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Miliūnai doleriu pilamiSmithui 
išrinkti, milionai-Hooveriui _ •

Demokratų partija oficialiai praneša, kad 
prezidento rinkimų kampanija ji ligšiol 
išleidos jau arti 3 milionų dolerių

WAS111NGTONAS, spalių 26. 
— Nacionalinio Demokratų 
partijos komiteto iždininkas, 
James W. Gerard, pristatė Kon
greso atstovų buto sekretoriaus 
ofisui savo partijos jiajamų ir 
išlaidų rinkimų kampanijai są
skaitų.

Sąskaitos parodo, kad Demo
kratų |>artija šiai prezidento 
rinkimų kampanijai iki spalių 
22 dienos buvo surinkus viso

labo $3,065 038.65, o išleidus— 
$2,951,032.37.

Per vienų savaitę, nuo spa
lių 16 iki 22 d., Demokratų par
tija išleido kampanijai įvairio
se valstijose viso lalx> $209,101, 
los sumos Illinois valstijai teko 
$8,331.

Iš $8,331, išleistų Illinois val
stijoje, $5,000 buvo duoti kon- 
gresmanui A. J. Sabathui kam
panijai svetimšalių [taigi ir 
lietuvių] tarpe finansuoti.

Republikonai išleido kampanijai $2,123,845
\VAS11FNGT()NAS, spalių 26.

Nacionalinis* Republikonų 
partijos komitetas savo prane
šime parodo, kad per truputį 
daugiau kaip tris savaites, bū
tent nuo spalių 1 iki 21 dienos, 
Republikonų rinkimų kampani
jai buvo gauta $1,516,053.42, o 
išleista $1,162,965.50.

Joseph R. Nutt, Republiko
nų partijos iždininkas, savo

pranešime atstovų buto ir sena
to kampanijos fondų komisijai 
sako, kad iki. spalių 24 dienos 
rinkimų kampanijos reikalams 

j buvę surinkta viso labo $2,- 
261,506.93, o viso 'labo išleisti

$2,123,845.64. Kasoj dar li
kę $137,811.29.

Minėtą $2,261,506.93 sumų 
i suaukoję partijos kampanijai 
153,217 asmenų.

Kova su maištinin
kais Meksikoje

Maištininkų bandos bandė gu* 
dilimu paimti miestų, bet ga
vo skaudžiai į kailį

MEKSIKOS MIESTAS, spalių 
26. — Kelių šimtų maištininkų 
banda, vadovaujama dviejų 
paskubusių banditų vadų, va
kar puolė Autlano miestų, JaJis- 
co valstijoje, kuriame stovėjo 
įeit.* Bautista įgula, bet buvo 
skaudžiai sumušta.

Maištininkai, nusitarę būti
nai paimti miestų, pavartojo 
gudrumų. Savo jėgų dalį jie 
prieš tai pasiuntė pulti nedide
lį Santa Lucia miestelį, kuris 
yra apie tris mylias tolumo nuo 
Autlano, pasirengę pastarąjį 
miestą pulti, kai Įeit. Bautista 
su savo įgula išsiskubinus už
pulto miestelio ginti.

Leit. Bautista, gavęs žinių 
apie užpuolimą Santa Lucia, 
tuojau išvyko pagalbon, bet pa
siėmęs tik pusę savo įgulos ka
reivių ir prieš tai dar pasku
bomis suorganizavęs savano-. 
rius piliečius Autlanui ginti, 
kol jis sugrįš.

Leit. Bautiatai vos pasišali
nus, apie penki šimtai maišti
ninkų tuojau puolė Autlanų. 
Bet jie nesitikėjo susitikti tokį 
pasipriešinimą, kokį susitiko.

Kova tęsėsi geroką laikų, kol 
pagaliau grįžo su savo jėgomis 
Įeit. Bautista, sumušęs maišti
ninkus Santa Lucioj. Pakliuvę 
tarp dviejų ugnių, maištininkai 
buvo priversti gelbėtis bėgšta į 
kalnus, įtūžusių piliečių ir rev 
gularių kareivių genami. Daug 
maištininkų buvo nukauta.

Plėšikai puolė banką;
nusinešė $40,000

ATLANTIcTiaT spalių 26.— 
Keturi ginkluoti banditai puolė 
čia VVhitney Loan and Trust 
kompanijos bankų. Privertę 
banko tarnautojus ir buvusius 
banke interesantus kniupštiems 
sugulti ant grindų, banditai, 
s’usižėrę $40,000 auksu ir bank
notais, automobiliu pabėgo.

Didelė katast r o f a 
Rumanijos gelžkely 

----------- x 
30 žmonių užmušta,* 50 sužei

sta dviem ekspreso trauki
niams susidūrus

VIENA, Austrija, spalių 26. 
šiandie, 2 vai. ryto, Rumani- 

;oj atsitiko didelė traukinių 
katastrofa. Resea stoty, jienkias 
nylias nuo Slatina miesto, susi- 
iurė ėjęs iš Bucharesto ekspre
sinis Siinplono traukinys su 
’lermanstadto ekspresiniu trau
kiniu. Nelaimėje, trisdešimt— 
kiti pranešimai sako penkiasde
šimt žmonių buvo užmušta 
ir penkiasdešimt ar Saugiau su
žeista. Katastrofa atsitiko nak
ties metu, kai visi pasažieriai 
miegojo.

Traukiniams susikūlus, vago
nų griuvėsiuose kilo gaisras ir 
daug keleivių gyvi sudegė.

Lenkas 10 užmušė,
8 sužeidė

žudeika sakosi matęs velnią, 
kuris liepęs jam visus vietos 
gyventojus išskersti

VARSA VA, spalių 26. —Įdū
kęs de) to, kad politiniai jo prie
šai iš jo pasityčiojo, Julius Me- 
lowiecki, turtingas Kovelių ūki
ninkas, ištraukė iš policijos 
viršininko Gonsioro šoblę ir 
ėmė kapoti. Mirtinai užkapojęs 
patį policijos viršininką ir jo 
padėjėjų, Melowieckis išbėgo 
laukan ir užmušė pasipainioju
sį vienų ūkininką. Po to jis į- 
šoko į artimiausius namus ir 
paskerdė senų žydų ir jo pa
čią. Išbėgęs vėl gatvėn jis dar 
užmušė penkis praeivius, o aš
tuonis kitus sužeidė.

Pasiutęs galų gale buyo su
imtas. Jis sakosi, kad matęs 
velnią, kuris liepęs jam išžu
dyti visus miestelio gyventojus.

x -------- .---- —
ALBERT CITY, la., spalių 

26. — pu plėšikai puolė vietos 
Security Savings bankų ir pa
spruko su $4,500.

Kiek iš depozit u o*t ų 
banke $100 užaugs ka
pitalo per 1,000 metų?

TROY, N. Y., spalių 26. — 
Buskirko pilietis Henry G. 
Grangcr depozitavo Hoosick 
Falls, N. Y., People’s National 
Banke $100 Princetono (’niver- 
siteto naudai. Depozito termi
nas yra 1,000 metų, o jo sąly
gos tokios:

Kas metai pusė nuošimčio tu
ri būt pasiųsta Princetono uni
versitetui “švietimo reikalui^ 
gerinti;’’ antroji puse turi būt 
pridedama prie kapitalo sumos.

Per 90 metų, tuo budu, ka
pitalo suma su pridedamais 
nuošimčiais banke užaugs iki 
$1,620.80; per 198 metus 
$103,731.20; per 504 metus - 
$9,496,979,040.40.

Taip apskaičiavo patsai ban
kas. Bankas sako betgi, kad po 
1,000 metų, kai depozito termi
nas bus pribrendęs, užaugusio 
kapitalo nei apskaičiuoti nebe
bus galima.

Prancūzai areštavo 
1,530 komunistų

Areštai buvo padalyti tikslu ne
leisti jiems organizuoti pla
nuotų demonstracijų

V1NCENNES, Franci ja, spa
lių 26. — Franeuzų policija bu
vo areštavus 1,530 komunistų, 
kurie buvo laikinai uždaryti 
barakuose už Vincennes tvirto
vės*.

Tais areštais vyriausybė no
rėjo užbėgti už akių komunistų 
demonstracijoms, kurios buvo 
planuojamos laikyti per laido
tuves devyniolikos asmenų, už
muštų praeitą savaitę vienam 
trobesiui sugriuvus.

Prefektas Chiappe buvo mo
bilizavęs* 2,000 policininkų ir 
milicininkų, kurie gaudė, busi
mus demonstrantus, kai jie 
stotyse lipo laukan iš požemi
nio gellvžinkelio traukinių, atė
jusių iš Paryžiaus.

Kada jau* ^isos laidotuvių 
apeigos pasibaigė ir žmones 
Išsisklaidė, areštuotieji buvo 
paleisti — ne visi kartu, bet 
mažomis* kuopelėmis su įsa
kymu tuojau pasišalinti iš kai- 
minijos* ,

Tuo budu komunistams jų 
planuotų “milžiniškų protesto 
demonstracijų” organizuoti ne
pavyko.

[Atlantic and Pacific Photo)

Wm. P. Welsh' ir jo piešinys, kuris tapo išrinktas kaip
cialė ofiša Chicagos Pasaulinei Parodai garsinti.

Moteris prisipažion 
sąmoksle nugalabini 
Meksikos prezidentą
Užnuodyta »adata “nudurti” ba

liuje Callesą ir Obregonų ne-1 
pavykę, nes jie buvę labai 
sergimi

| MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 26. - - Carlos Castro Balda, 
kuris prisipažino, kad jis iš
sprogdinęs bonibi^ atstovų ru- 

j muose, federaliniame teisme 
< liudijo, kad moteriškė, Maria 
Elena Manzano, buvus pasiųs- 

i ta į Celaya nugalabinti prezi
dentą Callesą ir gen. Aivaro 

( Obregonų su pagalba užnuody
tos adatos. Tai turėję būt pa
daryta šokant baliuje.

Kvočiama, Maria Elena Man- 
. zano prisipažjno, kad toks pla- 

l nas buvęs padarytas, bet ka- 
(dangi baliuje abudu tie aukšti 
, valdininkai buvę stropiai ser
gimi, ji negalėjus sąmokslo įvy- 

i kinti ha didelio pavojaus sau. 
Tas sąmokslas* buvęs padarytas 
susirinkime vienuolės (koncep
cijos namuose, kur dalyvavęs ir 
CaJstro Balda. Jų tikslas buvęs 
padaryti galų katalikų tikėjimo

• neprieteliams.

Sąmokslas nugala- 
bint Jugoslavų 

karalių
ofi-1 -----------

Lietuvos žinios.
Klerikalų vadas išva- 

žiuja j užsieni
KAUNAS. — Kun. M. Kru

pavičius išvažiavo užsienin stu
dijų reikalais. Jis lankys Belgi- 

i jų, Vokietiją, Olandi ją, šveica- 
i rijų ir kit. Studijuos krikščio
niškų demokratiją. Išbus užsie
ny daugiau kai metus.

-----------------
i Apiplėšė laisvamanių 
i kapines Šiauliuose

ŠIAULIAI. — Šiaulių apylin
kės III nuovados viršininko pa
dėjėjas, apžurėjęs apiplėštas 

• laisvamanių kapines, konstata
vo, kad nuo kapinių yra pavo
gta apie 76 kilogramai spyg
liuotos Mielos, 50 stulpų, iška
pota apie 75 medeliai ir nuvež
ta apie 50 vėžinių žvyro. Ben
drai padaryta nuostolių apie 
500 litų. Kapinėse palaidota 5 
žmonės, kurių tarpe ir kunigas 
V. Dembskis. Piktadariai neiš
aiškinti.

I
Neleidžia airiškai kal
bėt Ulsterio parlamenteI —. _

j BELFASTAS, šiaurės Airija 
(Ulsteris), spalių 26. — Kai 
airių tautininkas Cahir Dealy, 
Fcrmanagli atstovas, bandė ai
riškai kalbėti Ulsterio parla- 

, mente, pirmininkas Hugh ()’-

Anglijoj, nuteisė mirti 
Amerikos kinietį

CARLISlLE, Anglija, spalių 
26. —- Vietos teismas andai 
pasmerkė mirties bausmei jau
nų kinietį Chung Yi Miao, tei
sių studentų iš New York o. 
Vedęs New Yorke jaunų kinie- 
tę WairSheung, turtingo pre
kininko dukterį ir taipjau Co- 
lumbia universiteto studentę, 
Miao su ja atvyko į Angliją 
medaus mėnesį pagyventi. Ne
trukus po atvykimo jo žmonų 
rado pasmaugtą miške, netoli 
nuo Keswicko.

Mokytoja ir penki vai
kai žuvo po traukiniu
FORSYTH, Montana, spalių 

26. — Prekių traukiniui užga
vus jų automobilį, buvo užmuš
ti šeši asmenys: Hoįvardo au
kštesnės mokyklos mokytoja, 
Mrs. Ralph Abbott, ir penki 
mokyklos vaikai. Trys kiti vai
kai buvo sužeisti.

Nelaimė atsitiko geležinkely 
ties Howąrd miesteliu, mok y* 
tojai ir vaikams grįžtant iš 
mokyklos nąmo.

Sąmokslininkai planavę taipjau Ncal tuojau jį sustabdė, pareik- 
nužudyti tulus Kroatų valstie- ėdamas, kad “čia jokia kita 
čių vadus kalbą neleista kalbėti, kaip tik

- ------- — ' anglų kalba.” 
LONDONAS, spalių 26. — ‘ 

Daily Txpress gautas* per Vie
nų pranešimas sako, kad Bei-, 
grade tapęs susektas sumoksiąs j 
nužudyti Jugoslavijos karalių 
Aleksandra.

Sumoksiąs buvęs susektas po
licijai bevedant kvotą ryšy su 
užmušimu Christovičo, makedo- 
niečių vado. (Christovičo rū
buose policija radus įsiūtų už 
pamušalo dokutnentų, kuriame 
buvęs surašytas visas plųnas 
karaliui nužudyti.

Bet karaliaus 
kaip esą matyt iš dokumento, siunčiamų Bank of Italy I racy 
turėję būt nužudyti dar tūli skyriui.
Radičo [mirusio Kroatų valstie------------------

'Franeuzų garlaivy kon- 
I fiskavo 1,300 butelių 

buj išspręstas tral'iko klausi- ZePDelinaS FengiaSl' konjako 
mas, įsteigiant tris susisiekimo, . • .P

Du atskiri mokslininkai vienu kartu iš
radę budai daiktų svarumui panaikinti
Jaunas Londono mokslininkas Tate savo išradimu de

monstravęs, kad paleistas iš rankos metalo gabalas 
nekrinta, bet pasilieka kaboti ore.

LONDONAS, spalių 26. — 
Jaunas anglų mokslininkas, R. 
H. Tate, padarė nuostabų išra
dimą. Jis atrado naujų jėgą, 
kuri panaikina daiktų svarumą.

Išradėjas demonstravo tai su 
metalo gabalu. Metalo gabalas, 
pakeltas aukštin,' kabojo ore, 
niekieno nelaikomas ir prie nie
ko nepririštas.

Jokio ypatingo aparato 
nereikia. Asloj padedama
Šiol nežinomo, panašaus į alu- 
miną, metalo plokštė. Kai 
šum jos pakeliama kita tokio 
pat metalo plokštė ir paleidžia
ma iš rankų, ji nekrinta že

myn, bet liekasi kaboti ore.
Išradėjas sako, kad jo išradi

mas svarumo jėgą ne izoliuo
jąs, bėl visai jų pašalinąs. Sa
vo surastu naujų jėgų 
ko kol kas slapty.

Del naujo išradimo 
šaujama nuostabiausių
bių. Sako, kad ateity busiu ga- čių vado] partijos vadai. 

Įima statyti namai ore; galėsiąs ------------- *

jis lai-
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Banditai pavogė iš pašto 
vežimo $28,000

STOCKTON, Cal., spal. 26.— 
f I

Tracy stoty, netoli nuo čia, du 
ginkluoti banditai puolė pašto 
vežimą. Nuveikę pašto tarnau
toją, banditai pasigrobė tris 
maišus registruotų siuntinių ir 
automobiliu, kuriame laukė tre
čias jų sėbras, paspruko.

| Pavogtuose maišuose buvo 
Aleksandro, $28,000 popieriniais pinigais,

keliavimo sluogsnius, vienų vir-1 išlekt Vokietijon 
šum kito; o ypačiai pasidary- ------------

NE\V YORKAS, spalių 26.— 
Atplaukusiame praeitų trečia- 

i pasažieriams franeuzų 
garlaivy France muitinės agen
tai, viso dvidešimt penki žmo
nės, padarė nepaprastai stropią 

> butelių 
konjako. Gėrimai buvo išslaps
tyti įvairiose laivo dalyse ir vie- 

kui, dėl blogo oro, anuliavo. :tose’ l>° k[ let« buteliV duikte- 
Tuo budu miestai, jų tarpe i- Konfiskuota gerybė bus nu- 

laukę dirižablio at- «abel,la ' val<lžl,)S ir
ten, sako, busianti sunaikinta.

siųs saugus keliavimas aeropla-,'Del blogo oro, maršruto į vaka- 
nais. ‘ rus ir į Chicagų nebedarys. o-aria

Tolygų išradimą esąs padaręs ir amerikietis

ATLANTA, Ga., spalių 26.— 
Kartu su telegramų praneši
mais, kad jaunas Londono 
mokslininkas Tate išradęs bu
tų pašalinti daiktų svarumą, 
Dr. Sergius P. Grace, New 
Yorko Bell Telephone Labora
tories, Ine., vicepirmininkas, 
padarė čia panašų savo išradi
mo demonstravimą Southern 
Bell Telephone kompanijos ofi
se.

Dr. Grace savo eksperimente 
vartojo kobalto plieno gabalą,

Švedai gauna degtukų 
monopoli Jugoslavijoj

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 26. — Praneša, kad už 
$22,000,000 paskolos Jugoslavi
jos vyriausybė sutinkanti;ati
duoti švedų trustui degtukų 
monopolį Jugoslavijoj.

apie keturių colių ilgumo 
apie 14 colio pločio ir storio. 
Tų gabalų jis pakėlė viršum

LAKEHURST, N. J., spalių
26. — šiandie buvo pranešta, 
kad transatlantinis vokiečių di- suladl)
rižablis “Graf Zeppelin“ savo 
planuotą maršrutą vakarų lin- ■1X

antro panašaus metalo gabalo,
įsodinto į medžio blukelj, ir kai. s^ren(lanL J° nebepamatys, 
sunkų metalo gabalų paleido iš , Graf Zeppelin įgulai, dt 
rankos, jis pasiliko kaboti ore, 
nors niekas jo nebelaiką. |

I ny utį. virt vi ao muo mvrv

Dr. Grace žada savo išradi- lankesnis, dirižablio vadyba ža
rnų dar demonstruoti čia a^tei- sekmadienio vakarą išskristi | 
naritį pirmadienį Amerikos Ele- ' i Vokietiją.

Graf Zeppelin” įgulai duota 
įsakynfli^buti prisirengusiai ke- 

’ i lionėn atgal per Atlanto vande
nyną. Jei tik oras bus kiek pa-

ktros Inžinierių Instituto suva
žiavime.

Septyni vaikai prigėrė 
ledui įlužus

OSLO, Norvegija, spal. 26.— 
Iš Norviko praneša, kad Ballan-

$300,000 gaisras

ORR
Chicagai ir apielinkei 

ralinis oro biuras šiai 
pranašauja:

• Daugumoj debesiuota;

fede- 
dienai

gali
SYRACUiSE, N. Y., spalių 26. būt lietails, bent apie vakarų; 

— Anksti šį rytų gaisras sunai- nedidelė temperatūros atniai- 
kino čia MeCrory 10 and 5 ųa; vidutniškas, daugiausiai 
Ccnt krautuvę, padaręs apie pietų rytų vėjas.
300 tūkstančių dolerių nuosto-' Sekmadienį nenusistojęs o- 
lių. ras; gali būt lietaus.

Pavojus* grėbė ir Onondaga Vakar temepratura įvairavo 
viešbučiui, kurio 200 svečių tarp 38° ir 50° F.

geno ežere, ledui įlužus, prigėrė buvo priversti bėgti gatvėn.! šiandie saulė teka 6:16, lei- 
septyni vaikai, norėję pačiužinė-1 Gesinant, vienas gaisrininkas dziasi 4:54. Mėnuo teka 4:43 
ti. ( J'tlbuvo sužeistas. [vakaro.



NAUJIENOS, Chlcago, UI
Bare

Sveikatos Dalykai Pirkite Sau Pijaną Radio
Kaip apsaugoti akis

The Peopies Furniture Co

ateikite ir pamatykite!

Radiol os

Puikiausis
MASKARADAS

rengia

NAUJIENOS

vartoti pianai
L f’

JVi/O LARGE^

KOLONDOJ1

RĮjMR 
s™

$78.00
$95.00

$120.00

V 4" 'H

varoma 
vvorks”, 
kai, bet

Iš didžiausiu ir atsakančiaušiu 
Lietuvių Krautuvių Chikagoje

dus, kuriuos vartoja prie dar
bo, tik reikia pažinti naminius 
pavojus kas daug prisideda 
prie nukreipimo nelaimingų at
sitikimų 
rant 
tam 
imti

WICKER PARK SVET
2040 West North Avė.

Po $95.00, $150.00, $195.00 
ir augščiau

Šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų-Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius iflietuvaites tuojau pradėti rengtis į 
šį gražiausi ir didžiausi Naujienų Maska-

ba, kas minutę ore lekioja dul
kto, pelenai, akmuo ir metalai; 
jei kuriose vįetose vartojama 
pavojingi chemikalai, verdantis 
metalas, tai reikia jų saugotis. 
Kartai! net Šviesos ir šilumos 
spinduliai yra pavojingi. Darb
daviai patys supranta pavojus, 
nes jie darbininkams pristato 
akinius. Jeigu nepristato, tai 
darbininkas turi teisę prašyti 
akinių. Neliesk arba nemėtyk 
••pilkutes, adatos ir popieros, 
nes ne vienas lokiu 1 udu įieš
ko akių.

Namuose irgi randasi neku- 
rie akims pavojai. Paprasčiau
sias yra apsideginimas nuo šar
mo arba kitų preparacijų, nuo 
vinučių, peilių, žirklių ir pana
šių daiktų. Ne retai susižeidžia- 
nia vartojant peilį arba žirkles 
atsegti čeveryko , supainiotų 
šniūrų. Namuose kitas pavojin
gas pripratimas yra atidarymas 
bonkų ir lėkučių su visokiais 
mstrumentais. Tą atlikti nereik 
vartoti peilius, ledo šakutes, 
ir panašius daiktus. Tam tiks
lui yra tam tikri instrumentai, 
—juos vartok.

Nebandome patarti šeiminin- 
keų kad ji nešiotų akinius dir
bant apie namus ir nenorime 
patarti, kad vyras i/amie varto-

$595.00
$285.00

Radio setai dėl var-

šiandien daug tėvų 
žirkliuken ir 

žirkliukes yra taip pavojin- 
vaikų akims, kaip plaktu- 
yra laikrodėliui. Laikr'odė- 
sustojus liti, neduotum jį 

pataisyti švinini arba kokiam 
paprastam darbininkui. Tačiau 
tūkstančiai fabriko ir ofiso dar
bininkų kasdien bando visokias 
chirurgiškas akies operacijas

NE DELIO J 
Lapk-Nov.25, '28,5v. popiet

čionais ir pabandykime nau
jų patyrimų. Užmerkime akis 
ant vienos minutos, per tų laikų 
labai drūčiai bandyk įsivaizdin
ti, kaip tau butų, jeigu visų 
gyvenimą turėtum praleisti 
tamsoje. Tą atsidavusiai atlik 
—tik tada gal suprasi akių 
svarbumą.. ĮFLIS.]

Itaia žodžiais, atidu- 
bonkaft, reikia vartoti 

tikrus Instrumentus ir ne- 
peilius ar panašius daik- 
Kalant vinis reikia jas 

kalti tiesiog per vidurį ir nekal
ti) tik galų; vartok kopėčias ir 
nestok ant suolų ir krėslų, jei
gu nori aukštai ką pasiekti.

Pasibovinimo yra du pavojai. 
Pirmas yra “firevvorks,” ant
ras oriniai šaudykliai. šie ne 
tik liepos 4 d. vartojami, bet 
Kalėdoms ir kitoms šventėms. 
Per Kalėdas tėvai nuperka vai
kams orinius šaudyklius—'kiek
vienas vaikas pageidauja turėti 
savo.

Per ilgų laiką propaganda 
prieš vartojimų “fire- 
bet ne tik jauni vai- 
ir suaugę jais bovina-

Akis yra daug delikatnesnis 
ir labiau komplikuotas mecha
nizmas, negu puikiausias ir 
brangiausias laikrodėlis pasau
ly; sutaupius kelių savaičių al
gą galima nusipirkti geriausią 
laikrodėlį, bet negalima nupir
kti vieną akį už visus pasaulio 
pinigus; ir vistiek tūkstančiai 
tyrų ir moterų kasdien išstato 
savo akis visokiems pavojams 
—pilname prote jie neneštų at
darą laikrodėlį rankoje, kad 
visokios dulkės jo medumizmų 
sustabdytų.

