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Lietuvoj suimtieji šaudomi be jokio teismo
kus Tautų Sąjungai

“Vilniaus klausimas nė,a pa-

Lietuva skundžia Len-
liau Voldemaras. “Nors gal ne 
visi tai žino, bet, Anglijai. 
Francijai ir Italijai bendrai rū
pinantis, diskusijos ir dabar 
eina. Kai kam gal bus n uos tą-

• - v _ •• bu. kad Lenkija nori atat^igtiluo tarpu eina pertraktacijos diplomatinius ir prekybinius, w s w . v i •• Lvpač prekybinius, santykius.
“Mes reikalaujame, kad Len

kija prisipažintų, jopei pri
klausymas Vilniaus, kurio visa 
Lietuva reikalauja, dar nėra iš
spręstas. Minėtų trijų Valsty
bių diplomatiniai atstovai* da
bar svarsto lenkų 
pažvalgas, ir musų 
tuojau susirinks, 
surastas bendros 
tas.”

Lietuvoj dabar 
dėtis, ir telegramos, laiškai ir 
keleiviai negali pereiti per Limi
tu vos-Lenkijos sieną.

Kai aš vakar mačiausi su 
diktatorium, jis daug kalbesnis 
buvo apie pedagogų likįmą, ne 
kad apie tuos tris traktatus, 
kuriuos jis prieš keletą dienų 
parsivežė iš Romos, — supran
tąs dvidešimt tris ir galįs kal
bėti keturiolika kalbų, Volde
maras sklandžiai kalba.

dėl Lietuvos su Lenkija 
susitaikymo

Mikulskį nužudė, kuomet Lietuva skundžia Lenkus
jisai norėjo pasidoti Tautų Sąjungai

BERI.INAS, rugsėjo 29 d.— 
Iš Lietuvos pasienio parieda
ma šitokios žinios:

Kruvinas nepasisek tįsiojo su
kilimo slopinimas tebesitęsia. 
Paskiausias žinomųjų atsitiki
mų paliečia sušaudymą vieno 
jaunuolio socialdemokrato, Ka
zio Mažeikos, kuris buvo pla
čiai žinomas tarp darbininkų 
savu apielinkėje, kaipo ener
gingas Socialdemokratų Parti
jos ir. profesinių sąjungų dar
buotojas. Mažeiką suėmė • ne
va dėl dalyvavimo sukilimo 
judėjime ir surakintą geleži
niais pančiais du policininkai

Kaltina dėl uždarinėjimo lietu
vių mokyklų ir areštavimo 
mokytojų Vilnijoj

GENEVA, Šveicarija, spalių 
13. — Lietuva įteikė generali
niam Tautų Sąjungos sekreto
riui skundą dėl I^enkų vyriau
sybės uždarinėjimo lietuvių 
mokyklų ir areštavimo moky
tojų Vilniau?, krašte, neva dėl 
jų politinės agitacijos.

Skundas išdalintas Tautų 
Sąjungos nariams, ir Lenkija 
bus pakviesta pasiaiškinti.

va... iS; v-iikav^ j Mariam-1 Voldemaras prisipažįsta, 
kad bandoma susitaikyti 

<\ su Lenkais

polę. Pakeliui policininkai jį 
nušovė. Manoma, kad šita 
žmogžudystė tapo atlikta įsa
kymu iš aukščiaus, kadangi 
Kazys Mažeika buvo tik 20 me
tų amžiaus ir dėl jo jaunystės 
nė karo lauko teismas 
jį pasmerkęs mirčiai.

