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Lietuvoj laukiama permainų
Krikščionys gerinasi 
kairioms partijoms

Tautininkų- derybos su 
krikščionimis nesiseka

Galimas krikščionių su valst. 
liaudininkais susiblokavimas

[Specialė korespondencija Naujienoms]
KAUNAS, lapkričio 3. — Lietuvos politikos gyve

nime eina kuris ne kuris persilaužimas, tam tikras po
litinių partijų persigrupavimas.

Iki šiol tautininkai mėgino vienų vieni vilkti vals
tybės vairą, bet, nesurasdami šalyj pritarimo, atsidūrė

(Paeitie and Atlantic Photo]

Iš potvinio Vermont valstijoj. — Būrelis vaikų iš White River Junction, Vt., žiuri į apsem
tus savo namus. Dedama pastangų atstatyti namus ddr prieš žiemos šalčius.

klaikioj padėtyj. Daug jų norų, pasiryžimų turi eiti 
vėjais, nes visi sumanymai susilaukė tik protesto, ir 
kartais tie protestai išsiveržia kruvinomis riaušėmis.

Krikščionys demokratai, gerai įvertindami tauti
ninkų susidariusią padėtį, pradėjo meškerioti, uostinėti, 
bene šį tą laimėsią. Juodvarniai visuomet lekia tenai, 
kur aukų jaučia, a

Jų lyderis, kunigas Krupavičius, “juoduoju Myko
lu” vadinamas, bažnyčiose per pamokslus pradėjo girti 
liaudininkus ir socialdemokratus už jų gerą taktą ir pa
siryšimą ginti konstituciją. Mat .dabar Lietuvoj visai 
nebemitinguojama; tik bažnyčia gali sau tokią pramo
gą sudaryti. Taigi kun. Krupavičius žino ką darąs: jam 
reikia įrodyti, o drauge ir pabauginti tautininkus, kad, 
ko gero, jis galįs ir su kairiaisiais susidėti, jei tauti
ninkai nemėgintų jam rankos ištiesti, o užsiprašyti, de
ryboms einant, visuomet privalu.

Ir prasidėjo derybos. Krikščionių demokratų lyde
riai jau tariasi su tautininkais ir ieško bendros linijos, 
o drauge kun. Krupavičius viena akimi mirksi liaudinin
kams ir socialdemokratams, ar jie nesutiksią, reikalui 
esant, sudaryti plačią koaliciją.

Žodžiu, buvęs iki šiol partinis išsiizoliavimas lyg ir 
nyksta, — pradeda vieni kitų teirautis, tartis, nors ir 
dar ne visai oficialiu keliu.

Niekas netiki, kad krikdemai galėtų galutinai su 
tautininkais susitarti, — perdauk vieni kitiems yra 
Įkyrėję, jei bent aukštesnioji dvasiški jos vyriausybė 
juos vienus su kitais suvestų. Toj plotmėj ir ktinigai ir 
tautininkat darbuojasi.

Yra daug daugiau vilties, kad krikdemai greičiau 
suras bendrą kalbą su liaudininkais, jei visa tai natū
raliu keliu eis. Bet jei taip ir įvyktų, naudos maža butų. 
Vieni ir antri turi tik balsuotojus, o dabartinėms gyve
nimo sąlygoms reikalinga ir kai kas daugiau. Balsuo
tojai dar nesudaro realios pajėgos. Vis dėlto vieni ir 
antri susibūrę visuomenės gyvenime turėtų tam tikro 
svarumo, ir nors dabartinėmis gyvenimo , sąlygomis 
tas svarumas butų silpnai jaučiamas, bet lašas van
dens akmenis skaldo.

< , i
Referendumo reikalas dabar antraeiliu dalyku vir

to. Krikdemai prieš jį nusistatę, ir tai suprantama: jie 
nenori legalizuoti dabar esamą padėtį, šiaip turėtų su
varžytas rankas.

Vis tik reikia konstatuoti faktas, kad Lietuvos gy
venime iškyla naujų faktorių, sudarančių tautininkams 
daug nemalonumų ir naujo rūpesčio. Ne taip lengvai 
viskas klojas, kaip iš pradžių jų buvo manyta. Pasiro
do, kad vairas lengviau sučiupti, negu juo vairuoti.

Netolima ateitis daug naujo žada ir Lietuvos gy
venimas tur būt normalesniu pulsiu ims greitai pulsuo
ti, negu iki šiol pulsavo. Visoj atmosferoj jaučiama kaž 
kas naujo.

Jau ir tai svarbu, kad prasideda Šokios tokios 'de
rybos. Juk iki šiol visas gyvenimas išrodė miręs.

Gandai apie žygius 
prieš Lietuvą tik juo

kai, sako Lenkai
Valduvos vyriausybė tikrina, 

kad lankai nė nemanų apie 
b*t k ui] kaimyno puolimą

VARŠAVA, Lenkija, lapkr. 
17. [N. Y. Times]. Paleisti 
iš Maskvos paskalai, buk Len
kai rengiąsi staiga pulti Lietu
vą, Varšavoj laikomi juokin
gais.

Oficialiniuose lenkų rateliuo
se tikrina, kad, nors santykiai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos jau 
ilgoką laiką Įtempti, vis tik 
apie bet kurį ginkluotą veiks
mą iš Lenkų pusės negalį būt 
nė kalbos.

Lenkijoj viskas ramu ir ne
matyt jokių kariškų prisiren
gimų. Vyriausybė sako, kad ji 
visai nesuprantanti, iš ko ga
lėję tokie gandai kilti.

i
Meksika užgynė eksportą
MEKSIKOS MIESTAS, lap

kričio 17. — Meksikos yvriau- 
sybė užgynė eksportuoti kvie
čius, kukurūzus, pupas, žir
nius, bulves, sviestą ir cukrų.

Pabėgo su 31,000 dolerių
PEKINAS, Kinai, lapkr. 17.
Pabėgo Harry Krenz, bu

vęs Amerikos legacijos Peki
ne valdininkas, pavogęs $31,- 
0(M> valdžios pinigų.

Neboja užgynimo
BŲOHARESTAS, Rumanija, 

lapkr. 17. —Nežiūrint valdžios 
užgynimo, nacionalinis ūkinin
kų partijos kongresas šaukia
mas susirinkti Albajulioj atei
nantį sekmadienį.

Sniego audros Wisoonsine
iM!LWAUKEE, Wis„. lapkr. 

17. — šiaurinėj Wisconsino 
daly siautė smarkios sniego 
audros, padariusios nemaža ža
los, ypač žvejų laivams ir eže
ro dokams.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 17. 
— Italų banditų tarpusavio 
kautynės čia buvo užmuštas 
Ben Amato, 44 m. amžiaus, 
kepėjas.

Stalino giminaitis 
“čekes” galva

Sovietijos diktatorius daro 
stambių pakeitimų valdžioj

MASKVA, lapkr. 17. — So
vietijos diktatorius s Stalinas, 
kurio tikroji pavardė yra 
Džiugašvili, dabarstengiasi 
dar stipriau įsitvirtinti.

Išmetęs Trockį ir r<Zinovjevą 
iš komunistų partijos ir paša
linęs jų draugus — Kamene- 
nevą. Bakovskj, Smilgą ir ki
tus opozicijos vadus — iš 
centralinių valdžios organų, 
Stalines daro daug pakeitimų 
valdžios aparate.

Vienas svarbiausių tokių pa
keitimų, tai pašalinimas dabar
tinio vyriausiojo Ge-Pe-Ų 
(“č?kos”) galvos V. Menžins^ 
kio ir pastatymas jo vietoje 
Anastazijo Mikoiano.

Miko’an, kurs yra Stalino 
giminaitis, iki šiol buvo preky
bos komisaras. Del ko buvo 
nuverstas Menžinskis, žinių nė
ra, bet buvo girdėt, kad slap
tomis jis rėmęs Trockį.

Artemy Liubovič skiriamas 
pašto ir telegrafo komisaru, 
vietoj dabartinio Ivano Smir
novo. Pastarasis, mat, pri
klauso Trockio opozicijos gru
pei.

Valo partiją nuo opozicijos
BERL1NAS, lapkr. 17. — 

Praneša, kad Rusų komunistų 
partijos kontrolės SkomĮisija 
Maskvoje ir Leningrade išme
tė iš partijos dar 165 narius, 
kūne buvo įtariami kaip Troc- 
kfd-Zinovjevo šalininkai.

Politbiuro (politinis biuras) 
nutarė taipjau pašalinti iš 
vietos pašto ir telegrafo komi- 
sm•> Smirnovą. Buvę, mat, su- 
®Atn, kad Smirnovas slaptai 
n ’k’ai'sęs Trockio grupei ir 
it duodavęs opozicijai visus 
slaptus sovietų valdžios nuta
rimus.

MASKVA, lapkr. 17. - A- 
merikos žydų šalpos draugija 
“Ort” padarė šit sovietų val
džia sutartį, kuria tai draugi
jai leidžiama per ateinančius 
penkerius metus importuoti ir 
dykai išdalinti žydų įvairių 
amatų darbininkams Rusijoje 
11/2 miliono dolerių vertės ma
šinų, darbo įrankių ir žalių 
medžiagų.

Italų demonstracija 
prieš Francuzus ir

Jugoslavus
įtūžę dėl Francuzų-Jugoslavų 

sutarties; demonstracijas po
licija išvaikė 

' —--------- _
ROMA, Italija, lapkr. 17.— 

Įtūžus dei Francijos ir Jugo
slavijos pasirašymo draugin
gumo sutarties, kurią italai 
laiko kaip sutartį prieš Itali
ją, ir dėl pranešimų, buk Ju
goslavijoje įvykę, nedraugingų 
italams demonstracijų, fašisti
nė Romos jaunuomenė, dau
giausiai studentai bandė su
rengti demonstracijas prieš 
Jugoslavijos legaciją ir Fran
cijos ambasadą. Demonstran
tai betgi buvo stiprių policijos 
jėgų išvaikyti.

*
Prancūzai ginkluoją Serbus
LONDONAS, lapkr. 17. — 

Reparacijų sąskaiton, Francija 
duoda Vokiečiams milžiniškų 
nlieiio, odos ir medžių užsaky
mų. Prekes pristatomos Fran
cijos sienon, kur jas priėmę 
franeuzų agentai siunčia j Ju
goslaviją. Vokiečiai tuo labai 
džiaugiasi, kadangi kiekviena 
markės vertės prekė, pristato
ma Franci] ai, išvaduoja juos 
nuo mokėjimo reparacijų gy
vais pinigais.

F/ploni ati iriuose rateliuose 
manoma, kad Francija ginkluo
janti Jugoslaviją prieš Italiją.

NEW YORKAS, lapkr. 17.— 
Mirė Frederick E. Fitzpatpck, 
American Locomotive kompani
jos pirmininkas.

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

Daugiausiai apsiniaukę; ne
didelė temepraturos atmaina; 
pusėtinas, daugiausiai žiemių 
krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp\27° ri 31° F.

šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 1:82 
ryto.

Kinai kaujasi dėl 
Kantono

Dariu partija bandė imti mies
tą; paskelbtas karo stovis

HONKONGAS, Kinai, lapkr. 
17. — Praneša, kad darbo par
tija, čang Fatfui vadovauja
ma, bandžius paimti Kantoną. 
Ištisą praeitą naktį tarp abiejų 
kovojančių pusių ėjęs smarkus 
.šaudymas.

Kantono mieste esąs paskel
btas karo stovis. Vartai į sw- 
timšalių koncesiją tapę užda
ryti ir užbarikaduoti.

Pasak pranešimų, darbiečiai 
buvę jau Kantone užėmę tele
grafo įstaigą ir visame mieste 
buvę skleidžiami atsišaukimai 
antrašte “šalin Li Chai-Sumą 
(Kantono generalissimą).”
Neramumai Jeunkonge; siun
čiamas Amerikos karo laivas

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
17. -4 Del gautų žinių, kad 
Jeunkonge kilę didelių nera
mumų, iš Honkongo tapo pa
siustas i Jeunkongą Jungt. 
Valstvbiu karo laivas Ashevil- 
le.

Pranešimai sako, kad į A- 
rh^rikos katalikų misiją ten 
buvę įsiveržę demonstravusie- 
?» darbininkai ir studentai, bet 
kinų kariuomenės dalis įsimai
šė ir keletą demonstrantų va
dų Suėmė. Del to kilę neramu
mai. Darbininkai reikalauja, 
kad vadai tuojau butų paleisti.

FRANCUZŲ NELAISVIA1 Iš
PIRKTI Iš MAURŲ

RABATAS, Moroka, lapkr. 
17. šeši franeuzų nelaisviai, 
jų tarpe dvi moterys ir d /i 
jaunos mergaitės, kurie buvo 
morokiečių būrio sugauti ir 
laikomi nelaisvėje nuo spalių 
mėnesio pradžios, pagaliau ta
no išvaduoti ir šiandie atvyko 
i vieną franeuzų karo postą. 
Nelaisviai įves Seeg, Jean 
Mnillet, m-me Prokorov, baro- 
nesa Steilieil ir dvh Amaud 
šeimos mergaitės — buvo iš
pirkti už 2 milionu frankų au
ksu (apie $400,000).

Sargas žuvo ugny
BEAVER FALLS, lapkr. 16. 

— Gaisras sunaikino, padaręs 
$100,000 nuostolių, Beaver 
Fa Ils Art Tilo kompanijos įs
taigą. Ugny žuvo sargas Čh. 
Hagenbachan.

Dideli šalčiai N. Dakotoj
MINOT, N. D., lapkr. 17.

North Dakotą užklupo dideli 
šalčiai. Praeitą naktį čia ir a- 
pielinkėj šalčio buvo 19° že
miau zero.

Supykęs pašovė savo tėvą
MARTINSBURG, W. Va., 

lapkr. 17. — Del to, kad tėvai 
jį barė, kam jis meilinasi vie
nai jaunai, liet tekėjusiai, mo
teriškei, Albertas Imbach, 20 
mietų amžiaus, patykojęs lau
ke savo tėvą, farmerį Charles 
Imbachą, šovė jį ir pavojin
gai sužeidė. Sūnūs pabėgo.

CLAiRKSBURG, W. Va., lap
kričio 17. — Už Kiaurų muši
mą savo arklio, vietos pilietis, 
R. Goff, buvo teismo nubaus
tas 6 mėnesiais kalėjimo ir 
$100 pinigais.

Washingtoną kliudė 
smarkus viesulas

Trys žmonės užmušti, daug su
žeistų; daug žalos padarytą

W AS HINGTON AS, lapkr.
17. —, Krašto sostinę šiandie 
kliudė smarkiausi vėjo ir lie
taus audra, padarius daug ma
terialinės žalos. Del audros 
trys žmones, kiek žinia, nete
ko gyvybių, daug kitų buvo su 
žeista. Daugiausiai nukentėjo 
žiemių ryųt ir pietų rytų mies
to dalys, kur buvo daug stogų 
nuvartyta ir namų gadinta. 
Vienos mokyklos trobesys bu- 
vo visai sugriautas. Visame 
mieste daugybė langų išdaužy- 
ta. |

Nuo audros nukentėjo ir ki
tos Washingtono kaimynijoj 
vietos, kaip Hyattsville, Md., 
Alexandria, Va., Bladensburg, 
Md., ir kit.

Audra užėjo tuo metu, kai 
Prezidentas Coolidge kita mie
sto dalim važiavo iš Baltojo 
Nrmo į Union stotį traukiniu 
:šv.gkti į Philadelphąi.

Cco’idge Phiiadelphijoj
PIIILADELPHIA, Pa., lapkr. 

17. ™ Philadelphijon atvyko 
Prezidentas Coolidge. šį vaka
rą jis bus Union League klu
bo svečias ’ ir gaus to klubo 
aukso medalį už nuopelnus 
va’stybės tarnyboje.

Darbo laukas
Darbo vadai matysis su Prezi

dentu Coolidge’u

WASHINGTONAS, lapkr. 
17. Pittsburgh,“ laikyto! 
darbo vadų konferencijos iš
rinkta specialinė komisija ma
tysis su Prezidentu Coolidge’u 
Baltaiame Name ateinantį pir
madienį. Komisija pristatys 
Prezidentui dalykų padėtį, 
viešpataujančią dabar vakarų 
Bennsylvanijos minkštosios an
glies srityse, kur streikuojan
tieji angliakasiai žiauriai ka
byklų sargybinių ir valstijos 
policijos persekiojami ir tero
rizuojami.

Vakar komisija lankėsi pas 
Pennsylvanijos gubernatorių, 
Fi.«h<»rj, kurs žadėjo angliaka
sių skundus ištirti.

AITRŲ GINČAI BRITŲ PAR
LAMENTE

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Lordų bute šiandie buvo karš
tų ginčų dėl vyriausybės nusi
statymo laivynų mažinimo 
klausimu \ ir dėl įvykusios pra
eitą vasarą Genevoje Jungti
nių Valstybių, Anglijos ir 
Japonijos llaivynų konferenci
jos nepasisekimo. Ataką prieš 
vyriausybę vedė buvęs kabine
to narys, lordas Cecil.

Pirmas admiraltijos lordas 
W. C. Bridgeman pranešė, kad 
vyriausybė nutarus vietoj pro- 
jaktuotų trijų kreiserių šiemet 
testatyti vieną.

