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Voldemaras nutraukė de- 
rybas suopozicija

Koalicinės valdžios sudaryti 
nebebandysiąs

■ «

Tuo tarpu teroro viešpatavimas
Lietuvoj įsismarkėja

Kybartuose žvalgy- Voldemaras vyksta 
ba puolė socialde- į Tautų Sąjungos 
mokratų mitingą tarybos sesiją

30 ASMENŲ SUIMTA IR BAI
SIAI SUMUŠTA

KAUNAS, lapkr. 29. — Ky
bartuose politinė policija puolė 
slaptą socialdemokratų partijos 
mitingą ir areštavo trisdešimt 
žmonių. Daugelis suimtųjų bu
vo baisiai sumušti.

Derybos su opozicijos 
partijoms nutrauktos
Voldemaras pranešė, kad vi

sos derybos su opozicijos parti
jomis nutrukusios ir jau prieš 
Tautų Sąjungos susirinkimą at
einančią savaitę koalicinės val
džios sudaryti nebebusią ban
doma. j '

Diktatorius sakosi, kad vi
daus situaciją jis laikąs pilnai 
savo saujoj.

Plečkaitis iš Vilniaus 
išvykęs i Eitkūnus

Plečkaitis, kuris bando orga
nizuoti pučą, iš Vilniaus išvyko 
į Eitkūnus gauti daugiau įro
dymų prieš Voldemaro diktatū
rą, kuriuos jis pristatysiąs 
Tautų Sąjungai [?].

Neigia žinias apie 
perversmą Kaune
WASHINGTONAS, lapkr. 29. 

[Iš Lietuvos Pasiuntinybės A- 
merikaij. — Spaudos žinios 
apie perversmą Lietuvoje yra 
neteisingos.

Lietuvoje viešpatau
janti panika 

v

Visas gyvenimas paralizuotas; 
fašistiški studentai kurstą 
lietuvius prieš žydus.

BERLINAS, lapkr. 29.— Vi
soks susisiekimas tarp Berlino 
ir Kauno, tarp Kauno ir Rygos 
ir tarp Klaipėdos ir Berlino yra 
nutrauktas.

Ką tik atvykę iš Kauno į 
Berliną keleiviai pasakoja, kad 
visoje Lietuvoj dabar viešpatau
ja didžiausia panika. Normali
nis gyvenimas esąs visai para
lizuotas ir Kaune pusė krautu
vių esą uždarytos.

Fašistiški studentai skleidžiu 
atsišaukimus, kuriais kurstą 
krikščionis prieš Žydus, kaltin
dami pastaruosius, kad jie pa
dedą lenkams jųjų kampanijoje
prieš Lietuvą, žydai dėl to bai- betgi buvo policijos atmuštos
šiai susirūpinę, biją pogromų, ir išvaikytos.

A be ja ja, kad ginčas su Lenkais 
bus išspręstas: patenkintas 
sovietų nota Varšavai.

KAUNAS, lapkr. 29. — Mi- 
nisteris pirmininkas Voldema
ras pasiruošęs iškeliauti į Ge- 
nevą, ir bus ten gruodžio 5 die
ną, kai Tautų Sąjungos tary
boje bus pradėtas svarstyti 
Lietuvos-Lenkijos kalusimas.-

Voldemaras sako, kad situa
cija esanti taip kebli ir abiejų 
šalių pažvalgos taip skiriasi, 
kad pilnas klausimo išsprendi
mas atrodąs beveik visai nega
limas. Lietuviai vis tik turį 
vilties, kad busiąs surastas 
šioks toks pamatas, iš kurio 
paskui žingsnis po žingsnio bu
sią galima eiti toliau.

Jis karčiai nusiskundė dėl 
Lenkijos provokatoriškų ir 
gązdinamų veiksmų demarkaci
jos linijoje ir dėl nuolatinio 
leidimo gandų užsienio spaudo
je, buk demarkacijos linijoje 
operuoją partizanų būriai ir 
buk Lietuvos kariuomenė esan
ti sudemoralizuota. Visa tai ro
dą, kad lenkai yra nusistatę 
vesti piktą ir nevidoningą kam
paniją prieš Lietuvą. Bet taip 
visados tęstis negalėsią.

“Neįmanomas dalykas”, sa
ko Voldemaras, “kad Lenkai 
ginklo jėga bandyti] pasigrob
ti Lietuvą, žinant, kad ir įlen
ki ja ir Lietuva yra Tautų Są
jungos nariai. Musų kraštas 
turi truputį daugiau kaip 2 
milionu gyventojų, palyginti su 
17 milionų Lenkijos, bet tuo 
atveju visa tauta palaidotų 
tarpusavio nesusipratimus ir 
petys į pietį stotų prieš užpuo
liką.”

Voldemaras sako, kad dery
bos su įvairiomis partijomis 
dėl sudarymo koalicinės val
džios vis dar tebeeinančios, — 
ne taip sparčiai, kaip jis norįs, 
bet vis tik jos darančios prog
reso. Jis nuneigė pranešimus 
apie tai, jogei jis netrukus pa
sitrauksiąs iš valdžios.

Sovietų nota I^enkijai, ku
ria Maskva įspėja ją nuo agre
singų žygių prieš Lietuvą, Vol
demaro nuomone buvus labai 
laiku padaryta.

Bedarbių demonstraci
ja Australijoje

ADELAIDE, Australija, lap
kričio 29. — Tūkstantis bedar
bių čia surengė demonstraciją 
ir bandė jėga įeiti į iždo rumus 
pasimatyti su premjeru. Minios
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Lenkija užtikrina 
pasaulį nepulsian

ti Lietuvos
Notoj svetimoms valstybėms 

sako, kad Lenkai trokštą gra
žiausios taikos su kaimynu

VARŠAVA, lapkr. 29.
Lenkų valdžia išleido kolekty
vią notą visoms valstybėms, 
su kuriomis ji turi diplomati
nių santykių, protestuodama 
prieš pranešimus, kad Lenkija 
kurstanti Lietuvos pabėgėlius 
versti Smetonos-Voldemaro val
džią.

Savo notoje Varsa vis val
džia užtikrina svetimas valsty
bes, kad Lenkija neturinti nė 
mažiausio noro kėsintis prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ar 
prieš jos teritorijas. Vieninte
lis Lenkijos geidavimas esąs 
įsteigti normalinius gečų kai
mynų santykius gražiausios 
santaikos dvasioje. Tik Lietu
va griežtai atsisakius taikytis 
su Lenkija ir skelbianti, kad 
tarp abiejų valstybių vis dar 
tebesąs karo stovis. Bet len
kai esą įsitikinę, kad visos val
stybes ir viešoji opinija pripa
žinsiu gerus Lenkijos norus ir 
pavartosią visų tinkamų prie
monių šitam fiktingam karo 
stoviui pabaigti.

Lenkai veidmainiauja, 
sako Maskva

MASKVA, lapkr. 29. — So
vietų laikraščiai labai skeptiš
kai žiuri į Lenkijos notą užsie
nio valdžioms, kuria ji užsigi
na neturinti nė kokių agresin
gų tikslų prieš Lietuvą. Mask
vos Pravda sako:

“Kol Lenkų valdžia, taikin
gumo kauke prisidengus, nepa
liaus rėmus Plečkaičio bandy
mų organizuoti sukilimą Lie
tuvoje; kol bus galimumo at
sikartoti želigovskiškam Vil
niaus pagrobimo žygiui; kol 
Lenkų Telegrafo Agentūra 
skleis provokatoriškos praneši
mus apie sukilimą Kaune, tol 
Lenkų valdžios raminamoji no
ta nieko nenuramins.

“Ginlkluoto konflikto pavo
jus slenka vis arčiau ir ar
čiau”, sako toliau Pravda, “ir 
sovietų respublika, padariusi 
Lenkams įspėjimą, padarė tai, 
ką butų padarius kiekviena 
kita valdžia ar tarptautinė or
ganizacija, kuriai nuoširdžiai 
rupi užbėgti už akių ginkluo
tam konfliktui. Varšuvos nota 
yra veidmainiška.”

Pilsudskis dalyvausiąs 
Tautų Sąjungos sesijoj

VARŠAVA, lapk. 29.— Ofi
cialiu© Lenkų delegacija, su 
užsienio ministeriu Zaleskių 
prieky, išvyks į Genevą į Tau
tų .Sąjungos tarybos susirinki
mą gruodžio .2 dieną. Vietos 
spaudos žiniomis, gruodžio 4 
dieną išvyks į Genevą ir mar
šalas Pilsudskis dalyvauti po
sėdžiuose, kai bus svarstomas 
Lietuvos-Lenkijos ginčas.

Šeši franeuzų aviato- 
ria žuvo aeroplano 

katastrofoje
KAZAfilANKATMoroka, lap- 

kričio 29. — šeši franeuzų 
aviatoriai žuvo, jų Goliath ae
roplanui užsidegus yore ir nu
kritus žemėn iš 6,000 pėdų 
aukštumos.

Katastrofa atsitiko skrendant 
jiems per Gurranos kalnus.
Aeroplanas buvo išvykęs dary-
ti oro fotografijų.

(Pacific and Atlantic Photo]

Mary Milės Minter, kruta
mu jių paveikslų žvaigždė, kurią 
valdžia patraukė teisman už 
nesumokė] imą taksų. Iš jos 
reikalaujama per 3 metus ne
sumokėtų apie $200,000 taksų, 
o iš jos motinos, Mrs. Charlotte 
Shelby, reikalaujama $28,000. 

: J ~ . J

Daro Lietuvą pajuo
kos objektu

Chicago Tribįne juokias, kaip 
Kaune įvyko karininkų pu
čas ir kaip Voldemaras, suki
lėlius degtine nugalėjo.

RYGA, Lapoja,. lapkr_ 28.— 
(Chicago Tribūne koresp. Do- 
nald Day). — Per pastaras 
dvidešimt keturias valandas 
Kūne buvo kažin koks miste- 
ringas kariuomenės dalių judė
jimas ir automobilių laksty
mas miesto gatvėmis. Dabar 
pasirodė, kad buvo įvykęs nau
jas komiškos operos pučas Lie
tuvoje, pasibaigęs tuo, kad 
apie dvejetas dešimčių aukštų 
karininkų, jų tarpe Kauno 
Įgulos komendantas Petrulis, 
atsidūrė kalėjime.

Po to, kai praeitą šeštadie
nį rezignavo generalinio štabo 
viršininkas, pulkininkas Ple- 
cliavičiusį komendantas Pet
rutis, kartu su grupe kitų ka
rininkų, koncentravo Šančiuose 
kariuomenės regimentą su tan
kais ir šarvuotais automobi
liais ir pasiuntė bendriem Lie
tuvos diktatoriam, Smetonai ir 
Voldemarui, uJĮImiatumą, Rei
kalaudami, kad jie tuojau re
zignuotų ir kad butų sušauk
tas senasis Seimas.

Po Kauna ėmė zuiti automo
biliai. Voldemaras mat sten
gėsi sugaudyti opozicijos par
tijų vadus ir bandyti sudaryti 
koalicijos kabinetą.

Anksti sekmadienio rytą ko
mendantas Petrutis su kitais 
karininkais atvyko pas Volde
marą įspėti jį, kad pasiprieši
nimas busiąs bergždžias ir kad 
jis turįs tuojau kapituliuoti.

Voldemaras ėmė svečius gau
siai vaišinti ir girdyti ir netru
kus tie gerokai įsilinksmino.

Tuo tarpu Voldemaras davė 
žinią pulk. Plechavičiui, prašy
damas jo pagalbos. Plechavi
čius greitai surinko būrį avia
cijos karininkų, kurie, atvykę 
pas ministerį pirmininką, pa
tapė, jam nepasiduoti. Tada 
Voldemaras, pravėręs duris, 
dirstelėjo į valgomąjį kambarį 
pažiūrėti, ką jo svečiai veikia, 
ir pamatė, kad komendantas 
Petrutis ir jo kompanija buvo 
girtutėliai, Jie buvo susodinti 
į automobilį ir pasiųsti į ka
lėjimą.

Pilsudskis liepęs iš
sklaidyti Lietuvos 

emigrantus
Neleidžia buitis Vilniuje, kad 

negalėtų organizuot sukilimo 
Lietuvoj.

VARŠAVA” lapkr. 29.— Mar
šalas Pilsudskis davė įsakymą 
Lietuvos pabėgėlius išsklaidyti 
po visą Lenkiją, o neleisti jiems 
burtis Vilniuje, idant tuo budu 
jie negalėtų sukurti tremtinių 

. valdžios prieš diktatoriaus Vol- 
j demaro režimą.

Pilsudskis pilnai sutinka su 
užsienio ministeriu Zaleskių, 
kuris sako, kad ginčai su Lie- 

; tuva galį būt ramiu budu iš
spręsti Genevoje.

O jei ne, tuomet Pilsudskis 
žygiuosiąs į Kauną

Bet jeigu nė Genevoje nepa
vyks taikos atsiekti, tai Pilsud
skis padarysiąs taip, kaip jam 
jo generolai kad patarią: jei 
jau Lietuva taip tvirtina, kad 
tarp jos ir Lenkijos esąs karo 
stovis, tai jis ir žygiuosiąs į 
Kauną.

Bielinis taisosi
(Specialis pranešimas “N-ms”)

Bielinis darosi vis stipresnis, 
šiandie pradėta jam duoti vi- 

I linta arbata su citrina. Atro
do Iniksmesnis ir gyviau rea
guoja. Nuolatinė rūpestinga 

i Dr< Kuzmos priežiūra. Drau
gams leista lankyti ligonį.

Voldemaras grūmoja 
, “pučistams” sušau

dymais
RYGA, lapkr. 29.—Pasikalbėji

me su korespondentais Kau
ne, premjeras Voldemaras pa
sakė, kad jokiais bauginimais 
niekas neprivers nė dabartinės, 
nė bet kurios busimos Lietuvos 
valdžios pasirašyti dokumentą, 
kuriuo Lietuva atsižadėtų Vil
niaus.

Voldemaras pareiškė, kad 
bet kurie pučistai, kurie ban
dysią pulti Lietuvą, busią trak
tuojami kaip valstybės išdavi
kai ir, suimti, busią tuojau su
šaudyti.

Per pastarą savaitę Lietuva 
slaptai mobilizavo trejų metų 
rezervas, ir demarkacijos lini
ja nuo Vilniaus stipriai saugo
jama.

Kas daug turi, tam 
daugiau dovanoja

WAS'HINGTONAS, lapkr. 29. 
— Atstovų buto mokesnių ko
misija priėmė sumanymą su
mažinti korporacijų pajamų 
mokesnius iš 131/2 į 11'1/2 nuoš. 
Sumažinimas taikomas korpo
racijų šių metų pelnams, nuo 
kuriij mokesniai mokami atei
nančiais 1928 metais.

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

Didėjąs debesiuotumas; ga
lima laukti lietaus su sniegu; 
šalčiau; stiprus žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44° ir 64° F.

šiandie saulė teka 6:56, lei
džiasi 4:21. ^lėmio leidžiasi 
2:36 ryto.

Del Rusų-Anglų san
tykių atsteigimo

Manoma, kad santykiai bus at
naujinti sovietų ir britų at
stovams pasimačius Genevoje

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Anglų ir Rusų susitikimas Tau
tų Sąjungos paruošiamoje nu
siginklavimo konferencijoje Ge
nevoje šią savaitę gali duoti 
tokių pasėkų, kad netrukus tarp 
tų dviejų valstybių santykiai 
bus vėl atsteigti.

Į pastarąjį sovietų premjero 
Rikovo atsakymą į premjero 
Baldwino pakvietimą atnaujin
ti santykius, jei tik Rusai pri
žadės paliauti savo antibritiš- 
ką propagandą, žiūrima kaip į 
žingsnį į susitaikymą. Anglijai 
tečiau daug svarbiau yra, kad 
bolševikai paliautų savo pro
pagandą Kinuose; Persijoje, 
Afganistane, Indijoj ir kituose 
kraštuose, kuriais ji yra suin
teresuota, ne kad pačioje Ang
lijoje, kur tokios propagandos 
dabar niekas nebijo ir juokais 
ją leidžia. Tuo tarpu nutrauki
mas santykių su Rusija skau
džiai atsiliepė pačiai Anglijai, 
ir britų pirkliai ir bankininkai 
labai tuo nepatenkinti.

Kipras Petrauskas 
atvažiuoja

Dar prieš Kalėdas busiąs 
Amerikoje

Garsusis Lietuvos Operos te
noras, Kipras Petrauskas, at
vyksta į Ameriką. Kipro bro
lis, kompozitorius Mikas Pet
rauskas, praneša apie tai laiš
ke iš Detroito “Naujienų” re
daktoriui. Laiške sakoma:

“Gavau žinią nuo brolio 
Kipro, kad jis bus Ameriko
je dar prieš Kalėdas. Lauksi- 
me.
Lauks ir visi Amerikos lietu

viai.

Calles parodys Ameri
kos ambasadoriui 

Meksiką
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 

29. — šį ketvirtadienį preziden
tas Calles kartu su Jungtinių 
Valstybių ambasadorium Mo- 
rrow’u prezidento traukiniu 
išvyks atlankyti kai kurių 
Meksikos vietų. Kelionėje jie 
subus ištisą savaitę ir per tą 
laiką ambasadorius Morrow 
turės progos susipažinti ypač 
su Meksikos padaryta pažanga 
žemės ūkyje ir irigacijoje.