Del Kauno miesto 
nario, socialdemokrato 
kio, mirties, dabar shžinota, 
kad policininkai jį nušovė, kuo
met jisai, pasišalinęs iš Taura
gės, buvo apsuptas vienuose 
namuose ir siūlėsi pasiduoti 
Pasaką, kad Mikulskis buvęs 
užtiktas negyvas po įvykusio 
tarp jo ir žandarų susišaudy
mo, prasimanė vėliaus pati vy
riausybė.

nebūtą

tarybos
Mikuls-

KAUNAS, spalių J3.
cago Daily News koresp. Ju- 
nius B. WoodJ. -- Prof. Au
gustinas Voldemaras, mažiukas 
Lietuvos diktatorius, neduoda 
didelės reikšmės savo pastara
jam vizitui premjerui Musso- 
lini, kur jis gavo Italijos para
mos Lietuvai patarusios nepa
liaujamame konflikte su Len
kija dėl Vilniaus. Kad tas vizi-| 
tas betgi pakliudys vidurinės 
Europos politinę painiavą, be
sidriekiančią nuo Baltijos iki 
Balkanų, tokiu nonšalantišku-» 
mu nenuginti.

Austrija apdraudžia sa
viškių prekybą su 

Rusija
h paltą

ir lietuvių 
atstovai 

kai tik bus 
kalbos pama

yra karo pa

“Lenkų mokyklos Lietuvoj 
nebuvo uždarytos, kaip kad 
skelbia Varšuva,” sakė Volde-į 
maras. “Rusų valdžios laikais 
mokytojais galėjo’"*" būti tik 
stačiatikiai. Lietuvai į 
respublika ir įsteigus savo mo
kyklas. kvalifikuotų mokytojų 
buvo didelė stoka. Dalykai bet-

V1ENNA, Austrija, 
13. —Vyriausybė nutarė pa
skirti $15JMX),O00 atlyginti au
strų pirkliams, prekiaujan
tiems su Rusija, jeigu jie toje 
prekyboje turėtų nuostolių.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 13. — Argentinletis A. F. 
Tschifely, kurs 1925 metų ba
landžio mėnesį raitas išjojo iš 
Buenos Aires į Jungtines Val
stybes, vakar atjojo į Oaxacą, 
Meksikoj.

,W'

“American Giri” lakūnai Rutln Elder'iute ir George Ilalder- 
man (dešinėj), atsisveikina Roosevelt aviacijos lauke prieš iš- 
skrendant iš New Yorko j Paryžių. Kelionė per Atlantiką

———————
patapus jie yra toki pat geri lietuviai jų tų

[Chi- .oj taisėsi, ir metai atgal laivo 
nustatyta, kad visi mokytojai, 
tiek Lietuvos valstybinių, tiek 
lenkų, rusų, vokiečių ir žydų 
tautinių mažumų mokyklų n.p- 
kytojai iki šių metų rugpiu* 
eio mėnesio turi įsigyti įstaty
mais reikalaujamą cenzą.

“Iš 86 lenkų mokytojų, 68 
egzaminų neišlaikė, tuo tarpu 
kai lietuvių daugiau kaip 400 * s I'mokytojų nepasistengė cenzo į- 
sigyti ir dėl to buvo atleisti. 
Lenkijos vyriausybė dėl to pro- 

(testuoja, ji reikalauja, kad 
cenzo įsigijimas butų dar vie- 

Italija dabar refnia Lietuvą, mis metus pailgintas ir, keršin- 
o Francija — Lenkiją. 'l?uo pa- dama, uždaro lietuvių 
čiu kariu Italija gavo sau nau- las 
jiį sąjungininką galimam sav< 
konfliktui su Jugoslavija.

Paklaustas tiesiai, ar Itali 
ja rems Lietuvą, jei dabartį- Respublikų 
niai kivirčai [su Lenkais] pasi- draugingi, 
darytų daug rimtesni, 
maras atsako, 
galima žinoti, ligi 
cija neiškils.”