Tuo tarpu atstovų bute dar
biečiai, Ramsay MacDonaldo 
vadovaujami, vėl atakavo vy
riausybę, premjero Baldwino 
asmeny, dėl jas nesirūpinimo 
anglies kasyklų ir nedarbo 
klausimais.



Miegas ir kokia
nauda mums iš jo

Kaso Dr. Margeris

Tęsinys)

7. Neramus ir sveikatai netikęs 
miegas

Ne visada miegas būva ra
mus, tvaikus, kunui ir protui 
tik naudą nešąs. Gana dažnai 

vi»»<5 dol tam tikrų, 
kaip toliu matysime, išvidinių 

(internal) ir išorinių (exter-| 
nal) aplinkybių, jog miegas ne 
tiktai kad neduoda kunui, są
monei ir protui ramiai pasilsė
ti, bet atpenč juos kamuote 
kamuoja. Pažiūrėkime, kodėl I 
taip buvo.

Sapnai.— Jau žinome ir iš I 
pirmiau, kad mums miegant,! 
musų sąmonė nėra pilnai už-Į 
gęsus, bet tiktai mažiau arba 
daugiau prigęsus; taigi, jr są- Į 
monts apsireiškimai nėra vi-Į 
siškai išnykę. Vis dėlto, jei Į 
tik nėra tam tikrų vidurinių I 
arba ir išlaukinių erzinimų, ku-1 
rie paprastai paakstina vieną I 
ar kitą smagenų sritį prie biskj 1 
stipresnio veikimo, antraip ta-| 
riant, išbudinto, tai labai ga-Į 
]imas daiktas, kad mes tada! 
visai nesapnuojame. Bet ir iš-1 
vidiniams arba ir išoriniams er-| 
zinimams ėmus ir pradėjus! 
veikti, viena ar kita smagenų I 
sritis išbunda, šiaip netaip čir | 
veikimas prasideda, 
apsireiškimai, nors

kad jeigu ne sapnai, tai gal 
būt, retai kada 
nuobodumas 
vę, vadinas, 
sentume. O 
maturgams, 
kams.

fk&ms, etc., tai spėjama, kad 
I *panai laimi daug padeda. Maud- 
| sley kadaise pasakęs, “sapne 
ir pusgalvis gali kartais paro
dyt daugiau dramatinės jėgos, 
negu budėjimo stovyj kadir 
didžiausią vaizduotę turįs pa

išytojas”. Eranklin’as, sako, išsi
taręs (4ibanis’ui, kad sapnai 
jam labai daug padėję jo gy
venime ir darbuose. Burdach, 
Lotze, Voltairc, Condillac, Con- 
doreet, Coleridge, Tartani, Ma- 

•cario ir daug kitų, girdi, sap
nuodami svarbių idėjų ir su-1 
’estijų gavę. O kad proto dar

bas sapnuojant daug prisidėję? 
prie geriausių literatūroje, mo
ksle ir dailėje kurinių sugal
vosimo ir išpildymo, tai numa
tė pamato 
Heimhoitz, 
Maudsley, 
Eeehner ir daugelis kitų.

sulaužomas 
priskubintų senat- 
mes be laiko par 
novelistanis, dra- 

poetams, muzi-
filosofams, mole 

tai spėjama,

tikėti M. Lange 
Griesinger, \Brodie 
Ihneke, Herbart.

smagius, bet ir be galo bai
sius sapnus sapnuoja. Proti
nis susijudinimas, perapštus 
l^rnujo į smagenas sutek ėji
mas, arterijų sukietėjimas ga
na tankiai baisius sapnus su
kelia. Į kraujo apytaką (cir
kuliaciją) patekę nuodai, nors 
kitur kūne ir maža ką nepa
prasto padaro, tai smagenose 

lizdą nera- 
Be

vis tiek susuka 
miems sapnams išsiperėti. 
to, skausmas sąnariuose arba 

Į ir šiaip jau kur nors kūne, 
skrandžio nevirškinimas, šir
dies arba plaučių darbo apsun
kinimas labai dažnai sveikatai 
nederamus sapnus sukelia.

Reikia dabar galvoje turėti, 
kad šitos visos nesmagių, ne
ramių arba ir baisių sapnų 
priežastys yra, tikrai sakant, 
vidurinės priežastys. Mat, tai 
jos padaro taip vadinamus vi- 
lurinius erzinimus, kurie ner
vų takais pasiekia galvos sma- 
?cnas, taipgi ir smagenų žie
vę, o tada l-e sukelia tenais, 
žinoma, tik nekurtose srityse, 
-yškesnį sąmonės budėjimą,— 
) tai ir sapnas.

Nereikia betgi, 
hai tik 
i paeiti 
inorna, 
’ckiais

kad erzint
is vidaus kiltų; jie ga- 
ir iš lauko.
išlaukiniai 

erzinimais

tas bizonas velnias

‘betgi yra tiktai la
ša pnas, kurs daž-

vo nebuvo, jeigu tik jų men
kam protui neįmanoma, tai JAU, 
žiūrėk, ir 
kaitas. 

I I

Slogutis 
bai gyvas
niausiai atsitinka dėl to, kad 
sapnuojąs asmuo turi perdaug 
prikimštą skrandį ir gana pra
stą tenais virškinimą. > Tokiu 
budu, šiaip ar taip,, tvarkus 
dangų (diafragmos) darbas yj 
ra kliudomas, žinoma, sykiu ir 
visas kvėpavimo aparatas (prie
taisą) trukdoma. Bet slogu
tis gali pasireikšti ir dėl kito* 
kių priežasčių, kaip antai: abel- 
nas k ii no. .sąmonės ar-lia I>1’O- 
to iširimas bei iškrikimas; ru- 
pestis: baime; gulėjimas ant 
nugaros (aukštienikas); gulė
jimas taip, kad galva randas 
perdaug žemai; širdies dari*) 
trukdymas; kvėpavimo prietai
sų įveikimo trukdymas; maisto 
virškinimo prietaisų darbo tru-

kdymąs; o dėl to, kad kaip tik 
prieš mėnesines moteris slo
gutis dažniau, nei paprastai, j 
užpuola, tai spėjamu, jog jis 
bene tik ką nors bendro su o- ' 
varais (dėtimis) turi.

(Bus dauginu)

BLOGOS SLOGOS? VAR
TOKI? "CASCARETS” 
DEL PRAVALNINIMO S|

VAKARį
NebiiH Kalvos skaiido jimo. ožkle- 

tėjinio, NlotfŲ ar rugfitumo 
viduriuos? ig ryto

18, 192?

DEL KLBlKIV V 
kūdikiui iig4 vr 

k duodant jam Bagte
- . - • • - nn.TCk krūtimis

U Lengva l paduoU t » ™ 
lengvai suvirinę, kaip » .. «.

a.i)»!«>•!’"’ ssr^*“ ”:s»iS- 
>»• ?•“•'•

SMIGUS MMSTAS

T T ĮTIKĖK savo 
Unksmą gyvenimą

Btand, kaip 
penėti- — 
Pienas yra

sąmonės 
gana daž

nai labai netikslus ir netvarkąs, 
vis tiek atsiranda, o dabar 
mt<s ir sapnuojame.

Sapnas betgi nelygu sapnui. 
Kartais mes sapnuojame ir pa
budę gailimės, kad ilgiau nete
ko miegoti ir daugiau sapnuo
ti. žinoma, tokie sapnai pa
prastai būva smagus, primi
nus, tikrai sakant, nei psichi
nio nei fizinio musų gyvenimo 
jie visai nerukdo, skausmų ne
padaro. Brmianties daugelio į- 
žymių žmonių pažiūromis, gali
ma daleisti, kad tokie gerute-j 
liai sapnai 
gaiš tėra, 
nek idžia 
snūduriuoti, 
sau gyvent: 
leist. Mažu, 
paakstina sąmone ir protą prie 
nuolatinio krutėjimo, veikimo, 
plėtojimosi, didėjimo ir stiprė
jimo. šitokiai jmžiurai palan
kumo išreiškę tėra: M. dc 
Manaccine, Justrovv, Hcenva- 
gen, Maudsley, IHmboltz. 
Brcntano, Macario ir daugybe 
kitų. Spėjama, kad tos sma
genų sritys, kurios budint, re
tai kada veikia, tarsi, “užsi
darę”, “užsivėrė” gludi, mie
gant ir sapnuojant gauna dar
bo dirbti, taigi plėtotis, didė
ti ir stiprėti. M. de Manaceine 
pastebi, kad sapnas, girdi, nai
kinąs z vienodumą (monotingu- 
mą), kurs esąs žalingu jaus
mams, mintims ir dvasiniams 
jausmams (emocijoms). Pasak 
Davidson, Burdach, Novalis it 
kt., sapnas ir biedniemsiems 
leidžiąs kada-ne-kada jausti to
kių linksmybių, kokių jie ki
taip niekados nejaustų; mat, 
kartais ir ubagas sapnuoja tur
tingiausiu ir laimingiausiu žmo
gum esąs. Novalis prasitaria,

mums net naudin
gai būt, kad jie 
sąmonei ir protui 
vadinas, tik taip 

bergždžiai laiką 
daleiskime, jie

Baisus sapnai.
Ne visada betgi tenka mums 

palankius ir smagius sapnus 
sapnuoti. Jeigu tik musų ku
lto ar proto sveikata nėra kair 
eikia, tai dažniausiai ne tik 

kad nesmagiu#, nepriimnius, 
I bet stačiai baisius sapnus sap- 
Inuojame. Tokie sapnai vargi- 
Ina musų kūną, sąmonę ir pro- 
|''ą. Gero, sveikatai našaus 
I nailsio dabar, žinoma, nebe- 
I gauname. Pasitaiko kartais df 
I blogiau. Kaip žymus šitoje 
Įsrityj darbuotojas, McAVilliam j 

rodė, kad didelis kraujo spau- 
| limo pakylimas miegant atsi- 
I inka ypač tada, kai žmogus 
I baisų sapną sapnuoja. O Krum- 
Įbbaar ir jo bendradarbiai tu- 
I rėjo ligonių, kuriems bemie 
I 'ant, širdis plyšo. Jie per-1 
įžvelgę šiuo klausimu medi kali-j 
Į ię literatūrą, net dvidešimt to 
Ikių atsitikimų užtiko, tai yra, I 
pad miegant širdis plyšo. Ka-| 
dangi tokie atsitikimai įvyko,! 
veikiausiai, nuo perdidelio krau-1 
jo spaudimo, tai labai tikėtinas! 
dalykas, jer, ligoniai nepapras-| 
tai baisų sapną sapnavo. Pa-1 
galiau, juk mei patys savais! 
nuetikiais patyrę esame, kaip! 
kariais, baisaus sapno pagauti, 
vargais negalais išbundame:! 
sušilę, pailsę, bedrebą, o širdis,! 
tai tartum piestu krutinėję slo 
ja-

Baisus sapnas taciaus iš nie- Į 
kur nieko musų galvoje nepa
sidaro. Tam yra ir tikros, it I 
mokslui žinomos priežastys, j 
štr.i, histerija, neurastenija ar- 
’>a ir melancholija sergantįs 
gana dažnai ne tik labai ne-

Tai Imis, 
erzinimai, 

dažniausiai 
I nivn netikę rainiam miegui ap
linkybės: lova, pasiklojimas ar- 
I a ir užsiklojimas, kambarys, 

vieša, bildesis. Kad butų skai- 
ytojui visai aišku, kaip išori- 
iiai erzinimai veikia, duosime 

Į ?a tam tikslui kelis pavyzdžius.
Akykime, j miegančio žmo
gaus akis puola gana ryškus 

I iviesos spinduliai. laibai ga- 
Į ’tnas diaktas, kad jis dalatr 

ignj sapnuoja. O jei miegan- 
I liojo kambaryje kas ims ir ko- 
I kj nors trenksmą padarys, tai 
I labudęs jis, veikiausiai, pasa- 
I tos, kad didžiausią eksplioži- 

ą sapnavęs. Jei kas akme- 
I niukais met^s iš lauko į jo 

cambario sienas, tai jis, gal 
iut, karą sapnuos. Pakišus 
nįegančiam po nosia ką nors 
okio nepriimtinus, dvokinčio, 
bejoti mažai tereikia, kad jis 

iabar sapnuos labai nemalo
nioj vietoj esąs.

Slogutis.
Ankstybuose krikščionybės 

aikuose tikėta, jog slogutis — 
ai velnio darbas. Net ir ket- 
/irtaine šimtmety j po Kristui, 
kada Oribasius ir kiti tų lai
kų gydytojai tvirtino, kad slo
gutis yta niekas daugiau, kaip 
tik kokio nors priepuolio, ypa
čiai kvėpavimo sutrukdymo, 
reiškinys, — radosi, vis dėlto, 
žmonių, kurie dėl slogučio vel
nią kaltino. O ir šiandie dar 
pasitaiko kur-ne-kur žmonių, 
žinoma, be galo tamsių, ku
rie labai mėgsta jiems nesu- 
jnantumUs reiškinius velnio 
darbu išaiškinti. Kas kur bu-

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

tos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

STRENDIEGLIS IUMBA 
GO REUMATIZMAS

Greita, Tikra Pagalba su 
Red Cross Kidney 

Plasteriu
Kam kentėti kitų dienų, kuomet 

lis nuostabus plaleris gal greit pa
gelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
CroBN Kidney Plasterls panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia šilumų, 
pagalbi ir komfortų, Gyduolės per- 
• ištink h I skausmo apimtų vietų ir 
tarsi magišku budu pašalina visus 
skausmus. ,

Raudona flanelė užpakaly palai
ko šilumų ir padeda gyduolei per
sisunkti p< r odų į skaudamus mus
kulus Ir sąnarius. Mėgink Red Croa. 
Kidney Plasterį šiąnakt ir jsitikrink 
pats, kaip greit ši sena gelbstanti 
■vduolė įjašulins strėndioglj, rcuiuu- 

liziuų ir lumbago. \ Įsose \uiblinį>ę>.

Ar Jūsų Liežuvis 
Apsivėlęs Iš

Ryto?
Ardvc'ęa lietuvis yra ntvojlntras icnklaa 

Yr.i tikrai ženklą* virškinimo organų suiri
mo, kurio veda prie daugolio rusiu pavojin 
KU lirų. Ir tai yra tikras lenkiau, kad jum 
re kia Tanlae. Šioa Keros ir atsakančioa gy
duolės yra pa«cl bėjusios tūkstančiams, ku 
rių sveikata buvo visai (suirusi nuo skilvio 
ir tarnų trube lų — kur u buvo bandę "vis
ką" ir nieks 
viltim.

Skaitykit ką 
Aahland Avė., 
metus aš kentėjau nuo skilvio trubelių Ir 
mano apetitas buvo visai dingęs. Tanlae ii_ 
tikro man gerai pagelbėjo I Dabar mano vi
durių virikinimaa yra taip geru, kad ai ga
lių valgyti Dile ką. Al niekuomet nesergu 
slogomis — Tanlae utlaiko mane tokioje ge
roje sveikatoje."

Tu apslvilm lietuvis parodo jums, kodėl 
nuo menko dalyko jtpi tuoj tu pavargstate; 
kodėl jums skauda viduriai, turit £asų, 
rugitumų, svaigstabe. Pamatysit kaip pir- 
mutln's butelis Tanlae Jums pagelbės.

Tanlae yra padarytos Ii iaknų, žievių ir 
tiedu — gamtinių gyduolių dol sergančių. 
Nusip'rklt butelj nuo tavo vaistininko iian*1 
d'e. Jutų pinigai bus grątinomi, jeigu ne
pagelbės.

nepagelbėjo ir buvo nustoję

M r, Walter J. Erisbie, 2108 
Detrolt, Mich., sako: Šeši.

Tanlae
M MILUON BOTI LES USED

S. La. b'ABIAN &
809 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIU6AS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan 
ils patarnavimas.

Baby l>owder 
Kaip Mostis

Johnson’^ yra toks švelnus — 
toks' raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėju... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums "savo linksmumu 
ir gyvumu! '

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei— Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

Nuaipirkit už 10c baksuką.
Galvos skaudėjimas, raugėji

mas, apsivėlęs liežuvis, užkimu
si nosis nuo slogų visuomet 
atsiranda nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo maisto vi
duriuose arba didelių rugštumų 
viduriuose.

Nuodingos medžiagos susigrū
da žarnose, vietoje, kad butų iš
mestos lauk, jos įsigauna į krau
ją. Kuomet tie nuodai dasiekia 
švelnių smegenų ir Užgula juos, 
tuomet greit pasidaro galvos 
skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skilvį, 
prašalina skilvio rugštumus, ne
suvirškintą maistą, gasus, pra
šalina perviršį syvų iš kepenų ir 
prašalina visus nuodingus liku
čius iš žarnų. /

Cascarets pavartoti iš vakaro, 
tikrai sustiprins jumis iki ryto. 
Jos veikia kuomet jus miegate 
— už 10c baksiukas nupirktas 
nuo aptiekoriaus reikš švarią 
galvą, skilvį, atšviežins kepenis, 
žarnas mėnesiams laiko.

kaukite po 
etikos Vėliava”.

