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Lenkai esą ’pasirfuošę pult Lietuvą
Pilsudskis laukiąs 
tik žiemos į Lietu 

vą įsibriauti
Tikįs per tris dienas pabaigti 

su Lietuva; Lenkai nemanų, 
kad Europos valstybės rim
tai dėl to protestuotų

MASKVA, lapkr. 14. [Chica- 
go Daily News koresp. Junius 
B. Wood], — Tie, kurie seka 
dalykų vystymąsi Pabaltijy, 
pranašauja, kad kai tik atei
sianti žiema ir sušalsią Lietu
vos kelių dumblynai, Lenkų 
armijos imsią žygiuoti ir vie
na valstybė, kuri dar nėra su
laukus nė dešimties metų sa
vo sav&rankybės sukaktuvių, 
pranyksianti nuo Europos že
mėlapio.

Ixmkų diktatorius Pilsudskis 
manąs, kad pakaksią trijų die-i 
nų kovos, ir Lietuva jau bu-

neksuota.

Lie-
Lcn-

nuo-

Lietuvos diktatorius Volde
maras betgi pasitikįs, kad 
tuva galėsianti atsilaikyti 
kams per šešis mėnesius.

Varšuvos aneksionistą i
no aneksuoti Lietuvą pavidale 
konfederacijos, kur Lietuva 
turėsianti šiokią tokią autono
mija, liet busianti po stipria 
Lenkų kontrole. Vienas daly
ku žinovas pasakė, kad mar
šalas Pilsudskis esąs patenkin
tas Lenkijos-Rusijos siena ir 
nenorįs bandyti atsteigti 1772 
metų sienų. Kai dėl Lenkų 
sienų su Lietuva, 
kis, dagi ir Vi../ 
paveržęs 
ką nors

Lenkų 
Franci ją

“’ilniu 
iš Lietuvos, 
kalbėti.
daryti per 
ir Italija

tai Pilsuds
kį rodamas 
atsisakąs

Angliją, 
ba ndvmni

lipiu ir komerciniu santykiu 
su Lietuva nepavyko, dėl to 
dabar manoma pavartoti tie
sioginių metodu Lenkų ambi
cijoms patenkinti ir rinkai 
Lenku pramonėms vau Ii. Tan
kai mano, kad Lietuva natūra
liai priklausanti iirms ir kad 
Nemuno unė, tekanti per Lie
tuva. turinti būt pilnai Trenku 
teritorijoje.

T .enk a i nemaną paskelbti 
Lietuvai karo, bet tiesiai įsi
veržt i i ia. kaip kad nal>ėvelia’ 
iš LMuvoa praŠa. idant pada
rius krašte tvarka. Nenaši se
kus sukilimui prieš Voldemaro 
valdžia, daugelis jų btlvę pabė
rė i T^atviią. I?et kai latviai 
pcleide f?l jiems pasilikti sa
vo krašte, jie bėgę i Vilnių, 
kame jie gavę T>enkų protek
cijos. Gal būt, kad Lietuvos 
socialdemokratu partija dau
giau simpatizuojanti Lenku so
cialistams, 
diktatūrai.

Lenku
Jungtinėse
busiąs jiems naudingas dveio- 
nu budu: aprūpinsiąs juos fi
nansais ir sulaikysiąs Jungti
nes Valstyl>es nuo protestu. 
Lenkams padarius žvgiu prieš 
Lietuva. Sakoma, mat, kad pla
toniška Amerikos simnatija vi
sados esanti ten. kur ii savo 
pinigus investuojanti. Lenkai 
pirma nebojo Tautu Sąjungos, 
kai jie pagrobė Vilnių, tad ir 
dabar jie mano sugebėsią per
žengti taikos sutartis be jokiu 
rimtesnių Europos valstybių 
protestų, kai iie pasigrobsią ir 
visa likusią Lietuvą.

Dabartinės tečiau Lietuvos 
sienos buvę įsteigtos sutartimi, 
kurią pasirašius Rusija, o to-

nekad Voldemaro

pasisekimas gauti
Valstybėse paskolos

dėl Lenkija galinti susilaukti 
Maskvos protestų. O tai ir 
esanti priežastis to, kad praei
tą vasarą Lenkai pašaukę la
vinti septynerių metų rezervos 
klases; priežastis, dėl kurios 
amunicijos fabrikai dirbą net 
dviem pamainom, ir dėl kurios 
Dancigo uostas gaunąs dideles 
siuntas aeroplanų ir kitų karo 
reikmenų.

Lenkai maną, kad kariškai 
Lietuvą negalėsianti jiems 
rimtai priešintis, jie tečiau no
rį būt gerai prisiruošę atveju, 
jei sovietų respublika jsimai- 
šytų ginti šventumą sutarties, 
kurią Maskva pasirašius.
Pastarasis Rygoj jvykęsę Lie

tuvos emigrantų kongresas su
judino Pabaltijo valstybes. 
Viena grupė, gyvenanti Vilniu
je, pateikė rezoliuciją pareikš
dama, kad Vilniaus užgrobi
mas klausimą pabaigęs. Kiti 
betgi pabėgėliai tuojau apleido 

' mitingą, kuriame dalyvavo 
taipjau ir Lenkų vyriausybės 
atsovab

Red. pastaba. — Del Daily 
Ne\vs korespondento pasakoji
mo, kad Lietuvos socialdemo- < 
kratai kreipiąsi į Lenkus, ieš
kodami pagalbos prieš, Volde
marą, tenka pastebėti, kad tai, 
veikiausia, Maskvos inspiruo= 
Hs šmeižtas. Misijos liolševikai 
visados stengėsi diskredituoti 
socialistus ir prisilaižyti Kau
no fašistams.

Bandė užmušt buv. 
Meksikos prezidentą 

Aivaro Obregoną
Sprogo dvi mestos j jo automo

bilį bombos; Obregon buvo 
lengvai sužeistas 

_____

Baisi gazo tanko 
ekspliozija

44 žmonės žuvo, 500 sužeistų 
milžiniškam gazo rezervua
rui sprogus *

PITTSBt BGiH, Pa

laike ran
das kom- 

taišiusių

lapkr.
114. Dvidešimt vienas darbi
ninkas buvo šiandie užmuštas, 
dvidešimt trijų dar pasigenda
ma ir i^pie 500 žmonių buvo 
sužeisti, įvykus milžiniško 5,- 
000,000 pėdų gazolino rezervu
aro sprogimui.

Manoma, kati sprogimą pa
gimdė žibintas, kurį 
koj vienas Euuitable 
Danijos darbininkų, 
šalutinį rezervuarą.

Milžiniškas geležies rezervu
aras pakilo į orą ir sprogo su 
neapsakoma jėga ir trenksmu, 
naikindamas viską ketvirtai
nės mylios plote. Visas Pitts- 
burgho miestas buvo supurty
tas, kaip žemės drebėjimo.

Sprogimas įvyko kaip 8:45 
vai. ryto.

Dvidešimt trys darbininkai, 
kurių pasigendama, dirbo ne
toli nuo sprogimo vietos ir 
manoma, kad jie yra griuvė
siuose palaidoti.

Daugiau kaip 300 sužeistų 
teko gabenti į ligonines.

Užmuštu kol kas tik septy
ni identifikuoti. Kiti taip su
draskyti, kad jų pažinti nebe
galima.

LIETUVOJE IŠNYKO KEIS- 
TAS GRYBAS

KRYK'LIAI, šakių apskr., 
Rublelių valsč. — Vokiečių o- 
kupacijos metu buvo išsiplati
nęs Lietuvoje grybo auginimas. 
Jį augindavo stikliniame inde, 
saldžioje arbatoje. Grybas bū
davo labai panašus į balų 
dumblius (maurus). Jau nebu
vo nė vieno ūkininko, kuris ne
laikytų savo kambaryje ant 
lango grybą. Arbata, kuriame 
augdavo grybas, pasidarydavo

MEKSIKOS 
kričio 14. — Keturi vyrai, va
žiavę automobiliu, bandė vakar 
užmušti generolą Aivaro Ob
regoną, buvusį Meksikos pre
zidentą ir dabar vėl kandida
tuojanti j prezidentus.

Apie trecią valandą po pietų, 
kai gen. Obregon atdarame au
tomobily važiavo į bulių imty
nes, iš lekiančio pro šalį kito 
automobilio su keturiais asme
nimis buvo numestos dvi bom
bos. Vieną jų sprogo gen. Ob
regono automobilio prieky, an
tra užpakaly. Automobilio 
stiklai išlakstė ir gen. Obrego- 
no veidas buvo truputį stiklo 
šukių supjaustytas.

Atentatas atsitiko netoli nuo 
Jungtinių Valstybių ambasa
dos.

Numetę bombas /užpuolikai 
bandė automobiliu pabėgti, bet j 
policijai besigenant, jų auto
mobilis, bandydamas pasisukti 
i skersinę gatvę, atsimušė į 
miežinį stulpą. * Puolikai, iš- 
b’okšti iš automobilio, bandė 
Ir/rti, bet, Išgenančios poli
cijos šuvitj sužeisti, trys jų 
buvo suimti ir nugabenti nuo
vadom Ketvirtasis ištruko.

Suimtieji yra: Lam berto 
Ruiz, Antonio Tirado ir Fran- 
cisco Olivero.

Olivero, kurs, sako, buvęs 
atentato vadas, vėliau buvo nu
vestas i gen. Obregono namus, 
kame Obregonas, pasitikęs jį, 
♦arė: “Tai buvo narsus žygis. 
Sveikinu jus dėl tokio jūsų 
narsumo,” į ką Olivero atsakė: 
“Aš tain nat sužeistas, kaip ir 
iųs. generole.1'

Kai kurie Obregono draugai 
linkę manyti, kad atentatas 
buvęs klerikalų .suplanuotas, 
k’ti lietgi mano, kad tai buvęs 
darbas politiniu gen. Obrego
no priešų ir veikiausiai nesenai 
nužudytų maišto vadų, genero- 
’u Francisco Serrano ir Arntil- 
fo Gomezo, šalininkų.

I Atlantic an<l Pacific Photo]

Meksikos maištininkų vadas ir kandidatas i prezidentus 
gen. Arnulfo Gomez, kuris jau tapo sugautas ir sušaudytas. 
Jį sušaudžius, jokių žymesnių maišto vadų nebeliko — visi jie 
jau pirmiau liko išgaudyti.

Masinis Lietuvos po-!Kod^J sss,l Heina i lUinm nmirtrnvJmoo Tautą SąjUHgąlitiniu emigravimas
- į Latviją

Bėgimas padidėjo, Voldemarui 
paskelbus dovanas už 
mą “kramolininkų”

išdavi-

14. - 
prasi- 

po to.

RYGA, Latvija, lapkr. 
Jei masinių įskundimų, 
dėjusių Lietuvoje tuojau 
kai ministeris pirmininkas Vol
demaras savo išleistame atsi
šaukime paskelbė dovanas už 
Tauragės sukilimo vadų ir da
lyvių išdavimą, bėgimas iš Lie
tuvos per sieną į Latviją gau
siai padidėjo. Vieną dieną per 
ieną i Latviją buvo perėję 

daugiau kaip šimtas asmenų.
Lietuvos vyriausybės pavar

totos priemonės ir bandymai 
sulaikyti politinių bėgimą bu
vo visai bergždžios, kadangi, 
kaip tyrinėjimai parodė, pabė
gėliai turi artimo kontakto su 
lietuvių pasienio sargybomis. 
Nepadėjo dagi nė įsakymas 
esamąsias pasienio sargybos 
kuopas pakeisti kitomis.

Nenorinti būt atsakinga už jos 
imperialistinę politiką

SSSR dalyvaut Genevos 
Baimė Lenkų verčianti 

konferencijoj

Savo laiku

14. — 
dalyvau- 

priruo-

LONDONAS, lapkr. 
Pranešimais iŠ Rygos, 
jauti Tautų Sąjungos 
šiamoj nusiginklavimo konfe
rencijoj Genevoje sovietų Ru
siją verčianti bąime, kad Len
kija rengiantis karui prieš 
Lietuvą.

/'Pasak pranešimų, 
valdžios, atstovai 
Lenkijos 
gresiąs pavojumi 
Europoj. Per pastarus kelis 
mėnesius Lenkija gabenosi per 
Dancigo uostą daugybę / karo 
reikmenų, jų tarpe amunicijos 
šautuvų ir aeroplanų.

Tarp Lenkijos ir Lietuvos 
kivirčai tęsiasi nuo pat laiko, 
kai Lenkų kariuomenė pagro
bė senąją Lietuvos sostinę Vil
nių.

sovietų 
saką, kad 

stiprus ginklavimosi 
taikai rytų

8 ŽMONĖS ŽUVO UGNY

INDIANA POLIS, Ind., lapkr. 
14. Praeiti? sekmadienį gai
sre, kuris kilo Graystone apart

inkšti ir ją gerdavo su arbata mentų viešbuty, žuvo aštuoni 
vietoje citrinos. Dabar šis keis- asmenys. Vyriausybė veda kvo-
tas augalas visiškai išnyko. tQ.

Meksikos “sąmok 
slas” prieš J.

Valstybes
“susekė” Hearsto laikraš

čiai; paskelbia dokumentus

paskelbta

sako, kad 
išvogti iš 

valdžios ar-

Cecil įspėja Angliją 
ir Ameriką

Jų rungtynės laivynus didinti
— pavojus pasaulio taikai

LONDONAS, lapkr. 14. —Pa
sikalbėjime su spaudos atstovais 
lordas Cecil, nesenai rezignavęs 
iš Britų kabineto, pasakė, kad 
laivynų kompeticija tarp Jung
tiniu Valstybių ir Anglijos butų 
didžiausias pasaulio taikai pavo
jus. Jei tik Jungtinės Valstybės, 
ir Anglija busią nusistačiusios 
savo politikoje viena antrą pra
lenkti savo laivynų didumu, tai 
pasaulio taikos byla busianti 
žlugus.

Lordas Cecil deda daug vil
ties į Tautų Sąjungą, Ket mano, 
kad jei valstybės urnai neimsian- 
čios nusiginkluoti, tai karas bu
siąs neišvengiamas.

KAUNAS.
Varšuvos pašto įstaigos valdi- 
ninkas Polczynskis, pasisavi
nęs geroką valdiškų pinigų su
ma. paspruko Lietuvon.

Tuo pat maždaug laiku lietu
vių armijos leitenantas Cbmie- 
liauskas, padaręs keletą pini
giniu def Fundacijų, j>aspruko

Dabar abidvi puses susita
rusios apsimainė prasika’tė- 
liais. Tuo budu lietuviai išda
vė lenkams Polczynskį, o len
kai lietuviams Chmieliauską.

WRH

MASKVA, lapkr. 14. — So
vietų Rusijai visai nerupi tap
ti Tautų Sąjungos nariu, nes 
ji nenorinti būti atsakominga 
dėl Sąjungos im|>erialistinės 
politikos, pasakė sovietijos vir
šila Stalinas, kalbėdamas tarp
tautiniame “Sovietų Rusijos 
Draugų” kongrese, kuriame 
dalyvauja apie aštuonios de
šimtys delegatų iš įvairių kra
štų.

Paklaustas, dėl ko sovietu oj 
patrempta spaudos laisvė, Sta
linas atsakė: “Jei jus menate 
laisvę buržuazijai, tai tokios 
mes visai neturime. O jei me
nate proletarų spaudos laisvę, 
tai nėra kito pasauly krašto, 
kur darbininkai naudotųsi to
kia spaudos laisve, kaip sovie
tų Rusijoj.”

Paklaustas, kodėl sovietai 
neleidžią Socialdemokratų 
Spaudos biurui atsiųsti savo 
korespondentą i Rusiją, Stali
nas pasakė, kad. girdi, social
demokratai nemoką taip pado
riai elgtis, kaip buržuaziniai 
laikraščiai.

Cbicago Herald and Exafni- 
ner ir kiti Hearsto laikraščiai 
vakar milžiniškomis raidėmis 
per visą puslapį paskelbė, kad 
“Mexico plot against U. S. I” ir 
įdėjo šešis fotografija reprodu
kuotus Meksikos valdžios do
kumentus, parodančius, kad 

j Meksika rėmus liberalų revo- 
lii'cicją Nikaraguoj prieš Jun
gtinių Valstybių palaikomą 
konservatorių valdžią. / 'Kokiu 
dokumentų busią 
dar daugiau.

Hearsto laikraščiai 
tie dokumentai buvę 
slaptų Meksikos
chivų, ir giriasi, kad jie pate
kę tiesiai į Hearsto rankas. 
Kartu su paskelbiamais taria
mai originaliais dokumentais 
Chicago Herald and Examiner, 
Wasbington Herald ir visi kiti 
Hearsto laikraščiai išspausdino 
dar stambiomis raidėmis rėks
mingą straipsnį, kuriame seka
ma sena pasaka apie dabarti
nės Meksikos prezidento Cal- 
’eso valdžios bolševizmą ir 
apie jos nevidoningą nusista
tymą prieš Jungtines 
bes.

(/hicaao Tribūne 
kad Hearsto laikraščių 
gtas dabar “Meksikos 
slas prieš Jungtines Valstybes” 
ir jų paskelbiami vogtieji do
kumentai Washingtono val
džiai jau buvę senai žinomi.

Iš Klaipėdos

automobilį,
5 asmenys.

Valsty-

pastebi, 
atiden- 
sąmok-

Lenkai žada dovanų už 
lietuvių šaudymus

KAUNAS. Iš demarkaci 
jos palinijo gautomis žiniomis 
lenkų pasienio korpuso kare: 
viai pasakoja, esą gautas vy
riausybės parėdymas, kad už 
nušovimą Lietuvos policininke 
iors žingsnį perėjusio lenkę 
pusėn, busianti skiriama pagy
rimo premija — 2 savaitės ato
stogų.
Stiprus žemės drebėji 

mas Čilėje

Istorinis lenkmečio kry
žius Lietuvoj

SANTIAGO, Čilės Respubli- 
ka, ląpkr. 14. — Anksti šį ry
tą čia ir kitose vietose Čilėj 
buvo jaustas stiprus žemės 
drebėjimas. Kai kur padaryta 
stambios žalos.

