh* svetainėje^ po numeriu 3133 Soolh 

i*-’ *" * .... -j
ir Draugystės atstovai, visi pribu
kite laiku". — Nut. Raftt.

NEDRLDIEN1Ų PASKAITOS 
Rengia 

“GYVENIMAS”
Pirmutinė šio sezono atidarymo pa

skaita įvyks ncdėlioj, lapkričio 13, 
1927, Lietuvių Auditorijoj, 3133 Sb. 
Halsted St. Pradžia 10:15 vai. ryte. 
Paskaitos tema — “Gyvybės Išsivy
stymas”. širdingai kviečiame visus ir 
visas atsilankyti j šias paskaitas.

GYVENIMAS.

Bridgeport. — .Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, lapkričio 13 <L, 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gal. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. .Raštininkas.

lr, užėjus 
valdžių, 

nužiūrėti, 
komisarai

Garrfield Park L. V. ir M. Pašelpi- 
nio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks nedėlioj, lapkričio (Nov.) 13, 
1927, Lftwler Hali, 3929 W. Madison 
St., 1 vai. po pietų. —Raštininkas.

esą, 
mies-

2. Kitas pasakymas: jei mie
ste pasiutęs šuo aprieja žmo
gų, tai daktarai tolei negydo 
žmogų, kolei nepagauna šunies 
ir nepersitikrina, ar tas šuo 
tikrai yra pasiutęs. O tokį Šu
nį kartais tenka ir ilgai gaudy
ki arba ir visai nepavyksta pa
gauti. Na, po teisybės, kam 
tuos žmones ir gydyti: jei jie 
sudurnavoja, tai jie pasidaro 
Teresni komunistai, 
kalbai apie Rusijos 
žmogus turi pamato 
kad (ur būt ten visi
yra šunų aprieti, nes visa val- 
Ižia išrodo pasiutusi.

3. Paskutinė pastaba: 
uinitariškumas Rusijos
tuose ne kažinkaip augštai sto
vįs. Girdi, mėsa parduoda tie- 
liog rinkoje. Padėjo kalades ir 
kapoja, o šuo, prabėgdamas, 
nukelia kojų ir nuplauja. Maty
ti, Rusijoje šunys mėgia švaru
mų. O jau musių, sako, tai 
spiečiai. Kai kerta mėsų, vie
noms dar pavyksta nuskristi, 
bet tos, kurios -būva apačioje, 
kims jau good bye, jos patenka 
io kirvio ašmenimis.

Taigi iš šių Knpreišio trijų 
pareiškimų galima spręsti; 
kam Rusijoje yra gerai. O ge
rai yra ve kam: žmonėms, ku
rie jau yra mirę, gyviems — 
tai šunims, musėms, utėms ir 
komisarams.

Dievas iš .savo rojaus bota
gu išvijo Adomą ir .Tėvą, o iš 
Rusijos rojaus, kuris gali, 
ga ir nevejamas, kaip nuo 
nies. — Pustapėdis.

S. L. A. 36 kuopos draugiška va
karienė įvyksta šeštadieny, lapkr. 12 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., Bridge- 
porte. Programą sudarys muzika, dai
nos, trumpos, bet gyvios prakalbos ir 
Šokiai. įžanga j vakarienę 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Rengimo Komisija

Graboriai

S. D. LAGHAVIGZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojo*
2314 W*23rd PI.

( hilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Surpraiz Parė

bė- 
ug-

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

A. L SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tek: Hyde Park 3395

190

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 

Į sitikimuo.se egzaminavimas daromas 
•su elektra, parodančia mažiausias
klaidus. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

1012

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

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S

Miesto Ofisas
North State St., Kooin 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. HalHted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — A b- į 

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

OPTOMBTR1ST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Lietuves Akušerės

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Gerbiamas Reporteris, 
labai prašome tamsų padaryti 
;ų loskų ir užkviesti visų Chi- 
cagą ant musų surpraiz parės, 
kurių mes rengiame p-nui Ka- 
zitnierui Vasnauskui.

Ta parė bus lapkričio 12 d. 
Auditorijos salėje. Surinkome 
R4(M>. Norime nupirkti gasinį

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

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 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.

•4608 South Ashland Avenue
i Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L DAVIDONIS, M. D i

ir DR. J. A. GOODHART
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Ponas Vasnauskas ne taip 
senai nusipirko naujų auzą, tat 
reikia pečiaus, reikia 
forničių.

Tai mes sumislijom 
narę. Nupirkom tris 
šaldytų vištų
šimtą su viršum svarų kilbasų 
ir daug 
tikimės, 
įvertins: 
nigų, tai

daugiau

surengti 
tuzinus 

iš stokjardų,

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 4H Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

3201

ko kito, žinoma, mes 
kad kiti musų darbų 
tiek sukolektuoti pi

ne stuk a.
—Rengėjos.

PRANEŠIMAI
Simano Daukanto Teat. Jaunuo

menės Kliubas, Chicago, III., ran
gia Božių Balių, Lapkričio-Nov. 12, 
1927 m., Subatoj, 7:80 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., Chicago. III. Įžan
ga 60 centu ir kvietka. Už tai ne- 
oraleiskite linksmą vakara; bus pui
ki muzika. Kviečia

Rengimo Komitetas

Roselando Amerikos Lietuvių Pi
liečių Politikos Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą Panedėly, l4ip- 
kričio-Nov. 14 d., 1927, 7:30 vai. 
vak., Strumilos svetainėj. Visi na
riai malonėkite susirinkti, nes bus 
svarbių reikalu svarstymas.

— W. Krištopaitis, Bašt.

Draugystės Dr. V. Kudirko mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, Lapkričio-Nov. 12 d., 1927 m., 
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą, taipgi nariai išbu
vę dešimts melų šioj Draugystėje 
nesirgę ip neiŠčmę pašalpos iš 
Draugystės, turi užsiregistruoti šio- 
mi susirinkime, kad gauti dovaną, 
neužsiregistravę šiomi susirinkime,

| negalės gauti dovanų Naujų Metų 
vakare. — A, Kaulakis, Nut. Bašt.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Viršui Universal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

-reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Telephone Republic 0083

Dr. V. 6. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai
DR. G. SERNER

LIETUVIS

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

Tel: Boulevard 7679

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

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

CHICAGO

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p. ,

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augStas

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro
Ncdėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. 1 

Phone Canal 0523

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Ląfayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Ncdėlioj 10-12 d.

(Continued on page 7)
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Lietuviai Daktarai
(Conlinued from page 6)

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. V EŽELIS

LIETUVIS l’KNTISTAS 
4615 South Ashland Avenue

Ant. Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

t

Business Chances 
Pardavimui BizniaiEducational

Mokyklos
IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIU. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei

Miscellaneous
įvairus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GRAŽUS mohair parloro setas,

Ofiso Phone Canal 0257 ».
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone A rmitage 2822 •»
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

M

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth St. netoli Morgan St. 
V a I a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tol. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR, J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI didelė ne-

Musical Instruments
M uzikoa lnatramentai______

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 casn. 
MR. JARTZ, 2918 Milwaukee Avė., 
1-os lubos. /

LIETUVIAI, kam lums šalti šią 
„emą. Kuomet t k biskj įmokėjus 
mes atvežime j jums namų apšil- 

i. kitus išmokėsite mažais mė- 
Apskaitlin- 

........ ___ les taip- dldelį pasirinkimą plum- 
menų. Atdara vakarais 

iki 7 vai. Nedėlioj. iki 1 po pie
tų. ABBO'IT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 520į W. 
Grand Avė., Berkshire * 1321.

žiemą 
i 
dyiną.mosi, išlaidos mokslui nedideles, jei ••••».» ,**•*”’

norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- nosiniais išmokėj mais. Ai. 
kinkykit. Po 4 savaičių mokslo dlrb- vintas ir planai dykai. M 
šile kuip pleisterninkus. gi turime dideli pasirinknn

Chicago Plastering School, bingoz reikmenų. At<į«r»caflo Plastering
1123 N. Ashland avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

REIKIA vyrų arba moterų — vi
sada arba dalinam laikui. Mes pasta-
tf.-dme jumis į biznj te jokių išlai
dų dėl jūsų. Tapkite neprigulmingu. 
Pasiūloma didžiausia i", 
propozicija, 
iiks draugu per visą gy 
stakas arba real estate. 
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 — Canal 6480 
1425 So. Racine Avė.

išpardavimo 
Kiekvienas kostumeris 

per visą gyvenimą. Ne 
______ L. Tai proga PARDUOSIU $250 vertės vargonus 

ir $150 fonografą po $60 cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St., 
1-os lubos.

$50. Puikus walnut miegruiinto se-tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo *>vai8lnamU išdirbinejimo įątai- 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau- ga, su visomis mašinomis ir 
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bilc Pripili nnrdnvimn na.kada. Available Storage Co., 7732 slaKU* Friezasij pardavimo pa- 
Stony Island avė. I tirsite ant vietos. Sykiu par-Stony Island avė.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums

Personai
Asmenų Ieško

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

Phone Van Buren 2130

REIKALINGAS partnerys j bučer-padėsime įsigyti ateiną mokslą. Sa- REIKALINGAS partnerys j 
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi- j nereik daug pinigų įnešti, 
te abelnai ir visose mokslo lakose Td. Commodore 1790
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous •
___________

KIEK JUS MOKATE VĮ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

PATENTAI
KRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Handolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Vala.idoa nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

Help Wanteci—iftale-Female
parbininku

• i!• t

Sutaupykit pinigų pirkdami pas1 MAN reikia vyrų ir moterų. Aš 
mus olselio kainomis. Jus nepyiva- n,°ku «lgą ir Jcomišiną, Daębas. be 
lute mokėti DIDELIŲ KAINŲ. j • !)e. »nc n a“’

Nors musų yra didelė kompanija,. smiatykR
bet mes suteikiame asmeninį patar- : P° 0^‘tų nui) u iki J vakaic. 
navimą. 5221 Ha,$ted M.

Southend Plumbing & Heating 
Supplv Co.

2108 So. Štate St.
Tel. Calumet 4200

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

33 REIKALINGA senyva 'moteris
MEYER CARTAGE CO. ' daboti vienų metų vaiką. Netoli 

Turi didelius uždaromus vežimus, bažnyčios.
veža i visas dalis Middle West, frei- 4928 ‘ So. Tripp Avė., 1-os lubos 
tų tavoras priimamas nebrangia kai-i 
na. 1737 Sedgvvick St., Diversey 2027. » ,________ 3 __________ i__  PAJIEŠKAU darbo prie

APSAUGOJIMUI savo sveikatos|mų pas nedidelę šeimyną.
— Išvalykit savo cntch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co.
1620 W. Lake St. Seeley 7762

Lafayette 2812.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.
Box No. 1004

na- 
Tel.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Pastovus darbas, gera mokestis. Ne
patyręs neatsišaukit. .1. ŠEŠTOKAS, 
565'4 W. 64th PI.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Tel. St. ('.baries 44o. 318 W. Main 
St., St. Charles,, III.

AR JUS GAUIT SUVARTOTI 
$250

KALĖDOMS PINIGŲ
firma turi keletą vie-

EKSTRA 
šita sena 
tų dėl gerai apsirengusių amty- 
tingų lietuvių vyrų, kurie ga
lėtų dirbti savo liuosame laike. 
Patyrimas visai nereikalingas. 
Mes išmokinsime jumis. Apli- 
kantai turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyvenanti Chicagoj 
virš 2 metų. Jei jus turit ma
lonią išvaizdą ir galit pertikri
nančiai kalbėtis su savo žmo
nėmis prigimtoje kalboje, tai 
pasimatykit su manim šiandie. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vaka
ro.

MR. JAMES VEBH 
Room 328 

29 So. LaSalle St.

REIKIA High School 
dirbti siuvėjo šapoj po mokyklos ir 
Subatomis. 722 W. 35111 St.

PARDUOSIU savo $850 grojikli, 
suoleli, rolelius, cabinet už $115. iš
mokėjimais.

6186 So. Halsted St.

PARDAVIMUI radiola “25”,• var
tota tik 6 mėnesius, $95. Taipgi dress 
siutas mieros 88 iki 40. Savininkas 

Normai 9264

ŠIOS savaitės bargenai Cut Rate 
Piano Krautuvėse:

Upright pianai $35 jr daugiau 
Grojikliai pianai $75 ir daugiau 
Grand pianai — $150 Jr 'daugiau 
Radio sėtai — $20 ir daugiau 
Fonografai — $10 ir daugiau 
Jus turit ipamatyti tuos puikius 

bargenus, ;kad {vertinus jų vertę. 
Tarpe jų randasi Staręk. Angelus, 
Baldwin, Bush ir Lane, Bellman, 
Conover ir t. t. Krautuvė atdara iki 
9 vakaro. Lengvais išmokėjimais.

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street

Furniture & Fixtures
________ Rakandai-Įtakai ' Į

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau. '

$179 parloro kambario setas, mo- 
hair, $95. ■ .<

$75 walnut <valgbmo kambario 
setas. $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Boysen Samplc Furn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Saniple Furn. Co.

BARGENAS už cash. Parduosime
--------- aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
vaikino šmotų manogany setui, rankomis iš-

Furnished Rooms

Bridgeport • Painting 
& Hardware (Jo.

2*8o’iki 4^30 v.“po piety i ■•“'evojam Ir popieruojam. Utialkon
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo L . .

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Help VVanted^—Malė
Darbininkų Reikia

malevą, popierą, stiklus Ir t. t 
3149 So. Hahted St 

Phone Yar^ 7282
J. 8. RAMANČIONLS

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

Ofisas 
4729 South Ashland .Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Phone Midway 2880

vai. po 
vakaro,

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriau®’* stogv 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lavndale 0114

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestj. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian- 
,lie pas -

La Šalie St.Room 1514,

Ofiso Tel. Boulevnrd 9693
Rcz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 Sb. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 870b—87tO

Chicago

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS «r CHIRURGAS 

1721 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ELECTRIC KONTRAKTORIU!
Seniausias ii liatuvių, kur duodi 

užganėdinimą. Įvadam elektros dre 
tus, motorus, taiso m elektros reik 

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

Phone Victory 7462

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SlEGEL 
GYDYTOJAS Ui CHIRL'HGAS 

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.

1800 So. Halsted St.
Chicago

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik- 
Į ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 
j ti kur nors mieste. Taisome, over- 
, hauling, pigios kainos, darbas garan- 
: luotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 

.ši skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

CiaSSIFIEO flūSj

ĮVESK IT elektrą | savo namus. 
Atsakanti firma./ 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

Educational
Mokyklos

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

DRESSMAKING SCHOOL
Mc.t išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis 
K M I U

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ir va-

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

IflDGE PLUMBING CO. 
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

AR JUS NORITE 
didesnį užmokeanj, gėrėsis darbo 
K$lygun? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerit^ 
karų duos jums galę grtičiauš it ge
rinus ismok‘i to amato ir greitu lai
ku gauti getą d<»rbą geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame be* i moki nant. Irgi mokina
me važiuoti, 
dauginus. 
FEDRE \l

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Į vedam namų apšildymą, plumbin- 

K4 obelio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage G rovė

Tel. Drexel 8407

1507

instrukcijos $15.00 ii

\CT<> ENGINEERING
SCHOOL

H. Madison Strast

IŠPARDAVIMAS '
Į JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas............ $79.50
Mohair parlor setas ........ $62.00
Walnut mįegrufmio setas $45.00
Walnut valg. kamb. -setas $45.00
Šešių tūbų, .vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50. , ’ •

500 importuętų apskritų kaurų 
$5.25. <> >• '

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
615-0-—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioja

duodame ir 2 trokai. 806 W.
136 St., Tel. Bdulevard 2092.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3% tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite M r. Brach

$252 šmotų parloro setas,
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, Bufetai, 

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAQE 

640 E. 61st St.

TAXl CAB PBOGA
$50 į savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Amerikoj gimu- 
siems lietuviams kurie yra gerai su
sipažinę su miestu, progą tapti nariu 
pasekmingos co-operative taxi kom
panijos. Proga likti bosu. Reikia tik 
biskj {mokėti už musų taxi cab. Ru
deninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti nuo $50 i savaitę ir 
daugiau. Atsilankykit ir leiskit jums 
išaiškinti pinigų uždirbimo propo
ziciją.