>£ei.l5 .l,.kui.iją
i !-;* P1’nuokjlc i •'7,f *us'1 icimyna nW*'i

kuri, spiri. New Y„rk,tu%^

1 vaL ryte. 0 I Keleiviai bus «»••• 
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Mr’ n l!rCn Priruoi v‘8>«ą jumsVir *vykiu-
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------ 7;™*»<hicay0 m

-------------- proadway, New York City

XAr Kūdikis Tarpsta? 
v Kūdikiams reikia gero, mais

tingo maisto ir užtektinai būtinų 
vitaminų, kad užtikrinus-normai j 

augimą ir stiprumų ir gerai ^libuda- 
votų kaulų. ' \

SCOTT’S EMULSION 
suteikia vitaminus kurių pienas ir kitas maistas ne- 
užtektinai turi reikalaujamo daugumo.

Biskis Scott’s Emulsion, duodamo regulia
riai, kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi be- 
veik magiško efekto dėl kūdikių ir jaunų vai- 
kų.

Scott &Bowne, Bloomfield, N. J. 27-39;

Care of Babies
Šitas kūdikis nesirgo nei vienos 

dienos ir neturėjo jokių neinalomhnų, 
kurie tęstųsi valandą. Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo geros 
sveikatos ir linksmumo? 'Ne valgiai, 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. No gyduo
lės, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lafio nėragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dąr ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina ij mažiau negu j penkioliką 
minučių f

Paslaptis to kūdikio puikaus stov:o 
ir Hudio nuo visokių nesmagumų ir 
negailų, kurie yra taip tankus pas kū
dikius. Tai paprasta, senai vartoja
ma Cnstoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castoriją, ir nie
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasirodanČiam karščiui, colic, 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castorlu yra grynos dar
žovės; štai kode) daugelis gydytojų 
jr pataria tėvams Vartoti Jas savo

kūdikiams visokio amžiaus — jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
mėgsta jų skoni!

Vienas žodis persergėjimui; gau
kit gryną, tikrą Castiriją. Fletcher’s 
Castoria yra originale. Tą rųši gy
dytojai pataria vartoti. Ir prie kiek
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti
nai ar busiančiai motinai, 'lodei at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

Children Cry for

CastoriA
.. .'.v:, :. J •» 1 • o . • . P. C'i »•.

2 >
E

žvilgančiai baltas

Maudynės Kambarys
ir

Nėra Rūpesčio Del
V alymo

VISUOMET

?CHEN 
*»2EBI

»?t4iJ'l*®«YWRT įtyjff-scoups 
C?®-POUSH^

Grynas ir 
Atsakantis

Plain or Hod Flavored

JOK
UNION

Vyriausi Dastatytojai

Nailonai Premier Sales Corporation
1525 Neivberry Avė, Chicagu, III. Telephone Canal 1310
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jkORESPONDENCI JOSI Į

Detroit, Mich
Nedalioj, lapkr. 20 d., Lietu

vių svetainėj, prie 25th ir Dix 
gat., vakare, bus pastatyta 
viena iš puikiausių operėčių — 
-Silvija" Dainų gražumaa ža- veiksjus„ 
vėtė žuvėja, o ir dainų yra apš-joJA 
čiai — 21 daina. Vaidinime gi i 
dalyvaus geriausi vaidintojai iri 
dainininkai, netik Detroito, bet i 
ir kitų miestų. Silvijos rolę vai-Į 
dins mokytoja S. Lukošiūtė, pa
sižymėjusi 
dintoja. Be 

. P. Varnas, 
Gyviutė, E. 
mošaitė, O. 
zienė ir k., 
tis Julius Krasnickas ir bosto- 
nietis A. Zinkevičius. Po vai
dinimo bus šokiai abejose sa
lėse. Visi atsilankykite.

— Rengėjai.

dainininkė ir vai- 
kitų dar dalyvaus 
V. Gabužienė, O. 

Bruzgiutė, M. Ta- 
Andruliutė, A. Ku- 
taipjau clevelandte

Kenosha, Wis

dalikėlių ir visokių tavorščiškų 
brostvų, nes Kupreišio prakal
bos apie Rusijos rojų vistiek 
įvyks. Tik laukim pranešimų.

“Sandaros” 45 nr. tūlas Sar
gas rašo apie “Kenosha lietu- 

Daug prirašė 
’apie keturius žmones. Bet iš
imant du paskutiniuosius, aš no- 
■ rėčiau žinoti ką jie nuveikė de 
j Lietuvos ir lietuvių darbinin
kų? Sargąs gal sakys, kad vie- 

‘ nas jų buvo Amerikos kuriuo- 1- .menėj ir išvažiavęs gal manė 
tapti net Lietuvos kariuomenės 
vadu, bet tos vietos negavęs, 
sugryžo atgal į Kenosha. Tas 
pats turbut atsitiko ir su an
truoju, nes irgi pasiskubino su- 
gryšti atgal. Apie kitus irgi 
nieko ypatingo negalima pasa
kyti. Patartina Sargui vieton 
nesąmones rašyti, daugiau 
dirbti, o mažiau kalbėti.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Išgė-' viliškio.

Bargenų CentrąReiškia

Farmos

Dec. 22

Automobiliai

i

Galvos skaud.
Lumbago .
Reumatizmo
Skausmų

“LITUANIA”....... Lapkr. Nov. 22

radau belauluanlį brolį, 
rę gero alučio, “brendės” ir 
arbatos, linksmi išvažiavome 
vaigščiotaisiais keliais. Nega
liu nė apsakyti kaip buvo links
ma pamatyti gimtinę bakūžę, 
savo gimines ir draugus, kurie 
meiliai priėmė.

Ant laivo iki Klaipėdai va
žiavome penki vyrai ir viena 
moteris lietuviai. Pastaroji 
btfvo Zopelė Kruniinas iš Vai- 
teliškių kaimo, Ukmergės apsk. 
Ii per B mėnesius viešėjosi Chi- 
cagoj pas dukteris ir sūnų Jos. 
Kučinskų. Ji labai linksma dėl 
atostogų Amerikoj ir neatsi
džiaugia savo vaikais, kurie su
teikė jai tiek daug smagumo, 
parsikvielę jų iš Lietuvos ir 
nėr 8 mėnesius pavežioję po 
gražesnes Amerikos vielas. Ap
dovanoję ją brangiomis dova
nomis dabar jų išleido atgal į 
Lietuva. Kartu su ja važia
vome iš New Yorko iki Rad-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. įCedzie B'jUZ

laiką jaučiaus kuogeriausia.
Spalio 7 d. buvome South- 

amptone. Čia peržiurėjo ba
gažus tu, kurie važiavo į Ang
liją. Musų nežiūrėjo, tik pa
klausė ar nesi vežam cigaretų 
ir labokos. Iš čia traukiniu 
vykome j Londoną, kur mus 
pasitiko busai ir nuvežė į Bal
talą laivą. Pernakvoję ant 
laivo, ant rytojaus išplaukėm 
iš Londono. Dvi dienas važia
vome Anglijos vandenimis ir 
matom daug laivų: pilna jura 
’aivų daugiausia tavorinių.

Spalio 10 d. priplaukėm Vo
kietijos kanalą, kur laivas tu
rėjo ilgai stovėti deJ miglos ir 
todėl pavėlavo nnt 24 valandų. 
Spalio 12 d.’ buvome Danzige, 
kur paliko ir pasiėmė daug 
prekių. čia laivas iškėlė Lie
tuvos vėliavą ir pasileido lin
kui Klaipėdos, į kurią pribu
vome spalio 31 d., 6 v. ryte. 
Klaipėdoj mus pasitiko Lietu- 
/os vyriausybė, peržiurėjo pa
sus ir bagažus. l^aivo agen
tas P. Y. Baltrun parsivedė 
•nūs namo, pavaišino. Belau
kiant traukinio jis ivavedžiojo 
ir po miestą. Klaipėda yra 
gražus miestas, yra visokių 
krautuvių, bet visur daugiau
sia kalbama vokiškai. Aš pa
tarčiau važiuojantiems į Lie
tuvą per Klaipėdą nieko naujo 
nesivežti, nes visko galima 
gauti Klaipėdoj irtai pigiau, 
legu Amerikoj. O be to už 
įaujus drabužius reikia mokėti 
didelius muitus — pilną prekių 
kainą.

Tą pačių dienų, 8:40 v. v., iš
važiavau į Panevėžį. Radviliš
ky reikėjo mainyti traukinį. 
Važiuodamas |x>r Lietuvą jau
čiaus labai smagiai, 
m vėžy,

Dabar tik keletas dienų kaip 
gyvenu 'Lietuvoj, tad dar nie
ko nepatyriau apart vaišių. 
Tik sekmadienio vakare, kur 
nė klausais, visur skamba jau
nimo dainos.

—Jos. Mitkų.

3514*16 RoDseveh Kd. 
arti St Itouih Z»ve 
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The Foreman Banks

Atlikit Savo Bankinius
UŽTIKRINA SAUGUMį 

“BAYER ASPIRIN” Parankiai, Greitai ir Saugiai 
Kviečiame jumis i šį stiprų ir senų banką

Yra labai protinga vesti savo bankinius reikalus 
didelėje, draugiškoje vietoje, kaip ši, kur jusą drau
gai irgi veda savo bankinius reikalus.
Mes turime bankininkų kurie kalba lietuviškai, kurie 
atliks jūsų bankinius reikalus gerai ir greitai, 
šis bankas randasi pačiame viduryje vidurmiesčio. 
Atsilankykit čionai kuomet jus norit taupyti savo 
pinigus, arba norite siųsti pinigus j tėvynę, arba 
nusipirkti apdraudas — dėl daugelio dalykų šis 

•bankas 
šis yra 
rikoje. 
Jus čia

Lapkr. 20 d. bus svarbi 
noshai diena, nes SLA. 212 
tą dieną rengia kaimiečių ir 
miesčionių koncertą, kokio Ke- 
noshoj dar nebuvo. Jame daly
vaus kaimiečiai, mieščionys, 

čia 
gir-

Ke- 
kp.

Lapkr. 6 d., Schlitz salėj įvy
ko SLA. 212 kp. mėnesinis su
sirinkimas. Svarbiausiu nutari
mu yra rengti bazarą bendrai 
su vietos SLA. jaunuolių kuo- lietuviškas žydas ir kiti.

matysim Lietuvos kaimą, 
dėsim* daug Ii ūksmių dainų — 
..pie tėvelio dvarą, vaikus, uz- 

oną, bakūžę, tėvynę ir k. Vis
kas bus Schlitz salėj ir prasi
dės 2 vai. po piet. čia ir aš 
busiu ir gal gausiu vietą arčiau 

iš narių Diso judėjimo, kad galėčiau vis- 
ą matyti ir 'paskui pranešti 
Naujienoms” kas ten buvo.

— Vargdienėlis.

yra
vietos

pa ir Dailės Rateliu. Laikas ne
paskirtas. Susirinkime parink
ta aukų dėl šios kuopos nario 
d. Padolskio, kurio moteris jau 
gana ilgas laikas serga ir jam 
pagelba yra labai reikalinga. 
212 kp. turėtų atsišaukti į ki
tus kuopas, gal

čia i, tas

p rantu,

Laiškas iš Lietuvos
Pirmiausia tariu širdingą a- 

iu draugams kenoshiečiams ir 
ritiems, kurie palydėjo mane į 

šių tolimą kelionę.
Apleidau Kenoshą rugsėjo 29 

):50 v. v. Chicagoj pasiti-

Taipgi buvo skaitytas laiškas j 
iš Chicago, kaslink surengimo 
prakalbų A. Kupreišiui. čia 
tavorščiai, kaip įgilti, vienas po 
kito spičįus rėžia, esą “draugu- 

nereikalinga ir bus iš- 
ir t. t. Kiek aš šu
tai tavorščiai turėtų 
tokius kalbėtojus už

girsti, nes jis yra sugryžęs iš 
Rusijos rojaus, o apie tą' rojų 
tavorščiai taip labai ’ mėgsta d 
kalbėti. Tas kalbėtojas, gi, kai- |:o mane Cbicagos draugai ir 
po pats buvęs tame rojuje, ga
lėtų daug apie jį pasakyti. Bet 
tavorščiai, kaip pelėdos, bijosi 
dienos šviesos ir kalba jie tik 
apie įsivaizduotą rojų, bet tik
imos tiesos apie tą rojų ‘nenori 
nė patys girdėti, nė kad ypač 
kiti užgirstų, nes tada tavorš
čiai aukų nebegalėtų gauti. 
Keista tik, kad tavorščiams pa
geliau atėjo 100 procentinis 
sandarietis, kuris dar prieš su
sirinkimą hgitavo, kad, girdi, 
nereikia tokių kalbėtojų, kaip 
Kupreišis. Bet po susirinkimo 
tas pats 100'/ sandarietis krei
pės prie niekurių asmenų, pra
šydamas
basi Ką apie tokį žmogų reikia 
manyti ?

surengti tas prakal-

Rodos, lapkr. 12 d. “Vilnies” 
tavorščiai girias, kad Kenosha 
tavorščiai buk laimėję mūšį ir 
dagi su pačiu SLA. 212 kp. 
pirmininku. Čia gal pats pirmi
ninkas turėtų polemizuoti; bet 
ir aš noriu pasakyti porą žod
žių. Man rodos, kad pirminin
kui laišką , pridavė K. Brazevi- 
čius. Pirmininkas atsiklausė su
sirinkimo, ar turime skaityti 
tą laišką. Susirinkimas vien
balsiai nutarė skaityti. Laiškas 
tapo perskaitytas; jis buvo kas- 
link surengimo prakalbų A. 
Kupreišiui. Kiek aš pamenu 
pirmininkas, perskaičius laišką 
pasakė, kad ‘‘gal ir butų gerai 
surengti prakalbas, mat tan
kiai vieni peikiam, kiti giriam 
Rusiją, bet darykit kaip jus, 
nariai norite”. Man rodos, kad 
pirmininkas, kaip visuomet, 
taip ir šiuo klausimu, buvo vi
sai bešališkas ir gerai tvarką 
veda. Kažin ar surastumėm ki
tą žmogų Kenoshoj, kuris taip 
tvarkiai susirinkimus vestų. 
Kad tavorščiai pirmininko ne
kenčia, tai tų mes visi žinom, 
nes jis palaikydamas susirinki
muose tvarką, tavorščiams 
triukšmauti neleidžia.

Bet vietoj barti SLA. 212 kp. 
pirmininką, “Vilnies” tavorš
čiai turėtų atsiųsti Lenino me-

visur
kur ant stoties jau

Duodame 0 Mėnesių Krtalittj 
SuM taupykite penkiasdeAimta

nuųMmčlų ant

savo dentisto sąskaitos
SanitariMcaa. 
MpecialiAkai 
padaryta** til
tų darbas taip 
žemai kaip

Garantuo
jame

$4
Durnium** 
kiti)

Vartok it be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYE

Does not af fect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab 
et’o, tai jus dar uegaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 

* ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
| dešimtis penkių metų nuo
' Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

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

yra geriausias.
vienas seniausių ir stipriausių bankų Ame*

maloniai husite priimtas.
“Didelė, draugiška įstaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

malonu daryti biznį.”

The Foreman National Bank
1 I ___ _

The Foreman Trust and Savings Bank
La SaŲe and Wa*hlngton Street*, Chicago

Resources Exceed 100 Million Dollars

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

322 So. State Street
Atdara vakarai** 
lataiira 27 metų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon •-« tai bus 
brangi dgvana.

Daleidžiant mums

ir trrcltą patarnavimų 
ryventojuniK. .

$10.00 IKI $30.00 '
Dykai

ępNinurv >

ir*T4 
mi<<Mtelh) 
TILTAI 

Eirzaminuojaino

PEOPLES DENTISTS

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

Faui Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fąbian 
Vinc. Milaslewic& 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
I KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa ...................
Ten ir atgal tiktai ....

Turistinė III klesa ........
Ten ir atgal tiktai ....

Valdžios taksai atskirai

tą patį vakarą atsisveikinęs su 
Jais išvykau New Yorkan, kur 
pribuvau spalio 1 d. ryte. Ten 
įasitiko mane U. S. Lines at

stovas, sutvarkė visas popieras 
r bagažą ir nuvedė ant laivo 

Leyiathan parodyti kambarį. 
Kadangi dar buvo laiko, tai iš
vykau apžiūrėti miestą. Ma
ciau knygyną, garsiuosius dan- 

rėži u s ir kitas įdomybes. Su- 
gryžęęs į laivą radau tukstan- 
jius žmonių atsisveikinant su 
švažiuojančiais. Neužilgo mil
tinas Leviathan sukaukė ir 
’mė slinkti nuo kranto.

Laivui atsitolinus nuo krau
ti mus visus pašaukė valgyti. 
Valgomasis kambaris didelis, 
Švarus, ant stalų gyvos gėlės, 
groja radio; valgiai įvairus — 
gali pasirinkti, kokių norj.