Kokaino kontrabanda.
KLAIPĖDA. — Spalių 18 d. 

Klaipėdos kriminale policija 
sulaikė įtariamą 
kuriame sėdėjo
Peržiurėjus buvo rasta apie 2 
klgr. kokaino. Visi 5 
kaip įtariami kokaino 
bandoje buvo suimti, 
mobilia konfiskuotas. 
Lilis priklausė vienam 
pirkliui.

Manoma atgaivinti trąšų 
fabriką

KLAIPĖDA. —“Union” fab- 
iko direkcija Stetine matyti 

/ra rimtai nusistačiusi atgai- 
/inti ir paleisti į darbą čionyk
štį trąšų fabriką, nes šiomis 
dienomis ji įteikė finansų mi
nisterijai Kaune prašymą leis
ti to fabriko reikalui įvežti be 
muito keletą motorų ir kai ku
rių mašinų dalis.

Pragyvenimo minimumas
KLAIPĖDA. — Spalių 15 d. 

Klaipėdos pragyvenimo mini
mumas sudarė l#0,60 litų vie
nam suaugusiam asmeniui, 
205,51 lt. šeimai iš dviejų as
menų ir 317,83 lt. šeimai iš 5 
asmenų.

Sulyginant su prieškarine 
pragyveninYo norma, dabarti
nis minimumas yra pabrangęs 
vidutiniškai 33 nuoŠ. Rugsėjo 
15 d. pragyvenimo minimumas 
Klaipėdoje buvo nežymiai auk
štesnis.

keleiviai, 
kontra- 
o auto- 

Autoino- 
Šilutės

valsč.
PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

išsitarė:
tai reikia

pranešęs
juos

ZY.BOLTAL Rokiškio
Netoli šio kaimo, ant kelio 

pakrypęs gludi senas kryžius, 
turintis šitokia istorija:

Per lenkmetį rokiškėnai Mu- 
snickas. Dubauskas ir Sereika 
kartą besikalbėdami 
“Kaip ateis lenkai, 
pranešti kazokams.” 

Ta kalbą kažkas
lenkams ir jie pradėję 
gaudyt. Dubauskas su Sereika, 
pasislėpė miške po išvirtusio 
medžio šaknimis, o Musnicką 
sugavę Rokiškv ir nuvarę į Zy- 
bolių laukus. Ten sukilėliu va
das. kunigas, k jį išspaviedojęs 

i ir ten pat medy pakoręs. Da
bar toje vietoje žmonės pasta-

Veikiausiai bus daugiau lie- tę kryžių, 
taus, gal ir sniego; šalčiau; | 
stiprus, daugiausiai žiemių vė-’ 
jas. j

Vakar temperatūros buvo 
tarp 43 ir 58° F.

šiandie saulė, teka 6:39, lei- vė čia teisėjas Spencer Searls, 
džiasi 4:30 
vakaro.

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

TEISĖJAS NUSIŽUDĖ

DUiLUTH. Minn., lapkr. 14. 
— šuviu iš revolverio nusišo-

Mėnuo teka 9:57 buvęsę valstijos legislat uros
narys.

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

j. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimų pinigų 
siuntėjams, jr NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimų.

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

3. NAUJIENOS duoda visiškų garantijų ui 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 suteiks 
jums patarnavimų:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. U5th Street 
TUP1KAIČJO A1TIEKA, 527 W. 120th SL 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IIL
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Reporterio Vargai 
Ir Bėdos

Sufulino Reporterį

Tūlas laikas atgal pranešiau 
“Naujienose”, kad pasižymėjusi 
ant Town of I^ake parapijonų 
tarpe veikėja, p-nia Čepulienė, 
rengia parę vietos mėsininkui, 
p. Kinčinui.

P-nia Čepulienė griežčiausia 
užprotestavo per marijonų 
“Draugą”, sakydama, kad ji p. 
Kinčinui parės nerengianti, ir 
net grūmojo teismu už šmei
žimą. Imdamas “Draugą”, kaip 
Dievo įpėdinių ant žemės or
ganų, ir p-nios Čepulienės pa
reiškimą už tikrą žodį, Repor
teris daugiau nei nesirūpino 
kalbama pare.

Ale, žiūrėkite, ką išgirdau 
vakar: kad parė jau įvykusi, 
regis, šeštadienyje. Sakau, su
fulino Reporterį, ir gana! Ir ne 
vien Reporterį, bet ir visą pub
liką. |

Tiesa, parė buvo surengtai 
ne |>onui Kinčinui, bet poniai 
Kinčinienci. Vienok koks gi 
skirtumas: juk vis rengta pa
rė Ui iečiai šeimynai. Juk, 
l>avyzdžiui, ir ponas ir ponia 
Kinčinai gyvena viename name, 
valgo prie vieno stalo, veikiau
sia miega vienoje lovoje, kaip 
kad daugelis lietuvių daro, auk
lėja tą pačią šeimyną. Kitaip 
sakant, ką žino vienas, tai ži
no kita.

Sakau, mandrios tos surpraiž 
parių rengėjos ’ Sufulino Re
porterį. nors, žinoma, kreditas 

už tai tenka ir broliams mari* 
jonams, kurie leidžia “Draugą”. 
Tai buvo tur būt “fifty-fifty” 
ir rengėjų, ir brolių marijonų 
“Draugo” triksas, iškirstas Ro 
porteriui.

“Melagiams”
Tokia antrašte tilpo pereitos 

savaitės “Drauge” žinutė, ku
rioje p-nia Lindžienė griežtai 
pareiškia, kad ji nerengianti | 
parės. Iš tokio pareiškimo ga*1 
Įima padaryti tik vienas išva
das, kad Brighton parke kal
bamos parės nebus. Nužemin
tai Reporteris atsiprašo už pa
darytą klaidą.

Nepagiri — blogai
Jau kuris laikas atgal Repor

teriui teko parašyti recenzija 
apie vieną koncertą. Atydžiai 
klausęsis ir tėmijęs ir apmąs
tęs, Reporteris parašė tokią re
cenziją, kurioje nepagyrė ir ne
nupeikė. Bet ką manote? Atsi
rado žmonių, kurie įtarė jį ko
kiais t<*n sumetimais, ne tai 
kerštu, ne tai noru pakenkti 
ne tai pastangomis diskredituo
ti koncertą.

Pagyrė —*■ negerai
Bet ve, pereitą savaitę tel

pa to paties nelaimingo Repor
terio žinutė apie Chicagos lietu
vaičių Kultūros Ratelio vaka
rėlį, įvykusį lapkričio 6 dieną, 
žinutėje buvo pasakyta, kad 
pats programo išpildymas ne
buvo tobulas, bet programas 
buvo įdomus ir gan origina
lus.

Ir ką jus manote — vienas 
žymus Northsidės darbuotojas, 
vienas musų “tautiškų” vadų 
tiesiog pareiškė S. L. A. 36 į 
kuopos vakarienėje Reporteriui, 
kad jis parašęs tą žinutę už 
pietus, kuriuos užfundiję Kul
tūros Ratelio tėvai, idant jis 
išgirtų Kulturcfs Ratelio paren
gimą.

Štai tau Jurgi ir devintinė: 
nepagirei — blogai, pagirei — 
negerai!

Reporterio aiškinimai, kad 
jis net negirdėjęs apie tlios pie
tus, netik kad nevalgęs, nuėjo 
vėjah. Iž pietus, girdi, pagi
rei, ir dacol. Tik kada ftepor- 
teris iš;Hądemavo, išchamavo sa
vo brolį tautietį, tik tada tas 
tautietis sutiko, kad, rasi, Re

porteris parašė kalbamą žinu
tę ir be “fundijimo”.

Reporterio laimė buvo ta, 
kad jis moka koliotis ne pras
čiau kaip bile kuris meistras 
šioje “meno” srityje. Na, o jei
gu nebūtų mokėjęs koliotis — 
kas tada? Tada taip ir butų 
užsilikusi tiek musų tautiety
je, tiek minioje, kuri klausėsi 
musų “argumentų”, mintis, 
kad Rejiorteris rašinėja taip ar 
kitaip žinutes sulig to, ar kas 
jam užfundija pietus, ar ne.

Dabar žiūrėkite: praneši apie 
siurpraiz parę, patarnauji žmo
gus kaip galėdamas geriau, o 
tave iškolioja, teismu prigru- 
moja, pasako, kad parės ne
bus, o čia j>arė braukš — su
rengiama net pirmiau paskir
to laiko. Parašai apie vaidini
mą arba koncertą: nepagiri — 
blogai, pagiri — vėl negerai. Ir 
buk tu geras, kad nori. Vien 
suraminimas palieka, ki^d Jėzus 
Kristus buvo Dievas, it tai vi
siems neįtiko, ką jau Čia varg
šas Reporteris įtiks.

Reporterio išpažintis
Nebeliesiu surpraiž parių. 

Sustosiu ilgiau prie užmetimų, 
kurie daroma žmonėms, rašan
tiems recenzijas.

Dailės Mylėtojas ima pavyz
džiui nesenai buvusį Chicagoje 
koncertą ir nurodo, kad kon
certas vienuose laikraščiuose 
buvęs išgirtas, o kituose aukš
tyn kojomis apverstas. Arabas 
įtaria recenzijų rašytojus tuo, 
kad jie giria artimus jiems 
žmones ir peįkia svetimus. Vie
nok gali būti ir štai dar kas: 
kad recenzentai rašo taip, kaip 
jie jaučia ir mano, ir kadangi 
jie reaguoja ne vienodai, kvi ir 
jų recenzijos skiriasi.

Imkime, pavyzdžiui, viduti
niai pavykusį, programo išpil
dymo žvilgsniu, mūsiškį Chi- 
ca^os lietuvii^ konc.'rtų. Sta? 

sėdi žmogus, kuris girdėjo dai 
nuojant labai menkus chorus 
Chicagos lietuvių choras (kaip 
“Birutės”) jam pasirodys la
bai tobulas. Parėjęs iš korccr- 
to namo jis ir rašo korespoa 
denciją, kad koncertas buvęs 
tiesiog žavėjantis.

draugus arba nupeikti sveti
muosius. čia betgi jų neįrodi
nėsiu.

Keletas tečtaus žodžių apie 
tai, kodėl iš vienų parengimų 
mes turime reikalauti daugiau, 
o iš kitų mažiau, štai jau 
keletas Chicagos chorų, kurie 
gyvuoja jau po 10 arba 15 me
tų ir ilgiau. Juose esama dai
nininkų ir dainininkių, turinčių 
10 ir 15 metų dainavimo sta
žą. Natūralu, kad iš jų ir rei
kalaujame daugiau.

O ve čia Kultūros Ratelis, 
kuris ruošia, tur būt, pirmą ar 
antrą parengimą. Ar galima iš 
jo reikalauti tiek, kiek iš “se
nių?” Tik prisiminkime, kokie 
buvo vaidinimai ir parengimai 
tų pačių lošėjų (kurie šiandien 
tapo kuone profesionalais vai
dintojais) pirm 20 metų. Abe
joju, kad jie butų buvę taip 
geri, kaip šiandien.

Imkime domėn kitus sume
timus. Mes šaukiame, mes ai
manuojame, kad čiagimis jau
nimas atsistolinęs nuo savo tė
vų, nuo lietuvių. Bet susidaro 

i būrys Čiagimės jaunuomenės, 
kuris atsiliepia į musų šauks
mus ir bando eiti keliais, ko
kiais mes kviečiame jį eiti. Pir
mieji žingsniai svyruojantys, 
netvirti, jų pirmas arba antras 
parengimas turi ydų, yra neto
bulus, bet rodo įdomių ypaty
bių. Nejaugi mes, kurie jį, tą 
jaunimą kvietėme, • ir kirsime 
jam kočylu galvon tik todėl, 
kad jis nepataikė musų “išto
bulintiems” reikalavimams pa
tikti? Kad neįstengė pasirody
ti taip, kaip pasirodo tie, ku
rie jau keliolikos metų paty-

1 rimo turi. Aišku, kad teisti 
i šitokius jaunuosius darbuoto
ms arba darbuotojas turime 
daug lengviau, nekad senus; 
“sukietėjus” scenos ir visuome- 

i ninio gyvenimo “prasižengė- Hus”. Reporteris.

Clievinskas S
■Dundulienė M
Daunoras M
iGutauskis J (
Juknis J
Kaudis J
Rudokienė Z 2
Lekavičius A
Lipauskįenė A 3
Mikna M
Petrauskas F
Šiukštas A 6
Stankus J ,
Sabeckis J <
Shimkus C 2
Smith J
Skukauskas T
Venslav J
Willis, J F
Wasil A.

SILPNOS STRĖNOS GREI
TAI SUSTIPRINAMOS
Jeigu jums skauda strėnas keliant 

sunkų daikta, jeigu jums skauda 
strėnų muskulus, jeigu “šaltis yra j- 
siėdęs jūsų strėnose”, arba jei jus 
kenčiate dėl lumbago, vartokit Red 
(’ross Kidney Plasterj ir jus gausite 
greitą pagalbą.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo
latinį automatišką masažą kiekvie
nu kūno judesiu, tuo pašalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliaciją 
apimtam kUno audiny. Gyduolės 
persisunkia per odą ir eina tiesiog 
į silpnas, skaudamas i vėtąs, nusil
pusius muskulus, malšina skausmą, 
gaivina pavargusius nervus ir at
stato liuosą muskulų veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Jšidncy Plaster su raudo
na flanele užpakaly. Visose vaisti
nėse.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

JUSU AKYS

Laiškai Naujienos 
Ofise

Antrą vertus, greta šio ko
respondento sėdi chicagietis lie
tuvis, kuris yra lankęs daug 
parengimų, girdėjęs to paties 
choro pirmesnius koncertus ir 
kuris laikas nuo laiko nepamir
šta ir nepatingi atlankyti sim
fonijos orkestrą, arba operą. 
Aišku, kad jis kitaip gali įver
tinti tą patį koncertą, negu 
pirmasis, kr d jis gali pasaky
ti, jogei šį kartą koncertas iš
ėjęs ne taip gerai, kaip tikė
tasi.

Ir ve jums pamatas dviems 
skirtingoms recenzijoms apie 
tą patį koncertą. Yra ir kito
kių priežaščių, dėl kurių ruo- 
monės gali skirtis visai nesi- 
vaduojant noru pagirti savo

r——----------- ------------ ------ <

Rūgštumai Viduriuose '
11 __________________ _____ I

-l'hillips Milk of Magnesia“ į 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra 
dėkit vartoti po biskj “Phillipf 
Milk of Magnesia” su vandenie 
bile kada nuo nevirškinimo arbr 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes j b 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solutiou of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvi liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jie 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875,

Peoples Furnitūrų Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTŪVfiS CHICAGOJE

19th Placc
OŠIS, Vedėjas

4177-83 Archer Av. 1922-32 So. Haistsd St.
Brighton Parke Prieš
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS,

“ALCAZAR”

Užlaiko viskį dėl namų
Taipgi Wholesalnikai ir 

Rakandų Išdirbėjai

Pečių Skyriai
Šiose Krautuvėse yra pilnai aprūpin
ta su geriausiais Amerikos išdirbis- 
čių pečiais. — Čia esti didžiausis rin
kinis naujai pagerintų pečių.

“CROWN” “MDORES" IR T, T,
Labai prieinamoms kainoms. 

Lengvais išmokėjimais.
Lankantieji šias Krautuves 
yra pilnai užtikrinti gauti 
pilną patenkinimą. —• Tų liu
dija tūkstančiai musų pasto
vių rėmėjų. — Galite jų pasi
klausinėti.

Garsinkitės “Naujienose”IRENE PAVLOSKA
Žymi Grand Operos Žvaigždė, rašo:

“Nieks taip nevargina 
operos žvaigždę ir jos 
besiklausančią publiką, 
kaip kad nepasitikėti* 
nas balsas. Jis turi būt 
visuomet pasitikėtinas 
-— niekuomet nei nu' 
trūkimo nei kostelė- 
jimo. Vieną aš atradau 
cigaretą, kuris apsaugo* 
ja mano gerklę, 
Lucky Strike. A
kau, kiek tik man patin
ka,. ir niekad neturiu 
nei kosulio nei gerklės 
susierzinimo. T as jo
gerumas, sykiu su y- 
patingu Lucky Strike 
kvapsniu, padaro mane 
entuziastišką linkui šią 
stebėtinų cigaretą.

tai

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Adomaitis .T 
Brevvster M 
Bu ragas J 
Bobrowich J 3 
Cramer N

UŽTIKRINA SAUGUMį 
"BAYER ASPIRIN” "

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Tabako Derliaus 
Padaryti iš 
Smetonos

the Heart

0AVE

Does not af fect

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak
si nkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja kr lėtą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 

ir 100 It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo *— Nei Jokio Kosulio
_______  ■ - > " " 1 — -   

Jūsų akys tai jusrtj didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir vykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kunąs 
nesveikas.

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

Dr. C. Michei
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Feen'a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

i Soknis Tik 
Mėtos ..

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

MOKYKLOS NURS*Ė, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TŲ ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklų* merginom* apie Asme
ninę higieną, patyrusi diatrik- 
to nursė pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normali# mank- 
ttinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenk/a“ sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk Šaukštų kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
butelj namie.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą * 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
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Miegas ir kokia 
nauda mums iš jo

Baso Dr. Margeris

Tęsinys)

Prof, Patrick ir Dr. Gilbert, gauname pakaktinai išsimiego- 
nepasitenkinę padarytais ligi ti, tai musų kunas greitai pa- 
šiol vien tik su šunimis ban- ilsta, pavargsta, 
dymais, nusitarė pamėginti su užsikrečiamas ligas 
žmonėmis. Jų subjektais buvot pasidaro, 
universiteto (University of 
lowa) mokytojai. Buvo bando
ma išlaikyti juos visai be mie
go mažiausiai 90 valandų. Gi 
tuo tarpu padaryti fiziologi
nius ir psychologinius r bandy
mus kas šešios valandos, pa
žymint atsiliepimo į pažadini
mus* laiką, sugebėjimo pažinti, 
atskirti laiką, judėjimo galią, 
atmintį, atyda ir t.t.; taipgi 
pastebėti svarbiausius nemigos b . 
rezultatus, pagaliau, išėjus nu- . . 
satvtam bandymams laikui. ^a*' 
taigi 90 vai., žiūrėti, kaip gi- ‘ ’
liai ir ilgai šitie subjektai mie- ‘ 
gos.