1 užmuštas, 15 sužeistų 
traukinių kolizijoj

DAYTON, Ohio, lapkr. 29. — 
Netoli nuo čia įvyko dviejų 
traukinių susidūrimas, Big 
Four pasažierinio, ėjusio iš 
New Yorko į Cincinnati, su Big 
Four prekių traukiniu. Katas
trofoje vienas pasažierius, Mi- 
chael Sullivan iš Medfordo, 
Mass., buvo užmuštas, penkioli
ka kitų sužeisti, kai kurie pa
vojingai.

500 žmonių žuvo tva
nuose Alžirijoj

GRANAS, Alžirija, lapkr. 
29. — Per tvanus, kurie atlankė 
žiemių vakarų Alžiriją, kaip 
apskaičiuoja, žuvę nemažiau 
kaip 500 žmonių. Ištisi kaimai 
ir miesteliai buvo sunaikinti. 
Materialiai nuostoliai sieks apie 
20 milionų dolerių. i ,

No. 281

Kasyklą darbininkų 
streikas Coloradoj

Kasyklų savininkai ginčą su 
angliakasiais siūlo nidustri- 
nei komisijai išspręsti.

DENVER, Colo., lapkr. 29.— 
Šiaurinės Colorados anglies ka
syklų savininkai vakar turėjo 
konferenciją ir nutarė girnius 
tarp jų ir streikuojančių ang
liakasių pavesti valstijos rpa- 
monės komisijai, pasižadėdami 
pasiduoti jos sprendimui, jeigu 
lik ir rsteikininkai sutiksią tą 
patį padaryt.

Valstijos .pramonės komisi
ja, kuri iki šiol atsisakė tarpi
ninkauti, kol streikui vadovau
sią “aidoblistai” (Industrial 
Workers of the World), dabar, 
kasyklų savininkų prašoma, 
sutiko arbitruoti. Kokį atsaky
mą į ati duos streikininkų va
dai, kol kas nežinia.

Tuo tarpu šiaurinės Colora
dos kasyklų srityse tebesitęsia 
karo padėtis, paskelbta praei
tos savaitės pradžioj, kai ties 
Col limbine kasyklomis įvyko 
angliakasių skerdynės, kuriose 
kompanijos sargybiniai ir val
stijos policija penkis streiki
ninkus užmušė ir keliolika su- » 
žeidė. Columbine kasyklos nuo 
to laiko buvo uždarytos, bet 
vakar jos vėl pradėjo dirbti su 
streiklaužių pagalba.

Sovietai gauna Ameri
koje $40,000,000 

kreditų
MASKVA, lapkr. 29. — Ofi- 

cialinė žinių agentūra Tass pra
neša, kad sovietų valdžia pa
darius su Amerikos finansinin
kų grupe, kurios prieky yra 
Ne\v Yorko Percival Farąuhar, 
sutartį, kuria rusai gauna $40,- 
000,000 kreditų šešeriems me
tams. Tie kreditai busią suvar- 
toli Makiejevo metalurgi jis sin
dikatui Doneco anglies baseind 
reorganizuoti. Tam pačiam rei
kalui sovietai patys išleisią dar 
apie $25,000,000.

Stiprus žemės drebėji
mas Čilėje _____ i

CHANABAL, Čilė, lapkr. 29.
Čia įvyko du stiprus žemės 

supurtymai. žmonių betgi nie
kas nenukentėjo, tik jie buvo 
labai Išgąsdinti. Stiprus žemės 
drebėjimas visoje Antofagasto- 
je buvo jaustas praeitą šešta
dieni. 

9

Vienoj suimta daug fa
šistų ir monarchistų
VIENNA, Austrija, lapkr. 29 

— Ryšy su vieno jauno fašis
to, Richardo Strebingero, pasi
kėsinimu užmušti Viennos bur
mistrą Seitzą, socialdemokratą, 
vyriausybė suėmė daug fašistų 
ir monarchistų.

“Baltmarškiniai” Mek
sikos valdžiai ginti

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 29. — Prezidento Calleso 
valdžiai ginti, kilo visoj Mek
sikoj judėjimas organizuoti bū
rius vadinamų “baltmarškinių”. 
Baltmarškiniai bus organizuo
jami kariuomenės pavyzdžiu.

De Valera vyks į Ameriką
DUBLINAS, Airija, lapkr. 

29. — Airių respublikininkų 
vadas Eamon de Valera žada 
netrukus išvykti į Jungtines 
Valstybes parinkti savo parti
jai pinigų. | ■ .. .J
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Ratine, Wis.
Dėkavonės dieną, lapkričio 

21 d., mus Racino lietuviškos ■ 
respublikos piliečiai gana links-] 
mai ir gražiai leido laiką. Dau
gumoj kur neisi, visur namuose 
tusispi.ete būreliais vaišinosi, 
vienur pešdami vištas, kitur 
antis ir žąsis.

Netikėtai ir man laimė teko 
būti draugingam būrely ponų 
Philipų palociuj. Mus kompa
nija susidėjo iš šių asmenų: 
p.p. Philipų visa šeimyna, po
nų Mėžinių taipjau visa šeimy
na ir aš kaipo pirm. Racino sen
bernių unijos, su šitais nariais: 
broliai Mykolas ir Justinas Vi-į 
j linai ir Matas Matkus.

Belaukiant svečio iš Chica-Į 
gos vieton svečio, ačiū triusu 
ponios Philips ir panelių Aliu-; 
tės ir Rožytės, nutupė ant vi-| 
dūrio stalo kalakutas. Atliko-; 
me g-ei-ą dnrl>Q suvaikydami jį. I

1 >rau<į inx<«is pašnekesiais ir i 

linksmais juokais nejučiomis| 
laikas bėga. Taip vėlyvam lai
kui atėjus skirstėmes j namus; 
pilni linksmumo pralaidę dėka-' 
vonės diena.*

Tariu ačiū už vaišes pp. Phi- 
lipams ir visiems dalyviams už I 
draugingumą. Šis vakarėlis 
liks mus atminty.

—M. Kasparaitis.

(Atlantic and Pači tie Photo J

P-15 Fannie Clements Damel iš Georgiana, Ala., kurią vie
tos kunigas L. A. Nalls su pagalba ku klu^ų smarkiai ją nu
plakė. Kunigas liko teismo apkaltintas už savo barbarišką dar
bą. # .

ka nuliudusiai šeimynai. Ar tai 
yra pagirtina?

Beje, kunigas dar pastėbėjo 
vieną velionio “ydą” — tai ne- 
prisirengimą ir baimę mirties. 
Kunige! Ar daug rasite tokių, 
kurie nebijo mirti? Kam yra 
visi musų daktarai, plačios 
mokslo šakos, jei ne pastan
goms pailginti gyvenimą, at
stumti toliau mirtį? Ir jei^u 
žmogus dar trokšta gyventu—< 
nejaugi galima tatai skaityti 
nuodėme? j '

•—John Tamašauskis.

Streikas Klaipėdoje

CIeveland, Ohio
Lapkričio 24 d. Liet. svet. 

ADAD. 1-ma kp. perstatė sce
noj “Bajorą Gaidį’’. Lošime da
lyvavo šie: Krasnickas, Vaši-Į 
liauskas, Vasiliauskiutė, Bru
žienė, Dvylys, Kvederavičius, I 
Paulionis, Mizerevičius, Čypas, ] 
Lukošius. Visi lošė tinkamai.; 
Suprantama, buvo trukumų.. 
Bet jų visur randasi. Abelnai 
imant, sulošė neprastai (Kokio
se rolėse buvo, nesakau, nes be, 
programų tikrai sunku pasakyt. I 
Labai prastas įprotis, kad ne- j 
daro progarmų ir nesupažindi
na publiką su lošėjais ir jų už
imtom vietom. Del keturių 
dolerių, rodos, daug prastumo 
pasidaro). Bet vienok, reik pa
sakyt, kad J. Krasnickas lošda
mas visada su ranka užsikiša ir 
publikai rodo petį, t. y., kada 
kalba į lošėją, norėdamas įtik- 
rint arba pagrūmot, vartoja ne; 
tą ranką: lošėjas stovi po kai
rei, o Kras. su dešine grūmoja, 
arba priešingai. Krasnickas yra 
senas lošėjas ir visada tatai da
ro. Todėl aš darau pastabą.; 
idant daugiau to nedarytų dėl 
savo gerumo. O jei dar pasi
kartos, tai reikės pastebėt ta-, 
da, kada bus toje klaidingoje Į 
pozicijoje.

Publikos buvo apie 150; ant 
šokių pribuvo nedaugiausia.

Čia turiu pastebėt ir dėliai! 
publikos: neramiai užsilaikote. 
Kodėl nuėję į angliškus teatrus; 
nepaleidžiat savo vaikus bėgiot 
ir nesigaudot po svetainę? 
Prastai! Vaktuokitės, nes kitą, 
syk gali pasirodyt triukšmada-' 
rių pravardės sykiu su lošėjų...] 
Jeigu norit pasibėgiot po sve-i 
tainę, tai yra proga, kai maino 
scenerijas—tarpe veiksmų. 

* * *
Toj pat dienoj teko girdėt 

“paskaitą”: “Kur .yra tikroji 
bažnyčia ir jos uola”. “Pas
kaitą” davė J. Zovist (sugryžęs ] 
iš Lietuvos) Mm. Abel salėje, j

Šimą: Ar išitkro Dievas apsau- Rodos paprasti kunigo ’žo- 
go nuo blogų žmonių? Ir kai džiai buvo pasakyti. Bet ar 
atsakys: “ištikro”, tada traukt priderėjo jie sakyti?
į nosį... Kitaip biblistui neįro-j Ne! Nes žmogaus gyvenimo 
dysi, kad tų stebuklų nėra, į1 vertė visupirma turi būti kai- 
kokius jis tiki. ' nuojama ne sulig tuo, kaip daž-

Per pertrauką, vienas užkal- uai jis bėgioja bažnyčion, o su- 
bino: “Kaip tau atrodo?” Pra-' lig tuo, kaip švariai, kaip pado- 
sidėjus diskusijoms, prisiartino riai jis gyveno ir rūpinosi sa- 
ir Zovist. Bet tuoj visi atsi- v? šeimyna.
traukė, pareikšdami: “Vistiek 
žmonės tiki, jei ne į Dievą, tai 
i mokslą”.Et, ką čia kalbėt apib 
tikinčiųjų supratimą.—V. J. Z.

Detroit, Midi.
Žodis kunigui.

Paskutinėmis dienomis čia 
mirė Juozas Tamašauskis nuo 
plaučių uždegimo.

A. a. .Juozas Tamašauskis bu
vo parapijos narys. Niekam 
kelio jis nepastodavo. Gyveno 
kitų nekliudydamas ir stengėsi 
išvengti kitų kliudymo. Turė
jo šeimyną. Augino ją, kaip 
mokėdamas gražiau, kaip ir di
džiuma darbo žmonių.

Persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Kaip žmogų, priklausiusį para
pijai, šeimyna nutarė ir palai
doti su tokiomis iškilmėmis, 
kokios yra priimtos panašiuose 
įvykiuose, t. y. su pamaldomis 
ir kunigo pamokslu.

Bet ve kokį, esmėj, kunigas 
pasakė pamoksią prie grabo: 
girdi, tas žmogus gyvenęs tris 
metus šiame mieste, ale pirmą 
sykį atėjęs bažnyčion. Ir tai 
atėjęs ne savo valia, bet vaikai 
atvedę. Jo laimė, kad turėjęs 
gerus vaikus. Jei ne vaikai, jis 
veikiausia nebūtų buvęs čia 
Pamokslą sakydamas kunigas 
nepamiršo pridurti, kad nerei
kia teisti tų, kurie negali at-Į 
sakyti. / 1

Kunigas išgyrė velionio val
iklis. Ačiū. Bet jis užmiršo, 
, kad a.a. Juozas Tamošauskis iš
auklėjo tuos vaikus taip gra
žiai. O tai yra nuopelnas ir 
prieš visuomenę ir prieš dangų 
didesnis, negu dažnas lanky
mas bažnyčios. Ba yra daug 
tokių žmonių, apie kuriuos sa
koma, kad jie pristatė bažny
čių ir ant kalnų ir pakalnėse, 
lik nepastatė bažnyčios savo 
širdyje.

Nesinori, bet tenka ir kuni
gą prilyginti tiems žmonėms, 
dyje. Tokioje sunkioje valando
je, kurioje nepridėra teįsti tų, 
kurie neturi bažnyčios savo šir- 
ką negali pasiteisinti, jis smer
kia nabašninką, o smūgiai ten-

Darbininkų streikas uoste 
i 
i - 
į

KlLAIPgDA. — Spalių 31 ,d. 
Klaipėdos [ uosto sustreikavo 
dalis darbininkų, dirbusių prie 
iškrovimo} laivų. Laivas “Ju
lius Hugo Stines” atvežė ang
lis, kurios turėjo būti iškrau
tos i baržas (baidokui) ir ga
benamos toliau vidaus vande
nimis — Nemunu ir kanalais. 
Del audros Luotai ne visos bar
žos galėjo pribūti laiku, ir dar- 

bininkai, pradėję -dirbti prie 
laivo iškrovimo, turėjo per

traukti darbą. Todėl jie parei
kalavo iš;Liet. Anglių Importo 
Bendrovėj), vedusios laivo iš
krovimų, atlyginti jiems už su
gaištą laiką ir be to pakelti mo
kesnį už darbą. Firma sutiko 
dalinai atlyginti už nedirbtą 
laiką, bet pakelti mokesnį atsi
sakė. Tuo nepatenkinti darbi
ninkai, skaičiuje apie 200 žmo
nių, sustreikavo. Nėnumatyda- 
ma greito ginčo išrišimo ir ne
norėdama gaišti su laivo iškro
vimu, firma spalį ų 31 d. par
gabeno apie 50 darbininkų iš 
Kretingos, kurių iškrovimas 
buvo tęsiamas toliau. Kiek ten
ka sužinoti, darbininkai prade-Į 
da atsisakyti nuo savo griežtų 
reikalavimų ir vėl grįžta prie 
darbo.

GRASINO STREIKU
KLAIPĖDA. — Praeitą sa

vaitę dviejų čionykščių staty
bos firmų darbininkai, skai- 
čuiuje apie 250 buvo iškėlę 
reikalavimą pakelti jiems atly
ginimą po 15 rentų valandai, 
grasindami streiku, jeigįu tas 
jų reikalavimas nebus paten
kintas. Bet šį sykį, atsisakius 
darbininkams iijio savo reika
lavimų, pavyko išvengti aštres
nių komplikacijų.

Vasaringa ponia pas gydytoją.
Gydytojas: Kas tamstai yra?
Pacjcniė: Aš nežinau kas 

man *yra. Žinau tik tiek, kad 
jau kelintą^ savaitę esu tarsi 
uželcktriz'uota ir degu visa, 
kaip pečius.

Gydytojas: Taip? Tai aš po
niai patarčiau vieton kreipu
sis j mane, geriau kreiptis į 
kurį nors inžinierių elektro
techniką.

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm

Pusryčių

Valgant riebaus maisto perdaug gali jva_ 
rvti inkstams ligų, sako žinovai, nes pasi- 
daro rūgštys kenksmingos inkstams. Šie per
sidirba, prisikemša medžiagomis ir ateina 
nugaros skaudėj'mai, gėlimas, gaivos skau
dėjimai, nemiga, pūslės ir Slapumo negalia- 
vimai.

Pajutę, kad nugara skauda, ar pūslė ne
veikia kaip reikia, pradėkite gerti daug 
vandens, primaišydami kokias keturias un
cijas Jad Salta iš geros aptiekos. Imkit po 
šaukštuku stikle vandens prieš pusryčius ir 
inkstai dirbs puikiai. Tos druskos paga- 
rrv'ntos iš sudėtinių rūgščių vynuogių ir cit
rinos, prie kurių dadėta lithia. Per i'gą 
laikų jos vartojamos inkstų negaliavimuose, 
kad nuveikti rūgštis, kurios prikemša inks
tus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. Iš jų 
pasidaro malonus, burbuliuojantis lithia gė
rimas, kur| milionai vyrų bei moterų geria 
retkarčiais, idant nuvyti nuo savęs.. rimtas 
V’gas, ir užlaikyti inkstus svc'kais ir šva
riais.

f:

Tel. Boulevard 0214
Plurnbing, Heating 

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

4604 So. Pailina St., Chicago. III.
..................... -.......... .,

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam iviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam< 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591 

—— z

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 
SVEIKU IR STIPRIU

Parduodam deimantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš- 
dirbimų; darbas garantuotas arba pinigus 
gruzinam atgal.

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St, Chicago, III.

Infant Care
Nedalo jokio skirtumo tokiame 

jauname amžiuje, joi duosite savo 
kūdikiui ką nors, jis vis vien neži
nos, jei tas nieko nekenks ir bus 
atsakantis, specialiai kuomet kele
tas lašų grynos Caslorijos pataisys 
kūdikio skilvi ii’ prašalins visokius 
nemalonumus iš sistemos. Išgąstį ir 
karštį taipgi; viskas prašalinama į 
labai trumpą laiką.

Tai vra gerumas Castorijos; jos 
malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ii’ buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, ką eastor oi! gali padaryti ir be 
jokio sujudinimo sistemos. Be ne- 
gardaus skonio. Castoria yra gardi! 
Jūsų liežuvis gali pasakyti jums 
“Kodėl kūdikiai reikalauja jos’’. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
ją duoti kūdikiams kiek tik norit 
sykiu ii- nepastebėsite dieglio, už
kietėjimo, diarrhea. Alba jeigu rei
kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 

n miego.
4 Tiktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
yra teisingi, jei vartosit tikrą Cas
toria. Fletcher’s yra originalė. 
•Kiti prirengimai gali bpti ar nebū

ti taip gryni ir liuosi nuo abejoti
nų gyduolių, gydytojai pataria tė
vams vartoti Fletcher’s Castoria, ii’ 
nei vienas kūdikis šio rašytojo ne
bandys kitokios rųiies. Aš sutaupy
siu dešimtuką kilu kokiu nors bil
du.