Po piet prasidėjo ant dėnio 
visokios žaismės. Vakarienė 
aipjau gera. Po vakarienės 
- koncertai, krutamieji paveik

slai. Ir taip tęsės kelionės lai
kas. Sirgt nereikėjo ir visą 
ietuviškai kalba ir visur lietu

viški užrašai. Ant rytojaus, 
6:30 v. ryto, buvau jau Pa

WENNERSTEN$ 
uonemUn o^po 

TIKRI APYNIAI 
SAIYKLE

SAS iškelia
WUOOMS2U apyniu 
t u rango salyklo.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelių iš Amerikos 

New Yorko \

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

siundant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

‘‘ESTONIA”

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
Žiniom kreipkitės į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE 
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
1112 We»t 35th St^ Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chica<o, III. 
809 Went 35th St., Chicago, III. 
1723 West 47th St., Chicago, III. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 
726 West 18th St„ Chicago, IU. 
8255 So. Halsted St., Chicago, III.
8252 So. Halsted St., Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22 St., Chicago, UI. 
1103*4 St., Sioux City, Iowa

Naujienų “Classified Ads
Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaityto

ja ras čia dėl savęs dalykų, kurių ieško, už labai 
žemas kainas. Tai yra didžiausias bargenų cen
tras, kuriuomi pasinaudodami galite sutaupyti 
sau daug pinigų. Štai kas tenai skelbiama:

Įvairus rūbai 
Aukso daiktai 
Pardavimui bizniai 
Bungalows

Plumbingo reikmenis 
Šildymo reikmenis 
Stogų taisymas 
Elektros reikmenis
Automobilių taisymas Apartamentiniai namai 
Namų budavojimas 
Anglis 
Ledas 
Skalbyklos 
Pianai 
Vargonai 
Furs-kailiai

Bizniavi namai 
Lotai

Trąšos daržams 
Radiolai

Ir daugelis kitų dalykų galima rasti Naujienų 
“Classif ied” skelbimuose.

Skaitykit Naujienų “Classified Ads”, tėmykit 
ten skelbiamus bargenus ir patirkite jų vertę 
tas atneš jums naudą
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BAISIAI PADIDĖJO

Po rinkimų New Yorke komunistai, piktai džiaug
damiesi socialisto teisėjo Pankeno pralaimėjimu, rašė, 
kad darbininkai “jau suprato” socialistų “išdavystę” ir 
todėl nebalsavo už juos. Bet faktas rodo visai ką kita. 
Už socialistų kandidatą šiuose rinkimuose buvo paduo
ta 7,000 balsų daugiau, negu pirmesniuose rinkimuose.

Teisėjas Pankenas pralaimėjo veikiausia tiktai dėl
to, kad Tammany Hali mašina pavogė daug balsų, pa
duotų už socialistų kandidatą. Net tokie New Yorko 
laikraščiai, kaip “Times” ir “Herald-Tribune” sako, kad 
šbcialistų nusiskundimai dėl apgavysčių balsų skaityme 
“turbut buvo teisingi” (were probably correct).

♦ i .... -

H NENUSIGĄSKITE 
. III ■ ■ Ano B II

“Elta” praneša, kad visa Lietuvos spauda griežtai 
pasisakiusi prieš emigrantę kongresą Rygoje. “Liet. 
Žinios”, girdi, pareiškusios, kad Plečkaičio rezoliucija 
neatatinkanti Lietuvos liaudies nusistatymui ir kad — 

“Lietuvos liaudis mokės parodyti savo valsty
binę nuovoką, kada jai teks susitikti su savo ne
priklausomybės priešais, nežiūrint to, kokia vy
riausybė pašauks ją prie ginklo.”
Ar “L. Ž.” taip rašė, ar ne — mes galėsime patirti 

tiktai tuomet, kai ateis tas Kauno dienraščio numeris, 
kuriame kalbama apie Rygos kongresą. Be to, tik per
skaičius “‘L. Ž-se” ištisą straipsnį, bus galima matyt, 
kokiam sąryšyje buvo pavartoti tie žodžiai, kuriuos pa
duoda “Elta”.

Kolkas yra aišku tiktai viena: Lietuvos diktatoriai 
nori nugąsdinti Amerikos lietuvius, skelbdami per savo 
telegramų agentūrą, kad socialdemokratai “parduoda 
tėvynę” lenkams. Bet mes nesiskubinsime nusigąsti, 
nes žinome, kad socialdemokratų partija Lietuvoje iš
gyvavo jau 30 metų ir niekuomet neišdavinėjo savo 
krašto. Kas kita daugelis tų, kurie šiandie dedasi dide
liais “patriotais”.

BOLŠEVIKŲ KATEKIZMO AUTORIAI

Vėliausios žinios iš Maskvos rodo, kad ne visai tei
singas buvo pirmesnis pranešimas, kur buvo pasakyta, 
kad iš bolševikų partijos kartu su Trockiu ir Zinovjevu 
tapę pašalinti taip pat Kamenevas, Radekas, Preobra- 
ženskis ir Smilga. Kamenevas su Radeku ir Smilga, ro
dos, dar tebėra partijos nariai.

O kai dėl Preobraženskio, tai, pasirodo, jisai buvo 
išmestas iš partijos jau pirmiau, pirm Trockio ir Zi- 
novjevo. Preobraženskiui ir Vujovičui partijos, bosai 
“davė” saktį” dar prieš jubilejinę šventę, kuomet žval
gyba susekė, kad juodu slaptoje spaustuvėje gaminę ne- 
legalę literatūrą prieš sovietų diktatorius.

Įdomu, kad Preobraženskis yra vienas “Komuniz
mo A-B-C” autorių. Kitas autorius, rašęs kartu su juo 
tą “literatūros šedevrą”, yra Bucharinas.

Bucharinas šiandie yra dešinioji Stalino ranka, 
oficialis “neklaidingos” komunizmo evangelijos skelbė
jas. O Preobraženskis jau pavirto “kontr-revoliucinin- 
ku” ir “proletariato tėvynės išdaviku”.

Taip persiskyrė dviejų komunistinio kutekizmo a.u- 
torių keliai. Ar tai nėra aiškiausias įrodymas to, kad 
gyvenimas sudaužė patį Rusijos bolševizmo branduolį?

KOMUNISTAI IR JŲ DIEVAIČIAI

“Laisvė” šitaip garbina nuvainikuotąjį bolševikų 
dievaitį, Trockį: “Leninas dar 1917 m. vadindavo Troc
kį ‘revoliucine balalaika’ ”.

Kai dėl datos, tai Brooklyno raudonųjų biznierių 
organas čia turbut klysta, nes, kiek mums žinoma, tą 
“komplimentą” Trockiui Leninas buvo davęs daug pir- 
miaus. Gi 1917 m. juodu jau buvo geri draugai ir nesi-

Bet tai nesvarbu. Visviena, ar Trockis buvo ap
krikštytas “revoliucine balalaika” tais, ar kitais metais, 
faktas pasilieka faktu, kad ta “balalaika” nuo bolševi
kiško perversmo beveik iki pernai metų buvo svarbiau
sia figūra po Lenino visame komunistų judėjime. Kaip 
gi galėjo taip atsitikti, kad “vieninteliai” visam pasau
lyje revoliucionieriai per eilę metų žiurėjo į “balalai

(8.00 
4M 
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1.51
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Lietuvos ŽvaI 
gibininkai

ką”, kaip į gabiausią savo vadą?
Toliaus, tas pats komunistų organas rašo:

“...Minios, iškilmingai apvaikščiodamos 10-me- 
* tinęs Sovietų sukaktuves,... vaišino Trockio-Zinov- 
jevo kompaniją supuvusiais kiaušiniais, 'sutręšu
siais obuoliais ir'paniekos šauksmais.”
Brooklyno laikraštis mano, kad toks “vaišinimas” 

buvo visai tinkamas Trockiui, Zinovjevui ir jų dviejų 
kompanijai.

Tačiaus visi žino, kad Zinovjevas iki pat per
nai metų buvo komunistų internacionalo prezidentas, 
kurio įsakymus aklai pildė visos komunistų partijos pa
saulyje. Dabar pasirodo, kad jisai — taip pat, kaip ir 
Trockis — užsitarnavo tiktai to, kad minios “vaišintų” 
jj supuvusiais kiaušiniais, sutręšusiais obuoliais ir pa
niekos šauksmais!

Todėl kyla klausimas: kur buvo komunistų protas, 
jeigu jie per metų metus aklai sekė paskui šitokius va
dus?

O jeigu jie neturėjo proto per aštuonis ar devynis 
metus, tai klausimas, ar jie turi jo šiandie?

Kas yra tie, fašistinės Lietu
vos žvalgibininkai? Manau, 

1 kad kiekvienas kiek apsiskai
tęs lietuvis žino, kad tai yra 
šnipai, aklai parsidavę išdavi
kai, kurie, kad geriau valdžiai 
įtiki, patarnaut, neretai iš vi
sai nekaltų žmonių padaro 
kaltus, įduoda juos valdžiai, d 
toji, jei ir nepasmerkia, mir
čiai, tai kankina, kotavoja ir 
ilgiems metams kalėj iman so
dina. Be to, dabartiniu laiku 
ir kalėjime esančius baisioms 
įmonėms žudo. Nuogai išren
gę muša guminėm lazdom -per 
kojų apačias, laužo krutinę, 
elektrizuoja ir kitokiais budais 
“kvočia prisipažinimo”/ prie 
suokalbio, nuvertimo valdžios.

Nors gal tik vienas iš tūks
tančio suimtųjų prie tokių suo
kalbių yra prigulėjęs, bet val
džia visus pagautuosius lygiai 
kotavoja,^ kurie tik išsitaria 
prieš fašistinę valdžią. Pa
laikytojų g; tų smurtininkų — 
“nakties karžygių” valdžios, y- 
ra tik sau jale ir tie, daugiau
sia, tai apmokamieji šnipai, 
žvalgybininkai — prasčiausio 
plauko išmatos, kurių Lietuvos 
piliečiams reikia saugotis dau
giau negu nuo maro, ir kovot 
su jais visais įmanomais bu
dais.

Liaudininkų laikrašty “Liau
dies Balse” No. 9-me, paduota 
kelelo miestelių ir' apielinkių 
tokių šnipų surašai, kad Lietu
vos piliečiai žinotų kaip 
kiais .1 ūdomis apseit. 
esą juos sunku pažint, 
pasijusi kaip įkliūsi jų 
gosną.

Geistina, kad lietuviai 
kiečiai, kurie atjaučia savo bro
lių nelaimę ir kurie neapken
čia fašizmo, būtinai užsirašy-

su to- 
Kitaip 
ir ne- 
žaban-

ameri-

nušviečiantį fašistų darbus ir 
tikslus laikraštį “Liaudies Bal
sų,” kuris kainuoja metams vos 
f>2. Tuoini ne lik parems pasi
šventusius kovotojus su Lietu
vos fašizmu, bet sykiu ir pa
lys gaus teisingų žinių apie 
fašizmų. z

Gi tie, kurie skaito, radę sa
vo valsčiaus, ar pažįstamos 
įpidinkės šnipų surašą, priva
lo tuojaus pranešt pažysta
miems, kad tu šnipų apsisau
gotų ir reikale žinotų kaip su 
tokiais nelemtais gaivalais pa
sielgt. Tokiu budu apsaugos 
ne vieną savo pažystamų nuo 
gręsiančių žabangų ir tokiems 
šnipams atims visą “galių” jų 
veiklumui. ,

—Anis Kukas.

Atsisveikinimas artisto su scena
Per trisdevipits mano sce

nos darbuotės metų buvau du 
šimtu kartu karalium, penkias 
dešimtis kartų karvedžiu, aš- 
luonioliką kartų vyskupu, šim
tą kartų . gydytoju, šimtą dvy- 
iką kartu dvariiiinku/tris: šim
tus kartų pirkliu, numiriau dvi
kovose ir nuo įvairių ligų du 
Šimtu aštuonis karius ir likau 
visados sveikus. Pagaliau man 
teko tremtinio rolė ir šioje ro
lėje tikrai pastipsiu badu.

Įvairenybės
M ii io n ai viską gali

[M.R.] Ispanijoje, Burgoso 
provincijoje, yra nedidelė pui
ki, prieš kelis šimtmečius sta
tytoji pilis. Tai nepaprastai 
gražus ispaną statybos pamin
klas. . i * .j

* t >
Ispanų laikraščiai praneša, 

kad pereitais metais keli Ame
rikos milionieriai, keliaudami 
po Ispaniją automobiliais, bu
vo sužavėti šios pilies grožiu 
ir nupirko ją iš nubiednėjusių 
jos savininkų tuo tikslu, kad 
nugriovus- pilį, pervežti me
džiagą į Ameriką ir ten ją vėl 
atstatyti.
Burgoso provincijos komisi
ja, kuriai pavesta senovės lie
kanų saugojimas, ryšy su šiuo 
keistu Amerikos 
projektu, kreipėsi 
švietimo ministerj, 
draustų nugriauti 
senovės paminklą.

Bet, matomai, ir m misteris 
pasirodė prieš dolerius bejėgis, 
nes
savo sumanymą įvykdyti.

inilipnierių 
j Ispanijos 
kad šis už- 
tokį puikų

amerikonai jau ruošiasi

Nelaiminga vasara

ką tik pasibaigusi vasara bu
vo labiausia žmonijai nelaimin
ga. Sunku rasti kita tokia va
sara, kuri butų tiek gausi ne
laimėmis. Retas pasaulio kam
pelis, praeitą vasarą išvengė ka
tastrofos be žmonių aukų. Kiek 
žmonių žuvo Mississippi ir ki
tuos mažesni uos potvyniuos, per 
žemės drebėjimus, nuo įvairių 
epidemijų ir tt. Labai daug. 
Neskaitant tų nelaimingų atsi
tikimų, kurie neišvengiami ka
syklose ant geležinkelių, did- 
meisčiuos dėl smarkaus judėji
mo ir kitų mažesnių nelaimių. 
Praėjusiųjų vasarą visam pasau
ly per didžiausias gamtos kata
strofas žuvusiųjų skaičius pra
neša 100,000 žmonių. Tai ne
paprastai daug aukų tokiam 
trtimpam metų laikotarpiui, 
kaip buvusi vasara.

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *
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Ką Nominuoti?
Einant SLA. Pildomosios Ta

rybos nominacijai svarbu kiek
vienam SLA. nariui dalyvauti 
nominacijoje, kad pastačius ge
riausius kandidatus į Pilei. Ta
rybą.

SLA. prezidentas S. Gegužis 
ir sekretorė P. Jurgeliutė labai 
gerai eina savo pareigas ir 
daug dirba SLA. labui. Tinka- 
mesnių žmonių toms vietom? 
negalima rasti. Tad visi turi
me juos nominuoti.

Bet kitus Pild. Tarybos na
rius būtinai reikia pakeisti, kad 
padarius SLA.daug gyvesne or
ganizacija, negu ji yra dabar. 
Reikia naujų žmonių. Todėl 
vis turėtumėm į SLA. iždinin
kus nominuoti advokatą K. P. 
Gugį, veiklų ir energišką chi- 
cagietį. Į vice-prezidento vie
tą turime nominuoti J. Neviac- 
ką iš So. Bostono, o iždo globė
jo vietą (vieton fašistuojančio 
Danieliaus) turime nominuoti 
J. M. Bučinską iš Binghamton, 
N. Y. Juos nominavę turime 
ir išrinkti, Lida ir visas SLA. 
veikimas pasidarys kitokis.

—Senas Narys.

Muškim Bolševikus Iš 
S. L. A. Laukan

Kuo tolyn, tuo labyn Mas
kvos agentai skverbiasi į Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je kuopas ir kandiduoja į Pil
domąją Tarybą. Ir jie tai da
ro ne savo nuopelnu SLA. la
bui, bet griovimu kuopų, kėli
mu ergelių kuopose, purvini
ai u Pildomosios Tarybos kaip 
ir visų pavienių narių, SLA. 
sargų.

Daugelis SLA. sargų tiek 
“Tėvynėje,” tiek kituose laik
raščiuose ganėtinai jau išrodė 
bolševikų darbus ir vaisius jų 
darbų Susivienijimo nenaudai, 
ir laikas jau nuo žodžių-polemi- 
kų imtis darbo apsivalyme 
nuo bolševizmo ant visados.

Susivienijimo įstatymai yra 
užtvirtinti visų Valstijų Ap- 
draudos Departamentų, kurie 
sykiu ir stovi Susivienijimo 
stovio sargyboje, kad Susivie- 
lijimc butų pildomi įstatymai 
visuose skyriuose bo išimties. 
Piklomoji Taryba, kaip guber
natorius, turi teisę priverst 
kuopas ir narius pildyti Kons
tituciją ir Seimų nutarimus, 
net išleist laikinus įsakymus 
Susivienijimo gerovei. Kas su 
tuoini nesutinka, lai eina 
kan.

Papuga ir svečias
[M. B.] Papūgos labai jnčgs- 

ta gerti vyną ir šampaną. Nu
sigėrusi piipuRa greičiau ima 
pamėgdžioti žmogaus kalbą. 
Horfolde (Virginijoje) viena 
poni, nugirdžiusi papūgą šam
panu, greitai išmokė ją pasa
kyti tokį sakinį: “Gerbiamas 
pone, jus šiandien girias, ir ge
rui padalytumėte, kad eitumė
te gulti.” Kada papūga tą pa
sakymą gerai išmoko, nunešė 
ją į svečių kambarį ir patupdė. 
Girta būdama, papūga greitai 
užmigo. Po kiek laiko atėjo 
pas ponią su vizitu vienas po
nas. Jam teko šeimininkės 
palauk Ii svečių kambary. Stai
ga jis Išgirsta papūgos aną 
posakį. Jani pasirodė balsas 
lyg panašus į šeimininkės bal
są. Ponas tuojau Spruko lauk. 
Rytojaus dieną poni gavo iš 
to pono laišką, kuriame jis la
bai atsiprašo, kad įgėręs būda
mas išdrįso atsilankyti jos 
namuose.