Eksperimentus pasisekė pa- t 
sėkmingai padaryti su trimis 
subjektais (bandomaisiais as
menimis). Vienas iš jų, uni
versiteto profesoriaus pagelbi- 
ninkas, gan daug nukentėjo 
nuo nemigos antrąją naktį, bet! )rotu« trilksfa

silpnu prieš 
atsispirti 

O tada, itin tokios 
baisios ligos, kaip plaučių už
degimas arba ir plaučių džio
va (plaučių tivberkuliozas), ga
li ne tiktai greitai mus užpul-

trečiąją naktį. Jis
Haliucinacijos 

buvo regėjimo 
jis matė prieš 
raudonus, purpu-

ne tiek daug 
ėmė klajoti, 
(klajojimai) 
srities, taigi 
save lyg tai
rinius ir juodus uodus laks
tančius. Jis bandė juos ran
komis gaudyti. Jis pirmiau nie
kados nebuvo klajojęs. Pasi
baigus mėginimams ir išsimie- 
\g*»jusM žinoma,V jis K,r daitait 
daugiau nebeklajojo. Visų tri
jų subjektų regėjimas, atmin
tis ir atyda žymiai sumenkėjo. 
Illėsuius (išanalizavud.) sub
jektų šlapimą, pasirodė, kad 
azoto (nitrogeno) ir fosforinės 
rakšties kiekis buvo išėjęs iš 
normos, taigi pasidauginęs.

Nors žmogus ir turi daugiau, 
nei šuva, ištvermės, arba pat
varumo, prieš nemigą atsilai
kyti, vis dėlto ir jis, penkias 
arba septynias dienas visiškai 
nemiegojęs,—miršta. Ilgai ne
miegant nemažai ir prisika
muoti žmogui tenka. Užtat ve 
Kinuose, norint kuoaštriausiai 
didelius nusikaltėlius nubausti, 
neleidžia jiems miegoti, ir taip 
ligi mirties juos užkankina.

Matome dabar, kad miegas 
yra taip labai svarbus musų 
gyvybei daiktas, kad be jo vos 
novos kelias dienas išgyventi 
tegalėtume.

Reikia betgi galvoje turėti, 
kad miegas ir šiaipjau gana 
daug prie musų sveikatos ge
rame stovyje palaikymo prisi
deda. Juk Uai p tik mes ne-

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

tos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

daug priklauso nuo mit

bakselj. 
šį vakarą

t randasi tokiame sto
vyje, kad mes galime gy
vai, nuosekliai (logingai 
tvarkingai) ir tiksliai proto 
darbą dirbti. Musų ilgai pa

— 
toji* būdami, pasirodyti gali- jinti, arba, kitais žodžiais ta-'ka 
me. Bet kai neišsimiegame, riant, gauti visa t°: 
kai susnudę, sužlibę, ištežę, at- kėjo budint nustoti, 
lyžę vaikščiojame, tada ir tos daugiausiai palaiko 
pačios didybės, 
mums duoti gali, nustojame.
*Talų gale, juk ir jaunystė 
yra, šiaip ar taip, visai neįkai
nuojamas dėl musų turtas. O 
tačiaus mes ne visi ir ne vi
sada griežtai ir rimtai pagal
vojame, kad miegas yra baisiai 
didelis ir stiprus jaunystės pa
laikytojas. Kas pakaktinai iš
simiega, tai be laiko 
Kas daro priešingai, 
čiau, ne^u reikia, 
vadinasi, brangiausio 
jaunystės—netenka. Ar ne taip, 
pagalios, mus mokina kad ir 
patys* kasdieniniai gyvenimo 
fjotyriai? Juk tiktai neišsimie
gokime ir paskui 
prieš veidrodį, taip

tai, kas rei- 
Miegas 

lygsvarą 
kokią protas tarp nusidėvėjimo ir atsinau

jinimo,—kitaip, musų kūnas
taip baisiai nusidėvėtų, kad 
gyvybei prisieitų jame visai už
gesti. Musų sąmonė ir protas 
daugiausiai tik miego dė-

tenkąs jaunumas ir gražumas 
laibai 
go.

(Bus daugiau)

NAMO

nepasęsta. 
tas grei- 

pasęsta, 
turto —

“CASCARETS” NUO GAL
VOS SKAUDĖJIMO, SLO
GŲ, VIDURIŲ UŽKIETĖ

JIMO

LIETUVON
KALĖDOMS

ti < ką gi ir bekalbėti apie 
galvos smagenų darbą, kurį

emiga taip griežtai, taip ne- žvelgkime į; savo veidą. Kris 
gailestingai tarsi k i rate paker
ta. Bet smagenoso gaminasi 
ta labiausiai sudėtinoji, painio
ti (komplikuota) jėga (energi
ja), kurią mes paprastai są- 

sąvoka, galvojimu aroa 
uotu vadiname. Ar tai gali

atsistokime 
sakant, pa-

kas: veidai

vakarą! Išvalykit savo žarnas 
ir sustabdykit galvos skau
dėjimą, stogas ir vidurių 

rugštumus /
mums į akis štai
išbalę, išblyškę, tarytum, ryš
kumo ir gyvybės nustoję! akys 
įkritę, gyvumo ir ryškumo*, ne
tekę; visa musų veido ir akių 
išraiška, rodos, 
kad esame 

įas tiučiaus daiktas, kad ne- gio apimti, 
iiigos, tarsi kokios skursnos, nei fizinio 
uėstose smagenose darbas ge- dirbti...

rai eitų. Ne už dyką tad, kaip( .
<ik mes negauname pakaktinai* aig1» ,s ..... . - - -
Ssimiegoti. musų sąmonei stin- yra neapsakomai didele, jaučiatės visai silpnai."Ar jus 
a ir gyvumo, ir ryškumo, ir, Mus? kunas ,lr I,rota8> l,atekf 
•agaliau, jėgin.?umo; gi musų I nuego stovg gauna pasilsėt!, 

noro, jėgos, atsikvėpti, atsigauti, atsinau- 
.nąslumo ir smalsumo galvoti, 
arba mintinti (mislyti). Mes 
pasidarome stačiai niekam ne
likę. Ir kaip čia kitaip tebus, j 
Juk musų protas— tai musų’ 
žymiausia didybė, su kuria mes, * 
nors ir labai mažais daikte-! 
lyčiąis šitoje begalinėje visa-1

sakyte sako, 
nemigos ir nuovar- 
kad neturime noro 
nei protinio darbo

miego mums nau-

Nusipirkit už 10c
Vartok i t Cascaret 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio', 
Žarnų ir jus ištikrųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėj imtis, esate
nervuoti, nusilpę, kankina jus 
liga, turit gasų, suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimą ir

1 nsidėkite prie tuksiančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit nu senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALI EKSKURSIJOS ANT SIU LAIVŲ:
Majestic Lapkričio 26

(Didžiausio pasaulyj 
laivo)

Patogus persėdimas iš
j visas Europos dalis

Geras maistas Geras patarnavimas 
Klauskite musų atstovo arba

White Slar Line Red S!ar Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO. 

127 So. Statė St., Chicago, III.

Arablc 
Pennland 
Olynipic

Cherbourg

Lapkričio 26 
Gruodžio 3 
Gruodžio 9

arba Antvverp

Mandagumas

NĖRA PALIAUBŲ SU 
SKILVIO TRUBELIAIS.

PRAŠALINK1T JUOS!
Jus negalit sustabdyti skilvio tro

belių karo su bile k< kiomis pilėmis 
ar tabletais, jus turit vaitoti gyduo
les kurios suteiks tikra amumą. Tri- 
nerio Kartusis Vynas prašalins pras
tų apetitą, nevirškin’mą, r/ugejimą, 
ūžkietiejimą1 ir pan- <ius ikilvio tru- 
bellus. Jis niekuomet neapvils. “Car- 
negie, Pa., Sept. 22. Trinerio Kartu
sis Vynas yra labai geros gyduolės. 
F. Gabrielli”. Naudingas kuponas 
randasi kiekviename pakelyje. Jei ne
gautumėt savo apiel ukčj, tai rašykit 
pas.Joseph Triner Company, Chicago, 
illinois.

PINIGAI GATAVI 
PASKOLOMS

fel. Boulevard 0214
Plumbing, Ileuting 

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

*604 So. Paulina SU Chicago, III.

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

Sntfjor JBranb 
Coujjf)

(Inkaro Ruiies Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOR”
(Ištarkite ■‘ENKER”)

užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets — arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėnus arba eastor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re
guliuoja skilvį, prašalina iš vi
durių rūgštimus, nesuvirintą ir 
gendantį maistą, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdidelj 
kartumą ir išvaro lauk sukietė
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karą pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
taksiukas nupirktas nuo aptie- 
koriaus, reikš sveiką vidurių 
veikimą, sveiką galvą ir smagu
mą mėnesiams. Neužmirškit ir 
vaikų.

DIDELE KALĖDOMS NAUJIENYBE
TIKRAS KALftDŲ 

• Viskas
Mes ką tik gavom iš 

Europos dideli siuntini, 
kurio jus dar nematėt 
iki šiol, ką nors naujo 
ir gražaus. Tai yra tik
ra stainelė su Kalėdų 
lopšeliu. Stainelė didelė, 
padaryta iš tikrų rąstų, 
stipriu stogu ir deko
ruota tikrai žaliomis eg
laitėmis. Viskas padary
ta stipriai ir artistiškai 
ir laikys daugelį metų. 
Tame lopšyje yra 27 fi
gūros: možas Jėzus, šv. 
Maria, šv. Juozapas, 3 
karaliai, piemuo, slonis, 
asilas, karvė, 17 avių. 
Kiekviena figūra stipriai 
padoryta, gražių artistinių spalvų, padaro gerą įspūdį, iišrodo kaip gy
vi. Kur tik nepadėsit šj kalėdų lapšelį, jis pagrasins namą ir suteiks 
tikrų kalėdinį jausmą. Tai bus brangiausi Kalėdų dovana jūsų šeimy
nai. Tas Kalėdų lopšelis vertas 3 syk daugiau negu mes prašome. Musų 
specialiai žema kaina tik $4.50.

DYKAI tiems, kurie atsiųs užsakymą j 5 dienas, gaus DYKAI dide
lį butelį franeuziško perfiuino vertės $2, gražioj skrynutėj tinkama Ka
lėdų dovanoms.

Nesiųskit pinigų iš anksto, tiktai iškirpkil šį skelbimų ir atsiųskit 
sykiu su 50c. dėl persiuntimo lėšų, už lopšelį užmokėsit $4.50 kaip at
veš į jūsų namus.

GRAND NOVELTY COMPANY
1723 N. Kedzie Avė., Ilept. 862, Chicago, III.

Kaip Gyva
LOPŠYS 
Tik $4.50

Jeigu jums reikia pinigų 
atmokėjimui morgičių, ar 
pirkimui namo; arba jus 
turite namą ir norėtumėt 
užtraukti paskolą, kad įsi
gijus cash būtiniems reika
lams — Naujienų Spulka 
siūlo pirmo morgičio pa
skolas ant lengvų išmokėji
mų.

Kas Nori Taupyti
Naujienų Spulka yra sau

gi, patogi ir mokanti augš- 
tus nuošimčius ant taupi- 
nių.

Visais reikalais kreipki
tės i

Naujienų Spulką
T. Rypkevičius, sekr.
1739 So7 Halsted St., 

Chicago.

/ei nori išmokti 
'erai rašyti — 
mainirk tyi)ewritarl*

UnifiedGas Range
COOKS 

TV it! L

GAS PINIGUS LIETUVON

\COU>AM INTMS >

EXTRA ŠILUMA
KUOMET TIK JUS JOS NORIT

THE “UNIFIED” GAS RANGE

$20 Duodam
TMadt by

UraWn Phfmaca! Co., IzjuA*, U. S. A

HEA.TS

GAS

Šaltais ritmečiais — šaltomis dienomis — 
šaltais vakarais — ekstra šiluma reiškia 
namų patogumą. Šitą ekstrą šilumą “Uni
fied” Gasinis Pečius suteikia. Tai yra mo
derniškas pečius, jis verda gasu ir šildo 
gasu, skyrium arba tuo pačiu sykiu.

Tik užima keletą minučių, kad apšildžius 
šalčiausį kambarį, kad turėjus šiltame 
kambaryj pusryčius ir šaltame ore.

The “Unified” pėčius kainuoja mažiau ne
gu vadinamas combination pečius — jis tu
rėtų rastis jūsų namuose — apžiūrėki t 
šiandie.
Pamatykit “Unified” veikiant bile vienoje

Peoples Gas Krautuvėje
Michigan Avė., prie Adams St. ir 

15 vietinėse krautuvėse
Atdara kasdie nuo 8:30 ryto iki 5:30 va 
karo; Apielinkių krautuvės atdaros Utar- 

ninkais ir Subatomis iki 9 vai. vakaro

Auž jūsų 
seną pečių

SIUSKIT PER NAUJIENAS

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 

i mums kaip Tanlac yra suteikęs stip- 
; rūmą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
< vergusiems žmonėms.

*v w . a • • . a ••

Kalėdos jau artinasi. Kada jus busit 
prisirengę pasiųsti pinigų savo gimi
nėms Lietuvon — siųskite per Naujie
nas. Čia rasite gerą patarnavimą ir

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks-« 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

saugumu

DABAR JAU LAIKAS
KALĖDŲ SIUNTINIAMS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP- 
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali- 
na Gerk
it* Parpi
mu. Sknu 
dijima ir 
Kosėjimą.
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NAUJIENOS-
Tho UthunUa Daily Nava

Fubliahed Daily lxeept Sanday 
ky tha KUthaauUa Daily Navą 
C®. Ina.

Ddltor p. GRIGAITIS

1789 South Halited Straat 
Chieago, I1L 

Telephone Rooaarait 85W

Subacription Ratas i
|8.M par yaar in Canada
|7.00 par yaar outoids of Chicago.
|8.00 par yaar in Chicago.

8c. par eopy.
Entared a« Sacond Class Mattar 

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

Naujienos eina kasdien, liekiriaat 
sekmadienius. LeidMa Naujiena Ban- 
drovi, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
DL — Telefonas: RooMvaK 8MM.

Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — paltu:
Metam* ....____ _____ _ 18.00
Pusei meta .................  ~x. 4 M

' Trims mineaiams X60
Dviem mlnaalama —____1.51
Vienam manualui ---- ------- — .75

Chicagoje per netiotojusi
Viena kopija------------------ 8c
Savaitei 18c
Minėsiu!71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
patai

Metams.........................   |7.00
Pusei metg ...........—..................... 8.50
Trims mėnesiams------------— 1.76
Dviem mėnesiams — — 1.26 
Vienam mėnesiui---------- ------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams....................  - $8.90
Pusei meta ------ 4J0
Trims nineeiams 1.M

Pinigus reikia sigsti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

radikalų dievaitis," ir senasis pirmininkas Serraut. Prieš 
Ijį buvo atvirai užėmęs poziciją ir ministeris pirminin
kas Poincarė, kuris pranešė kongreso vadams, kad ji
sai skaitysiąs Daladier išrinkimą “nedraugingu aktu” 
valdžiai.

Naujasis radikalų partijos pirmininkas, mat, par
lamente kartu su buriu savo artimiausių draugų (apie 
15) visuomet balsuodavo prieš Poincarė kabinetą, ne
paisydamas to fakto, kad jo partija dalyvauja valdžio
je, ir eidavo išvien su socialistų partijos atstovais. Ir 
vis tik Daladier tapo išrinktas partijos pirmininku!

Francijos radikalai, tuo budu, pasiryžo nutraukti 
ryšius su dešiniaisiais ir ateinantį pavasarį pastatyti 
prie valstybės vairo kairiojo bloko remiamą valdžią. 
Net ir radikalų priešai prisipažįsta, kad šitoks radikalų 
nusistatymas užtikrins parlamento rinkimuose pilną 
pergalę'jiems ir socialistams.

SMETONA

Tiems, kurie buvo patikėję, kad Lietuvos Smetona 
esąs didelis ‘‘patriotas”, bus labai pravartu perskaityti 
chicagiečio, Dr. A. K. Rutkausko, “Atvirą Laišką”, šian
die išspausdintą “Naujienose”, šį dienraščio numerį ga
lės pasiskaityti ir pats Smetonienės vyras, nes vienas 
ekzempliorius yra pasiųstas ir jam.

Dr. Rutkauskas yra plačiai žinomas musų visuome
nėje, kaipo bepartyvis veikėjas, ilgoką laiką darbavę
sis su katalikais, bet paskui pasitraukęs nuo jų, kai pa
aiškėjo, kad dvasiškiems katalikų vadams (langiaus ru
pi kunigų luomo, negu lietuvių tautos reikalai. Aukš
čiau minėtasai jo Laiškas yra visų-pirma įdomus tuo, 
kad autorius kalba apie Smetoną iš savo asmeninio pa
tyrimo. Jisai iškelia aikštėn tą faktą, kad smurtininkų 
įstatytasai į “prezidentus” žmogus draugaudavo su 
elementais priešingos lietuvių tautai orijentacijos ir 
kad vyriausias jo “principas” tai — liguista ambicija.