SPEC1ALĖ PASTABA: Prie kičk- 
vieno butelio tikros Flatcher’s (^is
torijos yra įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba bisančuios mo
tinos.

Children Cry for

CastoriA

Camel
Cigaretai kurie užsitarnavo pirmą 

vietą savo gerumu.

Didžiausis pripažinimas suteiktas ei- 
garetams yra patvirtintas valdžios 
skaitlinėmis, kurios parodo, kad dabar 
Camelų yra daugiau surūkoma negu 
pirmiau* Pripažinimas 

ne tik kelių.
daugelio—o

biblistų bažnyčioje. J. Zovist I 
apygarsiai darkė bibliją. Bet la- i 
bai kvailas dalykas, kuomet 
biblijos dogmą nori pritaikyt 
šių dienų gyvenimui! Nors; 
biblistai yra prakilnesni už ka- 
talikus-krikščionis, ir nenori 
pasiduot dangiškiems “real es- 
tate” biznieriams, bet tiek pat 
tiki j Dievą, kaip ir bažnytiniai- 
katalikai. Zovist daug pavyz
džių davė, kaip jį Lietuvoj 
“Dievo galy b:” išgelbėjo nuo
“įnirtosios” publikos. Kuomet 
Zovist tikisi, kad Dievas apsau
go nuo mušeikų ir kitų blogy
bių, tai norėjosi pastatyt klau-l

TZUDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
JlY guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 
gauna. Jūsų kūdikis turi būt maudomas 
kasdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Pieną. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojų visur 
dėl jo gerumo.
Jei Jus prisiusite nuims Bita paskelbimą sn Justj 
vardu ir lutreau, arba prisiusite mums atvirute, 
mes pasiusime Jums, dykai, pamokinimu Ju»u 
kalboje kaip penėti Jūsų kū
diki: taipgi valku knygute 
ir kitokios įdomios literatū
ros.

Parsiduoda visose 
vaistinėse ir grmernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Bordnn Building 
New York, N. Y. © 1D?7, R. J. R*5Boids Tobacco 

(.oinpuny, M iuMmi->ale>n, 5. (

Jei viti ei gar et ai hutų taip geri kaip 
Camel, įųa nieko negirdėtumėt apie ape~ 

i
dalį prirengimą, kad padarius cigaretus 
gerais dėl gerklės. Niekas negali užimti 

vietos rinktinio tabako.
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Charles I). VVarner

Kaip Aš Lokį Nušoviau
Tiek daug prieštaraujančių žiūrėjęs kelias valandžiukes, lo- 

paskalų pasklydo apie mano su- kis apsisuko ir nuėjo į girią, 
sitikimą su lokiu AdirondaikeĮ 
(Amerikoje) pereitą vasarą, 

tensingumo dėliai visuo- pradėjau
man pačiam ir lokiui j amas nuo krumo prie krūmo 

visą smulkmeniškai pa- juodų uogų kekių (kurių iš to
lo rodės daugiau nei priėjęs 
rasdavau) ; ėjau vis toliau ir 
toliau karvių pramintais tan
kumynuose takais, iš skynimė
lio į skynymėlj. Iš visų kraštų 
girdėjau karvių barškalus,. ža
garų traškėjimas ir bėgančių 

musių į krūmus karvių 
buvo taip, trypimą. Kartais, lysdamas per 

kad mudu kas sau išėjome ger- tankumyną, užeidavau nedrą- 
viauogauti ir susitikome iš ne- šią karvę kuri pažiūrėdavo į 
tyčių kaip paprastai. Adiron- mane valandžiukę kvailomis 
daiko lankytojai visada turi vi-'akimis ir nerdavo į krumus. 
šokių pasakų apie lokius—ben-\Aš apsipratau su šiais savo 

į draugais ir 
.spėlioji- tylėdamas, įsitikinęs, kad 
darytų girioj girdimi balsai yra 

sutikęs

kad 
menei, 
tenka 
pasakoti. Be to, šio įvykio pa
sakojimą pateisina La aplinky
be, kad man retai kada pasitai
ko lokį užmušti.

Susitikimas buvo iš netyčių 
abiems pusėms. Aš lokio ne
medžiojau ir neturi priežasties
manyti, kad jis būt manęs ieš- nuo 
kojęs. Iš tikrųjų

Aš užlipęs ant kalnelio, pa
tariau šautuvą ties medžiu ir- 

rinkti uogai, vilio-

Valgyk kuomet jautiesi 8’i. Jie krūvose bovinasi ir tas 
linksmas (veda prie barnių ir visokių peš-

I tynių, kas vėl gi sulaiko norą 
jeigu pa- va^Xl’- 
sveikatos
Šiandien

Niekad nevalgyk 
vargęs. Tai yra 
svarbiausia taisykle, 
mes viską labai greitai ir sku
biai atliekame ir pasididžiuoja
me tuo faktu. Bet tas pats 
skubėjimas kenkia sveikatai.

Laikyti vaiką sveiku, jis tu
ri linksmai gyventi; neturime 
priversti valgyti, kuomet jis 
nenori valgyti; ir netur valgy
ti, kuomet pavargęs — reikia 
palaukti pakol pasilsės. Vaikai 
labai nerimauja. Gyvendami 
prigrūstose vietose, nuolat turi 
save saugoti nuo daugelio daly
kų, nuo gatvekarių, automobi
lių, traukinių ir 1.1. Jie nuolat 
ko nors bijosi, tas ąeduoda 
jiems tinkamai sukramtyti val-

Važinėti automobiliu tuoj po . gų pasekmių, bet gydytojai tu- 
valgio nėr taip gera. Daugelis i ri daug sergančių, 
žmonių tiki, kad jeigu gerai ir 
lengvai važiuoja, nejaučia blo-

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums

W-P■ /r.-(p

r., • (Į?NrRAcrw.-\'rt ■ ■

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

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

kurie per 
tankiai važinėjasi. (FLIS).

. 1 I 1* •drai reiškiamas noras pamaty- nebyliais 
ti nors vieną lokį ir 
mas, ką tas ar kitas 
iš netyčių vienas kita 
Bet lokių yra nedaug; 
lųs ir pasirodo tik 
rinktiniams.

vių, visai

(Pacific and Atlantic Photol

Pulk. T. E. Lavvreuce, kuris su 
uogavau pagelba arabų išvijo iš Syrijos 

visi turkus. Jį Anglijos valdžia no- 
kar- įėjo apdovanoti medaliais, bet

nemanydamas apie jis atsisakė juos priimti, delei 
jie bai- tikrąjį lokį. Bet iš tikrųjų man Anglijos valdžios 
keliems niekad neišėjo iš galvos gražus išpildyti jos pačios duotų ara- 

!romantiškas lokis, ir, beskabi- bams prižadų.

neištesėjimo

i romantiškas lokis, ir, i
,, , . v. _ nedarnas uogas, aš vis stengiau-Buvo kaista rugpiucio mene

sio diena—tokia diena, 1 
rodos nieko nepaprasto 
Įėjo atsitikti. Bet atėjo į 
musų buto šeimininkėms —jų 
buvo keturios—siųsti mane į 
skynimą, ant kalno už mus na
mų, parinkt gervinu ogių. Ten 
buvo, tikriau pasakius, keletas 
skynimėlių, vienas po kito se
kančių į mišką, krūmais apau
gusių ir gana romantiškų. Ten 
ganėsi karvės, lipdamos per la
puotus tankumynus iš vieno 
skynimėlio į kitą ir pešioda- 
mes žolę tarpe krūmų. Man ma
loniai įbruko šešių litrų kibi
rą ir liepė ilgai neužtrukti.

Ne dėl kraugeringo instink
to, tik kad gražiau atrodytų, 
aš pasiėmiau šautuvą, 
gražiau atrodo vyras su skar
diniu kibiru, jei jis dar nešasi 
šautuvą. Galėjo man pasitaiky- 

nega- 
galė- 
imtų 

Daug 
šratl- 

Man geriau pa- 
kulkinis—jis švariau nu- 
mirties darbą ir pirma 

neprikemša paukštį švl- 
rutulukų. Mano šautuvas 
kulkinis—puikus ginklas, 
draugo savastis, kuris 

metų svajoja kaip 
Jis galėdavo 

jei vėjas ne- 
oras buvo kaip 
ir medis ne per 
medis turėjo bu- 
Nereikia manyti,

. ? ši sugalvoti pasaką apie kilnią]
M>u<>1 lokę, kuri neteko savo lokiuko, | čiom akini 
nega- j.urj §;uose krūmuose vienam iš

va pagrobė mažą mergaitę, ir at- galas. Yra

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

25c j metus
Madų knyga Rudens, ke
rnos ir Vasaros mad * 3 
knygas per metus tik už

25 centus
žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant iusu rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

Visai Elektrinė Radio

įai pablogės. Bet Tanlac labai gerai mane i 
sustiprino, padaugino mano svarumą 22 Į

Suteikit Sau Progą Del 
Gero Pasveikimo!
ilgai jus sergate? Kaip ilgai jus ken- 
nuo gasų, skausmų, raugėjimo, svai- 

ir galvos skaudėjimo kol jus visai nu-

per metų eilę, ka’p jus galit ti- 
j keletą savaičių? Duokit 

Valgykit atsargiai, pasilsėki! at- 
ir tegul

Tanlac 
ia MILL1ON BOTTLES VSED

Kaip 
čiate 
tūlio 
ulpstate? Jei jūsų sveikata laipsniškai puo_ 
la žemyn 
'tėtis pasveikti 
sau progą, 
lakančiai ir užtektinai tyro oro — 
I'anlac pagelbsti jums kaip ir tukotančiams 
kitų.

Miss Catherine Dingės, 414 S. Second St., 
Bellevi'le, III. “Aš turėjau dusinant} ko
sulį, jaučiausi silpna ir apsvaigusi ir aš 
jaučiausi ir bijojau, kad mano sveikata vi-

INėra rugščių, chargerių, 
batelių, eliminatorių

Jūsų fonograffą arba pianą 
priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas
JOS. F. BUDR1K

3417 S. Halsted St OURtYES
Night and Moming to kfeep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

MurineCo^Dept. H. S.,9 E. Oki«St..Chkuiio

Aš pajutau, kad 
mudviejų artinosi 
gerai žinoma, kaip 

argiai nusinešė į savo lindy- tokiose valandose mintis grei- 
p ir ten užaugino savo pienu tai mintija, aš mintijau kuo 

Kada mergaitę tiek i gudinusi ai i traukdamas šau
tuvo užraktą, smulkmeniškai 
peržvelgiau savo nepagirtiną 
gyvenimą. Aš pamačiau, kad 
net tokioj išimtinoj gyvenimo 
valandoj beveik negalima at
siminti jokių- gerų atliktų dar
bų. Nuodėmės pasirodo ne
paprastai aiškiai. Aš atsimi
niau, kad metai po metų vil
kinau užsimokėti laikraščio I 
prenumeratą, kol abu—redakto
rius ir laikraštis nenumirė, ir 

visai nesiprieši-, dabar jau amžinai nebus gali- 
pažiurėjo į ma užsimokėti.

priekaišto j O lokis artinosi. Stengiausi 
Šios pasakos morališ-, atsiminti, ką- aš skaičiau apie 

imtynes su lokiais. Negalėjau 
j atsiminti nė vieno įvykio, kur 
žmogus bėgdamas nuo lokio 

>, nors at
siminiau daug įvykių, kur lo
kis nuo žmogaus pabėgo. Sten
giausi išgalvoti, kaip geriausia 
lokį užmušti šautuvu, kol dar 
jis nėra tiek arti, kad galė
tum siekti jį šautuvo buože. 
Pirmiausia maniaur šauti į gaL 
va—paleist i kulką į tarpakį: j 
lokio smegenys labai maži, ir) 
jei į juos nepataikysi, lokis! 
nepaiso kulkos galvoje, tai yra 
tuo tarpu nepaiso. Aš atsimi
niau, 

,dytų, 
miau

Lengva įsivaizduoti, ką tams-,vietą 
tos darytumėt tokiose sąlygo- lokis nestovi, 
se. Gal ką ir darytumėt, bet (nesijudindamas 
aš nieko nedariau. Lokis nusi- 1

ir medum.
paūgėjo, kad galėtų bėgti ir į- 
gimto instinkto vedama ji at
bėgo į pakalnę į savo tėvo na
mus (šią pasakos dalį dar rei
kėjo apgalvoti ta prasme, kaip 
kūdikis galėtų savo tėvą pa
žinti ir kuriuo budu mokėtų 
kuria kalba su juo susikalbėti) 
ir papasakojo jam, kur luokė 
gyvena. Tėvas pasiėmė šautu
vą ir, nedėkingos dukters ve
damas, nuėjo į girią ir nušo
vė lokę, kuri 

Daug no, tik mirdama 
užmuši ką pilnom
akimis, 
koji reikšmė turėjo būti ši 
Luk gyvuliams geras.

Aš buvau įpusėjęs šią paša-, butų pabėgęs

įvarus ir dabar mano sveikata yra visai 
gerame stovyje.”

Tanlac yra puikios gyduolės dėl silpnų, 
nervingų ir tų, kurie turi skilvio trube»ius, 
ivaigul}, raugėjimą ir visokius kūno skaus
mus ; dėl žmonių, kurie jaučiasi nuolat 
miegūsti ir labai greitai pavargsta. Vienas 
tykis vartojimo kainuos jums mažiau, negu 
2 centai. Pirmutines butelis suteikė pagelbą 
tūkstančiams žmonių.

Tanlac yra geros grynos gyduolės. Turi 
lavyje saugias, mokslines daržovių dalis iš , 
Šaknų, žievių ir žiedų, kurios yra pripaž'n- 
tos per Pungtinių Valstijų Pharmacopoeia. ) 
Nusipirkit nuo savo vaistininko ir pradėk't ■ 
tuojau vartoti. Jūsų pinigai bus grąžinami 
jei nepagetbės.

EQUAPHASE
t

Nuo liatfnpos gausit visą spėką

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

ką, kai akis pakėlęs pažiurėjau 
Į kitą skynimėlio kraštą — ir 
ten pamačiau lokį! Stovėjo jis 
ant užpakalinių kojų ir darė 
tai, ką ir aš dariau— skynė 
gerviauoges. Viena letena lai
kė uogienojus, o kita kimšo į 
snukį uogas—žalias ir viską. 
Sakyti, kad aš nustebau, butų 
per maža. Aš staiga pajutau, 
kad aš visai nenoriu lokio ma
tyti. Tuo pat metu ir lokis 
pamatė mane ,liovės ėdęs uo
gas ir žiurėjo į mane džiaugs
mingai nustebęs.

TEN IR IŠ

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

š.nt musu trijų Sriubų laivu 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
?r populiariški vieno kabin 

laivai,
CIeveland, VVeHtphalia, 

Thuringia
Europines keliones asmeni

niai vadovaujamos

Modelis G-7 •
Gražus kabinetas, Radio 
gatąva, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne
reikia pridėti.

fonografas ir 
‘ radio sykiu 
kokią daugu-

Elektrinis 
elektrinis 
yra tokia 
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografosir 
garsi radio .......... $350

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

čiau bėgti, be abejonės, lokis 
vytųsi. Nors jis negali taip 
greit bėgti j pakalnę, kaip prieš 
kalną, bet aš jaučiau, kad šiuo 
nelygiu, krumuotu plotu jis 
galėtų greičiau už mane bėgti.