Kuomet tavo vaikas verkia 
ar tu jam paduotom plaktukų 
ir tavp geriausių laikrodėlį pa- 
sibovyti?
duoda vaikams 
tos 
gos

BRIGHTON PARK 

4177-83 ARCHER AVĖ.
Tdčphone Eafaycttc 3171

M. KEŽAS, Vedėjas

Kainos labai nužemintos ant 
pasaulyje pagarsėjusiu i

KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ
Matykite šiandien šiuos bargenus mu 

sų krautuvėse: 
$650.00 Kimbal 
Kaip nauji 

tik po
$650.00 Kimbal 
monstratoriai

tik po
$750.00 Kimbal

jikliai, nauji po
$850.00 Kimball Gro 

jikliai, tiktai po
. Kitokių gerų padarymų Grojikliai 

Pianai, Nauji, Pertaisyti ir Demonstra-

Krautuvės atdaros vakarais išskyrus Panedėlio ir Scredos vakarus 
Nedėlioję pagal sutarti. Praneškit telefonu:

Canal 6982 arba Lafayette 3171

Grojikliai, nauji de-

$280.00
Grojikliai, nauoji de-

$395.00
G™ $445.00

$550.00

ATWATER KENT RADIOS 
Puikiuose Kabinetuose

Dabar parsiduida už labai nužemintų kainų 
$150.01) Setai dailiuose Kabinetuose 
tik po 
$200.00 Atwater Kent Setai, 
dailiam Kabinete už 
$275.1)0 Atwatcr Setai, 
dailiam Kabinete, po

Vėliausios 1929 metų mados AtiMatef Kent 
Radio Setai, dėl vartojimi elektrikinės jėgos. 
Kainos labai žemos.

$77.00 ir augščiau ■- . 
Lengvi išmokėjimai

. .TA A . A AVT>vrV> «TT. • .TrTATTA . I

^■10 toj

Nes čia Jus esate apsaugoti su atsakančiom prekėm ir teisinga kai
na. Didžiausios eilios bargenų įvairių muzikalių, daiktų esti kas 

dieną šiose krautuvėse

Rankomis groti
Didis pasirinkimas įvairių gerų išdii bysčių, visai geram stovyje, po

$20.00, $35.00, $40.00, $48.00, $55.00
ir aukščiau

Lengvus išmokėjimai

Kitokių setų turime daugybes gerų padirbimų—5, 6, 7, ir 8 tūbų. Kaipo gauti 
į mainus ant naujų setų, kurių nauja kaina buvo nuo $100.00 iki $250.60, dabar 

turime išparduoti taip pigiai, tik po:

$9.00, $12.00, $15.00, $25.00, $35.00, ir $40.00

Naujas Augščiausios Rųšies
R. C. A. RADIOLOS 

Parsiduoda už labai nužemintų kaina 
$895.00 R. C. A. Radiolos I 
Dabar po 
$495.00 b 
Dabar po

Kiti visi nauji R. C. 
tojimo elektrikinės jėgos

Po $95.00, $175.00 ir augščiau
Lengvi išmokėjimai

18-tos (iATVKS

1922-32 S0. HALSTED ST 
Tclcphone Ganai 6982

J. NAKROšIS, Vedėjas

Arba jeigu pktyt negali išim
ti įkritusias dulkes, tai kreipia
si priė kitų artimų darbinin
kų, kad jięms pagelbėtų.

National Cčmnrittee for tbe 
Prevention of Blindness nese
niai parodė ’ )>aveikslus, kaip 
darbininkai bando iš akies iš
imti kų nors — jie vartojo į- 
vairius peilius ir peiliukus, 
cirkelius, rankų pielyčias ir vi
sokius kitokius pavojingus in
strumentus.

Tas parodo arba perstata — 
“Akies pavojus prie darbo ir 
pasibovijimo.” ♦

Kas met tuksiančiai vyrų ir 
moterų netenka regėjimo per 
kokius nors nelaimingus atsi
tikimus, kurie lengvai yra pra
šalinami. Ir šiandien skaičius 
tų nelaimingų atsitikimų vis 
auga. Jeigu mes čionais bandy
tume išdėstyti visokius pavo
jus, kurie randasi namuose ir 
prie darlM) ir kaip galima tuos 
atsitikimus išvengti, tai pripil
dytų didelę knygą.

Atsiminkime, kad visos indus
trijos yra pavojingos akims. 
Kur tik vyrai ir moterys* dir- tų tuos pačius apsaugojimo bu

-—^TurnitURE

1, 
N

K'
fV'f >'•

f!



Se^taįįenių, spalių 27, 19<28

i KORESPONDENCI JOS nierių dėvi ir yra su sijonu), 
krikščionių misionierium, esąs 
antra ranka nuo popiežiaus.

Vieną vakarą Dzendželeto 
svetainėj buvo su ruošęs prakal- 

, . .... , . bas; plakatuose pažadėjo daug
la,a/sua,b,'a,ž^'a!,kaa- ta<' .l>n,-| aiškinti, beitai kalbėjo, kol 
yip&p nnlimiMi knn isim nikai at n ' v w . w< . .žmones rinkos). Matydamas, 

kad kvoteriukų daugiau nene
ša, užbaigė ir prakalbą. Pagiry 
puodas iš jo labai didelis. Jam 
už pamokas profesoriai buk mo
kėdavę į valandą 75 rublius, nes 
jis tą didelį mokslą įgijęs Pe
terburge; buk du sykius į ku
nigus šventintas. Bet mano nuo
žiūra, tokie mokslo vyrai, su 
tąkiu aukštu mokslu, tinka tik 

Lonely į kanapes žvirblius baidyti.

VVaukegan. UI tį įsikraustė į tūlą banką ir 
pakrėtęs šposų taipgi pasišali-

Pastaruoju laiku pradėjo dau- bo, bet lysdamas laukan stik- 
giau žinių tilpti “Naujienose”, 
nes gal daugiau rasėjų atsira
do, arba senieji daugiau rašo. 
Bet kai kurie sako: kam tos ko
respondencijos reikalingos? Gir
di, mes ir be jų galim apsieiti. 
Tai parodo, kad jie nežino, jog 
gyvena dvidešimtam šimtmetyj, 
didžiausio žmonių progreso am
žiuje.

nešė policijai, kad jam atleistų, 
nes jis negalėsiąs daryti dau
giau triksų iki jo ranka sugys. 
Bet kuomet sugys, tai eisiąs 
prie savo biznio išnaujo ir vis- 
,ką jai pranešiąs. Taip jis ir pa
darė, nes kuomet jo ranka su
gijo, tai atlankė dar keletą san
krovų ir pranešė policijai, kad 

' apie jį daugiau nesirūpintų, nes
Jau “Naujienose” buvo rašy- apleidžiąs miestą, 

ta, kad čia atsirado juokingas 
vagis, pasivadinęs save “Lone- 
ly One” (Pats Vienas). Noriu 
apie jį plačiau pranešti, nes jis 
beveik viso miesto gyventojams 
daug juokų ir triksų prikrėtę.. 
Apie du mėnesiai atgal jis vie
ną naktį įlindo į deimantinių 
ir auksinių daiktų sankrovą, 
bet jokių daiktų neėmė, apart 
dviejų dolerių. Palikęs savo 
mėšlo ant grindų pasišalino. 
Paskui jis pats pranešė polici
jai, kad jis ten buvo ir ką pa
darė, kokioj valandoj ir kad 
nemanytų, kad jis meluoja, lai 
persitikrina. Policija pribuvus 
surado, kad jis nemelavo. •

Kitą naktį jis įlindo į didelę 
skalbyklą, išblaškė bilas, pasi
ėmė tiktai du doleriu ir įdėjęs 
savo mėšlo į registerį pasišali
no. Taipgi pranešė policijai ir 
laikraščiams. Paskui vieną nak-

šiomis dienomis’ tas 
One” liko suimtas. Suėmė jį 
belendant iš vienos sankrovos. 
Jis bandė pasislėpti, bet 11 po- 
licistų pagelba gasinių Uombų 
jį iškrapštė iš pasislėpimo vie
tos. Tuo šposininku plėšiku pa
sirodė esąs tūlas Orvel Weyant, 
22 m., dirbąs prie geležinkelio.

Dabar daugelis waukeganiečių 
jo gailisi, nes iš jo šposų visi 
turėjo daug juokų, o dar dau
giau iš policijos, kuri jį gaudė 
ir vis negalėjo sugauti. Jis pri
sipažinęs papildęs 25 plėšimus.

Nesenai pas mus pradėjo va
žinėti du sykiu į savaitę chorų 
mokytojas p. A. Kvederas iš 
Chicagos. Pirmiausia jis čia ap
sivedė ir dabar mokina Lietu
vių Laisvės chorą, o ir privatiš- 
kai duoda lekcijas dainavimo ir 
piano dideliems 
Darbo turi daug, 
geras chorvedis, 
žymiai didėja.

ir mažiems.
Kadangi jis 

tai ir choras

Pas Budrika

Radio Modeliai 1929
H. C. A. Radiolos, Atwater 

Kent. Freshman, Bosch Zenith, 
Spartan Kolster, Victor, Bnins- 
wick. Jūsų seną Radio Phono- 
graphą ar pianą priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 So. Halsted St

Te). Boulevard 1705.

Nesenai čia susitvėrė Ateities 
žiedo vaikų draugijėlė, kur bus 
mokinama dainavimo, lietuvių 
kalbos ir lietuviškų žaismių. 
Tuo darbu užsiima tuĮos drau
gijos ir vietiniai biznieriai ją 
remia.

Pamokos bus Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj kiekvieną ne- 
dėldienį, 10 vai. ryto. —Aš.

Ratine, Wis
Juodvarnis

Nesenai atplasnojo į musų 
miestelį juodvarnis. Jo išvaizda 
tokia: dikto sudėjimo, ūgio virš 
šešių pėdų, apysenis; dėvi ilgą 
juodą sijoną, kryžių ant kruti
nės, su akiniais, skrybėlė juo
da, plati, kaip skėtis, batukai 
ilgi, užsirietusiais galais; eida
mas šniokščia. Jis anais metais 
Chicagoje, Bridgeporte, mažų 
vaikų buvo išvytas, nusibalado- 
jęs į Bostoną bandė ką tai veik
ti; laikraščių buvo rašyta, kad 
miręs; dabar vėl iš numirusių 
prisikėlęs. Sakosi, kad trys me
tai atgal buvęs Lietuvoje ir da
bar turįs laiškų nuo vyskupo

SUTAUPYSIT DAUG PINIGU PIRKDA
MI RAKANDUS TIESIOG IŠ DIRBĖJO

Ęį į
v . T ’

Mes esame išdirbėjai frontinių setų ir parduodam už labai 
prieinamą kainą, net olselyj krautuvninkai turi mokėt 
daugiau, kaip pas mus kostumeriai perka. Kiekvienam 
apsimokės pažiūrėt, ba mes apdengalų labai gražių turim. 
Ateikit ir persitikrinkit. '

ARCHER PARLOR FURNITURE MFGS
4140 Archer Avenue

Tarp Francisco ir Richmond St.

Phone Lafayette 9783
Savininkas Juozapas Kazik, Adam Shaaf, Pianų Agentūra.

NAUJIENOS. Chlcajro. PI.

Paltaroko, save vadina Rymo) Buvęs Kenosha; ten dar ma- 
katalikų kunigu (nes atbulą kai-■ žesnes pasekmes turėjęs, iš 

1 Ručine išskrido į Sheboygan.
Taip vargšas ir bastosi po lie
tuvių kolonijas — gal kai kur ir 
randa tokių žmonių, kurię jį 
remia. Jis galys kunigą pada
ryti už $800. Sergantį p. Dzen- 
dželetą piršosi gydyti, — buk 
nei gydytojai tiek nežiną, kiek 
jis. Barė ir mane, kam aš jo 
plakatų nenešiojau. Jam Kote
liai nakvynei netinka. Matyt, 
turi džiovą kišenėj — l>ando 
prisiglausti prie lietuvių. Varg-Į 
sta žmogelis be reikalo; geriau.• i
pasiieškotų kur darbą prie tre-.' 
kių, kad ir už sargą, —, vis tei
singu budu galėtų sau gyventi.

M. K.

LIETINGOS DIENOS
Anglai sako: “Taupykite dėl lietingos dienos”, šis 

priežodis matomai buvo taikomas dėl farmerių, mie
stų darbininkams jis neturi jokios reikšmės. Darbi
ninkų užsiėmimas didžiumoje pastogėje ir lietus jų 
nekliudo.

Bet miesto darbininkas turi kitokias bėdas, nuo 
kurių nevisada galima apsisaugoti, bet geriausia pri
sirengti jas pasitikti. Liga, nelaimė ir kitos bėdos 
užpuola kaip vagis netikėtai.

Vienintelis būdas tinkamai apsisaugoti nuo visokių 
netikėtų nelaimių, tai taupyti dėl “lietingos dienos”. 
Jeigu dar nepradėjai, tai nieko nelaukęs pradėk tau
pymo sąskaitą stipriam-saugiam Lietuvių banke.

Universal Stale Bank
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Prisirengkite Prie Žiemos
Neleiskite sau, kad dar viena žiema užkluptų jus 
be vėliausios moderninės, patogios namų apšildymo 
sistemos. Jūsų pareiga linkui savo šeimynos ir lin
kui paties savęs yra pasinaudoti patogumais moder
ninės garu ar karštu vandeniu apšildymo sistemos. 
Nepakenčiamas vargas nešiojimo anglių Į stubų ir 
neužtektinas apšildymas senojo pečiaus priklauso 
jau senovinei istorijai. Gerai suplanuotą, apšildymo 
sistemą galima įsivesti tik už mažą įmokėjimą ir 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 

♦ 
Neątidėliok daugiau nė vienai minutei! Pašaukit mus, 
VICTORY 2454 ar LAWNDALE 2454 ir mes pasiųsime 
į jūsų namus apšildy
mo ekspertą, kada 
tik bus jums patogu. 
Atsiminkite, kad jus 
galite gauti net dvi
dešimt keturias m& 
nesius laiko išsimo- 
kėjimui. Neužmirški
te, kad musų apšildy
mo sistemos yra ypa
tingai pritaiki n t o s 
minkštiems anglims, 
kuriuos galima pirkti 
už žemiausią kainą.

SOL (LUJI

Mes taipjau turime pilną pasirinkimą plumbingo reikme
nų, kurias galima pirkti už nepaprastai žemas kainas. 
Jūsų užsakymai ant plumbingo ir apšildymo reikmenų 
gali būti tuo jaus išpildyti. Musų obalsis “KAINA, KO
KYBĖ ir PATARNAVIMAS” visuomet yra pildomas. 
Duokite mums progos tai jums įrodyti!

folčllis^įį fons.Inc.
{J PLUMBING HCATING k C/tUtCTUICM. BUPPUBB

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.* i
Phone: Vlctory 2454-55-5C> Phone: Lawndale 2454; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

VIENĄ SYK KOSTUMIERIUS — VISUOMĘT, 
KOSTUMIERIUS

j

i

KIR A S
3335 South Halsted Street

Tai paskutinieji lotai išparduodami 
Bridgeporto kolonijoj

DIDŽIAUSIS IŠPARDAVIMAS PASKUTINIŲJŲ LOTŲ 
BRIDGEPORTE. Tie lotai pirmiau prigulėjo Wabash geležin
kelio kompanijai. Jie randasi pačioje širdyje Bridgeporto kolo
nijos. Randasi tarpe 34 ir 35 gatvių, prasideda nuo Pamell gat
vės ir eina per sekančias gatves: Wallace St., Lowe Avė., Union 
Avė., Emerald Avė., 34 PI., Halsted St., Auburn Avė., Morgan 
St., Fisk St., Mosprat St., Wail St. ir Racine Avė.

Tie lotai turi didelę vertę. Ant jų galima statyti puikiausias 
rezidencijas ir biznio namus. Jus patys gerai žinote, kad tie lotai 
pabrangs dvigubai į trumpų laiką, nes jie yra paskutinieji lotai 
Bridgeporte, kuriuos dar galima dabar pirkti.

žinote tų, kad Bridgeportas yra lietuvių sostinė Amerikoj, 
čia turime vienų tvirčiausių ir seniausių lietuvių bankų. Taipgi 
turime keturias kitas amerikoniškas bankas. Turime vienų 'dide
lį teatrų, o kitas didelis teatras dabar yra statomas. Turime tris 
dideles departamentinės krautuves ir apie 80 mažesnių. Turi
me keturias dideles kompanijų mėsos krautuves ir apie 35 ma
žesnes. Turime 5 katalikiškas bažnyčias ir mokyklas ir keturias 
publiškas mokyklas. Turime didžiausių grupę lietuvių profesio
nalų: advokatų, gydytojų ir dentistų. Yra bilionai dolerių jves- 
tuota į Central Manufacturing Distriktų; čia dirba šimtui tūks
tančių darbininkų.

šviesi ateitis šioje kolonijoje gyventojams yra užtikrinta.

Norėdami tikrai dažinoti apie kainas šių lotų arba statymų 
namų, kreipkitės asmeniškai pas mus, čia gausite širdingiausi 
patarimų.

M. J. KIRAS 
Real Estate Brokeris Atsižymėjęs Namų 

Statyboj Chicagos Mieste

Atsidarė Paskutinė 
Naudinga Proga 

Nusipirkti lotą Bridgeporte pigiai
■ ir pasistatyti namą

p ' ■:

■ ■ ■



3

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neirs 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85IŪ

' feditor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli 
|8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outs’de of Chicago. 
$8.01 per year in Chicago.
8c. per copy.________________ _____
Entered as Second Clasi Matter 

March 7th, 1914, at tho Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S t, Chicago, 
[11. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
CKIcagoJa — paltu:

Metams ,. , „. „...„.n-------  $8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam --------------- 1.50
Vienam mėnesiui *___———. .75

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija _________    8c
Savaitei ---------   18c
Mėnesiui____------------ , ......— 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltu:

Metams______  -n $7.00
Pusei metų ..................................... 8.5C
Trims mėnesiams ,    1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui .75

* , »

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams________  - >8.00
Pusei metų_____ - - - --...... 4.09
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
---------------------------- --------------------- ~~ 1 ■ ■ ■■■■ - ' .

PRIEŠRINKIMINĖ PSYCHOLOGIJA

Prieš didžiuosius rinkimus Amerikoje žmones vi
suomet paima nerimas. Jie nervinasi, kaž ko bijosi ir 
laukia, ar po rinkimų dienos neatsitiks kas bloga. Šis 
žmonių ūpas atsiliepia ir j biznius. Krautuvių savinin
kai skundžiasi, kad už keleto savaičių prieš rinkimus 
žmonės mažiaus visko perka. Sako, kad net ir kai ku
rios dirbtuvės, besiartinant rinkimams susiaurina pro
dukcijų, tarytum nepasitikėdamos, kad po rinkimų bus 
galima savo prekes išparduoti arba gauti naujų užsa
kymų.

Tokį ūpą žmonyse iššaukia dalinai politikierių agi
tacija. Kada per laikraščius, per radio ir prakalbas die
na iš dienos skelbiama, jogei kraštas pražus, jeigu bus 
išrinktas tas arba tas kandidatas, tai natūralu, kad dau
gelis pradeda taip ir manytu Dalinai gi šis ūpas kyla iš 
to, kad žmonės ir patys mėgsta įsivaizduoti visokių bau
bų. Juk yra daug žmonių, kurie tiki, kad jeigu juoda 
katė perbėgo skersai kelio, tai turi atsitikti nelaimė.

Manymas, kad dėl išrinkimo to arba kito asmens j 
prezidentus galį sustoti darbai arba kaip nors kitaip su
sitrukdyti ekonominio gyvenimo eiga, — toks manymas 
priklauso prietarų sričiai. Tikėti šitokiais juokingais 
burtais nėra nė mažiausio pagrindo ypatingai šiuose 
rinkimuose, kuomet tarpe dviejų stambiausiųjų kandi
datų i prezidentus nėra jokio principialio skirtumo. Po 
lapkričio 6 d. gyvenimas Amerikoje eis taip pat, kaip 
eina dabar, nežiūrint ar bus išrinktas Hooveris ar 
Smithas.

“VIENINTELIAI PASAULIO VADUOTOJAI” 
RAUJASI

Kas buvo “Naujienose” rašyta apie Stalino kovą su 
Rykovo frakcija Rusijoje — pasitvirtino. Bolševikų 
“Pravda” praneša, kad centralinis partijos komitetas 
(t. y. Stalinas ir jo pakalikai) pašalino iš vietų keturis 
žymius Maskvos organizacijos darbuotojui, jų tarpe ir 
vyriausąjį sekretorių Mandelštamą.

Taigi su “dešiniąja” Rykovo-Kalinino frakcija bol
ševikų partijos bosai pradėjo elgtis taip, kaip neperse
niai jie pasielgė su Trockiu ir jo šalininkais.

Reikia turėti galvoje, kad Rykovas ir Kalininas, 
kuriuodu vadovauja naujajai opozicijai, yra ne kokios 
nors “pieškos” pas bolševikus, bet — patys stambiau
sieji “vienintelės darbininkų valdžios” šulai. Rykovas 
po Lenino mirties užima liaudies komisarų tarybos pir- 

. mininko vietą, kuri atatinka premjero (ministerio pir
mininko) vietą kitose valstybėse. O Kalininas yra so
vietinių respublikų sąjungos prezidentas arba, kaip jį 
vadina Rusijos mužikai, “vserossijskij Starosta”.

Stalinas nėra komisaras, bet jisai turi daugiaus 
galios už visus komisarus, kadangi jisai yra Rusijos 
komunistų partijos generalis sekretorius. Kontroliuo
damas partiją, jisai kontroliuoja, ir visą valdžią.

Šitoje pozicijoje būdamas, jisai pirma parbloškė to
kius “milžinu^” (milžinus bolševikiškam skruzdėlyne), 
kaip Trockis, Zinovjevas, Radekas ir Kamenevas. Bet 
pirma negu jisai prisirengė griebti juos už keteros, ji
sai išspyrė iš visų atsakomingesnių vietų Trockio ir Zi- 
novjevo šalininkus. Matyt, kad tokią pat strategiją 
“plieninis” gruzinas dabar vartoja ir atakoje prieš sa
vo “dešiniuosius” oponentus. Rykovas su Kalininu dar 
neliečiami, bet jų sėbrams jau kudlos lekia.

žodžiu, galima laukti naujo įdomaus spektaklio 
Maskvos “proletariškam” balagane.

NEPAPRASTAS MOKSLO IŠRADIMAS

Jaunas anglas R. H. Tate ir amerikietis Dr. Ser
gi us P. Grace tuo pačiu laiku paskelbė negirdėtą ligšiol 
dalyką: kad šmotas metalo galįs bus “pakabintas^ ore. 
Kiekvienas jų, sako, padarę savo išradimo demonstraci? 
ją publikos akyse. Abiejuose atsitikimuose buvo padėta 
ant žemės gabalas plieno (ar aliuminijaus) ir kitas pa
našios išvaizdos metalo gabalas padėta virš jo ore. Ant
rasis gabalas nepuolė žemyn, nors jisai nebuvo nieku 
paremtas. z

Amerikietis Grace trumpai paaiškino laikraščio ko
respondentui, kad jėga, kuri laiko ore metalą,' tai —
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magnetizmas: magnetizmas vienam metalo šmote at
stumia magnetizmą antram metalo šmote ir tu6 budu 
nugali gravitacijos (traukimo prie žemės) jėgą. : Apie Įvairius Dalykus ;

Sunku ir įsivaizduoti, kokių neapskaičiuojamų pa-
sėkmių turėtų šitas išradimas, jeigu pasirodytų, kad jį . . ~
galima suvartoti praktikoje. P-as Tate dėl jo praktin- Š1S tftS apie 
gumo neabejoja^ jisai jau turi sudaręs kompanijų biz-i 
niui varyti. Savo išradimo paslapties jisai neskelbia, tik 
sako, kad tai esanti kokia tai “nauja jėga”, kuri paša
lina gravitaciją. Jo žodžiais, tą jo išrastą jėgą pavarto
jant, busią galima statyti namus ir tiesti kelius ore!

Jei taip, tai real-estatininkai gal netrukus pradės 
pardavinėti ore lotus ir, kad kokios, paims j savo ran
kas da ir lotų pardavinėjimą danguje.

Maistas ir ūgis. — Eksperi
mentai su žiurkėmis. — žmo
nės ir žiurkės. — Japonijos 
mokslininkų tyrinėjimai. — 

Maistas ir Indijos gyvento
jai. —. Dr. McCarrisono ty
rinėjimai. — Maistas ir įvai
rios ligos. — Rusijos karei
viai.

šeštadienis, spalių 27, 1928

PASTABOS
Kaip pasirodo, tai organizuo

ti darbininkai visur vienybės 
| ardytojus komunistus gena iš

pčs žiurkės išaugo didelės, osavo tarpo laukan! las ęeiškia, 
pasiliko neūžaugos.! žmonės vis labiau pradeda 
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| Apžvalga
“KIAULIUOJASI”

Vienas Marijonų galvočius 
taip filozofuoja:

“25,000,000 katalikų J. A. 
Valstybėse pagarbą ir loja
lumą atiduoda žvaigždėtai vė
liavai. Kiek bedievių, komu
nistų tą vėliavą gerbia? Nei 
vienas! Jei kur ir priseina 
pagerbti, tai varu priverstas. 
Bedieviai yra ta anos pasakė
čios kiaulė, kuri priėdus ąžuo
lo gilių, jo šaknis knisa.”
Su komunistai kaip dedama. 

Jie tokiu pat, arba dar nešva
resniu budu, “kritikuoja”, savo 
idėjos priešus. Bet Marijonas 
čia “kiauliuoja” visus bedievius. 
Jisai nabagas tur-but nežino nė 
to, kad bedievis Thomas Jeffer- 
son yra Jungtinių Valstijų Ne-Į 
priklausomybės Deklaracijos au
torius. •

“TEISINGUMAS SAVYBĖJE

“L. Aido” pranešimu, Anta
nas Smetona, kalbėdamas spa
lių 9 d. 'Kaune apie “tikrąjį 
kelią į Vilnių”, be ko kita pa
reiškė :

“Reikalaudami iš svetimų
jų, kad butų teisingi mums, 
privalome būti teisingi patys 
kitiems ir saviems, privalo
me aūklėti teisingumą savy- 

- beje.- Neturi būt vietos ap
gaulei musų tarpe. Vykime ją 
iš jstaigų ir iš visur.”