Prie Dr. Rutkausko pastebėjimų galima pridurti, 
kad visi Smetonos žinksniai nuo pernai metų gruodžio 
16—17 dd. iki dabar šitą jo charakteristiką pilnai pa
tvirtina. Iš tiesų, per visus vienuoliką smetoninės “eros” 
mėnesių jus nė su žiburiu nesurasite( pas tą “tautos va
dą” nė vieno tikrai kilnaus darbo arba sumanymo. Ji
sai šmeižė dau£ vertesnius už save žmones, melavo, da
vinėjo kreivas priesaikas ir jas laužė, pasirašinėjo mir
ties nuosprendžius ir — visą laiką kvailai putėsi, kaip 
kalakutas prieš žąsų piflką.

Iš tiesų, gėda Lietuvai, kad jai tokį “didvyrį” ga
lėjo užkarti karininkų šaika, kaipo “prezidentą”!

VĖL SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI VOKIETIJOJE

Nepersenai įvykusiuose savivaldybių rinkimuose 
įvairiose vietose Vokietijoje — Altonoje, Koenigsberge, 
Hamburge ir t. t. —turėjo nepaprastai stambių laimė
jimų socialdemokratai. Telegrama iš Berlino dabar 
praneša apie socialdemokratų pasisekimą pereito sek
madienio rinkimuose Hessene ir Bremene. Hessenas 
tai viena mažesniųjų Vokietijos valstybėlių, o Breme
nas tai “laisvas” (autonomiškas) miestas.

Šiuose rinkiniuose, anot telegramos, kartu su so
cialdemokratais neblogai išėję ir komunistai. Dešinio
sios partijos Vokietijoje dabar, matyt, taip smarkiai 
smunka, kad minias balsuotojų, kurios nuo jų bėga, ne
suspėja suimti socialdemokratai, todėl dalis jų tenka 
komunistams, kurie, gaudami gausių pašalpų iš Mask
vos dėdžių, gali išplėtoti plačią agitaciją.

Kiekvienose balsavimuose pasireiškiąs Vokietijos 
žmonių pakairėjimas leidžia manyt, kad ateinančiais 
metais, kai ateis rinkimai į reichstagą (ne vėliaus ge
gužės mėnesio), nacionalistai ir jų sėbrai gaus labai 
skaudų smūgį.

FRANCUOS RADIKALAI PRIEŠ NACIONALISTUS

Europos spauda daug rašo apie Francijos “socialis
tų radikalų” kongresą, kuris įvyko Paryžiuje pradžio
je lapkričio mėnesio. Jisai buvo labai svarbus tuo, kad 
jam teko nustatyti partijos taktiką ateinantiems parla
mento rinkimams.

Prieš radikalus,, kurie iki šiol yra stambiausia po
litinė partija Francijoje, stovėjo klausimas: kurioje 
pusėje ieškoti sau talkininkų — dešiniojoje, pas nacio
nalistus, ar kairiojoje, pas socialistus?/

Francijos radikalai šioje valandoje dalyvauja “tau
tos koncentracijos” valdžioje, kurios priešakyje stovi 
Poincarė. Ji buvo sudaryta, kaip žinia, tam, kad sulai
kius nuo tolimesnio smukimo krašto valiutą. Natūralūs 
daiktas, kad šitokiose sąlygose radikalams buvo nela
bai patogu išeiti prieš nacionalistus ir kelti mintį apie 
suirusiojo “kairiųjų bloko” atgaivinimą. Tuo nuosta
biau, kad, nežiūrint į šitą keblumą, Paryžiaus kongre
sas didele dauguma balsų nutarė atmesti bendradar
biavimą su nacionalistais ir eiti išvien su Jungtine So
cialistų Partija!

Kongresas ne tik šitaip nutarė, bet ir išrinko par
tijos pirmininku, vieton rezignavusio Serraut, jauną ir 
griežtą radikalą Daladier. Prieš jo kandidatūrą karš
tai agitavo ir p. Herriot, dar nesenai buvęs Francijos

: Apie Įvairius

darbą. Tie fantastiški žmo
nės yra žinomi kaipo Robot. 
Jei kam teko matyti kintamuo
siuose paveiksluose “Metropo
lis”, tas ’engviau supras Bebo
to prasmę. Paveikiuose vaiz
duojama, kaip vienas mokslinin- 
kas padarė laboratorijoj dirbi
nę merginą.

Robot tipo mechaniškų žmo
nių, kurie gali dirbti dieną ir 
naktį, niekuomet nebus. Vidur
amžių fantazijos į šių dienų 
mokslininkus nė kiek neapeliuo
ja. Mokslininkai galvoja ne 
apie tai, kaip dirbtinį žmogų 
padaryti, bet apie tai, kaip iš
rasti vienokios ar kitokios rų- 
šieš automatą, kuris paliuosuo- 
ja žmogų nuo nuobodaus ir 
monotoniško Idartbo. Tankiai 
fabrikuose pasitaiko tokie dar
bai, kuriuos darbininkai atlie
ka automatiškai. Prie tokių 
darbų sumanumo ir galvojimo 

-visai nereikia.
Tokiems darbams inžinieriai

ir bando išrasti specialius au-{ 
tomatus. Tie automatai (elek 
tros ar kitokios jėgos varomi) 
gali atlikti daug visokių dar
bų, kuriuos dabar žmonės at
lieka. Kiekviena mašina juk 
yra žmogui konkurentas. Kur 
pirma buvo reikalingi šimtai 
ir tūkstančiai darbininkų, da
bar tą darbą atlieka kelios ma- dos, butų laikas vieną-kitą vie- 
šinos. T 
darbą daug geriau, negu žmo-' neišrodytų S. L. 
nės. r, Ijog ji yra amžin

S.L.A. Pildomosios 
Tarybos rinkimą 

reikale
Dabartinė Pildomoji Taryba 

eina jau kelintą tarnystę ir, ro-

Ir mašinos atlieka tą tą pakeisti nauju nariu, kad 
----- «— —j-.a... c i a nariams, 

jog ji yra amžina.
| Be to, netoli visi dabartinės 
j Tarybos nariai yra vienos sro- 
iVės žmonės, kas priekabių ieš- 

~ kantiems komunistams duoda 
1 progos daryti įvairių nepama- 
* tuotų įtarimų.

Tai • 
prantaini dalykai, 
kia pabrėžti, kad jokie mecha
nizmai, jokio automatai visgi 
negali susilyginti su žmogum. 
Mokslininkai gali padaryti ^(‘“TaireT'vi^’gerai žinome, kad 

i S. L. A. labai sutartinai ir nuo
širdžiai dirba ir sandariečiai, 

........... , ir išmintingieji

via patys savaime su- 
> Tačiau rei-

sokius įstabius automatus ir 
telefoksus, bet jie tiems me-! 
chanizmams neįdės smagenų.1 -r aocįaijstai 
Gi žmogaus smagenys yra vie- partyviaij ’todel but demo. 
nas įstabiausių ir labiausia su-1 
dėtinų dalykų pasaulyj.

— K. A.

Telefoksas
Nepaprastas inžinieriaus Wen- 

sley išradimas. —“Elektros 
žmogus“, kuris daro tai, kas 
jam liepiama daryti. — Te
lefoksas, kuris atidaro duris. 
—Kokią kalbą telefoksas su
pranta? —Pasikalbėjimas su 
telefoksu.— Telefoksai, kurie 
prižiūri vandens rezervua
rus.—Automatai ir žmonės.

paskirtą

prietaiso 
tonai yra 
Telefonu

kratiškiau, jei Pildomojoj Ta
ryboj rastųsi ne vienos srovės 
atstovai, o daugiau, žinoma, 
išskiriant komunistus, kuriems

Antanui Smetonai Atviras laiškas kiek jie gali panaudoti ją sa- 
j_____ _ _ vo partijos tikslams.

Mes neturime nieko prieš 
esamąją Tarybą, bet manome.Lietuvos ateitis bus šviesi, 

jeigu 
bus atidarytas Rusijai kelias į į - - ' --
Baltijos Jurą — žinoma, Vilniją 
ir Gardiną iš lenkų atėmus. i i A(jv K Gugį iS 

šitam planui įkūnyti dau- rinlįti iždininku;
giausia gali pasidarbuoti Lietu-' 2. J. Neviacką B

kur j ozas žmo- 
Jis yra praktiš- 

praktiškas tuo 
atlieka naudin-

Westinghouse elektros kom
panijos trobesyj (New Yorke) 
nesenai buvo demonstruojamas 
nepaprastas išradimas, būtent, 
elektros žmogus. Kuomet inž. 
R. J. Wensley, išradėjas, pa
rodė. ką tas jo “elektros žmo
gus“ gali daryti, tai susirin
kusioji publika pasijuto esanti 
kokiame tai pasakiškame pa
saulyje, kur žmonėms nerei
kės judo darbo dirbti. Publi
kai pradėjo vaizduotis tie lai
kai, kuomet automatai atliks 
dirbtuvės darbą, šluos gatves, 
plaus drabužius ir 1.1.; laikai, 
kada žmonėms tereikės vos po
rą valandų dirbti, kaip tai 
pranašavo prie&. kiek laiko 
miręs “elektros burtininkas“ 
Dr. Charles P. Steinmetz.

Publika buvo nustebinta, kai 
“elektros žmogus“ pildė savo 
išradėjo įsakymus. Inž. Wens- 
ley įsakė autoinatui-žmogui už- 
gesvti lempą, išĮuoti kambarį 
ir padaryti daug kitų dalykų. 
Ir automatas, susirinkusiai pub
likai matant, darė tai, kas 
jam buvo liepiama daryti.

Naujas išradimas nera žais
las arba koks 
nėms stebinti, 
kas dalykas; 
žvilgsniu, kad
gą darbą. Trys tų automatų 
jau dirba dieną ir naktį. Jie 
dirba visą laiką, nepailsdami ir 
nenu vargdami. Jie yra tikri ver
gai, kurie niekuomet nesiprie
šina, niekuomet nerugoja. Jie 
daboja tris rezervuarus, iš ku
rių Washington, D. C., gauna 
vandenį. Karo departamentui 
jie raportuoja, kaip aukštai 
vanduo yra pakilęs. Neužilgo 
kiti automatai kontroliuos elek
tros gaminimo stočių skyrius 
ir t.t.

Savo išradimui inž. Wensley 
davė “Telefotso” vardą. O tai 
lodei, kad tas automatas pildo 
įsakymus, kurie yra perduoda
mi garso pagalba. Telefoksas 
tarsi supranta žmogaus kalbą.

'Pittsburgho 'huboratori joj 
VVensley turi telefoksą, kuriam 
įsakymai reikalinga duoti žo
džius. Kuomet pasakoma į 
t rūbelį “Open Sesame”, tai du
rys tuoj atsidaro. Joki kita 
žmogaus garsų kombinacija ne
privers telefoksą duris atidary
ti. Bet ar reikalinga įsaky
mai duoti žodžiais? Kalba yra 
komplikuotas dalukas. Prieg- 
t«m mašina turėtų reaguoti į 
kiekvieną kalbą, kas, žinoma, 
nėra galima. “One”, “une“, 
“ein”, “vienas”, “odin” turi tą 
oačią prąsihę, boti tik žmogui 
kuris supranta anglų, fraiičii- 

rusų

butų lengvai suprantama auto
matui. Muzikaliai tonai suda
ro. tokių kalbą. Wensley siste
moj tik trys tonai tėra reika
lingi. Kuomet tie tonai yra 
dainuojami į telefoną, kuris 
yra sujungtas su automatu, tai 
mašina tuoj atlieka 
jai darbą.

Balso padidinimo 
pagalba reikalingi 
leidžiami į telefoną,
tonai pasiekia automatą (“elek
tros žmogų“), kuris gal randa
si už šimto ar daugiau mylių. 
Automatas yra taip nustatytas, 
kad reaguoja tik tąsyk; kai tik 
tam tikri tonai telefonu yra 
perduodami.

Operavimas telefokso yra la
bai paprastas dalykas. Pavyz
džiui, poni Kuntz, kurios na
muose yra automatas, nuvyko 
svečiuosna pas savo pažįstamus. 
Kadangi namie, taip sakant, nė 
gyvos dvasios nepaliko, tai ji 
nori patirti, ar viskas ten tvar
koj. Ji prieina prie telefono ir 
skambina: “Main 2800”. Kai 
Kuntz namuose telefonas pra* 
deda skambinti, tai telefoksas 
nuima trubelį. “Tweet”, dai
nuoja poni Kuntz į telefoną. 
Kas “elektros esperanto” kal
boj reiškia: “Heilo”, klausyk 
įsakymų.“

Telefoksas siunčia telefonu 
tam tikrus tonus, kurie reiš
kia—“aš esu pasirengęs. Ką 
jus norite?“

Poni Kuntz. atsiliepia “Tweet, 
tweet, tweet“. Tuos garsus au
tomatas supranta taip: “Sujunk 
mane su elektros pečiu”.

“Buzz, buzz, buz-z-z“ atsako 
telefoksas, tkjas 
esate sujungti, 
įdomu patirti, 
jungtuvas yra 
nėra šilimos“.

Poni Kuntz paspaudžia myg
tuką. Pasigirsta “Br-r-rung“, 
kas reiškia—“Uždaryk elektros 
jungtuvą ir pradėk šildyti pe
čių“.

Telefoksas tam tikrais gar
sais praneša, kad įsakymas ta
po išpildytas.

Maž daug tokiu pat budu po
ni Kuntz gali patirti, kaip karš
tas yra pečius ir t.t. Telefok
sas gali pasakyti, ar visi langai 
kambariuose yra uždaryti. Jei
gu jie nėr uždaryti, tai tele
foksas, gavęs įsakymą, juos už
daro. Jis pasako, ar vaikai yra 
namie ir ar dėžutėj yra laiškų.

Telefoksas gali būti Angli
joj, Kuboj ar kur kitur, jis vis- 
vien atliks įsakymus, kurie bus 
telefonuojami iš Amerikos.

Telefoksai, 
VVashingtono
vuarus, ant kiekvieno pareika
lavimo karo deportamentui ra
portuoja apie tai, kain ankštai 
vanduo yra pakilęs. Jeigu 
vanduo pakyla per daug aukš
tai, tai lelefoksams įsakoma 
atidaryti klapanus vandens nu
leidimui.

Bet kas, sakysime, atsitiktų, 
jeigu telefoksas sugestų? To- 
kiamę atvėjyj į atatinkamą vie
tą ;>jis’ praneštų, kad nelegali 
daugiau veikti/

Telefoksas dalinai pavaduoja 
Robot tipo žmonesS Prieš kiek 
laiko Capek parašė veikalą, kur 
vaizduojama tie laikai, kuomet 
dirbtini žmonės atlieka visokį

reiškia: “Jus 
(ral jums bus 

kad elektros 
atidarytas ir

kurie prižiūri 
vandens rezer-

zų, vokiečių, lietuvių ir 
kalbas.

Tos priežasties 
Wensley nutarė 
rųšies esperanto

deliai 
išrasti 
kalbą,

inž.
savo
kuri

Lietuvos šalies laisve ir mu
sų tautos gerove besirūpinan
čiam nėra “cenzūros“.

Lietuvos istorija teršiantis 
1926 m. gruodžio 1647 dd. Lie
tuvos Seimo išvaikymas ir Lie
tuvos Konstitucijos įžeidimas, 
(su begėdžių karjeristų pagal- vos ir užsieniuose veikiantieji: vjce pjrrn . 
ba)davė progos Tamstai įsipirš- socialistai, žydai gali būti tik-i 3 j jį- Ruchinsky iš Bing 

u..x. • Lietuvos tai naudingi mums, prie meno, hamlono įždo gjobsju. 
Izu 1 turric ir nrurnnriSc' aialriari- _ * .Šituo reikalu buvo saukta 

vienur kitur susirinkimai, ku
rie įgaliavo komisiją šį pareiš
kimą pasirašyti.

S. L. A. Darbuotojų 
Komisija:

Dr. A. Montvidas, 
B. Simokaitis,
K. Augustinavičius.
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• ?Cr a Nemuną—Klaipėdą kacj buįų organizacijai geriau,
- .... jei padarytume šiuos mažus pa-

Chicagos

Bostono

ti, neteisėtu budu, j 
prezidento vieton. k kultūros ir pramonės siekian-

Tamista jau ne tasai kaimie- tiems. Jeigu socialistai baisus 
čio sūnūs Antanas, buvusio kazyrninkams ir kunigams, tai 
“Vairo“ Redaktorius, bet, deja, dar nereiškia, kad musųMŽęm-* 
lenkės dvarininkes įtakoje pra- dirbių kraštas negalėtų socialis- 
žuvęs koniako gėrikas ir kortel- tų teorijų toleruoti, o pagerini- 
ninkas. mai, kokių šalis susilauktų per

m • l i • -i socialistų veiklumą, musų kai-Tamista 1920 metais, prieš x. x. , ... cu • • inicčiams eitų i sveikatą.susirenkant Lietuvos Steigia- rr • ♦ m • /• * j• o • • t • x viii uo iii tarpu Tamistos žada*majam Seimui L.etuvos zval- mas 'atsiklausimas„ ,.e.
gybos viršininku paskyrei Ka- - , ... rr •. u- x m ferendumas yra tik Tamistos zi Pilėną, Anglijos agentą. Ta- . - x «•*. . , . . r . j „ . i . priemone žmones apgaulioti,mista globojai lenką Gnnkevi- rp . , ........... , • i i 1 Tamista išniekinai LietuvosČių, kuris lenkams padėjo Vil
nių užimti ir Lietuvos valstybės 
turtą tyčia lenkams Vilniuje 
paliko. Tuo pačiu laiku lietuvį 
inžinierių Pauliukonį it po šluo
tą laikei.