Lokis artinosi. Staiga man

t i rasti kurapką. Tik aš 
Įėjau suprasti, kaip aš 
čiau j ją pataikyti jei ji 
skristi, bet ne tupėtų, 
žmonių kurapkas šaudo 
niais šautuvai 
tinka 
veikia 
laiko 
n i n i ų 
buvo 
mano
jau daug 
juo nušauti stirną, 
pataikyti į medį — 
pusdavo, jei 
tik tinkamas 
toli. Žinoma, 
ti storokas.
kad aš tada nemokėjau šaudyti. 
Daug metų atgal aš nušoviau 
strazdą labai negarbingose ap
linkybėse. Pukštis tupėjo že- leido ant visų keturių kojų ir 
moj vyšnaitėj. Aš užsitaisiau pamažu ėjo prie manęs. Slėp- 
šautuvą šratais, nusėlinau |>o lis ir lipti nuo tokio smogiko 
medžiu,* parėmiau šautuvą ant į medį nebuvo ko. Jęi aš im- 
tvoros, taip, kad paukštis nuo 
vamzdžio galo buvo kokių 
dviejų metrų atstu, užmerkiau 
akis ir paspaudžiau gaiduką. 
Pakilęs pažiūrėti, kas atsitiko, 
pamačiau, kad strazdas pabi
ro į tūkstantį gabalėlių, tokių
mžyčių, kad jčks gamtininkas dinktelėjo galvon mintis, ar ne
iš jų nebūt pažinęs, kokios rū
šies to paukščio butą. Nuo 
to karto aš pradėjau nekęsti 
šaudybos dalyko. Visa tai mi
niu dėl to, kad butų aišku ko
kia buvo nelygybė tarp manęs 
ir lokio, nežiūrint, kad aš ir 
ginkluotas ėjau uogauti. i traukiausi atpakalias nenu- 

šiame gerviauogyne matė lo- leisdamas akių nuo lokio, taip, 
kių. Pereitą vasarą musų neg- kaip daro žvėrių malšintojai, 
rė virėja su kaimyno mergai- Mano gudrumas pasisekė, 
te vieną dieną rinko uogas, kai
iš girios išėjo lokis ir ėjo lin-'stojo. Nepratęs ėsti iš kibiro, 
kui jų. Mergaitė leidosi bėg-'jis apvertė jį ir gliaumojo uo- 
ti ir pabėgo. Negrė Chloe iš gas, rydamas jas su lapais ir, 
baimės sustingo. Užuot bėgti, žeme, kaip kiaulė. Lokis ėd- 
ji sėdėjo ant žemės, ten kur resnis ir už kiaulę. Lokio el- 
stovėjo, ir ėmė verkti ir spieg
ti, manydama, kad ji jau žuvo.
Lokis nežinojo, ką manyti apie leido galvą, 
tokį pasielgimą. Jis priėjo ar
čiau ir žiurėjo į ją; apėjo ap
linkui ir vėl spagsojo. Galimas 
dalykas, kad jis niekad nebuvo 
matęs juodo žmogaus ir abel- 
jojo, ar tik nesudraskys jam vi
durių.

galėčiau kaip nors lokį sulai
kyti vietoje, kol pribėgčiau sa
vo tvirtovę .Mano kibiras buvo 
arti pilnio puikių uogų— daug 
gražesnių nei tos, kurias pats 
lokis galėjo skinti. Pastačiau 
kibirą ant žemės ir pamažu

: traukiausi

Lokis priėjo prie uogą ir su-

gesys labai
Kaip tik

storžieviškas.
mano priešas 
aš ėmiau bėgti.

drebėdamas pribė-

nu-

Uždusęs ir 
gau savo ištikimą šautuvą. Nė 
valandėlės ankščiau neatbė
gau, nes išgirdau lokį atpyš- 
kajit per krūmus pas mane. 
Supykęs už mano vylių, jis dar

Ar šiaip, ar taip, pa- bar artinosi kruvinom, žėrin-,

kad lokis tuoj nesispar- 
jei jam paleisti kulką že- 
mentės stačiai į širdį. Tą 
taigi sunku pasiekti, jei j 

atkreipęs šoną, 
Pagaliau nuta

riau šauti į jį—kaip paklius.
(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

s o n n* new yor- 
iko iki kau- v U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai iSplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų krėipkitSs prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Lina
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michijan Avė. 

Chicago* 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

(GgMBCR ■*
OMI«A«O CBTATE BOAlIt*

’COOK COUNTY RIAU IBTATC 6OABO

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774 

gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų savočia i „ . . . .
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

Jy kainos yra žemos dėlto, kad jy biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ. O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAM0KĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

You, too, 
can. liave 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

O(Sdar
V^Polish

b-
. —• - . -J. -

Naujienų Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujienų pardavėjus ir išnešiotojus. 
Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų.

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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TABLETS
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NAUJIENOS
The Uthaauia* Daily Nava

Pvbliihad Daily Bxcapt Hunday 
iy tha Idthaania* Daily Ni*i F»b 
Co. Ine.

Užsimokėjimo kalnai
Chicago j* — paltu:

Metam* ____ *8.00
Pusei meta 4 M 
Trims mineaiams  X&0 
Dviem minaaianm 1.5* 
Vienam mineaiui . .................  .75

Editor P. GRIGAITIS 
1739 South Haleted Street 

CkicaKO* I1L 
Telephone Rooeerelt 856*

Subicription Rateai
$8.10 per year in Canai* 
37.00 per year outeide of Chlcajo. 
38.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Chicagoje per neiiotojun 
Viena kopija................... —

Savaitei-----------------------------
Minėsiu! ------------ --------------

8c
18c
75c

stovų bus 24, liaudies partijos (stambiosios buržuazijos) 
8, nacionalistų 5, demokratų 2, namų savininkų 2, eko
nomines partijos 4, komunistų 2, fašistų 1.

Pirmiaus įvykusieji rinkimai Hamburge, Karaliau
čiuje, Bremene, Danzige ir t. t. buvo davę panašių re
zultatų. Taigi, ar ne peranksti džiaugėsi tie poneliai, ką 
diena iš dienos “laidojo” socialistus?

U-L2J.A........ 'IMI. ."■JUJLL.L'i'i'Ji ........... "JL_ _

A. KUPREIšIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
i *

[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

Entered ai Sacond Claii Mattor 
March 7th. 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undir tha act of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kaidien, tiikiriaat 
■akmadieniui. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III — Telefonai: Eooiavelt 850*.

SuvianytoM Valstijom, m Chicagoja, 
paltai

Metama---------------------------- _ *7.80
Pui*i metą------------------------- 8.50 I
Trims mėnesiams________  1.75
Dviem mėnesiams_ — ------ 1.25
Vienam mineaiui_______........ .75 '

Lietuvon ir kitur uisieaiuosei 
(Atpiginta)

Metama -------------
Pusei metą _____
Trims aineaiama
Pinigus reiki* aiąsti palto Monoy 

orderiu kartu* su uisakymn.

Apžvalga
VOKIETIJOS REAKCININKAI 

NUSIGANDĘ.

KAS JAM DAROSI?
... 38.10
_ 4 JO
- 1M

bu-

TIKRA KOŠELIENA!

Dėlto, kad “Naujienose 
vo įdėta žinių apie p. šidlaus-

- kio-Visuomio, “naujos, tyros re- 
. ligijos” skelbėjo, atvykimą A- 
merikon, tai Pruseika surado 
pas Grigaitį net tris smertel- 
nus griekus: 1. kad jisai esąs 
“religinio opiumo” “agentas” ir 
pildąs kieno tai duodamas jam

Tose žiniose, kad Lietuvos karininkai, padariusieji 
“pučą” gruodžio mėn. 17 d., jau dabar kyla prieš Vol- 
demaro valdžią, — matyt, butą tiesos. Naujos telegra-|qį7t7ukcijaš”"a)727Tad~/isai 
mos iš Rygos sako, kad generolas Žukauskas patapęs šitam ‘agentavimo” darbui šau- 

pulk. Petruitis esąs įmestas kiąsis pagalbos, net Kauno fa
šistų; 3. kad jisai “pučia į vie- 
' na dūdą su Sirvydu”.

Kodėl Brooklyno raudonųjų 
monelhinkų Prima Donna taip 

| užpyko ant “Naujienų” redak
toriaus už tokį paprastą daly- 
ką, kaip paminėjimas laikraš-

“karo diktatorium” ir kad 
kalėjiman!

Ypatingai įdomus yra 
pondento pranešimas apie 
limą prieš Voldemarą.

Po to, girdi, kai pulk. Plechavičius pereitą šešta 
dienį rezignavo iš generalio štabo viršininko vietos 
Kauno įgulos (garnizono) vadas Petruitis ir keletas ki- tyje apie p. šidlauskį, — mes 
tų karininkų atsivedė kariuomenės pulką (turbut ant- stačiai negalime suprasti. Vie

na iš dviejų: arba raudonam- 
jam Vabalui jau visiškai suėdė 
nervus “francuziškas reumatiz
mas” —- arba jisai įpuolė iste- 
rikon, pabūgęs Visuomio. kon-

Chicagos “Tribūne” kores- 
didvyrišką” Petruičio-suki-

rąjį, kuris randasi po tiesiogine Petruičio komanda) į 
Šančių fortą, apsistatę šarvuotais automobiliais ir tan
kais ir pasiuntė Smetonai su Voldemaru ultimatumą, 
kad juodu rezignuotų ir sušauktų Seimą.

Bet Voldemaro butą gudraus paukščio. Po tuo pre-. kurencijos savo bizniui, 
tekstu, kad jam reikią sukviesti opozicinių partijų lyde
rius, jisai tęsė kaip galėdamas ilgiau pasikalbėjimą su 
Petruičiu, girdė jį ir davė žinią1 Plechavičiui. Pastara
sis atsivedė būrį avijacijos karininkų, kurie stojo į pa
galbą Voldemarui. Gi Petruitis su savo kompanija tuo 
tarpu jau buvo taip nusilakę, kad juos suvertė, kaip 
šiaudų kulius, į automobilių ir nugabeno belangėn.

Petruitis, jei atsimenate, buvo vienas gruodžio per
versmo “inžinierių”.

Tuo šis pučas prieš pučistų valdžią pasibaigė ir ar
mijos karininkai, kaip praneša kita telegrama, susirin
ko pas Smetoną iš naujo pareikšti jam savo “ištikimy-

Niekas negali tikrai pasakyt, ar visi detaliai šitoje 
‘“Tribūne” korespondento istorijoje yra teisingi. Bet — 
“durnų be ugnies nebūna”! Kad Plechavičius rezignavo 
iš generalio štabo viršininkų, tai turbut tiesa, nes tai 
minima dviejose skirtingose telegramose, iš Kauno ir 
iš Rygos. Jisai, matyt, jau galutinai susipyko su Pet- 
ruičiu ir Skorupskiu.

Kad armijos karininkai, pastačiusieji valdžion 
Smetoną su Voldemaru, dabar jau eina prieš tą valdžią, 
tai, išrodo, ‘ taip pat tiesa, nes ir apie tai pranešama 
įvairiose (net trijose) žiniose. Labai panašu į tiesą, pa
galiau, kad tie pučininkai karininkai, 
klerikalų reikalavimą sušaukti Seimą 
džią iš dešiniųjų partijų koalicijos.

Vadinasi, pilniausias pakrikimas 
eilėse! Ir kuo ta suirutė pasibaigs, tai šioje 
niekas negali atspėti.

Musų patentuotieji “patriotai” šiandie

Kai dėl pagalbos ieškojimo 
Kauno fašistuose ir pūtimo į' 
vieną dūdą su Brooklyno sme- 
tonlaįžiu, tai Pruseika gerinus 
nezaunytų, nes su tos ’rųšies 
gaivalais visą laiką eina išvien 
jisai pats!

Visa eilė rinkimų Vokietijoje 
kuriuose didelių laimėjimų tu
rėjo socialdemokratai, įvarė at
žagareiviams kinkų drebėjimą. 
Jie su baime galvoja, kas bus 
ateinantį pavasarį, kuomet bus 
renkamas reichstagas (viso 
krašto parlamentas).

Vokietijos nacionalistų (tau
tininkų) laikraštis, “Taegliche 
Rundsczau”, šitaip aimanuoja:

“...Negalima užginčyti, kad 
ėmė kilti nauja socialistinio 
potvinio banga. Beveik iš
rodo, kad socializmo banga 
ėmė užsemti Europą ir kad 
ji, kaip matyt iš rinkimų į 
Anglijos savivaldybes ir į 
Norvegijos storthingą, kita$ 
šalis jau yra užliejusi. Va
karykščiai rinkimai (Breme
ne, Hessene ir Danzige. “N.” 
Red.) taip pat yra rimtas 
įspėjimas buržuazinėms par
tijoms.”
Po to išgąsčio Vokietijos at

žagareiviams atėjo dar vienas 
smūgis — pereitą sekmadienį: 
rinkimuose į Braunšveigo sei
mą vėl nacionalistai tapo su
mušti ir didelę pergalę laimėjo 
socialdemokratai. “Socialisti
nis potvinis” kyla vis aukščiaus 
ir aukščiaus!

KOMUNISTŲ “DŪDA”.

dabar jau remia 
ir sudaryti val-

pačių diktatorių 
valandoje

Rašydamas apie emigrantų 
kongresą Rygoje, Pruseika 
“Laisvėje” visų-pirma pabrėžia, 
kad “komunistų ten nebuvo”. 
Paskui sako:

“Kongrese buvo pilna len
kų agentų. Patsai Plečkai
tis buvo atvykęs iš Vilniaus | 
(iš Prūsų, o ne iš Vilniaus. 
“N.” Red.)”.

“Ką gi dabar galima pasa
kyti apie tokius socialistus, 
kaip Plečkaičiai? Tai Judos 
Iskarijotai, kurie 17 d. gruo
džio 1926 be jokios kovos ati
davė valdžią budeliams Sme
tonai ir Voldemarui, o dabar 
daro bendra frontą su Varšu
vos ponstva, sutinka atiduo
ti jai Vilnių, bile tik Varšu
va pastatytų juos valdžion ir 
jie galėtų pildyti Pilsudskio

Kad Plečkaitis butų parsida
vęs lenkų ponams arba kad ji
sai butų pasisiūlęs tarnauti 
Pilsudskiui, tam jokių įrodymų 
kolkas nėra. Iš viso, kas buvo 
apie jį pranešta, tuo tarpu ga
lima numanyti tiktai tiek, kad 
jisai siūlė panaikinti karo sto
vį tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
užmegsti santykius su Lenkija, 
atidedant į šalį Vilniaus klausi
mą. Buvo, beje, dar paskalų, 
kad Plečkaitis pritariąs gink
luotai lenkų intervencijai Lie
tuvoje, prieš Smetonos-Volde
maro valdžią, bet kolkas tatai 
paskalais ir pasilieka.

Tečiaus Pruseika jau vadina 
Plečkaitį “Juda Iskarijotu”! Bet 
kas tuomet yra mūsiškiai ko- 

' numigtai, kurie anąmet sveiki-
turės stoti Genevoje akis į aki su lenkais ir ginti savo no sovietų raudonosios armijos 
poziciją Vilniaus klausime! Kokį autoritetą turės tena: įsiveržimą Lietuvon?
josios įgaliotiniai^ Jeigu Plečkaitis yra “Juda

Iškąri jotas” dėlto, kad jisai nu
sileido lenkams Vilniaus klau
sime, tai kas tuomet yra Pru-

kelia di
džiausią triukšmą dėl išsišokimo keleto dešimčių emi
grantų, netekusių lygsvaros bevargstant ištrėmime, 
Bet jie tarytum nemato, j kokią anarchijos dumblyną 
gremzda pati Lietuva, valdoma besąžiniškos smurtinin
kų gaujos!

Kiek pučų, sukilimų, sąmokslų ir riaušių Lietuva 
pergyveno per pastaruosius vienuoliką mėnesių! Gruo
džio 17 d. perversmas; neužilgio po to — Tomkaus ir 
Klimaičio sąmokslas; paskui — Pajaujo byla; vėliau — 
Tauragės sukilimas; dabar — girtas pulk. Petruičio 
pučas....

Seimo nėra, ministeriai ir vyriausieji kariuomenės 
vadai nuolatos keičiasi, prezidentas ir premjeras veda 
niekuomet nepasibaigiančias derybas dėl koalicijos su
darymo.... į ką visa tai panašu? Juk tai tikriausia ko-

Ir prie šitokių aplinkybių Lietuva už keleto dienų

i

“PALAIDOTI” SOCIALISTAI
. . . . .v , v. - . .v ! .x- - i seika ir jo “raudonieji” vien-lie gudragalviai is dešines ir is kaires puses, ku-. inčiai> kurie vadino <<darbi. 

rie tūkstančius kartų skelbė, kad socializmas jau esąs njnkų mulkintojais” žmones, 
baigiamas “laidoti”, tegu pažvelgia į rinkimų rezulta- protestavusius prieš lenkų už- 
tus Vokietijos valstijoje Braunšveige. grobimą Vilniaus?

Nacionalistai tenai prakišo 51 nuošimtį balsų, o so-! Aišku, kad Pruseika, “judo- 
cialdemokratai padidino savo balsų skaičių 30 nuošim- šiuodamas” Plečkaitį, veidinai-
čių. Naujame Braunšveigo seime socialdemokratų at- niauja ir pučia į fašistų dūdą.

Dolerio vertė ’ 
1890 m.

Darbo Statistikų Biuras iš
leido sutrauką kainų nuo 1890 
metų. Tos statistikos parodo 
kylimą gyvenimo išlaidų.

Kainos svarbiausių maisto 
produktų padaro beveič tiesią 
liniją nuo- 1890 metų iki 1900 
m. Bet kainos povaliai kilo 
per sekančius 15 metų; kyli- 
mas ypatingai žymus 1910 me
tais. 1915 metais linija tie
siog kilo augštyn, pasiekiant 
aukščiausį laipsnį 1920 m. Se
kančiais dviejais metais puolė 
iki 1917 metų linijos, bet vėl 
kilo augštyn, nors nepasiekė tą 
1920 m. augštą laipsnį.

Kaip pasaka išrodo skaity
mas kiek doleris nupirko 1890 
metais. Su vienu doleriu savo 
krepšy, šeimininkė galėjo nu
pirkti 8.1 svarus jautienos, ar
ba 9.3 svarus kiaulienos, arba 
7.4 svarus vištos, arba 14.7 
kvortų pieno, arba 3.9 svarus 
sviesto. Paprasta jautiena, už 
kurią 1926 m. mes mokėjome 
35.6 centus už svarą, tomis 
dienomis buvo po 12.5 centų už 
svarą. Lašiniai, šiandien par
duodami už 50 centų, tada bu
vo 12.5 centų užsvarą; kumpis 
už 15.2 centu, pienas 6.8 cen
tai už kvortą, sviestas 25.5 
centai už svarą, taukai 9.3 aiž 
švara, švieži kiaušiniai 20 cen- 
tų už tuziną, miltai 2.9 centai 
už svarą, bulvės 1.6 už svarą, 
ir t.t. Galime' sakyti, kad tik 
cukraus kaina beveik vienoda 
per tuos visus metus, mokėjo
me 6.9 centus už svarą 1890 
m., 6.1 centus 1900 m., 6 cen 
tus 1910 m., ir 6.9 centus už 
svarą 1926 m. Tik 1919 ir 1920 
metais kaina dvigubuota. Tais 
laikais turėjome taupyti cuk
rų.