SALES DEPT.
BAUER MOTOR CAB CO.

536 E. 33rd Piace

ir

n

PARDAVIMUI grosernė ir 2 flatų 
namas. Parduosiu pigiai, geroj apie- 
linkėj. Matykit savininką tuojau dėl 
šių gerų bargenų.

6000 So. Wood St.

CICERO. Parsiduoda bučernė ir 
: grosernė, vieta gera.

13f4<So. 49th Ct.

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
krautuvė,,;labai pigiai, pigi renda. 
Priežastį patirsite ant vietos. Maty
kit savininką nuo 5 iki 10 vakare, 

t 4651 So. Hermitage Avė.
Atdara Utarninko, . JįCetvergo 

ir Subatos: vakarais, rl.
PARDAVIMUI bučernė prie 6512 

i So. Western Avė., Prospect 8006. At- 
' sišaukit po 6 vakare. 6510 So. West- 
ern Avė., Republic 1260.

drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $185 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracai, liampos. 
Atdara kasdie^iki 9 vakaro,, nedėlioj

age, klauskit MR. IRVING.

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

Vilei r U įteisinę IKI U UCUCllVJ

GRAŽIAI furnišjotas moderniškas iki 5 vak. 444'Madison St Jl6ft Stor- 
kambarys dėl 2 vyrų. Nebrangus. 
MRS. SARPELIUS, 3407 Lowe Avė 
Boulevard 0636.

BRIGHTON 
ti kambariai 
v ra garadžius.

4224 So.

Parke 2 furnišiuo- 
rendon bile kam,

R(X’kwell St

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin- 

kų 
tę,

žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
te valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEJKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

MES turime gerą vietą sul-v- 
didele proga dėl jaunų lietu-! \v*

• 1 • V 1 • • • •vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne

svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir ut- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosuland Motor Car Co,, 
10857 Michigan Avė.

VYRŲ atidai. Jei jus norit uždirb
ti $50 į savaite ir daugiau, tai pasi
žiūrėkit musų skelbimą skyriuje Busi
ness Chances. BAUER MOTOR CAB 
CO., 536 E. 33rd Piace.

REIKIA VYRŲ
Reikalaujame nedidelio skai

čiaus atsakomų, energiškų vy
ru, kurie kalba įvairias kalbas, 
dirbti su nulinis ir pavartoti 
savo gabumus sąryšyje su mu
sų bizniu. Dirbdamas nereika
lauja pašvęsti visą laikų. Rei
kalaujame ir lietuvių, kurie bus 
atsakomi ir, kuriuos mes pri
imsime. Gali pradėti tuojau# ir 
uždirbti gerus pinigus. Ateiki
te nuo 10 vai. iš ryto iki 1-mos 
po piet, bile kokią dieną, arba 
utarninko vakarais nuo 6 iki 
8 vai. Klauskit:
, Adam Markūnas, Manager 
874 Ist National Bank* Bldg.

Chicago, III.
Tel. Handolph 7400.

RENDON kambarys, didelis, 
šviesus, prie mažos šeimynos. 64u i 

. 18th St., 2-os lubos iš fronto.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams arba dėl* merginos. 
Su ar be valgio. 2-ros lubos užpa
kaliniame namų . ..

827 Piace

RENDAI puikus kambarys, pusė 
bloko nuo Archer, tarp Talman ir 
Brighton Piace. 2638 W. 40th St.

RENDAI kambarys merginoms 
urba vaikinams.

4140 So. Campbell Avo.

RENDAI ruimas vaikinui prie 
mažos šeimynos. Atsišaukit ant 2-rų 
Itibų 710 W. 31st St.

RENDAI didelis kambarys, prie 
laisvų žmonių, dėl vieno ar dviejų 
vaikinu. 3214 So. Union Avenue, 
2-ros lubos.

KAM BARIS rendon prie mažos 
šeimynos, šviesus ir šiltas. Vaiki
nui ar merginai. 4014 Brighton PI., 
2-ros lubos.

For Rent
RENDON 4 kambariu flatas, yra 

gasas, elektra, pigi renaa, $16. 
10559 Edbrooke Avė.

RENDAI 6 kambarių flatas ant 
2 aukšto.

3339 So. Union Avenue

RENDON 4 šviesus kambariai, 
yra elektra, nebrangiai. 2006 Canal- 
port Avė., Tel. Kiįdare 9022.

RENDAI I kambarių fialas, švie
si, pečium šildomas, elektra ir matu 
dvnė, naujas namas.

5530 So. Albany Avė.

RENDON garadžius ir parodai 
viela. 1713-19 W. 35th SL, Telefo
nas Republic 4968.

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
įmoktjimo ir i 21 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąDŠudymak. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba I 
jei. Triangle 8234.

Reikia patyrusio, 
gero piekoriaus 
Bekerio a v 

prie juodos duonos 
kepimo. 
Geras darbas. 
Gera užmokestis. 
Trumpos valandos.

Atsiliepkit
Canal 4960

STORAS ir 4 kambariai ren- 
don Brighton Parke, arba par
duosiu ar mainysiu į privatiS- 
ką namą. Storas randasi 4458 
So. Fairfield Avė. Atsišaukite 

1721 W. 19th St.

Musical Instruments
Muzikės Instnithėntai '

GROJIKLI.S pianas, gražus kel- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karpetukas tlykui pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Įsi floor.

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Puofold getai $95, walnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa, noriu 
greitai parduoti. Priežastis — liga.

716 W. 31st Street

LOVOS $2 
Dresseriai $8 
Pastatomos Liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards 
Dufolds 
Rašymui stalas $5 
Pianai 
Gasiniai virimui ir 

mui pečiai. 
SCHWARTS BROS. 

STORAGE 
640 E. 61st St.

Atdara Utarninko, Kebvergo 
ir Subatos vakarais.

PARSIDUODA kietų anglių be
veik naujas šildymui pečius.

4(M)8 So. Talman Avė.

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

Priverstas parduoti savo Moon 
sedan, vėliausio modelio, vartotas 
tik biskj. Karas yra pirmos kle
sos padėjime, kaip tik naujas. Ta- 
ierai ir motoras yra absoliutiškai 
kaip nauji ir nėra nei vieno įbrė
žimo. Man reikalingi pinigai ir aš 
jį parduosiu už $2o0. Karas kaina
vo $1600 tik keletas mėnesių atgal. 
Atsišaukite bile kada sekmadieny.

2231 Nortn Kedzie Avė., Apt. 1

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
ištaiga, daugiausiai apgyventa šve
du ir vokiečių ir airių. Pardavi
mo priežastis patirsit ant vietos. 
Graži vieta su 4 kambariais pagy. 
venimui.

3418 Armitage ąvc.
3blokai nuo Kedzie j vakarus

PARDAVIMUI saliunas geroj vie- 
toj, visokių tautų apgyventoj, airių, 
vokiečių ir švedų.

4960 So. Princeton Avė.

BUČERNĖ su ledo mašina ir tre
ku. Abelnai biznio j savaitę $1200. 
Bargenas greitam pirkėjui.

1750 W. 63rd Street

šildy-

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

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

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

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

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

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

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

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walinut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 šmotų walnut mieg
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NELSON STORAGE
6912 Cottage Grove Avė.

setus, du 9x12 Wilton 
miiegruimio kanpetu- 
pastatomos liampos,

PARDAVIMUI 2 siuvamas ma
šinas. Singer ir White. Parsiduo
da pigiai. 822 W. 37th PI., 2 lubos

•ta

Piekoriaus 
Reikmenis • 

Minkoma ilgina. 
Show eases. 
Wąll rases, 
ir kili dalykai. 

PIGIAI 
PARSIDUODA

Šaukit savininką 
Lafayette 6573

A?

STUDEBAKER vėliausios 
mados, 4 pasažierių Couch, pi
giai parduosiu, gerame stovyje, 
kai]) naujas, vartotas tiktai bis- 
kį, už $275, nesenai kainavo 
$1600. Grosernėj. 3606 Mont- 
rose Avi*. Atsišaukite Nedėlioj.

PARDAVIMUI senas biznis pi
giai, mėnesinių įplaukų $2000. Už
laikome batterys, gaso ir alyvo 
reikmenis. Užtektinai yietoa dėl 
taisymo. įvažiavimas tiesiai iš gat
vės. Savininkas 4614 So. Wentern 
Avė., Tel. Lafayette 7422.

BEKERNĖ, retuil ir olselio, tik
rai puikus pirkinys, geroj vietoj. 
Pasimatykit su manim. Vertelgų 
nereikia. Šaukit Hemlock 6028.

t

Miscellaneous for Sale

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbam kailinius kaip 
jus norit. Kautai valomi, protinami, 
su pamušalu, $20. Blumfield Fur 
Shop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai it* kvietkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern .seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

WEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš seal, Jap weasel, caracul, 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS FU R 
SHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756.

MI£DUS. Grynas, garantuo
tas iš Wisconsino valstijos. At 
sišauk Trečiadieniais vakare ar 
ba rašyk.

A. SHERBY
5612 S. Marsnfield Avė.

Business Chanęes
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštųjų gėri
mų {staiga, biznis gerai išdirbtas 
per keturius metus. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo — sa
vininkas turi dvi bizniu.

3827 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, senai 
išdirbta biznis. 5 kambariai pa
gyvenimui.

4407 So. Mozart St.

BARGENAS. Parsiduoda bučer
nė ir grosernė. Biznis neras. 1 

1409 So. 49th Ct., Cicero, III.

RESTORANAS pardavimui arba 
parendavšojimui.

549 W. 18th St,

PARDAVIMUI pekarnė ir namas. 
Biznis išdirbtas senai, verta pama
tyti. 4504 S. Sacrainento avė.

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė, nauji fikče- 
riai, daug stnko, biznis cash. Parduo
siu labai pigiai, nes turiu apleisti 
bizni >r važiuoti i ligonbutj.

1833 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas, nebrangi 
kaina. 4001 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris 
geras biznis, tam didelių marketų.

1485 So. Sangamon St.

DliLIKATESEN senai įsteigta, 
gyvenimui kambariai, parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

5648 So. Ilacine Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernėj ir
SINGER siuvamos mašinos, .!<•- g[Sn,!’ ,fe,“ViU ir ki"‘ '“U'U "P’ 

monsti-atoriai Ir pertaisytos, po 'tn .,4Y.!Į' "į. u.ki^l Siifo ir ’daugiau, cash arba išmokė- : 34.12 So. Ha sted St. 
Jimais.

4251 Cottage Grove avė. ICE (’ream parlor ir restauran- 
t»s, partnerių nesutikimas, biznio 

t/atoytt daroma $500 į metus, rendos *40.yAISI.y Avė., l.yons, III., Tel.
V • U Ir I ** *X nrJ "U’. | vons 7124.Černių. 3 kambariai iš užpakalio, ne-1 
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 • 
W. 63rd St., Hemlock 5620. (Conlinued 011 page o)

k
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usiuess Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estete Fflf Sąle 
Sumai žemė Pardavimui

NAUJIENOS, Chieago, IU. šeštadienis, Lanki’. 12, 1927

Financial
Finansai-Puakolos

(Cuntinued from page 7)— ———------- - — ----------
PARDAVIMUI grosernė ir kend- 

žiu storas. Pigiai. Priežastis parda
vimo — liga. 3148 Auburn Avc.

l:end-
5 pagyvenimo k:un- 
Priežastis — apleid- 

\V. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
žiu storas su 
b iriais, pigini, 
ž.iti miestų. 83

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $3(1 iki $300 

už 2 '/į nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

* S. UbGOOD, 
2231 \V. Division st.

Tel. Armitagu 1199.

Real Estate For bale
NainaLŽeinė

ESU priverstas parduoti namą 
į trmnpų laikų. Namas medinis, 2 
flatų, 4—I kambarių; vanos, elek
tra, dideli viškai, naujas stogas, ce
mentinė apačia, 2 karų garažas, 
e!ė ištaisyta ir Šate lotas. Parduo
sim už $8,500. 6535 S. Washtenaw 
Avę., 2-ros lubos.

Real Estate For bale
Numai-žemė Pardavimui Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
Real Estate ror Sale

Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI — nauji 5-6-7 
kambarių rezidencijų namai,.

Negirdėtas „atsitikimas •
--------- -  i ' . J' v ' “

125 nėitmi* žemė« ant Archer nvo *9 namų, įmokėti'$8000 ir po' $150 j i tų senumo, kairia tik $7500 išmokėję putos žemes am Arcner avc. mčnef)j MįĮnHfljnių {p|aukų ?8iB> Nau- iimais. F. A. RAMSEY, 133 W. Wash-

PARDAVIMUI modemiškas muri- 
„ _____ , ni« bungalovv, 5 kambarių, 30 pėdų

tate, pamatykit Šį moderniškų 4 fla- lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me-
presuou plytų, plieno konstruk-XvvX| ’vkloJ. pSuodn m^^Įniu |pl.ukų $h$. Nau-* h 

ICijos, karštu vandeniu šildomi,' u» pį>» prek«.. ŠH« jotas yr. U-. ^“pamstykU šiandie, SEnt 1 ’’ 
2 naturalės ugnavietės, viena j į;,*nžu nėra. Nepralhlskit’šitos pro-i000- ?“v‘nJ"k?č 6™6.‘7C ?n^‘ Ave- i 

t' .... 41 *■* ■ n«vs L rt »vi ■ 14 /1 > ■ r>K«> v At><i n 111 < 11 n ! cor. O.vfoid St., Belmont 0/32. r

ngton St.

PARDAVIMUI S.tl Drink. 
ras biznis. 1577 Gross Avė., 
ti Ashland, Tel. Boulevard 10558

ge 
ar

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PE1KZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

PARDAVIAU I l'a aukšto medinė 
coltage, karštu vandeniu Šild'ima, 
viškai. garažas, įplaukų S8U j me
nesį, kaina S75O(r, jmokėli 85(10 ar
ba parduosiu už 87200 casli. 5932 
So. Ilonore SI., Tel. Prospect 9710.

(iP.< iSl.Pi.Nr mokyklų reikmenų, 
liotions, lengvas lumli, geras l»iz- 
nis, priešais lltgli Srhool. Pagyve
nimui kambariai. Gera viela jaunai 
vedusiai porai. Pigi renda. I.i» tuvių 
apg' venla muvlinkė.

30if Ssvan Street (
Arli I7tos ir Princeton Avė.

Lxchange—Mainai

SOFT DRINK parlopis parsiduo
da pigiai, visas ar!)*.: pusė. Turiu 
du bizniu, su ku apsidirbti. 4 pa
gyvenimui kambariai, garu šildomi, 
renda pigi. 10839 So. Michigan Av*

MAINYSIU urbti parduosiu ma
no 2 flatų naujų mūrinį namų, b-.l 
>.amb. PuiKiau.sim pengias, 2 Kars
tu vandenio boileriai, prie .Viar- 
.pirtie parko. Priimsiu mažesnį na
mų, lezidriicijos lotus, biic kokį 
n.znį arba automobilį, .sercikaun- 
ga uaug cush. Matykite arba 
saukite

6551 S. California avė. 
Hemlock (1367

ia.-

KAUNAS
PIGIAI

PARSIDUODA
Bizniavas mūrinis utinius
Prie 2 bizniavę gatvių 
Bankas, btįžnscii, mokykla

ANT VIETOS
Gera transportacija

3 karų linijos
Namas:

2 štopai, 5 pagyvenimai, vii

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephonc Yards 0062
Daro paskolas ant

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

vakaras

svaiuw
Jei jus turite antrus 

giėius, steką arba bonus, mes, 
išmainysime jums j namą. Ha-1 
syk i t

Hondos neša apie 30110.(10 
tus. - Parsiduoda labai 
Cash reikia apie 85000.00. 
nlos žinios ant vielos.