1920 metais į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą Tamista nega- . , , ... .. . _ ( wvęs nei atstovo vietos, visą Lie- «erų s’“nd(,e “^nužudyti, 
tuvos Seimą šmeižei, niekinai. do ' A“*"*. Sn?e ’’ . ?‘P 1
Ne karta man pats Tamista, *en% - Lietuvos kyti d m
Antanai, sakei: “..Tie piemens ~ ^e- mitas lai
(Lietuvos Seimo atstovai! A. K.
R.) pražudys Lietuvą... Aš pir
mas ir paskutinis Lietuvos pre
zidentas.“ Tamista nuoširdžiai 
geidei, kad Lietuvos Seimo at
stovams nesisektų. Tamista 
daug kartų man kalbėjai, kad 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
“be manęs nieko gero nepada-' 
rys.“ Visuomet Seimo atsto
vus tiktai “piemenimis“ vadin
davai. Lenkų sėbrai, Kaune 
tuomet buvusieji prancūzai, da
žniausia pas Tamista lankyda- tuva 
vosi, ir visas Lietuvos valstybės' 
silpnybes Tamistą jiems su pa 
mėgimu išpasakodavai.

Tamista suokalbiauji, intri
gas darai prieš daug geresnius 
Lietuvos nepriklausomybės dar
buotojus, negu pats ir visi tie, 
kurie nūn Tamistai pataikauja.! 
Tokie Tamistos ir kitų karjeri
stų darbai Lietuvoi gerovės ne- 
iemia. Saugokis, Antanai, kad 
nepraŽudytum Lietuvos!

Lietuvos kunigija — su labai 
mažais išėmimais — į Lenkiją 
žiuri, kaipo į savo luomo globė
ją. Lietuvos dvarininkai nesi
priešins lenkams, jeigu lenkai 
bandys Lietuvą užimti, lami
ntos artimiausieji dFaugai — 
‘pučo“ įvykintojai — bent vir
šūnėse, yra lenkiškai kalbantys 
“patrijotai“. Gi Lietuvos ka
riuomenės lenkai niekad nebijo
jo ir dabar nebijo. Lenkai bijo 
(po paėmimo Lietuvos) revoliu
cijos visoje Lenkijoje ir Lenki
jos padalinimo į Ukrainos, Balt- 
gudijos ir Lietuvos respublikas, 
kurios, pramatoma, tuoj suda
rytų šitų tautų sąryšį ir prie 
šitų trijųti be abejo, ; prisiūtų 
taip pat Estai ir Latviai, o 
jau tuomet “prose panai” atsi- 
iurtų “ožio rage“.

Vokiečiai ras platesnes vie
tas, negu Lietuva, savų piliečių 
kolionizavimui.

Įvairenybės
Konstituciją ir visai tautai kas-Kaip ūkininkas bandė 
dien kenki savo “aristogratiško- 
mis“ intrigomis, šnipavimu, cen 
zura, draugijų veikimo slopini
mu ir kultūrinių įstaigų naiki
nimu.

| Prižadų neužtenka. Reikia1

nužudyti savo šunį
Amerikoj nesenai buvo toks 

atsitikimas. Vienas ūkininkas 
(turėjo šunį, kurį, kaip jam 
nereikalingą ir sęną, nutarė 

KacĮ guo mažiau 
kaip į kentėtų, jis sumanė jį sudras- 

— Lietuvos' kyti dinamitu. Amerikoj dina- 
— globė- mitas labai plačiai vartojamas 

ją- lir jo gana lengva gauti. Ukl-
I Nors Tamista ir- dvigubas Į ninkas pasiėmė dinamito pat- 
kunigams algas mokėsi ir sufa- roną ir išvedė šunį į mišką, 
šistuotus jaunuolius generolais! čia pririšo jį prie medžio, pri
skirs!, vis tik liaudies balsais į rišo jam po kaklu patroną, už- 

!Lietuvos prezidento vietą ne-Įdegė ilgą patrono šniūrą ir 
busi išrinktas — tai visiems pats pasileido bėgti. Kaip Vik 
aišku. Jeigu Tamista nori gerą šniūras nudega iki patrono 
vardą atgauti ir Lietuvai patar-'dinamitas sprogsta, 
nauti, tai užleisk — bet sku- 

ibiai, kad nebūtų ppr vėlu! — 
Mykolui Biržiškai savo vietą, pradėjo smarkiai draskytis, ir 
kad ir diktatūros pavidale, o nutraukę 
pasidžiaugsi ir pats, ir visa Lie-1 pririštas.

Ar tai šuo buvo blogai pri
rištas, ar jis, pajutęs nelaimę

K | M. Beržiška tikrai sugebėtų 
visas lietuvių sroves suderinti 
ir visai tautai įtikti, kaipo tin
kamas Letuvai Prezidentas.

Taip pasielgdamas, dar galė
tum išgelbėti savo suterštą var
dą ir užsipelnytum Lietuvos pa
dėką.

Lietuvius ir Lietuvą mylintis 
Antanas Rutkauskas, M. D. 
Chicago, 111.

1927 m. lapkričio mėn. 12 d.

Gyvenimas Sovietų 
Rusijoj

Kas dedasi sovietų Rusijoj? 
Ar darbininkams ten geriau 
gyventi, negu kitose šalyse?

Tie klausimai, be abejonės, 
daugeliui rupi. Ir j juos tinka
miausia gali atsakyti tas, kuris 
pats ant savo pečių turėjo pa
tirti Rusijos darbininkų ir 
valstiečių sunkią naštą. Tokiu 
žmogum yra A. Kupreišis. Jis 
išgyveno Rusijoj apie pusant
rų metų. Daug .jis ten umato ir 
patyrė įvairių įdomių ’ dalykų. 
Apie savo įspudžižus ir paty
rimus sovietų Rusijoj jis, pa
rašė gan ilgoką rašinį, kuris 
už poros dienų pradės Naujie
nose tilpti.

nutraukęs virvę, kuria buvo 
Tik ūkininkas pa

imate, kad šuva nutraukęs vir
vę bėga prie jo su degančiu 

Išniuru ir dinamitu. Mirties bai
mė apėmė ūkininką. Surinkęs 
visas pajėgas, jis leidosi bėgti, 
kaip padūkęs. Bet, žinoma, šuo 
greitesnis už žmogų ir jis bu
vo beprisivijęs savo poną. Tuo 
tarpu miškas baigėsi, už miško 
buvo nemaža upė. Ūkininkas 
matydamas, kad jam nėra iš
sigelbėjimo pūkšt nuo kranto 
upėn. Deja, pataikė į gilią vie
tą ir, nemokėdamas plaukti, 
pradėjo skęsti, šuo buvo toks, 
kurs mokėjo gelbėti skęstan
čius. Jis taipgi pūkštelėjo 
į vandenį, šniūras užgeso, čia 
Oiva sučiupęs savo poną už 
rankovės, ištraukė jį į kraštą 
vos gyvą nuo išgąsčio.

Nuo to laiko ūkininkas jau 
nebebando žudyti savo šunies 
ir jie paliko geriausi draugai.

Lietuvis Kontraktinius
Suvedanti Iviesas ir 
elektros jiogą | nau
ju? ir aenus naąius ir 
mainom naujas liam* 
pas j senas; duodam
ant lengvo i įmok* j i- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
PImim Canal 2691
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ne Surpraiz Party

Marų uette Park
SLA. 260-tos kuopos žiniai

ir nares, ku- 
Susi vienijimo 
nje gerovė, 

kuopos

Visus narius 
riems tik rupi 
Lietuvių Ame 
kviečiu į priešmetinį 
susirinkimą, kuris įvyks gruo
džio 4 dieną, 2 vat po pietų. 
K. Mačiuko svetainėje, 2436 
,W. 59th str., prie Artesian av.

Gerbiamieji, kurie nepeširo
dysite be svarbios priežasties 
susirinkime, tie dėl neatsilan
kymo busite baudžiami, šis su
sirinkimas yra svarbus. Jame 
turėsime išrinkti kuopos val
dybą sekamiems metams. Kiek
vieno nario-rčs užduotis yra 
kuopos gerovė. O kuopos gero
vė žymiai priklauso nuo to, kas 
jai vadovauja. Tai yra toks 
faktas, kurio niekas negali už
ginčyti. Štai kodėl kuopos na- 
riai-rės privalo rimtai pagalvo
ti apie tai, ką jie nominuos į

Todel visi nariai-rės priva
lo užsimokėti duokles ir atei
dami į susirinkimą atsivesti 
naujų narių prie kuopos prisi
rašyti.

—Pr. Druktanis, užr. sekr.

Pereito šeštadienio vakarą 
kai kam teko linksmai praleis
ti Lietuvių Golfo Klube, kurio 
vedėju yra p. Menas. Jis ir 
surengė šį pokylį paminėjimui 
metinių sukaktuvių išvažiavi
mo Londonan vienos geros 
golfininkės, būtent, p-lės X. 
Naglevičaitės.

P-nas Menas vaišino svečius, 
keptais karveliais, taip kaip| 
Dievas Izraelitus tyruose. Sa
ke, buvęs ir keptas vanagas, 
bet vistiek negaliu tikrinti, ar 
jis ten buvo ar ne, nes be phin 
ksnų vanago negaliu pažinti. 
Nemanykite, kad čia kalba ei
na apie didįjį Vanagą. Tas va
nagas jau vlanda laiko, kai 
išlėkė skersai ežerą linkui 
Detroito. Karvelius, sakė, p. 
Menas pats nušovęs Jefferso 
ne. Užklausus jį, kaip jis galė
jo nušauti sykiu karvelius ir 
vanagą, atsakė, kad vanagas 
vijęs pulką karvelių ir kai pa
budęs šūvį į pulką karvelių, tai 
netik keletas karvelių krito, liet 
kartu ir vanagas nusileido į 
Meno saują.

Publika susidėjo beveik iš-1 
imtinai iš golfininkų 
niūkių. Dar reikia 
vienas faktas, kad 
golfininkų yra geri
tai, šokėjai ir dainininkai. Tai
gi kompanija buvo gana link
sma ir smagi. Tiesa, tai maž- 
iaug buržuaziška kompanija. 

Juk proletariušai nemoka nei 
golfą lošti, nei šakmatus. Ir 
reikia tiesą pasakyti, kad iš
mokti golfą lošti, o ypač šak
matus, tai reikia turėti netik 
užtektinai laiko, bet ir šio-to 
daugiau. Aišku, kad tokie žmo 
nės negali patikti dalinai ir 
“Naujienų” Reporteriui kuris 
varo kryžiaus karą prieš “pa- 
res” ir golfą.. Tiesa, jis šakma
tus geriau mėgsta, liet tik bė
da, kad jis kol kas prastai lo
šia. Gi aš pats, nors esu pro- 
le t ari j u ša s, liet man patinka 
tie buržuaziški išmislai — gol
fas ir šakmatai. Ir nei pats ne
žinau kaip išmokau lošti. Bet I 
jau nuslydau nuo savo temos, 
taigi grįšiu atgal.

i Vyrams lošiant šakmatus 
I viena panelė sako:

“Ką tie vyrai darytų, kad 
šakmatų nebūtų?”

O vienas jaunas Šakmatistas 
atkerta paklausimu:

“Bet ką vyrai darytų, kad 
moterų nebūtų?”

Tuo ginčas ir užsibaigė tarp 
vyrų ir moterų. Mat, šakmatis- 
tas parodė savo kozyrą.

Antriem gaidžiam užgiedo
jus kai kurie jau rengėmės pa 
mo. Mane prižadėjo p. Visba- 
ras, realestatininkas, pavėŽyti. 
Išeinam važiuoti. P-nas Vis- 

I baras visai nesikarščiuodamas 
sako: i

“Nėra tajero.”
“Nėra tajero?” nustebės aš 

klausiu.
“Nuimtas su rimu”, 

baras priduria.
Bet vistiek važiuoti 

me, nes buvo nuimtas 
tajeras”.

Kai parvažiavau namo iš po
kylio, milkmonas ėjo nuo du
rų palikes kėlės Įninkąs pieno.
— Golfininkas-šakma tįstas.

p. Vis-

galėjo-
“sper

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sčmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Vi-sos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progoš-—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 884, apdaryta ...........  3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta............................. 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79......................................................../......
Gamtos Mokslo Vadbvėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 8 dalys, puslapių 548 .............................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1081 .....................................
Vienuolio Raštai, pusi. 848 ..... .................................. L...
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H, Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) .  2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

.60

3.75
4.00
2.00

Iš Joniškiečių Kliu 
bo Vakarėlio

“Naujienų” 258-me numery
je patėmijau korespondenciją, 
kurioje Kazys aprašo Joniškie
čių Kliubo įvykusį vakarėlį. Aš 
negalėjau tame vakarėlyje da
lyvauti, tai neturėjau progos 
pastebėti, kaip viskas ten klo
josi. Man tik buvo keista skai
tant tą rašinėlį, kad nei žode
liu neprisiminta apie publiką: 
ar daug jos atsilankė, ar buvo 
ji smagi, pakilusiu upu ir tt.

žingeidumu delel pasiteiravau 
pas tuos, kurie kalbamame va
karėlyje dalyvavo. Visupirma 
kreipiaus prie tų joniškiečių 
kurie man atrodė teisingesni, 
kaip sakoma, spravedlyvesni, 
kurie geriems duoda dangų, o 
piktus pekla koroja.

Suėjęs klausiau juos:, “O kaip 
vakarėlis pavyko? Ar daug sve
čių buvo?” Atsako: “Svečių, 
reikia prisipažinti, buvo mažai, 
ir tie patys kaip žeme apmes
ti, be linksmumo, be jokio ūpo”. 
Klausiu kame priežastis. Pasa
kau, kad kiek man yra žino
ma ir kiek kartų joniškiečių 
vakarėliuose esu dalyvavęs, tai 
visuomet pas juos būdavo ne
paprasto smagumo ir draugiš
kumo. Iš joniškiečių vakarėlio 
parvykęs namo, kad ir vėlai at
siguli, vienok užmigti negali, 
nes įspūdžiai neleidžia smege
nims nurimti, 
kitaip atsitikę.

Mano draugas 
taip.

O dabar visai

man pasakojo 
girdi, padaręRengėjai, 

nesiskaitydami su pub- 
ncpaisydami to, kad ne
rengti vakarėlio, kai sy-

lika ir 
galima 
kiu įvyksta dideli muzikališki 
vakarai, nes geroka dalis pačių 
Joniškiečių Kliubo narių neda
lyvavo kliubo vakarėlyje, o da
lyvavo, ten, kur parengimas da
vė daugiau dvasiško peno ir 
suteikė daugiau smagumo, 
džiauksmo ir pasitenkinimo sie
lai.

Man rodosi, kad taip valdy
ba, kaip ir komitetas, kai at
eityje rengs dar vakarėlius, tu
rėtų tėmyti laikraščiuose pra
nešimus ir nerengti savo va
karėlio tada, kada įvyksta di
delių organizacijų ir draugijų 
parengimai. Prie to, turėtų ir 
dabartinę vietą apleisti, nes ji 
yra labai nepatogi vakarėliams 
rongti, vakarėliams svi
programų, r ba vieta /dainuoti 
arba skambinti pianą yra pra
sta ir labai puldo ūpą tiek ar
tistų, tiek publikos.

Rep.

Garsinkitės Naujienose

bei golfi- 
paminėti 
dauguma 
šakmatis-

DAŽYKIT NAUJAI SU 
'‘DIAMOND UA2YVEMIS"

VISUOMET GERI
Jus niekuomet nenustosi! sinagu- 

mi rūkydami Old Gobi ciguretus. 
Jus galit juos rūkyti anksti ir vė
lai ir vis su dideliu užsiganėdini- 
inu. Paskutinis cigarelas turės taip 
geri) skonį kaip ir pirmutinis, nes 
tai yra naujai sumaišyto tabako, 
pagerinto nauju bildu.

Jus gausit tikrą malinuiną iš rū
kymo Old Gold cigaretų, nes jie 
neerzins jūsų gerklės. Nėra suko- 
sėjimo išrūkius ir visą vežimą.

Old Gold yra visai nauji eiga- 
retai išrasti per P. l^oriliard Com- 
pany, kurie išdirbinėja cigarelus 
jau nuo 1760.

Todėl, kad Old Gold yra geresni 
eigaretai jus turėtumėt juos rūkyti 
kasdie.

Skoitykit Old Gold cigaretų car- 
toon skelbimus šiame laikraštyje. 
Išsikirpkite juos ir įsiklijuokite į 
savo knygą. Jie suteiks jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo šei
mynai ir draugams. Jie telpa regu
liariai šiame laikraštyje.

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
rodymus, kad
kiekviena mote-1[ 1 
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

APSAU
GOKI!

SVEIKATĄ \

8(1 ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

The Common Sense Health HabH 
Klausk savo gydytojo arba dentisto. 
Jie pasakys jums, kad apsaugojimui 
burnos ir gerklės nuolat vartojant 
gerą antiseptiką, kaip Severa’s Anti- 
septol, yra didelis dalykas apsisau
gojimui nuo Šalčio.

Nepalyginamas dėl burnos ir gerk
lės skalavimo. Pasaldina kvėpavimą 
— apsaugoja sveikatą. Butelis 50c. 
visuose vaistinėse.

Bandymui buteliukas Srsnrl dykai. Reikalaukit. W, C,IU IUI p SEVERĄ CO., Dept. činipl€? A, Cedsr Rapids, luwa.