Maisto suvartojimas sudaro 
kitą labai interesingą paveiks
lą. Randame, kad paprasta 
Amerikos šeimyna suvalgo per 
metus 64 svarus jautienos, 144 
svarus kitos mėsos, 337 kvor
tas šviežio ir 77 svarus “bleku- 
tėse” pieno, 66 svarus sviesto, 
61 tuziną kiaušinių, 531 svarą 
duonos, 704 svarus/ bulvių, 66 
svarus cibulių, 147 svarus cuk
raus, 40 svarų kavos, 9 svarus 
arbatos, 36 svarus ryžių, 22 
svarus pupų. 11 tuzinų bana
nų, 7 tuzinus apelsinų ir t.t.

(FLIS). !

(Tęsinys) '
Komu narai nebegali atgal į 

Ameriką grįžti.
Kaltinti manęs jie negali. Aš 

jiems tuoj po nosies pakišu 
antrojo sekretoriaus, Bagočiu- 
no, rašytą laišką, kur juodu 
ant balto yra pasakyta, kad 
musų laiškai komunos nariams 
nebuvo skaitomi. O nebuvo 
skaitomi todėl, kad viršininkai 
manė, jog musų laiškai gali nu
baidyti komunarus nuo važia
vimo į Rusiją.

Po visų rietenų išsirinko mū
siškiai savo delegatus, kad su
rastų komunai kokį dvarą, ži
noma, ir naujieji delegatai nie
ko nesurado. Bandė prie kitų 
komunų prisidėti. Bet kiek ar
čiau su komunų gyvenimu su
sipažinę, nusigando ir tnislyti 
apie tai nustojo. Ant galo, nu
tarė atgal visvien nebegrįžti. 
Girdi, butų negražu. Važiuo
jant į Rusiją laisviečiai sutei
kę palaiminimą. “Laisvė” net 
paveikslą įdėjusi su parašu: 
“Lietuvių plytninkų grupelė.”

Bet tikroji jų negrįžimo prie
žastis buvo ta, kad atgal į A- 
meriką atvažiuoti jie visvien 
negalėjo. Net Amerikos pilie
čiai Maskvoj turėjo nuo piliety
bės atsižadėti. O praradę A- 
merikos pilietybę, jie nieko dau
giau ir nebegalėjo daryti, kaip 
tik pasilikti Rusijoj ir minkyti 
molį.

“Plytnikų” namai.
Atvykome į Nikolaevą ir ten 

laikinai sustojome, kad pagal
vojus ką toliaus veikti: laiky
tis komunoj ar katras sau ei
ti. Du mainieriai, vienas kelinių 
prosytojas, tdu pusdailydės ir 
vienas barzdaskutis sumanė Ni- 
kolaeve pastatyti naują plytų 
fabriką. Mes aštuoni su ta pro
pozicija nesutikome, ir atsiėmę 
savo pinigus iš komunos pasi
traukėme.

“Plytninkų” ižde pinigų liko 
tik apie $2,000. Prie buvusios 
plytnyčios jie surado apgriuvu
sį namą. Namo pataisymui jie 
išleido visus pinigus. Namas 
turi 8 kambarius ir du karido- 
riu. Jame apsigyveno 30 žmo
nių. Kad gyventi kiek žmo
niškesnių gyvenimu, reikalinga 
dar dviejų tokių namų.

Plytnyčios steigimas.
Amerikoj C. Biure buvo dar 

likę apie $12,000 komunos pini
gų. Už tuos pinigus tapo nu
pirktos mašinos plytoms dirbti, 
traktorius ir vienas trokas. 
Kiekvienas gali lengvai supras
ti, kokios gali būti mašinos už 
tuosi pinigus. Kai bus atgaben
tos iš Amerikos mašinos, tai 
komuna galės gauti iš k,opera
tyvų paskolą fabrikui statyti. 
Prileiskime, kad ji gaus 24,000 
rublių paskolos. Nuošimčių 
mažiausia reikės mokėti 8, o 
gal ir 10. Tai bus pusėtinai 
sunki našta.

Nuo kada tai buvusios dirb
tuvės nieko daugiau nėra likę, 
kaip tik kaminas. Reikia sta
tyti naujas pečius, kuris kaš
tuoja apie 50,000 rublių. Dar
žinės plytoms džiovinti nepas
tatysi be 5,000 rublių. Inžinas 
mašinoms sukti kainuoja apie 
20,000 rublių, o kur dar viso
kie kiti dalykai Mažų mažiau
sia tos dirbtuvės įsteigimui rei
kia turėti apie 100,000 rublių.

Na, tie kriaučiukai, adatos 
specialistai, su savo durnu pro
tu sukvietė žmones, kurie da
bar verkia ir plaukus nuo savo 
galvos drasko. Kai kurie ir 
likusiųjų grupės pasitraukė. 
Nežiūrint į tai, Amerikoj vis 
dar tebebandoma “plytnikų” 
komunai naujų narių gauti.

Bloga, kuomet duonkepis pra
deda batus siūti.

Bepigu tiems, kurie nusive-
žė po kelis taikstančius dolerių.

Bet, kaip turės verstis turintie
ji tik po šimtą kitą? Jau da
bar “plytnikų” komunoj deda
si baisus dalykai. Nėra tos 
dienos, kad jie tarp savęs nesi- 
rietų. Ir vis tai todėl, kad nė 
vienas komunarų neturi jokio 
supratimo apie plytų dirbimą. 
Per visą vasarą jie aplopė na
muką ir pastatė garažą. Tai ir 
viskas. O kur ta dirbtuvė? 
Kada ją pastatys. Kas 
svarbiausia, — kas ją pa
statys? Juk tokio menko su
pratimo žmonės nieko gera vis
vien negalės padaryti. Tinka
mai dirbtuvę įrengti, tai ne gu- 
ziką įsiūti arba anglis kasti.

Nėra tvarkos.
Sovietų Rusijoj viskas ban

doma ant koperatyviškų pa
grindų organizuoti. Bet iki 
šiol iš to nieko gero neišėjo, 
nes nesiranda tinkamų vedėjų. 
Vieni nesugeba vesti įstaigų, o 
kiti tyčia daro taip, kad diskre
ditavus valdžios koperacijas. 
Valdžia, kuriai labiausia rupi 
išsilaikyti, žinoma, negali tinka 
mai šalies gyvenimą sutvarky
ti. Kad dauguma', gyventoji; 
pritaria soviėtą , vąldžiai, tai 
yra tik pasaka, kurią skelbia 
Maskvos agentai užsienyj. Kam 
teko gyventi bolševikijoj ir su
eiti su įvairiais žmonėmis, tas 
puikiai žino, jog dauguma žmo
nių sovietų valdžiai nepritaria. 
Sovietų valdžia laikosi ginklo 
pagalba. Jeigu Rusijoj įvyktų 
laisvas ir slaptas balsavimas, 
tai bolševikai iš' valdžios butų 
kaip su šluota iššluoti.

Į

Dabartiniu laiku komunistų 
su visais komsolais(jaunais ko
munistais) priskaitoma apie 
3,000,000. Pusė iš to skaičiaus 
prie komunistų prisidėjo todėl, 
kad jie turi šiokį ar tokį valdiš
ką darbelį.

Biurokratizmas
Biurokratizmas valdžios įs

taigose yra didžiausias. Noript 
menkiausi reikalą atlikti, turi 
laukti eilėj po kelioliką valan
dų. žmonės prie įstaigų prade
da rinktis nuo anksti ryto ir 
stovi ten per kiauras dienas. 
Gan tankiai pasitaiko, jog su 
viena diena žmonės savo reika
lo neatlieka. Jie turi grįžti ant 
rytojaus. Pažiūrėjęs į tas žmo
nių eiles, tuoj pastebi nepasi
tenkinimą, nervingumą. Lau
kiantieji tarp savęs barasi ir 
koliojasi; kiekvienas vis taiko 
kitą nustumti, » o pats pirmas 
prilysti. Dėliai to kartais net 
muštynės kyla.

Darbininkų algos ir pragy
venimo brangumas

Bet ne vien tik blogas patar
navimas kiršina žmones; dar
bo sąlygos dirbtuvėse, pragy
venimo brangumas, namų sto
ka, — vis tai prisideda prie 
nepasitenkinimo.

Juodo darbo darbininkas gau
na nuo 30 iki 50 rublių per 
mėnesį, o amatninkas nuo 60 
iki 120. Sviesto svaras kainuo
ja 75—95T<apeikas; pieno kvor
ta 15 kap.; prasčiausi mėsa 
nuo 35 iki 60 k. svaras; kum
pio svaras nuo 85 iki 1 rublio; 
obuolių svaras 20 k.; juodos 
duonos svaras 5 kap., baltos — 
7 k.; desėtkas kiaušinių nuo 35 
iki 40 kap.; batai nuo 15 iki’ 25 
rublių; paprasčiausi drabužių 
eilė (siutas) 75 rubliai? o kiek 
geresnė — 100 rub. (tokius 
drabužius Amerikoj galima nu
pirkti už $20); paprastas ap
siaustas (overkotas) 90 rub.; 
vasariški apatiniai 4 rub. 50 k.; 
vyriška skrybėlė 25 rub.; prasta 
šiaudinė skrybėlė 2 rub. 50 k.; 
gatvekarių važma 10 kap. 
(transferio nėra). Vadinasi, jei
gu reikia gatvekario linijų im
ti, tai vėl iš naujo mokėk.

Kambariai
Jeigu kambarys yra 20 pėdų 

ilgio ir 20 pėdų pločio, tai 50 
rub. uždirbantis darbininkas 
turi mokėti už tokį kambarį 2 
rub. per mėnesį. Gi darbinin
kas, kurio mėnesinis uždarbis 
siekia 100 rub., už tokį pat 
kambarį turi mokėti 4 rub. per 
mėnesį, žodžiu, kambario nuo
ma priklauso nuo dviejų daly
kų: jo didumo ir nuo to, kiek 
darbininkas uždirba. Bedarbiai 
už kambarį moka 30 k. Jiems 
tankiausia prisieina blogiau
siuose kambariuose gyventi. 
Bedarbiai, kurie turi šeimas, 
gauna 15 rub. per mėnesį pa
šalpos, o nevedę tik 7 rub. Nie
ko daugiau dykai jie negauna.

Darbas ir vakacijos
Visose dirbtuvėse dirbama 

“nuo štukių”. Nežiūrint į tai, 
darbininkai teuždirba tik aukš
čiau minėtas algas. Net prie 
namų budavojimo darbininkas 
tegali uždirbti ne daugiau, kaip 
4 rub. per dieną.

Kiekvienas darbininkas gau
na dviejų savaičių apmokamas 
vakacijas. Kelionė į kurortus 
suteikiama dykai. Tik visa ne
laimė yra tame, kad darbinin
kai kurortais negali pasinaudo
ti. Jeigu, sakysime, Maskvos 
darbininkas’ norėtų nuvažiuoti 
i Kaukazą arba Krymą, tai jis 
tas dvi savaiti turėtų kelionėj 
praleisti. O be to, darbininkui 
gauti traukinį nėra taip leng
va. Ačiū tam, tos l>olševikiš- 
kos vakacijos teorijoj yra gan 
gražus daiktas, bet praktiška 
jų vertė yra labai menka.

(Bus daugiau)

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

Neleiskit Kūdikiui 
KOSĖTI

Neapletakite kosulio — svarbiausia ku_ 
kosulį greitai su Se- 

vera’s Cough Bal
sam. Jos prašalina 
gerklės kutenimą ir 
išvalo dusinančią 

plegmą. Saugios, ma
lonios vartoti. Mė
giamos motnų jau 
per 48 metus.

Nusipirkit savo vais
tinėj šiandie.. Dvie
jų didumų, 23c. ir 
50c. 
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa 

^4uo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablets

d’kių. Sulaikykit

SEVERAS
rnUGn BALSĄ m

Mes Mokam Cash

$70
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State 
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, UI.

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedėl. ir ketverge iki 8 vak.

—___________________________

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilejinis

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

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

(

.4 . M. .J.. A.-i. J. . M-.i - -L—..-mmLmm.

$2
31

20c

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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KAZIMIERAS GAMULA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 28 dieną, 3:00 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 57 
metrj amžiaus, gimęs Lietuvo- , 
je, Rūtinių kaime, Vašku pa
rapijos, Pasvalio apskričio; 
Amerikoj išgyveno 25 metus, 
paliko dideliame nubudime 
moterį I.evanorą, du sūnūs: 
Andrių ir Kazimierą, dvi duk-

Oną ir Domicėlę — visi 
Amerikoje. Kūnas pa- 

randasi 1314 N. 21
Melrose Park, III.

Seredoj, 
10 vai. ry- 

Carmel

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J ~

Atsiliepkite!
žmo-

gyvena 
Šarvotas 
Avė.

Laidotuvės įvyk? 
Lapkričio 30 dieną, 
te iš namų j Mount 
italių bažnyčią, kurioje atsibus 
gėduingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Mount Carmel kapines.

Visi A. A. Kazimiero Gamu- 
lo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą

Nuliūdę liekame, 
mona, Simai ir Dukterys.

ELZEI ETA D EG (I T A IT Ė 
po vyrų Meistininkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
I Lapkričio 27 dieną, 8:10 valan- 
I dą ryto, 1927 m., sulaukus 48 

metų amžiaus, gimus Mariam- 
jolės apskričio, Gudelių para- 
)ijos, Babalšnių kaimo, Ameri- 
co išgyveno 28 metus, paliko, 

j dideliame nuliudime brolius, 
| pusbrolius ir gimines. Laido- 
I tuvėms rūpinasi F. Zajauskas.

Tel. Cicero 147. Kūnas pašar
votas, randasi 1410 S. 49 Ct., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
lapkričio 30 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš Eudeikio kopyčios į šv.

I Antano
I kurioje atsibus gedulingos pa

maldos už velionės sielą, o iš 
I ten bus nulydėtas į šv. Kazi

miero kapines.
Visi A. A. E. Degutaitės gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Broliai, Pusbroliai ir Giminės 
laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, Tel. Yards

parapijos bažnyčią

FRANCIŠKUS 
STRIPEIKA 

>iskyrė su šiuo pa
sauliu Lapkričio 27 dieną, 
12:00 valandą naktį, 1927 
m., sulaukęs 51 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių ap
skričio, Žagarės parapijos, 
Ringių kaimo, Amerikoj 
išgyveno 24 metus, paliko 
dideliome nuliudime mo
terį, dievą, 3 dukteris, Ma- 
ryore King, Stanislavą 

Stanley ir Eleną, brolį Jo
ną, o Lietuvoj brolį Domi
ninką ir 2 seserį, Jievą ir 
Oną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5 N. 25 Avė. Bell- 
wood, III.

Laidotuvės įvyks Ket
verge, Gruodžio 1 dieną, 9 
vai. ryto iš namų į Mt. 
Carmel, Melrose Park, 111. 
parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į 
Mt. Carmel kapines.

Visi A. A. Franciškaus 
Stripeikos giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami daly
vauti ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir at- 
siveikinimą.

Nubudę liekame,
v Moteris, Dukterys, Bro

lis, žentai ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis tel. Yards 1741

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos ...

Juozapas Tamošaitis, 
gus amžiuje taip 35 ir 40 metų, 
sveriąs 170 svarų iš aukščio 5 
pėdų 10 colių, rasta policijos l>e 
žado lapkričio 25 dieną namuo-

gabentas ligoninėn 
atgavęs sąmonės.

Velionio giminės 
tumieji meldžiami
Kreipkitės į pp. Eudeikių lai
dotuvių Įstaigą, 4605 So. liermi- 
tage avė., Town of I^ake miesto 
dalvje. — Reporteris.

jit» mirė ne-

arba pažįs- 
atsišaukti.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

FYLIPK A (IŠKIŠ 
su šiuo pasauliu 

_ r dieną, 5 valandą 
po "pietų, 1927 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, pragyvenęs 26 
metus Amerikoj, paliko didelia
me nuliudime du brolius, Sta
nislovą ir Joną ir sūnų Vincen
tą 17 metų amžiaus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4507 So. 
Mozart St.

JUOZAPAS'
Persiskyrė 

Lapkričio 28

Laidotuves įvyks Pčtnyčioj 
Gruodžio 2 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas 
nes.

Visi 
kausko 
žįstami 
čiaini dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Sumiš, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. -J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

į šv. Kaimiero

A. A. Juozapo 
giminės, draugai 
esat nuoširdžiai

kapi-

Fylip- 
ir pa- 
kvie-

ALEKSANDRA MONKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 23 dieną, 1927 m., 
sulaukęs 39 metų amžiaus, gi
męs Šiaulių mieste. Amerikoj 
išgyveno 20 metų, paliko di
deliame nuliudime brolį Vincą 
ir giminės, o Lietuvoj motiną 
Aleną, tėvą Ignacą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 460p South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
gruodžio 1 dieną, 9 vai. ryto iš 
Eudeikio Koplyčios bus nuly
dėtas j šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Mon- 
kaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir, atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

jos rašinio 
pastabomis

• a d J IENOS, Cblcngu, IH

kuriniu duoda scenoje “Birutė” 
ateinanti sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoje. Reikia tikėtis, kad 
Chicagos lietuviai įvertins 
ir atsilankys visi, kas tik 
rėš galimybės. — Rep.

bezdelis. Tai šitaip atrodo tam 
tikriems gaivalams tam 
barzdos.

tikros Chicagos Opera

North Side

tai 
tu- juodas

Tokias 
galva

Ir mano dvilekis
Geriau vėliau, negu niekad
“Vilnyje” keliese laidose ė- 

jo aprašymas, užvardytas “Ves
tuvės Lietuvoje ir kunigų do
ra“. Rašė apie tai p-nia A. 
Milerienė. To negana: K. Valo- 
nis dar pabrėžė 
svarbumą savo 
“Vilnyje”.