Canal 4960

l | livi ti. v i fl .-T « I (Ji I) 1 4.(skiepe, kita frontiniftme kam- gos, ne* uždarhys ">-ra gurant įlotas. | (’or‘ uxtord . t., Belmont 0/mz. 
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
5(1x32, kaina $13,500, tik 
įmokėti, kitus kaip rendą.
ten nuvažiuoti. | vakarus nuo 
Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į siau-i 
rę iki namų arba Waukegan
Road iki Lake Avė., Lake Avė. bizniavų ir dėl rezidencijų, 
į rytus iki VVaglier Road, pas- kolonu prie. Archer .ve. ir Craw- 
kiti V\ agner Road į šiaurę iki parduosit pavasarį. _ 
namų. 11. F. RITTER and CO., i

i, Wagner Road, Glenvievv, 111., 
Voles- i Telefonas Glenvievv 224, arba

' adresuokit NAUJIENOS, 1739 Į
So. Halsted St., Box 1005.

Stank'o & Company
5007 AHCHEH AVI-.

Lafa.yetle (1936

jt.ii-

rnor-

Mes perkame

Lietuvos Eonus
J. S. LOW1TZ

318 So. Dearborn St.

ANTR1EJI morgičiai byle kokia su 
ma, pydanti ir nupirkti į vienų die 
nų, geromis sąlygomis. Pamatyk it 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark SI.

Room 829 Central 6260

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikia" <a 

i vieną dieną 
Perkame real esut" 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500.000.06 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayett* 6738-6716
PASKOLOS namų savininkams — 

$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matyk it mus dėl greito 
patarnavimo.

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

ri ’RI U pi’>igų investavimui j 
< liattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, reslauranlus, bučernes 
ar kilus biznius. F. BOLANI) 7tli 
fl„ 21.5 \V. Randolph si. Franklin 
3116.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$ i 000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. I41 Šalie Street 
Central 2665

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
ĮGIS W. 18th st.

1. F. DANKOWSKI. Prez.
C. J. I)ANKOWSKI. Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai n»*

C-0
208

P. PERICH
A. A. Lewis & Co.
\V. VVashington St.

KAS turite namus ir norite nuii- 
i\vli ant turiny atsišaukite pus m:ę 
nes, nes aš važiuosiu ant farnių, tai 
Muldsiu tamstai išmainyti. Aaukit 

P. VAIČAITIS
Lafayette 6U3(>

PIGIAI 1 flatų muro namafii 
po 5 kambarius ir 4 karų gara
žas, 1 metu senas, */o bloko nuo į 
63 gat. ant California Av., cash i 
$80C0, kitus pagal sutartį. S. 
PASZKFAVICZ, 6345 So. Cali
fornia Avė., Hemlock 4555.

2-4 
dinis 
arba

karo; 
lotas 1 PARDAVIMUI pigiai 

namas, 2 po 5 kamlimius. 
Kaip $3,000, bet parduosiu pigiausi 

J turiu greitai parduoti. Rendos 
j mėnesį. 

332 W. 58 SI. 
Phone Wentworth 2835

medinis i 
Verta 

nes 
$50

DIDELIS BARGENAS. Greitam 
pardavimui 2 flatų muro namas 5 ir 
6 kambariai,' ant 2 lotų, fu mace šil- , 
domas, 2 karų garadžius. Kaina $11,-' 
800. Namas randasi 5831 So. Sauga-1 
mon St.

Savininkas
Tel. Prospect 5736

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300
Prie Spuulding Avc., netoli North 

j Avc., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 j mėnesj. Galim priimti lotų j 
mainus. Alsišaukit. 3717 Armitage 
Avc., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

i jieškote gerai įrengtos 
savininkų. Bu- 
3 dienas, 

lipple St.
fanuos, matykite 
siu ('nieagoj lik 

4622 So. V

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

UŽ GERA DARBA 
DEKUOJA, O 

UŽ GERĄ BARGENĄ 
KIŠENIUI SVEIKA 

llMt.IJO Dovanų 
l’aiii kas, kitų tokį 

Bargenų parodys 
Brighton Parke 

Beveik naujas mūrinis 
2 fialų po 6 kamb. 
su karštu vandeniu 
šildomas, visi įtaisymai 

Geroj vietoj 
Platus lotas 
Kaina tik $13300.00 
('asu reikia tik 4300.00. 
Skubėkit prie Laimės.

Saukit
Canal 4960

namas

GREITAM pardavimtii. 4-4 kam
barių naujas muro namas, ■ benga
lo vv stogu, su beiziiientu, puikiau
siai įrengtas, geroj' vietoj, ant 
Brighton Park, kaina tik $9,800, 
įmokėt $3,(MM). Yra verta vienuoli
ka tukatančių. Nepraleiskite progos. 
JUOZAS VILIMAS, 4405 So. Fair- 
lield Avė., Tel. Lafayette 5948.

EXTRAORDINARY 
WEST SIDE

Business propierty 
ON

LEAVITT STREET ' 
TO TRADE 
at cash price

For 2 flat in Brighton, Maruuetle 
Manor or South Side. Annual Rent
ai $2950.00.

Let me hear at once
Canal 4960

For o 
■M

— — 5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga-
. |otu low, stikliniai porčiai, plieno kon-1 

strukėijos, furnace šildomi ant jūsų 
gr“'£loJ išmokėto loto už $11,000, cash $600.; 

Pi'rtite d'aban'Zu uždarbiu 5^" ~"doD8 iSmokšs Pamatykit mo-j 
del|, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rūšies bungalow ar
ba flatiiij namų, tik biskį įmokėjus.
CRACKEL CONSTRUCTION CO. į 

4328 Elston Avenue 
Room ^12 Junlper 9506

D1DŽIAUSIS pasirinkimus

STANKO & COMPANY
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

GRAŽUS mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
čia. Netoli 71št St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Western Avė.. Beverley 7330.

PARDAVIMUI gražios cotlagcs, 
, murinės po 5 kambarius, tile va- 

GERIAUS 18 bargenas North WestinOfi> elektrinės ledaunės, garu šil- 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- j domos, pigi kainu, išmokėjimais, 

; ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- apturėkit 9926-52 Normai avė. ar- 
jų Hamlin ,)a phone Bcverly 7900.

PO LAIKUI 
PERVfiLU

GAILĖTIS ■
Praleisto uždarbio

DABAR DAR
GALI

UŽ 2000.00
Turėti gyvenimų ant viso amžiaus 
sau ir Šeimynai.
Skaityk:

Halsted ir I8lh
Bizniavas namas 

storas, 5 ruimų pagyveniintis, 2 
gn. fintai viršuj po 4 ir 5 kainl) 
tiklrU garažas, viršuj 3 kamb.

Rendos į metus neša $1500. Pir-
i ; " —
lengvai mokama. Kaina $3000 pi- 

2-5 giaus, negu buvo nustatyta, nes sa-
lik $9500. Atsišaukit per telefonų.

Canal 4960 .

KAMBARIŲ mūrinis ir me
namas, mainysiu į grosernęi

biznį. Speciali* bargenns.
$4500

2 AUGšTŲ medinis, krautuvė 3 
kambariai iš užpakalio. I kamba
riai ant antrų lubų, 2 mašinų 
ražas, mainysiu į grosernę arba 
biskj įmokėti. Didelis bargenas.

$5000
2 AUGšTŲ nMfjas medinis, ................. . ,

kambariu, moderniškas (3 miegrui- vininkas apleidžiu Čikagų. Prašoma
.miai) tanai geroj vietoj, platus lo
tas, cash reikia $2000. Specialis 
baygenas.

MAINYSIU arba parduosiu dyie- _ 
; lų flatų muro namų po 4 kambarius, 

kų, tik užbaigtas, 7015 S. Oakley avė. 
Kontraktorius, 5097 Archer avė.

; Lafayette 6036________________ : šaukit: J. R. BRUCE
Avė., Kedzie 7891. BIZNIO namas 5094 Archer avė.. 1 . __ ___ _

, ką tik užbaigtas, krautuvė ir 6 kam- j 
bariai viršuj. Gera vieta geram biz- 
nieriui. Priimsiu lotus. Savininkas,! ______ ____ r
4929 S. Keeler avė. ! kančių 2 flatinių namų
I----------------------------------------— narduosime

kėli $1500, o kitus kaip rendų ir itbtics. 
ųiilit turėti savo moderniškų 2 fla- - 
tu namų, mūrinį, netoli 71 St. ir ’taina. $8500.
VVeslern. Atvažiuokit ir pmnatykit iusų loto ųž MOOO. Intus kaip rendų. 
tuos gražius namus. Tik keletu do
leriu investavus, vėliau uždirbsite , daugiau. * 

Soutlisvestern Realty Co 
7149 S. Wcstern avė. 

Hemlock 3900—01—02

PUIKUS PIRKINYS 
KAINA NUPIGINTA IKI $7000 

Savininkui reikia pinigų, kad 
, išgelbėjus savo Minnesotos farmų 
I nuo patekimą į kreditorių rankas. 
Parduosiu 2 aukšty namą, 4236— 
40 Ogden avė., yru 4 krautuvės ir 
3 Halai, labai pigiu kaina. Fialai Į 
karštu vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekanių ir 
3 blokai iki elevatorio, mėnesinių 
rendų $305. Tas namas pirktas bir
želio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 

2 ka- nois gali nupirkti jo paties ,pasiu- 
1 lyta kaina. Apžiurėkit tuojau. Tas 

.... — jums uždirbs pinigų tuojau

MUSŲ prityrimu pastatytų 1(1 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 

Mes turime koletų gerai apsimo- Xeroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
' nui»ų, kuriuos St. prie Maple Avė., Berw\ n, 111., 7 

nebrangiai. Tik |ino- ninutos ėjimo iki Oak Park “L” 
. " ‘ , Pažiūrėkit kol mipirksilc 

vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
Mes pastatysim ant

LIETUV1Ų ATYDON

JOHN SKALE .Ir., 
Tel. Riverside 6097

j
Aš turiu 3-3 aukštų mūrinius na 

mus, kurie randasi 901-3 W. 19th St. Į nl 
ir 900 W. 19th PI. Parduosiu pigiai Į ls! 
tik biskį įmokėjus. Pasjntatykit suKeliuos | melus nesą rir- namas jums uždirbs pinigų tuojau, „„„..k- -«ror <riQO n1v,i’ r-Q.vkėjas priima 87500 morgičių. labai Savininkas ant vietos, arba telefo- feomi ' (■ ■ • •’ ■ i toru uy.jo. ai k. oi v h is js.nuokit savininkui Auslin

$8700
Mes turime visokių mainų ir bar 

genų, pasimatykit su mumis pir 
įminusiai kol pirksite kur kitur.

B. R. Pietkiewicz
- 2608 W. 47th St.

ČIA KASI TIKRUS 
BARGENUS

Kampinis bizniavas muro 
mas, 3- storai ir 10 flatų, 
čiais apšildomas, nereikia duo
ti anglių nei patarnavimo. Rau
dasi BridgVporto apielinkėj ant 
bizniavęs gatvės. Bendų neša 
j metus $4572. Kaina numažin-i 
ta iki $34,000. Įmokėt $8(100.' 
Taipgi priimsime mažesnį na
mą, arba loftis kaipo daly įmo
koj imo. Naudokitės proga.

NAMAS NQRTHWEST 
PARDAVIMUI

( Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nuplrksit 5 didelių kambarių 
namų, radio plugj 'ugnavietė, bufe
tas. knygynas, Ule ir lašų vana, 
įmūryta vana. ^dėstai skalbimui 
lovys, plieno koų;yt nikei ja, 148 pė
dų ilgumo lotus ir viskas kas rei
kalinga moderniškam namui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota ėlė, $25 į mėnesį su nuo- 

n.. šimčiais. Atvažiupkit ir pažiūrėkit.
2800 N. Mango Avė., biskį j ši.iu- 

pc- rę nuo Diversey

HAllf’PNJA'š >»• Irtio-vnc iilv MURINĘ REZIDENCIJABAR(«h>NAS lt lengvos isly-■ ^25 Morgan St., 9 kambarių re
gos. Beveik nauja 6 kambarių ' zidencija, 5 kambariai pirmame auk- 
bungalovv ir dviejų karų gara- i 
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuctte 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsidųos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

Į ’ųs galite turėti nuosavų namų. Tik 
Į eikia biskj įmokėti, o kitus kaip 

•enda jus galit įsigyti nuosavų na- 
la, a iki Okainbarių mūriniai bun- 

sidow ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, lile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, Jotai 50x160, 
i blokai į vakarus nuo Dariem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norų.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive

Naujienos”,
į šte, 4 miegruimiai ir vana antrame: 
aukšte. Aržuolo trimas, karštu van- Ąrj,a rašykit* Box. 991 
deniu šildomas plieno konstrukcijos, pgg ifalstcd st.
2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas '_________ b__
dėl 3 automobilių arba trokų, įvažia
vimas iš gatvės ir ėlės. šis namas 
pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. 
Geras narnas žmonėms su bizniu kur 
yra vartojami trokai ir gera vieta 
dėl roomlng house. Išmokėjimais pa-

I gal sutarti.
Telelonuokit Norma! 1646

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vienų mu

sų puikių nubgalovz, kurie randasi 
netoli Marųuctte Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendų. 'lai yra pui
kispioga junis apsb’vventi lietuvių 
iiistrikte ir vietoj mokėjus rendų

PARDAVIMUI 6 apt. namas po 4
rt‘ ..„„„.z, . -i. i kambarius, mūrinis, pečium šildomas,
WA1SON BOND ANŲ MORIGAGE netoli California ir Flournoy, rendų

CO. 
įpėdiniai

OLIVEft L. VVATSON & SON 
5624 Trving Park Blvd.

Skyrius 5525 Beljrnont Avenue

$2000, kaina $14000, išmokėjimais.
MADDEN BROS., 140 S. Dearborn St

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

savi inkui, jus mokėsite už savo 
narnų. __

Phone Hemlock 8300

Nepaprastas atsitikimas

Lotas 
ir kiti

Mar-
vienno-

Svetimtaučių šeimyna pri
versta parduoti už pusdykę mu
ro namą, 5 ir 6 kambarių, ar
žuolo trimas, atskirai apšildo
mas, 2 karų garažas. 
30x125, cementuota' ėlė 
parankamai. Randasi 
ųuette apylinkėje fcrti
lyno. Kaina tik $11,500. Įmo
kėt $3500. Pirmesnis laimės.

2 nauji moderniškai pabūda
vo! i muro namai, 5 ir 5 arba 
6 ir 6 kambarių, aržuolo trimas, 
viškai, stiklu apdirbti porčiai, 
karštu vandeniu apšildomi, plci- 
steriuoti beizmentai, vėliausios 
mados plumbingas ir saulės 

Randasi arti Mar-

PARDUOSIU savo 2 flatų, 6-6 
kambarių namų, k. v. š. 2 boile
riai, aržuolo trinias, dekoruotas, 
moderniškas, netoli mokyklų ir baž
nyčių ir transportacijos, prieš nau- nnrlnrini 
jų parkų, Ciceroj, 2 karų medinis 1 t .
garažas, pigiai. Agentų nereikia, sau- Cjliette Parko, Vienuolyno ir ka- 
k‘* .Cicero 2133-R arba matykit sa- ,.ų linijų. Pigiai parduosime ar- 
vininkų 1811 — alst Avė., Cicero. | ? ....

• KA TURI?
KAS NUSIBODO

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas
lotas
garažas
farnia
morgičius

MES DUOSIME
KĄ NORI
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA

'r vi efonuok, 
ar atvažiuok ----

dykai
sveiki

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

Canal 4960

TELEGRAMAS IŠ
MT. GREENW00D 

111-tos ir Kedžie
God. Koslumeriai: , 

25 praperlės: 
didelės—mažos—visokios.

Biznia-
kito-

25 prajjerlė.s:
..... .1..

Nu<> $500.(Mt iki $15009.00 
vos rezidencijos, katedžiai, ir 
kiv triobesiai, puiki vieta, 
oras.

PARSIDUODA 
MAINOSI

kuo geidžia, čia ras. Atsiliep- 
Cana) 4960.

Su pagarba, 
Jūsų Tarnas

kit

PARDAVIMUI 2 lotai Hammon- 
, kitus )M> 

įninkąs Nevveastle
įde, tiktai biiskj įmokėti, 
$15 j mėnesį. Savininkas 
1912.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, beveik užbaigti. Miegoji
mui porčiai. įmūrytos maudynės, ug
niavietės, brukuotos gatvės, kaina 
$15,000. 7604 So. VVinchester Avė.