I Atlantic »n<l Pacific Photo)

Prof. Arthur Compton, fizikos prof. Chicagos universitete, 
kuris bendrai su Anglijos prof. Rees-Wilson laimėjo Nobelio 
dovanu už darbus fizikos srity, savo laboratorijoj. Jis daugiau
sia dirba prie įvairių bandymų su X ir kitais spinduliais ir toj 
;rity padarė keletą svarbių išradimų.
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Skaitytojų Balsai
Bolševikų vadams seile var

va matant Susivienijimo narių 
sutaupotą milioną ($1,000,000) 
dolerių, kaip jie visur yra pra
tę pasigriebti pinigus. Bolše
vikų vadai visokiais budais 
mulkina lengvatikius, žadėda
mi jiems “rojų” įkursiu — 
kuomi nuo lengvatikio išvilio
ja ir paskutinį centą, savo 
naudai be darbo. Bolševiki 
vadai — tai skirtinga veislė 
parazitų, ką matome Rusijo
je, ir visur, kur tiktai bolševi
kai susisuka sau lizdus darbi
ninkų organizacijose, kurios ga
liausiai daugiur ėmėsi bolše
vikus vyti laukan.

Taip tur padaryti ir Susivie
nijimas Lietusių ‘ Amerikoje 
išvejant visus bolševikus lau
kan.

Susi v. netur būti tokių sei- 
: mų daugiaus kaip buvęs Brook- 
,lyne.

Susivienijimas turi sekti ki
tų Amerikos Fraternalių Orga
nizacijų tvarką, kuriose nėra 
tokių rieteną.J^rp kuopų ir na
rių, kaip Susivienijime.

Rolševikai Susivienijimo ne
sukūrė ir jo turto, miliono do
lerių nesutaupojo. Lai jie ei
na laukan iš Susivienijimo.

Kaip jau SLA. nariai žino, 
bolševikai jau varo agitaciją 
dpi ateinančio Seimo ir rinki
mų Pildomosios Tarybos. Kad 
išvengus tuščių rietenų kuopo
se ir tarp narių, yra būtinai 
reikalinga pertaisymas Konsti
tucijos Pirmojo Skyriaus — 
Tikslo, sekančiai:

L Suvienyti į brolišką są
ryšį visus abiejų lyčių, doro 
pasivedimo, vertus garbės lie
tuvius, Suvienytų Valstijų ir 
Lietuvos Respublikos išlikimus 
piliečius.

Apie tikybiškas pažiūras kal
bėti nepriseina. Politinės bol
ševikiškos pažiūros — agita- 
cija-piropagalnda ir rietanos 
turi eiti iš Susivienijimo lau- 
kan.

Pervesti ’ Susivienijimo Au
klėtą, paimant nuo kiekvieno 
nario parašą ištikimybės Susi
vienijimui, Su vien. Valstijoms 
ir Lietuvos Respublikai (kurie 
dar nėra Suvienytų Valstijų 
piliečiais). Lietuvos Respub
lika yra suprantama demokra
tinė su Seimu ir slaptu balsa
vimu kaip Amerikoje.

Visas kuopas, kuriose bolše
vikai rietenas varo, perorgani
zuoti padarant pilnus susirin
kimus ir visus bolševikus iš
metant laukan iš kuopų valdy
bų ir narių.

Bolševikai, žinoma, kreipsis 
į teismus ir Valstijų Apdrau- 
dos Departamentus, kur jie 
(bolševikai) nieko negaus, nes 
teismai ir Apdraudos Depur-

lau- Limentai yra Susivienijimo 
sargyboje.

Penktadienis, Lap. 18, 1927
Kada jau dabar l>olševikai 

aro propagandą dėl busiančio 
Seimo ir rinkimų Pildomosios 
Tarybos, tai visų narių ir kuo
jų priederme yra nė vieno bol- 
ieviko nerinkti delegatu j Sei
nų, o tiktai vien gerus tau- 
iečius, SLA. ištikimus narius. 
Bolševikų kandidatams į no- 
ninaciją nei rinkimuose į Pil- 
tomąją Tarybų neturi būti lei- 
Ižiama vieta.

Susivienijimas be bolševikų 
šbuįojo iki dabartinio stovio, 
X) bolševikų “globos” Susiv. 
u jos Ir toliaus.

L Visoms SLA. kuopoms ap
arti 'Konstitucijos Pirmojo 
Skyriaus Tikslo pakeitimą, 
<aip viršui paduota.

2. / An k irtos pravedimą pa- 
mant visų narių parašus SLA. 
štikimybes, ir

3. Pašalinimus bolševikų “ti- 
kieto” iš nominacijų ir rinkimų 
Pildomosios Tarybos.

Kuopos savo nutarimus nu
lius SLA. įstatų oKmisijai 
iki kovo 1, 1928, iuomi adresu: 
K. Jurgelionis, 3335 So. Hals- 
;ed St., Chieago, III.

Taigi muškim visus bolševi
kus iš SLA. laukan.

, —P. Mikolainis.

Kiek Lietuvių Gyve
na Jungt. Valstijose\

Sulig 1920 m. daryto gyven
tojų surašymo, Jungt. Valsti- 
’ose gyveno viso 135,008 lietu- 
iai. Tiek lxmt užsirašė Lie- 
uvoje gimusiais lietuviais. Į 

tų skaičių neįeina jų vaikai, ku- 
’ie yra gimę Amerikoj ir to
dėl nebeskaitomi lietuviais, o 
ik iš atėjūnų tėvų gimę ame

rikiečiai.
Lietuvių, sulig to cenzo, gy

vena įvairiose valstijose:
Maine ......................... 1,032

■ New llampshire .... 1,017
Vermont .................♦••• 67
Massachusetts ........ 20,789
Rhodc Island .................  794
Conneoticut ............. 11,662
Nev Jersey ............. 6,246
New Yorke ............. 12,121
Pennsvlvania .......... 30,227
Ohio............................... 4,095
Indiana ..................... 1,445
Illinois ..................... ( 30,358
Michigan ................. 5,475
\Visconsin ............... 2,934
Minnesota ................... 741
Iowa ............................. • 687
Missourij ....................... 417
North Dakota .............. 32
South Ibakota '.............. 14
Nebraska ..................... 139
Kansas ............................. 68
Delavvare .......................... 90
Maryland....................... 2,2<i6
Distr. of Columbus .. 38 
Virginia ......................... 71
Wcst Virginia .............. 717
North Carolina .............. 29
South Carolina .............. 9
Georgia ......................... 72
Florida ........   13
Kentucky ......................... 56
Tennessee .. ....................... 3

• Alabama ....................... 12
Mississippi ....................... 5
Arkansas .................  27
Louisiana ....................... 23
Oklahoma ..................... 132
Texas .........   37
Montana ............................. 80
Idaho ................................. 9
Wįyoming ..................... 33
Colorado ..................... 115
Ne\v iMexico ......................... 8
Arizona .................................... 16
Vitali ................................... 12
Nevada ............................. 7
Washington .................. 527
Oregon ......................... 101
California ..................... 260

Viso 135,068
Nėra nė vienos valstijos, kur 

lietuvių ^nebūtų. Bet lietuvių 
Amerikoj yra daug daugiau, 
negu cenzas rodo. Ike abejo
nės, daugidis lietuvių pasisa
kė tiesiai paeinančiais iš Bu- 
sijos, ar kaip kitaip; kitus gal 
cenzo ėmėjas neužrašė lietu
viais, jei apie lietuvius jis ne
buvo pirmiau gidrėjęs; dauge
lis gal ir visai į cenzą nobuvo 
įtraukti.

Abelnai, tarp lietuvių yra 
nuomone, kad lietuvių Ameri
koje gyvenamu apii pusė mi- 
liono. —S.



Penktadienis, Lap. 18, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Paskaita
šiandie vakare, kaip 8 vai. 

vakare, Lietuvių Auditorijos 
svet., bus pirma šį sezonų 
IJSS. i k p. paskaita. Tema pa
skaitos: “Voltaire ir jo gady
nė.”

Voltaire gyvenęs didžiausių 
prietarų ir nepakantos gady
nėj, rašė ir kovojo už minties 
laisvę ir pakantų — ir ta ko
vų laimėjo, kartu priartinda
mas ii* didžiųjų Franci jos revo
liucijų. Galbūt • bus visiems 
žingeidu plačiau susipažinti su 
tuo žmogum, kuris padarė to
kį didelį perversmą Europos 
mintyjime ir su tomis sąlygo
mis, kuriose Voltaire teko dir
bti ir kovoti. Be to bus skai
tyta šis-tas iš jo raštų. —S.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Tel. BouJevartt 0214
Plumbing, Heating

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

4604 SA. Paalina St„ Chicago, III.

Vanago Snapas
Reporteris gavo žinių iš art. 

A. Vanagaičio apie ve kų: —
“Vanago Plunksnų” baigia 

pešti ir mažai paliko. Nema
niau, kad ta mano plunksna 
turės tokį pasisekimą. l>abat 
jau suplanavau “Vanago Sna
pą” svietui parodyti. Snapas 
kai kam pakapos pakaušį, bet 
žaizdos nepadarys.

Tai bus daug didesnė kny
gutė, kurioje tilps “Apžvalgy- 
stė”, “Artistai”, “Nulaužtas 
ąžuolas” ir kitos deklamacijos. 
Tilps dainų-dainelių ir juokų 
paskučiausios mados.

Apgarsinimų skyrių sureda
guosiu taip, kad visi skaitys 
kaip pasaką. Apgarsinimų da
vėjai bus įtraukti į rėmėjų są
rašų. Vadinasi, tie, kurie duos 
garsinimus “Vanago Snapui”, 
bus skaitomi mano rėmėjais.

“Vanago Snapas” bus dali
namas veltui per mano juokų 
vakarą 18 kovo, 1928 metų 
Meldažio svetainėje.

lai ve kų rašo Vanagas re
porteriui. Be to keletas klau
simų: O kaip greitai “Vanago 
Snapas” pasirodys? Kaip, kur 
ir kada bus priimami apgarsi
nimai “Snapui”? Snapo savi
ninkas gal teiksis paaiškinti 
Reporteriui apie tai. — Rep.

North Side
Jaunuoliai turės parę

Iššoko
Iš Bėgių

25 asmenys sužeisti

State gatvės karas, pilnas 
žmonių, važiavęs <■ šiaurės link 
kaip tik tuo laiku, kada yra 
didžiausias grūdimasis, iššo
ko iš bėgių ties Lake gatve. 
Tai atsitiko ve kaip: priešaki
niai gatvekario ratai nuriedėjo 
tiesiai State gatve, kaip turė
jo, o paskutiniai pasisuko į 
Lake gatvę. Karas iššoko iš 
bėgių. Važiavusių tarpe kilo 
panika. Jie, vienas per kitus, 
grusdamiesi mėgino pabėgti iš 
karo. Pasekmėje 25 ypatos su- 

Inkiau ar lengviau sužeistos.

SPORTAS
šachmatistų Susi

rinkimas
Visi užtnteresuoti šachmatų 

‘tumamentu prašomi susirinkti 
šiandie, vakare, lapkr. 19, 
9:00 valandą į Golfo kliubą 
prie 31 st. ir Halsted, pasitarti 
dėl šachmatų tumamento, iš
dirbti planą lošimui, nustaty
si dienas ir tt.

—Dr. A. Karalius,
Golfo Klubo prez.

tnsnsssmr

DIDELIS ŠEIMYNIŠKAS BALIUS
Vyskupo Valančausko Pašelpos Draugystė
Subatoje, Lapkričio-Nov. 19,1927 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St. Mažojoj svet. ant pirmų lubų
Pradžia 7 vai. vakare. • įžanga 35c. ypatai

Kviečiame visuomenę kuo.skaitlingiausiai atsilankyti į šj iškilmin
gą vakarų, kur galėsime pasilinksminti ligi vėlaus vakaro prie gražių 
lietuviškų šokių ir geros muzikos, širidngai visus kviečia

KOMITETAS

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam ftvieaaa i 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namui ii 
mainom naujas Įtam
pas j senas; du
ant lengvo iimokij 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

3215 W. 22nd Street
Phone ('anai 2591

šį šeštadienį, lapkričio 19 
dieną, apie 2:30 vai. po pietų, 
Liuosybės svet. įvyks Jaunuo
lių “parė”. Jaunuoliai, kurie 
lanko dainų ir kalbos pamo
kas SLA. 226-tos kuopos, po 
vadovyste ponios čerienės ir 
Dr. Montvido, turėtų visi atei
ti.

Gerb. Jaunuolių tėvai ir mo
tinos, kaip žinote, į šį trumpą 
ir draugišką jaunuolių susipa
žinimų bei palinksminimų turi
me šį bei tų krepšyje atsinešti. 
Čia nebus kokis balius, bet 
šiaip sau Jaunuolių užganėdi- 
nimas. O jeigu ko reiks, tai 
vietoj pataisysime. Prie to bus 
L* musų mokytojai kartu. Aiš
ku, kad jaunuoliams panašus 
pasilinksminimai duos didesnį 
prisirišymų.
Kas bus lapkričio 26 dienų

Už savaitės, lapkr. 26 d., 
šeštadienio vakarų SLA. 226 
kuopos įvyks koncertas ir ba
lius. \Vicker Bark Hali. Musų 
respublikos piliečiai, kaip te
ko girdėti, visi šauniai rengia
si i nmy-.iį ii* linksmu l.stliij. 
Kelios stirprise “paros” jau ta
po atidėtos, na, gerai ir pada
rėte, tai niekas ir nebars.

Northsidicčiai, remkime sa
vo kolionijų parengimus, nes

[Pacific and Atlantic Photo J

Pulk. John Sobieski, ainis 
Lenkijos karalių, pasimiręs Los 
Angeles, Cal., lapkr. 11 d., mū
šių paliaubos dienoj. Atvyko jis 
į Ameriką Washingtono gimta
dieny, vas. 22, 1855. Ištremtas 
su našle motina, kada jam bu
vo 6 metai amžiaus. 12 metų 
amžiaus slapta atvyko Ameri
kon, 16 m. būdamas kariavo su 
indėnais, paskiau dalyvavo A- 
merikos civiliame kare, kur pa
sižymėjo žvalgybos darbais, 24 
m. buvo jau pulkininku Meksi
kos armijoj, buvo vadu kuopos, 
kuri sušaudė Meksikos karalių 
Maksimilianą ir paskui pats li
ko nuteistas mirčiai, bet susi
laukė pardono. Sugryžęs Ame
rikon buvo narys Minnesotor 
ugislaturos ir įnešė bilių pa
naikinimui mirties bausmės. 
Taipjau vede agitaciją už blai
vybę ir moterų balsavimo tei
ses. Jo tėvas, grafas Sobieskis, 
liko užmuštas nesekmingame 
sukilime prieš Busiją. Jis buvo 
penktas tiesioginis ainis Lenku 
jos karaliaus Jono III.

musų draugijos tik nuo musų 
priklauso.

Sandaros 23-^ios kuopos ju
biliejinis bankietas įvyks gruo
džio 10 d., prie progos, turėtu
me rengtis ir įsigyti bilietą.

— Aras.

Sugryžo J. Lukas
Praeitų savaitę grįžo iš Lie

tuvos chicagiečiams gerai ži
nomas auksodailis, p. Juozas 
Lukas.

Lietuvoj p. Lukas išbuvo ke
letą mėnesių. Savo kelione jis 
labai patenkintas. Tik grįžtant 
laivu atgal tekę pusėtiną aud
rą pergyventi. Milžiniškos ban
gos laivą mėtę į visas puses, 
lyg kokią skiedrą, žmonės, ku
rie važiavę pirmą kartą, buvę 
labai išgąsdinti. ’

Ypač daug juokų buvo, sako 
p. Lukas, iš vienos merginos, 
kuri važiavo į Ameriką pas sa
vo “amerikontą” vyrą. Tas “a- 
merikontas”, mat, lankosi Lie
tuvoj ir prisiviliojo sau gelton
plaukę. Kai užėjo audra, tai 
mergina savo busimą “patie- 
ką” ir plikagalviu ir visaip 
kitaip pradėjo Hradinti. Esą 
kad tas senas plikagalvis butų 
kur galą gavęs, o ne viliojęs 
mane į Ameriką. Del jo dabar 
nan tiek daug tenka kentėti.

Vėliau p. Lukas rengiasi dau 
?iau papasakoti apie savo įs
pūdžius ir patyrimus. O dabar 
jis yra vėl pasirengęs patar
nauti savo draugams ir pažįs
tam ięms. — N; •’<

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilėjinis 

(metų sukak tuviu) 
GYVENIMAS “ 

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

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

$2
$1

20c

/ei nori išmokti
<erai rašyti — 
nisipirk typewriteri

Didžiausios dovanos 
visiems >

Paukščiai visokios rųšies, ir jau
ni paršiukai; kas atsilankys nuo šios J 
dienos iki Padėkavonės (Thanks- 
giving). f

J. GRIGAITIS 
4456 S. Westem Avė.

?ZXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXZXXXXXXXXXXXX)  M

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia Dr-stė Palaimintos Lietuvos

Nedčlioj, Lapkričio-Nov. 20 d., 1927 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St.
Svetainės durys atsidarys kaip 6 vai. vakaro; muzika po 

zvyste p. J. Keturakio, pradės griešti 7 vai. vakare.
.uu visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti į Šį di-
!!? |H ‘^dmingą balių, nes DH-STft PALAIMINTOS LIETUVOS 

.v,sl,«n,enę kuogeriausiai užganėdinti. Taipgi ir 
sus imlinL?.Je- Visuomenę užganėdinti ir smagiai visus palinksminti, širdingai visus kviečiame

KOMITETAS.