O kadangi vilniečiai priduoda Į 
tokios svarbos tam rašiniui, 
tai man rodosi, kad ir “Naujie
nų” skaitytojai turi susipažinti 
su taip reikšmingais raštais, ir 
todėl paduosiu vieną-kitą iš
trauką iš kalbamo rašinio: 
“Vilnies” 252-me numeryje p. 
Milerienė rašo:

“Man, kaip svočiai, sėdint už 
stalo garbingoje vietoje, atsi
sėdo šalę džiakonas, senyvas 
kunigas, o iš kitos pusės šiaip 
jau griešnas vyras. Džiakonas, 
paėmęs kėlės ant drąsos, pradė
jo tepnoti man jjer nuogą petį 
ir vėliaus spaudyti, minkyti, 
lig kad kokią tešlą. Mano nuogi 
iečiai matomai |>aveikė ant 
džiakono ir jis pradėjo meilin
tis...”

Tai tokie p-nios Milerienės žo
džiai. Matote, džiakonas pradė
jo “minkyti” p-nios Milerienės 
oečius, “lyg kad kokią tešlą.” 
O ji —ką? Kaip padori mote
ris ji tur būt tekštelėjo džiako- 
nui per zubus, kad jis “nemin- 
kytų”? O gal pasitraukė to-lin 
nuo jo? Visai ne! Tuo gi tarpu 
džiakonas, pasak pačios p-nios 
Milerienės, kviečia ją parugin.

Už tokį pakvietimą džiakonas 
tai jau tikrai'tur būt gavo pek
los iš p-nios Milerienės? Klys
tate taip manydami. P-nia Mi
lerienė ve ką sako: “Pradėjau 
teisintis, kad mano Čeverykų 
kulnys aukštos ir einant paru
gin gali nulūžti.” Geras pasitei
sinimas — ką ir kalbėti!

I
Bet ir po tokio “pasiteisini

mo“ džiakonas nenurimo. Tada 
jau p. Milerienė piktai paaiški
no jam, kad ji nesanti jo gas- 
padinė. Pagalios pn-ia Milerie
nė surado tinkamą atsakymą 
kunigui 1 Bet tai 
P-nia Milerienė tęsia savo pala
ką taip:

“Toliau įsidrąsinusi pradėjau 
drąsiau kalbėti ir pasiverčiau 
daugiau dievobaiminga moteria. 
Pradėjau aiškinti, kad tai butų 
smertelnas grickas abiems—....”

W'ell, užteks citatų. Dabar 
žiūrėkime: girtas kunigas kabi
nėjasi prie padorios moters. 
Ažudt sustabdžius kunigą, po
nia Milerienė sakosi, kad ji ne
žinojusi ką daryti, kad jos 
ausys pradėjusios “degti.” Gir
tas kunigas kviečia padorią mo
terį parugin. Ažuot palikusi ku
nigą vieną arba tinkamą jam 
pamokslą pasakiusi, ji aiškina
si, kad jos čeverykų kulnys e- 
sančios peraukštos ir ji bijau- vesP* 
ti jas pamesti. Tik pagalios, 
supykusi, pareiškia jam, kad ji 
nesanti jo gaspadinė. O kiek vė
liau nusiduodanti vėl dievobai
minga moterimi, etc.

Aš manau, kad p-ia Milerie
nė, kaip švari, padori moteris 
taip opaus, taip didžiai nemalo
naus prietikio gal ir neturėjo, veikalu gėrėjosi, 
Ji tik parašė visai neįžiūrėdama, 
kad toks parašymas, kaip kad 
jis tilpo “Vilnies” 252-me nu
meryje, ją pačią atvaizduojd 
nemalonioje rolėje.

— Gvaizdikas.

či

ne viskas.

Julė širvaitė-Gapšienė.
Birutiečiai ir biriitietės yra 

laimingi susilaukę ją vėl savo 
tarpe. Ji yra viena puikiausių 
Chicagos lietuvių dainininkių. 
Ji dainuos “Birutes” parengime 
4 dieną gruodžio Lietuvių 
d i tori joje.

Iš Birutes

Au-

Ai-čigonai” ir antras aktas 
scenoje 4 dieną gruo

džio, Lietuvių Auditorijoje

keletą 
Tiesiog 
gražus 

Mergai-

čigonai — mes jų esame 
matę tiek ir tiek. Dar Lietu
voj'?, pasirodys būdavo kaime 
čigonų vežimas, ir jau moterys 
šaukia: “Vaikai, dabokite vištas, 
čigonai!” Prapuls paršiukas — 
tikrai čigonai kalti. Dings ark
lys, ir dėl to ant čigonų nuo
žiūra.

Ak, čigonai, čigonai! Ir ne
žiūrint jų šelmysčių, nežiūrint 
jų skarmalų, čigonai kažinkaip 
keistai mus žavėdavo. Ir netik 

Rusijos didmies-
kaip Maskvoje ir Petra- 
puošniausiuose viešbu- 

budavo čigortų orkestros, 
chorai samdomi. Ne 
garsiųjų pasaulio rašy- 

išvedęs čigonus savo

Subatoj, lapkričio 26 d., Įvy
ko S'LA. 226 kp. vakarėlis 
Wick'?r Park svetainėje. Reikia 
pasakyti, kad šis vakarėlis nu
sisekė visais atžvilgiais.

Koncertinę dalį programo iš
pildė šios kuopos jaunuoliai— 
po vadovyste p-nios Čepienės.

Jaunuoliai sudainavo 
dainelių labai gerai, 
stebino publiką toks 
vaikučių sumokinimas.
čių "trioirgi išėjo gerai. P-lė 
Semaškiulė paskambino pianu 
solo keletą kavalkėlių tiesiog 
artistiškai, o p-lė Čepukiutė ant 
smuikos gali lygintis ir su pir
maeiliais smuikininkais.

Tvarkos vedėju buvo north- 
sidietis Semaška, kuris, atida
rydamas programą, pasakė 
trumpą prakalbėlę. Jis sakė, kad 
buvo prisižadėjęs pakalbėti p. 
Kodis, bet kažin kodėl neatsi
lankė.

Kadangi programas buvo ne- 
perilgas,. tai užteko laiko ir šo
kiams. Laike šokių smuikavo 
Čepukiutė, Semąškiutė skambi
no pianą ir dar keletas jaunuo
lių pagelbėjo.

Visas vakaras buvo smagus 
ir linksmas. Pelnas nuo vaka
ro, girdėjau, skiriamas apmokė
jimui delegatų išlaidų į ateinan
tį seimą. Pelno turės atlikti 
kelios dešimtys dolerių, nes 
publikos buvo apie 200.

— Ten buvęs.

Komunistai laikina 
barzdas ir apšepusias, 
barzdas jie bevelytų po 
pasidėję miegoti ir svajoti apie
Busijos rojų. Jie dėlto laikina 
jas, kad Leninas turėjo juodą 
barzdą, Trockis — juodą, 
Trockio, manoma, 
tai jį pašalino iš 
Amerikoje taipgi 
barzdos yra šiuom 
sižymėjusios.

Visi dar pamenate laikus, 
kuomet rubsiuviai prieš Sheino 
kompaniją išėjo streikan. Strei
ko pralošimui nemažai prisidė
jo juodos, apšepusios barzdos 
atakos prieš streikierius. Da
bar toji barzda yra ištikima 
komunistų barzda, komunistai 
neturi nieko prieš ją, dėlto, kad 
ji yra jų barzda. Gvaizdikas.

Bet 
baigia birėti, 

kominterno. 
visos juodos 
bei tuom at-

Burnside
Pastahos

džiau-

Kalbant apie 
barzdas
(Feljetonėlis)

Nuo pirmadienio prasidėjo 
penkta operos savaitė. Reikia 
pasakyti, kad sezono pradžia 
buvo labai sėkminga kaip artis
tų, taip ir publikos atžvilgiu. 0- 
perų parinkimas irgi labai vy
kęs: duodama ne tik geriausios 
operos, bet tuo pačiu laiku ir 
populiariškiausios, t. y. to
kios, kurios labiausia publikai 
patinka.

Komunistų organas, 
gsmo paimtas, sako, kad du 
didžiausiu Chicagos dienraščiu 
—Tribūne ir Daily Nietws — 
Įdėjo po vieną puslapį paveik
slų iš Sovietų Sąjungos apie 
vasarnamius, parkus zir kitas 
vietas Rusijoje.

“Vilnies” komisarai
šuko, kad, girdi, ir kapitalis
tai ginantys Rusiją.
girti, nes jie joje

todel su

Bepigu 
negyvena. 

Bet reikėtų pasiūlytų jiems nu
važiuoti ir gyventi, tai tuojaus 
jie pradėtų bliauti kaip ožiai.

Kaip teko girdėti, žada su
grįžti ir Mažeikai iš šventos 
Rusijos į Clevelandą. Tai da- 
tyar klausimas, ar “Vilnies” 
komisarai ir tuos žmones ne
apšauks parsidavėliais, 
kad apšaukė Kupreiši. '

* * *

bus
the

Au-

pastatyta “The Jewels of 
Madonna.” Vadovaujamose 
lėse dainuos Rosa Raiša, 
gusta Ivenska, Forrest Lamont
ir kiti. Baletas išpildys šokius. 
Diriguos Roberto Moranzoni.

Ketvirtadienį bus pakartota 
“Martha”, dalyvaujant Edith 
Mason, Antonio Cortis, Irene 
Pavloska, Virgilio Lazzari, Vit- 
torio Trevisan ir kiti. Diriguos 
Roberto Moranzoni.

di ‘ Chamounix” eis 
po pietų. Chicagie- 
progos išgirsti vado- 
rolėj Toti Dal Monte.

žymiausias teno- 
partiją. Be

kaip

Penktadieni Chicagos Opera 
aplankys Milvvaukee, todėl Au
ditorijoj jokio vaidinimo ar dai
navimo nebus. .

“Linda 
šeštadienį 
čiai turės 
vau jamoj
Tito Schipa, 
ras, išpildys Carlo 
tų dainininkų dalyvaus dar Bo- 
sina Storchio, Luigi Montesan- 
to, Maria Claesens, Lorna Jack- 
son, Vittorio Trevisan, Virgilio 
Lazzari ir Lodovico Oliviers. 
Diriguos Moranzoni.

Vakare: bus pakartota “Ma- 
dame Buterfly.” Kaip ir pa
prastai šeštadienio vakarais 
kad daroma, kainos bus nupi
gintos. Geišos rolę išpildys Ei- 
ide Norena, leitenanto Pinkerto- 
no — Forrest Lamont, o Ri- 
chard Bonelli dainuos konsulo 
partijoj. Dirigentu bus Henry 
G. Webber. — N.kaimiečius: 

čiuose, 
pilyje, 
čiuose 
čigonų 
vienas
tojų yra 
raštuose. Ne viena opera yra 
paremta čigonų gyvenimu, jų 
papročiais, bildu. Puikus tokios 
operos pavyzdis yra “Carmen.”

Kuo sužavi mus čigonai? Tur 
būt mus, nusisedėjusius ofisuo
se ir nusidirbusius dirbtuvėse, 
suvaržytus visokių priedermių 
ir “etiketų”, traukia čigonų 
laisvė, nesivaržymas, jų pabas- 
tinis gyvenimas. Gal būt mumy
se pasireiškia nuo šimtmečių 
paveldėti trupinėliai tų laikų, 
kada musų protėviai patys” gy
veno tokiu gyvenimu, kokį 
dar šiandie gyvena čigonai. O 

į gal dėl kitokių priežasčių čigo- 
’nai musų domę “traukia” sa-

Ir štai dabar, ateinantį sek
madienį, “Birutė” pastatys sce
noje lietuvio kompozitoriaus 
veikalą — Čigonus. Pastatymu 
vadovaus pats veikalo autorius, 
komp. Šimkus.

Antro j on programo dalin įei
na “Aidos” antras aktas. Šiuo 

imu drąsos

Kaip kam išrodo, kad barzda 
yra toks dalykas, kurio never
ta nei minėti. Vienok, ' kaip 
čia senai Amerikos Legionas, 
beviešėdamas Francijoje, savo 
konferencijos laiku taip įgriso, 
franeuzams, kad jie buvo pri
versti kreiptis į Amerikos vieš
inčius ten teisėjas, idant šie 
dalykus išspręstų, ir numalšin
tų nenuoramas, dėl kurių vie
tos barzdoti piliečiai savo loc- 
noms barzdoms vietos neturė
jo. Mat, amerikiečiai šaukė 
ožių balsais kiekvieną barzdotį 
pamatę.

Komunistai taip pat, dar 
1920 metuose, kokio tai lumbio 
nupeizotą Grigaičio barzdą nu
sivoždavo į Jefferson miškus, 
prikaldavo kokių dešimties pė
dų atstume prie medžio, vie
nam užrišdavo akis ir liepdavo 
durti į bazdą. Jei tas patai
kydavo, tai laimėdavo agurką. 
Negana to, komunistai kiekvie
nose Grigaičiui surengtose pra
kalbose suruošdavo kačių kon
certą prieš Grigaičio barzdą. 
Dar ir dabar kiekviename jų 
politiniame išsireiškime neap
leidžiama nepaminėjus ir Gri-

“Draugai” vis dar nepamirš
ta p-no šarkiuno paros. Daly
kas toks, kad jis buvo suren
gęs parę rodhausėje taip toli, 
jogei pieškos negalėjo nueiti. 
Taigi parėję dalyvavo tik pa
siturintys žmonės ir komisa
rai. Peškos dėl to ir buvo užsi
rūstinusios.

Bet laikui bėgant, reikia ti
kėtis, ir jos susipras, štai “Vil
nis” dažnai rašo, kad Rusijoje 
komisarai sykiu su darbininkais 
guli ir valgo. Žinoma, niekas ir 
nenori tokiems pasakojimams ir 
tikėti. Ale ji rašo.

Bet Amerikoje komisarai yra 
kitokie. Jie neguli su darbinin
kais, ir nevalgo kartu, o 
parę parengia, tai žiuri, 
ne simaišytų pieškos. 
kai reikia dolerių, tai jau
kita. Tada jau šaukia: “Darbi
ninkai, aukaukite kiek galėda
mi, ba mums doleriai yra reika
lingi.”

“Vilnies” komisarai keikia 
kapitalistus, kad tie. išrado au
tomobilius. Girdi, visi darbi 
ninkai Įsigijo mašinas ir važi
nėja, o į prakalbas nesilanko ir 
dolerių paduoda. Bet ve klau
simas: o kaip 
hausę pasiekę, 
rengė parę, jei

kai 
kad 
Bet 
kas

Vaičkaus Teatras
Genovaitė” North Sidėje.

siandien (Nov. 30 <1.) šv. My
kolo parapijos svetainėje Vaič
kaus Teatras stato “Genovai
tę”, kuri To^vn of Lake koloni
joj praeitą sekmadienį praėjo 
didžiausiu pasisekimu, nes at
silankė apie 700 žmonių.

Reikia manyti, kad ir north- 
sidiečiai neapsileis: jie irgi
skaitlingai atsilankys pamaty
ti gražaus veikalo ir gero vai
dinimo. — M .

Atidarymas šachma 
tų turnamento

vvinuiu gcicjofti, imu leidžiama nepi
tvirtinti, daug, daug Chicagos gaičio barzdos, 
lietuvių amerikiečių scenoje,
Tai yra veikalas, kuris nesens- visi

nusi- gludi Grigaičio barzdoje, ir jei 
ne ta barzda, tai visas komu- 

kukur-

Iš šalies žiūrint, išrodo, kad 
komunistiniai principai

ta. Pagalios ir ^Birutė”
tarė duoti jo vieną aktą.

Taigi du nepaprastai įdomiu' nizmas išdulkėtų, kaip

butuijnėt rod- 
kur šarkiunas 
ne mašinos?

—špokas.

Atidarymas šachmatų turna
mento įvyks ketverge, gruodžio 
1 d. Dauguma lietuvių šachma
tininkų jau užsiregistravo daly
vauti turnamente, o kurie dar 
neužsiregistravote, prašome at
silankyti minimą dieną į Liet. 
Golfo Kliuhą, kuris randasi 
prie 32 st. ir So. Halsted st. ir 
įsiregistruoti, čia galutinai nu
skilsime dieną ar dienas turna
mento lošimui. Turnamente tu
ri teisę dalyvauti visi lietuviai 
šashmatininkai. Taigi “garde!” 
Pradžia apie 9 vai.

—»Dr. A. Karalius,
Liet. Golfo Kliubo prez.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Modulate This on Your Melodion.

l'M FCW OF CAWy TMGA'TOe 
l\Cl<£TS- FtOO'RS - ■ AiOO LCT

SOPCCR. fASSTlCS, AUTO 
CdCC'S- AMp CVGM ■teld-Cl-E'd

I K«0O OF CO<J(?S£ TMA.T '100 
‘SlMCVf TO CA.Lt OM m- ■

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER.!

(g1

■BnUfinB MHBHMula WKI hŽI-^u ■'*4|Y< iį*- jf •* *'•• ^')‘l ■••"lu'4'’ /'^

■



n

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kacenelenbogeno 
paskaita

Mortai druskos
Praėjusį šeštadienį Morta 

per “Naujienas” davė man pi
pirų, o aš jai duosiu dabar 
druskos, o jei to nepakaks, tai 
pridėsiu dar ir svogūnų.