SAVININKAS apleidžia miestų tu- 
geras ■ rį parduoti 5 kambarių murinę cott- 

age, pečiu šildoma, 20x20 garadžius. 
Brukuota gatvė ir ėlė. Gera transpor- 
tacija. $2,600 įmokėti, kiti kaip ren
da. 7205 So. Green St.

SPEKULIATORIAI ČIA YRA 
JŪSŲ PROGA!

Savininkas yra priverstas parduo
ti už pusę kainos bizniavų lotų, pu
sę bloko nuo didelio teatro. Did
žiausi proga sudvigubinti pinigus. 
Reikalinga tik $2,500 pinigais.

NAUJAS paskutines mados 5 kam
barių bungalovv, furnace apšildomas, 
2-jų karų garadžius, tik $6500, ma
žas {mokėjimas, likusieji kaip renda. 
Priimsiu lotų. CALLISTER and 
EDWARDS, 3155 N. 73rd Avė.

GERA PROGA

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga

lovv, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum- 

atvė cementuota, netoli par^ 
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai

40 automobilių talpinantis gara- bingas, Ra
žas, su dideliu “sales room”, 5 me- ĮęOf 2 blokai nuo Belmont karti, tiktai 
tams lysas, renda pigi, parsiduoda $7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
pigiai, savininkas mainys ant namo kainq. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
arba loto. Cicero Avė.

5833-35 So. Western Avė. ; 

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000 
KAMPAS prie ėlės, 3 karų mūri 

nis garažas, fialai po 4 kambarius 
lovos šienuose, ugnavietės, lietaus la- j 
šai, rendų $5,100, statytojas turi par-! 
duoti $6000 cash, kitus po $100 j mė
nesi. Atsišaukit 1773 Wilson Avė., 
Ravensvvood 0437.

kalinga tik $2,£
Kreipkitės pas:

JOSEPH YdSHKEWITZ 
3647 Archer Avenue 

Chicago, III.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viekai* su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendų. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

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

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

KAS NORI GREITAI 
H PARDUOT, MAINYT, 

AR PIRKT
— Namus —

ATSILIEPKITE
PAS MUS
MUSŲ KOSTUMERIAI 

laukia. Ateikit, rašykit arba \tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS/ 
807 W. 18th St.

Ganai 4960
» GYVENKIT SAVO NAME 

PADEKAVONES DIENOJ

ba mainysime į tamstų seną 
namą. Teisingas pasiūlymas.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE and CO.

(Mačiukas)
2436. W. 59th Street 

(Kampas Artesian Avė.) 
Tol. Prospect 3140

Ant bizniavęs gatvės 
18-tos

Netoli Halsted
Už $500.00 įnešimo

Nuperka namų 6 ir 7 kamb.
Truputį taisomas.

Kaina tik $2500.00.
Lotas vienas vertas $2000.00.

Bargenų — bargenas. 
šaukit
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St.

Canal 4960

EXTRA EXTRA
$1000 cash, kaina $4600, 6 kam

barių bungalow, karstu vandeniu 
šildomas namas. Bridgeporte — Bar- 
genas.

$1000 cash, kaina $6500.

Bridgeporte—Bargenas. Arba ka tu
rit mainyti. C. K. V., 3404 So. Mor
gan St., Yards 1571.
—*i. — ■

$1000 cash, kaina $6500. Mūrinis 
namas, 2 karų garažius, taip pat

__  , ______ , PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
PARDAVIMUF naujas“apartmen- | namas su garažium. Puikioj apielin- 

tinis namas ir krautuvė, 2 didelės kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- f0520 So. State St.
rių apartinentai. 4 karų garažas -- ----------------- - ------------------------

kiU rVui'\vn irvin 1 Pčdų cementavimo kontraktas bus už- 
KnJLf s?f±imZ' rn Ė MatVkit ^vininkų. Dr. C. A.
Atsineškit š) skelbimų, nuleisim 5 Kirkwood 3939 w North Avė., Tel. 
nuošimčius. Belmont 2407.

Gyvas Biznis
Geras Garažas 
90 karų dydžio 

Gražus “Show Room”
Geroj vietoj

— Mainosi
! i 4 FLiUvj ----  G -fL arba 8
flatų budingų, Marųue-

Greitas Ir Teisingas 
Patarnavimas

PARDUODU namus, farmas, lotuAs 
ir kitokius biznius; mainau namus 

J ant farmų, fannas ant namų, taipo
gi turiu daug visokių bargenų dėl pa
sirinkimo* ir visose dalyse miesto. 
Taipgi duodu pirmus ir antrus mor- 
u-iėiuH ru mažu IcomtSinil. Ant SeXto 

nuoši m'cio: konti uk tuo urbu
antrus morgičius. Kas norite greitą

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir apt. namų 
South Side, 2 Natinių ir krautuvių. 
Susi žinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio.

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wontworth 5702
i

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiuto, De Lux< 

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

i.

tte Manor, Auburn Pk. Ltei,"”w |,atarnavim4 pasiskabln-
Matykit advokato 

įgaliotinį 
Canal 4960

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107

BKIDGFI’OR'TAS, t.i*i lik^tva'viLj cen
tras. Grasiausiai namas 2 -po 6-6, 
karštu vandeniu šildomas, tik beliko 
kelios dienos parduoti ar išmainyti j 
lotų, automobilių Sodan, mažų nami| 
ar formų. Savininką galima matyt’ 
po 6 vai. vak., Suimtoms po 3 vai. vak. 
o nedėlioms visų dienų. ANTON 
STUKAS, 3211 So. Auburn Avė.

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli

39 St. ir Artesian avė., tinkamai . , n c
įkainuotas. Daugiau bargenų Už. 1 • * Kilnfilrif'k Avn u. i ntoliivbungalovvs, net po $(>000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Westem avė.

Ropųblic 4900

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

Kilpatrick Avc. Va bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30y126, kaina 
tik <$6,700. Busiu ant vietos suimtoj 

N0RW00D PARK , ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD,
Jus ir jūsų draugai esate kviečia- 1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 1272. 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan-' 
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto- .. . . ,
Ii Devon. Vieta netoli Sv. Teklės i f‘ai karstu vandeniu sildonn, arzuo- 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir į°. ,,in2J**-nna V” ,.nhej’
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo kaina $14,u00, įmokėti $L)00, kitus 
Nonvood Parko stoties, prie North f į1’ P rp.n^ Jį, f-i ln 
Westem geležinkelio. 19 minučių va; h’ving 1 ark Blvd. Kildare 8091. 
žiavimo nuo vidurmlesėio, 2 blokai 
nuo Milwuok<‘e Avc. kntt, linijos. 
Musų naujos mados namai yra at-

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 jie-

Musų naujos mados namai yra at- kas. Naujas mūrinis bungalovv 5 
dari hpžiurėjiniui visą dieną nedė- banibtirių, miegojimui porčiai, k,' v. 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide- 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.'Ii viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti1739 So. Halsted St.

Chicago, III. HOME
134 N.

I. J. SCHILLER & C0.
Namų Statytojai 

4708 M. VVestern Avė. 
Ravenswood 3069—0196

įrengimai, netoli geros Iransporta- 
j rijos, tik biskį įmokėti.
BUILDERS OF AMERIKA, 
La Šalie Si. Central 6925.
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Kaso D r. Margeris

Kas tai yra miegas
Tiesiog imt ir pasttkyt, kas 

yra miegas, šiaip ar taip, pa
kol kas dar nėra galima. Mat, 
nors gana daug žymių moksli
ninkų .šitoj srityj ir laimi įgu
dę dirbo ir tebedirba, vis dėlto 
ligi šiol jiems dar nepavyko 
taip giliai, tiksliai bei moks
lingai miego išgvaldyti, kad ve 
dabar butų galima imt ir vos 
keliais žodžiais miegą apibrėžt. 
Todėl noroms nenoroms tenka 
mums čia aplinkiniais keliais 
eiti, idant gražiai, tiksliai ir 
visiems įmanomai, pagaliau, ir 
tai kas svarbiausia, mokslo 
dėsniams nenusidedant, atsa-

lAr miego stovy j mums esant, 
kūnas ir sąmonė pilnai ilsisi?

Tai gerai. Tik nereikia ma
nyti, kad kai mes patenkame 
j miego stovį, tai ir kūnas ir 
protas tarsi visiškai ilsisi, lyg 
tai, sakytum, mirties pagauti 
butų. Taip visai nėra.- Ir kūno 
darbas ir sąmonės apsireiški
mai yra tik iš dalies arba tik 
ligi tam tikro laipsnio suma
žėję, apsistoję, taigi dabar tiek 
veiklumo, kaip pirmiau, jau ne- 
beišduodą. O tai reiškia, kad 
ir miego stovyj mums esant, vi
si svarbiausieji kimo organai, 
kaip antai: širdies, plaučiai, 
inkštaj, skrandis (pilveKs;

Iš potvinio Vermona valstijoj.— Išsiliejusios necuelit upės suardyti du geležiniai ii.lai lies 
Center Rutland, Vt.

kius į klausimą: Kas tai yra 
miegas?

Ar miegas yra tiktai sąmonės 
apsireiškimų prapuolimas?
Pasakymas, kad miegas yra 

“sąmonės apsireiškimų pra
puolimas“, iš tiesų, labai maža 
naudos gali čia 'mums duoti. 
Juk taip pasakyt bile kas gali. 
Kiekvienas iš musų ne tiktai 
į save (subjek tingai), bet ir 
į kitus (objektingai) žiūrėda
mas, aiškiai 
gan t sąmonė, 
tai vis dėlto 
gęsus, tarsi

skilvis) ir taip vadinamos “be 
vamzdelių liaukos’”, arba “vi
daus liaukos” (ductless glands, 
endocrin glands), pagaliau, ir 
visa dirksnių (nervų) sistema 
—mažiau ar daugiau budėja ir 
dirba. , Didžiųjų smagenų žie
vė, žinomas daiktas, niekad vi
sai neužmiega; taigi nebojant 
kaip stropiai mes nemiego- 
sim, tai vis rasis šitoje žievėje 
vietų, kur budėjimas eis, 
migimas bus tenais labai 
nas arba veikiausiai ir 
jo nebus.

genos lyg ir baltesnės, bisku- 
tėlį mažesnės pasidaro, n*v$, 
mat, mažiau kraujo jose dabar 
;ėra. Už šitą pažiūrą (nuo
monę; teoriją; spėjimą) labai 
stipriai stovėjo tokie moksli
ninkai, kaip Mosso, Tarchanoff, 
>urham, Hammond, Vizioli;

suliuosėti, tai tada,Kita gana populiari miego si leisti, 
teorija yra šita: Kai mes bu- girdi, daug mažiau impulsų į

No. 267

o j- 
silp- 
visaimato, kad mie- 

jeigu ir ne visai, 
gana gerokai pri- 

pasislėpus tėra. 
Bet ar tai nors kiek paaiškina
miego mechanizmą? Ar tai, pa
galiau, bent apgraibomis atsa
ko į klausimą, kodėl taip, o ne 
kitaip pasidarė, vadinasi, kodėl 
sąmonė ėmė ir prigeso? Visai ne. 

O pasakymas, kad ve miegas 
yra viso kūno, tafgi ir galvos 
smagenų, juo labiau jų žievės, 
kur paprastai sąmonė susidaro, 
“atsileidimas, suliuosėjimas, 
suminkštėjimas, lyg ir ištiži
mas bei atlyžimas”, šiaip ar 
taip, irgi maža kiek naudingas 
mums čia gali būti. Juk ir ši
toks pasakymas nieko gilesnio, 
miego pamatus mums parodan
čio, aikštėn neiškelio.

paprastai teka iš gleivinių no
sies ir ryklės liaukų, dabar yra 
kur tai kas lėtesnis. Pnkol kas 
mokslui dar nėra tikrai žino
ma, ar ir virškinimo sulčių 
(syvų) tekėjimas laike miego 
sulėtėja ar ne. •

Nors kitos pašalinamosios 
,prietaisos, pav. inkstai, dabar 
daug lėčiau dirba, vis dėlto oda, 
kaip tik priešingai, kur tai kas 
smarkiau dirba. Ir ve daug 
rniiHii kūno audiniams jau n<»- 
bereikalingų medžiagų dabar 
išeina prakaito liaukutėmis ir 
parnažėli išgaruoja į orą; žino- 

i ma, dalis patenka į paklodę, 
šieniką ir užsiklojimą. štai ko
dėl miegant kambaryje oras su
genda greičiau, negu budint. 
Už tai švarus ir išmintingi 
žmonės, regis, daugiau išvėdi
na miegruimius, nekaip kitus 
kambarius.

Kadangi miegąnt musų kū
nas išduoda daugiau, nei bu
dint, angliarukšties (anglies 
dvidegio), tai todėl ir manoma, 
kad deguonies mažiau sunau
doja, vadinas, degimas kūne 
dabar būva lėtesnis.

širdis dabar dirba lėčiau ir 
menkiau. Bouchart darė tyri
mus su vaikais. Jis surado,

kad vaiko nuo 21 dienos ligi C 
mėnesių amžiaus širdis muša 
140 sykių per minutą budint, o 
tik 121 sykį miegant;, nuo 6 
mėnesių iki 21 mėnesio senu
mo—128 karius budint ir 112 
kartų miegant, širdies muši
mas, žinoma, dabar eina lėčiau 
ir užaugusiuose, pav., jeigu 
vyro širdis Uirp 6 ir 8 vai. va
kare muša 72 kartu per mi
nutę, tai labai galimas daik
tas. kad jam miegant, vidur
naktyj, muS veikiausiai 55 ar 
60 kartų. Be abejo, reikia 
galvoje turėti, kad širdies rųu- 
šimo įvairavimo ne visada ir 
ne visuose buvo toks, kokį čia 
pavyzdžiuose aikštėn iškėlėm. 
Daleiskime, kad žmogus, prieš 
e.nant gult, pasivalgys gerai, 
arba jeigu teks jam baisus sap
nas sapnuoti, labai galimas 
daiktas, kad jo širdies plaki
mas dabar maža ką ir miegant 
sulėtės ir sumenkės. Taigi pul- 

!so įvairumas labai daug pri
klauso nuo tų nelygių aplinky
bių, kokiose tenka žmogui at
sidurti.

(Bus daugiau)siunčiama, mažiau 
tenais daroma, — 
miegas. žinoma, 
domesio čia krei-

smagciis 
erzinimo 

ir Gafsmkitės Naujienose
dirne, ir kai kūnas dau
giau, negu miegant, dirba, tai 
visame kūne, ypačiai krauju-7 na, 
je, susidaro-susirenka “budėj i- daugiausiai 
ino medžiagų”- tai tam tikri piama į akies raumenų suliuo-
“nuodai”, kurie ir kūną ir pro- sėjimą. Už tai stoja Prof.

bet už ją nemenkiau laikėsi ir tą svaigina,—o todėl mes ir Kleitman ir labai žymus šito-
daug kitų žymių mokslininkų, miegame. Manoma, kad juo je srityje tyrinėtojas Dr. Ja-
Iš pradžios atrodė, kad miego daugiau žmogus dirba, tuo dau- icobson. Pastarasis, po daugy-

■—j ... ------ 4.:i. i---- % “budėjimo !bės bandymų, laikosi pažiūros,priežastis jau surasta, tik štai giau jo kūne 
abai žymus šitoje srityje dar- medžiagų 
buotojas, Sheperd, 
savo didelio ir labai atsargaus Praktiško gyvenimo 
darbo davinius, kuriais jis ir betgi visai kitaip išmokino rims 
įrodo, kad kaip tik priešingai į šitokius dalykus žiūrėti. Ir iš 
yra, vadinas, kad miego stovyj tikrųjų, jeigu tik dirbant 
žmogui esant, galvos smageno- dėjimo medžiagos 
se kraujas ne tik kad nesiima-

susidaro, ir jį, tar- 
paskelbia si, varu varo gult ir miegot, 

potyriai

Miego apibrėžtis
Dabar, šiaip ar' taip, galime 

jau ir šiokį tokį apibrėžimą 
(definiciją) miegui duoti. Tai
gi, miegas yra atsikartojantis žėja, bet priešingai jiasidaugi- 
ir būtinai reikalingas kūno vei-lna. Sheperd daiĄ itin daug 
kimų ir sąmonės apsireiškimų bandymų, ir jam teko matyti 
žymaus sumažėjimo stovis; to- smagenos net ir tokių žmonių, 
kiame stovyj ir kūnas ir pro- kurių galvos kaušas taip suge- 
tas gauna pasilsėt ir budėjant dęs buvo, jog jis galėjo gražiai 
nustotas jėgas atgaut.