Puiku. Bet gal Smetona teik
tųsi paaiškinti, kas pasidarė su 
jo priesaika, kurioje jisai, už
imdamas valstybės prezidento 
vietą, iškilmingai pasižadėjo 
saugoti krašto konstituciją?

TURBUT KLAIDA v
Skaitytojų Balsuose, vaka

rykščiame “Naujienų” numery
je, buvo pasakytd, kad “p. Ba
lutis, kuris yra tautininkų stu
dentų ‘Nėo-Lithuanijos’ garbės 
nariu, siuntė vokiečiams mo- 
narchistanis telegramas”.

Kiek mums teko pastebėti 
Lietuvos laikraščiuose, tai svei
kinimo telegramą Vokietijos 
monarchistui gen. Ludendorffui 
siuntė ne pats Balutis, bet 
“Neo-Lithuanijos” korporantai. 
Bet tiesa, kad Balutis yra tos 
Ludendorffo garbintojų korpo
racijos garbės (!) narys.

“KOVA” PRIEŠ FAŠIZMĄ

Vadinasi, Angariečio partiją 
“kovoja” su fašizmu, šmeižda- 
ma socialdemokratus ir liaudi
ninkus ir ardydama jų organi
zacijas.

| Ne “laisvišką”, o sveiką pro
tą turintys žmonės pripažins, 
kad tokia “kova” yra niekas, kiniečiai, japoniečiai ir javie- 
dauiriaus, kaip talkininkavimas i^iai pasižymi nedideliu ugiu, 
Smetonai ir Voldemarui. Nes 0 šiaurių europiečiai — švedai, 
dabartiniai Lietuvos valdovai ■ 
daugiausia yra susirūpinę tuo, 
kad ęiuirtų Lietuvos politines 
partijos, pirmoje eilėje—social
demokratai ir vai. liaudininkai, 
šituo tikslu tautininkai jau be
veik per metus laiko pučia 
“plečkaitininkų” burbulą (jį pu
čia, beje, ir Angarietis su savo 
pakalikais), areštuoja ir kiša j 
kalėjimą veiklesniuosius social
demokratų ir liaudininkų dar
buotojus, neleidžia tų partijų 
organizacijofhš' laikyti susirin
kimus ir uždarinėja jas. Tuo 
pačiu tikslu visa valdančiosios
partijos spauda be paliovos ve- pat> įaip žmogaus. "Maistas 
da propagandą prieš partijas, žiurkei tankiai daro tokią pat 

, skelbdama, kad partijos tai — įtaką, kaip ir žmogui, štai ko
viau Lietuvos nelaimiu šaltinis, dd žiurkių tyrinėjimas nušvie- 
, Ir suprantama, kodėl tautt- d“*^-
ninkai taip daro.* Diktatūra ga- į 
Ii įsigalėti tiktai tenai, kur yra 
sugriautos politinės žmonių or
ganizacijos Su neorganizuotais 
žmonėmis diktatoriai lengvai 
apsidirba. T\)del mes matome, 
kad visose šalyše, kur susida
rė diktatoriškos valdžios (Ru
sijoje, Italijoje, Ispanijoje,'
Vengrijoje, Albanijoje ir t. t.), kulių lapai. Taip viename, kaip 
partijoms bujo paskelbta mirti- ir kitame atsitikime žiurkėms 

buvo duodama distiliuotas van
duo.

Rezultatai gauta neįmanomai 
įdomus. Pirmos grupes žiurkės

Pastaruoju laiku daug kalba
ma apie maistą. Kalbama apie 
tai, koks maistas sveikatos 
žvilgsniu yra tinkamiausias^ o 
koks ne. Daugiau to; daroma 
spėjimai, kad maisto rųšis nu
stato rasinį tipą. Pavyzdžiui, 

yra niekas: kmieėiai

norvegai, vokiečiai, olandai ir 
1.1. — yra aukšti žmonės. Ko
dėl? Ar kartais ūgis nepri
klauso nuo maisto? Yra davi
nių manyti, sako Victor’ G. 
Heiser, kad maistas iš tiesų lo
šia labai svarbią rolę.

Eksperimentai rodo, jog žiu
rkės ūgis ir dalinai jos būdas 
priklauso nuo maisto. Moksliš
kiems tyrinėjimams žiurke yra 
labai naudingas gyvūnas. Ji 
ėda visokį maistą, ir nors jos 
amžius tęsiasi tik apie trejetą 
metų, bet metabolizmo proce
sas žymiame laipsnyje yra toks ' V K • t

.lohn’s Hopkins universiteto pro
fesorius, l)r. McCollum, daug 
kartų įrodė, jog žiurkių ūgis 
priklauso nuo maisto. Jis darė 
sekamus eksperimentus: paim
davo vienos šeimos astuonias 
žiurkutes ir padalindavo jas į 
dvi grupes. Viena grupė buvo 
maitinama kviečiais., o kitai be 
kviečių, buvo duodama dar run-

na kova ir jos tapo smurtu ir 
visokioms kitokioms priemo
nėms sutriuškintos arba beveik 
sutriuškintos. •

Tą patį tikslą stengiasi pa- pasiekė tik tokį didumą, kaip pe- 
siekti ir Voldemaras su Spėto- les, kuomet antros grupės nariai 
na, nes juodu žino gerai, kad, buvo du sykiu didesni, šiaip tiek 
jeigu juodu partijų nenugalės, vienos, tiek kitos grupes žiurkės 
tai partijos nugalės juodu.

KUomet Lietuvoje eina šita eksperimentai buvo pakartoti 
diktatoriškos valdžios kova prieš daug kartų, ir visuomet gauta 
partijas, tai Maskvos penimoji tie patys rezultatai, tai noroms 
Angariečio šaika sako savo nenoroms tenka padaryti išvadą, 
pastumdėliams Lietuvoje: griau- jog žiurkių didumas priklauso 
kitę ir purvąjs drapstykite so- nuo to, kokiu maistu jos minta, 
cialdemokratifs ir vai. liaudinin
kus vardan , šventojo Lenino perimentus su mokiniais. Tokyo 
ir neklaidingojo Stalino!

Tik maži yaikai gali nesu
prasti, kad šitokia Angariečio 
agitacija tai aklas (o gal ir 
sąmoningas!) tarnavimas tau
tininkų diktatūrai.

atrodė normališkos. Kadangi tie

Japonų mokslininkai darė eks-

“Laisvė” nori įtikinti pitbliką, 
kad Mąslvos burdingieriai, An- 
garietis su Kapsuku, kovoja ir 
ragina savo klapčiukus Lietuvo
je kovoti prieš diktatorišką val
džią. Ir įrodymui, kad jie tik
rai “kovoja”, ji paduoda iš
traukas iš Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto poli
tinio biuro nutarimo. Vienhs to 
nutarimo punktų skamba:

“Stiprint darbą kėlimo ai
kštėn s.-d. liaudininkų, o ypa
tingai jų vadų, kurie veda 
taikymosi liniją su Lenkija ir 
fašizmu, ir atitraukti nuo jų
įtakos eilinius tų partijų na- Naujosios 
rius.” ! kūnas.

ll’acilie and Atluutic Photo]

Haity King, kuris turi visą 
grandinę 
Manoma,

restoranų Bostone, 
kad tai vienintelis
Anglijos kinietiš-la-

mieste viena vaikų grupė buvo 
maitinama tokiu maistu, kokį 
vaVtoja Europos gyventojai. Ke
liems metams praslinkus, pasi
rodė, jog tie vaikai užaugo di
desni ir svėrė daugiau, negu to 
pat amžiaus kiti mokiniai,' ku
riems buvo duodama grynai ja
poniškas maistas. Panašus re
zultatai gauta ir Baltimorėj, kur 
irgi buvo daromi bandymai su 
dviem vaikų grupėm. Tie da
viniai duoda tad pagrindo ma
nyti, jog poliniziečiai yra di
desnio ūgio nei japoniečiai dėl 
to, kad jie vartoju truputį skir- 
tingesnj maistą. Yra, be to, 
dar ir kitų faktų, kurie tą sam
protavimą patvirtina.

Dr. McCarrison pastebėjo, 
kad sikai ir pataniečiai yra 
daug aukštesni, nekad kiti In
dijos gyventojai, nežiūrint į tai, 
jog jie gyvena maždaug vieno
kiose sąlygose. Tolimesni tyri
nėjimai parodė, jog sikų ir pa- 
taniečių maistas žymiai skiria
si nuo kitų gyventojų maisto. 
.Jie Valgo pieną sūrio pavida
le, daržoves ir retkarčiais mė
są. Tų dalykų, bendrai imant, 
Indijos gyventojai nevartoja. 
Kad patirti, ar ištiesų maistas 
kontroliuoja augimą, Dr. Mc
Carrison padarė keletą labai j- 
doinių eksperimentų. Vieną 
grupę žiurkučių jis maitino si
kų ir pataniečių maistu, o ki
tą — madrassi. Pirmosios gru-

antrosios ]
Eksperimentą jis pakartojo 
daug kartų, gaudamas vis tas 
pačias pašėltas. Po to jis su
galvojo padaryti internacionalio 
pobūdžio eksperimentą. Vieną 
žiurkių grupę jis maitino japo- 
niečių maistu, kitą — javiečių, 
trečią — filipiniečių, penktą- 
pataniečių, šeštą — anglų (dar
bininkų) ir t., t Rezultatai bu
vo nepaprastai įdomus. Pata- 
niCčių maistu auginamos žiur
kės išaugo didelės. Jos pasi
žymėjo savo kailiukų lygumu 
ir budo ramumu. Anglų mais
tu maitinamos žiurkės taip pat 
buvo dideles, bet jų kailiukai 
buvo nelygus ir jos pasižymė
jo 11 karingumu. Kitų grupių 
žiurkės pasiliko nedidelės ir ro
dė pobūdį tų tautų, kurių mai
stu jos maitinosi.

Akyvaizdoj .tų faktų savai
me kyla klausimas, ar įvairių 
rasių charakteristiką nenusta
to tik maistas? Butų, žinoma, 
netikslu visą kreditą atiduoti 
maistui. Yra daug ir kitų fak
torių, kurie šiokiu ar tokiu bu
du prisideda prie rasinės cha
rakteristikos sukūrimo. Tačiau 
maistas, kiek galima spręsti iš 
eksperimentų, irgi nepasku- 
Čiausią rolę lošia.

žinoma, dogmatiškai tvirtin
ti, kad maistas nustato tos ar 
kitos tautos žmonių ūgį, vargu 
bau galima. Bet faktų tokiam 
tvirtinimui paremti, rodosi, y- 
ra pakankamai daug. Antra, 
nėra jokios abejonės, kad dėl 
maisto kyla visokios ligos. Ne
tinkamas maistas sumažina 
žmogaus kūno atsparą. O at
sparai sumažėjus, lengviau pri
simeta ir ligos.

Vien tik beriberi kas metai 
Azijoj nuvaro į kapus apie 100,- 
000 žmonių. Ta liga yra vy
riausia prasiplatinusi tarp tų 
žmonių, kurie minta baltais ry
žiais. Kuomet vartojama natū
ralus ryžiai, t. y. su iženomis, 
tai išvengiama beriberi ligos. 
Amerikos pietinėse valstijose y- 
ra prasiplatinusi palagra. Tąja 
liga serga daugumoj tie žmonės, 
kurių vyriausį maistą sudaro ku
kurūzai (komai).

Per šimtmečius buvo žinoma, 
kad jūreiviai lengvai apserga 
škorbutu. O tai todėl, kad jie 
negaudavo daržovių. Buvo ma
noma, jog citrinos sunka ap
saugoja nuo tos ligos, todėl vi
si Anglijos laivai turėdavo jos. 
Ačiū tam, Anglijos jūreiviai bu
vo vadinami “Lime Juicers.” 
Šiandien tikrai yra žinoma, jog 
škorbutu neserga tie žmonės, 
kurie kartu su kitu maistu val
go daržoves ir citrinos vaisius, 
žmonės kartais suserga oftal- 
mija (naktį nieko negali maty
ti), kuomet jie negauna pakan
kamai vitamino A. Laike pa
saulinio karo dėl netikusio mai
sto labai lengvai pasiduodavo 
visokioms ligojus rusų karei
viai. Japohų mokslininkai darė 
su kai kuriais žmonėmis ekspe
rimentus. Vartodami tam tik
ros rųšies maistą, tie žmonės 
apsirgdavo ulccriu.. Bet per
mainius dietą, jie tuoj pasveik
davo.

Aukščiau paduotieji faktai 
rodo, jog maistas daro labai di
delės įtakos žmogaus gyveni
mui. Nuo jo priklauso musų 
sveikata ir, labai galima, musų 
charakteris. K. A.

komunistus pažinti,
Komunistai, išguiti 

ninku tarpo, žinoma, 
keršyt, ir darbininkų 
cijas-unijas ardyti. 

♦ *> *
Jeigu kam ikišiol dar nebu

vo permatoma, kad komunistai 
yra darbininkų vienybes ardy
tojai, tai dabar turi progą tai 
pamatyti, nes jie Pittsburgh’e 
juvo suvažiavę (sako apsimo
kėdami kelionę streikierių pa- 
šelpai surinktais pinigais) ardy
ti angliakasių uniją ir tverti 
savo “uniją” (skebinę).

♦ * ♦

Kuomet išėjo aikštėn, kad 
komunistų vadai Vokietijoj vo
gė ir eikvojo partijos pinigus 
savo privatiškiems reikalams, 
tai kas gali užtikrinti, kad ko
munistų yadai čia, Amerikoje, 
streikieriams surinktas aukas 
negali sunaudoti savo reika
lams? Kur tų surinktų aukų 
pilnos atskaitos, ar jie jas skel
bia?

iš darbi- 
pradeda 

organiza-

* *
pas komunis- 

reikalams”,
Aukų rinkimas 

tus “darbininkų 
matyt, yra pelningas biznis: do
lerius iš lengvatikių žvejok, o 
atskaitų jokių nereikia išduoti!

Kaip- žinoma, komunistai prie 
kiekvienos progos renka aukas 
“politiniams kaliniams”, bet ar 
jie kada nors iš tų surinktų au
kų išdavė atskaitą? Užtenka 
jiems pasakyt, kad tiek ir tiek 
tūkstančių dolerių “pasiųsta į 
Lietuvą”, ir jus tikėkit. O ka
dangi komunistai aukas surin
kę čia, Amerikoje, sunaudoja 
ne tam, kam renka, tai kartais 
jie bando štai kaip “gudravot”: 
politinių kalinių šelpimo atskai-x 
tos negalima viešai garsinti, 
nes Lietuvos valdžia sužinotų, 
o tada kaliniams butų blogai. 
Bet tai yra nesąmonė. Politiniai 
kaliniai juk yra uždaryti val
džios kalėjimuose, tad jeigu 
tuos kalinius kas nori sušelpti, 
tai juk kitokiu budu prie jų pri
eiti negalima, kaip tik su val
džios leidimu. Reiškia, kas po
litinius kalinius šelpia, tą val
džia gerai žino.

Taigi komunistų pasakos apie 
valdžios sužinojimą tinka tik 
mažiems vaikams. —Kalvis.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted SI.
Tel. Roosevelt 8500

Atsidaro Lietuviška 
Beauty Shoppe

ŠĮ mėnesi bus nužemin
tos kainos ant Marcei— 
Water Wavc—Manicure
Eyebnnv Arch- Henna 
Rinse.. Fridai — Shampoo
Mot Oil Treatment. Bile 
kurie du darbai iš 
notų tik už $1.00, apart 
subatų.
Permanent WavinR 
Finffer W avi n a- .....

a—------ <a
GYVENIMAS

Minesinls turnalu

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti___ —. $1
Kopija --------------------- 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

sumi-

MARY LAUKIS, 
2115 West 67th Street 
šaukit Tel. Republic 9624

$5.00
75c.

P ho n < Virsima 2<> 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Stoty m o 
KON TRAKTORIUS 

t
4558 S. Wa»htenav» Avė. ( hi« .»v.«> l:’

I



šeštadienis, spalių 27, 1928

Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

N0RTHWESTERN
STOVE REPAIR

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ * 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIŲ

5 Krautuvės ChicagOjl
662 W. Roosevelt Rd.
176 West Lake Street 
2355 Mihvaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street I

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR

COMPANY

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

L-----  -------
e --------------- —

I i.
P-nios Z. Krasaus

kienės koncertas
Trečiadienyje, spalių 24 die

ną, Lietuvių Auditorijoje įvyko 
p-nios Zosės Krasauskienės kon
certas.

Pirmą kartą teko p. Krasaus
kienę girdėti taip gražiai dai
nuojant. Gal ji buvo rūpestin
gai prisirengusi, gal ji pasirin
ko tokias dainas, kurias ypatin
gai mėgia dainuoti, nežinau ko- 

I’dėl, bet trečiadienyje p. Kra
sauskienė, rodosi, dainavo daug 
geriau, ne kad dainuodavo Bi
rutės koncertuose arba kito
kiuose parengimuose.

Ir štai kas jdomu pastebėti: 
įjuo daugiau ji dainavo, tuo, ro- 
i dėsi, geriau .imi sekėsi dainuoti. 
! Paskutinė gi daina pirmoj pro- 
gramo dalyj, pritariama smui-

I ko, tiesiog pagavo publiką. Pui- 
! kiai sudainuota ir Šimkaus 
' “Plaukia sau laivelis“; ne pras- 
| čiau dainuota kitos.

Girdėjau, kad kai kurių kitų 
: kolonijų lietuviai mano kviesti 
Į p. Krasauskienę koncertams. 
Man rodosi’, kad jie nepadarys 

i klaidos. Kiek laiko atgal, ra
šant pranešimą apie šį p. Kra
sauskienės koncertą, teko nu
rodyti, kad koncerte pasirodys 
musų jaunos muzikos jėgos, 
Amerikoje gimusios, Amerikoje

Organizuoti kliubą buvo 1A- 
bai sunkus darbas, nes reikia 
nepamiršti, kad jis tvėrėsi kaip 
progresyvė draugija, ir todėl 
kartais jam teko eiti erškėčių 
keliu. Bet veikėjai pasižymėjo 
dideliu pasiryžimu, tad ir jų 
darbas davė gerų pasekmių.

1914 metais kliubas pamatė 
reikalingumą tarpusavės pašal
pos. Jis persiorganizavo į pa
šaipiu j kliubą ir dabar vadinasi 
Lietuvių Baudonos Rožės Pa
šalpos KliUbas.

Šiuo laiku kliubui priklauso 
daugiau kaip 300 narių, o kliu
bo kapitalas siekia $18,200. 
Kliubo obalsis: draugiškumas, 
pašalpa, vienybė. Ir kiek kliu
bas praktikoje pasirodė, jisai 
savo obalsio nepametė. Ką kliu1- 
bas nerengdavo — ar tai ap- 
vaikOctfimą, [balių, koncertą, 
ar bile kokį parengimą — jis 
visuomet stendavosi padaryti 
juo geriausia ir turėdavo ge
riausio pasisekimo, nes visi 
stodavo į vieną eilę.

šiandien kliubui jokio pa
vojaus nėra. Jis stovi tvirtai fi
nansais. Kliubas daug prisidė
jo prie pakėlimo lietuvių vardo 
Ciceroje. Keli kliubo nariai tu
ri valdiškas vietas, svarbes
niuose įvykiuose miesto valdi
ninkai kai kada kreipiasi į 
kliubą.

Kliubas turi savo besbolo 
jauktą, į kurį įeina geriausios 
(kokios galima gauti) spėkos. 
Bose Bali jaukto vadai —Švė
gžda, Tumavičia, Pocius, Kim- 
barkas ir Jokubka — yra ga
bus ir tos- sporto šakos žino
vai.

Dabartinė kliubo valdyba

NAUJIENOS, Chicago, III.
**... 1 . .1 Ai. Hrf. U . ■ . A....... -------------- ... ■

racija. Ligonis eina kasdien ge- 
rin. 

♦ ♦ ♦
Lietuvių Kareivių Draugija 

rengia savo vakarą. Bus dova
nos nariams ir svečiams. Pro
gramą pUoš Jaunoji Birutė ir 
vietos darbuotojai: Petras Ber
notas, Juozas Kuzmickas ir E- 
rnilija Vcnckiutė suloš juokin
gą dviejų aktų komediją “Kas 
bailys?” Vakaras rengiamas 
lapkričio 17 dieną. —Cicerietis.

James Maurerio 
prakalbos

Rytoj, spalių 28 dieną, Doug- 
las Parko Auditorijoje (prie 
Ogden ir Kedzie Avės.) įvyks 
James Maurerio prakalbos. Ja
mes Maure? yra socialistų par
tijos kandidatas į vice-preziden- 
tus. James Maurer yra Periu- 
sylvanijos Darbo Federacijos 
prezidentas, viehas žymiausių 
Organizuotų Amerikos darbi
ninkų vadų. Jis yra puikus kal
bėtoja#. Kalbos prasidės 2:30 
vai. po pietų. Bukite visi kas 
galite.

Vakare, tą pačią dieną, Mau-
rer ir kiti kalbėtojai kalbės 
Carpenters Hali salėje, 6414 So. 
Halsted St. šioje salėje kalbos 
prasidės 8 vaj. vakare.

Bridgeportas
Vyrai prie golfo, o leidės prie 

bokso.

fe &

į Fotografuokitės į 
į į Mano naujai, artistiš- £ 
; kai ištaisytoje studijoje £

C Mano ilgų mė
li tų patyrimas 
rį ir nuolatin i s 
& sekimas nau
/ jų išrad i m ų 
£ pa v e i k s 1 ų 
S. traukime užtį 
S. krina jums ge 
* rą darbą.
$ Be extra pri- 
A mokėjimo va-
S žiuoiu nufoto- 
W grafuoti namus, 
K kilius ir tam

| W. J. Stankūno į 
| Studija ? 
? 3315 So. Halsted Street | 
$ Telefonas Yards 1516 £

Chicago, III.

augusios, kad todėl reikia pa
remti jas. Dabar, po koncerto, 
norėčiau pabrėžti, jogei p. Kra
sauskienės koncertus lietuviška 
puglika turėtų lankyti, ne to
dėl, kad juos “parėmus”, ne to
dėl, kad parodžius dainininkei 
“užuojautos”, bet pirmon gal
von todėl, kad tokie koncertai, 
kaip buvusis, verti patys savi
mi publikai lankyti; kad jie 
pilnai atlygina publikai už jos 
biletus.

P-lės Bigeliutė ir Sadauskai
tė padėjo p-niai Krasauskienei 
paįvairinti koncertą. Abidvi jos 
ne naujokės. Abidvi davė gra
žių numerių ir abiem publika 
buvo dėkinga už pasirodymą.

Smuikavo p. Aldo Del Mis- 
sier. Jis yra dar jaunas vyras, 
bet smuikči valdo, matyti, senai.

Abelnai imant, koncertas pa
sižymėjo ypatingu simpatingu
mu. Nebuvo jame griausmin-

yra: pirm. Leonas Švėgžda, vi- 
ce-pirin. Ch. Jokubka, rašt. C. 
(renys, finansų rašt. B. Tuma
vičia, kas. Jonas Kini bar kas.

Kliubo vakaras įvyksta šeš
tadienyje, spalių 27 d. Bus kon
certas. Dainuoja Birutė su nau
jomis jėgomis. Bus dalinamos 
dovanos-. Visokių linksmybių 
nestokuos. Patartina atsilankyti 
visiems.

« ♦ ♦ 
uoli h » V - < ■

P-nas Petras Juknis jau su
grįžo namo iš ligoninės, kurioje 
jam buvo padaryta sunki ope-

P-nios Krasauskienės koncer
tui pasibaigus ir paskutinei 
publikai apleidus Lietuvių Au
ditoriją, šalygatvyje turėjome! 
progos matyti kaip ir “priedą” 
—porą leidžiu davė bokso nu
merį.

“Knock out” npbuvo, ba dėl 
vėlaus laiko suspėta tik vienas 
“round” padaryti.

Jūsų Reporteris buvo “refe- 
ree”. Boksą tėmijo labai ma
žai publikos.

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už Š1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rąžytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avepue 

Antras aukštas 
Tei. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedalioj nuo 10 ryto iki 1 

po piety

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. Šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION M1LLINERY SCHOOL 
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA princųmlas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

gų numerių, nesimatė “margų
spalvų”, bet visą laiką jautėsi 
artimas ryšis tarp artistų ir 
publikos.

Gaila betgi, kad publikos su
sirinko koncertan ne daugiau
sia—tur būt apie pora šimtų. 
Vienok, atsižvelgiant į tai, jog 
koncertas rengta viduryje sa
vaitės, reikia pasakyti, kad jos 
buvo ytin daug kaip dėl tokios 
dienos. Smagu pastebėti ir tai, 
kad buvo ne mažai ir žinomų 
musų darbuotojų muzikos ir 
dainos srityje: pp. Steponavi
čius, Pocius, Pocienė, Sabonis 
ir kiti.—Reporteris.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Pavelykit D-riri C. C. Singley 

patarti jujns. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumų, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mų, faktinai jis gali subudavp- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymaš ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Doulevard 
Suite, 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Cicero
Progresyvis, pašaipiais ir spor

tiškas kliubas —- Red Rose

16 metų atgal pas mus tapo 
sutvertas draugiškas pasilinks
minimo kliubas ir pavadintas 
Kaudonos Rožės Kliubu. Jisai 
tuomet buvo tik pasilinksmini
mo ir draugiškumo kliubas. 
Iniciatorių ir ir pirmuoju orga
nizatorių buvo žinomas Cicero 
veikėjas ir real estą te ofiso ve
dėjas, p. Leonas Švėgžda. Jo 
sumanymas buvo suorganizuo
ti tokią draugiją, kurioje jau
nimas rastų užsiėmimą. Tuoj 
atsirado pritarėjų tokiam jo 
prakilniu m darbui. Pirmas sto
jo pagalbon p. Benediktas Tu
mas. Prie šių prisidėjo dar pp.
Petras Zalatorius, F. Kisielius, 
Jonus Žilius, Antanas Mikus, 
Juozas Račiūnas.