Bet kaip ten nebūtų, kalbė
sime apie tą progresą, kurį mo
terys “progresuoja”, t. y. apie 
plaukų ir dresių kirpimą. Vi- 
supirma Mortai štai ką pasaky
siu: jeigu žmogus pradėtų iš 
trobos pamato akmenis lupti ir 
ant stogo krauti, — na, ar tai 
butų progresas? Gi moterys 
kaip tik tai daro: iš apačios 
viską ima, o ant viršaus krau
ją. Imkime, pavyzdžiui, . žie
mą: didžiausi šalčiai, o musų 
moterėlių kojos kuone plikom 
iki pat kelių, gi ant nugaros 
sukrauti storiausi kailiai. Jei
gu tatai progresu vadinama, 
tai pamačius žmogų nuogą, bet 
su pirštinėmis, reikėtų irgi 
“progresistu” vadinti.

Rytoj, gruodžio 1 d., Lietu
vių Auditorijoj įvyks p. Urias 
Kaucnelenbogeno paskaita te
moje “Lietuva ir jos ateitis.”

P-nas Kacenelenbogenas ne
senai atvyko iš Lietuvos. Per 
daugelį metų jis, taip sakant, 
buvo tarpininkas tarp lietuvių 
ir žydų visuomenės. Kad žydai 
galėtų arčiau ir tinkamiau lie
tuvius pažinti, p. Kacenelenbo- 
c.cnas į žydų kalbą išvertė apie 
šimtą lietuviškų dainų. Be to, 
jis yra parašęs daug įvairių 
straipsnių apie Lietuvą ir jos 
gyvenimą.

P-nas Kacenelenbogenas apie 
Lietuvos ateitį gali pasakyti 
daug įdomių dalykų, nes jis 
gerai pažįsta ne tik lietuvius, 
bet ir žydus, kurie sudaro žy
mią dalį Lietuvos gyventojų.

Bus taipgi ne pro šalį primin
ei, kad p. Kacenelenbogenas 
zra žynius rašytojas ir poetas.

Paskaita prasidės 8 vai. vak. 
įžanga 25 centai asmeniui. R

Bridgeportas
biskį toliau, 
didžiausi 
taip pat ant 
kailius

Meklioriai

27,

lupų, akių

ant komisarų negalėtų pasiro
dyt, kaip kati buvo parodyta 
šiame veikale. O jeigu pasiro
dytų, tai mūsiškiai “darbinin
kų draugai” sutirptų, kaip 
spirgučiai ant ugnies. Juos su
tirpytų komisarai. Tai ve kodėl 
jie patys bijo to rojaus, o ki
tiems perša. Čia Auditorijoje, 
mat, gali plepėti kiek nori: bur
žuazinė valdžia nekreipia j tuos 
plepalus domės. Kas kita Rusi
joje. Ten neišsižiosi. Vienok 
apie Rusiją tokių dalykų komu
nistai nesako.

Bet jau tur būt netoli tas 
laikas, kai darbininkai supras 
komunistinį mulkinimą ir pa
suks jiems nugarą.

— J. B. Aglinskas.

Lietuviai Advokatai Lietuves Akušeres Lietuviai Daktarai
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K. GŪDIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

190 1012

PRANEŠIMAI
Roseand. S. L. A. 13-9 kuopos 

priešmetinis susirinkimas įvyks 1 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Strumi
los svetainėj. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, nes šitas 
susirinkimas bus svarbus, bus renka
ma kuopos valdyba ir nominavimas 
kandidatų j S. L. A. pildomąją tary
bą. Kviečia Sekr. J. Slancauskas.

18-tos apielinkės. S. L. A. 129-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 1 dieną 
gruodžio, J. Savicko svet., 1900 So. 
Union Avė., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime, nes bus renkama 129-tos kuo
pos valdyba etainantiems 1928 me
tams; taipgi bus nominacijos į cent
ro valdybą. Taipgi turime daugiau 
reikalų aptarti. K. Batulis pr. rašt.

Metiniai Prijuostiniai šokiai, ren
gia Lietuvių Męterų Draugija Ap- 
švieta, Nedėlioj 11 d. Gruodžio-Dec. 
1927 m., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Pradžia 
6:30 vai. vak. Tikietas 50c. Kuri 
turės įvairesnį žiurstą, ta gaus do
vaną. Dovanos yra kelios. Pirmas, 
antras ir trečįaę praisas.

Kviečia visus ...........
. e i Komitetas.

Atkaklus ir nesuvaldomi 
vaikai paprastai yra 

nesuprasti • "* h

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Koom 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u Se
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto ikix2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Office Boulevard 7042
| DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED ADS
kl

Educational
Mokyklos

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J^ Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 SoUth Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Ganai 0257

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų

no O 77 A T A rrnTMG mokslo šakl*- Musi* mokyklos nauJa U Iv. 1 • /j ALjA 1 VIvlo sistema stebėtinai greitai užbaigia-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago, III

Telephone Ilęhilock 0006
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
, X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822
I ' DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠEREA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank .... 

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

Lietuviai Daktarai

ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

KNYGVEDYSTES ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite- 

I tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
' ar vakarais, priimami studentai, grei- 
1 tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
I baigtas bus pripažintas svarbiausių 

M ! universitetų Cnicagoj.
Phone Van Buren 2130

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. 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 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS *

1724 S. Loomis. Street 1 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vaF. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Miscellaneous
jvairųs

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČI0N1S, Sav.eikime, poniute 
\ iisurą, kui yru 

karščiai, musų leidės 
sprando nešioja

Ir tas reiškia, į “pro- 
eina. O gal nešiojama 

tie kailiukai, kad paslėpus šuo 
diną kaklą? O gal dėl to, kad 
atšutinus suodžius? Jeigu taip, 
tai turiu pripažinti, jog tai yra 
“progresas”, ba nebereikia 
prausti kaklo, nereikia lišno 
darbo;

Na, eikime dar toliau. Sakai 
tamsta, kad plaukų kirpimai 
sutaupina laiką ir lengviau 
plaukai prižiūrėti. O kiek laike 
ima moterims sėdėti barbernė- 
se ir “bjuti šapose”?

Na, ir dar toliau eikime. O 
pelitavimas veidų
blakstienų — ar ir tai į tams
tos “progresą” įdėta? Arba 
nuskutuma antakiai, o vietoje 
jų juodu pentu užtepama. Tur 
būt ir tai yra “progresas”? 
Well, dar toliau: jeigu moteris 
dėvi tokius čeverikus, kad kul
nis sprindžio aukštumo, o pati 
čeverikų nešiotoja ant pirštų 
galų vaikštinėja, tartum taiky
damasi ką pagauti. Reikia ii 
tai įskaityti “progresui”.

Tenka taipgi p-niai Mortai 
priminti, kad Pustapėdis gyve
na ne ant mėnulio, bet ant tos 
pačios žemės, kur ir p. Morta 
progresuoja. Todėl jis ir ma
to, kur gali būti progresas, c 
kur kvailos mados arba f lape- 
riška epidemija.

Ale ir tai ne viskas, poniute. 
Eikime toliau. Palyginkime 
moterų gyvenimą pirm dešim
ties metų ir šiandien, šiandien, 
abelnai imant, moterys penkis 
kartus labiau traukia “gyvybės 
savo” — ar ne? Pažvelgkimc 
sk i stirną” Reiškia, “r.ucrogrr 
dar toliau atgal: jei palyginsi 
me anų laikų ir šių dienų mo 
terys, tai pamatysime kad 
šiandien esama daug daugiau 
tokių moterų, kurios turi pen
kis vaikus, o vaikai septynius 
tėvus. Ar ir čia progresas?

pasakyti Mortai, 
negali būti trurr 

dresėje arba
tur . galvo 

kurie (ku- 
kvailų madų

Ir dar turiu

po j e ir ilgoje 
plaukuose, bet 
j e, — galvose 
rios) nesivaiko
J)?r Morta sako, kad trumpos 
dresės esančios parankesnės. 
Tai jau aš ne pirmą kartą gir
džiu. Visi senberniai taip ma
no: juo dresė trumpesnė, tuo ji 
parankesnė. Bet, žiūrėk, mo
terys eina gatve, vienos kojos 
kišo kaip stipriausi rąstai, iš 
po trumpos dresės, o kitos kaip 
šluotkočiai ir varlinėja kaip 
garniai po lietaus. Galų gi ga
le, žinokitės, nešiokite dreses 
taip trumpas, kaip tik jums pa
tinka, o plaukus galite netik 
kirpti, bet ir skusti, 'lai jūsų 
biznis. Pustapėdis.

Jei nori išmokti

nusipirk lypcvriteii

išskirus 
svetainė. 

Rūta”, tai

Sekmadienyje, lapkričio 
Lietuvių Auditorijos svetainėje 
'M’rstatyta trijų veiksmų drama 
‘Vėją sėji, audrą piausi”. Per- 
statytojai šito neva veikalč 
(sakau taip, ba atrodo, lyg jiš 
butų buvęs “viso labo” “Vil
nies” Žalpio rašytas) buvo ko
kios ten lietuviškos teatrališkos 
Iraugystės “Rūtos” dagi Nr. 1. 
Tur būt tai buvo Maskvos pa
tento numeris. Ši balalaika, ma
toma, tail^ta prieš streikierių 
hideikas, kunigus ir socialis
tus.

Nors įžangos imta 75 centai 
vpatai, bet publikos, 
balkoną, buvo pilna 
Jei ne tas vardas
nažu butų buvusi tuščia sve
tainė. Bet meklioriai žino, ko 
’eikia. Pats tąsymas vaizdavo 
kaip tik “Wax Figure Dum- 
•nies”, elektros jėga stumdomas 
indarokų demonstravimas. 
Žodžių negirdėjau aš, negirdė- 
o nė kiti publikos. Publika kiek 
toliaus kalbėjosi apie savo rei
kalus. Vaikai, kurių nemažai 
buvo, davė savo koncertus. Vi
durinį aktą lošiant, priėjau arti 
pagrindų, tai supratau prasmę 
veikalo.
» Paskutiniame akte lošimui 
panaudojo Jungtinių Amerikos 
Valstijų laisvės supratimą, ku- 
•i skiriasi nuo Rusijos komisa
rų supratimo laisvės. Įeina “dė
lės” Šamo figūra uniformoje, 
reiškia, policininkas uniformo
je, kuris kažinką suburbuliuo
ja. Namų šeimininkė šoka jam 
visu smarkumu į akis, varo jj 
lauk, policininkas neina, namų 
seimininkė šluota vanoja jį 
)er galvą ir policininkas išbė
ga, išeina ir pirmoji gaspadinė.

Įeina antra, įeina ir polici
ninkas ir vėl kažinką suburbu
liuoja. Namų šeimininkė pra
deda jį kolioti pakartodama žo
džius “tu žmogžudy.” Policinin
kas dviems šūviais nušauja. 
Svetainėje vaikų kliksmas.

Well, kad nusamdyti žudei- 
kos daužo 
streikuojančių 
duonos kąsnį,

buožėmis galvas 
darbininkų už 
streikuojančiu 

algų, — kad už 
streikus daužo galvas, tai yra 
tiesa. Prieš tokius žiaurumus 
reikia kovoti. Bet aš esu linkęs 
manyti, kad tie patys meklio
riai, kurie giria tokius pat ir, 
pasakysiu, dar žiauresnius me
todus Rusijos vargo darbininkų 
“priežiūrai” — kaip jie gali 
protestuoti? Tegul jie palygina 
Rusijos laisvę su 
’aisve ir pamatys, 
pralenkė šios šalies 
toli pralenkia!

Dabar, kol tor nepadaro, kol 
jų garbinamoji Rusija yra vie
na aršiausių darbininkų prie- 
spaudėjų, aš sakiau ir sakysiu, 
iogei tie meklioriai žino, kad 
Kusi joje ant pagrindų tokių 

ikoliojimų, tokių užsimojimų

šios šalies 
kad Busija 
žiaurumus,

Mes dažnai girdime sakant: “Aš 
visai nesuprantu to savo vaiko. Nie
kaip negali jo išvaryti Į mokyklą. 
Jis nori dirbti dirbtuvėje, ar kur 
kitur darba gauti.”

Devyniuose atsitikimuose iš dešim
ties, tame yra priežastis kad vaiko 
akys yra silpnos, žlibos, ar astig- 
muotos, kurios ir atima vaikų ambi
ciją, norą, ir smagumą mokintis. Jei 
tėvai nuvestų savo vaikus pas akių 
gydytoją dėl akių ištyrimo, ir jei 
reikalinga, leistų pritaikinti jiems 
atatinkamus akinius, tai mokslas ne
būtų toksai įkyrus daiktas. Dr. G. 
Semer.

A. A, DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai 
DR. G. SĖRNER 

LIETUVIS

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

I Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

Tel. Boulevard 7679

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
........_ _ ryto slaptas j jigas vyrų ir moterų;

Rezidencija 6640 Š. Maplewood Avė. senė-k Žaizdas, ligas rectalt
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12r " " ----- -
Tel. Republic 7868

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

DR. J. W. BEAUDETTE

Lietuvis Gr.aborius ir 
Balzamuoto jas

2314 W 23rd PI.
Chilago. Iii.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pr\ 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo, 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephonc Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys 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 d. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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

OI*TOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

I Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! įnami iškabas

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

Phone Canal 0523

STOGDENGYS!^
i Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
; ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

I apielinkėj. K. Įsteigta 34 metų senu
mo. i Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samaomi.

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

... Phone Lawndale 0114

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

I gą

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO:

1800 So. Ashland Avė

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

Tel. Drexel 3407

/ Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų ,e'«

KAM turit šalti Šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
{mokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 

, išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu apšildymas. Apskailliavi- 

1 mus dykai. 221 E. 77th St., arba 
Triangle 8234.

RUBIN BROSREZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

j 8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

■ TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

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. į

Phone Midway 2880

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwc'>d 5107

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

1 
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos:

1 9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. HERZMAN |
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-, 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek-1 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. i 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir ; 

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488 ,
- __ y - ,r 1

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

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

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

Telephone Republic 0083 ♦

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63 r d Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Rockvvell St.
CHICAGO, ILL.

------ ->---^1
Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS

D Jd N T I S T A S 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Ncdelioi pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

CLASSIFIED MUS._ _ y
Educational

Mokyklos

AGLYS i
DRESSMAKING SCHOOL

Mc<j išmokinsime jus Desiguing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va-

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tol. Lafayette 4146 
Valandos

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

AR JUS NORITE ! 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

school
1507 W, M&dtauu blteei

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel Lafayette 8705—8710 
Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

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

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

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

LIETUVIAI, kam jums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvesime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą pluin- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

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

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roleliui, balta 
maliava, 81.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

KRAUTUVIŲ FfKčERIAl 
Groserhių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

\ Restaurantų, Ken
edžių, Bekemių, Mu
sų specialurnas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. «tate Street

PLUMBINGO materiolas visokios 
1‘ųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.
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Business Chancvs 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmeny ieško

A. OLSZEWSK1
3241 S. Halsted St., 2nd Fluor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant

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

vakaras

PATENTAI
PRAJOK J. .St HKAEDEK, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 8900. 
Vala.idos nyo 10 ryto iki b. po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $3do 

už 2*/2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio koinišino.

S. OSGOOD,
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas Jikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir Kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavnao — kas jums yra.

U K. C. C. SINGLE/ 
20 VV. Jackson BĮ v., 

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 
nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Ofiso 
pietų,

po

Musical liLstrunient
Muzikos Instrumentai
MES TURIME 

savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 

• 10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSEŲ STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- ,
jikllus pianus, 5 upright pianus ir 8 : įais arba nedėlioj 
radio setus, parduosime jūsų pasiu- j - 
lymu. Atsišaukit šiandie arba rytoj I 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6 Lr:.,u 
vakaro. AMERICAN STORAGE n,Htl 
HOUSE. 2216 W. Madison St.

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Įtaisai ___
IŠPARDAVIMAS

Į JOYCE STORAGE
Frieze parlor setas ........... $79.50
Mohair parlor setas ........... $62.00
Walnut miegruimio setas $45.00 
Walnut valg. kamb. setas $45.00 
šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

VVAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka-

PARDAVIMUI ketverge, gruodžio 
1, nuo 1 iki 5 po pietų. Senai įsteig
tas biznis, geriausia ir puikihi apsi
mokanti krautuvė, Northwest side. 
Visai nėra kompeticiios. Visa apie- 
linkė priguli prie Šios krautuvės. 
Aukštos rųšies fikčeriąi, labai daug 
tavorų, binio virš $600 j savaitę. 
Turi būt parduotas ketverge be ati
dėliojimo. $1800 arba geriausis pa- 
siulytojas nupirks. Jei norite dali- 
nais išmokėjimais. Tiktai žmonės 
kurie nori tuojau veikti tegul atsi
šaukia ketverge nuo .1 iki 5 po pie
tų. 3125 Fullerton Avė. 1 blokas j 
rytus nuo Kedzie Avė.

Real Esi ate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$1000 CASH j LOTAS 25x125, geras biznis, ran-
Nupirksite modernišką presuotų dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam- pirkinys už $2400, \'z cash. Imkit 

medžio Westchester “L” iki Bellwood Avė 
kaina stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 

Įtellwood 4818.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
_____ BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mutinius bungalow, tile stogas, k. v.

bariu, yra elektra, kieto 
grindys. gerame stovyje, 
$9500 greitam pirkėjui.