VAKARAS SU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS 
89 DOL VERTĖS DOVANŲ *
Rengia S. L. A. 129-ta Kuopa

Subatoj, Lapkričio-Nov. 19 d., 1927 m. ;
APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVET.

Prie 18-tOH ir Union gatvių

Bus perstatoma juokinga komedija “Aš Numiriau”. Lošėjai į 
ponios M. Dundulienės grupė. Bus įvairių paniurginimų programe. 
Gera muzika dėl šokių po vadovyste J. L. Grušo.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

-

Galutinas Išpardavimas Sampelių 
Victor Orthophonic ir 
Columbia Viva-Tonal 
Kalbančios Mašinos 
Visos Vėliausių Modelių

Kiekviena Mašina Puikiausi

Ouantity ' Mod.l !Uf. Prfcs S^s Prfes

3 No. 8-4 Walnut Victor......................$235 $125.00
2 No. 8-4 Mahogany Victor................... 235 125.00 ■
6 No. 4-7 Mahogany Victor.125 75.00
3 Colony Victor .................................  H0 59.40
8 No. 611 Walnut Columbia. r............. H5 52.10
1 No. F-700 Wainut Columbia............  160 86.40
1 No. 810 Mahogany Columbia............ 300 162.75
1 No. 810 Walnut Columbia.......... 300 162.75
2 No. 800 Mahogany Dec. Coluihbia... 300 162.00
1 No. 175 Walnut Pathe...................... 175 78.75
1 No. 275 Walnut Pathe...................... 275 123.75
1 No. 125 Walnut Pathe..........125 5925
1 Granada Victor ................................ 160 115.00
1 Consolette Victor  ............   85 51.00

Del jūsų parankumo krautuvė bus 
atdara panedėlyj, utarninke ir 

seredos vakarais

XXXXXI

Nauji žieminiai styliai tų 
overkautų dėl Dėkos die
nos, gerai pasiūti, puikiai 
pritinka. Tie šilti ©verkau
tai yra populiari mčlini ir 
daug patemų šviesesnių 
spalvų, jų kaina ......  $33

Del Dėkos Dienos
Tarpe musų puikiausių 
overkautų randasi atsargiai 
rankomis pasiūti puikių 
importuotų ir vietinių ma- 
leriolų pasiūti pagal Con
tinental reikalavimų. J u 
kainos yra ................. $50

Ekonomijos Skyrius
Gerai pasiūti siutai ir ©ver
kautai populiarių žieminių 
stylių ir patternų čia yra dėl 
pasirinkimo. Taipgi galite bū
ti užtikrinti Continental rusi
mi tokiomis pigiomis kaino
mis ............................... $21.50

Gmtinental’s Riudžet0 
Planas 12 Savaičių 

Išmokėjimui
Kodėl nepasinaudoti pi.'hUH u
ĮineiHul’s ..................  .ki.C2!’j
k| norit siutų dabar ir J!.,} " 
tik i 12 savaičių. Klal ski| ><lk,'k,t 
apie SI iiinokžjitno plX tU nu,sM

Milvvaukce & Ashland Avenues

IMPERFECT IN ORIGIN A L
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
Draugystės Lietuvos Karei

vių mėnesinis susirinkimas į- 
vyks ateinant} sekmadienį, lap
kričio 20 dieną. Pradžia 1 va
landą po pietų. Bukite susirin
kime visi, atsiveskite ir naujų, 
kurie norėtų įstoti draugys
tėm Aptarsime bėgančius 
draugystės reikalus. Baigiasi 
metai, bet musų darbai ir var
gai nesibaigia. Kaip tik prie
šingai: šiame žiemos sezone 
prasideda įvairus veikimas, pa- 
r ngimfli. Mes taipgi turėsi-

Pariečių Himnas Pranešimas
Penktadienis, Lap. 18, 1927

nu* metinį parengimą. Daugu
ma pageidauja, kad butų mas- 
kių balius. Tad šiame susirin
kime apkalbėsime tą sumany
mą ir galutinai nutarsime ką 
rengti ir išrinksime komite
tą arba darbuotojus, nuo ku
rių priklausyk pasisekimas ar
ia pralošimas. Taigi visi ta r 
kimes, o niekuomet nepraloši- 
fiie. —D. L. K. Sekretorius.

A + A
JUOZAPAS ŠVAŽAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 1.6 dieną, 4:00 va
landą po pietų, 1927 m., su
laukęs 12 metu. 4 mėn. am
žiaus, gimęs Cnicagoj, paliko 
dideliame nuliūdime tėvą Juo
zapą. motina Veroniką, sese
rį Blančę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 7305 So. Oakley A v.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Lapkričio 21 dieną, 8:00 va
landą ryto iš namų j Nekal
to Prasidėjimo P. š. parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už. velio
nio sielą, o iŠ/ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Švažo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse *ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

VINCAS BAGDONAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 16 dieną, 7 valandą ry
te, 1927 m., sulaukės 50 me
tų amžiaus, gimęs Ežerėnų ap
skričio, Rimšų parap. ir mies
teli. Išgyveno Amerikoj 14 me
tų. buvo narys šv. Petro ir 
Povilo ir paliko dideliame nu
liūdime Šv. Kazimiero draugy
stę ir gimines, o Lietuvoj 2 
seserį ir 2 švogerius. Laidotu
vėms rūpinasi Jonas Kačka. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4441 
So. Honore St

laidotuvės jvyks Subatoj, 
Lapkričio 19 diena, 8 valandą 
ryte, iš namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vinco Bagdona
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

Leiskite į parę, 
Leiskit pas savas, 
T. n sueisiu Marę, x 
Širdis džiaugsmą ras (2 kartu) 

Alus iš bačkutės 
Putodama kukuos, 
O munšaino čerką 
Tai jau šiur kad duos 

(2 kartu)
i Gersim, balevosim, 
I Kol išauš diena. 
' Palydėsim Marę, 
Bijos eit viena (du kartu).

Kasim gražių bobų. 
Mane pašokdys, 
Ant seredos deitą 
šiur, kad padarys (2 kartu).

Leiskite į parę, 
Leiskit balcvot. 
Gal svetimą l>obą 
Gausiu pavyliot (2 kartu).

Devynias jau turiu,
Dar dešimtos reik,
Tai nieko miaukęs
Ir j parę cik (2 kartu).

— Pustapėdis.

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Marijona Bajarunas prieš 
Kazimierą Bajaruną, bylos nr. 
B. 1541113, Circuit Ct., divor- 
sas.

Margarita Jankaitis prieš 
Adomą Bargelis, bylos N r. B. 
154141, Circuiit Crt. dėl part-x 
nervstės. v

Ona LeAvandotvski prieš 
Marcin Kubiszewski, bylos Nr. 
16665r, Superior Crt., dėl iš
duotos notos.

Valerija Kozgailis prieš Al- 
bert ir Julija Clamage ir kitus, 
bylos Nr. 466685, Superior 
Court.

Jokūbas Portolis prieš Petrą 
r Tarną Clachos, bylos N r. 
166687, Superior Crt., dėl 
£2121.32.

Anna Matutis prieš Joseph 
Matutis, bylos Nr. B. 154177, 
Circuit Crt., divorsas.

Gussie Lewa nelošk i prieš 
Stanley Lc\vandoski, bylos Nr. 
166697, Superior Crt., rcika- 
auja atskiro užlaikymo.

Petras Mouzakis prieš Niek 
Zasimowicz, bylos Nr. 466703, 
>U|h?rior Crt., byla dėl $10,000.

Dominikai Winchutonis 
orieš Juliją, Josefiną ir Myr- 
le Kozol ir kitus, bylos Nr. 

466718, Superior Crt., byla dėl 
oartnerystės.

Emma Urbelis prieš Ben Ur
velis. bylos Nr. 466748, Su- 
oerior Crt., divorsas.

Petras Vancbus prieš Joną 
r Juozą Jobantas, bylos Nr. 

466768, Superior Crt., dėl no
tos $1213.35.

Karolis Kuras prieš Benedik
tą ir Thelą Szeplinski ir kitus, 
bylos Nr. 469915, Superior Ct. 
atimti dydą.

Anna Klimas prieš Anna 
Petkus, bylos Nr. 466964, Su
perior Crt., dėl $1200.

Antonette Noviskas prieš 
Bruno Noviskas, bylos Nr. 
466974, Superior Crt., divor
sas.

Julius Gretzky prieš Tonį 
Badnauskas, bylos Nr. 466977, 
Superior Crt., byla dėl $25,000.

Sekmadienyje, lapkričio 20 
dieną, \Voods teatre, kaip 3:15 
po pietų rengiama diskusijos 
temoje “Lenktynių apie'pasau
lį problema“. Bus trys kalbė
tojai, reprezentuojantys drįs 
rasiąs: baltąją, juodąją ir gel
tonąją. Kalbėtojai bus: James 
Weldon Johnson, juodveidis, 
redaktorius; Stanley High, žnr 
nalistas, ir Dr. Ping Wen Kuo, 
chinietis.

I

Roseland
Anais neramumų metais, 

kai ims kėlėme revoliucijas į- 
vairiose draugijose, revoliucija 
LSS. jau buvo j vyk tinta su ko
munistų programų. Kaip kil
tas, kaip karštas tada .buvo u- 
IK.s pas mus visus! Net saldu 
darosi, nes seilė varva, prisi
minus anas niekuomet, o nie
kuomet nepamirštinas dienas.

štai vieną vakarą J. Stanči
ko svetainėn prisi renkam visu 
įLazu, tiesiog pri.sikimšam, 
kjjp vėžių, ir laukiam komisa
ro, kuris mums pasakys spy- 
čių. O jau mes gatavi, prisi
rengę ploti, tik delnus triname.

Komisaras, draugas Jukelis, 
oasirodo ant pagrindų, įsigau
bęs lig pavasarį žvirblis. Tirra* 
tatataaa, lig šeštame, papliupo 
salėje plojimas, ir plojom, ir 
plojom, kol mums delnai įskau- 
io. (>t kad buvo laikai, didvy
riški laikai! Vien komisaro pa
sirodymas sujudino mus, kaip 
sržilus kumelės!

Ale klausykite kas buvo to-

linu. Jukelis, išskėtęs rankas, 
rėkė ir bažijosi, kad rėksiąs, 
kol menševikai paliksią žvirb
liais. O kokius gilius, kokius 
moksliškus dalykus jis pasa
kojo: girdi, mes, kriaučiai, rei
kalaujame 7 valandų darbo die
nos, o menševikai 8. Matote, ar 
galėjo jis ką mandresnio ir 
’iepareikšti? Tada aš supratau, 
kad komisaras Jukelis yra bu- 
zęs kriaučių prieš pastosiant 
komisaru. '

Taip, tai buvo laikai, ku
riuos prisiminę mes šiandien 
tik saldžią seilę nurijame, nes 
i a n daug metų prabėgo, daug 
vandens kuliais nusirito Missi- 
įsippi upe i vandenyną ir vis
kas aukštyn kojomis apvirto.

Aria vakarą susirinkome p. 
štrumilo salėn paminėti dešim
ties metų revvvoliucijų kėli
mo sukaktuves. Juk ne veltui 
lirbome, juk per dešimtį metų 
vi«ą svietą pajudinom. Susirin
kome ir... žiūrime, ’ kad pami
nėjimui atsilankė tik 30 ypatų, 
priskaitant ir patį kalbėtoją.

Kalbėtojas jau irgi nebe Ju
kelis. Spyčių sako Andriulis, 
bet nebe nuo steičiaus, ale

prie steičiaus. Bevoliucija, rei
škia, pradėjo slūgti žemyn. O 
ir mes patys tartum vėplos, 
nuleidę rankas žemyn ir včp- 
some, sakytum, negirdim, ką 
kalbėtojas sako, (ii rankoms 
ploti tai tu r būt ir nebemokė* 
tumėm. Delnai- suminkštėjo.

šalia mąnęs sėdi buvęs ko
misaras Jukelis. Klausia jis 
kalbėtojo kai kurių dalykų, ku
riuos jau, matyti, pamiršo. O 
komisariato laikuose jis pats 
lengvai atsakydavo. Matyt, kad 
ir jo išmintis pradėjo jau siu
nti, išsisemti, nes šiandien 
Jukelis netik kad nebe komisa
ras, bet ir nebe krinučius; jis 
šiandie yra senų čcverykų tai
sytojas. Mat, priseina lopyti 
skyles, kurias “evoliucija“ kas
dien daro “pasaulinės revoliu
cijos“ eigoje.

Ir,\ ve, musų buvęs komisa
ras Boselande atidarė savo šiu- 
šapę. Dabar ir Jukelis pradės 
gyventi “evoliucijos“ gyveni
mu. Dabar Jukelis, kaip 
mums rodosi, atliks naudinges
nį darbą, o ir mažiau iškaščių 
turėsime: nereikės svetainės 
samdyti, nei delnai daužyti.

Bet kur dingo tas musų pa
kilęs lipas? Kur dingo tos žmo 
nių minios, ką sekė paskui ko
munistus? Tose miniose boda
vo kiltų jausmų žmonių, ku-

Mcs taisome senus ir naujus sto 
iis labui gerai prieinama kalni 
lri<ls?cporlo l-’urniture Co., 3224 S 
lalsted st., ir Badžius and Pavi 
onis graborius gali paliudyti mu 
ų žodžių teisingumą

Marrus& Curtls Boofoig Co. 
3414 Ogden a ve.

Ofisas: Tel. Hockvvell 0762
Narnų Hock 8479

Reikalaukit

Žinomą savo skoniu

Tikrai Unijos Išdirbimo 
Nepalyginamas dėl virimo, kepimo 

ir saldainiu dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

1500 Holt Street
Phone: Brunsvvick 3600-1-2 

and Wholesale Dealers

rite nesigailėdavo aukų duoti. 
O kad jį bala — aną vakarą 
pamiršau paklausti komisarą 
apie tas diegusias minias.

—Buvęs komunistas.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs ju.su tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
k(ir ir 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.

ra

Atdaryta subatoj iki 9 vakaro

KLEIN BUK11 Everyboty/Stote J
Vartok musų 6 mėn. išmokėjimų planą
Musų planas yra labai geras dėl nusipirkimo sau rūbų pigiomis 

cash kainomis, PLŪS patogumą 6 mėnesių kreditu 
štai yra planus

$25 pirkinys — $5Jmoketi — $1 į sovailę
$35 pirkinys — $7.50 įpiokėti — $1 į savaitę 
$50 pirkinys — $10 įmokėti — $1.75 į savaitę 

Kitos sumos proporcionaliai

Į už

KautaiDresės

$29.75

$100 Puikios Vertės
Lapės kailių kalnieriais. Sealine kautai su Mar
ino! kalnieriais ir rankogaliais. Sauerilette kau

tai ir daugelis kitų, mieros 14 iki 44

$139 Specialė grupė
Karakul kautai su lapės kailio kalnieriais.
SEALINE kautai su Beige voveries kalnieriais ir 

rankogaliais
SEALINE KAUTAI, su raudonos lapės kailio 

kalnierium ir rankogaliais.
M.ENDOZA BEAVEH kautai su tuo pačiu 

tnmingu
SEALINE KAUTAI su ekstra geru kalnierium
SEALINE KAUTAI su Sąuįirrelette šolikiniu 

kalniečiu ir rankogaliais
Klein Bros. — antras aukštas

NaujiElectric Radios1928
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

graži RadiolaŠita
Freshman Phonografas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 

kai- 
$350

patsai užsisuka, 
na..................... ....
Toksai pat tik vie
na Radiola už...... $250

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI
Didelis išpardavimas prieš dė
kos dieną vyrų naujausiu 
siutų ir overkautų, stiprių 
riolų, populiarių paternų, 
vienas siutas 2 kelnėmis, 

kių mierų

$17.59

MOTERŲ KAUTAI IR 
DRESĖS

stylių
mate-
kiek- ‘
Viso-

$34.50

Šitas šešių tūbų Fresh
man arba Atwater 
Kent Raclio prijungia
mas prie elektros su 
visu pritaisymu tiktai

$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

$7.98
Naujausių mate- 
riolų. satln, crepe, 
naujų velvets ir 
brocades, visų 

mierų

Turtingai ti imlio
ti kautai, pagei-' 
dalijamų materio- 
|ų„ vėliausių New 
Yorko stylių. mie- 

ros iki 6,0!

Išpardavimas Moteriškų
Kailinių

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
• . • • \

Sample This on Your Sousaphone

ju.su
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Penktadienis, T. ų . 13, lf£7
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Dvi sesutes rengia parę pa- 

r&pijonams. Parė įvyks W(X)d- 
mano svetainėje, 33 ir Lime 
gatvės, šeštadienyje, lapkričio 
19 dienų. Pradžia S vai. vaka
ro, o kada bus galas, tai tik 
gerasis Dievulis težino. Kų 
pirks, nežinau. — Reporteris.