Jeigu tečiaus pasirodytų, kad 
lietuviška Chicagos visuomene 
pageidauja šitokios rųšies pra
mogų, tai ateityje, rasi, galėsi
me dar surengti ką nors pana
šaus.. — Reporteris.

Siųskit pinigus per * 
NAUJIENAS .

ILITHUANIAN] Ldance folio!
■ PIANO’kS’O 1,0 ■ 

(gontaining a choice 
collection ofthc viost

; I populiu- Lithuanian 
J pieces » - * •>

TIK IŠLEISTA.
Kaina 75c.

V1TAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas utaakytaa keružio m&ne- 
syj bus atliktas nlrlorMa Kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma triūsu aplelinklų Dental Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St.

Dantų SetM ni %
S2& setas------------------------------------- $12.60
»16 ketas--------------------------------------*7.60
$10 tetas-------------------------------------$6

VEIDAS
PRIPIL- 

domas— Į 
JIE TURI

tikti
GerlaiiMts auksinta darbaa ui % 

$6 Geriausios AukslnSa Crowna __ $2.60
$6 Geriausi Auksiniai Flllinm _ $2.60 
$6 Goriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
$2 Alloy Filllnrs .. _ _   $1
$1 Bidabrtna! Flllnra  60c 
Išvalymas dantų------------------------------ 60c

Šių kalnų nerauslte musų dfdžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtai 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICFS 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

820 Hatth State St.
l’hone Harrluon 07A1

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

f ...............S1**'*............1 1 iM'II■■ » ■— ■■■ ... ............ ... ...................................

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chronišką ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atnilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
aMbikata jums sugryl. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamin*- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jaekson Blv., netoli State St.

z Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių t
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
NedCiioj nuo 10 ryfn iki 1 po pietų.

.--------- ------rn-------------------------- -naray

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
t Phone Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tei. kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

MurintCo., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

■. 11 ......-!''.■LL.JL. 11 gBgggjigg

Svarios, Grynos, Sveikos ‘fc 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care” arba Eya 
BeautyN Dykai

. . ■ ........... - . -i r-. , i ....■ .1. ■J" ■     i.—i
f -zr-"-.....................—— i .'.j:.;.. '■ ...r-a.   ■ .■,■■■ ■■ ■   — ■■ *  ...................................... .............................
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Išgirsk Jas Visas, tada Pasirink
JOS. F. BUDRIK, INC. krautuvės užkviečia publiką išgirsti vėliausius 1929 radio instrumentus. Mes 
esame prisirengę ir garantuojame greitą pristatymą. Ateik ir išgirsk. Lengvus išmokėjimus duodame sulig 
jūsų išgale.

Čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, baltos plunksnos, že- 
niausios kainos, 
svarui ...........r...................... WwU
RINKTINĖS rųšks QO £
Rankoms plėšytos C i 
svarui .......................... I ■ • v
Geriausias čekiškus au- 
dimas Ipilams, yardas .......

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. HulNted St 

CHICAGO, ILL.

RCA Radiola 62

RCA Radiola 60 už ....... SI 75
Atwater Kent Model 40 už $77

Lengvi Išmokėjimai 
Didelė nuolaida ant jūsų 
seno Radio ar Phonografo

RCA Radiola 18

, Populiariškiausia Radiola, kokia buvo 
riabudavota. Ji kas vakarą linksmina mi- 
ionus klausytojų. Gražus, didelės plot

mės Radio setas, operuojamas tiesiai na
mų elektros. Labai gražus tonas. Nu
statomoji lentelė apšviečiama. Gryno ma- 
hogany kabinetas, riešučio medžio užbai
gimo, $95 (be Radiotronų)

Victor 7-11 modelis Ortophonic Vič- 
trola ir 7-nių tūbų Radiola krū
voje už ..... ...................... $250
Brunswick Pąnatrope ir Banio Krū
voje už ....... $250

■■iiyiiiiH

Nauji Rekordai Victor, Co- 
lumbia, Odeon. Nauji vole
liai dėl pianų
Lietuviškas ir angliškas vė
liausias gaidas ir klasišką 
muziką galite gauti čionai.

Didelis pasirinkimas Majestic, Bosch, Zenith, Freshman, Freid-Eisemann, Kolster, Spąrtan, Ever-ready. 
Su dynamiko spykeriais.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
• Krautuvė atdara kiekvieną Vakarų. Nedėlimis iki 3 valandai po pietų.\
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Glušas” Goodman 
teatre

Rytoj, Goodman teatre p. 
Vaičkus ir jo trupė stato sce
noje įdomų veikalą, būtent ko
mediją “Glušas.“

Veikalo turinys jau buvo iš
pasakotas “Naujienose”. Dabar 
norisi patarti Chicagos lietu
viams atsilankyti to veikalo pa
žiūrėti. Dalykas toks, kad kon
certu tu r būt šį sezoną nešto 
kuos, tuo gi tarpu dramos sri
tyje, matyti, rimtesnis darbas 
teks dirbti vienam p. Vaičkaus 
teatrui. Rimtas darbas yra ir 
statymas komedijos “(dušas“, 
ir todėl patartina juo skaitlin- 
giau atsilankyti pažiūrėti jo.

— Reporteris.

North Side
------- 1-----------

Mirė Antanas Budrevičius
Antanas Budrevičius, gyve

nęs adresu 1710 North (lirard 
st., urnai susirgo. Buvo nuga
bentas pavieto ligoninėn. Dak
tarai pripažino, kad Budrevi
čius susirgo plaučių uždegimu. 
Spalių 21 dieną Budrevičius mi
rė.

Kūnas pašarvotas pp. Eudei- 
kių koplyčioje, 4605 So. Her- 
mitage avenue. Laidotuvės bus 
šiandien, spalių 27-tą, j Lietu
viu Tautiškus kapines. Kūnas 
bus išlydėtas 2 valandą po pie
tų. — Reporteris.

I
Mirė adv. S. Banis

Pereitą rytą, apie 3 vai., ligo
ninėj pasimirė advokatas Sta
nislovas Banis, turėjęs ofisą 
Bridgeporte, prie S203 South 
Halsted St. Mirė po trumpos 
ligos — j ligoninę liko išvežtas 
tik trečiadieny. Kūnas pašar
votas yra graboriaus Radžiaus 
koplyčioje, 3238 S. Halsted St. 
Laidotuvės bus antradieny, į 
Tautiškas Kapines.

Velionis buvo dar .jaunas, 36 
metų amžiaus. Gimęs Chicagoj. 
Advokatūrą baįgė De Paul uni
versitete ir praktiką pradėjo 
dar prieš karą — 12—14 metų 
atgal.

KLAUSYKITE
Kam rūpintis kas bus musų sekamas Preziden

tas? Abu yra gerai apsirūpinę ir jų namai yra pil
nai aprūpinti ir prirengti dėl ateinančių šalčių.

Bet kaip yra su jūsų namais, ar nuomininkais? 
Net jeigu jus ir neturite užtektinai pinigų, galime 
suteikt1’ lengvus mėnesinius išmokėjimus dviems 
metams. Kainos nuolatos kįla. Musų pasirinkimas 
Lumberio, Mill-work, Storm dury, Langų, Plasterio 
ir Wall Board, taipjau ir popieros stogams dengti, 
yra pilnas. Mes turime insuliavimo popierą dėl viš- 
kų, beismentų, ar garažiaus. Langai dėl priekinių ir 
užpakalinių porčių. KAINOS YRA TEISINGOS. 
Dykai sampeliai.

Dykai apskaitliavimas. Pašaukite, ar ateikit^ 
pas mus. Atdara kasdie iki 6 vai. vakare. Nedėlio- 
mis iki pietų.

Specialiai vienai savaitei: Plaster Board 3c. už 
ketvirtainę pėdų. Combination durys $5.75 ir augs.

Extra 5% nuolaidos kiekvienam, kuris paminės, 
ar atsineš šį apgarsinimų.

SOUTHWEST 
LUMBER CO.

3456 Archer Avė. Lafayette 0115-6
Mes kalbame lietuviškai

*r t ■ ■ ............ j ■

Mano širdelė 
nerimsta

Dailininkas Mikas J. Šileikis
žinia paimta iš diplomatiškų 

šaltinių. Kaip ten nebūtų, mei
lė rubežių neturi, ir tankiai ji 
išsilieja per krantus, tartum 
koki upė potvynio laiku.

Štai šitokia banga užliejo vie
ną musų naujienietį, dailininką 
M. J. šileikj. Ir kovai su šiomis 
gyvenimo bangomis jis sumanė 
paimti talkininkę. Taigi šešta
dieny, spalių 27 d. šių metų nu
tarė susijungti amžinais šeimy
niškais ryšiais su p-le Paulina 
Jatulevičiute.

geriausių linkėjimų Mikui ir 
panelei Paulinai!

Maždaug- Nulindęs 
Draugas.

“LUCKY GIKL”

Smith kolegijos prof. A. M. Ri
charde, M. D., viename straipsny 
mokyklos bertaininiame žurnale a- 
nalizuoja sveikatą Smith kolegiją 
lankančių mergaičių. P-lė Richards 
priminus, kad apie 65% mergaičių 
ruko cigaretus, sako: "Tikrasis blo
gumas rūkymo cigare tų yra galbūt 
daug mažesnis, negu nuolatinis 
kramtymas saldainių.”

Dideliuose ant lentų apgarsini
muose nesenai pasirodė paveikslas 
gražios mergaitės, su užrašu “I’m 
a Lucky Giri”, 'lai nėra įsivaizduo
ta mergaitė. Ji yra p-lė Rosalie 
Adele Nelson, gyvenanti New Yor- 
ke. Iš tu apgarsinimų ji dabar yra 
žinoma visoje Amerikoje. Ji yra 
cigaretu rūkytoja ir ruko vien Lucky 
Strike cigaretus, nes jai, supranta
ma, tenka labai rūpintis apie savo 
išvaizdą, Apie Lucky Strike ciga- 
Tetus ji sako:

“Aš esu Lucky mergaitė, nes aš 
radau naują būdą išlaikyti savo fi
gūrą gražią. Kai mane vylioja sal
dainiai, aš užsirūkau Lucky Strike. 
Pastebėtina, kaip man patinka jų 
pakepintas skonis. Kepinimas išima 
nešvarumus ir palieka vien skanu
mą. Ištikrųjų, aš laiminga mergai
te, kad esu “Lucky Giri.”

Socialistų prakalbos 
Bridgeporte

Ateinantį ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., LSS 4 kp. Migiu 
garbias prakalbas Mildos sve
tainėj, ant 3 lubų. Kalbės žy
miausi kalbėtojai apie busian

čius rinkimus ir kas juos lai
mės.

Iš politikos lauko
LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ

, PŪKIUS

Adv. J. Kuchinskas reikalavo 
lietuviams tinkamo pripažini- 

. mo. Kalbėjo daugelis svarbių 
kandidatų. Priėmė rezoliuciją

CHICAGO. Morrison vieš
butyje spalio 25 d.* įvyko dide
lis lietuvių politiškas pokilis, 
kurį buvo sušaukęs Politiškų 
Lietuvių Kliubų Susivienijimas. 
Didelis viešbučio kambarys ku
pinas prisirinko svečių, kurįe 
susidėjo iš profesionalų, biznie
rių ir darbininkų tų, kurie 
veikia musų viešajame gyveni
me ir draugijose. Vakarienę 
lundijo 'Centralinis- Republiko
nų Komitetas.

Adv. J. Kuchinskas perstato
mas tostmasteriu.

Puikia anglų kalba p. Ku- 
chinskas perstato kalbėtojus — 
kandidatus, vieną po kito, ku
rie pakalbėję keletą minučių 
skubinasi kitur, nes kiekvienas 
turi dar po kelis mitingus at
laikyti. Pagaliaus p. Kuchinskas 
ima balsą sau ir energingai pa
reiškia, kad lietuviai politiškai 
yra skriaudžiami ir išnaudoja
mi. O skriaudžia juos politikie
riai kaip vienos taip ir kitos 
partijos! Lietuviai, nors jų Chi- 
cagoje randasi apie 125,000, ne
turi nė vienos vietos valdžios 
departamentuose, kuri vieta 
butų ko nors velta, ir politikie
riai stengiasi neprileisti lietu
vių būti renkamais į kokią 
nors valdišką vietą. Taip yra 
tixlel, sako, kad lietuviai iki 
šiol buvo neorganizuoti. Da
bar, sako, mes organizuojamės. 
Juo mes busim tvirtesni, tuo la
biau su mumis skaitysis ir pri
pažins mums, kas priklauso.

Ponas Borsell, narys Centra
linio Republikonų Komiteto, iš
klausęs adv. Kuchinsko kalbos, 
pripažino jam tiesą ir patarė 
reikalauti sau teisių valdžioje 
organizuotu budu.

Iš kandidatų kalbėjo: p. Lit- 
singer, teisėjas Swanson, G. H. 
Wcideling, teisėjas Elander ir 
p. Ereckson.

Teisėjas Swanson dabar kan
didatuoja į States Attorney vie* 
tą ir savo kalboje pasakė, jog 
į tą vietą eidamas dėl savęs 
jis nesitiki nieko daugiau apart 
sunkaus darbo, vargo ir daug 
naujų priešų ir pavojų. Viso 
kodėl jis kandidatuojąs, tai 
esą jo draugai ir biznieriai, 
kurie nori apvalyti Chicagą 
nuo kriminalistų, atlikimui to 
darbo paskyrę jį. Jis sako tu
rįs pakankamai ambicijų imtis 
už to darbo ir dirbti taip, kad 
kriminalistams Chicagoje vie
tos nebūtų. Jeigu jis dirbsiąs 
tenai per 4 metus, tai pasibai
gus jo terminui jis tikrai galė
siąs pasigirti savo ofiso tvar
kingumu.

Dar kalbėjo adv. Borden, J. 
J. Zolp ir adv. Šlakis, ir pasta
rasis įnešė 
čią remti 
Rezoliucija 
priimta.

Mitingas 
kurią sudainavo ponia Pieržin- 
skienė. Ši dainininke > dainų 
mėgėjams Chicago mažai tėra 
žinoma, bet ji yra verta aty- 
dos. Retai kas turi tokį švelnų 
tokį malonų balsą, kaip ponia 
Pieržinskienė!

Abelnai imant, mitingas ir 
pokilis buvo labai tvarkus ir 
imponuojantis, kokių retai pa
sitaiko.

rezoliuciją raginan- 
republikonų tikietą. 
tapo vienbalsiai

prasidėjo su daina,

—Politiškas Reporteris.

NAUJIENOS, Chicago, III.

SPORTAS
šaunus pasirodymas n. 

i W. ŠALIES LIETUVIŲ 
. KLIUBO POLITIKOS 

SRITYJE.

North-West Side Lithuanian 
Political Club“ —taip vadina
si northsidiečių veiklusis poli
tinis kliubas. šis kliubas nusi
tarė pasirodyti už kitus kliubus 

I politikoje, ir pereitą sekmadie
nį, spalių 21 d., surengė ne tik 
politines prakalbas, bet ir dide
lę parodą — demonstraciją. 
Kad geriaus paroda jšeitų, kliu
bas pasikvietė talkon savo kai
mynus Huinboldt Parko lietu
vių politinį kliubą.

Daugybė automobilių susi
rinko prie šv. Mykolo parapi
jinės svetainės apie 3 vai. po 
pietų. Visi buvo gražiai papuoš
ti Amerikos vėliavomis, stuge- 
lėmis, ir Al. 
Susieiliavę j 
sudarė labai 
Važinėdami 
apielinkės gatvėmis, triubomis 
ir dūdelėmis jie pareiškė visai 
Norlbsidei, kad lietuviai stoja 
už Al. Sinitbą.

Po parodos daugelis žmonių 
susirinko klausyti prakalbų šv. 
Mykolo parapijinėj svetainėj. 
.1. J. Jankus buvo mitingo ve
dėju. Susirinkusiems kalbėjo 
apie Al. Smitbą daugelis gerų 
kalbėtojų, tarp jų teisėjas 
Frank Padden, aldermanas Pet- 
lak, kandidatas į teisėjus F. 
Bicek, Adv. Ch. česnulis, adv. 
J. Grigai ir pagalios* adv. K. 
.Jurgelionis. Susirinkusieji išsi
skirstė su griežtu nusistatymu 
darbuotis visomis jėgomis, kad 
Al. Smithas butų išrinktas se
kamu

Smitho paeikslais. 
vieną liniją, jie 
įspūdingą parodą, 
visą valandą tos

Amerikos prezidentu.
— Politikos Rep.

PADĖKA

Re- 
šir-

Lietuvių 
tariame 
skaitlingą ir

Varde Ccativ? 
publikoūų Kliuhų 
dingai ačiū už 
junktualį atsilankymą į Ban- 
kielą, surengtą Cook County 
Centro Komisijos lietuviams 
epublikonams, biznieriams bei 

profesionalams. —Komitetas

PARODAVIMAS AUTAIS

Didžiulis automobiliais paro- 
lavimas yra ruošiamas pastū
mėti pirmyn John Oberta kan- 
lidaturą į valstijos senatorius 
š ketvirto senatoriaus apskri
čio. Rengia jį 13-tos vvardos 
reguliarė republikonų organi
zacija. Parodavimas įvyks spa
lių 28 dieną.

Automobiliai • suvažiuos 1:3() 
vai. po pietų prie 46-tos gatvsė 
ir So. Paulina street. Paroduo- 
jantys atlankys visą distriktą. 
Kviečiami paruduoti biznieriai 
ir visi distrikto gyventojai a

Del platesnių informacijų 
kreipkitės: Lafayette 4171 arba 
Bouk vard 2385. —Polit. Rep

TmmYininniifTTrrr
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Nesikankykitę savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 60c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEL 

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUST1N KULIS
3259 South Halsted StreetM
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*Vaičkaus teatras duoda Goodman teatre, •*: 
Nedėlioj, Spalių-October 28 d. “GLUŠA”

1 
Vietos rezervuotos nuo 50c iki $2.20

L Pradžia 7:80 vai. vakare.

: “GLUŠAS” Kaune, Valstybinėj dramoj tu- 
< rėjo didžiausio pasisekimo. Amerikos lietu- 
; viams statomas pirmu kartu.

Teatras užkviečia visus atsilankyti, pasi- 
; džiaugti, paskatinti jaunimą, kurs yra musų 

tautos ateitis.

Požėla risis Detroite 
ir Chicagoje

Taip Detroite, kaip ir Cbica- 
goj yra rengiamos labai svar
bios ristynės. Detroito ristynės 
įvyks spalių-Oct. 30 d. Risty- 
nes rengia Tamošiūnas. Daly
vaus, kaip teko patirti, žymus 
ristikai: K. Požėla, Stanislaus 
Zbyszko ir kiti. Tamašiunas 
yra pasiryžęs duoti progos de- * 
troitiečiams pamatyti ristynės • 
geriausių pasaulio ristikų.

i

Panedėlyje, spalių 29 d., Chi
cagos Coliseume įvyks irgi la
bai svarbios ristynės, kur dėl 
italų čempionato susikibs Ro
mano su Calza. Ristynių laimė
tojas bus paskelbtas italų čem
pionu. Požėla taip pat daly-* 
vaus; jis risis su Nebraskos 
čempionu.

Beje, reikia pridurti, kad Po
žėla yra skaitomas pusiau sun
kiojo svorio pasaulio čempionu. 
Čempionu jis tapo paskelbtas 
pasiremiant jo ristynių rekor
du: Amerikoj jis nėra pralai
mėjęs nei vienų ristynių. —N.

šeatpdUnia, spąlių 27, 1928
—!,■■■■■■         ——i. .i r? ,"1 1 1"
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GRAŽUS ROŽINIS BALIUS
Rengia

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Nedėlioj, Spalio-October 28, 1928 
JMELDAŽIO SALfiJ, 2242 Weat 23rd Place

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c.
Publika atsilankiusi j šį balių nesigailės. Kožnam bus duodama dova

na gyva rožė. Kliubas taip gi rūpinsis visus kuogražiausia priimti. 
Norintieji įstoti j kliubą baliuje bus priimami be įstojimo mokesties. 
Visus širdingai kviečia KLIUBAS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

35 Mėty

Jubiliejus
Simano Daukanto Draugijos 

bus apvaikščiojamas

Nedėlioj, Spalių-Oct. 28, 1928
Liet. Auditorijoj, 3131 So. Halsted St

• •

Pradžia 6 vai. vak Įžanga 75c ypatai

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi;

G. & E. Burba
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

Programą išpildys garsioji 
“Birutė” ir jos solistai, taip 
kad bus daug gražių dainų — 
choro ir solo. Bus taipjau^ 
daug laimėjimų ir prakalbų.^ ♦ -c
Šokiai gi tęsis Iki vėlyvos nak-7| 
ties.

Kviečia Komitetas.
S Du/oittmi

PRANEŠIMAS
Atidarymas vaistinės Subatoj, October 27 d. 1928

Šiuomi pranešu savo draugams ir pažįstamiems, kad atida- 
rau drugštorį (vaistinę), Vienuolyno apielinkėj.

Visus kviečiu atsilankyti su visokiais reikalais pas mane 
už ką širdingai iškalno dėkavoju.

G. Benošius, aptiekorius
2612 W. 71st St.

Phone Republic 10255-6

C. P. SUROMSKIS, Savininkas
JUSTICE PARK DARŽO

(Buvusi Blinstrupo vieta)
ARCHER IR KEAN AVENUES

(šalę Tautiškų Kapinių)
Kviečia visus atsilankyti ant atidarymo dienų kuoskaitlin- 

giausia. Bus geriausia muzika, skaniausi valgiai ir minkšti gė
rimai. J<ad visi atsilankę bus pilnai patenkinti, tai nėra apie tai 
ir kalbos, nes viskas bus įrengta moderniškai, sulyg šios gady
nės reikalavimų. Atidarymas prasidės šį mėnesį —

27-28 dienomis Spalio (October), 1928
Su tikra pagarba, C. P. SUROMSKIS.

Dvi Didelės Atidarymo Dienos

>Penktas Metinis Balius
Rengiamas 20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubo

Subatoje, Spalių (Oct.) 27 d. Pradžia 7 valandų vakaro 
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj

Union Avė. ir 18-ta gatvė
Įžanga pigi. Grieš Lūkės Orchestra.

Gerbiamoji publika! Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į musų rengia
mą balių, kur turėsite progos linksmai laiką praleisti prie geros muzikos ir 
pasimatyti su savo seniai matytais draugais. Apart to bus veltui priimami 
nauji nariai tame vakare, kurie priduos savo pavardes valdybai. Nepamirš
kite dienos ir vietos. Subatoje visi į parapijos svetainę.



šeštadienis, spalių 27, 1928

Pranešimas

Ne $35, o tik $19

Tamstų prielankumą man, lie
ku su giliausia pagarba.

—B. Vaitekūnas, 
pardavėjas.

John Taytor atsidūrė -teisme 
kaltinamas, kad jis pavogęs iš 
Standard Oil gasolino stoties 
$35. Jis taip smarkiai protesta
vo, kad padaryta klaida teismo 
popieruose, jogei teismas suti
ko patikrinti jo protestą. Pasi
rodė ištikiu jų, kad Taylor pa
vogęs tik 19 dolerių. Po to Tay
lor nebeprotestavo ir pasidavė 
likimui”.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- Akill Gvdvtoiai
Selpos Kliubas rengia balių, Suba- ------- -----------------------
toje, Oct. 27 d., Apveizdos Dipvo pa- Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 
rap. svet., Union Avė. ir 18-ta gat. 8( naujoj vietoj

Bus veltui priimami nauji nariai, | — —
kurie priduos savo pavardes valdybai I

Doinei T, M. D. 22 kp. nariams. 
Susirinkimas įvyks Nedėlioj, Spalio 
28 d„ 2 vai. po pietų, 
svetainėj, 3331 So. Halsted St. Ma
lonėkit virti nariai atsilankit į šį 
susirinkimą, nes daug yra svarbių 
reikalų. Kuopoa Valdyba.

oj, bpi 
Sandaros

Lietuviai Daktarai

... Draugystė šv. Mateušo Apaštado 
laikys mėnesinį susirinkimą Spalio 
29 d., 1928 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Malonėkit atsilankit visi nariai, nes 
yra labai svarbių nutarimų.

Valdyba.

Turiu garbės pranešti gerbia
miems Chicagos ir apiolinkės 
lietuviams, kad aš pradėjau 
darbuotis gerai žinomoje Chica- 
gos lietuviams departameutinėj 
krautuvėje, būtent L. KLEIN, 
prie 11-tos ir Halsted gatvių, 
kaip abelnas pardavėjus (genč
iai balesniail.)