VENNERSTENS
Idohcinian ITppoTIKRI APYNIAI TURTINGAME SALYKLE

TIKRI APYNIAI
NIEKUI! NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIENE/ NEI VIENO
'jwse[d piuisnyv tau sius9i90 

•3f£ (SUI.IOI

100 N. LaSaile St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

snuisnvjĮg jį
susįĄ jį vuiziyaurey ‘ajaSuA
-po 4!insoN ’pir’VM

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba Idtaiu Aiom linijom laivais 

šist-Asi M Dienos Ant Jurtų 

Puikus trečios klesos kamba
riai, tiktai stateroom#

čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38.....................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190...................... .......................
Didvyriai—Mikuckię, pusi. 32........................................
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................... ..........
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..............
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50............... .................
'Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82...............................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60.................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................. 1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112.................................... 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir. paveikslai, pusi. 280 ........   1.50
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Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų
Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ................................1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ....................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252....................  1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ...............................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rainbyno Tėvyne— Ruseckio, pusi. 64 ....................................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Tutino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217...................    1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60.................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 .............................................................................. A5
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ................. 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123 
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.............
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.... ...........
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ... 
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ... 
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 ...
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 48,

su paveikslais ......................................................... .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 81 _....... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59...............................................................30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 .. .............................................
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—-Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.........
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusL32....................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .........................................
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.............
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................
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A A A AAA A A A A A A A A A A A A A Ą A AAA A AAA AAA AAAAA/ 
Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.
Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 .........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88.............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51.............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.... ............
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais ... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46.............
Žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 85 .................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .. 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 %................ .<...........  
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų-?jBir- 

žiškos, puslapių 70............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gatntos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..........................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

• paveikslais) ...........................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais...................... ......................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31................................................... —.........
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ..... . .......
Kovo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 189...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais* 

puslapių 107 ...... '.................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ........................................................... .
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111 .'......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150........................................ 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63......... 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32........... 80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ...... ,........ j........ 50
Kelia tiesiant i Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ............30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Įvarvino raštų. Paveiku-

luotą, puslapių 47 ............................................. 30
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS. 1739 3o. Halsted St., Chicago, III
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 18J ............................................  90
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319    .......................................... 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177..........   1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
A H C Skaitymo ii- Rašymo l’radžiamokslin— Klumento-

rius. J. Damijonaičio.
Tilžėje, 1923, pusi. 64 ...

Pradinėms mokykloms.

............................................. 30

J
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Antradienis, Lapk, 15, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Gyvenimas

labai 1C- 
Sakysi- 
purvais 

įvažiuoti
ūkininkas pro 

sau žiuri. Jis ruko

į apšvietę linkę. Yra 
žmonių, kurie savo 
mokyklą leidžia labai 
Kai kuriuose kaimuo-

i k O p a- 
s apie 
Liet ti
ni ą ).
sugrįžo iš

kibanauskas,

(P. L a b a n a u 
s a k* o j i m a 
dabartinį 
vos gyveni 
šiomis dienomis

Lietuvos Petras
chieagietis. Lietuvoj Labanau 
skas išbuvo apie porą mene 
šių ir aplankė beveik visus di 
dėsnius miestus. Kadangi jis 
paeina iš Šiaulių apskričio, ta 
ten jam ilgiausia ir teko su

3pčjo įvykti Tauragės sukili
mas, kaip valdžia užkrovė ant 
krautuvninkų naujus mokes
nius, kad padengti sukilimo 
nuostolius!

Vieša Padėka
Ir Užkvietimas j Paskaitas

O kai| 
sausais” 
ai įvairių-įvairiausių

Ekonominė padėtis
Lieluva yra žemdirbių šalis, i 

todėl jos gerbūvis pirmoj vie-1 
toj priklauso nuo derliaus. Šių 
metų derlius, sako Labanaus*

Ypačiai
Mat,

stambiausių jaunimo 
ta, kad jis mėgsta 

Taip bent yra apie

Gauti koks nors tinka- 
darbas tiesiog nėra gali- 
Valdžios įstaigos perpil- 
‘‘savo žmonėmis”. Uni-

itetas toli gražu ne vi- 
tera prieinamas, tad ir 

nei nuleistas

apniko 
suko, kokia 

Dar 
šiaudai

Gyvenimas kaimuose
Gyvenimas kaimuose, sake 

Labanauskas, mažai tėra persi 
mainęs. Senieji ūkininkai gy
vena beveik tokiu pat gyveni
mu, kaip ir prieš karą. I laik
raščių mažai kas teskaito. Jei 
kas ir gauna laikraštį, ta 
kiaušiai tik dėl mados, 
taip iš tiesų yra, liudija 
ragės sukilimas. Apie I 
kilimą kaime gyvenantys žmo 
nes sužinojo už kokios savaitė: 
laiko.

tan- 
Kad

VARKAL1S

jx>sguliu 
I. ryto, 

sulaukės 10 imtų 
Gimęs Lietuvoj, Pe- 

Varnių parap., 
Išgyveno Ame- 

didelia- 
Pran- 

Ignacas Itadavičiai; 
ir pusseseres. Lie- 

motina 
Elzbieta 
randasi

ALBERTA
Persiskyrė 

lapkričio 11
SUK)

amžiaus
kuliškių kainu 
Telšių apskr. 
rikoj 20 metų. Palil 
uit* nuliūdimų 2 dėl 
tiškus ir 
pusbroliai 
tuvoj 
sesuo 
volas

Staniislova ir 
Kanas pašar- 

3238 S. llalsted

Bėda su Lietuvos kaimiečiai 
yra dar ir ta, kad jie baisiai 
nerangus. Dirba jie 
tai, nesuskubindami, 
nie, ūkininko kiemas 
papliuręs, į jį tiesiog 
negalima, 
pirštus
sau pypkę ir laukia kažko.

x Jaunimas
Jaunimas laiką leidžia beru- 

pestingai. Reikia teisybę pa
sakyti, jis moka linksmintis. 
Kai pagyveni Lietuvoj savaitę 
kitą, pradedi užmiršti ir nema
lonius įspūdžius ryšy j su jauni- 
mu, ypač kuomet patenki į jų 
pramogas.

Viena 
ydų yra 
girtauti.
Šiaulius ir Žemaitijoj.

Darbininku gyvenimas
Darbininkų gyvenimas Lie

tuvoj, sako Labanauskas, yra 
neįmanomai sunkus. Šiaulių 
odos dirbtuvėj darbininkai už
dirba nuo šešių iki septynių li
tų per dieną. Tai skaitosi la
bai geras uždarbis, 
darbininko išlaidos 
čiams jis išleidžia 
pietums du litu ir 
du litu 
bužiams lieka vienas litas, o 
geriausiame atvėjyj du litai. 
Pats saviame suprantama, kad 
tais uždarbio likučiais negali
ni žmoniškai apsirengti. 'Lo
dei Lietuvos darbininkai atro
do gan nuplyšę.

Bet odos fabriko darbinin
kai, sako Labanauskas, gauna 
gerą mokesnį. Kitur mokama 
tik keturi ar penki litai. O 
moterys kai kuriose vietose 
gauna 27 litus per mėnesį! Ka
da paklausi, jų, kaip jos gali 
pragyventi, tai jos numoja ran
ka ir atsako: “Ot, gyvename ir 
gana!”.

O štai 
: pusry- 
vieną litą, 
vakarienei

Vadinasi, butui ir dra- 
lieka vienas 

atvėjyj

įvyks lapkričio 
ryto iš namų i 
apijos bažnyčių, 

gedulingos Pa
lionio

s nulydėtas j 
kapines.
a. a. Alberto 

draugai ir

Laidotuvės 
16 d, 8 vai. 
Šv. Jurgio Dar 
kuriniu alsibuj 
maldos už 
ton b 
miero

Visi n. a. Alberto Vsrkalo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvočiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskulinj patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame 
Dėdės, Pusbroliai 

ir Pusseserės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bučius Radžiius Tel. Canai

PETRAS BIKINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 7 vai. vakare, 
1927 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus. Gimęs Budronjų kaime. 
Raguvos valsč., Panevėžio aps. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Liną, dvi dukteris FTan- 
cišką 16 m. ir Jennie 4 metų, 
pusbrolį Povilą Bikiną, pusse
serę Teklę Bikinaitę ir kitus 
gimines, o Lietuvoj 3 seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 2212 
S. 1>eavilt St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
’apkr. 17 d., 8:30 vai. ryte iš 
namų j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Bikino gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame 
Moteris, vaikai ir 

kiti gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. D. Lachavicziua Tel. 
Roosevelt 251 <5—6

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

25c j 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. Halited St. Chicajęo, III.

Petternų Skyrius

Naujakuriai
šiandien visiems yra aišku, 

kad dvarų išporceliavimas nie 
ko gera neatnešė. Naujaku
riai, sako Labanauskas, nega
lės išsilaikyti! Išsilaikys ga’ 
tik tie, kurie gauna paramą iš 
savo Amerikoj gyvenančių gi
minių.

Dalykas visai paprastas. Gau
tą žemės sklypelį reikia tinka
mai apdirbti. Reikia turėti 
gyvulių ir šiokią tokią pastogę. 
Visa tai reikalauja pinigų. O 
naujakuriai pinigų kaip tik ir 
neturi. Vadinasi, jie negali 
nei pradėti tinkamai gyventi. 
Daugelis jų nepajėgia net ar
klį nusipirkti.

Einant patvarkymais, nauja
kuriai turi patys dirbti savo 
žemę. Jeigu jie to nedaro, tai 
š jų žemė yra atimama. Ta
čiau daugelis slaptai išduoda 
savo žemę ant pusės dirbti. Iš
viso susidaro tokis įspūdis, kad 
naujakuriai laukia 
ko, kada' žemės 

bus galutinai 
jie galės tą
O kad jie ją parduos, 

to abejoti beveik neten-

jiems 
Tąsyk 
duoti, 
dėliai

tik to lai- 
nuosavybė 
užtikrinta, 
žemę par-

Apšvieta
Mokyklų Lietuvoj šiandien y- 

ra pusėtinai daug. Tačiau ne
galima pasakyti, sako Laba
nauskas, kad kaimiečiai butų

perdaug 
nemažai 
vaikus į 
nenoriai,
se prisieina net mokyklas likvi
duoti, nes nesusirenka reikalau
jamo skaičiaus mokinių. Taip 
bent yra Žemaitijoj.

Kita Lietuvos nelaimė yra 
ta, kad apšviestiems žmonėms 
ten nėra kur pasidėti. Baigiu 
berniuką^ ar mergina gimnazi
ją ir paskui nebežino kas da
ryti, 
mas 
TTU1. 
dvtos 
vei.s
s i cm s 
pasilieka žmogus 
nei pakartas.

Vienoj vietoj, sako Labanaus
kas. teko iš merginų girdėti 
nusiskundimas. Tos merginos 
Laigė gimnaziją. Kokio nors 
darbo mieste gauti jos negalė
jo, tad pasiliko pas tėvus. Na
mie jos nesėdėjo rankas sude- 

dirbo visokius ukic 
Kas gi tame gali būti 
Bet kaimiečiai pri<

darbus
blogo?
kiekvienos progos bando jas iš
juokti ir pašiepti. Girdi, štai 
jums mokytos panaitės! Norėjo 
į ponus išeiti, bet nepasisekė...

Politinė būklė
Ka’mnose ir mažuose mies

tukuose. sako Labanauskas, ka
ro stovio beveik visai negali
ma jausti. Kąs kita didės 
niuose miestuose. Pavyzdžiui, 
kuomet j vyko Tauragės suki
limas, tai Viekšniuose prasidė
jo masiniai areštai. Tik vienas 
viršaitis išliko nepaliestas, o 
visi kiti savivaldybos noria’ 
tapo pasodinti už grotų. Areš 
tuoti tapo taipgi valšČiaus raš
tininkai. Kadangi Viekšniuose 
kalėjimo nėra, tai privatiški na
mai tano kalėjimu paversti.

Stambieji ūkininkai dabartine 
valdžia yra patenkinti. Bet ma
žažemiai ir darbininkai ant 
Smetonos geros širdies neturi, 
ir visai sunrantama kodėl: dar
bininkas šiandien turi drebėti 
už duonom kąsnį. Darbdaviu bi- 
ta valanda i j gali iš darbo pa
šalinti. Pirma to nebuvo. Jei 
^u darbininkas išdirbdavo tris 
mėnesius, tai ii iš darbo nebu
vo oralima be rimtos priežasties 
atleisti.

Krautuvninkams irgi ne ko- 
’<i« nvragai. Jie apkrauti labai 
dideliata mokesnia’s. ir tie mo- 
kesniai nuolat didinami. Ne*

PERLINES

OUF.EN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiurčkit, kati ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”
Patologus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

nepri* 
per vi- 

Tuo bildu 
išgaišta. Ta

kas, nėra geriausioji 
neužderėjo avižos 
avižas 
nink’ai 
‘“cholera
nokusiu avižų 
duri pradeda lūžti 
avižos nulinksta ir 
avižų liga TJetuvoj siaučia jau
trečias metas. Ikiugelis ūki
ninku sekamais metais avižų vi
sai nebemano sėti.

šiuo tariu širdingai ačiū 
tiems žmonėms, kurie atsilan
kė j pirmutines “Gyvenimo” 
surengtas paskaitas. Nors žmo
nių atsilankė ir neperdaugiau- 
siai, užtat jų užsilaikymas pa
skaitose buvo kuppuikiausias. 
Kuomet taip ramiai ir rimtai 
užsilaiko publika, tuomet pre
legentui yra tikras smagumas.

Paskaita užsitęsė 
antros valandos 
klausytojai ta 
patenkinti. Kaij 
jai žino, 
surengta 
dienyje,

Antra 
paskaita

žinia, dabartiniais 
laikais įvyksta neina

me! lės 
tragedijų lietuvių ir kitų tau
tų šeimynose.

Šioje paskaitoje bus paliesti 
taip, sakant, “musų pačių rei
kalai”. Todėl atsilankykit seka
mą sekmadienį į Lietuvių Au
ditoriją, į paskaitas.

— A. žymontas.

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina 
Bridgeporto Eumiture Co., 3224 S 
llalsted si., ir Badžius and Pavi- 
Jonis grabelius gali paliudyti niu-

MarcusA Curtis Boofing Co 
3414 Ogden avė. 

OfiKas: Tel. Rockwell 0762 
Namų Rock. 8479

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Ūkininkams sunku yra vers
tis dar ir todėl, kad gyvuliai 
vra labai pigus. Gerą naršą ga
lima pirkti už 70 litų. Ačiū 
tam. kad ūkininkai neturi pi
nigu, nes jie negali gauti tin
kamą kaina už savo produktus.

Bet kalbant anie litus, tenka 
nasakvti. kad visoi Lietuvoj 
vr? jaučiamas diždiausias litų 
badas.

Iš visu Lietuvos miestų, sa
ko Labanauskas, Šiauliai daro 
taukiausi įspūdi. Plačios gatvės, 
gražus ir nauji namai tuoj 
nuola akysna. Šiauliai gal it* 
statosi smarkiau, netru bilc* ku
ris kitas miestas. Miesto tvar
ka yra pavyzdinga. Tai, tur, 
būt, vienintėlis Lietuvoj mies
tas, kur miesto valdžia pasili
ko socialdemokratu rankose.

Kiti miestai šiek tiek irgi 
nro^resuoia. Bet purvo ir ne
tvarkos iuose dar pakankamai.

Tai tokius maždaug įspūdžius 
narsi vežė p. Labnauskas iš Lie
tuvos.—K. A.

8514-16 Koosevelt R<1 
arti St. Izjuis Avė.

CHICAGO, ILU

tfVRKiSH

W»T«*

apie puš
imi tomai, 

paskaita buvo 
jau skaityto- 

pirmutinė “Gyveninio”
paskaita buvo sekma- 

lapkričio 13, 1927.
“Gyvenimo” surengta 

įvyks ateinančiame
sekmadienyje, lapkričio 20, 
1927, 10:15 vai. ryte 
Lietuvių Auditorijoje.

Taigi, ačiuodamas už atsilan
kymą į pirmutinę paskaitą, 
kviečiu paskaitų mylėtojus atsi
lankyti ir į sekamas 
paskaitų tema bus: -
tragedija lietuvių šeimynoj

irgi

Sį sykį 
“Meilės

SERGANTI ŽMONES
Del ceHaaelo ir rrelčlauelo lieirydytno 

paaltarkit etf

M. Ross
p Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo nra 
ktikavimo gydvme 
chroniškų Ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo. 

k pūslės, privatifiku ii 
slaptų ligų, jvina y- 
ra garantija jo at 
sakomingume. Pasi- 

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

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

Crilly Building
įnikite elevatorių iki penkto aukAto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Oiiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Pnnedėlyj, Seredoj ir Suimtoj nuo K 
ryto iki H valandai vakare.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

(pNFAAO^.,'L

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .........................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS .VIETOS .............................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausiai 
paštas.

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

VINCO KRftVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ...................... .
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............................................................

Rašybos -vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...........................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

tmax Press oe vomas ls 
UWP6RF0CVOO COOK SO 
—X (JGbC (M 0ROJ6J ! ___

V (*) GbĄP \DU ŪKE IT, 
IT 0)AS RlGKT liO TaiS

13.00

07.00 
.. 50c

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur J r kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NaujiElectric Radios 1928 
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard
Del katrų jums šviesos saketas aprūpins visą spėką 

Nereikia nei baterių, nei vandens, nei rūgščių 
nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

Šita graži Radiola 
Freshman Phonografas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai-

Toksai pat tik vie 
na Radiola už.....

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

Šitas šešių tūbų Fresh- 
man arba Atwater 
Kent Radio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai 
už ...J..................$119.00

Freshman 6 tūbų arba 
Atwater Kent už $49.00 
Radiola 6 tūbų vienu 
Kontrolu už...... $69.00

Jos. F. Budrik, "»■
3417-21 So. Halsted St, Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

THF.M DAYS ARE 
GONE FOREVER
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutės” Koncertas
Sekmadienyje, lapkričio 13. 

dieną, Community Center sa
lėje, “Birutė” davė koncertų, 
kurio programas, išskyrus tris 
numerius piano 
susidėjo iš 
dainų arl>a 
timų ryšių 
jomis.

skambinimo, 
Lietuvos liaudies 
dainų, turinčių ar
šu liaudies melodi-

Fonas.
pa

pir
mo

tinkamos

buvo šis 
kaip tik 
Nedidelė, 
ir publi-

dalyviams.

šernolė-
kul- 
sko- 

Cen- 
nuo

Kodėl mes einame meno 
\jtengimuosna, tarpe kito 
koncertuosna ? Atsakymas: 
mon galvon, kad smagiai, 
Joniai praleidus vakarą, keletą
valandų. Tokiam praleidimui 
Ihiko reikalinga netik tinkamo 
programo išpildymo, lx*t ir kai 
kurių kitų sąlygų, pavyzdžiui, 
tinkamos publikos, 
vietos.