Miego mechanizmas
Bet kaip miegas pasidaro, 

kitais žodžiais sakant, koks 
yra miego mechanizmas, mes 
vis tiek dar nežinome. Tiek to. 
Nežinome mes, nežino ir md-j 
kslas. Mat, miego mechaniz
mą veikiausiai t’k tada bus ga
lima visai tiksliai ir mokslin
gai sužinoti, kada pasiseks mo
kslininkams giliai ir . nuosekliai 
suprasti tas chemines permai
nas, kurios pasidaro kunui nu
sidėvint arba atsisteigiant. Kol 
šitie dalykai nėra gerai žino
mi, nėra ko ir norėt, kad bu- 

visa ta i,° ko galima miegą nuodugniai 
išnagrinėti. Todėl kad ir no- 

šitoks pasakymas rorns nenoroms turime pasiten
kinti tuomi, kas jau pasakyta 
ir kas seka. O čia seka miego

bu- 
susidaro*, 

tai tuose, kurioms nėra reika
lo daug dirbti, arba ir tuose, 
kurie paprastai tingi dirbti, 
“budėjimo medžiagų“ labai ma
ža kiek turėtų susidaryti. Taigi, 
nebūtų kam jų kūną, 
kraują, 
miejoti.

ypač 
“užnuodyti“, na, ir 

Bet, kaip ir patys ge-Daug kitų moksli- 
bandymus, ir priėjo rai žinote, kad tinginiai dali
jau išvados, kaip ‘ausiu miega. Tai ve tik tuo-

Ar miegas yra kūno ir sąmonės 
atsileidimas ir atsigavimas?

Ūkime tad toliau tiesos ieš
kodami. Sakysime,'jog miegas 
yra toks musų kūno ir proto 
gyvenimo stovis, 
na sau ir kūnas 
.silsėti, atsikvėpti 
ti ir vėl* įsigyti* 
budint noroms nenoroms teko 
nustoti, 
miego mechanizmo, žinoma, ne-j 
išaiškina, vis delito jis nors Į 
tiek geras, 
mums miego tikslą ir davinius. 
Juk mes visi gyvu praktikos 
kėliu išmokę esame, o dabar, 
tarsi, jau iš įpratimo manome, 
jug mums budėjant, musų kū
nas, lyg ir bryzga, dryska bei 
dėvisi. Suprantamas daiktas, 
kad miegas, kaip tik ir būna 
k imu i proga susitaisyti, tary
tum, susilopyti, na, ir atgauti 
visa tai, kas budėjant nudilo, 
nunyko bei sumąžo. Pagaliau, 
tik sąmonės, galvojimo arba 
proto reikalais kalbant, štai kas 
reikia galvoje turėti: Kaip vi
sos kūno prietaisos (organai) mokslo dėsniams ne visai ata- 
budėjant nusidėvi ir pavargs-(tinkąs. Taj>o, matote, prakti- 
ta, taipjau ir galvos smagenos, |keliu ne sykį pastebėta,

kokiame gau- 
ir protas |>a-

, kad gražiai nurodo teolij°s. kurios moksle nors ir 
neperdaugiausiai ką reikia, vis 
dėlto verta bent su pačiomis 
geriausiomis susipažinti. Tiesa, 
miego teorijų net keli desėtkai 
yra, čionais' betgi paduosime 
tiktai tas, kurios, šiaip ar taip,' 
pasirodė mums svarbiausiomis 
ir įdomiausiomis.

2. Miego teorijos
Spėjimas, kad dėl kraujo gal 

vos smagenose sumažėjimo ten-; 
ka mums užmigti, taigi dėl to į 
miegas pasidaro, regis, kaipo 
spėjimas yra gana gražus, nors

ypač jų žievė, kur yra gami- kad ve žmogus, gerai pasival-| 
narna labai paini (komplikuo- paprastai mieguistu pasi- 
ta) jėga (energija), ką papras- daro. Pradėta manyti, kad bė

gai voj imu arba ne tai bus todėl, jog daug krau- 
Taigi, ir gal- jo skrandis ir žarnos dabar rei

kalauja, tai tokiu budu mažiau 
nei paprastai smagenose būva. 
O kai jau kraujo mažiau sma
genose pasilieka, na, tai žmo
gų miegas imti pradeda. Da
ryta gana daug šitoje srityj 
bandymų. Padaryta šuns gal
vos kauše langas, įdėta stik
las, ir paskui žiūrėta, kokių 
permainų pasidaro šuniui bu
dint arba miegant. Pasirodė, 
kad kai šuva miega, tai sma-

tai sąmone, 
protu vadiname, 
vos smagenoms pasilsis būtinai 
reikalingas, kad ve atgavus vi
sa tai, kas budėjant ir dirbant 
reikėjo nustoti. Galų gale, anot 
Prof. Ilovvell, visi gyvai daik
tai be tam tikro atsikartojan
čio savo gyvenime pasilsio, ro
dos, visai neapsieina. Labai 
galimas daiktas, kad visų gyvų 
daiktų gyvenime yra du bend
ru ir būtinai reikalingu stoviu: 
veikimo stovis ir pasilsio stovis.

studijuoti, 
ninku darė 
prie tokios 
ir Sheperd. O turint visa tai mi, ką mums paprastai kasdie- 
galvoj, noroms nenoroms rei- ninis gyvenimas 
kia labai abejoti apie šitos 
teorijos vertę. 

I 
| Daug mekdininkų, sykiu su 
Prof. Howell, bandė šitą teo
riją dapildyti bei pataisyti, kad 
ve ji galėtų mokslinių piliety
bes teisių gauti. Taigi, Prof. 
llovvell sugalvojo ir paskelbė, 
kad, girdi, kraujo takų (arte
rijų ir venų) susiaurinimo, ar
ba sutraukimo, centras, 
randasi pailgosiose 
(medulla oblo^anta;
cephalon), žmogui 
pailsta, pavargsta, o 
tas centras neturėdamas pa
kaktinai jėgos susiaurinti kū
ne, labiausiai odoje plačiai iš
simėčius kraujo takus, negali 
kraujo spaudimą išlaikyti to
kioje normoje, kad ve užtekti
nai kraujo ir į galvos smage- 
nas ateitų. Žinoma, tada krau
jo takai, ypač odoje, išsiske- 

' čia, daug kraujo į save siuma; 
smagenoms nuoskauda didelė, 
—ten kraujo dabar permaža. O 
'todėl, girdi, žmogaus ir miega, 
j Gražiai skamba. Bet tai ir 
viskas, štai nelabai senai Prof. 
Kleitman darė bandymus Chi- 

'cagos Universitete fiziologijos 
laboratorijoj. Jisai labai rim
tai patyrė, kad budėjant nuo- 
latai net 115 valandų, krau
jo takų susiaurinimo centras 

įnė biskio nepailso ir nesusilp-
1'1 nėjo. Jis patyrė, be to, kad 

kraujo spaudimo sumenkėji
mas, kurs paprastai atsitinka da, kai kūno raumenys gauna 
nemiga (insomnia) žmogui ser- pilnai išsileisti, suliuosėti bei 
gant, paeina ne nuo kraujo suminkštėti. Jis šituo reikalu 
takų susiaurinimo centro “pa- sako, kad kol žmogus yra įtem- 
ilsimo”, bet nuo širdies perdaug pimo stovyj, tol iš jo raumenų, 
lėto ir menko dirbimo. O šir- raikčių ir sąnarių galybės im- 
dies sulėtėjimo ir kraujospau- pulsų (akstinų), tarsi, pilte 
dimo sumažėjimo priežastimi pilasi ir eina į sma,genas, kur 
jis surado raumenų (muskulų) padaro nuolatinius sužadinimus, 
atsileidimą (r?laxation). Tai arba erzinimus. Paskui juk dar 
paprastai pasidaro žmogui gu- galybės impulsų į smagenąsnu- 
iint. Kaip tik jis ligonį pa- eina iš regėjimo, klausos, uos- 
šodino, pasirodė, kad jo krau- lės ir ir palytėjimo jautimų, 
ja spaudimas tuoj pakilo.

kurs 
sma goriose 

myelen- 
budėjant 

paskui, ši

JUSU
VAIKAI

kad leidžiantiep miegoti, nebū
tinai reikia, idant visi kūno 
raumens išsileistų, suliuosėtų; 
tiktai, girdi, akių raumens, tai 
jau pilnai turį išsileisti, nes 
kitaip—mes užmigti negalėtu
me.

Ilaenel, peržvalgęs įvairias 
miego mechanizmo teorijas, 
pasigavo nuomonės, kad galvos 
smagenose, veikiausiai viduri
nėse smagenose (mesencepha- 
lon), esąs tam tikras centras, 
kuris, girdi, ir' reguliuojąs 
miego eigą. .Už šitą pažiūrą 
ir kiti mokslininkai stoja, tik 
visa bėda, kad pakol kas nė 
vięnas iš jų mokslo keliu jos 
nepatikrino.

Duval, Cajal ir kiti, idant 
miego mechanizmą išaiškinus, 
pavartojo tam reikalui neuro
nus (dirksnių ląstelė? dirksnių 
sistemos vienetą). Duval spė
lioja,, kad dėl išlaukinio (išori
nio) erzinimo, neuronų atža
los (dendritai), kurios nesusi-1 
jungia, nesulimpa, bet tiktai i 
susisiekia (contact), pasitrau-* 
kia, atsėda, arba arčiau pačių! 
neuronų sugrįžta. O todėl iri 
rtfkgas atsitinka, šitą spėlioji
mą patikrįnti ne vienas mok
slininkas ir ne vieną kartą ban-

išmokina, j 
šitą “budėjimo, medžiagų” teo
riją žiūrint, šiaip ar taip, ji 
gana prastai atrodo. Bet gyvi, 
mąslus ir pasiryžimo dirbti ne- 
stokuoją mokslininkai ir labo
ratorijose šitą miego teoriją 
bandydami negeresnę ją sura
do. šit. Prof. Kleitman dalė 
šitoj srityj didelių ir labai 
rimtų bandymų, vis dėlto, jokių 
“(budėjimo medžiagų”, vadina
si, jokių nepaprastų, nei iš šie 
nei iš to kūne susidariusių nuu-

> visai nesurado. Jis vi- 
tyrinejo nemiegojusius, 
ve kokių nors riepa-

i permainų jų ku-Į dė, vis dėlto nieko gera iš to( 
ne ir prote suradus, — 
sakykime, tokių permainų, ko
kias paprastai iš savęs (per 
save) užsinuodijęs žmogus ga
lėtų turėti. Jokių tačiau už- 
sinuodijimo ženklų jis visai ne
surado. Be to, jis iškėlė aikš
tėn ir tą populiarią pažiūrą, mų erzinimai privėrė... 
kokią mes jau čionais, biskįltus (atžalas) algai atsėsti ar- 
aukščiau, suminėję esame. O.ba įsitraukti, tai miegantį šmo
tai yra, jog ir tie, kurie maža ’ gų budinant tie dendritai dar 
kiek dirba, arba net ir tingi- ■ giliau turėtų įsitraukti ir žmo* 
niai, ne tiktai neturi jokio vai-, gus turėtų dar labiau įmigti.” 
go užmigti, bet ir nepaprastai 
daug miega. Pagaliau, juk mes 
visi žinome, kad ar nusidirbę 
esam ar ne, tai vis tiek, jei 
tik ilgai nemiegoję, miego nori
me, taigi ir užmigti lengvai 
galime. /

Dr. Simons laikosi tos pažiū
ros, jog miegas prasideda ta-

Bus labiau prirengti gyvenimo 
pasisekimams jei jie bus išmo
kinti taupymo papročių kol dar 
jie yra ’auni. Turbut nėra ge
resnio budo tam dalykui kaip 
įrašyti juos į musų Kalėdinį 

- - Kliubų, kur. jie patys kas sa
vaitę padės po keletą nikelių 
per 50 savaičių. Į metus laiko 
nuo dabar jie didžiai džiaugsis 
kuomet gaus čekį iš bankos. 
Prisidėkit dabar.

Peoples s"®?* Bank

saip

neišėjo. Nekurie mokslininkai | 
šitą pažiūrą smarkiai užpuolė 
ir išjuokė, pav. Dr. Venvorn, 
pasakė: “Išeinant iš šitos te
orijos butų labai įdomu patir
ti, kaip kartą užmigęs žmogus 
galėtų pabusti? Nes jeigu jaus-, 

čia dendri-l

(Dr. A. Garmaus ir A. Kim-Į 
kos vertimas).
3. Kokios permainos musų kūne j 

pasidaro mums miegant
Akys, taip sakant, užsimer

kia. Veido ir visi 
menys beveik visai 
Žmogus atrodo visai

le u no rau- 
atsileidžia. 
ramus ar

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

žinomai hankan tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa- 

■ ■ .i>|i<ii.nu ir *reru patar*

‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportus banko stovio peržiūrint biznį Spalio 10, 1927 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Puhli&kŲ Apskaitliavimy Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ...................................... :..................... $2,954,817.20
Overdraftai ..........     387.12
J. V. Valdžios Investmentai .....................................................  130,304.10
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ......................................... 554,801.40
Bankos namas (Eųuity)..................................   20,056.89
Rakandai ir įrengimai ...................................................   168,600.00
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........   729,897.41
Kiti turto šaltiniai ...................   3,749.00

ktim t e v^sai

dabar yra. 
tai gilesnis.

ne
už-

Ir

Sąmonė, nors tiesa, ir 
visai, .tai betgi 
gęsus tėra.

Kvėpavimas 
tesnis, bet už
dabar kvėpavimas yra daugiau 
krutinės, negu dangų (diafrag
mos ; raumeninės pertvaros 
tarp krutinės ląstos . ir pilvo 
landos), nors budint buvo kaip 
tik atvirkščiai.

Nepaliaujamai sunkintasis 
arba tekėjimas šlapimo, seilių

Bet kai kūnas gauni pilnai iš- ir tam tikrų medžiagų, kurios

Viso turto ............................................. $4,562,613.27

ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas .................................................................... $ 200,000.00
Surplus ...................   200,000.00
Neišdalinlas pelnas ...........................................    118,252.21

< Rezervo accountai ..................................................................... 46,459,34
Dividendai neapmokėti ................................................................... 423.00
Depozitų ..................................................... f................................................................................... 3,928,961.93
Priguli Bankoms ......................................................................... 10,15'6.45
Re-Discountų ..........   25,000.00
Kitų atsakomybių ...............................................................   33,360.34

Viso atsakomybių ..............    $4,562,613.27

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918



Bruno Sbnokaitis

Lietuvą Aplankius
(Tęsinys)

Elektros jėga.

tu-Lietuvoje elektros jėgos 
lėtų būti daugiau, nes galimy
bių yra gana daug, bet čia ta 
puti nelaimė, kaip ir su indus
trija. Nėra kam dirbti, nes 
dauguma inžinierių užimti poli
tika arba taip mokyklose mo
kytojauja. ‘Lietuvoje yru belgų 
kompanija, kuri gamina elek
trą Kauno miestui ir jo apie- 
linkėms. Tiesa yra bandoma 
elektrizuoti ir kiti miestai, bet 
toj kryptyj nedaug kas nuvei
kta. Jeigu Lietuvos žmonės 
nors 25 nuoš. rūpintųsi elektra, 
kiek jie rūpinasi klioštoriais, 
tai Lietuvoje elektros jėgos 
butų beveik visuose didesniuo
se miestuose. Kadangi aš ma
nau kitą kartą šiuo klausiniu 
plačiau parašyti, tai dabar už
teks ir tiek.

Lietuvos darbininkai.