Kadangi t-su \ iemis seniausių 
Amerikos ir Europos lietuvių 
darbuotojų ypatngai teatro sri
tyje (nes dalyvavau vaidinime 
pirmo lietuvių veikalo, statyto 
scenoje pirm 32 metų Rygoje) 
ir iki šiai dienai tebedirbu loję 
srityje ir dirbsiu kol mano jė
gos leis man, tai drįstu, gyveni
mo aplinkybių verčiamas, pra
šyti gerbiamus Chicagos lietu
vius paremti mane, būtent, rei
kalui ištikus ir perkant virš mi
nėtoje krautuvėje, klausti ma
nęs. Aš gi pasistengsiu savo 
trutieėiains mandagiai, prigim
toj jų kalboj, suteikti patarna
vimu.

Aėiuodamas iš anksto už

PRANEŠIMAI
North Sidėa I)r-jų Sąryšy* rengia 

balių kaipo atidarymą sezono svetai
nes, Nedėlioj, Spalio 28 d., Liuosy- 
bės svet., 1822 VVabansia Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus dainos, 
žaismės ir šokiai. Kviečiame publiką 
skaitlingai atsilankyt ir paremt Są
ryšio darbuote. KOMITETAS.

24 MENESIAI ISMO-
KfiJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS,APHOKAVIMAS IMIVANAI
Pašauk Monroe 0155

Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 
parduodame tik materijolą arba 

įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sts.

Pirkit sau šildytuvą 
urmo kainą. 
Lengvi išmokėjimai, 
norima.
PEOPLES
&

už

jei

North Sldc. Paskutinis primini
mas northsidiečiams, nepamirškit, 
kad rytoj North Sidės Draugijų Są-1 
ryšis rengia šaunų pasilinksminimui 
balių. Visi bukit 7i30 vai. vakare,' 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia Avė. 
Kas nebūsit paskui gailesitės, nes tai1 
bus pirmas dar šį rudenį parengi
mas Norlh Sidėj. A. V.

“Pamišėlių Namas” komišką ope
retę stato Pirmyn Mišrus choras, 
Nedėlioj, Lapkričio 4 d., Danų sve- | 
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

Huinholdt Park Lietuviu Politiš 
kas kliubas »•<*»•>•* i svurbi 
bas, JSpuulttiriK Hali, 3812 
Avė., prasidės lygiai kaip 
pietų.

Turintieji automobilius,

2 vai. po i

visi pri- į
bukite-kaip 1 vai. po pietų, prie p. 
Strupo namo, 8636 W. North Avė.1 
apsukę keletą tripų, visi grįšime sa- 
len.

Lietuviai pasirodykime šauniai iri 
pripildykime salę iE visi Imkime lai
ku. Turėsime gerus kalbėtojus: Aid. 
p. E. I* Nusser, kutui, j Board of 
Asesorius, p. J. W. Jaranotvski, 
kand. j Recorder of Deeds ir keletą 
kitų žymiu kalbėtojų. Narys.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U S E R K /V

3252 South Halsted Street

Graboriai

PLUMBING 
HEATING SUPPLY 

COMPANY 
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Persiskyrė su šiuo nąsaųlju 
Spalio 26 d., o vai. ryte, 1928 
m., sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Chicagoj, žinomas chica- 
giečiams advokatas. Paliko di
deliame nubudime moterį Doris, 
sunu Marshal, 6 m., brolį Anta
ną |r dvi seseris Birutę ir Zo
fiją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Padžiaus koplyčioj, 3238 South 
Halsted Street.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Viršuj Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

12
Ki-
SU-

Laidotuvės įvyks Utaminke, 
Spalio 30 diena, iš Padžiaus 
koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Banio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, brolis, 
seserys ir giminės.

S. D. LACHAVICZ

ir

Laidotuvėse patarnauja gra
bo r iii s Phone Victo-
ry 1088.

Lietuvis Grabbrius ir 
BaljMmuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar; 
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
nias dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai, vak.

ŽMOGAUS 
AKIS

DR. VAITUSH, . D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj lino, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, * atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYSDENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.
i ............................... - - — *• . -■—-1 i-iJ - • Ari- - -

Tol. Brunsvvick 0624

DR. A. J.GUSSEN

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

L27 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto ■

Miscellaneous
. ..

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Badcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

Tol. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1

I laktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3291
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Te!. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonai' Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard * 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashlacd Avenue 

Ant Zaleskio Ai. tiekos 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

Valandos: 9—12, T—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St. 

Telephone Belmont 7062
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki'9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

J vairus Gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki S vak. Medei, nuo 1O iki 12 

lies. Telephone Plaza 3200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė..
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinbmas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal *110 
Jeigu neatsišauks, tai šaule

South Shore 2238 ar Randol^h 6800

Ph(jne Armltago 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residencc Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. -DrcKel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieuą

A.A.SLAKIS ‘
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tęl. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Business Service
Biznio Patarnavimas______

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir tt. 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.
J. P. WAITCHES

Advokatas
10756 So. Michigan Avė. I

Tel. Pullman 5950
Namų Tel. Pullman 6377

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
Tel. Kandolph 8322

Oy^ertirrto vieta 6466 S. VS hipple St.
Hemlock 4080

Educationai
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGN1NG, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted SL 
Phone Vincennes 8932

Mokinkis Barberystėš Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU) 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAI AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washlngton Blvd.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER 4 STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2O8H W. 18 Su 'lel. Canal 1269

Expertaa Radio
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimp la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom -- $2 
Stewart 2992 

516 E. 71st St.
t

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšics, 
bilc kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame goriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
Eenterio, plumberio ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2G04 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

‘ STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bur.galow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

' ŲUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

J L'OZĄ PAS PASTOK ARTIS
Persiskyrė .su šiuo pasauliu 

Spalio 24 d., 9 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 51 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių aps., 
Tytuvėnų vals., Vaimančių kai
me, Amerikoj išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Juzefą, po tėvais Vistar- 
taitė, 3 dukteris Bronysę, Lu
cijų ir Ceciliją ir žentą Pran
cišką šerpetj, 3 sūnūs, Juoza
pą, Adomą ir Alfonsą, du anū
kus Jurgį ir Petrą ir gimines, 
o Lietuvoj brolį Vincentą, tris 
seseris Antoniną, Mortą ir 
Barborą.

Kūnas 
9828 Evenuc 
Chicago, III.

pašarvotas, randasi
H., E. 8Me, So.

įvyks Panedėly, 
s vai. ryte iš na-

Laidotuvės 
Spalio 29 d., 
mų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Pasteras- 
tis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterių, dukterys, sunai 

žentas ir gimines.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Tartis 1711

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

“ ‘ Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel.
4447

4*

A. PRABISH
Lietuvis Grabinius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną 1r 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagal
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Meironis 

Pa rk 797

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog1 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka-| 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų1 
parktikoe.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas Dr. A. k BLUMENTHAL 

OFTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: / 

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

—— f—— ’T*—»■  

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

ryto 
vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
t akinių

1801 South Ashland Avenue!
Platt Bldg., kamp. 18 St. ,2 aukštas.

Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Pūline Canal 0523

va- 
va-

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt SI.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10-42 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood 4ve.

'Tel. Republįe 7868 1
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pilone Midvvay 2880

♦ > •»’ • , •» ... . t

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Mlscelianeoufl
įvairus

SENI Įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi Čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

MES vuoni visokios rųšies ker
pėtus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedčlio ir 

PėtnyČios

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leąvitt St.
Telefonas (^anal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Potnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bugdžiimas Rorden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

TMephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manofe apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. 

AĘBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

___________ 1___________________

KNYGYNE “LIETUVA”
Galima gauti visokiausių lie
tuviškų knygų, nes “Lietuva” 
yra didžiausias lietuviškas kny
gynas pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius—čia 

' galima priduoti skelbimus i 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų” prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujamu “Naujienų” rei- 
kiliais

KNYGYNE “LIETUVA” —
Galima .gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietu- 

. vių laikraščius Amerikos ir 
Lietuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti pa
vienių kalendoriij.v 

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Perka Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus ir už bonus tuoj 
sumoka pinigus—jeigu turite 
Lietuvos bonų pardavimui 
kreipkitės į musų Knygyną 
“Lietuvą.”

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai kreiptis 
i mus šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,” 
3210 S. Halsted St. Chicago, III. 
Ofisas atdaras nuo 8:30 ryte iki 8:30 
Vakare. Nedęlioms nuo 11:80 iki 3:30, « » / * - T*

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit savo namų porčius, 
duris ir langus. Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai bei visą 
priešakio išvaizdą tai dabar yra lai
kas pertaisyti. Jeijfu turite Jotų ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotą kad neštų ta
nkistai pelną. Pašauk mumis vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valandą.
BUDRIS-NOVAK • CO. 
Builders & Carpęntery 

Contractors
2710 West 59th Street 

Tel Prospect 6977 
Arba

Lafayette 7029

Financial
_______ Fi na n sai- Paeito loa________

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St. t

Paskolos . suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000,00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Td. Lafayette 6736-6716
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Furnished RoomsFinancial Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’zi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komiSino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėti mergaitę, 2215 No. Rockwell 
St. šauk po 7 v. vakare.

Tel. Humboldt 7930

RENDAI 2 kambariai Ir front- 
ruimis, vyram, merginom arba ve
dusiai porai. Su ar be valgio. Vie
na moteris turiu 6 kambarius. Yra 
vana ir telefonas. 3156 S. WnllaCe

Miscellaneous for Sale
Įvairini Pardavimai_____

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko-, 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 
tarnaVimas.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
vyrų ir moterų — patyrimas nerei
kalingas. Dienomis ar vakarais .— 
lengvai parsiduodantis naujas daig
ias — galima uždirbti $10 iki $15 
i dieną. Pasimatykit su

JOSEPH YUSHKEVVITZ, 
3647 Archer Avė., Chicago, III.

fc'urniture & Fixture»
Rakandai-Itaisal

HELBERG BROS.
Room 607

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

192 N. Clark St
PARDUOK ar mainyk savo se- 

i nūs rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsime ant naujų Jšdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irvir.g 1289.

PASIRENDUCtA ruimas vaiki
nam ar ženotai porai. Ruimas ga
ru šildomas. 3243 S. Emerald Aye. 
2 floras. *

RENDAI kambarys vyrui, vedu
siai porai arba moteriai, kuri nei
na dirbti. Matykite; busit užganė
dinti. 929 W. 33 St.

RENDAI ruimas, frontinis, su vi
sais parankumais; vienam vaikinui, 
pigiai — 10 dolerių i mėnesį. 2 fl. 
frontas. 3002 Emerald avė.

PASIRENDAVOJA kambarys gra
žioj Marųuette Park apielinkėj, mo
derniškame name, prie mažos šei
mynos, gera transportacija, vyrui ar 
moterei, 5610 So. Sawyer Avenue. 

Tel. Republic 3610

For Rent

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ

Fhone Canal 1678

PARDAVIMUI combination balto 
cnamelio pečius, kūrenamas angli
mis ir gasu. Visai mažai vartotas. 
Parduosiu labai pigiai. 7004 South 
Fairfield Avė.

PARDAVIMUI sveryklos ir regis- 
terįs. Pigiai. Atsišaukit 4410 So. 
Hermitage Avė. 1 lubos.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

ivt J* ' $1.00 įmokėti $1.00 j savaitęAlOS dirbame ir peiKa~ Visokių išdirbinių vartotos siuvamos
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 XV. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co 

1618 West 18th Street 
L F. Danko\vski, prez.
G. T. Dankowski, ižd.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
assesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos, 
ral Finance Co., Rm. 514 City Stat* 
Bank Bldg., 128-30 No. VVells St.

morgi- 
Pasko- 
taksų. 
Greita 
Cent-

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 \V Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy 
Patentų

81
it

Aš M. Pazereckienė, po tėvais 
Kosulytė, paieškai) savo tčteno 
Antano Balčiaus ir jo vaikus. Pir
miau gyveno New Haven, Conn. 
Kas žinote meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą. Atsišaukit.

M. Pazereckienė
5628 S. Union avė., Chicago, III.

PA IEŠKĄ U apsi vedimu i moteries, 
nejaunesnės 35 metų amžiaus. Turi 
būti blaiva ir nepadykusi. Atsišau
kite Krfygynas “Lietuva”, 3210 So. 
Halsted St. Bok 4.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI 
JJV PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrim ar jus pardavinėjat au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yri> 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti gert 
algą. Jus moklnsitėz pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti 
jus galite Vk*’ pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius 
kurie *viršija kitus karus išpardavi 
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami 
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio SL. Chicago. III.

DIDELI PINIGAI

žmo-Mums reikaMnga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. JHitchael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

REIKIA 4 patyrusių darbininkų, 
vienas patyręs važiuoti su arkliais, 
vienas kirpėjas? Cohn Irons & Steel 
Co., 2034 Southport Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus 
gelbininkas, 309 Locust Avė.

Tel. Austin 8884

RENDON 4 kambarių fialas, taip
gi garažas, po adresu 4250 South 
Artesian Avė. Savininkas, 2501 W. 
43 St.

RENDAI 6 kambariu flatas, pigi 
remia. 2 lubos. 5958 Š .Lowe avė. 
Englewood 0909.

: RENDON 5 dideliu, šviesių kam- 
I barių flatas, naujame, moderniška
me name. Vandeniu šildomas. Blo
kas nuo Archer Avė. Tarpe Rockwell 
ir California Avė. Renda nebrangi.
• 4046 So. Montgomery Avė.

mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka- 
mosK $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Automobiles

SINGER’IO ir VVHITE’O siuvamos j 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas......... ....>
Oakland sedan naujas .... 

Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......

Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

$950
$775
$895
$750
$700
$700
$495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 ______ _______ . .

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi- 
rinkhno.

McPERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

naujus modelius,tuojaus savo ker Co. išleido
Verčios 1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
ibi ne ta s nereikia tepti “gryzuotf”, kas 20

TURIU PARDUOT 
gražiausi grojiklį Pianą. 
Š750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
r suolas už $100, paimsi viską, $25 tūkstančių mylių, 
imokėt, likusius po $2.00 į savaitę, pilnai įrengtas su bumperlais.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Įmos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

'UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
iovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
šmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

Dictator Sedan
. .. . ‘ , su

spare tire ir su parvežimu $1883.60. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ...      $1668.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja ... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
' 806-8 W. 31 St.

Victory 1696
D. KURAITIS ir A. KASUUS 

^aviniokai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
veizite jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDUOSIU 
su 75 voleliais, 
tu už $115, tik 
$10 i mėnesį.

L. R.

savo $800 grojiklį 
suoluku ir kabine- 

$25 j mokėt, likusius

REISKE, 
6136 So. Halsted St. 

1-mas fiorde

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vienai ypatai 

be valgio. 1909 So. Halsted St. 2 fl.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, su ar be valgio. 
4336 Washtenaw Avė. 1 lubos.

REIKALINGAS kambarys mergi
nai Bridgeporto apielinkėj. Kas to
kią vietą bei kambarį turite — pa
šaukite telefonu Yards 2144.

RENDAI kambarys ženotiems su 
visais parankumais, šiltu vandeniu 
apšildomas. 6505 S. Rockwell St.

RENDON moderniškas kambarys 
vienam vaikinui, be valgio.

3237 S. Auburn Avė. I flatas.

ANT rendos kambarys su visais 
parankumais, dėl merginos. 6448 S. 
Rockwell St. Republic 5203.

FRONTINIS kambarys vyrui ar 
merginai. Apšildomas ir su visais 
patogumais. 923 W. 33rd PI. 2 lub.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam ar dviem vaikinam su valgiu 
ar be. Garu apšildomas, elektros 
šviesa, maudynė ir kiti parankamai 
F. Seter, 731 W. 18th St. 3rd fl.

KAMBARYS ant rendos, šviesus, 
apšildomas ir su visais paranku
mais. Atsišaukit F. Balnius, 6831 
So. Rockwell St., Tel. Hemlock 8840

pa-l RENDAI kambarys
I vedusiai porai. Su ai

i vyrui arba 
______  ___ _ ar be valgio. 2 
lubos. 3527 S. Lowe avė.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit I>andscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku, 
leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonio* pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kalnus pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SAUSMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai A\e. 1 lubos 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 gražios kvietkos 
— rubbcr plant ir vienas alijošius. 
A. Imančius, 714 \V. 31 St. Tel Vic
tory 1049.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne
keldama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; pampiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearborn 3840

GROSERNfi ir Delicatessen, ap
leidžiu miestą, turiu parduot už tei
singa pasiūlymą. 3278 Archer Avė.

NETIKĖTA PROGA
Turiu parduoti j trumpą laiką 

karčiamą. Svetimtaučių apielinkėj. 
Biznis geras. Lysas ilgas. Renda pi
gi, kambariai pragyvenimui ir nėra 
Security. Turit matyti, kad apkai- 
nuot. Atsišaukite greitai, jeigu 
kote gero biznio.

O. K. SMOKE SHOP 
N. E. Corner 68th and 

So. May St.

ieš-

4—

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin- 
giausios syrupo nendrių Žemės cent- 
rallniuose vakaruo^ę. Yra statomos 
nendrių syrupo (iirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš pardbosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus, garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

KAMPINIS Storas, išdirbtas biznis 
kendžių, cigarų, cigaretų, tabako i u 
kitu daiktų. Parduosiu pigiai. 

1K4G Canalport Avė.

PARDUOSIU pusę arba visą bu- 
čemę ir grosemę, geroj vietoj, lietu
vių apgyventa. Turiu tris krautuves, 
vienam per sunku.

Atsišaukite
2279 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
4 kambariai pragyvenimui užpakaly. 
Renda $40. 1624 W. North Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis; geras 
ir pelningas biznis. Pigiai, arba 
mainysiu į automobilį. Savininkas 
turi du bizniu. 3518 S. Wallace St.

EXTRA. Parsiduoda Fruit Sto
ras, biznis išdirbtas, norintieji pirk
ti, malonėkite, atsišaukti antrašu, 
107^8 Michigan Avė,, Telefonas 
Pullman 9577.

PARSIDUODA grosernė ir lunch 
room. Gera vieta; arti šapų. Par
duosiu greitai. Priežastis — liga. 
4958 S. Wcntworth avė.

BARGENAS. Saliunas su namu 
parsiduoda dėl tam tikros priežas
ties už $7,500. Randasi geriausioj 
vietoj South Side. Apgyventa šve
dų ir vokiečių. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas Wm. Grite- 
nas, 3241 S. Halsted st. Tel. Victorv 
5065.

PARDAVIMUI grosernė pigiai, ge
ras biznis geram žmogui. 3549 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI ice eream parlor; 
vėliausios mados fikčeriai. Priežas
tis — turiu kita bizni. 6529 South 
Ručine avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
blacksmit shop — sykiu arba at
skirai. 3415 So. Wallace st.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė dėl priežasties partnerių nesuti
kimo. 3337 Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, gerins cash biznis. Gražus 5 
kambariai užpakaly, pečiu šildomi. 
5306 S. Union Avė. Tel. Yards 1321

PARDAVIMUI grosemė ir delica
tessen krautuvė. 2648 W. 71 st St.

Exchange—Mainai
Nepraleiskite šio maino

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad Chandler Automo

bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite 
klaidos, nenusipirkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir
tesnio su visokiais paskutinės ma
dos įtaisymais ir už taip žemą kai
ną nerasite kito. Tiktai už $995.00 
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų, 
6 cilinderių sedanai. Už $1485 aš- 
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gėrą kainą jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam morgičius, bonus ir 
šėrus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 
Telephone Cicero 2070

.Tusų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Apielinkės nuo
savybės kjla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas.

W. L. HARTNELL, 
105 W. Monroe St.

State 9783
PARDAVIMUI cigarų krautuvė ir 

Soft Drink Padoria, labai geroj vie
toj, prie gatvekarių. Kas pamatys 
tą biznį, neiškęs nepirkęs. Savinin
kas turi du bizniu. 2024 So. Westem 
Avė. Tel. Roosevelt 2927.

PARDAVIMUI pigiai valgykla; 
pusė ar visas biznis. Biznis išdirb
tas per 10 metų. Priežastis parda
vimo — partnerio liga.

Atsišaukite:
10822 S. Michigan avė.

2 po 5 medinis namas, karštu van
deniu apšildomas, geroje apielinkėj, 
3 karų • garadžius. 
bungalow, 
flačio.

Storas, 
mas ant 
mainysiu

Mainysiu ant 
ant dviflaČio ar ketur-

4—6 ruimai, mūrinis na- 
Racine Avė. ir 79th St., 
ant loto arba mažesnio 

namo, bile apielinkėj.
2 bizniavi lotai ant Central Park 

Avė. ir 95th St., mainysiu ant bu- 
černes, grosernės arba bungajovv, ne
paisant apielinkės.

Kampinis lotas, netoli Vienuolyno, 
mainysiu ant bungalow, ant bučer- 
nės, grosernės ar ant bile ką jus 
turite.

Mes turime daugiau mainų kokių- — - t urMes turime daugiau mainų ko 
tik jus norite, maži) ant didelių 
didelių ant mažų.

W. H. KELPS 
2419 W. 69th St.' 
Tel. Hemlock 8099

Extra Mainai

BUICK “Master Six”, puikiausis 
sedan modelis, priverstas paaukot, 
nes reikia cash. Vartotas tik trum
pą laiką, visai kaip naujas. Ant ka
ro nėra nei vieno bruožo. Originalus 
baliun tairai, kaip nauji; keturių ra
tų brėkš, yra visi reikalingi įran
kiai Paaukausiu už $350. Kainavo 
daugiau kaip $1,900 vos trumpą 
laiką atgal. Ateik nedėldieny. 2231 
No. Kedzie Avė. 1 apartmentas. 
_______ / -------_________ —.

PRIVERSTAS esu paaukauti sa
vo naujausios mados HUDSON, 4 
durų sedan, vartotą tik trumpą lai
ką. Motoras, tairai ir užbaigimas 
kaip naujas. Turi jį pamatyti, kad 
apkainuoti. Man labai reikia cash, 
priimsiu $250. Ateik nėdėlioj, 2538 
N. California Avė. 1 apartmentas.

FORDAS lengvas “panel” mode
lis, trokas, 1926, 1-mos klesos $100, 
garadžiuje 1127 Lawrence Avė. arti 
Broadvvay.

DODGE Sedan 1926, važiuoja ir 
išrodo gerai \$200, garadžiuje, 1127 
Lawrence Avė. arti Broadvvay.

PARDUODU savo Packardą, 1924 
m., arba mainysiu ant mažesnio 
auto. Auksinė proga įsigyti gerą 
automobilių, nes parduosiu visai pi
giai. Autas geriausiame stovy. At- 
sišmi k i t •

6829 Calumet Avė., ,Chicago

AUBURN automobilį, 1926 mode
li mainysiu į lotą arba mažą namą. 
4508 West End Avė.

Tel. Columbus 10239

■n

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
kartu su fixtures, pigiai; geroj vie
toj, pelningas biznis. 3300 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI ‘grosemė; nebran
giai. Tirštai apgyventa, geroj vie
toj. Pardavimo priežastį patirslt 
ant vietos. 4107 S? Maplewood avė.

PARDAVIMUI pekarnė: daromas 
geras biznis; su pragyvenimui kam
bariais, ilgas lysas,y pigi renda. 
Parduosiu pigiai, nes turiu .išva
žiuoti ant farmos. 4513 S. Wood St.

PARDAVIMU? grosernė; yra ice 
eream ir cigarų. Visokių tautų ap
gyventa. Arba mainysiu ant auto
mobilio ar lotų. Priežastį patirsit 
ant vietos. 4240 S» Artesian- avė.

PARDAVIMUI kendilų krautuvė. 
2259 W. 22 St. Įėjimas iš Oakley 
avė.

KVIETKINYČIA, uždėta 4 metai, 
parsiduoda iš priežasties ligos; pa
aukausiu parduodant pigiai už pu
sę tikros verčios—$500. 6912 So. 
Western Avė.

GROSERNĖ ir bučernė, gera vie
ta, 3 ruimai su furničiais. Pigiai, 
verta $3000, parduosiu už $1000. 
Rendos $45. Tur būt greitai parduo
ta arba paieškau gero bučerio j part
nerius, nes savininkas numirė. 

6137 Wentworth Avė.
PARSIDUODA kendžių Storas ar- 

ba mainysiu ant loto, nes turiu du 
bizniu ir negaliu apsidirbt, tai tu
riu išleisti šitą štorą. Parduosiu la
bai pigiai. 2957 So. Wallace St.

IŠSIMAINO namas ir farma; na
mas randasi ant Bridgeporto, far
ma yra Indianos valstijoj, 60 my
lių nuo .Chicagos. Mainysiu namą ir 
farmą ant didesnio namo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas mū
rinis, kitas medinis; abu namai ge
rose apielinkėse; tuos namus mai
nysiu ant vieno didesnio bizniavo 
namo su bizniu. Namas gali būt 
ant Town of Lako.
IŠSIMAINO puikus bizniavas kam- 

Rinis niuro namas, 2 Štorai ir 6 
tatai. Extra lotas ir 2 karų gara

žas. Priimsiu mažesnį namą kaipo 
pirmą {mokėjimą, arba kas turit ki
tuose miestuose namtis, priimsiu 
mainais kaipo dalį įmokėjimo, arba 
mainysiu ant didelio namo, summer 
resortų, bizniavų lotų, geros far
mos, arba ant gero dry goods Sto
ro, ar ant geros rezidencijos, ar 
ant gasalino stoties, ar ant garažo. 
Namas turi būt parduotas arba iš
mainytas į trumpą laiką, Kas pir
mesnis, tas laimės.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer avė., Storas ir 2 flatai ir 2 
karų muro garažas. Parduosiu pi
giai arba priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą kas ką turite. Savinin
kes važiuoja į Lietuvą, nenori na
rna palikti ant svetimų rankų.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
III., 55 y 155; priimsiu automobilį 
kaipo pirmą {mokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai biz
niavi lotai ant Archer avė., tinka
mi dėl road house, gąsdino stoties. 
Mainysiu ant 4 flatų arba 6. Geisti
na, kad butų nors pora flatų po 6 
kambarius.