Svetainė, kurioje 
“Birutės” koncertas, 
atsakė tai užduočiai, 
jauki, skambi Smagu 
kai, ir programo
Publika (nors jos atsilankė ne 
daug) buvo rinktinė. Ne dip- 
lomomis, ne pinigų 
mis ji buvo rinktinė, bet
turingumu, reikalaujamu 
niu. Kadangi Community 
trr salė randasi tolokai 
lietuviško gyvenimo ir judėji
mo centro, tai koncertan susi
rinko praktiškai tik tie, kurie 
skaito muziką ir dainas malo
niausiu liuoso laiko praleidimu. 
Pats savimi susirinkimas jau 
taj>o malonus.

Programas ir jo išpildymas
Tą gerą ūpą galėjo sugadin

ti tik programas ir jo išpildy
mas. Bet programas susidarė 
iš liaudies dainų, tų dainų, ku
rias mums dainavo motinos 
supdamos lopšį, kurių melodi
joms pratiuomčs jau t nuo to 
laiko, kai mėginome pirmuti
nius žodžius ištarti. Dainuoja 
“Birutės” choras artimas pul>- 
likai dainas, artima dainų me
lodija 
o prie 
chorui 
Scenos 
sitinka
daugiau ?

Nesakysiu, kad “Birutės” 
choras butų pasaulyje arba ii 
Chicago je geriausias. Vienok 
šį sykį jis pasirodė, anot vieno 
klausytojų, be pretenzijų: kaip 
mokame, taip šokame. Ir tai 
įvertinta: mat yra žmonių, ku
rie bevelija gėrėtis paprastes
nėmis tobuliau išpildytomis 
melodijomis, negu 
turinčiomis didelių 
bet todėl ir dėl to 
gerai išpildyti.

Solistės

pačioms dainininkėms, 
piano sėdi ir vadovauja 
savo darbo meistras, 
dalyviai ir publika su- 
pusiaukelyje. Ko reikia

painiomis, 
pretenzijų, 
sunkiomis

balsas. I>ai- 
“Lcis- 

Našlaitės dai- 
Po-

Dainuoja p-nia Biežienė. Ma
lonus, širdingas, 
nuoja “Birutės ariją, 
kit į tėvynę” ir 
ną” M. Petrausko,
ciaus ir A. Vanagaičio. Preten
zijų neturi, todėl ir mes prie
kabių neieškome, o p-nia Bie
žienė visgi dainuoja geriau, ne
gu bile kuris iš klausytojų ga
lėtų dainuoti, todėl jai ir pri
dera dainuoti, o mes pilnai su
tinkame klausytis. *

Skambina pianą dviese: 
Lu 1 u Bal >en-M icevičienė
kompozitorius St. Šimkus,
tlioveno dvasia skrieja šalėje, 
kartais liūdna, lyg ieškanti 
kartais susidrumščianti, 
norinti pareikšti protesto, 
ir vėl aimanuojanti.

Dainuoja p-nia Gapšienė 
rą liaudies dainų, porą
ciaus ir Kelpšo. Turi ugnies 
dainininkė. Pajėgia pasakyti 
daugiau, negu kalba žodžiai ir 
melodija.“ 
Lulu Rabcn-Micevičiene 
Šimkus.

Pasirodo p-nia Krasauckie- 
nė. Pasirinkusi ji dainuoti to
kias dainas, kurios rodosi, jai 
kaip tik ir tinka dainuoti. Tai
gi ir plojom mes dainininkei,

p-ia
ir

Be-

ko, 
ly? 
bet

Po

ir. p.

oi plojom.
Duetas p-nių Krasauckienes 

ir Gapšienės buvo puikus, tik,1 
deja, nežiūrint visų musų pa- gja žiaunų Maskaradini 
stangų, antru kartu neišprašė
me dainuoti,

Pagalios birutiečių 
dainuoja liaudies 
paskutinę 
‘^Plaukia sau laivelis.”

— Reporteris.

PRANEŠIMAI

choras 
dainas, ir 

tai Šimkaus

Town of Lake
Bus vestuvės.

Žinomas vietos pilietis ir 
kėjas lietuvių judėjime, p. Vin
cas Kareiva, rengiasi vestu- 
/ėms, kurios įvyks padėkavo- 
nės dienoje, lapkričio 21.

Mergina, su kuria p. Karei
va susitarė tokią revoliuciją 
gyvenimo sanlikiuose padaryti, 
dėl kurios išsižadėjo aukšto ir 
garbingo stono bečlerių, yra 

o-lė Brazauskaitė. . «
Oh, l>ieve. Dieve, tirpsta 

musų, t. y. bečlerių, eilės, kai
tinamos moteriškų akių, kaip 
sniegas, šildomas pavasario 
saulei. — Reporteris.

Bridgeportas
Plėšikams nepavyko

vei-

devyni.

Mštiidicnio vakare John 
Venclovas, kuris turi pulruim 
adresu 3508 So. Halsted str., 
uždarė savo įstaigą ir su drau
gu pradėjo žinksniuoti namų 
inkui. Venslovas gyvena adre- 
;u 3232 So. Emerald avė.* Jo, 
Įrangas, Adomas. Daukšas, gy
vena netolies, būtent 3231 So. 
•Imerald avė. 1

Kai jiedu išėjo iš^pulruimio, 
įaskui juos ėmė sekti būrys 
aunu vatu — viso

l ies 33-eia gatve ir Halsted ne- 
lažįstamieji puolė Venslovą ir 
Daukšą. Laimė lietuvių buvo 
a, kad ir vienas ir kitas jų 
yg nužiūrėjo tuos jaunus vy- 
us, kad iš jų gero laukti ne
galima. Taigi, kai, jie puolė mu 
;ų lietuvius, Venslovas atkišo į 
ižpuolikus revolverį, o Dauk
šas stvėrėsi Įjeilio? ' Plėšikai, 
>amatę, kad lietuviai nemano 
engvai, pasiduoti, nubėgo. .

Venslovas nešėsi geroką sū
nų pinigų, gal būt apie kokius 
oenketą šimtų dolerių.

(Lietuviai pranešė policijai 
įpic Įvykį. Pastaroji atbildėjo,

nobiliun apvežė jį keletą blo- 
<u, bene pastebės jis puolikus. 
Žinoma, kad puolikų nepaste
bėta, nes. jie veikiausia jau bu
žo kitoje miesto dalyje.

— Reporteris.

Gage Park
Kruvina surpraiz parė

Pereito šeštadienio vakare 
adam viltos piliečiui, lietuviui, 
buvo surengta surpraiz parė. 
Susirinko svečiai, vieni anks
čiau, kiti vėliau. Kurie susirin- 

Į ko anksčiau, tie jau buvo bei- 
smante, o kurie vėliau, tie 
lar šnekučiavosi “frontineje”.

Tik staiga atvažiuoja būrys 
jaunų vaikėzų trimis automo
biliais. Išlipa ir vidun. Gi vidu
je nieko neaiškindami davai 
tašyti svečius. O svečiai, iš
syk pamanę, kad tokiam siur
prizui juos ir sukvietė, nei ne
mėgino gintis.

Ale kai pasirodė, kad siur
prizas jau perdaug toli nuėjo, 
k* pradėjo šauktis pagelbos tų, 

ką buvo skiepe. Iš skiepo sve- 
Ičiai pasiskubino viršun. Lipa 
I laiptais, o čia, kai tik mėgina 
įžengti į frontruimį, jiems 
siurprizas: kirtis galvon arba 
nesin. Ir ačiū 
sis nukentėjo, 
suskaudėjo, 
surpraiz parė.

Pagalios parininkai įveikė 
neprašytus svečius. Suėmė de- 
vynius jų. Vaikėzai buvo atva
žiavę iš 18-tos gatvės apielin- 
kės. Jiems nepatikę, kad jų 
merginos buvusios pakviestos 
paren.

šis didelis surpraiz įvyko na
muose, kurie randasi netoli 
Sacramento ir 57-tos gatvių.

— Reporteris.

tam ne vieno no- 
ne vienam galva 
Tai buvo tikrai

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia žiaunų Maskaradinį Balių, šeš
tadieny, Lapkričio 19 d., Lietuviu 
Auditorium. Bus brangus praižul 
grupėms. Pirmas ir antras praizas 
pinigais, ir gražių dovanų pavie
niams. Pradžia 7 vai. vak Visus 
širdingai kviečia

Rengimo Komitetas

NEDĖLDIENIV PASKAITOS
Rengia / 

“GYVENIMAS”
Antra iš eilės paskaita j vyks ne

dėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meilės Tragedija 
Lietuvių šeimynoj”

Maloniai kviečiame paskaitų my-i 
lėtoius atsilankyti; čia išbirsite žin
geidžių dalykų. Kviečia visus 

“GYVENIMAS”.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvia Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F, BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

» 7 ~ *

Simpatiškas — 
M a n d a g u s — 

Į Geresnis
gesn is Už K i tu 
Patarnavimas.

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 

v SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Advokatai

127

K.GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
• Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randotph 6727 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

JOHN MINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

ArtbLeavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos t) ryto iki 8 vakare. 
SeredoJ ir PStnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

rui.

A.A.OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Koom 2001,it 
Randolph 1034. — Vai. nuo 9—G

• Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 1 

PėtnyČios.

Lietuviai Advokatai t

A. A. SLAKIS i
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

NamiJ Tel.: Hyde Park 8895

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SI.

Po pietų nuo 8:30 iki 8;00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

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. Gricius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
silikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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

DR. G. SERNER

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

Tel. Boulevard 7679

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119 
Baigusi ak u Sre- 
rijos kolegiją; 
ilgai orakt i k a- 
vusi Pcnsy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
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.

i

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
, State Bank ....

Moterys ir mergi-
J ' • t ♦ \t r 'f *

noH kroipkites su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

" '-7'---
Phone Canal 6222 _ /

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

j Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGĄL

Praktikuoja 20 mfetai .........
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 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kentvood 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

DR. MARGĖMS
3421 South Halsted Street 

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dantistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

CHICAGO, ILL. . .

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.
. į , OI Ml**1 n-r1 1

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

x Kampas Nortii 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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. Westem 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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M?T. STRIKOI?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Boulevard 7042 ,
DR. C. Z. VEŽELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

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 
V Res. Telephone Plaza 3200

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. 18th St. netoli Morgan St. 
V a 1 a n. d o s : Nuo 10 —12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

.Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tel. Drexe| 9191 •

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halstęd St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet,"“?—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventai!. 10—12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Gydytojas h chirurgas 

1724 S. Loomis Street 
kaihpąs 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai 2—^4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1800 So. Halsted St. 
Chicago

CLASSIFIEB APS.)
Educational

____ Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me.i išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
Innkykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Miscellaneous
____________ įvairus_______

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olsclio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ- .

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet įneš suteikiame asmeninį patar
navimą.

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. State St.
Tel. Calumet 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža į visas dalis Middle West, f nei
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apiolinkėso.
National Catch Basin (’leaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

Bridgeport l’ainting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruoįam. UHaikon 
malevą, pbpierą, stiklus Ir t L 

3149 So. Hahted St
Phone Yar«.* 7282

J. S. RAMANCJONLS. ^rez.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma 
ir garantuojamas hž $4. Automohi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj it 
apielinkčį. įsteigta 84 metų senu 
ino. Didž'ausia ir geriausia slogi, 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty 
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone La w Hilai t 0114

CLASSIFIED hIJS.]
Miscellaneous

įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87*0

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias Ii lietuvių, kur duoda 

užganždinimą. Įvadam elektros dra* 
tus, motorus, taigom elektros reik

menys, fikčerlus ir t. t
W. P. Stephan Electric Co., (nottne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

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

ĮVESK1T elektrą J savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

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

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

R1DGE PLUMBING CO.
Phonei Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St. 
“7----------------------- ------------ ?

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvcdam namų apšildymą, plumbin

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grovc

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, nien 
įvesime namų apšildymą be jokio 
įniokėjimo ir i 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymafc. Apskaitliavi. 
nias dykai. 221 E. 77tli St., arba. 
Tel. Triangle 8234.

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvesime į jums namų apšil
dymų, kitus išmokėsite mažais įnė-^ 
nosiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
viinas ir planui dykai. Mes taip
gi turime dideli pasirinkimą pluni- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Financial
F inansai-PaskoIoB

Mes petkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGTCIAT
3- TI MORGIČIAI t

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 1 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 '

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

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

AugšČiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais. z-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500. be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dr! greito 
patarnavimo.

CENTRAL F1NANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells S(. 

r—-r---------------------------------- -—J—., » *> 
ANTRIEJI morgiČiai hyle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

/ H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

(Continueu on page 8)
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Real Estate For Sale 
N amai-žemė PardavimuiFinancial

Finansai-Paskolos
Musical Instruments

Murikos Instrumentai
Furniture & Fixtures

_____ Rakaiidal-Įtaiaai_____

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

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

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

vakaras

REIKALINGAS kepėjas, IJetuviš- 
kos'-ir Latviškos duonos. Pastovus 
darbas, gera užmokestis norinčiam 
dirbti. 8006 W. 41st St.

JHiscellaneous for Sale
_______ Įvairus Pardavimai x

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

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų manogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 

AR JUS GALIT SUVARTOTI age, klauskit MR. IRVING.s. !
$250 APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS.)

TURIU pinigų investavimui į pvųTRA KALĖDOMS PINIGU Bargenas už cash, nauji rakandai 
cbattel rnorgičius, mėnesines ino- . “ ‘ ‘ 1 . sandėlyj parduosim už 40c ant dole-
kurnas notas, mašinas, fikčerius, išita sena firma turi keletą Vie-) rio, Jac<iuard|>Mohair ir friete parlo- 
bekernes, restaurantųs, bučernes įn de| gerai apsirengusių ambi- 
ar kitus biznius. F. BOLANI) 7th i “ ,
fl.. 215 \v. Randoljih st. Franklin1 tingų lietuvių vyrų, kurie ga- 
3446. , lėtų dirbti savo liuosame laike.

Patyrimas visai nereikalingas. 
Mes išmokinsime jumis. Apli
kuotai turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyvenanti Chieagoj 
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.

Jei jums reikalingi pinigui
Tai paskolinsim nuo ■'*50 iki $300 

už 2’4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOI),
2231 \V. Division st, 

Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGICIUS
Padarome į pora dienų 

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

ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
walnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dvkai dastatynias. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. j

- 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 walnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2- 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

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

MOTERYS I
Štai Jums giios nėriniams ir siu

vinėjimams. Vi nonės: 4 incijų inot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 ynrdų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnnitėms, dresiukėms ir 
lumbenlžiakiams. Nepraleiskit pro., 
gosi Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais jio pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 \V. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chieago, III.

Real Estate For Sale 
N amai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
naujai aptaisytas, šešių pagyvenimų, 
arba mainysiu ant dviejų pagyveni
mų namą. Name yra valgykla, tas 
namas yra tarpe šapų ir neša ge
rą pelną. Priežastį paiirsit ant vie
tos. Noriu vietą permainyti neatbū
tinai.

MRS. A. DOBKIEWICZ 
3534 So Pamell Avė. 

Tel. Yards 5725
8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 

renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St., Oak Park, Tel. AUstin 3074.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GYVENKIT SAVO NAME 
______ „ .................... PADĖKAVONĖS DIENOJ 
riai, aržuolo trimas, dekoruotas, PARDAVIMUI naujas auartmen- 
moderniškas, netoli mokyklų ir baž- tinls namas ir krautuvė, 2 didelės 
nyčių ir transportacijos, prieš nau- krautuvės su skiepu, 6--4 kamba- 
ą parką, Ciceroj, 2 karų medinis rlų apartmentai, 4 karų garažas, 
garažas, pigiai. Agentų nereikia, šau-. rendų $6540, su $6000 cash galit veik- 
cit Cicero 2133-R arba matyki! sa- tJt kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 
vininkų 1811 — 51st Avė., Cicero. p0 įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 

galovv, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

-MM

PARDUOSIU savo 2 fintų, fl-6 -• 
kambarių namą, k. v. š. 2 boile-

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$ 1000 metams $60
N e rok uo jam už dokumentus ir title.
Mes taipgi darome antrus morgiėius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. Šalie Street 
Central 2665

MR. JAMES VERB 
Room 328,

29 So. LaSalle St.

Ar jums reikia pinigu I 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI-I^jau.KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Boncl & 
Mortgage Organization 

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

C. J. DANKOWSK1, Sekr. Jžd.
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

Announcrmentš
Pranešimai

PRANEŠU savo draugams ir rė
mėjams, jog mano telefonas tapo 
jHTmainytas. Turintieji su manim 
reikalą, meliižianre telefomioli taip 

Roosevelt 2515 rrba 2516 '
S. D. I .ACH A VI ('Z (Graborius)

Personai
Asmenų Ieško

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

Phone Van Buren 2130

PATENTAI 
l'RANK J. SCHKAEimR, Jr. 

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Viila.ido; nuo 10 ryto iki 5 po pietų 

Vakarais pagal sutartį.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RE1K1A
sortuotojų, 
THE SOUTH SIDE PAPER STOCK
CO., 5833 S. Throop St.

pirmos klesos skudurų 
patyrusių, atsišaukit.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
_____ Pydjivimui Bizniai_______

, SINGER siuvamos mašinos, de- 
monstratorial ir nertaisytos, po 
$10 ir daugiau, casn arba išmokė
jimais.

4251 Cottage Grove avė.

pa-1 VAISIŲ ir grosemės krautuvėj 
prie geros L , . ' "
Černių, 3 kambariai iš užpakali, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 

i VV. 63rd St., Hemleck 5620.

ir KI VnCI IlCiš MUUVUVtj | 

gatvės, tarpe dviejų bu- į 
imbariai iš užpakalio, ne-

PUIKUS PIBKINYŠ
KAINA NUPIGINTA IKI $7000 A . c

Savininkui reikia pinigų, kad Atsupk it šį skelbimą, nuleisim 5 
išgelbėjus savo Minnesotos farnią . ...............
nuo patekimą į kreditorių rankas.
Parduosiu 2 aukštų namų, 4286—;
40 Ogd<m avė., yra 4 krautuvės ir 
3 fialai, labai pigia kaina. Platai 
karštu vapdeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 
3 blokai iki elevatorio, mėnesinių

nuošimčius.