Kaip visoje Europoje, taip ir 
Lietuvoje darbininkų padėtis 
yra gan? bloga. Lietuvoje ne
būtų taip bloga darbininkams, 
jeigu Lietuva
daug dykaduonių. Gal bus ne- 
pro šalį priminti, kad Lietuvo
je yra suvirš dvylika šimtų 
įvairių kunigų, rabinų ir po
pų. Šitie visi gauna iš val
džios algas ir nieko gero vals
tybei neduoda; kitaip pasakius, 
tai yra “unproduetive labor”. 
Bet tai dar ne viskas: šitie 
“dvasios vadai” laikosi po vie
ną ir daugiau panelių, kurios il
gi gana mažos 
dėl 
yra 
rie

kų ir darbininku. Taigi kuo
met pažiūri į Lietuvos tuos ne
reikalingus • šlamštus arba 
“dvasios vadus” ir ministerijų 
darbininkus, kariuomenę, ir tt. 
tai nieko nebelieka, kaip tik 
atiduoti Lietuvos ukininkan.li 
ir darbininkams didžiausį kre
ditą (nors jie ir tingėdami dir- 

kad jie turi didelę naštą 
savo pečių! Dabar 
priseina padaryti

neturėtų tiek

naudds neša 
valstybės. Be to, Lietuvoje 
pusėtinai vienuolynų, ku- 

irgi jokios naudos neneša, 
gi visi šitie nereikalingi

dalykai Lietuvos darbininkus 
ir ūkininkus labai apsunkina. 
Ūkininkus apsunkina mokes
čiai ir jie negali tinkamai ap
mokėti darbininkams algas. 
Tas pats ir su fabrikantais,— 
jie ir gi apkrauti visokiais mo
kesčiais, kuomet valdžia turi 
užlaikyti tokią gaują dykaduo
nių. Kai pažiūri, kiek Lietuvos 
darbininkai ir ūkininkai turi 

, uždirbti, kad užlaikius tokią ' 
gaują veltėdžių ir sykiu visą 
valstybės aparatą, kuris yra 
penkis kartus didesnis, negu 
butų tikrai reikalinga, tai auk
štoji matematika mažai gali j 
ką gelbėti risime viršminėto 
klausimo. Aš čia minėjau tik 
“dvasios vadus’’, bet dar pasi
liko vienas gana svarbus daly
kas, — tai yra Lietuvos ka
riuomenė, kuri prie dabartinių 
aplinkybių, žinoma, yra reika
linga. Nežiūrint to, kad ji yra 
reikalinga, bet tuo pat kartu ji 
yra užlaikoma Lietuvos ukinin-

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

Begistruota Akušcrka ir 
Naprapatė 

3219 S. Morgan.St. 
Patarimas dykai

r nautthtd? CTicggg, m.' Šeštadienis, Lapk’r. 12, 1927

varžyti, negu prie rusų caro”, sileidę namuose ir abelnam gy-1 Lietuvoje labai į madą įėjo 
Iš tikrųjų taip ir yra. Kuomet venime, negu Lietuvos gyven- rengti “gegužines,“ tai yra 
pasiimi Lietuvos laikraščius tojai. Aš turiu pasakyti, kad 'jaujiimas susirenka kur kaime 
skaityti, tai' atrodo, kad redak- Lietuvos žmonės labai greitai 
torius buvo pusėtinai išgėręs, pamatė su kuo jio turi treika- 
Trumpai pasakius, dabartinė lą. Jeigu amerikietis lietuvis, 
Lietuvos valdžia jaučiasi tiek nuvažiavęs į Lietuvą, nesidi- 
silpna, kad menkiausios kriti- džiuoja, nežiūrint kiek jis do- 

išlei- 
skai-

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
vasaros laiku po keletą šimtų 
ir visi šoka, dainuoja. Mušty
nių tačiau neteko matyti nė 
girdėti, kad butų kur buvę.

(Bus daugiau)

Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St., Chicago, III.

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

: " r—

kos negali pakęsti. Be to, į lerių turi ir kiek jis jų 
Lietuvą neįleidžiama jokie pa- džia, jie beveik visuomet 
žangus laikraščiai. • VudF.nasij tos su Amerikos lietuviu kaip 
mes amerikiečiai Lietuvoje la- su broliu . 
bai mažai turime kredito, ant 
tiek mažai, kad nė musų laik
raščiai neranda 
žinoma, 
nedaro, kiek pačiai 
valdžiai.
Lietuvos valdžia tokius žings- kių labai mažai.

jeigu

Didžiausias bankietas 
pasaulyj

• b t ” "Tik, žinoma, 
jo nebandai išjuokti arba į-, 
žeisti. Tiesa, pasitaiko ir Lie-1 
tuvoje tokių
save stato labai dideliais, kuo- lių tūkstančių žmonių Ameri- 
met jie yra valdžios tarnyboje kos legionierių ekskursija. Visi 
ir t.t. Bet faktas^ yra, kad to- šie Amerikos svečiai didžiojo

Aš asmeniš- karo metu- kovojo drauge su 
nius darydama? Ulbai galimas kai turiu pasakyti, kad mane franeuzais prieš vokiečius, 
daiktas, kad ateis toks laikas, 
bet bus gal pervėlu.

Kokių pažiūrų amerikiečiai 
keikia Lietuvą?

Kuomet nuvažiuoji į IJetu- 
vą ir pradedi važinėti trauki
niais, tai laibai tankiai pasitai
ko išgirsti keikimą 
Tiesa pasakius, neteko man 
girdėti tų keiksmų iš rimtes
nių amerikiečių, bet tankiau
siai iš parapijonų ir bolševi- 
kėlių. Dalykas matote labai 
paJprastas; musų c 
kai ir parapijonai 
jaučiasi labai dideli žmonės.

darbininkus Mat, parapijonai jaučiasi, kad 
našumas prieš juos Lietuvos piliečiai tu- 

viešpataus i retų keliais vaikščioti. O ex-

Garsinkitės “NaujienoseRugsėjo mėn. į Franci ją 
Jurgių’’’, kurie vyko iš Amerikos didžiulė, ke-tenai vietos, 

mums tai gėdos tiek 
Lietuvos 

Ar neapgailestaus

milionus frankų.

Nyksta garniai

Lietuvos spauda.

Vokietijos ^paukščių stotys 
ištyrė, kad kasmet į Vokietijų

mi nuodais.
tindami užnuodytais 
patys nusinuodija ir todėl jų 
skaičius nuolat mažėja.

Patirta, kad Afrikoje, kur 
garniai žiemavoja, žiogai ir ki
ti kenksmingi vabalai naikina- 

Gamiai, besimai- 
vabalais,

Lietuvos žmonės

rtekuriuos Amerikos lietuvius.
O aš esu tikras, kad daugelis' vis mažiau parlekia garnių, 
tų, kurie buvo šiemet IJetuvo- 
jo yra tokios pat nuomonės, 
kaip ir aš.

laisvė visiška’ atimta ir 
jaučiamės daug daugiau

jį c

> Iii 

jį* 
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SOUTH 
Orine Ilios. & SheetH

m

10688 S. Michigan Avenue
F. L. Crawford Motor Salv 

9821 Cottage G rovė Ava.
Ducy Chevrolet Co. 

' 4741 Cottage Grove Avė.
Spoęntr Motor Sales 

Harvey, Iliinob
McManue Motor Sales 

6711 8. VVeetern Avė.
Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Comnanr 
7744 Stony leland Avenue

A. J, OeterheeĮk Motor Co'. 
7641 S. Halated Street

NORTH
Milvvaukce Avv. Motor Sales 

2504 Mflwaukee Avenue 
812 Dlveraey Parkwą.v 
Nelaon Chevrolet Sales

Street 
Company 
Avenue 

Rictveld 
Illinois

iš to 
išvadą: 
šiandie 
Lietu- 

ant 50 
aš kal- 
valdžią,

Jbr Economical Transportatl^

niekas neįžeidė ir nė vienų blo
gą žodį nepasakė Lietuvoje bū
nant. Bet aš ir gi nebandžiau 
nieko įžeisti, nežiūrint, ar tąi 
jis buvo turtingas ar biednąš 
darbininkas. Todėl tie, kurie 
parvažiavę iš Lietuvos keikia 
visą Lietuvą, kad buk jie ne-

ba), 
ant 
viso 
jeigu Lietuvos valdžia 
butų demokratiška, tai 
vos gyvenimas butų 
nuoš. geresnis! Kuomet 
bu apie demokratišką
tai aš turiu galvoj tai, kad 
bažnyčia butų atskirta nuo val
stybės ir kad Lietuvos spaudai 
butų duota normalė laisvė ir 
sykiu, kad Lietuvos darbinin
kai ir jos veikėjai nebūtų šau
domi, kaip koki žvėrys, kaip 
kad dabar yra daroma. O svar-

■ biausia. kad Lietuvos žmonės 
galėtų matyti, kad jų išrinkta 
valdžia daro tvarką, o ne kokie 
lenkberniai ir buvę caro Maikio 
čebatlaižiai juos galėtų šaudy
ti be jokio- pasigailėjimo. Ta
da pas Lietuvos 
atsirastų ir darbo
Bet kol Lietuvoje . .., ____  __ _____
ta nelemta diktatūra, tai nieko Jsalinučikai turėdami daug dole- 
gero ten negalima tikėtis. Rei-lrių ir gi jaučiasi, kad jie tai 
kia pripažinti tą faktą, kadi jau viskas.
pas Lietuvos ūkininkus ir dar-: Lietuvą pasistato 
bininkus yra didžiausias pasi- dideliais ir,
ryžimas palaikyti Lietuvą de- pilietį jie žiuri labai mažomis ko, kad mano atsisakymas tu- 
mokratiška ir nepriklausoma,'akimis. Pavyzdžiui, man teko ri rimto pamato. Jeigu kam 
ir aš manau, anksčiau ar vėliau apie porą kartų išgirsti iš mu- nepatiks mano išreikšta nuo- 
Lietuvos liaudis -atsieks aavo’sų “amerikonų“ maždaug šito- monė, tai tik dėlto, kad aš pa- 
tikslo! Toliau kiekvienas ture- kia kalbą: “Jus čia gyvenate, sakiau teisybę apie musų kai 
tų atsiminti, kad kuomet vai- kaip kiaulės sulindę į olas”; ar- 

' 1 važiuojant labai 
visą tankiai tekdavo išgirsti: “Va*

progresas žiuojame, kaip kiaulės.” Iš kito 
nes progre- kampo atsiliepė: “Kam tas

spėkų. Kaip kiaules taip žemini? Pas mUr> 
nėra reikalo!Amerikoje ir kiaulės geriau gy-

džios visas aparatas yra naudo-, ba traukiniu 
jamas tam, kad pavergti 
visuomenę, tai jos 
negali būt didelis, 
sui jau nebelieka 
ten nebūtų, bet 
nusiminti, nors nėra reikalo ir vena, 
džiaugtis, kad Lietuvoje šian-į 
die vra cariška diktatūra. Bet . , v.. . .
kaip as pirmiau minėjau, ank-,;. t /
sčiau ar vėliau, Lietuvos liau
dis iškovos sau demokratini 
tvarką.

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Piano ir Chro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 
su patentuo
tais svičiais <3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 
dienų išbandy- j

mui. Mainome bile i kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufacturing Co.
1509 Milwankee Avė., Chicago, III. Į

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialioje mes 2-s morgičius

1615 West 51st St 
Tol. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

Francuzų valdžia ir visuome
nė suruoš^ Amerikos legionie* 
riams labai iškilmingą 7priėmi- 
mą. Lt^gionieriai buvo .vežioja
mi po visą Francuziją ir visur 
širdingiausiai sutinkami.

I Prieš išvažiuosiant, Ameri-
Lietuvos, gavo tinkamo patarnavimo ir kos svečiams pagerbti Pary- 

tankiausiai tik dėl to, žiuje buvo suruošta didelis'ban- 
patys kalti. Nežiūrint kietas, kuriame dalyvavo 4-, 
dabar Lietuvoje dikta- 200 žmonių.
valdžia, bet su Lietu-, žmonių daugybei pavai

šinti reikėjo 800 kilogramų la
šišos, l,0(K) kilogramų geriau
sios šviežios mėsos, 2,(M 10 ki- 
logr. daržovių, 2,000 kilogr. 
duonos, 1,000 pundelių salotų, 
300 literių provanso alyvos, 
100 literių acto, 600 kilogramų 
vaisių, 200 kilogr. sūrio, 4,400 
kilogramų ledų, nekalbant jau 

, , , . apie šampaną, likerius ir t.t.
laba1 bet matydamas tas visas aphn-i yjsas malonumas kainavo

t.t. tai 
kad jie 
to, kad 
toriška 
vos piliečiais galima diskusuo-'
ti politinius klausimus. Nors 

nuvažiavę jie ir skirtingų pažiūrų, bet 
bando dalykus rimtai rišti, jei
gu tik pats amerikietis rimtai 
veda diskusijas. žinoma, ne
reikia suprasti, kad Lietuvoje 
galima prakalbas sakyti ar 
tam panašiai; nors aš ir bu-

Jie nuvažiavę į vau kviestas prakalbų sakyti, 
save I

žinoma, į Lietuvos kybes, aš atsisakiau ir jie suti-L •

Lietuvos jaunimas
, Kuomet aš apleidau Lietuvą,’ 

žinoma, Lietuvos pilietis iš-,tai buvau dai\, mažas vaikas, 
t kalbą jaučiasi todėl ntlabai daug ką ir atsi- 

užgaūtas. Ir iš tikrųjų tai gė- menu iš abelno Lietuvos gyve
da, ^kuomet žmonės yra tiek nimo, o ypačiai jaunuomenės 
žiopli, kad neįstengia suprasti veikimo, vienok atsimenu tiek, 

: paprasčiausio dalyko. žinoma, kad peštynės būdavo labai pa- 
iš musų bolševikiškų elementų prastas dalykas. šiandie tarp 
nieko geresnio ir negalima ti- Lietuvos jaunimo peštynių arba 
kėtis. Manau, kad bus ne pro susimušimų beveik nėra. Jeigu 

'šalį priminti, kad musų manu- kas ir bando peštis, tai tokį 
mes lieji amerikonki lietuviai kar- visi pajuokia ir niekas nebeno- 
su- .tais dar blogiau ir daugiau ap- ri su juo draugauti. Dabar

Vyrai—Pirkit Dabar!
SAUSIO MENESIO KAINOMIS!

Siutus ir Overkautus
Nupiginti Specialiai Todėl Kad Yra Rekordus Sumu- 

šantis Šiltas Oras
f . • t

Paprastai $55 
vertės

Paprastai $45 
vertės

$35.00 $45.00
Paprastai 65 

vertės

$55.00
Del nepaprastai šilto spalio mėnesio oro pas mus 
liko daug puikiausio stako naujų rudeninių ir žie
minių siutų ir ©verkautų. Kad išpurdavus visą tą 
staką mes dabar suteikiame jums progą nusipirk
ti uniją siutą ir overkautą tokiomis kainomis, ku- 
lios bus tik sezonui pasibaigus Šaltas oras tuo- 
jaus prisiartins. Kam laukti kuomet jus dabar 
galite nusipirkti • iš didelio^ pasirinkimo siutų ir 
oveikautų tokiomis pigiomis kainomis. Atsilanky- 
kit šiandie ar labai greit ir patys persitikrinkit.