Su viršminėtais reikalais kreip
kitės pas:

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie turi 
būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesmn- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite i ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364
PARDAVIMUI 120 akerių farma. 

Visos geros triobos; su gyvuliais 
ar be gyvulių. Visos reikalingos 
mašinos. 22 mylios nuo Grand Rn- 
pids, Mich., 4 mylios Hopkins mies
telio. Didelis upelis bėga per vidu
rį farmos. 20 akerių miško; kita 
visa dirbama. Atsišaukite: Miss 
Magdalena Kairaitė, Hopkins, Mich. 
R. T. D. No. 3.

PARDAVIMUI farma 130 akrų* 
100 dirbamos, o kita miškas, 130 
mylių nuo Chicagos, 20 akerių apsė
ta dobilais, visos trobos geram sto
vy. Parduosiu arba mainysiu. Atsi
šaukit pas farmerį.

2431 West 45th PI. 2-ros lubos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

* TURI 2 flatu po 5 kambarius, 
namas randasi prie Vienuolyno, mai
nysiu ant grosernės ar bučemės ar
ba ant geležies krautuvės, šauk 
Tel. Roselle 92.

PARDAVIMUI naujas namas, 3 fla
tų 2 po 5 ir 1—4 su bizniu už $28000 

2646 W. 71sfr St.

PIGIAI UŽ CASH
6 flatų mūrinis namas po 6 kamb., 

garu šildomas. Rendų $4000 į me
tus, ant 55th St., netoli Halsted St. 
Gerai apžiūrėtas. $25,000. Cash rei
kia $5000.

2 flatų muro namas po 5 kamb. 
aržuolu trimuotas, garu šildomas, 4 
metų senas, 2 karų garažas, netoli 
56th St. ir Kedzie Avė. Pusdykiai. 
$10,800, vertas $12,500. Serganti 
šlė turi greit parduoti. ' 

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė.

Tel. Hemlock 4555

na-

PARDAVIMUI arba mąinymui ant 
grosernės 2 aukštų medinis namas 
po 4 kambarius, naujos mados jtai- 
sympi. Nebrangiai.

t Tel. Lafayette 8561

PARSIDUODA 4 flatų mūrinis 
namas arba mainysiu ant mažo na
mo priemiesty arba ant farmos. Tu
riu touring karą 5 sėdynių, noriu 
mainyti ant tono troko.

Tel. Prospect 0611

ANT pardavimo 2 lotai 30x125 
ant California Avė. ir arti Marųuette 
Rd., gatvės ištaisytos, turi būt par
duota šią savaitę. Kaina $1600. A. 
N. Masulis, 6641 S. Westem Avė.

Tel. Republic 5550* * * ‘

Brighton Park
Ntuja mūrinė biznio prapertė. 

Krautuvė ir 5 kambariai užpakaly, 
su basementu. Aržuolu baigti. Labai 
gera vieta groserniai, bučemiai arba 
Soft Drink Parloriui. Mažai įmokėti, 
likusi kaip renda, arba mainysiu i 
firivatiškus namus arba lotą. Spėria
is bargenas.

2 aukščių mūrinis 2—4 kambarius 
flatai. Reikia cash $1500. Likusius 
kaip rendą.

EXTRA BARGENAS — $8100

5 kamb. kiekviename, arti 
Boulevard. 3 karų mūrinis

4 flatai
Marųuette 
garažas. Parduosiu labai pigiai arba 
mainysiu į biznio prapertę, Soft 
Drink Parlorį su namu.

B. R. Pietkiewicz & Co.
CONTRACTORS & REAL' ESTATE

2608 W. 47th Street

SAVININKAS turi parduot biz
niavo namą ar išmainyt ant bile ko
kio biznio, mainysiu ant farmos.

Atsišaukit
5140 So. Halsted St.
2-ros lubos iš fronto 
Vakare po. 6 valanda

PROPERČIŲ spekuliantui geriau
sia proga kokiu gali rastis dabar 
Chicagoj. štai prie 
klausykit 8 flatų 4 
kambarius, South 
gražioj vietoj, prie 
tacijos, randuojamas 
nesį, savininkei našlei esant pigiai 
parduos su dideliu nuošimčiu arba 
priims mažesni namą i mainus. 
Kreipkities 6921 So. Westem Avė., 
MICHIULIS.

jūsų durų. Pa
po 5 ir 4 po 4 
Side kampinis, 
geros transpor- 
už $520 j mė-

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam- 
barius, 6109 So. Albany Avė. Mai
nysiu ant biznio, mažesnio namo ar
ba lotų. Tel. Victory 4952.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabuaavoti ant jusu loto bile 
bungalow arba flatą budinka, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builoer, Kifdvare 1195.

TURfiK NUOSAVUS NAMUS 
80 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas {mokėjimas.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St.

Central 3654

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
8121 N. Cicero Avė.

Pnliiade 9600

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Trlangle 7475.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Crawford Avė. $19 500. 
šauk Tel. West 5080.

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
štoras, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phor** Rcrublic 4170.

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį pafnatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
npruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas .................................................
Adresas ...................................-........
Telefonas ......................... . ..................

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 48rd St. Oakland 4681

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, šitas nepaprastas bargenas yra 
6 kambarių burinis bungalow, lotas,* 
vanduo, visas aršuolu trimuotas, 5 
metų senumo, garažas, ėlė išcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų lotas, su 
medeliais, daug saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ti už $9,500, mažas jmokėjimas. Ma
tyk manę šiandien. Mr. SORENSON, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

TĖMYKITE
Parduosiu arba mainysiu mano 

sekančius namus: 2 štorai arba ga
lima suleisti į vieną dideli štorą, 6 
kambarių flatas ir 2 mašinų gara
žas. čionais tamsta galite daryti pui
kų biznį, turėti gražų 6 kambarių 
flatą ir gauti $62 mėnesiui rendos 
arba galite palikti dabartiniams 
rendatininkams visa namą.

ANTRAS puikus naujas namas 
tai yra štoras arba galima padaryti 
2 nedideliu štoruku; 5 flatai, visi 

•po 3 didelius kambarius ir 2 ma
šinų garažas. Visi flatai išrenduoti. 
Abu viršminėti namai yra geriausis 
investmentas dėl tų, kuriems atsi
bodo dirbti dėl kitų, čia yra proga 
pradėti biznį be jokios rizikos. Del 
platesnių žinių matykite John Pa
kalnį (Pakel).

Taipgi turiu 2 mūrinius namus, 
abu po 5—-6 kamb. štymu apšildo
mi, 2 mašinų garažai. Randasi pui
kiausioj vietoj.

Savininkas:
JOHN PAKALNIS (Pakel) 

Gencralis Kontraktorius 
2547 W. 71 st St.

Hemlock 0367

6 KAMBARIU patraukianti mūri
nė bungalow, karštu vandeniu šil
doma. Shower maudynė, uždaryti 
miegamieji norčiai; 3 kotai plaste- 
rio. Arti bažnyčios ir mokyklos, 
prie 62 ir S. McVickers gatvių, vie
nas blokas i vakarus nuo Austin 
Avė. Statytojo kaina. Statytojas bus 
vietoj visą dieną nedėlioj, arba te- 
lefonuokite Vincennes 8516.

NAUDOKITĖS rinkimų metu! 
Pamatykit, apsvarstę suprasit, kad 
galima pasinaudot. 9-nių flatų Chi- 
cagos tolimoj South Side, dailioj vie
toj, prie geros transportacijos Court 
Style buildingas, nešantis rendos į 
mėnesi $580, parsiduoda už? Taipgi 
galima mainyt į namą arba lotus. 
Atsišaukit 6921 So. Western Avė., 
MICHIULIS.
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Antra Dalis
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25 mokslo bei techniko#
pažangos metai

(Fritz Kahn)

kos miestiečio kūną, patepta ste
buklingu teptuku padažytu me- 
zotorijaus skiedinio “skystojoj 
šviesoj,” veikia gydanti saulės 
emanacija ne blogiau kaip kokį 
turtuolį kur Kalifornijos jurų 
pakrantėse besivoliojantį... Bet 
čia dar ne visa. Moderninis gy

stabesnį ir medicinos mokslo 
triumfo vardo vertą vaistą. Kas 
tas vaistas? Ogi saulės spindu
lių ropelės! - Vadinas, mes ga
lim dabar valgyti saulės spindu
lius? paklaustų kas. — Taip,

mĮM

(Atlantic and Pacific PhotoI

Lakehurst, N. J. Paveiksle parodoma vieta, kuri buvo paruošta dcr’žahliui “Graf Zeppelin”, kada tasai atskrido iš Vokietijos.

Mokslas jo plėtojimosi bei pa-1 dūlių pluoštai, o suvargusio ir 
žangos atžvilgiu panašus į oro nuilsusio dėl saulės šviesos sto- 
variklį, kuris čia stovi nejuda
mas, čia vėl sukasi propelerio 
greitumu. Per visą tūkstantį 
metu nuo Haleno iki Alfredo Di
džiojo “mokslo ratas” nesisuko, 
stovėjo nejudamas. O per pas
kutiniuosius 150 m. tas ratas 
sukasi vis greičiau ir greičiau, ir
niekuomet tas jo judėjimas ne- dy to jas magikas turi dar nuo- 
buvo toks greitas ir smarkus, 
kaip dabartiniu metu. XIX am
žiuje tam “gamtos mokslų ir 
technikos amžiuje,” moksliško
sios minties tempas buvo labai 
greitas, bet XX amž. jau toli jį
pralenkia to tempo greitumu. — atsakytume jam, nes dabar 
Niekuomet neteko žmonijai per jau yra gerai ištirtas saulės 
25 m. laikotarpį padaryti tiek spindulių veikimas žmogaus o- 
vykusių bandymų ir įvairių ati- dai, yra konstatuota specijiškos 
dengimų.

Fizikoj, tam labiausiai tiks
liam ir pastoviam moksle, atsi
rado reliatyvumo teorija, kuri 
sujudino iki tol, rodos, nepajudi
namus ir nesutrukdomus Neuto- 
no nustatytus visatos mechani
kos dėsnius. Optikoj dėka Plan
ko kvantų teorijos imama abe
joti taip pat labai sena ir nesu
griaunama laikyta šviesos pri
gimties-bangotumo teorija. Ele
mentų kitimo klausimas,— toji įsos, rykštė per kokius 20—30 
per ištisus tūkstantis metų įvai-' metų beliks tik žmonių padavi- 
rių tautų alchimikų masinanti muose, nelyginant kaip kad šian- 
svajota, bet neišsvajota svajo- dion civilizuotoj Europoj chole- 
nė, — tiesa, dar visiškai neiš-1 ros, maro ir raupų epidemijos 
aiškintas, bet vėl iškyla aikštėn,; beliko tik žmonių padavimuose, 
ir jo išsprendimas artinas. Tik Vitaminų tyrinėjimas irgi nuo
dą bar čia mokslininkai sau per įstabių vaisių davė: arbatinis 
tikslą laiko ne aukso gavimą, šaukštukas gručkių (grieščių) 
kuris negalėtų žmogų nė per ' syvų pagydo jurininką nuo žiau- 
plauką padaryti ląimipgesniu, I rios jurininkų ligos skorbuto, o 
bet — tą galimumą gauti neri- gaminamais iš ryžių produk- 
botą masę energijos, kuri yra . tais išvaduotos ištisos Rytų tau- 
paslėpta medžiagos atomuose, tos nuo sunkios ir baisios beri- 
Paveržus iš gamtos šį energijos i beri ligos. Dėka d-ro . Erlicho 
.šaltinį atsivertų nauji keliai, pla-■ salvarsanui turim vilties, jog at- 
čiausios, šiandien 
įsivaizduojamos, 
ekonomikos srity.
mas, o taip pat jo spinduliavimų 
ištyrimas suteikė didelį smūgį 
senajai pažiurai į atomą; atomo 
struktūrą ima kitaip sau vaiz
duoti. Jaunas danas Nj Boras _ _
(Niels Bohr) sukurė savo garsiai ant laužo. Tam tikrais serumais 
atomų teoriją, pagal kurią ato- (skiep. skysčiai) užkerta kelią į- 
mas yra savo rųšies saulės si- vairioms vaikų (ir suaugusių) 
stema su branduoliu teigiama ■ epidemijoms, pav., skarlatinos, 

tymų ir kt. Gerai pragudę'gy
dytojai chirurgai šiandien ima
si senius pajauninti ir gyvulių 
lytį pakeisti. Hipnozas, kuris 
iar taip nesenai būdavo pajuo
kiamas, kaip velniava, prietaras, 
pagaliau, kaip šarlatanų apgau
lė, šiandien įgudusio gydytojo 
rankose virto galinga gydomą
ja priemone. Grafologijai pripa
žinta mokslo teisės. Tipų moks
las ir organizmų konstitucijos

< žirnelį, kiek kartų že-1 tyrinėjimas stengiasi aiškinti 
hilvQ .vm didpsniK ivz n- zmnumia A»mnnvho Vnin hinln-

; medžiagos (ergosterino) buvi
mas, kuris kraujo išnešiotas pa
daro tą teigiamą gydomąjį efek
tą, kūno priežastimi mes laikom 
saulės spindulius. Tad šiandien 
gydytojai didmiesčių gyventojus 
ima vaišinti presuotų saulės 
spindulių ropelėmis. Vadinas, 
jei sergi angliška liga, ryk sau
lės spindulius ir busi sveikas. 
Angliškoji liga toji varguolių, 
neturinčių savo bute saulės švie-

taij), kaip koks milžiniškas ledy- kuose grūdais virsta, vadinas, 
nas. “Magnuso ‘efektas” išras- oras duona tampa. Nuolat ga- 
tas 1855 m. fiziko laboratorijoj, 
jau 1925 m. technikos mašinose 
eina rotom. Benzino varomas 
auto 1875 m. Vienos mechani
ko Markuso (Marcus) sukons- 
truktuotas jau 1900 m. žemės 
rutulį nukariauna. Prieš kokias 
40 m. (Aronso, Marconi ir Po
povo) buvo išrastas bevielis te
legrafo principas, o kiek Šian
dien radio siųstuvų ir imtuvų 
suriša įvairius žemės rutulio 
kampelius. Tik šioj vietoj, kur 
teorija virsta praktika, kur 
mokslo patiekiančioji, o pritai
komųjų — technikos, medicinos 
ir kt. — mokslų priimančioji 
ranką vieną antrą spaudžia, tai
gi toj vietoj, kur tirpstąs ledy- nys. Miestuose, baigia 
nas kriokliu krinta į 
knyždančius klonius, sukdamas

minnmos vis naujos ir naujos kai, nes jie jau ima lakioti 400 
mašinos ir įvairios musų kultu- — 5OO km. greitumu. Turim 
ra i charakteringos priemonės mažus ir didelius aeroplanus ir 
keičia “kultūriškąjį bei zoologiš- galingus oro laivus dirižablius, 
kąjį” apylinkės vaizdą taip, kaip Dar 1900 m. Europa buvo paly- 
kadaise prieš milijonus metų ginti didelis žemynas; dabar po 
besikeičiant geologinėms eroms. 
Prieš šimtą metų dirbtiniais 
Europos keliais slinkinėjo spal
vuoti pašto vežimėliai. Paskui 
atsirado juodas plieninis arklys, 
dieną verčiąs iš savo šnervių ka
muolius durnų, o naktį baidąs 
savo ugninėmis akimis. Bet lai- ko į Londoną. Atlanto vandeny- 
kas greit bėga, šios baisenybės nas, kadaise buvęs sunkiai įvei- 
dienos, sako, busiančios baigtos, 
nes iššliaužia greitoji tukstant- 
kojė spragė — elektros trauk i- 

o did-

f< ris, sėdėdamas automobily 
kur miesto aikštėje ar gatvėje 
ir laukdamas keleivių išsiima 
laikraštį ir skaito sau ramiai, 
šimtus milionų spausdintų lapų 
išmeta kasdien rotacinės maši
nos, be kurių šiandien jau nebe
gali apseiti periodinė spauda, ir 
ši miliardinė armija, žodžiais 
ginkluota, kur kas galingesnė už 
įvairias arabų ar viduramžio ri
terių armijas; ji, kaip nugalėto
jas triumfo eisenoj, žengia že
mės veidu kovodamas dėl jos 
skelbiamų idealų. Ne taipjau se
nai spaudą vadino septintąja di
džiąja valstybe, o šiandien ja 
vadina jau pirmąja. Ir ši vals- 

! tybė turi kad ir jauną, bet išti
kimą sąjungininką; to sąjungi
ninko ir ginklas ir taktika tie 
patys: ginklas — žodis, taktika 
— mintis, o jo vardas — radio. 
Klasinės senovės Phuruso švy- 
turės virto radio bokštu. Nei 

i šviesa iš jo spindi, bet garsas iš 
ten aidėja, kukliai stovi amžių 
obeliskas. Tačiau virpėjimai, 
kurie iš jo išsiskverbia, virpa 
visuose žemės rutulio kampuose; 
kiekvienoje vandenyno platybių 
apsuptoji* saloje galima klausyti 
didmiesčių melodijos. į kiekvie
ną namą, kad ir kažin kokios

sunkia! net 
perspektyvos 
Radio atradi-

eity nusikratysim ta baisia žaiz
da, kuri ardo europiečių kunus 
jau nuo Amerikos atradimo. Dar 
25 m., gal būt, dukart 25 m. ir 
visą sifilio ligos literatūrą, kuri 
jau Šiandien taip gausi ir plačiai 
išaugo, bus galima be jokios 
kam žalos iškilmingai sudeginti

elektra užtaisytu, ir su besisu
kančiais aplink jį elektronais nei 
giamai užtaisytais. (Tos siste
mos buvo net tam tikras mode
lis sukonstruotas), šveicarų fi
zikas Šredingeris (Schreidinger) 
papildė, patobulino ir užbaigė 
Boro teoriją; skaičiavimais jis j- 
rodė, jog aplink branduolį saulę 
sukasi ne kokie taškai elemen
tai, bet bangų sistemos. Nors 
tie elektronai yra tiek kartų ma
žesni už 
mės rutulys yra didesnis už o- 
buolį, tačiau dabarnykščiam 
mokslui jau visai įmanomas už
davinys išskaičiuoti šių elektro
nų dydžiai ir tyrinėti jų judėji
mo keliai.

Jonų teorija, kuri apie 1900 
m. buvo paslaptingu tik kelių fi
zikų teoretikų mokslu, dabar i sprendimas, tas mokslas jau 
virto svarbiausiu biologijos sky-' konstantuoja paslaptingą atski- 
riumi; visi moksliški terminai;
su šiuo vardu susiję netolimoj 
ateity ne tik kad nebebus jokia 
paslaptingumo skraiste dengia
mi, bet bus įprasti tam tikrų 
profesijų žmonių, pav., kad ir 
farmaceutų, išsireiškimai. Rent
geno spinduliai, prieš 25 m. fizi-

žmogaus asmenybę, kaip biolo
gišką reiškinį. Kraujo tyrinėji
mas priėjo tokį tobulumo laips
nį. jog giminystės santykius 
dabar nustato matematinių for- 
mulų tikslumu. Periodiškumo 
mokslui jau tampa įmanomas 
paslaptingo gyvybės ritmo iš

rų šeimų likimo sąryšį kaip 
gamtos dėsnį. Dėka psichoana
lizės musų protavimas, įgyjęs 
visą eilę labai brangių žinių, žy
miai pralobo.

Mokslas kultūros kalno viršū
nė: aukštai pakilęs, padangėse, 
būdamas tylus vientulis, jis to-

ščiai, kuriems 200—300 km. įgauna intelektuolinį pobūdį, 
greitumas per valandą vieni juo- Fabrikos staklių mechanikas, 80 

jėgų motoro šoferis, kuris vai
ruoja jį žmonių pilna didmies
čio gatve, telefonistas ar radio- 
monteris — labiau dera proto 
darbininkų kategorijai, negu fi- butų storos jo sienos, kad ir ka- 
ziško darbo. O kadangi mašina 
kasdien vis daugiau ir daugiau 
pavaduoja žmogų ir atpalaidoja 
jį nuo sunkios darbo naštos, pa
likdamas jam kur pusę, kur ket
virtą, kur dešimtą dalį to dar
bo, kurį jis iki tol dirbdavo, ir !
be to dar iš viso ji smarkiai di- buvo rodomi mažutėje žais- 
dina produkciją, tai tampa aiš- 'V dėžutėje, šiandien tie pa
ku, kad žmogus vis labiau ir la- Į veikslai iššoko iš tamsios dėžu- 
biau vaduojasi iš novijančios ^s» išaugo milžinais ir įšokę ek- 
fizinio ■ darbo verguvės. Pažan- i ranan ima spyriuotis su gyvu- 
gespėse šalyse 12 vai. darbo die- JV vaidilų scena; jiems dabar 
na pakeista 8 vai. darbu, vaikų reikia didelių patalpų rūmų, jie 
darbas fabrikuose uždraustas,; padėjo sukurti pasaulinį visiems 
šventadienio poilsis tapo negin-1 prieinamą teatrą, kuris kartais

kokių 25 m. ji tapo mažesnė, 
negu kokia klasikinės senovės 
šalis. Dabar koks diplomatas 
ar pirklys daug greičiau ir pato
giau traukia sau iš Konstanti- 
nopolio į Londoną, negu prieš 
500 m. Hanzos pirklys iš Liube-

žin kaip sandariai butų uždary
tos jo durys ir langai, skverbia
si tų bokštų siunčiami žodžiai, 
tolimiausius atkakliausius vie
nuolius jie įtraukia į bendravi
mą su kitais žmonėmis.

Judamieji paveikslai 25 m. at-

kiama susisiekimo kliūtimi ir 
skiriančia tautas riba, šiandien 
tampa lakūnų sportsmenų rung
tynių arena. Prieš 100 m. koks 

į žmonių miesčiuose jau baigė • savo Europos emigrantas, kraustyda- 
; paskutines dienas ištikimas žmo- Į masis į Ameriką, atsisveikinda-paskutines dienas ištikimas žmo-v f k | k C' , X K

milžiniškas tursinas ir paversda- gaus draugas — arklys, jį varo vo su savo giminėmis ir artimai- čijama darbo masių teisė, taip luhai įspūdingai veikia milionus
mas iki tol įiebylią kalnų viršų- lauk motoras, kuriam nereika- ąiais visam gyvenimui, o šian- pat ir atostogos, kurios seniau žmonių. Kaip burtininko lazde-
nių energiją į didmiesčių užėsį lingos avižos ~ jam gana iš- dien jo palikuonis, atlėkęs iš A- tik valdančiųjų privilegija buvo. mostelėjus, atgimsta prieš žiu-
• i __ 19 • a •> >• a i -a ■! • x. i • •• a i • I______ji____ • T?___________ __________i___ i j ‘ mvn aižia nrtrtzi navnilzolai

mas iki tol įiebylią kalnų viršų-

ir dundesį — tik čia stebėtojui gerti benzino; jis patenkino se- i_____  ( ___ __ r________
aiškių aiškiausiai atsiveria kul- novės žmonių fantaziją — ture-1 !4 ekvat. ilgumo kelią, priėjęs 
turinė mokslo galybė. j ti važiuojamą vežimą. Klaikių1 kur prie telefono, kalba su li-

25 m. chemijos ir technikos! miškų, tyrumų, net dykumų keikusiais čia savo giminėmis. Jos 
Turim skystas anglis; iš anglių liais ūžia ir urzgia dulkių debe-į visos susisiekimo priemonės su- 
atmatų, kurios musų tėvams ar 
seneliams atrodė niekam nereU 
kalingos ir už jų išvežimą mokė
davo pinigus, šiandien 
puikiausius nuo saulės 
kančius dažus. Iš 
šiandien 
kių migdančių 
noromis nenoromis 
senovės graikų 
Leta. Iš oro, to 
nesugaunamo oro, šiandien ga- šuj musų namų stogų jau ūžia 
mina trąšas, kurios musų lau- nauji milžiniški metaliniai pa u k-

sis sukeldamas auto. Kas jam,'artina žmones: juros eina šiau
šiant guminėmis kojomis ark-' ryn, kalnai žemyn, o žemės ru- 
liui, rungtynių greitasis arklys, tulys mažyn.
rusų lygumų “lychaja troika” j Nepaprastai padidėję išsiplė- 
(šmarkštus trejetas), Andų ter- toję mainai, esant gerom susi- 
peklių lama, Sacharos ar Arabi-1 siekimo priemonėms, leidžia 
jos kupranugaris, tas vad. “dy-1 šiandien gabenti mašinas į tas 
kūmų laivas”, visi jam turi 

Gyveniman naują 
gadynę, to 

nematomo, naujo gyvumo gadynę. O ore. vir-

gamina 
neblun- 
asfalto 
smar- 

jog
venki tokių 

vaistų, 
atsimena nusilenkti.

mitologinė. “Zoon technikui

rovu akis gyvi paveikslai ir sce
nos iš pačių tolimausių šalių gy
venimo. Bet tai dar ne viskas. 
Mes gyvename išvakarėse dar 
didesnių ir nuostabesnių stebuk
lų. Nebylys paveikslas pradeda 
kalbėti. Dar 25 m., ir kalbąs ek
rano žmogus taps plastiškas, pa
sipuoš įvairiomis spalvomis, iš
spruks iš. viešo ekrano ir įsi- 

karaliams. Mikroskopas, kuriuo I skverbs į kasdieninį šeimų gy- 
dabar naudojasi musų mokyklų 1 venim!} šiandien kino ekrane 
mokiniai, Linėjui butų buvęs vi-!augaIai auga greičiau kaip jgar. 
so jo gyvenimo svajonės įkunė- ’ aajęs pranašo Jono medis ties 

i jimas. Už telefono aparatų Na- Ninevijos vartais; per keletą mi- 
poleonas tikriausiai butų visą nučių įvyksta visas augalo kiti- 

nustLla buv7papraštu raumZ įaraliją Padovano«s- Vaisius, ,nas> pradedant grūdo dygimu ir 
nų darbu, jis vis labiau ir labiau kur'c pr'PS ! baigiant vaisių prinokimu. Va-

š'mt metų puošdavo tik karalių dinag> galim matyti, kaip žolė

merikos į Europą ir perskridęs; „ , . . , .• z .i__ 17 _ Gamyba, kuri dabar virsta ga-1
myba be galo be krašto, apibe
ria šiandien žmones tokiais lo
biais, kokių buvusios kartos nė 

! sapnuoti nesapnavo. Elektros 
lemputė, kurią dabar vartoja 
ūkininkas eidamas gyvulių šerti, 
prieš 500 m. butų buvusi di
džiausia ir šauniausia dovana

vietas, kur žaliava gaminama, o 
tai labai žymiai pakelia žmo
gaus darbo produktingumą.