Kas jis?
Komunistu pamokslas apsisau

gojimui nuo Kupreišio.

(Feljetonėlis)
.1 is kontrrevoliucionierius, 

balt r ūsaiti nis, aidistas. Jis... jis 
Kupreišis, jis teisybę sako apie 
Rusijos tvarką, bet... Kokia ji?

Nors teisybė ir tai, kad jis 
buvo grynų-gryniausias bolše
vikas ir raudonų-raudoniau- 
sias, nes ištikrųjų juk mes ne 
akli, nes žinojome, ką darėme, 
kai siuntėme jį Rusijon, nes 
tiktai jis buvo tinkamiausias 
pasiųsti... Na, iii paskyrė atsto
vu visos grupes, bet... kas at
sitiko? Ką mes turime dabar 
sakyti?

Hmm... jis... Kupreišis, jis 
žmogelis hmm... Draugai ir 
draugės, nelankykite jo prakal
bų, ba jis jums pasakys ko
kioje padėtyje Rusijos darbi
ninkai gyvena. Jus juk ne dar
bininkai? Darbininkų reikalai 
jums neapeina. Jus proletari- 
ri-jatas, jus komunistai arba 
bolševikai. Žiūrėkite, mes, me* 
apspiaudome, apspituojame, 
apdrapstome purvais, nors jie 
butų ir švariausi, iškoliojome, 
duodami įvairiausius ir nešva
riausius vardus visiems tiems, 
kurie “drįsta pasakyti teisybę. 
Mes tai žinome, bet darome dėl 
to. kad jus nežinotumėt.

.I i> mums tikite,"tikite dėl
to, kad jus komunistai, o ne 
darbininkai. Bet..., bet... bet 
humm... Kūpi eisis, jis Kuprei
šis, Nortbsidėje viską pasakė,

ką matė. Mes sukramteme vi
sus plunksnakočius, turėjome 
kelis mitingus su aršiausiais 
seiliais, perstatėme gabiausius 
keikūnus, ir Ui tik 12 dieną 
lapkričio teišstenėjome, kad jis 
Kupreišis, kalba apie darbinin
kus, darbininkų reikalus ir jų 
skurdų gyvenimą, o ne apie ko
munistus. Todėl jis kontrrevo
liucionierius, baltrušaitinis, vei
dmainis, menševikas, Uutietis, 
fašistas, melagis. Tai visa, ką 
mes, draugai, galėjome pasa
kyti. Manome, pakaks.

Ant Bridgeporto prakalbų 
nepastebėjome, todėl neprane- 
šėme apie jas. Reporteris bu
vo, liet... apie darbininkų rei
kalus jis nelinkęs rašyti, o ko
munistai visi tvarkoje, septin
tą valandą pasiutusius šunis 
gaudo. Jei šuva adreso nepa
sako, tai prisvilta ir ilginus 
raudyti. Jei žmogus nuo ap
liejimo neatsilaiko, tai, žino
ma, miršta.

Mes Uip ir supratome, skir
dami komunos atstovu Kup- 
reišį, nes supratome, kad Kup
reišis komunistas, o ne darbi
ni) kas, kad jis, kaip ir čičeri- 
nas, pasiims arba pasiskolins 
kur fraką su perskeltu citva- 
•u ir atlankys Walstritį, pasi- 
eiraus apie komunizmą, Pary

čių ir kitas vietas, kame gali
na užtikti geriausių gyveni
mo dalykų. Juk ir Rusijoje 
yra aukštų vietų, aukštų val- 
lininkų-komisarų ir kitokių, 
kurie jam butų pasakę tikrą 
eisybę apie savo ir kitų či- 
tovninkų gyvenimą, taigi apie 
ikrą j j komunizmą ir bolševiz- 
ną.

Bet jis, Kupreišis, kaip tik
ra rusiška kiaulė, darbininkų, 

> ne komunistų ir valdininkų 
reikalais rūpinasi’. ■ Tai mat, 
kas jis. — Gvaizdikas.

Iškilmingų vakarienę rengia Su
sivienijimas Liet. Namų Savininkų 
ant Bridgeporto. Nedėliok Lietuvių 
Auditorijos svet.. 3133 So. Halsted 
Si., ant pirmų lubų. Pradžia 6:30 
vai. vak.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlus ir 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres Lietuviai Daktarai

PRANEŠIMAI
N E I)Ė L 1)1 ENIV P A S K A IT( )S 

Rengia 
“GYVENIMAS”

Antra iš eilės paskaita įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 20, 1927, Lietuviu 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 10:15 vai. ryte, šios pas
kaitos tema — “Meilės Tragedija 
Uetuvių Šeimynoj“

Maloniai kviečiame paskaitų my
lėto ius atsilankyti; čia išgirsite žin
geidžių dalyku. Kviečia visus 

“GYVENIMAS“.
ŠIAI YRA ŽINIA CIGARETŲ 

RŪKYTOJAMS
Jei jus dabojot, tai jus pastebė

jot, kad daugelį cigarėtų jus ne
galite rūkyti, nes jie kerta į gerk
lę, tuomet pradėki! rūkyti Old Gold. 
Nėra nei vieno sukosėjimo išrūkius 
ir visų vežimų.

Jus galit niky Ii Old (iold ('įga
lėtus bile kada, rytų, dienų ir va
kare. * #

Old (iold yra iš naujai maišyto 
tabako, pagerinto ir išrasto P. Lo- 
rillard Companv, kuri via įsteig
ta 1760.

Old Gold yra geresni ir švelnes
ni cigarelai, geriausi dgarėtai ko
kius esat nikę.

Todėl, kad Old (iold yra nauji 
ir geresni ligaretai. todėl jus tu
rėtumėt rūkyti juos.

Skoitvkit Old (iold cigaretų car- 
U>on skelbimus šiame laikraštyje. 
ISsikirpkita juos ir įsiMijuokite į 
savo knygų. Jie suteiks jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo šei
mynai ir draugams. Jie telpa regu
liariai šiame laikraštyje.

Joniškiečių E K. Kliubo susi
rinkimas įvyks ateinantį sekmadie
ny. Lapkr. 20 d., I vai. po pietų, 
J. J. Ažcrskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Visi nariai malonėkite 
atsilankyt, nes bus daug Kliubo rei
kalų svarstoma.

J. Yonkus, įlaši.

Liet. Teatr. I)r-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, Lapkr. 1!) dienų šių me
lų, 7:30 vai. vakare, Sv. Jurgio pa- 
rap. svet., 32nd PI. ir Auburn Avė. 
Siuomi visi nariai yra kviečiami 
pribūti, nes turine naujų reikalų 
aptarti.

P. K., Nut. Rašt.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa laikys mėnesinį su
si rinkim.) šį septintadienio rytų, 
lapkr. 20 <1., kaip 10 vai. ryto, Liuo
sy bes salėje. Visi nariai pasisteng- 
kite būti laiku.

Kuopos Sekr.

S. L. A. 129-tos kp. nariams, ku
rie turite paėmę ir pardavę įžan
gos t i kietus su iš laimėjimais dėl 
rengiamo vakaro, malonėkite sugrą
žinti iki 19-tai d. Lapkričio, pas 
\. Zalogenų, 1951 Canalpprt Avė., 
arba jeigu norite gauti tų tikietų 
kreipkitės tuo pačiu antrašu, 

— Rengimo Komitetas

Roseland. — Komedijos Žydas 
stalinėj, kuri bus statoma “Auš
ras" _ knygyno vakare gruodžio 11 
d., Strumilo svet., repeticija bus 
šį vakar. Visi lošėjai prašomi at
silankyti laiku.

-— Režisierius.
PIEŠIAM dailės ir Komercijos 

piešinius, išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti. gUlit prisi- 
rašyt dabar.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus 
A. (k W. of A. mėnesinis ir extra 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, lapk. 
18 d.; 7:30 vai. vakaro, Amalgamei- 
lu unijos svet., 1564 N. Robey st. 
Visi nariai ir narės privalote atsi
lankyti, nes bus nominacijos valdy
boj, Pildomosios 'Tarybos ir Joint 
Board delegatų sekamiems 1928 m.

kalbč-
Board delegatu sekam..........
Taipgi bus pakviestas geras 
tojas. —K. Navickas, rast.

Vfąoee aptiekoie—3$c Ir <Sc puodukas ir 
dudelš. Children’s Mustcroto (lengves

nė forma) JSc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Nėra kito sotinio 
is kurie plauktu 
tiek naudingų žinių

Didelis iškilmisgas balius.
! Dr-stė Palaimintos Lietuvos 
Į lioj, lapkričio 20 d

Renkia 
nedė-

....... , . Chicagoa Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
SU Svetainės durys atsidarys kaip 
6 vai. vakaro; muzika po vadovys
te p. J. Keturakio, pradės griešti 7t 
vai. vakare. Kviečiame visuomenę 
kuoskai t tingiausiu i atsilankyti.

Komitetas.

LSS i kp. paskaita bus penkta
dieny, lapkr. 18 d., 8 v. v., Lietu
vių Auditorijos svet. Skaitys K. 
Baronas, temoj: "Voltaire ir jo ga- 
dv nė”. Viši kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
ri jos koleg i j ų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy I v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 

I ir po gimdymo. 
' Už dyka patari

mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergl n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki “ 
9 vai. vakare.

J. F. KADŽIUS ■
PIGIAUSIAS LIETUVIS > 
GRAHORIUS CHICAGOJ

I aidotuvėse 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

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai
, 2221 W. 22nd /St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo H ryto iki 1 v. p. p.

Ar A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Įlydė Park 3395

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SI.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

~ J. P. WAITCHES 
LICTUVIH ADVOKATAM 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. PiUlman 5930 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas tisų teisių i 

Namų Telefonas Pulhnan 6377

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avi*. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank ....

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

Akių Gydytojai

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

4910 So. Mfchigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

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

Telephone Reputyic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 \Vcst 63rd Street 
Cor. Rocksvell St. 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1885
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS '
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

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

Tel. Brun»wick 4983
Namų telefonas Brunimck 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayctte 4146 
Valandos ,

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

» fi

Dilm.t.strikol
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1939
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi į
< naujoj vietoj \

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialo - 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
LIETUVIS

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

Tol. Boulevard 7679
I. ■■ „T—.- ... .M

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 3201 South VVallace Street

Pitono ,'Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1- 3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, L iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

~dr.TT karalius”
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

”~DR. MARGERIS ~
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais iiuol0-~12

' I
Įvairus Gydytojai

i .irfiBfTii. i ■

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEADDEHE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

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

CLASSIFIED AOS
Educational

Mokyklos

AGLYS. ;
DRESSMAKINU SCHOOL

Mej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
______________ Įvairus__________

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

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

24 Menesiai Išmokėjimui
(vedam namų apšildymą, plumbin

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage' Grove

Tel. Drexel 3407
----------------------1------------------------- - -------- i-----------

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
{mokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymas. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

LIETUVIAI, kam Jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvežime į Jums namų 'apšil- 
dymt), kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip- 
?i turfme didelį pasirinkimą plum- 
jingo • reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie- 
ų. ABBO'l'T PLUMBING and 
IEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
j r and Avė., Berkshire 1321.

PABĖGO pereitą pėtnyčią, lap
kričio 11 dieną, police šuo, kalė, 
tamsiai širma, ilgom ausim, storos 
kojos, ant dešinės kojos žemai tu
ri pramuštą vietą. Jeigu pas ką už
silaiko, ar žinot kur yra praneškit 
mums, už ką duosiu atlyginimą.

J. PREIBIS
6425 S. California avė.
Phone Bepublic 8581

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659

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

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street

Chicago, III

Miscellaneous 
_____________ Įvairus . ■ ; j 
KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO
■........................      'i

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Sutaupykit pinigų pirkdami pas 
mus olsclio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti Didelių kainų.

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

Southend Plumbing & Heating 
«Co.

tate St.
TeL Calumet 4200

------- k
MEYER CARTAGE CO.

Turi didelius uždaromus vežimus, 
veža į yisas dalis Middle West, frel- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Seagwick St., Diversey 2027.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną.
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
’ CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

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.

OfisaH ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
V a l a n <1 o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų:/Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo cntch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir a|)ielinkėsc.
National (’alch Basin (’leaning Co. 
1620 W. Lake St. Seelcy 7762

Bridgeport l’ainh'ng 
& Hardware ('o. 

Mnlcvojam ir popieruojam. UMaikon 
mulevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Habted St
Phone Yaru^ 7282

J. S RAMANCJONIS

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

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. W6ils St.

PERKAME

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

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

STOGDENGYSTfi
Jusq stofrų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkėj. įsteigta 34 metą senu 
tno. Didžiausia ir geriami stogi; 
dengimo įstaiga Chitagoj. Tik ^aty 
rę unijos darbininkai samdomi

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-1B Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4156 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8790

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIŲ?
Seniausias 1Ž iiatuvių, kur duoda 

užganėdintmą. {vedam elektros dra 
tus, motorus, taigom elektros reik 

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

Phone Victory 7462

Lietuvos Paskolos Boliuj
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Room 820 Central 6260

TURIU pinigų investavimui į 
chnttel morgičius, mėnesines mo
kamas notašT^ mašinas, fikčerius, 
bekernes, ręst auran tus, bučernes 
ar kitus biznius. E. BOLANI) 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Kranklio 
3446.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

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

DR. M. .1. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vid. 2 -4 po piel. ir 7- 3 vai. vakare.

Tclelona.1 Canal 1912 
Naktimis Tol. FaiiTaz 6353

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kui’ nors mieste. Taisome, over- 
liauling, 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.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rūšies, naujas ir vartota.;, pigiai, toi- 
leto outiitus $10. 17h3 5'. C icero Av., 
Spauiding 1772.

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOI), 
2231 W. Division st. 

Tel. Armitage 1199.
- - - — 1 1

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

KRAUTUVIŲ I KCERIAI
Grose/nių, Bučer- 
nių, Delikatcssen, 
Restaurants, Ken- 
džių, Rekernių, Mu
sų speeialumas. Ge-

patarnavimaa, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 Sc V4ate Street.

IV ĖSK IT elektrą I savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių fiatas 
su fikČeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Vah Buren 2927.

((Jouliuued <>i> puge b)
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Real Estą te For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai- 1‘hhIcoIom

7»

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St.. 2nd Flour 

TbJephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Help Wanfp(] -Malė
Darbininku Keikia_____

HELKALINšiAS patyręs bu- 
d.ris. Atsišaukite. 12300 Erne- 
rald Avė., Pullman 3990.

Furniture & Fixtures
______ ihtkanddi-jtaisai_____

i

F;or Rent

Real Ėst a te For Sale
Nantai-žemė Pardavimui

ANTRI MORG1CIA1 IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$10įK) metams $60
Neiokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. I.u Šalie Street 
Central 2665

ANT rendos 6 kambarių bunga
lovv ir dviejų karų garažas. Nau
jus, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shovvcr bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7111 S. Campbell Avė.

RF.NDON didelis garažus ir 
“sales room”. 5352-54 So. Western 
Avė., Tel. Virginia liti).

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ .

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOVVSKL Sekr. Iž<l. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Musical Instruments
______ Muzikos 1 ns t ru men t ai

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
-ai, pirmos klesns stovyje, Art Co- 

;lonial išmarginimo, už $85, pusė' 
įmokėti, kitus į 90 dien 
suoliukas ir karpetukas 
kėjui. George Kimberley, 
Halsted St. Ist floor.

2 šmotų parloro setas, $25
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau
Indams cabinet, $5 ir daugiau j 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

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

Congoleum patiesalai, 
daugiau.

SCIIVVARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. Glst St. 
rolėlini, (Atdara Utaminko, Ketvergo 
512 So ir Subatos vakarais.

$4

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

Personai
Asmenų Ieško

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

Phone Van Ruren 2130

MAN neikia pinigų tuojau, parduo- • 
i siu savo L/________ _ . * ** ~

<U suoleliu ir roleliais už $65 
M R. JARTZ, 2918 Mihvaukee 

! 1-os lubos.

Iš SANDELIO IŠPARDAVIMAS 
17 fonografų. $15
8 upright pįanai, $25
9 grojikliai pianai, S75 .tusu 

;irinkimui, tiktai biskj įmokėti, 
viskas kas reikia.

NATIONAL STORAGE
2332 W. Madison St.

Business Chances Real Įstate For Sale 
Pardavimui Bizniai Mnmai-žemė Pardavimui

PAHDAVIMU1 groscrnJ ir kenti- 4 PLATŲ medinis ntttinu 2 po žiu štoras su 5 pagyvenimo kam-,4 Ir 2 po 5 kambarius. Parduosiu 
barinis, pigiai. Priežastis — apieid- arba mainysiu ant bungalovv, loto 
žiu miestą. 834 \V. 33rd St. arba 2 fiatų namo, randasi ant 6184 
- --------- —---- ------- ------------ -— So. Racįnę Avė.