TURNER RROS. CLŪTHING CO.
Hąlsted prie Roosevelt

Atdara Suimtomis iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis iki 1 v. po pietų.

has been carefully 
checked and recon- 
ditioned where

v Motor_____
yRadiator 
•y Re a r Axle 
vTransmission 

Starting 
Lighting 
Ignition

VBattery_____
■vTires_______
v'Upholstery 
vTop 
vFenders 
vFinish

USEDCARS
’ivith that counts

Pertaisyti Tinkamai 
ir Apkainuoti Tinkamai

Kuomet mes: pertaisom vartotą karą, mes 
atliekam .visą darbą. Visas darbas yra at
liekamas patyrusių mechanikų, kurie var
toja tikrai geras atnaujinimui dalis. Tuo
met mes karą apkainuojam tinkamai.
Tas geras pertaisymas ir tinkamas parda
vinėjimas jums yra užtikrinimas, kad jus 
mokate už tai ką jus gaunate kuomet jus 
perkate vartotą karą nuo musų jus moka
te už tai ką jus perkate vartotą karą nuo 
musų — ir jusų tas karas suteiks jums 
tūkstančius myliu atsakančio patarnavimo, 
žiūrėkite musų raudone “O. K.“ popieruko 
kuomet pirksit sau vartotą karą.
Chevrolet turi lietuviu departamentą. Kuomet jųa 

atsilankyidt pas mus ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėją

Atlankykit arčiausi Chevrolet 
/■ Vertelgą

Motor Co, 
65112 Cottuge Grove Avenue 

Supcrior Motor Salos 
6943 S. Halatod ~ 

S. & M. Chevrolet 
8622 Commerclal 
Vanderploeg & 
South Hollund, Illinois 

W»rme Motors, Ino.
Chicago Heighta, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Suinmit. Illinois 
Aahland Avenue Motor Sales 

6436-42 S. Auhliind Avė. 
Barron Mauloff ■. Chev. Sah'n 

2339-43 W«t lllth St. 
Bauman Chevrolet Salėj 

8516-20 Archer Avė.

r

[<■.,. ....... .... .. ..
^QUALIWAT;ybOW COST
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i - veda | Dr. A. MONTVID—1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Klausimai ir atsakymai
“Naujienų” skaitytojas klau

sia pasakyti apie kirmėlės (kas- 
pinines kirmėles, Lietuvoje va
dinamas “saliteru”), kiek jos 
kenkia ir kas daryti.

Atsakymas.
Kaspininių kirmėlių randa

me žmogaus žarnose. Jos išsi
vysto iš gyvūnų (kiaulių, jau
čių,. Žuvų ir kt.) raumenyse 
esančių larvų. Aplamai imant 
vienas iš šimto žmonių turi žar
nose kirmėlių. Amerikoj ma
žiau, o Europoje daugiaus. To
kiose šalyse kaip Lietuva, kur 
kiaulės niekas nefirinėja, kur 
ūkininkas nepasipiauja ir val
go lašinius žalius, kirmėlių 
žmonių žarnose atsiranda duti- 
giaus, negu Amerikoje, kur 
kiaulės egzaminuojamos.

Užeinama įvairių kirmėlių. 
Kiaulių kirmėles vadiname te- 
nia solium. Jos užauga plono
se žarnose (žmonių), kurie val
go žalią kiaulieną, šitos kir
mėlės paprastai ilgos— nuo 6 
iki 13 pėdų gali išaugti.

Iš jautienos 
tema aagmata vadinamų kir
mėlių, kurios 
gali dar ilgesnės išaugti (net 
iki 30 pėdų).

Iš žuvų galime gauti kirmė
lių. vadinamų Bothrioee phalus 
Intus, kurios ir-gi išauga iki 
80 pėdų; šitų" kirmėlių užtinka
ma Rusijoj* Šveicarijoj, 1 [Olan
dijoj, Vokietijoj ir Pa baltės 
valstijose.

Visos 
pagamina 
mų, ardo 
aplamai silpnina žmogų.

Vienok lengva apsisaugoti 
nuo šitų kirmėlių. Beikia val
gyti virtą mėsą ir visi kirmėlių 
kiaušiniai miršta.

Čionais reikia pasakyti, kad 
gana dažnai pasakojama apie 
įvirias žarnų kirmėlių ligas to
kių žmonių, kurie neturi apie 
jas supratimo, arba kurie -turi 
noro žmones nugazdinti kirmė
lėmis.

Patartina 
gydytoją 
klausime 
jonių. .

Didelė
“Mano 

galva, 
bet dar nekalba, 
didelis, gerai valgo ir stiprus. 
Kame dalykas”—klausia viena 
moteris.

Atsakymas.
Gaila man labai, bet tamis- 

tos vaikas tikrai nesveikas. 
Greičiausia jisai turi vandens 
ant smagenų. Nusiveskite pas 
daktarą ir duokite savo vaiką 
tinkamai ištirti. Kartais to
kiuose atsitikimuose galąna pa
gelbėti, bet vaiko nemačius ir 
netiri nėjus nieką tikro pasa
kyti negalima.

Kaip greičiaus išsipagirioti?
Klausia vienas geras pilietis, 

kuris, matomai, pusėtinai geria.
Aš nežinau, ištikrųjų. Patar

tina gerti juodos kavos ir gu
lėti lovoj. Vaistų nėra, kurie 
alkoholių ik kūno greitu laikui; 
ištrauktų. Kiti patariu išsi
maudyti karštame vandenyje, 
bet visiems prisieina palaukti 
kol alkoholius išeis paprastais

kokia mostis traukia pulius iš 
vočių. Atviras - atsakymas bus 
šitokis: tokių mosčių nėra ir 
būti negali, ir jų nereikia. Jei 
votis prakiuro, tai pūliai pats 
vistiek išeis be jokių 
tokiuose atsitikimuose 
tiktai sugadina 
Praplovus votį, 
gia skausmai, 
išeina ir votis 
žesniu randu.

visą 
greitai

užgyja

mosčių;
mostis 

reikalą, 
užsibai- 
greičinu 
su ma-

I

Vėžio priežastys.
“Iš kur atsiranda vėžio li

ga”? klausia keli skaitytojai.
Trumpai pasakius, vėžio li

gos priežastys dar nesurastos. 
Mes dar nežinome kodėl atsi
randa vėžys kokioj nors kūno 
daly ir paskui žmogų kankina. 
Yra kelios teorijos, bet tikrų 
faktų dar neturime; dar tik
rai niekas nežino. Ir dėl to vė
žio ligos gydymas labai nepa- 
sekmingas... * • •

—Dr. A. J. Karalius.
------k----------------- -

Jei jau kaa jokiu būdų nega-

Kadangi sergantieji džiova'įvairus saldainiai, kad juos 
žmonės dažniausiai yra sunykę, j čiulpdamas žmogus užmirštų 
nenori valgyti, jiems rūkymas apie rūkymą, 
ypač yra pavojingas, nes taba
kas dar labiau mažina ir taip Ii ar nenori atsipratinti nuo ru-
nedidelį jų svorį ir galutinai kymo, tas lai prisilaiko šių tai- 
užmuša apetitą. Tas pat yra ir syklių, kad mažiau kenktų sau 
su sergančiais vidurių ligomis, 
nes ir tie žmonės turi suma
žintą apetitą, kurį tabakas dar 
labiau silpnina. Del tų pačių 
priežasčių ir mažakraujai turė
tų nerūkyti.

La/bai kenksmingas yra gi
lus tabako durnų traukimas į

Apie tabako rūkymą save ir išleidimas jų pro nosį, dinsis.
* i* NT/iftilini a tiži <1 y>4- YAitrv^lia zl n O\

ir kitiems.
1) Rūkyk tik lauke, kad kiti 

buto gyventojai nebūtų verčia
mi kvėpuoti tabako durnais ir 
negadintų sau be reikalo svei
katos; o ir pačiam rūkytojui 
mažiau teks tabako durnai 
plaučius ir plaučiai geriau vė-

7) Per metus rūkyk tik 11 
mėnesių, 12-tą menesį steng- 
kis nerūkyti; pamatysi, ar ne
išnyks tave kamuojančios ligos 
ir nesveikumai; duok pasilsėti 
ir atsigauti savo plaučiams ir 
ir gerklei.

8) Prieš pradėdamas rūkyti 
pasirodyk gydytojui, kad ištir
tų ar nekenks rūkymas tavo 
sveikatai.

J. V. BARKAUSKAS 
FOTOGRAFAS

4092

Paaekmįngai 
npk tra u k i a m e
•fflp*1 ’ grupes ir pa- 

jr f vienius. , Rei-
/ /«.. kalui esant ei-’
\ yį nam i namus.

Musų kainos 
A Ya'\ priein a m o s.

rjkl Ak . Darbo geru-
ma8 užtikrin

tas — kviečiame atšilankyt. 
Archer Avė. Tek Laf. 0265

galima gauti

musų žarnose

kaspininės kirmėlės 
savo rųšies simpto- 

kraują, virškinimą ir

pasiteirauti pas 
visiems, kurie šiame 
turi kokių nors abe-

galva.
vaiko

Jisai jau
labai didele 
trijų metų,

Šiaip gana

Mostys, kurias pulius Uau- 
kia.

Čionais vėl keistas klausimas: 
pasakyk, sako vienas pilietis,

nesinervuok, nesi|>ešk 
: nekoziruok ir negir- 

su mergina kalbėk 
jai užjausdamas ir 
kame ramindamas, 
jos kilniems no-

Kaip įtikti mergihai?
“Ar yra vaistų, kurie pada

ro taip, kad mergina vyrą pra
deda mylėti’”? klausia senas 
mano pažįstamas.

Daug vyrų norėtų šitokių 
vaistų įsigyti—tati aiškus da
lykas. Aš atsakau: yra tokių 
vaistų, štai vaistai:

Buk mandagus, lipšnus, blai
vas, švarus ir teisingas; kon
troliuok savo* upą, nepyk be 
reikalo, 
ir nekeik 
‘uokliauk
mandagiai, 
ją visame 
nritrdamas 
rams ir užmanymams; gink ją
nuo Visokių -nelaimių ir blogų 
draugų; stengkis suprasti jos 
uelą ir leisk jai savąja supras
ti. Judu laikui bėgant susi- 
draugatisita jr jinai tave pra
dės mylėti.

Pūslė.
“Ar galima 

lės” ?—klausia
Be pūslės mes 

gyventi. Mat pūslė yra indas 
j kurį susirenka šlapimas iš 
inkstų; paskui iš pūslės žino
mu keliu šlapimas laukan iš
eina. šlapimas tai musų kunui 
nereikalingos atmatos, tokis 
skystimas, kuris, jei kūne pasi
liktų, tai mus apnuodytų. Ga
lima įtaisyti dirbtinę pūslę! 
(guminį krepšelį), į kurį šlapi-, 
mas dūdelėmis iš inkstų ateitų, 
bet tai, žinoma, labai neparan
kus daiktas—tokių atsitikimų
rekorduota, bet žmogus, 

ilgai taip vargintis negali.

jinai tave pra-
l i

■ r 
gyventi be pus- 
viena moteris.

negalėtume

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

RtiffJesi
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Rtiffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

Ruffles

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Tclephone Boulevard 1329

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

i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Bereniraria Aquitania Mauretania

New Yoiko j Kauną $203 iv 
brangiau. Atskiri kaiųbai'iai| 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patai navimas. 
Del kitų iafirmacijų klauskite 
faile Cunard agento, arba ra- ■ 
šykite tiesiai pas:
140 N. Dearborn St., Chicago

- -r*

ną. Panhatyk’te' l/lndortą 
pakely. Taipgi lieeiai j 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų v^iumi lai
vai. TieĄioĄ kietos laiva
kortes J afay gaju iš

CVKARB LINE

----------------- 1___-.

[M. R.] Tabako v rūkymas 
yra labai išsiplatinęs visuose 
kraštuose. Buko ne tik -vyrai, 
bet kartais ir moterys. ) .

Sveikatos atžvilgiu tabako 
rūkymas yra kenksmingas. Ta
bakas turi savyje nuodų, vadi
namų nikotinu. Tie nuodai rū
kant ne visi sudega, jų dalis 
kartu 
burną 
juos, 
veikia 
tabako rūkymo 
tuojau darosi pikta ir tąso vem 
ti, kitas tabako < 
mažai- tejaučia.

Tabako rūkymas mažina 
žmogaus apetitą (norą valgy
ti). Kiti rūkytojai sako, kad 
jie galėtų būti visą dien^ ne
valgę, jei tik turėtų užtekti
nai tabako, 
tais neturi 
kad tabako 
dą jaučią, 
ruko, lai nerūko prieš Valgį, 
tik po valgio, nes gali yisai 
tekti apetito.

Pastebėta, kad pradėję ruky- 
iti žmonės eina liesyn, o metę 
‘rūkyti pasitaiso ir net kartais 
nutunka* Ity^areina gal būt 
nuo to,’ ‘'kad / rbkantieji žmo
nės mažiau nori valgyti ir ma
žiau valgo, o gal būt ir todėl, 
kad seniems rūkytojams taba
kas sugadina skilvį.

su durnais patenka į 
ir į plaučius, ir nuodija 
Tabako 
nelygiai :

nuodai žmones 
vienas negali 
pakęsti, jam

Negiliai tetraukiant nuodų da
lis išeina su durnais iš burnos 
atgal. Giliai traukiant ir ypač'sudega ir dauigiau nuodų pa- 
išleidžiant durnus pro nosį, di- silieka durnuose.
deatifc durnuose esančiųjų nuo- 3) Bukyk papirosus, ne ci- 
dų dalis susigeria į žanogaus garus ir ne "pypkę, nes ta'bar 
kūną. Dūmai'erzina visus kvė- kas papirosuose geriau sude- 
pavimo takūs:,gerklę, plaučius, ga, kaip cigaruose ar pypkėj, 
nosį ir tt. Iš to rūkytojams! 4) Nerūkyk per dieną dau- 
atsirunda gerklės ir plaučių giau kaip 5 papirosus; daugiau 
sloga, pasireiškianti rkrepliavi- j rūkyti galima tik išimtinais 
mų ir išnykstanti tik nustojus atsitikimais; niekuomet nega- 
rukyti. Del to, kas turi paJin-Įlima rūkyti daugiau, kaip 10 
kimą prie gerklės ir plaučių papirosų per dieną.

5) Nerūkyk tabako be mund-

2) Rūkyk tik sausą tabaką 
nes drėgnas tabakas blogiau

3) Bukyk papirosus, ne ei-

SPEGIALIS ALUS

■ <XVI*ORATtHG ___
,K)<x> tor 
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Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'Ū
e arba

Extra Pale Alaus
kimą prie gerklės 
ligų arba kas jau serga plati- f’ " 
čių liga, tas negali rūkyti, nes štuko, nes tabako nuodų dalis 

i seilėse ir nusiryje, 
nuo ko gadinusi skilvis ir at- 

patekę į siranda riaugulys. Mudštukąs 
žmogaus kūną, padaro jame f-lturi būti kiek galiina valomas 
vairių sugadinimų. Pavyzdžiui, ir plaudamas, kol visai nebe
ilgą laiką būdami kraujuje, jie 
sugadina ilgainiui kraujo gys
las (arterijas) įr susilpnina 
širdį. Del to ligoniams, sergan
tiems širdies ir kraujo gyalų 
ligomis, gydytojai paprastai 
rūkyti draudžia.

Iš to kas pasakyta, matome, 
kad rūkymas yra gana kenks
mingas dalykas. Yra i'ukančių 
žmonių, kurie supranta rūky
mo kenksmingumą, bet niekaip 
negali atprasti nuo jo, nes tu
ri per daug silpną valią. Tokie 
žmonės norėtų gauti vaistų at- 
sipratinimui nuo rūkymo. Ta
čiau tikrų vaistų tam nėra. 
Dažniausiai duodama čiulpti

II IcJoU VvIIl j a vi| nco olUAUj II

durnus visai jo liga gąli įsisenėti ir pasun- ištirpsta 
• ’ keti. nuo ko

žmonės, kurie kan- 
ko valgyti, sako, 
parūkę ne taip 
Dėlto, jei jau kas 

bet
ne-

• Tabako nuodai,

liks jame tabako kvapo. Mund- 
štukas reikalingas yra tam, 
kad durnuose esančiųjų nuodų 
dalis liktų jame ir mažiau nuo
dų patektų į burną.

6) Nerūkyk, kol kūnas nėra 
galutinai subrendęs, kol nesu- 
kako 21 metai. Rūkant iki 
subrendimo liūnas. neišauga 
tiek, kiek gali išaugti nerūkant.

fioples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnin- 

kai ir Rakandų 
Išdirbėjai

SEKLYČIŲ SETUS
Mes išdirbinėjame nuosavoje 
dirbtuvėje pritaikindami kiek
vienos ypatos skoniui. Čia vi- 
ąŲomet rąsite didelį pasirinki
mu, kaip gatavų setų taip ir 
dėl užsisukimo. Yra šimtai 
skirtingų madų romai ir 'ap
dengimai dėl pilno patenkinimo 
Tamstų noro. Saugiai pailginę 
prekių rūšis ir jų žemas ap- 
kainavimus busite tikri, kad 
Peoples Furniture Co. Krautu
vės yra geriausia vieta pirkti 
seklyčiai setus ir visas kitas na
mu reikmenis.