H. J. COLEMANE CO.
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702
IllUlUllUii VV | L11C nVVgaO) *»•

Ix)tas ant 69th St. prie Campbell š. stikliniai porčiai, gražios konstruk-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

APRUBEŽIUOTAS PASIŲLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandelyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
vvalnut valgomo, kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio

SAMPELINIAJ rakandai 50% pi-
Metalinės lovos specialumas, 

matrasai, springsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Furn. Co.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras biznis, turiu parduoti 
greit ir todėl pigiai. 1727 S. Union 
Avė. ) '

Avė. su visais
mokėtas. Kaina

Kampas 72nd
83x125. įmokėti

Rezidencijos lotas ant Washtenaw

improvmentais ap- 
$1850.
ir Maplewood Avė.
$3000. Kaina $6500.

cijos, nėra geresnių Čhicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

NAUJAS 19 apartmentu namas, 
pasirinkimas North Side apielinkėj.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

LUNCH ruimis pardavimui arti 
dirbtuvių ir gelžkelio. Priežastis 
pardavimo, viena negaliu apsidirbti. 
3439 W. 51 St.

Exchange—Mainai

Avė. arti 71st St. Del greito parda- namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
vimo $1550. į 17 apartmentu, 3 ofisai, spaniškas

r _ , bungalow, Edgebrook Manor, 400 n....... --------------------- -- j 7^..,.', Wis„ 2 Jo
tai i Niles Center, 2 lotai Noyth- 
brook, 1 Jotas 2140 S. Homan Avė. 
Mainysim į tą ką jus turit.

Dviejų flatų muro nąmas 5-5 kam- hkry far|’n Taylor 
rtai, vėliausios mados įtaisymai, įaj : nbariai, 

karštu vandeniu apšildomas ant 
mų lubų. Kaina $13,000.

A. N. MASULIS
6641 So. VVestern Avė.

Republic 5550

pir-

Ar jums reikia pinigų 
Padekavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas:
' Eighteenth Bond &
Mortgage Organization

1618 VV. 18th St.
I. F. DANKOVVSKI, Prez.

C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd.
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai
Tel. Canal 1875 

į visus departmontus 
Pigiausios kainos. Greitas

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIĄ patyrusios mergaitės 
prie namų darbo, reikia turėti pa
liudymą, $8, valgis ir kambarys, 
lito W. Jackson Blvd. Mrs. Cohen.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

MES turime gerų vietų su 
i didele proga dėl jaunų lietu
sių su tikra ambicija prie au- 
.omobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
;ųs turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingų asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius autorno- 

ibilius. Amerikoj.
t . . Reikia mokėti lietuviškai irGalit pasiskolinti pini- !turgti norų dirbti.

glĮ be komiso Jei jųS tiksite tam darbui
MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS mpęi iums nnrodv-sime kain bu- rkolinam $100, $200, $300, kaip' ™es jums nuioaysime Kaip DU 

tik parankiau dėl jūsų ti pasekmingu.
IR

Mes

Mes 
ė i u.s

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai- 

5 šmotu walnut miegruimio setas, gjukas savo pievai ir kvietkoms. 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25,. OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
pusryčių setai $10, 4 kambariams Lolita Avė., Palisade 5220-2172. 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va- j 
karo. Dykai dastatymas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. --------------

Palisade 5220-2172.

Tai
VISI MAINO 

kodėl aš negaliu mainyti ? taip 
pasakė savininkas, 

pagyvenimų muro namas ant 2 
— 6 kambarius, pečiais apŠil- 

T-v 1 • 1 1 • V • • •

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; inarško- mainų ir pirkimų, 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų.' ' ------ ~

, . - - . Taipgi vilnonės skiautės audeklų,Rankančiai ir Kaurai kelnėms, kelnaitėms dresiukCms ir 
--- lumberdziakiams. Nepraleiskit pro-

11 mahoirmv ir 8°sI Atdara kasdieną ir vakarais, o 
y sekmadieniais po pietų.

(laug,au> 1 F. SELEMONA1ČIA

Atsakančiame 
Sandelyj

JŪSŲ KAINA
167, 2 ir 3 šmoti 

parloro setai, $45 ir u.„
J 4.1/, I 11 11 OlllV/Vlf 11V.OHV1/ llivviuivr

valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir 
mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių 
!ų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 il
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKĮ" 
MAMS REIKAINGU DAIKT 
KIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island A v.

mgiau.
126, 7 .ir 8 šmotų riešuto medžio |gM w ;j3r(| Sf je Normft| Aw 

Chicago, III.

kres- 
dau-

Ų NA 
’Ų KLT ”1 NE

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budo, tiesiai iš 

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

WEISER FUR CO.
19 S. 'VVells st.. rm. 403

A u tomo bi les
GREITAM pardavimui 5 pasažie- 

riu Cadillac sedan labai pigiai, 1803 
w: 46 St.

4
lotų, po 6 Kambarius, pečiais apšil
domai Randasi labai gražioj apie- 
linkėj.

Taigi kas turit kokį namą ir norit 
išmainyti į geresnę vietą, atsišaukit Į
tuoįaus ir gausit gera mainą.

Taipgi turime ir daugiau gerų

2 hitų muro namas po 6 kamb. 
arti gatvekarių, moteris parduoda 
tiktai už $9500 arba mainys ant lo
tų arba biznio.

Tyras oras visus parankumus tu
rėsite nusipirken šitą 6 kamb. me
dinį namą su etra lotu ant Tripp 

, Avė. arti 60 gatvės. Savininkas gy- 
| vena Michigan valstijoje, parduoda 
j greitai tik už $5800. Priims lotą. 
: 4 pagyvenimų muro namas ant
Bridgeporto. Parduos už $8500.

2 pagyvenimų namas po kamb. 
randas 7015 S. Oakey Avė., tik už 
$10,200.

4 lotus arti Archer Avė. mainysim 
ant biznio.

7 kamb. medinė moderniška rezi
dencija ant plataus loto, randasi 
mieste, Fond Du Lac, Wisconsin. 
Mainys ant farmos bile kur.

STANKŲ & COMPANY 
5097 Archer Avenue 

Lafayette 6036

TIKRI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas, 2 

atskyru boileriu, karštu- vandeniu šil
domas, aržuolu baigtas, platus )o-. 
tas. Parduosime arba mainysime j I 
lotus arba į ką mažesnį.

j 2 po
i vandeniu 
Išgrįstos 
duosime 
arba ką

22 flatai ir 3 Storai

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na- 
jma.s, parinktoj apielinkėj.

--
PARDAVIMUI spaniŠkas bunga. 

Iow, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

karštu’ BARGENAS ir lengvos išly- 
baths. gos. Beveik nauja 6 kambarių 

Par" bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

i, viskas išren- išmokėjimais arba už cash.

6, naujas mūrinis, 
šildomas, shower 

gatvės ir išmokėtos, 
arba mainysime ant lotų 
nors mažesnio.

duota. įplaukų j metus $17,500. Bungalovv randasi ilaręuette 
Pardtfosime arba ........ — —*
mažesnio, nepaisant

■3 po 5 ir štoras. 
ta. r 
žas. f 
ant bučernės grosernes, ___ ___
mažo namo. . »

Jei jus jieŠkote bargenų pasima- į 
tykite su mumis pirmiausiai. Mes j 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage į bun- 1 
galow arba į dviflatj, mes turime 
daug jų.

W. H. Kelps and Co. i
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

mainysime ant 
apielinkėc.
Viskas išrenduo-

Garu šildomas. 2 karų gara-
Parduosime arba mainysime cijų kreipkitės 
ucernes grosernes, loto arba' '

Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa-

6409 So. Kedzie Avenue

GERĮAUSIS 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.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
labai pigia kaina. Pasimatykil 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė. i

Kampas Ilermitage Avė.
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver- j 
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro ,

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS I 
$500 metams $30 

$1000 metams $60 
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. La Sallė Street 
Central 2665

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

tų mohair parloro setas, 7 
C0 šmotų vvalnut valgomo kam

bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 šmotų walnut mieg- 

--------ruimio setas, du 9x12 Wilton 
REIKIA VYRŲ-----------------kaurai, miegruimio karpetu-

Maloniam ir lengvam darbui kur .
jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes lvas> 2 pastatomos liampos. 
išmokiname savo darbininkus. Paty- indai.
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

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

□ pasekmingu.
Atsišaukit asmeniškai ir at

sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car 
10857 Michigan Avė.

NELSON STORlAGE
6912 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS barberysj darbas 
ant visados, 3344 S. Halsted St.

PASKOLOS namų savininkams — i 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- i 
si rašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

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

Furnished Rooms
RENDAI pirmos leksos kambarys. 

Tel. Republic 3831.

For Rent

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

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

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

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ

318 So. Dearborn St.

ANT rendos 6 kambarių hunga- 
low ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shower bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

III. 80 akrų, farma, 54 mylios nuo 
Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 

j $12,000, cash $5000. Tel. Austin 
j 3074.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

Real Estate- For Sale
Namai-Žėnte Pardavimui

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

LOTAS ant Halsted St. netoli 
Harvey, III. Mainysiu ant automobi- 
liaus. Pašaukit Lafayette 7193.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro- 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3*/2 tono sunkumo perveži
mas.

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

NORIU didelio namo, turiu mai
nymui tris mažus namus, 2822 So. 
Emerald Avė., Ist flat, Michigan 
0879.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi
me 2 mažus morgičius už jūsų na- 
m^ N. \V. Šide, nebrangiai, be įnio- 
kčjimų, matvkit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčiu, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrencc Are, 
Tel. Palisade 6016.

RENDON 4 kambarių flatas su 
maudyne. Pigi renda. 456 W. 43rd 
Street.

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, walnut mieg- 
muimio setas, $79, kaurai, val- 

!gomo kambario setai, pianai, 
victrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

RENDON G moderniški ofisai, ren- 
da nebrangi, 3159 S. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumahn Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
t-os lubos. j

ATGRAŽINTOS RADIOS 
Praktiškai nauji radio priimtuvai, 

' vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos | 
i stovyj, pirmieji savininkai negalėjo 
išmokėti, už tuos setus tik reikia už- 

| baigti mokėti.
Atsineškit šj skelbimą, gaušit 5% 

pigiau.
LEVENSEN FINANCE CO. 

506 W. North Av., 
Phone Lincoln 7620

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų

$800 
leli

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

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

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

ir

ir

SINGER siuvimui mašinos, de- 
i monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
l daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 

_ . _ ,.............. I neškit šj skelbimą gausite 2% pi
lių ir cabinet,    $150 i giau, 4251 Cottage Grove Avė.
$700 grojiklis pianas, gražus, $80 !--------------------------------------------------

Iš
išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas, 100 ro-

Baby
jas, .....

Visokių Victrolų ....................
Upright pianai, gerų išdirbimų, 
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už cash 
instrumentai yra visi geri rr 
garantuoti. Mums .reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englevvood Piano 
House 

6512 So? Halsted St.

Grand pianas, visai nau-
.......................................... $225

$5
$20

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 
So. Michigan Avė.

TURĖKIT nuosavą namą, tiktai 
$395 įmokėti ir $35 T mėnesį, geroj 
vietoj, tiktai bloko nuo stoties, 
26 minutės važiavimo iki vidurmies- 
čio, netoli mokyklų ir bažnyčių.

Atsišaukit į
Naujienas 
Box 1009

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorą.

ta-

GARAŽAS
PARDUOIU ar mainysiu ant loto 

; ar namo, binį su namu ar be namo. 
! Darau didelį biznį, dėl šeimynos li- 
' gos turiu apleist miestą. Garažas 
100x125, geroj vietoj, dideli apart- 
mentai.

sau

ir JUOS 
nuleisi-

Tel. Englevvood 9767 
arba rašykit laišką j 

“Naujienas”, Box 1010, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir rūky
tos mėšos, krautuvė, iš labai svar- 

i bios priežasties, geroj vietoj. Pasi- 
skubinkit, nes gausit už pusę kainos. 

2557 W. 39 St.

PARSIDUODA grosernė arti dirb
tuvių lietuvių ir svetimtaučių apgy
vento) anielinkėj. Parduosiu už tei
singą pasiulima.’ Priežastis, einu j ki
tą biznį. 3832 So. Lowė Avė.

BEKERNE, retail ir olselio biz
nis, nauji fikčeriąi, moderniška 
mašinerija, kaina $1500, i'ei pirksite 
šių savaitę, šauki Hemlock 6028, 
6540 S. Ashland avė., arba šaukit 
vakarais Bluc Island 571—J.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, tarp svetimtaučių, prie dirbtu
vių. 461 W. 43 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
mainysiu ant loto arba mašinos. 

13352 So. Morgan St.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti Tremai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVINO.

RESTAURANTAS ant pardavimo 
arba mainymo. Labai geras binis. 
Geroj vietoj. Turiu pinigų pridėti.. 
3116 So. Halsted St. Victory 1455.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

‘ Ar jus norite turėti 
puikų, namą 

Tiktai trys yra likę 
greit parduosime. Mes
me daug pigiau, jei jus su sa
vim atsinešite šį skelbimą. Vei- 
kit greit, nes jie bus par
duoti greit. — Nauji 5—6—7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuotų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturales ugnavietės, viena 
skiepe, kita frontiniame kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
francuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50x32, kaina $13,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
VVilmette Lake Avė. iki Wag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba VVaukegan 
Koad iki Lake Avė., Lake Avė. 
į rytus iki Wagner Road, pas
kui VVagner Road į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, Glenview, III., 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuoki! NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

PARDAVIMUI 
limis' kūrenamas, 
čius, 1605 So. 50

didelis pečius ang- 
taipg-i gasinis pe- 
Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė labai pigiai greitam pardavimui. 
Box 1011, Naujienos, 1739 So. Hal
sted St.

PARDAVIMUI aukštos rųšies 16 
apt. namas North Austin. vienų me
tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
90x152, gerame stovyje, viskas iš- 
rendvota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P. 

Phone Village 7500

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
, karštas vanduo, sun parlor, pežium 
Šildomas, kaina $11.000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasi matyk it 

! su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

$250 pigiau jei jus veiksite tuo-!----------—------------------------------------
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- l
low tuojau. Jus galite kraustytis į: 5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
vieną musų puikių bungalow, kurie Jow, stikliniai porčiai, plieno kon- 
randasi netoli Marųuette Manor, o strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
kitus mokėti kaip rendą. Tai vra i išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
puiki proga jums apsigyventi Mietu- kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
viu distrikte ir vietoj mokėjus rendą delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta- 
savininkui, jus mokėkite už savo na- tysim bile kokios rųšies bungalow ar- 
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem-' 
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

ba flatinį namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

TIKTAI VIENAS LIKO 
Mos pardavėm j kelra savaites 11 tų bunga-. 
low, tas paskutinis turi būt parduotas tuo- , 
iau. Atsineškit šį skelbimų, mes duosime , , , . .j. ~
jums $250 pigiau. Tas bungaiow po 5 kam- šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
barius, plieno konstrukcijos, furnas šildo- malevojame, taisome, d*’--------s~
mas, aržuolo trinias, ugnavietė, knygynas, i ...
bufetas, vėliausis plumbingas, gatvė cemen
tuota. netoli parko, 2 blokai nuo 
karų, tiktai. 

IIANSON AND OSTRUM, 
3550 N. Cicero Avc., 
Tel. Pensacola 4070

Mos pardavėm į kelt-H suvaiteH 11 tų btinga-
nif-H duosime
furnas i

knygynas, i

Belmont ■

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius

, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

PARDUOSIU pigiai arba mairy-. 
siu ant automobilio 2 bizniavus lo
tus 50x175 pėdų dydžio ant Archer: 
Avė. Gatvekarių linijos pietvakariuo- .--------
se, prekė tiktai $2500 už abudu lo-1 pnis namas ir krautuve, 
tus verti dubeltai daugiau; tik t re-! krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- 
čią dalį įmokėti arba priimsiu mai- >'ių apartmentaj^^4^ karų garažas, 
non i............. ..
prie pirmo jmokėjimo. 
greitai. Savininkas

S. P. KAZWELL
6312 ’ So. Western Avė.

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
}, 2 didelės

, 4 karų garažas,
> | 4111VUVV1 1*1 Mt* f-r * a * ii iMi va ■» • ' *1

automobilių uždarytą (Sedan) rendų $6540, su $6000 cash galit veik-
---- Atsišaukite ti. kaina $53,000, priimsiu 1qIus kai-

po įmokėjinią. Mes pastatysim bun- 
gak)w, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musu loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit ši skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 

kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330; naujos mados Schiller statybos, mu- 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- rinių bungajovv su visais rakan- 
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio IV2 akro pui
kaus miškų, aukšta vieta sveikam 
gyvenimui, pačiame viduryje miesto 
Spring Forest arti Archer Avė. ir 
lOOth Avė. Dydžio 200x272 pėdų, 
tiek kaip 16 miestavų lotų. Prekė 
greitam pardavimui tik $4800, vie
ną trečią dalį tik reikia jmokėt ar
ba priimsiu mainon automobilių už
darytą (Sedan) prie pirmo įmokė- 
jimo. Klauskit

J. ZACKER
6312 So. Western Avė.

NORVVOOD PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų

i 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 
Norwood Parko stoties, prie North 
VVestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį. 

L J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai

4708 N. AVestern Avė. 
Ravenswood 3069—0196

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KA NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar

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

CHARLES JARCHOVV

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi- 

: ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

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

Canal 4960

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungaknv, 
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 rendų.

JOHN SKALE Jr., ' 
Tel. Riverside 0097

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas ru garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselaęfde. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.