Dėka mašinų žmogaus darbas

kos vodovėliuose priklausę kuri-Į Ii nuo kasdieninio pasaulio. Tik z 
ozų sričiai, šiandien virto papra- kaip išimtis jo išvados bei vai
sto gydytojo praktiko rankose 
ne daugiau kaip tik įrankiu. Jie koks sniegynas nuūžia, laužyda- 
kas metai vis labiau ir labiau 
atidengia žmogaus ir gyvulio suomeninio gyvenimo, į jo kas- 
organizmo paslaptis. Net pati' dieninių interesų žemutį slėnį, 
saulė jau apeita. Tamsiam jau Bet tai tik išimtis. Paprastai gi, 
nebe fiziko burtininko, bet gy- būdamas kupinas nepaprastai di- 
dytojo kabinete iš aliumini jaus dėlės energijos, jis lėtai ir nežy- 
dežutės skverbiasi saulės spin- miai šliaužia į gyvenimo klonis

šiai nusirita nuo kalno, kaip

mas ir griaudamas sena, į vi-
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bei didikų stalus, šiandien per
ka sau gatvėn išbėgęs darbinin
ko vaikas.

Kultūra, kuri dar taip nese-p<ogs kilmingas riteris.
Inai spietėsi tik miestuose, be to skirtumas! 
ir čia ji viešėjo tik nedaugelio 
namuose, šiandien pažangiose ša
lyse tampa visiems prieinama ir 
įmanoma. Tose šalyse kiekvie
nas lanko mokyklas, skaito po
puliarias knygas ir įvairius pe
riodinius leidinius, kurie norin
tiems atveria plačiausias lavini
mosi perspektyvas bei galimu
mus. Bendras žmonių švietimas 
yra jau gana aukštai pakilęs ir 
vis dar kyla. Jei prieš 50 metų 
Emersonas yra pasakęs: “Musų 
vaikai juokiasi iš tų klaidų, ku
rių pridarė Plinijus savo gam
tos istorijoj”, tai mes galim drą
siai tvirtinti, kad toks genijus, 
kaip Gete, po kurio mirties dar 

1100 metų nepraėjo, tikriausiai 
! negalėtų sekti 7 ar 8 gimnazi- 
! jos klasės fizikos pamokos. No
rėdamas suprasti, pav., tą kas 
kalbama pamokos metu apie 
Rentgeno spindulius, jis turėtų 
įveikti visą elektros skyrių su 
šimtais naujų terminų bei sąvo
kų.

Prakaitu apsipylęs žmogus, 
dirbdamas nuo aušros iki vėly- 
baus vakaro, neturėjo nei laiko, 
nei nuovokos, pagaliau, nei no
ro kultūrinėmis idėjomis bei 
idealais interesuotis, juos supra
sti bef svarstyti. O Šiandien šo-

auga.
1928 m. valdininkas bei tar

nautojas ir XII ar XIV amžiaus 
, Koks 

Kaip jie nepana
šus į vienas antrą vien tik išorės 
žvilgsniu metus. Pirmasis jo gy
venamam name naudojasi kelia
mąja bei nuleidžiamąja mašina, 
savo bute — vis viena kokiam 
aukšte jis gyventų — turi, kiek 
tik nori, šalto ir šilto vandens, 
jo butą šildo centralinis šildy
mas, apšviečia elektros šviesa, 
pridėkim dar telefoną, radioj 
nuosavą automobilį ar motorcik- 
ą, kuriais jis važinėja ne tik 
)0 miestą, bet dažnai po kelias
dešimt kilometrų ir už jo ir tt. 
9 pastarasis lindėdavo savo drė
gnuose, mauruose, beveik be lan- 
yų mūruose, deginamų malkų fa 
žvakių kvapais pakvypusiuose. 
žilos senovės darbo žmogus bu
žo vergas, viduramžiais bau- 
Ižiauninkas, o šiandien mašinis

tas, pypkę rūkydamas, tik seka 
;au judesius geležinio milžino, 
kuris dundėdamas atlieka didelį 
iarbą ir pavaduoja ne tik jį 

. /ieną, bet ir keliasdešimt ar ke
lis šimtus kitų dvikojų darbinin
kų. Išblyškusi audėja, kurią 
;aip mėgdavo praėjusių šimt- 
nečių novelių rašytojai, po ke
liolika valandų per parą sėdėda-

(Seka ant 2-ro pusl.()
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25-ri mokslo bei technikos pažangos metai
(Seka nuo I pusi.) šventųjų slibinų stabai Šancha

juje šiandien dažnokai pasipuo
šia spalvotais lapeliais, kur skeb 
biama arba smerkiama komuni
stinės idėjos; o Naujosios Ze
landijos šalis apie kurią mes 
tik šiek tiek esam girdėję per 
kokią vieną geografijos pamoką, 
šiandien virto šalimi, kur socia
linė higiena aukščiausiai pakilu
si ir kur vaikų mirtingumas ma
žiausias.

Visa žmonija dabar gyvena 
milžiniško kultūrinio sąjūdžio 
gadynę ir visuotinės gyvenimo 
neotechnikos procesą. žmogus 
visur pasikeitė ir tebesikeičia, o 
šis kitimas yra rezultatas to plė
tojimosi, kurį mes čia tik bend
rais bruožais esam pažymėję. 
Mokslas ir technika — šit tie 
tėvai naujo žmogaus, kuris ruo- 

šiandie inžinierius1 šiasi naują pasaulį kurti, žmo- 
savo specialybės kolegams daro gus turi būti dėkingas technikai, 
pranešimą apie rotorą, rytoj į- kaip savo motinai, ir su didžiau- 
vairių šalių specialus žurnalai 
jau spausdina šį pranešimą, už
poryt milionai laikraščių lapų 
skelbia savo skaitytojams naują 
žodį “rotoras”, o artimiausio 
sekmadineio tų laikraščių ilius
truotuose prieduose galim maty
ti rotoro paveikslėlius; už šei
mos stalo, mokykloje, sporto 
aikštėse ir tt. užgirsit klausimus 
ir aiškinimus, “kas yra roto- 
ras?“ Dar vienas kitas mėnuo 
ir naujas terminas taps kasdie
ninėje kalbos apyvartoje įprastu 
dalyku. Bet nauji žodžiai yra ir 
naujos sąvokos, o naujos sąvo
kos — naujas protavimas. Dėl 
to ir bendras protavimas vienu 
aukštu pakyla aukštyn. Kadan
gi aeroplanams, spaudai beveik, 
o radio visiškai nėra nei fiziniu 
nei dvasiniu muitinių bei kitų 
kliūčių, tai žmonių švietimas nu- i 
stoję buvęs prabangos dalykas, 
kuris Įmanomas buvo tik išrink
tiesiems, bet tapo visiems ir 
kiekvienąm prieinamas labas.

žmonija, iki šiol buvusi gry
nai atitraukta sąvoka, vienetą 
zoologinėj klasifikacijoj, o isto
riškos perspektyvos akimis žiū
rint — paprasta fraze, šiandie, 
—tegul kas kažkaip neigia, — 
tapo realybe. Ir tenka pastebėti, 
jog tai yra kulminacinis žmonių 
kultūros laimėjimas. Negras, ku
rio senis už saują stiklinių ka
rolių vergijon parduotas arba 
baltųjų, kaip kokia zebrą, sume
džiotas ir už Atlanto'vandenyno 
išvežtas, važinėja sau laisvas A- 
merikos ar Ugandos keliais mo- 
torciklu ir moka jį vairuoti, iš
ardyti ir atskiras dalis vėl su
dėti ne blogiau, kaip jo tėvas 
ar giminiečiai ietis bei vyly
čius svaidyti. Amerikos indė
nai, “Odinės Kojinės“, sūnus bei 
anūkai nebešoka su tomahaukais 
rankose aplink pririštą prie me
džio belaisvį, bet ginčijasi Boli
vijos indėnų universitete dėl 
Prudono bei Lenino teorijų.

vo susikuprinusi staklėse tvan
kioje lūšnelėje ar manufakturi- 
ninko dirbtuvėje, šiandien au
džiamųjų staklių šaudyklė žaibo 
greitumu lakioja tarp plieninių 
dantų, o darbininkei paspaudus 
tų staklių svirtj, jos išmeta krū
vas gražiausių nėrinių bei kar- 
binių.

Kiekvienas naujas išradimas, 
atradimas bei metodas didina 
vis naujais ir naujais žodžiais 
žmonių kalbos lobyną, o musų 
galvojimą - naujomis sąvoko
mis. Jei palyginti su musų tė
vų kalba, tai mūsiškė neregėtai 
pralobo įgyjusi šimtus naujų žo
džių bei sąvokų iš technikos, me
dicinos, ekonomikos, politikos iri 
kt SriČių i nvi n invi 11 c '

sios pagarbos jausmu žiūrėti j 
mokslą, kaip į savo dvasišką tė
vą. Vertė J. G.

Ar žinai—kad
—Amerikos prezidentas gau

na algos 75,000 dolerių per me
tus.

—Amerikoj kareiviai dėvi 
uniformą tik karo tarnybos me
tu. Atostogose, sporto žaidimuo
se ir kitur dėvi civilę unifor
mą.

—Paišeliai pradėta išdirbinėti 
1565 metais Anglijoj.

—Rentgeno spinduliai išrasti 
1895 metais Vokietijoj daktaro 
V. Roentgen.

Amerikoj yra 105,926 karo 
gauna valstybi-invalidai, kurie 

nes pensijas.
—Kristaus 

milijonai žydų, 
apie 16 milijonų.

—Bolševikai gavo savo var
dą 1903 m. rusų socialdemokra
tų konferencijoj Londone.

—Vienas anglų mokslininkas 
skelbia, kad stipriausi vaikai 
būna iš 35 metų tėvo ir 30 metų 
motinos.

—Vedybos Amerikoj 1916 m. 
1,1 (/( sumažėjo, o perskyrimai 
3,1% padidėjo. Tais metais bu
vo 1,102,079 vedybos ir 180.- 
868 perskyrimai.

—Diktatoriai
čius. Rusijoj iš 100 yra 37 be
raščiai, Lenkijoj — 36, Ispani
joj—60, Italijoj—52.

—Karalių algos: Siamo kara
lius ima algos per metus 3 ir

laikais 
dabar j ų esą

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Ruel Lumber 
Company 

DU YARDAI
Yard No. 1 — Hydc Park 1726
Yard No. 2 — M t. Greenvvood

Mcs pasiūlome sekamą

71th St. & Stony Island Avė.
59 lllth St. & Homan Avė.

su dideliu jums sutaupymu

VARTOTAS LUM BERIS

Trumpos lentos po $15.00 už tūk
stantį pėdy.

IIro« lentos už bargcno kainas.
Didelis pasirinkimas vartotų du
rų, langų, rėmų, plumbingo pai- 
pų, pclčių vogų ir t. t.

NAUJAS LUMBERIS
IR MEDŽIO DIRBINIAI

Mes turime stuke pilnų pasirin
kimu naujo lum bėrio, visokios rū
šies ir didumo, kieto medžio grin
dims, rėmų, langų, medžio dirbi
nių, Wall Boa r d, Plaster Board ir 
CEt()TEX, pamatas plasteriui ir 
insuliatorius nuo garsų ir tempe
ratūros.
Taipjau stogų dengimo ir plum
bingo reikmenys.

Musų atakas yra pilnas. Mes patiekiame vieną lentą ar vagoną 
ENTRA SPECIALUS KAINOS ANT GARAŽO MEDŽIAGŲ 

IR UŽDARYTŲ PORČ1Ų PELČIŲ
MEDŽIAGA DEL GARAŽIAUS — $90 ir augščiau.

Galima pirkti ant mėnesiniu išmokėjimų. 
Ateikite ir pasimatykite su mumis arba telefonuokit

HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsinie jums pinigų.

Visus užsakymus pristatome greitai.
* *

pusę miliono dolerių; Italijos
—3,200,000 dol., Anglijos
2,250.00 dol., Ispanijos — 1,- girtuoklis, bet žydų tautoje to- 
775,000 dol. Belgijos 775,000
dol. Jugoslavijos— 665,000 dol/tinoj degtinė neuždrausta, ją 
Rumunijos*—500,000 dol. Danį- laisvai pardavinėja viešbučiuo- 
jos—800,000 dol. Norvegijos— 
224,000 dol. Rusijos caras im
davęs—8,500,000 dol, buv. Vo
kietijos ir Austrijos karaliai 
imdavo po 5 milionus dol.

—Drugių ir peteliškių yra už
registruota apie 50,000 rūšių, 
bet gamtininkai sako, kad šis 
skaičius nėra nū pankta dalis to, 
kiek yra iš viso Įvairių rūšių 
drugių ir peteliškių.

—Belgijoj pratinami prie lau
kų darbų drambliai.

—Vokietijos mokslininkai mė
gina daryti cukrų iš oro.

Skorpipnai gali gyventi ne
ėdę 368 dienas, vorai iki 17 
mėnesių.

—Lenkiško cukraus pernai Į- 
vežta Į Lietuvą 118,000 cent
nerių.

—Čekoslovakijoj per žemės 
reformą išdalinta 173,000 ha.

—Vokietijoj Įsteigta žiurki
ninkų arba kamerjegerių są-

Jos nariai gaudo peles, 
naikina blake ir kitus 
įnamius, 
praėjusias Kalėdas iš 
karaliaus tvartų par-

gyvena, girtuokliais netampa. 
Tiesa, pasitaiko vienąs kitas

kių nedidelis nuošimtis. Pales- 
neuždrausta, ją

se ir valgyklose, bet mažai kas 
perka.

—Prancūzijos prezidentas
Doumergue yra pirmutinis pro
testantas, užėmęs Prancūzų 
prezidento vietą.

—Šovinizmas arba kraštuti
nis patriotizmas gavo vardą nuo 
Napoleono kareivio Vicole Chau- 
vin, nes jo draugai iš jo iki pradėta vartoti 
kvailystės tėvynainiškumo juok- Italijoj.
davosi.

šovinistai ir dabar vadinami 
per daug demonstruoją tėvy
nės vardą žodžiais. Jie visus ki
tus neigia ir, pasitaikius pro
gai, net iki mirties pasiryžę 
sau nepatinkamus mušti.

—Yra išrastas naujas gra
mofonas, kuris elektros jėga 
pats pakeičia plokšteles. Klau
sytojas be jokio vargo gali klau
sytis gramofono, kaip radio.

—Cigaretai ir papirosai pra
dėta rūkyti nelabai senai. 
Spaudoje žinia apie jų išradimą 
pasirodė 1842 m. tuo metu jie

i Francijoj ir 
Anglijoj pradėta var

toti 1870 m.

Žymus Lietuviai Remia
LOUIS L. EMMERSON

I Gubernatorius Ant 
Republikonų Tikinto

junga, 
žiurkes, 
trobesių

—Per
Anglijos
duota 18 kiaulės už $8,500. Va
dinasi, ir karalius užsiima pel
ningu kiaulių ukiu.

—Kasdien Paryžiaus turga
vietėse parduodama apie 250 
tonų mėsos, 300,000 kilogramų 
žuvies, 80,000 kg. paukštienos.

—Anglijoj 1925 m. pirkta iš 
užsienių kiaušinių už 19 milio- 
nų svarų sterlingų.

—Palestina yra blaiviausia 
pasauly šalis. Joje nėra prohi- 
bicijos ir nėra karčiamų. Pales
tinos gyventojai mahometonai 
ir žydai svaigius gėrimus nei
gia, nes juos vartoti draudžia 
jų tikyba. Bendrai, žydų tauta 
yra blaivi. Nežiūrint, kur jie

TOA COHVAt****" 
MFRIIHING 

O O 00 f O* TW<

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPraSykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th' St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

valdo beraš-

H-hitI Mh-m-i-l
Ka Eudeikio Vardas Reiškia

LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kodėl Jus Turite Saukti Eudeikį

Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (grabus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bilc vienas kitas graborius. Kainos 
grabų yra įvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų.
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitą, atsakantį ir man
dagų patarnavimą.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS: 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yards 1741 ir 1742

MBMK SKYRIUS 

3201 Auburn 
Avenue 

lioulevard 3201

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue
Lafavette 0727

SKYRIUS* 
1410 & 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794

Išreikšdami pasitikėjimą, kad Louis L. Emmer- 
Republikonų kandidatas j Gubernatorius, duos
• • • J 1 • 1 • vi • 1 . « . «

son, nepubliKonų Kandidatas j Gubernatorius, duos 
valstijai tvarkią, ekonomišką ir konstruktyvę ad
ministraciją, žymus Chicagos lietuviai piliečiai in- 
dorsavo jo kandidatūrą ir remia jį ir jo bendrus 
ant Republikonų tikieto.

Jie nurodo, kad per pastaruosius 11 metų p. 
Emmerson vesdamas Valstijos Sekretoriaus ofisą, 
svarbiausi ofisą po gubernatoriaus, parodė, kad biz
nio tvarkumas gali būti pritaikintas ir prie visuo
meninės administracijos. Ofiso biznis labai padi
dėjo, bet vedimo išlaidos žymiai sumažėjo, palygi
nus su padidėjimu biznio.

Apie $100,000,000 p. Emmerson surinko ir pri
davė valstijos iždinei viešųjų kelių statybai. Jis 
buvo vienas tų, kurie išdirbo pieną tiesti kelius iš 
pinigų sumokamų už automobilių laisnius ir neuž- 
dedant tiesioginių taksų ant žmonių.

Savo kampanijoj i gubernatoriaus vietą, p. 
Emmerson prižada, kad jo administracija išdirbs 
rimtą pertvarkimą taksų sistemos, kuri nuimtų 
nuo namų ir kitokių nuosavybių nelygaus taksavi- 
mo naštą, kurią jie dabar neša. Jis prižada vesti 
valdžios reikalus ekonomiškai, tuo sumažinant ad
ministracijos išlaidas. Jis dėmisi įstatymais nau
dai darbininkų ir dėl paakstinimo industrijos ir 
reikalaus tinkamo tvarkinio visų valdžios departa
mentų.

Jo bendrai ant valstijos tikieto dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime per daugelį metų ir yra 
gerai žinomi Illinois gyventojams Jie eis savo 
pareigas taip, kaip visuomenė turi teisės reikalauti. 
Tarp tų kandidatų yra sekantys:

OTIS F. GLENN, kandidatas į Jungt. Valstijų 
Senatorius, yra buvęs narys Illinois valstijos se
nato ir yra gerai žinomas Chicagos advokatas.

FRED E. STERLING, kandidatas į Vice-Gu- 
Į| bernatorius (tą vietą ir dabar užima), yra laikraš

čio leidėjas Rockforde ir ilgus laikus eina visuo-1 
I menines pareigas. _ Į
I WILLIAM J. STPATTON, kandidatas j Valą- 
I tijos Sekretorius, pirmiau buvo galva Konservaci

jos Departamento.
I OSCAR NELSON, kandidatas į Auditor of Į 
I Public Accounts (tą vietą ir dabar užima), yra ge-1 

rai žinomas bankierius ir viršininkas kelių indus-1 
I trinių korporacijų.
| OSCAR E. CARLSTROM, kandidatas į Attor- I 

ney General (tą vietą ir dabar užima), pasižymėjo I 
| savo tarnyba karo laukuose laike pasaulinio karo I 
j ir yra gabus advokatas ir visuomenės reikalams I 
| tarnaująs žmogus.

RUTH HANNA McCORMICK, kandidatė į 
Congressman-at-large, yra viena iš geriausia žino- II 
mų moterų Jungt. Valstijose.

RICHARD YATES, kandidatas į Congressman IĮ 
-at-large (tą vietą ir dabar užima), yra buvęs II 
Illinois gubernatorius ir sūnūs karo gubernatoriaus II 
Richtir'cl Yates. Jo darbuote Kongrese rekomen- IJ 

' duoja jo išrinkimą.
Šis stiprus tikietas užsitarnauja paramos visų I 

gėry piliečių. • II
Išrinkimas Herbert Hoover ir Charles Curtis I 

prezidentu ir vice-prezidntu ir Louis L. Emmer- II 
son ir jo bendrų ant valstijos tikieto, yra svarbiau- II 
sias dalykas norint geros valdžios visoje šalyje ir II 
valstijoje. • II

Republikonų administracija užtikrina tvarkią 
ir teisingą valdžią.

Šis pareiškimas yra remiamas sekamų įtekmin-1 
gų lietuvių, kurie pasirašė po pareiškimu, raginau-1 
čiu visus remti Republikonų tikietą:

Joseph J. Elias, prezidentas Universal State 
Bank, 33rd & S. Halsted Sts.

Dr. Anthony J. Zimont, Dentistas, 3252 So. 
Halsted St.

Anthony A. Slakis, Advokatas, 77 
Washington St.

Kasimir P. Gugis, Advokatas, 127 
Dearborn St.

John B. Brenza, 29 S. LaSalle St.

West

North
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Skaitytojų Balsai
Jokeliai Amerikos 

politikoj

Rašo Dr. A. Montvidas

Kadangi Jungtinėse Valstijo
se yra tiek daug mokytų ir ga
bių žmonių, kad visiems neuž
tektų vietų nė valdžioj, nė pro
fesijose, tad didžiuma jų užsi
ima bizniu. Biznis Amerikoj už
simoka labiau, negu profesijos 
ir valdžios vietos. Nestebėtina, 
kad gabieji žmonės ir nesisten
gia tapti valdininkais. Neretai 
vyriausių valdininkų vietas už
ima peštukai, nemokšos ir leng
vai paperkami žmonės. Piniguo
čiai patvarko rinkimus ir įsako 
išrinktiesiems, ką daryti. Vadi
nasi, šią šalį valdo ne politinės 
partijos, ne idealistai, ne politi
kai, o turtas. Partijų rietenos 
ir kovos čia yra abstraktis da- j 
lykas. Mažosios partijos, kokias 
laiks nuo laiko sukuria Ameri-; 
kos idealistai, 
nes gyventojai

[Oioųj ajjpvj pu* ontronv)

Dirižablio “Graf Zeppelin” motoras

Anglijos 
“Naujie- 

m. mirt 
planuoja-

civilizacijos nelaimių.
Dauguma žmonių, sako profe-

ją kaipo globėją — Hooveris musų 
vargo nepatirs.

Taip stovi šiais laikais repub- sorius, nekreipia jokio dėmesio 
likonų aukščiausieji politikos 
sluoksniai.

Al Smith stovi už Lakęs to 
Atlantic Ocean water route per 
Hudson upę. Gi Norman Tho- 
mas yra už visus teisingiausia 
Amerikos garbes gynėjas ir 
žmonių užtarėjas.

—- Tylintis.

j triukšmą. Jie, taip sakant, 
apsipranta su juo. Bet nežiū

rint j tai, nuolatinis triukšmas 
neįmanomai veikia nervų siste
mą. Rezultate pasireiškia dide
lis padidėjimas nervingumo 
tarp miesto gyventojų.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
MARGUMYNAI

jame ilgiau pagyvenęs sveiko 
proto žmogus tampa civilizuo
tas. Jis supranta, kad religi
niai dalykai yra asmeninis žmo
gaus reikalas. Miestų gyvento
jai susideda iš įvairių rasių, ti- 

čią neprigvja, kybų ir tautų žmonių n čia ne
suinteresuoti ra vietos vienai prieš kitą ko- 

bizniu, o ne akademiškais klau- 
simais. Tokia komunistų parti- 8™es riaušes miestuose sukelia 
ja, kuri nestoja skelbusi, kad | kaimo auklėtiniai ir jiems įtal- 
milionai darbininkų bėga iš bur-j ateina miesto puspročiai, 
žuaziškų unijų pas juos, kad vi- tokis .Amerikos Ku Klux 
si darbininkai ir ūkininkai su!|'lanas "įsikerojo ne viename 
jais, da, rodos, nėra išrinkusi I d,d«sniame mieste,,o laba! tar- 
niekur net paprasto aldermano ^rpe . vakann,ų lr. P,ctln‘«

Basines, tautines ir reli-

partijoj aš nematau nieko gere
snio už Hooverio partiją — abi 
gina turčių reikalus, vienok kuo
met rinkimuose vaduojamas! 
religijos pagrindais, negalima 
tylėti. Gal butų nebloga, kad 
žydai, negrai, katalikai, bedie
viai, ateiviai imtų ir įraguožiuo- 
tų kataliką į Baltąjį Namą, kad 
sulaužius protestonų tradicia- 
jas. Suprantate, aš nenuma- 
tau, kad Smithas tarnautų dar
bo žmonėms, nes kapitalistai 
pasirinko jį savo kandidatu. Bet 
tokis pat yra ir Hooveris.

prezidento vietą peršamas žmo
gelis aklai pildys savo viršylų 
įsakymus.