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS’SUTEIKIAME VISIEMS

ytyO LARGEsto*«

^njžjSįniERHONE
4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lufayette 3171 Canal 6982Lufayette 3171 
RLKEZAS, Vedėjas
■■■■■■■■■■H

J. NAKROšlS, Vedejąs

Pinigai Greit Nusiunčiami į Lietuvą 
ir Kitas Europos Šalis 

37o mokame už taupymų sąskaitas 
Priimam komercines sąskaitas

Parduodame aukštos rųšies Pirmų Morgičių real 
estate auksinius bonus kurio atneša 0% 

Renduojam apsaugos skrynutes 
$3 į metus ir daugiau

BANKINES VALANDOS: Kusdie nuo 9 lyto iki 3 po pijetų 
Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
Utarnink4ls nuo 6 iki 8 vąkąio.

J. J. KRASOWSKAS, Užveizda naujo biznio 
departamento

SŪUTH W£ST TAU5T AN8SAVMBS 6 ANK
35tb Street, Archer ir Hoyne Avės., Chieago

Stuk Beakus, Chicągo Clegring Houue prit^iųroj

, Resursų virs $5,800,000.00

Jis yra rekomen
duojamas per

Or.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite eavo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite ,

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicagd

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1^27 
5^

J. de GAVIRIA
Populiaris Operos

Padaryti iŠ 
Tabako Derliaus 

Smetonos

Nei Jokio Gerklės
..............H Mįli ■ ■■■■■! | t.i ii

“Už scenos operoje ir savo 
namuose dainininkai atliuo- 
suoja sau nervus rūkymu 
—- bet kuo atsargiausiai. 
Aš, kaip ir daugybė kitų, 
atradau, kad Lucky Strikes 
apsaugoja gerklę ir sutei
kia didesnio smagumo. Aš 
juos rūkau be mažiausio 
svyravimo."

wem‘

*

Nei Jokio Km ulidN
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Jei. Boulevard 0537

1)R. MARYA I 
l)OWIAT ,-SASS

1707 W. I7th St. %
Valsndus nuo * iki 12 dieną, nuo 

Ne.dflinmis nuo 
po pietų ,

PAČI ASTA VOJO.

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir niiolulin i s 
.šokimas 
jų idrad i m 
paveik 8 I 
traukime ūžti 
k n na jums ge 
ra du ritą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs

—Sveikas, drūtas, 
Pon’s Pipiras!
Kaip tau sekas 
“Grynas byrąs“?
-O, taip, nieko.

pagrabus, po k i 
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So, Halsted Street 
Telefoną* Yards 1516 

Chicago, III.

Net primigęs...

Gal užeitum
Paviešėtum
Ir išgertum
Naujo byro?

Ir nuėjo.
—Sveikas, sveikas!
—Ant sveikatos!

Turkiškos, Rusiškos
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma-Į 
lizino, nervų atitaisymo, žalčio ir I 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
Įduoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo' 
visokių ligų.

Moterų Skyrt 3 atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambarini dėl pergulėjimo.

—Dabar gerkiva
Naminės,
Padarytos
Gaspadinės.
—Ale mamas!
Pilk ir kitą!
Kada išmetė po kitą 
Abu gavo gerą kiką.
—Iš ko dirbai,

Gerą byrą
Ir naminę?

—Ot, iš visko:
Iš lupynų,
Senų vyžų
Iš mėšlyno...
—A, tai šitaip!
Ir nedyvai,

A. F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

Man krutinę!... Don Pilotas.

Kankintojai

CUNARD
(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

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

j Liepoją ir atgal $iais 
laivais ....................... $188

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 k įsos keleiviai turi kamb.
prilygstainas švarumas. I 
maistas. Kreipkitės 
ajrenti) ar i 

CVNAKi)

Ne
puikus 

prie vietos

1.1 N E
110 N. Deur-
lior St-

Chicago.

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
M

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 60c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.5C.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ū

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėlės dėl išvalymo į tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS
3328 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 0170

Pasauly esama nemaža 
nių, kurie mėgsta kitus • kan
kinti. Pavieniai jie savo tik- 
kslo negali atsiekti, todėl or
ganizuojasi į klanus, asociaci
jas, lygas, khubus ir draugi
jas. Jie negali pakęsti, kuo
met mato liuesus žmones be
sismaginant natūraliu gyveni
mu. Leisti žmogui šokti, ka
da jis nori; leisti jam įsigerti 
degtinės, kada jis jaučia, kad 
ji jam reikalinga; ‘leisti savo 
šeimyniškus reikalus pačiam 
tvarkyti, savo vaikus sulig ge
riausio išmanymo auklėti; leis
ti jam skaityti ir kalbėti, ką 
jis nori; leisti savo gamtiškus 
geidulius patenkinti niekam 
blogo nepadarant; leisti jam 
piktume išsikeikti; leisti jam 
rėdytis kaip jis nori — leisti 
visus šituos ir panašius daly
kus reiškia leidimą , žmogui 

lliuosai ir smagiai gyventi. Kan-1 
kintojai šito negali pakęsti. Jie 

i išleidžia visokių kvailų įstaty
mų ir patvarkymų, nusakančių 
kaip žmogus turi elgtis ir pro
tauti, kaip jis turi jausti ir 
kalbėti. Būdami organizuoti 

jpaperka valdininkus arba pra- 
.veda savo narius į valdžios 
įstaigas, kad žmonės bereika
lingai varžanti ir kankinanti į- 
statymai butų išleisti. Paskui 
jie suorganizuoja šnipų gaujas 
ir patys su pasišventimu seka 
kiekvieną žmogų, kad pagavus 
jį peržengiant kokį kvailą įsta- 

3 tymą ir aštriai jį nubaudus.
Vieni varvintų seilę išgirdę, 
kad žmogus už vyno stikliuko 
išgėrimą tapo pakartas. Kiti 
džiaugtųsi, kad už šokių su
rengimą nedėldienyj žmogui 
yra kertama galva šalin. Už 
mergos pabučiavimą ar panašų 
elgėsi tūli teisėjai norėtų žmo- 

kalėjiman visam

žino-

jgų pasodinti 
amžiui.

įstatymais, 
įtini tvarkos 
tvarkos, kad 
go nedarytų, 
s įtenkina.

kurie yra ganė- 
palakymui, ‘ tokios 
vienas kitam blo- 
kankintojai nepa-

Jic organizuojasi į 
prieškarčemines lygas, prieštąr 
bakines lygas, priešbučkines ir 

Tel. Yards 6423 prieššokines asociacijas, sosai-
Mockus & Lieberman |des prieš trumPus andardkus, 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 w. 35 St.

Kampas Halsted St 
Ofiso valandos nuo !

ir 2 iki 9 vakare

prieš palšas pančiakas, prieš 
nuogus sprandus, į moralumo, • • « • — • • • 1 K. 1

ji 1 vaikų auklėjimo, gimdymo plato iki 12 dieną * . . , .. ,tinimo draugijas, draugijas

prieš bedievius, drant’jjas prieš 
radikalus, draugijas Dievo gar
bės apgynimui, ir taip be ga
lo. Jie savo fanatiškus užsi
spyrimus stengiasi padaryti į- 
statymais ir neretai padaro. 
Gyventojai juos turi pildyti, o 
visų jų išpildyti nė dįirnjau- 
siani žmogui n<‘siseka. Todėl 
vienas vienu laiku, kitas kitu 
yra .baudžiamas: ar bausmę tu* 
ri mokėti pinigais, nr eiti į ka
lėjimą, ar būti nuplaktas prie 
stiulpo arba pakariamas ,bei 
elektros kėdėj nužudomas.

Jeigu fanatikai, kurie turi 
smagumo iA įeitų žmonių kan
čių, nesustos veikę, o išmintin
gi žmonės tylės, sulauksimo 
laiko, kad už cigareto rūkymą 
žmogus bus sušaudomas prieš 
saulėtekį.

—Padaužų pranašas.

Šiupinys

JNAUJ1JSMUS, Chicago, 111.

Kaune kft. vis butui, lyg koks 
bučiau latras, šaukia — Karpas* 
Petras. Mano bočių prabočiai, 
vis smarkus galvočiai, kardais 
tik kapojo, .ponava, uliojo, 
man, 
eiliniui šunis teka eit 1c<ly t ii* 
nuolaidą rodyt... ■ Dabar man 
gyvenas esu kol nešimas, ra 
miai ir gan gera. Nors žmo
na ir .bara, o kartai^ ir muša, 
kumščiukais tik pluša ties pat 
mano nosim, bot jai dovano
simi juk galima kęsti jei ži
nai kad teks švęsti. Tik bėda 
nemaža, kad švenčių per ma
ža. Šeštadienį dirbti, geriau 
jau sutirpti, niekados nesutin
ku! Einu vis į sinkų: nors 
šventė ir žydų, liet nešvęsti 
pavydu. Sekmadienį, broliui, 
švenčių labai uoliai—geriu nuo 
pat ryto lig ryto net kito. 
Pirmadienį — irgi, dažniausia 
tai sergi; o sirgti patinka —- 
vis šventė ištinku, grali sau 
miegoti, ramiai pagririoti. Jei 
norit pagirti, tai turit patirti, 
kad esu demokratas; mano her
bas yr’ batas ir dirbu kasdie
ną aš darbą tik vieną—batus 
remontuoju arba baliavoju.

—Petras Karpas.

Sumanus
Rudens metu, 

šventų šventę, 
mintis ūkininkas o 

jųjų ainiui greičiausia ii- • w * <1 • 4 S 1 A ' ’ Vi- 
nei

pasiuti. 
galop pri-

siuvėjas

prieš pat Visų 
vienas pasitu- 
pasiprašė pas

save į namus siuvėją:
- -“Brolyti pasilik man, 

siems šventiem i kailiniu.!, 
žiema artinasi, bus 
vartų.“

| Siuvėjas apsiėmė 
Siuvo visą savaitę,
trūksta- jjftn medžiagos, tad 
prašo to ūkininko dar vieną 
kailį, nes neišeina kailiniai. 
Ūkininkas kiek susirūpinęs:

—“Kaipgi neišeina, juk da
viau kailių tiek, kiek reikė
jo.“

Siuvėjas aiškinasi jam: — 
“Visų Šventųjų kailiniukams 
užteko, bet tik Dievo Motinos 
kailiniukų rankovei medžiagos 
trūksta“, ir, kad geriau įtikin
ti ūkininką, parodė jam savo 
dabai 12 mažų kailiniukų:— 
•tai visiems apaštalams. ”

pa- 
ku-

Šeštadienis, Lapių-. 12, 1927
—- -H - * .... .. .—

AR JUS PRISIRENGI 
. PRIE S VENGIU?

Vandeningas pienas
Va 1<1 i n/inkas, patėm i jęs, 

piene,- kurį jam neša moteris 
iš sodžiaus yra daug vandens, 
sako:

kad

kalboj nesuklysiu, kad
esybė—tikra tobulybė.

nė plonos, r.ė —Tamstos pienas pastaruo-
o šiaip sau nutukęs, ju laiku labai vandeningas. Aš 

veidas nublukęs, rauks- pas tamstą daugiau neimsiu.
—Tamistėlc, visur toks. Dil- 

karšta, tai karvės 
visur

[T.] Jau k a ten galvoti — 
jei norit žinoti, aš jums pasa
kysiu, 
mano
Esu- aš bajoras, 
storas, 
Noris 
lem išvagotas, liemuo kiek kup-*
rotąs, o akys kaip varlės, anot bar, 
tos patarlės, dėl mano grąžu- daug 
mo, garbės išdidumo abejoti labai 
nereikia. Te Dievas suteikia' 
visiems tiek gražumo, 
ir puikumo, 
j u, 1 
pancką jenzyką. Juk aš ne 
už dyką skaitausi bajoras ir 
yra pas mane šleketckas go- 
noras. 
vadino 
vuką, 
vadino 
Tylkovič.

kilmės ( 
Namie aš varto-i 
o »■> /d wv iii ii •

mat.
geria. Užtat pienas 
vandeningas.

Smaluota Ieva
Kabinas šulėje skaito______  ___ _ klau- 

kad peikia — nebojit, tik sytojams apie moters sutveri-* 
‘Ir sutvėrė Dievas iš Ado- 

(verčia 
bet . lapai susiklijavę ir

Juk aš

Mano bočių prabočių 
Kapočium, o mano te

kius iš meilės padūko, 
Korpovič z Dantovskis 

Mane gi, jo sūnų,

mą: 
mo šonkaulio moterį, 
lapą, 
vietoje vieno, 'nepatėmija per
verčia du, ir skaito toliau)... ir 
ištetpė ją smala iš vidaus ir 
iš oro—(kalba apie Nojaus ar
ką).

Gudrus žydelis
Vienas gydytojas turėjo 

protį imti už gydymą iš tų, 
rie ateidavo pirmų kartą —20
litų. O iš tų, kurie ateidavo 
antrą, trečią, ketvirtą kartą-- 
po 10 litų, žydelis, nenorėda
mas mokėt 20 litų, atėjęs pirmą 
kartą pas gydytoją, sako:

—Aš jau buvau pas tamstą, 
bet tie vaistai man negelbsti. 
Prašyčiau apžiūrėti ir išrašyti 
naujų vaistų.

Gydytojas s nuduodamas, kad 
nepatėmijo melagystes, apžiu
rėjo ligonj h’ sako:

—Aš vis tik randu, kad ma
no pirmieji vaistai tamstai ge
riausiai tinka. Prašau juos ger
ti ir toliau.

Musų 1927 Kalėdinio Kliubo nariai yra 
prisirengę.

Tūkstančiai čekių greitai bus jiems 
išsiuntinėta.

Pinig-ų dėl dovanų, rūbų, radios. 
Pinigai pasiuntimui j namus.

t

1928 Kalėdinis Kliubas Dabar
Jau Atdaras Prisidėkit Šiandie

/
ir, bukit prisirengę dėl kitų metų.

CENTRAL”"6 BANK
A Trust Company

1110 West 35th Street,
A State Bank A Clearing House Bank

Del katrų jums šviesos saketas aprūpins visį spėką, 
Nereikia nei baterių, nei vandens, nei rūgščių 

nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

Toksai pat tik vie 
na Radiola už......

arba Atwater 
Radio prijungia- 
prie elektros su 
pritaisymu tiktai 
..................$119.00

Freshman 6 tunų arba 
Atwater Kent už $49.00 
Radiola 6 tūbų vienu 
Kontrolu už....... $69.00

Jos. F. Sudrik,1"1
3417-21 So. Halsted SI, Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

Šita
Freshman Phonografas 
ir Rddio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai-

Šitas šešių tūbų Fresh 
man* 
Kent 
mas 
visu

Nauji Electric Radios 1928 
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard

Jėgos Galijotas
Kaip Hudsono naujas išradimas teikia 
Didelį Spaudimo Veikimą su bile gasu

Standard Models 
(/13-ifich wheelbasrl 
Coach...................

Sedan.........................1285
U 27-inch

Coach................. *1285
Sedan . . • . . 1385 

Custom-Built Models 
(127-inch wh«*lbase) 

Brougham . . • *1575 
7-PassengerPhaeton 1600 
7-Passenger Sedan. 1850 

Ali prices f. o. b. Drtroit. phu war oxdso tcuc

Su pagelba didęlio išradimo prie Super-Six 
* principo, naujas Hudsono Didelio spaudimo 

motoras suteikia vienodumą ir jėgą garinio 
inžino.
Visuose pirmesniuose typuose automobilių 
motorų didelis nuošimtis kuro jėgos pražū
davo ir daug šilumos dingdavo šalstant van
deniui.
Naujas Hudsono motoras teikia greitą vei
kimą ir didelį spaudimą be nustojimo vieno- 

r«mo ir lankstumo. Paprastas gasolinas su
teikia tokią didelę jėgą kaip kitų karų var
tojamas brangus kuras.
Alyvos praskiedimas yra apsaugotas. Di
desnė jėga, greitumas ir kuro ekonomija yra 
gaunama. Kiekvienas jo veikimas yra daug 
geresnis.

HUDSON Super-Six
Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio ardavėjo. *

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 Soulh Michigrn Avė