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

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

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 M. Western Avė.
Ravens’vood 3069—0196

K A TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas ’
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI i ““k, 1
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

rendų $305. Tas namas pirktas bir
želio mėnesyj, 1920 už $42,000, kas

12 1112* A • *nors gali nupirkti jo paties pasiu-; 
llyta kaina. Apžiurėkit tuojau. Tas 
namas iums uždirbs pinigų tuojau, i 
Savininkas ant vietos, arba tclefo- 
nuokit savininkui Austin 2145.

PA H DAVIMUI 2 lotai Hammon- 
!de£ tiktai bliski įmokėti, kitus po 
$1o į mėnesį. Savininkas Newcastle 

11912.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 5
TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS----------------------------- --

Mes pasiimam ir dastntom bile ( PARDAVIMUI didelė ne- 
S."s. Pigi”ka^ann,p’0\"andykurip“.;!svaiginamų išdirbinSjimo įstai- 
mus. Tai|)gi turime naujus pirmos ga, L„ -------- -------------
rųšics rakandus

Columbus Park Furniture Co. 
5655—;

PARDAVIMUI didelė ne-

iii>gi turime naujus pirmos ga, su visomis mašinomis ir 
rųšies rdkaųdus......................... ištaku. Priežastį pardavimo pa-

57 w. Madison st. Co). 0.319 tirsite ant vietos. Sykiu par-, 
------ ---------------------- ——■— : duodame ir 2 trokai. 806 W.

$400 — ’VEBTA $2000 36 St., Tel. Boulevard 2092/
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų vvalmit valgomo kam-

Mes išmokinsime jumis. Uždirb-1 bario setas, 5 šmotų pusryčių1
> kol mokinsitės. Atsišaukit luo- __x__ A x__ ______ _______ •__ ,

Pasimatykit su
M R. SPEG 

111 W. VVashington St. 
Room 337

GERAS DARBAS
Reik ja trijų lietuvių vyru nuo- 

'atiniam darbui su geru mokesčiu, 
l'uri švariai atrodyti ir mažiausiai 
uiti 25 metų amžiaus.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
Lininkas arba janitorius. • Klauskite 
janitoriaus, užpakalinėj dalyj namo.

1447 So. Hamlin Avė.

setas, 4 šmotų walnut mieg
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NELSON STOPjAGE
6912 Cottage Grove Avė.

setas, du 9x12 Wilton Į 
miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

HAULING biznis — kontraktai su .
- . • ■ • • a w • * • A

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

1 niavietės, brukuotos gatvės, kaina 
$15,000. 7604 So. Winchester Avė.

f ______________ /_______________________________________ ■_____________________________________

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
1 netoli VVestern Electric Kompanijos, 
I yra gasas, elektra, vana, višbai, su 
1 grindimis aukštas skiepas, $1600 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. 1. Novak, 

1 4010 W. 26th St.

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 į mėnesį. Galim priimti lotą j 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280. 

CHARLESJARCHOW>

INVESTORIAI
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro-' * * Mes turime keletą ląbai gerų in
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma- PARDAVIMUI <» kambarių me- vestmentų, btzniavų ir upt. namų 
ginusiai 3*/a tono sunkumo perveži- Minis namas, fiirnas šildomas, 1 ka- South Side, 2 flatinių ir krautuvių.
mas. To garažas. amirtmenių zonoj, kili- Susižinokit su mumis jei jus jieškote -mas.

UNITED FORVVARDING CO.
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

Iro garažus, apiirtmenlų zonoj, kai
na $10500, tiktai $1000 cash. A. T. 
PEISTOR. 130 S. Oak Park Avė., 
Phone Viliūge 7500.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigini už 5t6 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7G19 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

' PARDUOSIU $250 vertėj vargonus 
r $150 fonografą po $60 Cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St.,

* i-os lubos.

PARDUOSIU savo $850 grojiklj, 
/■suolelį, rolelius, cabinet už $115. iš

mokėjimais.
6136 So. Halsted St.

Furnished Room s
JAUNAI šeimynai duosiu tris rui- 

taus dykai, kurie apsiimtų man pa
gaminti valgį. Ruimai štymu apšil
domą. Beizmente

1161 Universtty Avė.

RENDAI kambariai dėl pavienių 
vyrų, gali ir du gyventi viename 
kambaryj. Kam reikalinga kreipki
tės. 2113 So. Halsted St., Telefonas 
Canal 5177.

For Rent
RENDAI 4 kambarių flatas. Švie

si, pečium šildomas, elektra ir mau
dynė, naujas namas. %

5530 So. Alba n y Avė,
t ■ N

r RENDON garadžius ir ’ parodai 
vieta. 1713-19 W. 35th St, Telefo-i 
nas Republic 4968.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ko nors geresnio.
H. J. COLEMAN 

5857 S. State St.
Tel. Wcntworth 5702 GRAŽUS mūrinis bungalow, karš

tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren- 

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME j ^aLTy'cO? 9201'
S. Westem Avė.. Beverley 7330.

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty-1 
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian- į 
die pas

M R. CO8TELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
<ai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karpetukas nykai pir- 
kėjuL George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

MES turime gėrį vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
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.

Beikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosoland Motor Car Co„ x 
10857 Michigan Avė.

REIKIA vyrų arba moterų — vi
sada arba dalinam laikui. Mes pasta- 
ty.dme jumis i bizni be jokių išlai
dų dėl jūsų. Tapkite nepriguimlngu. 
Pasiūloma J,J> ’* 
propozicija.
liks draugu per visą gyvenimą. Ne 
stakas arba 
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 — Canal 6480 
1425 So. Racine Avė.

didžiausia išpardavimo
Kiekvienas kostumeris

real estate. Tai proga

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas .......... $79.50
Mohair parlor setas .......... $62.00
Walnut miegruimio setas $45.00;”; . .. nrj»>RStiet,' iiims 
Walnut valg. kamb. setas $45.00 rJlw į*/ 
šešių tūbų, vieno (hal radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
MATYK1T MUS PIRMIAUSIA

WAREH()USE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove 

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

------- NAUJAS 19 apartmentų namas, 
PARDAVIMUI senas biznis pi- pasirinkimas North Side apielinkėj, 

ųiai, mėnesinių įplaukų $2000. Už- namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
laikome batterys, gaso ir alyvo 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
reikmenis. Užtektinai vietos dėl bungaiow, Edgebrook Manor, 
taisymo. įvažiavimas tiesiai iš gat- akrų farma j Taylor, Wis.. ! 
vės. Savininkas 4614 So. Wentern lai į Niles Center. 9 

| Avė., Tel. Lafayette- 7422. • , , ,
-------- Mainy.sim į tą ką jus turit. ; ^79 
įsteigtą, PARDAVIMUI naujas 19 apt. na-1

mas, palinktoj apielinkėj. KLAUSYKIT Naujienų skaitytojai.
---------- Jei jus norit gero pirkinio real es- 

PARDAVIML’I spaniškas bunga- tate, pamatykit šį moderniškų 4 fla- ____________ __________________
Įow, kampas, . 50x125, ..Edgebrook Į tų.na^_ Įmokėti $8000 ir po $150 į, MUSŲ ^Hyrimu Matytų 10 mo- 

ina nnmaa 9 nn^ tranannHn demiškų po 5 kambarius I)Ungal0W,
PAmatvkii m ? apielinkėj, 1 blokas nuo 22

Pensacola 9319 000. Savininkas 6766-76 Onarga Avė. ^aPĮe ^f ^Jak^Park111“! ”
-------------------  cor. Oxford .St., Belmont 0732. ffiiurikit td nSpirksiię 

vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- j kaina. $8500. Mes pastatysim ant 

pliąno kon- jusų loto už $1900. kitus kaip rendą.
‘ ‘ ............................. JOHN SKAIDĖ Jr.,

Te). Riverside 6097

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxt 
< , ’ mūrinius bungalow, tile stogas, k. v.

’.'j k? .2' 5. stikliniai porčiai, gražios konstruk- tai | Milės center, 2 lotai North-) cjjO8f ngra geresnių Chicagoj, atdaros 
brook, 1 lotas 2140 S. Homan Avė. | kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade; 
\fnini'cnn a t 1/o mes turit . .

DELIKATESEN senai į.....
gyvenimui kambariai, parduosiu pi- ' • £« vi io». ‘

5648 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki 9926-52 Normai avė.’ ar
ba phone Beverly 7900.

loW, kampa.S, o0xl2d, L.U^CUI v<4 puvncv, vovvv 11 pv
ICE Cream parlor ir restauran- Manor, netoli Devon ir Forest Pre- mėnesį. Mėnesiniu įplaukų $315. Nau 

tas, partnerių nesutikimas, biznio serve/išmokėjimais. ------- 0 5 — *--------- A~
daroma $500 j metus, rendos $40., S. F. KOERNER
8009 Ogden Avė., Lyons, III., Tel. 4103 Belriiont Avė 
Lyons 7124. ... ■ ...... ..........

---------------- ---------------------------- PARDAVIMUI aukšto medinė ---------------------------------  
i PARDAVIMUI įjrosernė ir kend- cottage, karštu vandeniu šildoma, 5-5 KAMBARIŲ m 
žiu Storas su 5 pagyvenimo kam- viškai. garažas, įplaukų $80. j mė-11ow, stikliniai porčiai, 
bariais, pigiai. Priežastis — apleid- nesį, kaina $7500', įmokėti $500_ ar- strukcijos. ‘fumace šildomi ant jūsų 

"932 išmokėto loto už $ll,Q00, cash $500..
Tel. Pro.spect 9710. kitus rehdos išmokės. Pamatykit mo- 

____________delj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
_____ -------------------tysim bile kokios rūšies bungalow ar- ' 

ba flatinį namą, tik biskį įmokėjus.

žiu miestą. 834 VV. 33rd St.
nuimi pnunvii

ba parduosiu už $7200 cash. 5! 
So. Honore St

PARDAVIMUI Soft Drink parlor,; 
visokiu tautų apgyventa.

2001 W. 18th Street i ba flatinį namą, tik biskj įmokėjus. 
PARDAVIMUI — nauji 5-6-7 ŲRACKEL CONSTRUCTION CO. 
mbarių rezidencijų namai, Room Ju^/per“ 9M6

2 šmotų parloro setas, $25 j----------------------------------------  i
2 šmotų prikimštas setas, $201 PARDAVIMUI ^roseris ir kend- kambarių 
i -.--r. «<> krautuvė arti didelės mokyklos, presuoų plytų, plieno konstruk-Lovos, $2 1783 Ruble Street < .. 1 j • x-u ~•cijos, karštu vandeniu šildomi, 

, viena 
t f rentiniame kam

baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 

i gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų ply.tų garažas, lotas 
50x32, kaina $13,500, tik biskj galit turėti savo modernišką 2 fla- 
jmokėti, kitus kaip rendą. Kaip tu namą, mūrinį, netoli 71 St. ir c ' * * • A 11 ir t M (k Q t V U11

Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos 1 liampos 

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

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

$3

$189

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 2 naturalės Ugnavietės, 
senai išdirbtas biznis, lietuvių skiepe, kita 

kitų tautų apgyventa. NAUJIE-
nė, 
ir 1 . ...........

i NOS, 1739 So. Halsted St., Box
A iNo 1006.

GERIAUSIS bargenas North West į ma, f 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- galov 
ražas. Kaina $5,600. cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

ir

--------------------— ■

RAKANDAI nauji ir vartoti.
MAN reikia pinigų tuojau, parduo- Duofold setai $95, walnut mieg- 

su suoleliu ir roleliaiš už $65 cash. niuimio setas, $79, kaurai, val- 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., gOmo kambario setai, pianai, 
l-oa lubos.vietrolos, išmokėjimais.

ŠIOS savaitės bargenai Cut Rate GARFIELD STORAGE 
Piano Krautuvėse: 5929 So. StatexSt.

Upright pianai — $35 ir daugiau_______________________________
Grojikliai pianai — $75 ir daugiau !Grand pianai — $150 ir daugiau GRAŽUS mohair parloro setas,
Radi o setai — $20 ir daugiau *50. Puikus walnut miegruimio se-
Fonografai — $10 ir daugiau |las, <45. 7 šmotų walnut valgomo
Jus turit pamatyti tuos puikius . kambario setas, $40, 2 VVilton kau- 

bargenus, kad įvertinus jų vertę, rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
Tarpe jų randasi Starck, Angelus, kada. Avallable Storage Co., 7732 
Balawin, Bush ir Lane, Bellman. Stony Island avė.
Conover ir t. t. Krautuvė atdara ik i aMMMaaaaBMaHBaaBMMaaaaMMnMMWaaaM 
9 vakaro. Lengvais išmokėjimais.

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street

Miscellaneous for Sale
_______įvairus Pardavimai_______

LIETUVIŲ atydon. Natiji kailiniai 
padaryti Ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbam kailinius kaip 

i jus norit. Kautai valomi, prosinami, 
* , Blumfield Fur 

, Shop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS
17 fonografų,. $15
8 upright pjanai, $25
9 grojikliai pianai, $75 Jūsų pa- į hu pamu§a|u $20. 

brinkimui, tiktai biskj įmokėti, tai shoD Room 204. Sta 
viskas kas reikia.

NATIONAL STORAGE
2332 W. Madison St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaizai

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

Exchange—Mainai

SVARBU
Jei jus turite antrus mor-

LIETUVIŲ ATYDON
Mes turime keletą gerai apsimo

kančių 2 flatinių namų, kuriuos 
parduosime nebrangiai. Tik įmo
kėti $1500, o kitus kaip rendą ir

Western. Atvažiuokit ir pamatykitw w * 1 • ▼ 1 Vlv'lvlll, l Y <!/.! Uv ■> 11 II | 11 iu * %V rV i 1

gilius, staką arba bonus, mes ^en nuvažiuoti. Į vakarus nuo! tuos gražius namus. Tik keletą do-
išmainysime jums į namą. Ra
šykit

C-0
208

P. PERICH
A. A. Lewis & Co.
W. Washington St.

i------- t

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

4 FLATŲ medinis namas 2 po 
4 ir 2 po 5 kambarius. Parduosiu 
arba mainysiu ant bungalow, 
arba 2 flatų namo, randasi ant 
So. Racine Avė.

Savininkas
x 4811 Archer Avė.

Wilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba Waukegan 
Boad iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road j šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glęnview, 411., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

lerių investavus, vėliau uždirbsite 
daugiau.

Southwestcrn Realty Co., 
7149 S. Western avė. 
Hemlock 3900—01-M)2

Aš turiu 8-3 aukštų mūrinius na
mus, kurie randasi 901-3 W. 19th St. 
ir 900 W. 19th PI. Parduosiu pigiai 
tik biskj įmokėjus. Pasimatykit su 
savininku. 3635 Douglas Blvd., Craw- 
ford 0938. MR. STOREN.

loto 
6134

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Milwaukee Avė. ir Belmont, savinin
kas 3187 Davlin Ct., 1-os lubos.

Atsineškit su savim šį skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

(__ ____
KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ak jus ži
note, kad jus galite įsigyti' namą 
mokant dar mažiau neąu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
)iingaio\v, su stikliniais porčiais, 
(aršiu vandeniu šildonih, ugnavie
tė. Dar galima pristotyti du kam-

NAMAS NORTHWEST 
PARDAVIMUI

Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nupirksi! 5 didelių kambarių 
namą, radio plug, 'ugnavietė, bufe- 
hs, knygynas, tile Ir lašų vana. 
mūryta vana, pedestal skalbimui 
ovys, plieno konstrukcija, 1'48 pė

dų ilgumo lotas ir viskas kas rei
kalinga moderniškam napiui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota člč, $25 į mėnesi su nuo
šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., biskį į šiau
re nuo Diversey. I 
WATS0N BOND AND MORTGAGE

CO.
įpėdiniai

OLIVER L. WATS0N & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue

MŪRINĖ REZIDENCIJA
6425 Morgan St., 9 kambarių re

zidencija, 5 kambariai pirmame auk
šte, 4 miegruimiai ir vana antrame 
aukšte. Aržuolo trimas, karštu van
deniu šildomas plieno konstrukcijos, 
2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas 
dėl 3 automobilių arba trobų, įvažiavimas iš gatvčs ir 616s. Sis namas pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. 
Geras riamas žmonėms su bizniu kur 
yra vartojami trokai ir ąera vieta 
dėl rooming house. Išmokėjimais pa
gal sutartį. x

Telefonudkit Normai 1646

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.

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau. V \

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

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

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

Buvus California Saniple Furn. Co.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyk it tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankvkit.

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

>arius ant viškų, garo paipos jau 
en yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosinimjuii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo įmokėjimą, 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. T 

arba pašaukite Rex Realty 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St. 
Tel. Randolph 1630

pamatytl 
imsime I

kaina

Rnšykit 
r and

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $l',500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

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

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungakvv randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų 
bungalows, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900

Už

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

■ųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskj įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na- 

, 5 iki ūkambarių mūriniai bun- 
galovv ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogasf lile va
na, ugnavietčs, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50y160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty-

■ si m pagal j tisų norą.
JONAS. BROS.

451 Riverside Drive 
Arba rašykit Rox 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jum« apsi‘»vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausls plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko. 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis namas'su garažium. Puikioj apieMn- 
kėje, • Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. % bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar- 
žuolox medis, furnas šildoma, stikli
niai porČiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30yl26, kaina 
tik $6,700. Rusiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. .IOSEPH STBNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. ('.anai 
1272.

orčiai, gražiai dekoruotas,

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, arŽuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Saukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalovv, 5 
bambarių, miegojimui porėtai, k. v. 
š. jmuryta vana, lietaus lašai, dide
li viškal, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
eijos, tik biskį įmokėti. HOME 
BUILDEBS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. (kntral 0925.