Jau pirma mėnesio minėjau 
apie Kellogg’o taikos sumany
mų — britų diplomatų padik
tuotų — skelbimą. Kellogg’ą 
britai išmokino britų pasaulė
žiūros, jam be ambasadoriau
jant Londone.

Nūn reikia ir į prezidentus 
peršamą Herbert Hooverį užža
vėti britų didybės svaiguliu. 
Todėl britų užsienio reikalų mi- 
nisteris Chamberlainas net į Ca- 
lifornią atkeliauja pasimatyti su 
“mužiku” Hooveriu ir jį užhip
notizuoti — pavergti 
reikalų vykinimui. 
nos” rugp. 16, 1928 
apie Chamberlain’o
mą konferenciją Californijoje su 
Herbert Hoover. Mat Kellog- 
gas jau atitarnavo savo;’ rei
kia “naujos šluotos” toliaus bri
tų užmačioms vykinti.

“Herald and Examiner” Chi
cago, iš Spalių 18 d., 1928 m., 
aprašydamas Secretary of State 
Frank B. Kellogg’o St. Paul, 
Minn., spalių 17 d., 1928 m., 
politinę kalbą, tarp kita ko ši
taip pažymi: “On the question 
of the proposed deep water way 
eonneeting the Great Lakęs and 
the Atlantic. Ocean, Mr. Kel
logg committed Hoover unre- 
servedly to the St. Lawrence 
route as opposed to the posible 
“all American” route 
New York statė.”

Jau iš šito matyti, kad Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
riui rupi Hooverį taip įtikinti, 
kaip jau yra Kelloggas įtikintas, 
kalbėti ir veikti taip, kad butų 
nauda ne vien Amerikos gyven
tojams,
Anglijos Imperijos reikalams. 
Už tokį patarnavimą Anglijos 
Imperijai — Hooveris galėtų at
sukti nugarą visiems Amerikos 
piliečiams — bet turint Britahi-

Dalyvavo savo kojos laidotu
vėse. Vengrijos sostinėj, Buda
pešte, neseniai įvyko labai keis
tos laidotuvės. Turtingam pirk
liui Maurice Diamant tapo am
putuota (nuplauta) viena koja. 
Kadangi sulig žydų ritualu 
kiekviena kūno dalis turi būti 
palaidota, tai pasveikęs po ope
racijos Diamant nutarė palai
doti savo koją. Laidotuvės bu
vo atliktos žydų kapinėse su 
visomis ceremonijomis.

1924 m. tame pat mieste Leo- 
pold Haas palaidojo abi savo 
kojas. Kai po dviejų metų 
Haas mirė, 
atkastos ir 
kitu kunu.

tai jo kojos tapo 
palaidotos kartu su

aeross

11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio užbaigus Spalio 3 d., 1928, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos
♦

RESURSAI
Loans and Discounts ...............................
Overdrafts ....................................................
U. S. Government Inveslinents ..........
Municipal and Corporation Bonds ...
Banking House Eųuity ...... <..................
Furnlture and Fixtures ........................
Cash on Hand and Due from Banks 
Othcr Sundry Resources ......................

Totui Resources ....,...................................

$2,674,873.65 
........ 596.22 
... 103,005.90 
.. 689,942.33 
... 168,600.00 
.... 20,875.35 
... 689,387.10 
...... 2,802.80

$4,350,083.35

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ..................
Su r plūs .............. «...............
Undivided Profits ............
Keserve Account ..............
Dividens Unpaid .............
Deposits ..............................
Due to Banks ..................
Re-Discounts .................... .
Othcr Sundry Liabilities

Totai Liabilities ...............

.$200,000,00 
... 200,000.00 
... 130,259.55 
.... 46,557.72
„....... 856.00
3,744^41.99
.. 10,357.03 

. . 5,000.00 
.... 12,211.06

$4,350,083.35

ir vargiai turi nors kelis poli- 
cistus visoj Amerikos policijoj. 
Vietoj dalyvavus rinkimuose, 
komunistai velyk juos senu1 
įpratimu boikotuotų arba užsi
imtų kaziravimu bei “cross- 
word puzzle” rišimu. Kitoms 
mažoms partijoms, kad ir seka
si kiek geriau, vienok ir jos jė
gos neįgyja.

Ir šiemet, nėra abejonės, pre
zidentu taps išrinktas republi
konų arba demokratų kandida
tas, nors sąžiningi ir nuoširdus ' 
Idealistai balsuos už kitas par
tijas.

Man ir milionams kitų visai 
nesvarbu, ar prezidentu liks 
Hooveris ar Smithas. Tylusis , 
Coolidge irgi butų galėjęs pasi- j 
rinkti toliau tęsti savo tarnybą 
Baltajame Name — ir Ameri
kos gyventojai butų patenkinti, - 
o keletą nepatenkintų galima 
deportuoti arba policisto lazda 
numaldyti.

Taig ne apie politiką aš no- j 
riu kalbėti, o apie tuos joke- , 
liūs, kurie tiek daug triukšmo < 
kelia šiuose rinkimuose dėl kan
didatų asmeninių pažvalgų. 
Amerikos konstitucija yra at- ,

valstijų piemenų ir necivilizuotų 
kaimo ir miestukų jokelių. Da
bar šitie jokeliai ir visokie me- 

’itodistų ir baptistų fanatikai 
kartu su prohibicijos įstatymą 

butlegeriais ir 
kataliko ne- 
prezidentus. 
rojus nuo 

laikų kaip

Tylinčio pastabos apie 
republikonų kandidatą 
J. V. Prezidento vietai

bet užvis pilniausiai
Iš paties kandidato gyvenimo 

aprašymo mes matome gerai 
disciplinuotą darbininką, pas
kui jau didelių turtų valdytojų 
ištikimą agentą. Tasai į J. V.

♦ * *
Triukšmas. Prof. W. A. Spoo- 

ner, pagarsėjęs anglų moksli
ninkas, tvirtina, kad miestų 
triukšmas yra viena didžiausių

A STATE SAVINGS B A.N K
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Didžiausias Išpardavimas
palaikančiais, 
sukčiais rėkia, kad 
galima įsileisti į 
Tokis munšainierių 
pat apaštališkų
North Carolina, tokia baptistiš- 
koji Georgia, kuri ir dabar sta
to gėrimus kaimynėms valsti-’ 
joms, tokie karvių gąnyklų val
stija South Dakota ir tuščioj i 
Nevada, kurių kiekvienas gara
žo savininkas žino, kur degtinės 
gauti, ir kitos grynai demokra
tiškos valstijos, kurios visuomet 
demokratų partiją rėmė, šiemet 
buntavojasi prieš Smithą, nes 
jis katalikas ir nėra metodistiš- 
kos ir baptistiškos prohibicijos 
šalininkas.
“Katalikas negali būti Jungti

nių Valstijų prezidentu”, kate
goriškai pareiškia kiekvienas 
protestonas. Kodėl ne? Kon
stitucija nedraudžia. Kuomi 
geresni protestonai, kurie įsta
tymais draudžia dėstyti moky
kloj evoliuciją ir geologiją, ku
rie užveda bebdžionių teismus,

Oiicrffl

PADIDINK SAVO 
UŽDARBĮ

RADIO
Tiesiai Iš Lietuvių Dirbtuves

Radių kainos yra nuo $70 iki $500. 
Dabar Radios parduodam nupiginto
mis kainomis.

Taipgi parduodam MAJESTIC ir 
FADA Radios. Visi setai elektra ope
ruojami. Modeliai 1929 metų.

Lengvus išmokėjimai ir priimam 
senus radio i mainus.

Pas mus taipgi galit gauti bile ko
kių elektrinių išdirbinių.

skyrusi bažnyčią nuo valstybes i kurie bruka bibliją į viešas mo- 
ir mokyklos ir, nors nedraudžia 
jokiai religijai gyvuoti, vienok 
nusako, < kad nė viena neturi 
specialių privilegijų. Esant re
liginei tolerancijai, visai neiš
puola klausti, ar kandidatas yra 
religinis žmogus, ar be jokios 
religijos arba kokios jis religi
jos. New Yorko valstijos mies
tų gyventojai pakartotinai iš
rinko kataliką Smithą guberna
torium, nors didžiumoj jie yra 
protestonai, bedieviai ir žydai. 
Pats Smithas, kuris yra didmie- 
styj gimęs ir augęs, nors ir pa
krikštytas ir vadina save kata
liku, vienok iš jo kalbos ir dar
bų galima suprasti, kad jis nė
ra tokis vištgalvis, kurių pilnos 
katalikos bažnyčios ir kurie, 
paibeliai žino kodėl, vadina sa
ve katalikais. šitos davatkos 
netoli išimtinai susideda iš kai
miečių. Mieste augęs arba

kyklas, kurie įstatymais sekma
dienį paverčia į kapinyną, kurie 
da ir šiandien gina įstatymus, 
išleistus prieš raganas ir raga
nius? Pietinių valstijų baptis
tai ir metodistai da ir šiandien 
neleidžia negrams balsuoti, nors 
konstitucija duoda jiems lygias 
teises su baltaisais. Ne kas ki
tas kaip protestonai įvedė pro- 
hibiciją ir palaiko ją net žmo
nių šaudymu. Protestonai sukū
rė ku Klux Klaną kovai prieš 
negrus, žydus, katalikus, 
kalus ir 
Manas,
Moterų Krikščionių Blaivybės 
Unija ir kitos fanatikų ir neto
lerantiškų žmonių organizacijos 
fondus remia iš protestonų pa
rapijų. Aš nelinkęs ginti kata
likų ir jų bažnyčios. Aš ją aš
triai kritikavau per daugelį 
metų ir kritikuosiu. Smitho

radi- 
ateivius. Ku Klux 
Priešpasaulinė Lyga,

Investuojant j musų 6% Pirmo 
Morgičiaus Real Estate Bonus. Kiek
vienų. kartų kai jus perkate boną, jus 
padidinate savo uždarbį, paliekant 
pagrindinę sumą pilnai saugią.

Jus galite pirkti bonus daliniais 
išmokėjimais, taip pat kaip jus per
kate sau radio ar automobilių. Pra- 
dėkit sąskaitą šiandie.

Lietuviai Radio išdirbėjai gamina 
aukščiausios rųšies Radio, stipriai pa
darytus ir jie išduoda malonų balsų, 
kuris kiekvienam malonu klausytis. 
Taipgi radių išžiūra yra artistiška — 
papuoš tamstų kambarius.

CENTRAL“"“ BANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Vaisti j irtis Bankas Biržos Bankas

Electrical and Radio 
Laboratories Ine.

6819 So. ,Western Avė., Chicago, III

14-Kos METŲ SUKAKTUVIŲ 
APVAIKŠCIOJIMAS

Lietuvių Raudonos Rožės Pi

Šeštadieny, Spalio-October 27, 1928 
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET.

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Dalyvauja Birutės Choras, merginų mišrus choras, vyrų kvartetas ir 
solo. Solistė-dainininkė p-lė Augusta L Nimhosk ir S. Karpus.

Pradžia 7:30 valanda vakare. įžanga 75c. su padėjimu drapanų. X
MUZIKA JOHN POCIAUS i '
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Makabizelio trubelis
čortas žino,- buvo geras 
Kai pirkau tas mano karas. 
O dabar kad jau išgvero — 
Nebeliko nieko gero. 
Jau nudilo ir sėdynė, 
Neberėkia nei birbinę. 
O viršus kad pasišiaušęs, 
Nebenori nė Varšauskis. 
Visi ratai nušleivoti, 
Nebegali keverzoti.
Pataisiau jam motoriuką, 
Bet su doleriais jau striuka. 
Naujos maš’nos leidė nori, 
Kurios ratai butų stori, 
Bet mane apsėdo čoitas, 
Negalėsiu būti sportas.

—Don Pilotas.

Pranašas

kaip jo sielos organai veikia, 
kaip jisai bus laimingas vėlyne, 
o mes nelaimingi piktyne... 
Klausome ir snaudžiame — ot 
kad jisai atsivestų vertėją, ku
ris mums jo kalbą į musų lie
tuvišką kalbą išverstų. Bet štai 
dabar sužinojome kame daly
kas: musų pilietis visuomis-ra- 
šytojas —tyros religijos kūrė
jas ir kt. dabar išsivystė į 
pranašą.

Viskas aišku. Pranašai, kaip 
žinote, kalba taip, kad jų ne
suprasi—jei suprasi, tai turėsi 
pats būti pranašu, o šitą pri
vilegiją musų barzdotas pilie- 
is pasilieka sau vienam. Ale da
bar visiems aišku, iš kur pa
reina “pranašas”, ar ne?

—B. Antanas.

Pit’osa i SVfctithŠalis pyįtkųlę i Padą
Intelektuališkas ben- 1 * 1 1

darbiavimas
Feljetonas

Vadinasi, reiškia, mums rei
kia surasti, iš kur pareina “pra
našas”. Tai tikrai lietuviškas 
žodis, nieko bendra neturįs su 
slavų “proroku”. Dalykas ot 
kokis, gerbiamieji:

Lietuvoje gyveno vienas pi
lietis, kuris save nusitarė va
dinti visuomiu ; tą žodį jisai 
pats savo žemaitiškoj kalboj 
nusikalė ir prasmės dar nesura
do; šitas barzdotas pilietis pus
antro mėnesio buvo tik taip sau 
viso labo viauomis; paskui kle
rikalai marijonai jam davė ti
tulą “perkūno garbintojas”; ši
tas vardas greitai išsivystė Į 
“rašytoją”—musų pilietis barz
dočius pradėjo vadintis “rašyto
jas”; porą kartų vienas musų 
juokdarys tą pilietį pavadino 
“rašytojas ir filosofas”, o pilie
tis barzdočius tuojaus išvažia
vo į kiaulių farmą ir žiuriu ji
sai jau rašo: “mes nuodugniai” 
pažįstame kiaulių psichologiją 
ir prigimtį”; barzdočius tada 
kiaulių farmoje pradėjo gauti 
Įvairių įvairiausių įspūdžių ir į- 
kvėpimų—jisai persikeitė; kai 
apleido kiaules, tai jau tikrai 
žinojo, kad 1. “tyra religija yra 
naudinga ir neišvengiama”, 2. 
“mokslas neauklėja žmonių”, 8. 
“dabar geriausia religija pasau
ly. yra visuomybė, kuri page
rins žmonių veislę ir palaikys 
lietuvių tautiškumą”, 4. kad 
“vėlė skatina sielą tobulėti, kū
rybiniai veikti, užlaiko geruo
sius darbus”; vadinasi, mUsų 
pilietis sužinojo labai daug ir 
pradėjo viską pasakoti apie 
“manąjį dievą” ir pikulą ir pik- 
tę tokiais žodžiais, kurie mums 
paprastiems žmonėms visai ne
suprantami...

Mes klausome kaip jo dva
sios įsilieja į kitas dvasias,

Šonkauliai truko
Pilietis Lėtutis Jurgis savo 

geram draugui Kažemėkui iš
pasakoju šitokį įvyki:

—Matai, aš tau dabar pasa
kysiu, kaip viskas buvo. Buk 
vyras ir niekam nesakyk. Ma
tai, tu pažįsti tų musų burdin- 
gierių — girtuoklis bestija, ne
dirba, velniai žino ar jis boba; 
kiek moka už burdą, ar ne — 
to aš, matai, nežinau ir nekeri- 
nu, matai, aš gerą pėdę uždir
bu, tai užtenka.

—Matai, susiedai man visko 
priplepėjo, supranti, ale ką tu 
čia žmogus supaisysi. Vienas 
sako: “tavo boba kas dieną su 
tuo nusprogeliu baliavoja akis 
apsipylus”. Kitas sako “žiūrėk, 
ką tas latras daro, tavo bobą 
iš kelio veda”. Matai, aš 
nau taip: šnekėkit kiek 
aš nekėrinu, matai.

—Ale, matai, vakar
šitaip. Tik tu tylėk. Mano bo
ba, matai, su tuo latru balia- 
vojo, baliavojo ir paskui biesas 
žino už ką susipyko. Aš, ma
tai, pareinu iš darbo ir žiuriu 
— boba guli ant 
rėkia “šoną, 
šoną skauda.
gerai tau, kad geri, ale 
prieinu artyn ir žiuriu: 
ištinęs ir pamėlynavęs, 
sako, tas bestija su 
man davė...

—Matai, aš pusėtinai
tokio bestijos burdin- 
ir matai, norėjau jį 
ale jisai pats pašaukė 
ir pats užmokėjo, o

Svarbiausias daiktas, gerbia
mieji vyrai, yra intelektuališ
kas bendradarbiavimas.

Jei j>as mus tarptautinis in
telektuališkas bendradarbiavi
mas butų tinkamai išplėstas, 
tai gal jau per užgavėnes butų 
saulė žeme ritinėjusi. O kai
muos ant pamatų, kur trąšes
nės vietos gal net bananai bu
tų pusėtinai beaugą.

Stoviu sau Europos tarpvar
tėj, Klaipėdos uoste, o galvoj 
visos tos intelektuališkos mate
rijos.

—Tai — manau, — bent vieš- 
keliukas! Įmesi kokį seną pus
padį, o bangos sau ir neša,tą 
puspadį pasaulio opinijai.... Gal
net iki Himalajų, ar iki Ožio 
rago nunešti.

žodžiu, stoviu sau ir kažką 
galvoju.

O netoliese sėdi ant pušinio 
rąsto kažkoks svetimšalis inte
ligentiškas svečias, pypkę ruko 
ir į laivą žiuri. Matyt, anglas 
jurininkas. Gal ir ispanas. Be 
paso nepažinsi.

—Ot'— manau, — kokia gra
ži proga propagandai ir viso
kiems intelektuališkiems daly
kams !

Apėjau aplink svetimšalį, pa
žvelgiu į akis. Akys, žinote vė
jų, išgairintos ir tautiškų mo
tyvų nesimato. Be to, į mane 
jokio dėmesio nekreipia. O pa- 
bendradarbiauti pašėlusiai no
risi. žinoma, galvą laužau, ku
ria kalba jį prašnekinti. Viso
kių tų kalbų moku, visos susi
maišiusios.

aplink. — Pala, manau, — 
prašnekinsiu jį kaip nors links
mai.

—Gudbai! — sakau 
mant ale vu? Turbūt, - 
— šerše la fam, a?

Manau, gal svečias moteriš
komis problemomis susidomėjo.

O jis pažvelgė į mane, patrau
kė pečius. — Nichferstei, — 
sako.

Vadinasi, iš vokiško atžvilgio 
neapšviestas.

Priėjau atsisėdau greta.
Matyt, be anglų kalbos nieko 

neišeis. Parinkau kiek angliškų 
minčių ir vėl pradėjau bendra
darbiausi :

—Hav ar j u mister? — Fut- 
bol smokinę misisipi.... Very
gut?

Svečias vėl patraukė pečius, 
papurtė galvą. Vadinasi, ir ang
liškoj srity silpnas.

—Na, — manau, — jei, ir is
paniškai nepavyks susikalbėti— 
tegu sau sėdi su savo neap
šviestais smegenimis.

Ir tuoj prabilau ispaniškai:
—Gud morning. Toreodores 

et pikadores? Madrid, tarante- 
11a et donna Anna! — Sakau.

Svetimšalis nusijuokė, pakrai
pė galvą ir parodė ranka kaž
kur į tolį.

O toli matėsi trobos, laukai 
ir miškas.

—Dabar, — manau, —
sidėjo bendradarbiavimas.

Vadinasi, svetimšalis laukia 
informacijų apie musų žemės 
ūkį ir pramonę.

Pradėjau visokiais svetimtau- 
tiškais žodžiais aiškinti. Daug 
naudingų informacijų patiekiau 
svetimtaučiui.—Tas kraštas, —

- Ko- 
sakali,

pra

misli- 
druti,

buvo

floro ir vis 
šoną, retavokit, 

Matai, mistinu 
paskui 
šonas 

Matai, 
krėslu

užpy-

PIRKIT SAU ANGLIS 
PERSITIKRINIMUI

Kiekvienas tonas koksų ar anglių, kurį 
mes parduodame, yra besąlyginiai pilniau
sia gvarantuotas dėl kokybės, svarumo ir 
patenkinimo—jie turi jus patenkinti, ar 
mes juos atsiimsime ir sugrąžinsime jums 
pinigus.

Ar gali būti teisingesnis už šj pasiū
lymą?

_  ©npanyį 
fc)| elephone 
^IFRANKUM

16400
N COAL- COKE- ICE 

BUILDINC MATERIALkau ant 
gieriaus 
apkeiki, 
daktarą 
boba tai į špitolę išvežė. Ma
tai, kaip Imvo — dabar vėl 
viskas gerai, o susiedai ką 
šneka, tai tu nevieryk.

—Nugirdo Putpela. COHEN BROS
KALĖDŲ EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA

FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Gruodžio (December) 5-tą dieną
iš New Yorko stačiai j Cherbourgą, 

o iš ten gelžkeliu į Kauną
Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu . — 

III ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
| Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra- 
1/ leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje. 
I Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 

7 Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus B u k š n a i t i s

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA ....... Gruodžio 14, Sausio 4
MAURETANIA .... Sausio 11, Vasario 16
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

IJU .................................. .. f l ,! Z

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimų ar- * 
čiausioje musų agentūroje, arba rašykite mums:

CUNARD LINE
Lithuaniaji Dept.

346 N. Michigan Avė., Chicago, III. . r
:<• V. - ' . ■ ■ '..i V'į'V <4

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra bia- 
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

X

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausią laikytų.

Mes tarime ant rankų viską, kis reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

sakau svetimomis kalbomis, — 
yra Lietuva. Vilnių, vadinasi 
turi žiaurus ir klastingi pietų 
kaimynai lenkai, kurie sulaužė 
tarptautines sutartis, čia tur
tinga Šalis, vadirinsi, yra ma- 
šer, tu baur e boku fam avėk 
lezjo kom siel, reiškia, gyvas 
pragaras mėlynakių geltonka
sių merginų, o taip pat išveža
me didelį bekonų skaičių j j- 
vairius kulturingus kraštus.

Taip aš tokį pusvalandį ben
dradarbiavau. Sušilom, žino
ma, abu. Svečias gal ir ne 
viską supranta, bet klausos do- 
mingai. Sakau, gal kokia sėk
la ir įkris j jo kietą kiaušą. Pa
galiau pradėjau ir apie liaudies 
kūrybą. Tik staiga ėmiau ir 
pristygau svetimtautiškų žo
džių. Ką žinojau— geltbnplau- 
kių moterų ir žemės ūkio ir 
pramonės klausimams nušviesti 
išaikvojau. Nebeliko nė vieno 
žodžio.

Pagalvojau ir manau:
—Lietuviška kalba ar sans

kritas—beveik tas pat. O 
jis, bjaurybė ir sanskritą 
ka?

Taip aš jam ir pradėjau:
—Be to,—sakau lietuvis,

—jeigu pažvelgsi į musų liau
dies kūrybos elementus...

Svetimšalis staiga atsistoja 
ir nusispiovė.

—Tai ko tu, rupuže,— sako. 
—zurdoji mane čia visą, pusva
landį?! Aš manau, koks čia ne
lemtas : smoking, tarantela... 
Manau, koks paklydęs svetimša
lis, kelio klausia, ar kas apvo
gė... Tfu kad tave kur maras!

Ir pasakė, vyručiai, 
lietuviškai. Kažkokio 
šaltkalvio butą

/.—.... --- -------- -—

grynai1 Žinoma mano tai’ptautiškas 
vietos i nt.elektua 1 i ška š bend rad arb iav i - 

mas ir nutruko. “N. ž.”.

Gvarantuota karšto vandens ar garo 
4 šiluma

Nusipirkit sau šildytuvų pirm negu ateis 
didieji šalčiai. Pirkdamas reikalauk išdir
bėję gvarantijos. Mes gvarantuojame 
metų visus musų šildytuvus.

10

gal
mo-

kai,

Pamatykit prietaisas dū
mams sunaudoti. Musų šil
dytuvai taipjau turi aukštą 
rankieną kratymui,—jums 
neskaudės nugarą nuo 
kratimo šildytuvo žemai 
pasilenkus. Pirk tik to
kį, kuris yra padirbtas tin
kamam deginimui Poca- 
hontas anglių. Mes tokius 
ir turime. Pamatyk musų 
specialį “damper” dėl ap
saugos. Dviejų metų iš
mokėjimais, ar “rask”, — 
kaip jus norite.
Musų inžinieriai ateis jums 
patogiu laiku ir pasitars su 
jutais dėl tinkamo šildytu
vo. Pristatysime jums šil
dytuvą j 24 valandas.

Pilnas pasirinkimas Plumbingo reikmenų

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki 1 vai 

'-MES KALBAM LIETUVIŠKAI

REIKALINGA
®»

Senų Radio setų, Phonografų ir kitų muzikalių instrumentų 
be skirtumo kaip seni jie yra; mes už juos mokame geras kai
nas perkant naują ZENITU Radio. < |ij|

jo.ooo, 
ha/ been | 

by tbe

Automatiškas tunijimas,
Dynamiškas speakeris,
Puikus Balsas-tikra Radio sensacija šiuose metuose

Krautuve atdara vakarais. Lengvais išmokėjimais

Jos. F. BodiiL
Tel. Boulevard 4705 3417-21 S. Halsted St