PARDAVIMUI groseris ir keml- •"’avfninkąH 
žiu krautuvė arti didelės mokyklos

1733 Ruble .Street

SAVININKAS parduoda 2 fiatų medini namą 5 ir O kambariai. Pri
imsiu lotą kaip įmokėjimą, kitus 
lengvais išmokėjimais. Agentai te-1 
gul neatsišaukia. 6365 Haft Street 
Tel. Nevvcastle 1912

PARDAVIMŲ! grosernė ir bučel*- 
nė, senai išdirbtas biznis, lietuvių 

i ir kitų tautų apgyventa. NAUJ1E-;
. NOS, 1739 So. Halsted st., Box kaina $25,000. Kampas 
ir|No 1006. 1

ir

RAKANDAI nauji ir vartoti, 
setai $95, walnut mieg- 

cash. muimio setas, $79, kaurai, val- 
A'c” gomo kambario setai, pianai, 

vietrolos, išmokėjimais.
GARFIELD STORAGE 

5929 So. State St.

pa
tai

PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
iklius pianus, 5 upright pianus ir 8 
radio setus, parduosim#1 jusu pasiu- 
’”mu. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
ki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6 

vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, It.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 0900. 
Vala.idoe nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

MES turime savo sandėlio 
departamente 10 upright pia
nų po .........................  $27

10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pa matyk it

tuos bargenus
TRALSER STORAGE CO.

INTELINGEN1E jauna irį|538 w Chicago Avė. atdara 
graži lietuvaitė non susjpa- 
šinti ir susirašinėti su Ameri-1 
kos vaikinais. Kas nori susi- j 
pažinti tegul siunčia šiuo an
trašu: Europa, Lietuva Kaunas 
paštas iki pareikalavimo, N.

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

B remi k

PAJIEšKAU draugo Vinco Nor
vilą ir Motiejaus Povilaičio, jie dvi
dešimtuose metuose gyveno Chica- 
goj, o dabar nežinau kur jie ran
dasi. Prašau jų pačių atsišaukti ar
ba kas apie juos žino, meldžiu man 
pranešti jų antrašą. Aš esu ką tik 
atgryžęs iš Lietuvos, turiu svarbių
reikalų su jais susižinoti. ANTA- ; 
NAS STRECKIS, 195 Newton St., ! 
\Valtham, Mass.

PARDAVIMUI Soft Drink parlo- 
ris. 4014 So. VVestern Avė.

BARGENAI
Marųuette par. Lotas 37<4 

pėdų 1 blokas nuo Western av.
72 — 

Campbell avė. $22,000. Lotas
ant 69 prie Campbell avę. su 
visais impruvementais apmokė
tas $1850. 2 fiatų muro na
mas 5 - 5 kamb. aržuolo trimin-

LOTAS prie 71st St. ir Western 
AVei, 50x125, kaina $11,000, cash 
reikia tiktai $5,000. Randasi lietu
vių apielinkėj. Namų kainos šiam?. 
distrikte auga ' kasdie. Savininkas 
Vincennes 7346.

PARDAVIMUI 4 fiatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Milwaukee Avė, ir Belmoht, savinin
kas 3137 Davlin Ct., 1-os lubos.

PARDAVIMUI grosernė Ir delika- 
tesen, pardavimo priežastis — ne
sveikata. Geras biznis, 3200 W. gas, karštu vandeniu šildomas. 
65 St. • Į* _.. . . . i

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 

____ _ Namas vėliausios mados. Kaina i St., Oak Park, Tel. Austin 3074.
PARDAVIMUI grosernė ir delika-: $14000. Šitie bargenai bus par 

tesen. ‘ l -
siu pigiai. Pirmas' laimės. 6635 So. 
Seeley avė.

v ne ir delika- ♦ • . PARDAVIMUI 6 kambarių me-
Labai geroj vietoj, parduo- ' duoti trumpu laiku, tai kas no- (jjnjs namas, furnas šildomas, 1 ka

ri gauti hargeną pasiskubinki- ™ zou°\k%'” e i na $ioa()Qt nktai $1000 cash. A. T.te.

PARDAVIMUI Storas cigarų, ei 
garėtų, kendžių ir mokyklos daik
tų. išdirbtas biznis per ilgų laikų 
Pigiai. 4120 \Ventworth avė.

PARDAVIMUI lunchruimis, arti 
dirbtuvių . ir teatrų, prie bulvorų. 
Greitas pardavimas. 5340 S. *Went- 
worth avė.

parloro setas, davimuiGRAŽUS mohair | 
<>(1. Puikus walnut miegruimio se-

' tas, $45. 7 šmotų \valnut valgomo ...............
| iambario setas, $10, 2 \Vilton kilu- yVestern avė.
i 'ai, $20 kiekvienas. Atsišaukit. bile 
kada. Available Storage Co., 7732 
Stony Island avė.

MINKŠTŲ gėrimų krautuvė par- 
__ ;......i, 5 metų lysas, rendos $75 
mėnesiui. 5 kambariai pagyvenimui. 
Atsišauk apie 8 vakare. 2001 So.

PARSIDUODA soft drink parlo- 
i arti didelių dirbtuvių, biznis 

i išdirbtas per 4 metus, 4 pagyveni- 
BARGENAS už cash. Parduosime mui kambariai. Priverstas parduo- ; 

aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 ti, nes turiu keletą biznių. 3827 
šmotų mahogany setui, rankomis iš- Archer avė. Tel. Lafayette 8289/ 
drožinėti frėmai, kainavo $350 už ____ ___________ ,.......... —.... ........
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, • n . avimi™ kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu-' PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
tinis miegruimio setas, kainavo $250 *^e,n
už $95, springsai, matracas, liampos. duosni 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit MR. IRVING. ------

u pigiai, 4 kambariai pagyve- 
, karštu vandeniu apšildoma 

5138 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, labai ge-

A. N. MASIULIS, 
Refrublic 5550.

PEISTOR. 130 S. Oak Purk Avė., 
Phone Village 7500.

PARDAVIMUI 1 «Xj aukšto medinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 

7 KAMBARIŲ medinė cnttage, 3 viškai garažas įplaukų $80 į mė- 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- nes), kaina $7;>()0, įmokėti ar
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; ba parduosiu už $7200 cash. 0032 
įmokėti $750. kitus mėnesiniais iš-.So. Honorc St., lel. I rospect .1710. 
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. ---------------- -
EVERGREEN REALTY CO . 9201 --------- ---- ------ --------------------------
So. Western Avė., Tel. Beveriey 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokį bu n gal o w arba 2 
fiatų namą.

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo ‘

prie Naperville Rd., 1 blokas nuo 
Joliet Ru., apgyventoj apielinkėj. Ga
ną ir elektrą galima gauti, už $445 
nupirksit, $90 įmokėti, $5 į mėne
sį. A, V. COALE, 5947 Indiana 
Avenue.

! NAUJAS 19 apartrnentų namas, 
t pasirinkimas North Side apielinkėj, 
Į namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
117 apartrnentų, 3 ofisai, spaniškas, 

Manor, 400 
Wis., 2 lo-Į 

lotai Nortb- 
Homan Avė. 
turit.

17 apartrnentų, 3 ofi 
bungalovv, Edgebrook< abr°t žemės, j akrų farina į Taylor, 

, 1 blokas nuo »n< ■ Njiioc ('ptitAr. ytai į Niles Center, 2 
brook, 1 lotas 2140 S. 
Mainysiu] į tą ką jus

PARDAVIMUI naujas 19 apt. 
mas, parlnktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
'-- , 50x12;>, Edgebrook

na-

LOTAS 25x125, geras biznis, ran- 1
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas low, kampas, . ..
į vakarus nuo Manheim Rd., geras Manor, netoli Devon ir Forešt l’re-i 
pirkinys už $2400, H cash. Inlkit' serve, iŠinokėjimais. ......
Westchester “L” iki Bellwood Avė j 
stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellvvood 4818.

---------------  ■ - I niu/r> ¥ liUVl fti vnvi HVj iumui ©v ------- -- . ——

NAMŲ rakandai pardavimui, vai-'r,?J.! A*»in*»U « savim ii akelbim*.
Komo Vamtario - i <•«?•» « kv8^
tas, ccuch lovos, dresseriai, pigiai, bariai. Rendos 10 inCa®.s,į1 » .y į* 
7804 So. Avers Avė., Stewart 4931 ?. ’nefains Pardavimo priežastį pa- 

__________ ________ _ ! tirsite ynt vietos.
8049 Vincennes avė.

Pardavimui 4 kambarių stu- 
bos rakandai; parduosiu pi
giai, nes? išvažiuoju j Lietuvą. 
3 ulbos iš užpakalio. 3337 So. 
Aubum Avė.

PARSIDUODA saldainių, aiskry- 
mo, cigarų, eigaretų ir mokyklos 
reikmenų krautuvė. Labai pigiai.

1137 So. 49th Ųt., Cicero, III.

mes duosim jums $200 pigiau.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avę., Pensacola 93191

TUNUS PIRKINY^
OražiiK hungtdoNv randasi netoli 

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

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Westem avė.

Republic 4900

GYVENKIT SAVO NAME 
PADEKAVONES DIENOJ 

PARDAVIMUI naujus apartrnen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
galovv, 2 fiatų namų ant jūsų loto 
arba musu loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsinefikit šį skelbimų, nuleisim 5 
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 
Westcm geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų» naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietą nuo 1:30 iki 

kitomis valandomis pagal sutartą.
~ L J. SCHILLER & CO. 

Namų Statytojai 
4708 N. VVestern Avė.

Ravens’vood 3069—0196

8.

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

CHARLES JARCHOW

DIRBTUVES sampeliai, 50% pi- 
' giau. \

ik.”? W5.rl°r" kamb*rl° mo’; c'iu.s, kūrenamas 
$75 vvalnnt valgomo kambario kietom anglimis 

Į <ctas, $37.
$45, 5 šmotų pusryčių setas, 

522.50.
Boysen Sample •Furn. Co. 

6335 So. Ashland avė.
Buvus California Sample Furn. Co.

PARDAVIMUI šildomas 
minkštom 

Storas.
5613 So. Racine avė.

PARSIDUOIiy grosernė vi- 
l)e"! šokių tautų apgyvento] geroj 
ir vietoj <lel biznio. Pardavimo 

: priežastis viena moteris negali 
__ apsidirbti. 908 W. 85 Place.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKAU darbo už barten 
derį, seu buvęs sali uno bizny. 
Rašykite S. S. 3426 Aubum av.

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

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų walnut valgomo kam- Rubai |r kailiniai 
bario setas, 5 šmotų pusryčių Plrkl, Wl,iser bll(|u, ti(,sllll iš 

‘ , 4 šmotų walnut rnieg- dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
I i'uimio setus du 0x12 VVilton pelną. Sanipeliniai kailiniai kautai liuimio setas, au vvinon išlaid.ts Northern seni kautai

$05, sealskin kautai $75, kailiniai 
linmnoq kautai $bo ir daugiau. Atsilanką kit. iiumpos, WEISER FUR CO.

19 S. Wells st., mu 403

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gera vieta cash biz
nis. 1408 So. Union avė.

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
iųs galite, riusipirkti 5 kambarių 
bungalovv, su ,št Ik lininis porčials, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosininųiii lenta r t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo įmokėjimą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

NAMAS NORTHWEST 
PARDAVIMUI

Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nupirksit 5 didelių kambarių 
namą, radio plug, ugnavietė, bufe
tas, knygynas, tilo ir lašų vana, 
įmūryta vana, pedestal skalbimui 
lovys, plieno konstrukcija, 148 pė
dų ilgumo lotas ir viskas kas rei
kalinga moderniškam namui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota ėlė, $25 į mėnesį su nuo
šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., niskį j šiau
re nuo Diversey.
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO.
įpėdiniai

OLIVER L. WATSON & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 
metus. Parduosiu pigiai už 514 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

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 Bcverly 7900.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalow, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE .Ir., 
Tel. Riversidc 6097

setas,

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų, gera 
mokestis. Continental Paper Grad- 
ing Co., 1 145 S. Peoria St.

kaurai, miegruimio karpetu- $05. sealskin kautai $75, kailiniai 
kas, 2 pastatomos 1 
indai.

NELSON STORAGE
6912 Cottage Grovę Avė,

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikią

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišabkit šian
die pas

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

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
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 dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo- 
isime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš seat, Jap vveasel, caracul. 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS FUR 
SHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756. 
Specialia nuniginimas tami kas at
sineš šį skelbimą.

ROAD Houše ant U. S. 
higlnvay 41 tarpe Chicagos ir 
Mihvaukee 50 mylių nuo Chi
cagos, Bas room, dance Hali, 4 
ruimai dėl gyvenimo, 2 auto
mobilių garažas, naujas na
mas, įrengtas kaip kad mieste, 
bėgantis vanduo, ir sros.u vis
kas kas reikia ir sykiu 12 ak
rų žemės. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Kaina 
tik $22,000. už viską.
Martin’s Realty Co., 46O4-7th 
Avė., Kenosha, Wis.

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

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui- 
inio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2

MES turime gerą vietą su 
\didele proga dėl jaunų lietu-1 
vių su tikra ambicija prie au-1 P“'
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-1^’. 'piįį""kaba 
bilius. Amerikoj.

Reikia 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. 
Roseland Motor Car Co„ 
10857 Michigan Avė.

MOTERYS!
štai Jums pi os nėriniams ir .siu

vinėjimams. Vi nonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI Soft Drink 
parloris ir Lunch Ruimis. 549 
West 18th St.

KA TURI?.
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
?aražas 
arma 

morgičius
MES DUOSIME 

KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

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 gąt- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv,

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

iųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na
mą, o iki 9kambarių mūriniai bun
galovv ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
ria, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riversidc Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”,
netoli Westem Electric Kompanijos, 1739 S. Halsted st. 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su - -------------------------
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak, 
4010 W. 26th St.

tiesalas ir paveikslai.
MARMON WAREHOUSE 

6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir \ dastatom bile 

į kur. Darbas garantuotas ir geriau- 
__ . Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšics rakandus

Columbus Park Furniture Go. 
5655—57 W. Madison st. Coi. 0319

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4251 Cottage Grove avė.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, tabako ir minkštų gėri
mų krautuvė, 5 pagyv. kamba
riai. Kas nori gal pirkti sykiu 
su forničiais; biznis išdirbtas, 
priežastis pardavimo išvažiuo
ju Floridon. 2133 S. Halsted s.

Exchange—Mainai

VAISIŲ ir grosernėn krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
čemių. 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

MAINYSIU ar parduosiu geleži
nių daiktų krautuvę, 50 pėdų fron
tas, ant 63rd St S. TALUC. Tel. 
Albany 0594.

REIKALINGAS 
unijistas, žinantis savo darbų; 
pelninga vieta. Tel. Lawndale 
5301.

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
Walnut valg. kamb. setas 
šešių tūbų, vieno dial radios su 

ražiais riešuto medžio consoles

$79.50 
$62.00 
$45.00 
$45.00

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard 2092.

— ---------- --- ------------------ ---------- . , i.y,, ,-i. ,

Real Estate For Sale
Nam«i-žein$^Pardavimui

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
Marąuette Manor, netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo
tas, furnas šildomas, įmūrytas 
phimbingas, uguavietė, 2 karų ga
ražas, savininkui reikia pinigų, ne
atmes gero pasiūlymo, su $1500 ga
lit veikti. Sevvard & Co., 3117 W. 
63 St. Prospect 6100.

janitorius 500 importuotų apskritų kaurų

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. 14IN) W. 46th St.

$5.25.
DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj. x

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

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

BARGENAS
Parduosiu ar mainysiu ant 

loto, namo, štoro, grosernės 3 
flatai. 3 karų garažas. Daro
mas didelis biznis. Priežastis 
pardavimo liga. Parduosiu pi
giai. Pullman 5432.

atvažiuok — 
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir ant. namų 
South Side, 2 flatinių ir krautuvių. 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio.

H. LJ. COLEMAN
585) S. State St.

Tel. Wentworth 5702

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiuto, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
S. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 8052 N. Major Avė. Palisade 
117SL

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytjs į vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsievventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą. x _

Phone Hemlock 8300

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga

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

PARDAVIMUI — nauji 5-6-7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuoų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalės ugnavietės, viena 
skiepe, kita f rentiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire * ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50x32, kaina $13,500, tik biskj 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. J vakarus nuo 
AVilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Road iki Lake Avė., 
j rytus iki Wagner 
kui Wagner Road j
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, I1L, 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit 
So. Halsted

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatinį namą, tik biskj įmokėjus., 
CRACKEL CONSTRUCTION CO. |

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Rosemnde. Parduosiu pigiai. 
10520 So. SUte St.

Waukegan 
Lake Avė. 
Road, pas- 
Šiaurę iki

NAUJIENOS, 1739 
St., Box 1005.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

I galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. U2 bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30y 126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, | 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 2 FLATŲ mūriais namas, 2 pc- 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit |o trimas, labai geroj apielinkėj, 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 kaina $14,500. įmokėti $1500, kitus 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

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

2 FLATŲ mūriais namas, 2 pe-

lo trimas, labai geroj apielinkėj

kaip rendą. Šaukit savininką. 5910 
— i Irving Park Blvd. Kildare 8091.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, ] “* 

šalytakius, grin< 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus 
meįus. F 
Hemlock 7969. 

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

Sorčius, cementinius IŠMOKEJI 
is, pamatus, stogus kas. Naujas 

Uz-C“.:, dekoruoja- I......L„.lv,
$5 įmokėti, kitus per tris š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide- 
PaŠaukit dėl apskaitliavimo. H viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
7969. įrengimai, netoli geros transporta-

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau- 
—L’—mūrinis bungalovv, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v.

ireng
Į eitos, tik hiskį įmokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. tentral 6925.