Vilniaus krašte.
Uetuva drauginga su 

“Musų santykiai su

niokyk-

SSSB

Maskvoje surasta slapta 
spaustuvė

Rugsėjo niėn. pabaigoj^ 
Maskvos Komunistų partijos 
kontrolės komisija nutarė iš
mesti iš partijos 14 opozicijos 
narių, apkaltintų dėl kenks
mingos partijai organizacijos 
įsteigimo. Ta slapta organiza
cija dalinai susidėjusi iš nepar
tinių inteligentų ir turėjusi 
ryšių su sovietų priešais už
sieniuose. Organizacija turėju
si požemyje spaustuvę, kurio
je buvę spausdinami slapti par-

EXTRA
Tautiškas “referendu 

mas" atidėtas
24pt)
mas”

.Tautiškas “Referendu- 
atidėtas

i i 1 1................  111 **• *•

reiklavimą neišpildė, 
nau-!1926 metais iš lietuvių mbkyk-j 

Jie gerbia tiek lų buvo atleista 250, o 1927 
savo gimtąjį kraštą, tiek na u- metais 220 lietuvių mokytojų;

Rugsėjo 23 d. atvyko iš 
Kauno į Klaipėdą Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos Centro 
narys, p. Mironas, ir darė pra
nešimą Lietuvių kliube Klaipė- 

- - • . Idos tautininkų sąjungos sky-
tijos dokumentai ir opozicijosI rjaus susirinkimui, dalyvau

jant apie 80 žmonių. Kaip 
“Klaipėdos Garsas” rašo, p. 
Mironas savo pranešime parei
škė, jogei Lietuvos valdžia ke
tinusi įvykinti’ referendumą 
konstitucijos pakeitimo klausi
mais spalių mėn. 10 d., bet ♦ne
suspėjusi iki to laiko viską pa
ruošti, todėl referendumas esąs 
atidėtas “dar vienam mėne
siui.”

Po pranešimo Kauno dikta
torių atstovas atsakinėjo į su- 

I sir i likusių jų klausinius. Alsai- 
PARYŽIUS, spalių 13. —Bo-ikydamas Seimelio nariui Bro- 

vietų valdžia oficialiai pranešė jžaičiui, jisai pareiškė, kad re- 
Francijai, kad ambasdorius Ra-1 ferendume turės teisę dalyvau- 
kovskis atšaukiamas iš Pary ’ti tiktai piliečiai turį 24 metus 
žiaus. Jo vietoj sovietai nori! amžiaus ir Klaipėdos krašto 
ambasadorium skirti Dovgales- gjvenojtai dalyvausią kartu 
kį, sovietu pasiiiptiiiį Japonijai visos Lietuvos gyventojais.

raštai. Organizacijos prieša
kyje stovėjęs senas Trockio 
šalininkas Mračkovski, vieno 
Maskvos valstybinio trųsto 
pirmininkas, ir kiti. Mračkovs- 
kis buvęs nelegalės spaustuvės 
vedėjas.

Sovietai atšaukia Rakov 
skį iš Paryžiaus

!ir geri amerikiečiai savo 
jame krašte.

jąją žemę. jų vietose paskirti cenzuoti
Diktatorius, kalbėjo ypač apie mokytojai. Del tos pat priežas- 

Chicagą, kur, pasak Broniaus1 ties buvo nesenai atleisti 68j 
Balučio, užsienio ministerijos henkų mokyklų mokytojai. Nė 
sekretoriaus ir buvusio vieno t viena betgi lenkų mokykla ne-: 
ChicagoB lietuvių laikraščio re-j buvo uždaryta. Keletas lenku 
daktopaus, gyvena <

Ispanijoj suimta 500 
revoliucininky

me mieste pasauly.

HENI>AY|E, Francija, spa
lių 18. Ryšy su naujai su- 

iscio re-;mivo uzaaryia. dievas leimų }sektvu ^voUuciniu sąmokslu 
gyvena daugiau mokyklų neveikia dėl mokinių P1"^ diktatoriaus Urimo de Ri- 
kad kuriame kita- stokos. Paskalai apie daugelio veros režinuj, Ispanijoj 

lenkų, ypač mokytojų, intenui- ^uota penki šimtai asmenų, 
v imą koncentraci jos stovyklo-_________ _

Įse Lietuvoj yra gryna Lenkų 
propaganda.

‘ Į 
“ ‘Tuo pačiu betgi laiku ant

roj demarkacijos linijos pusėj, 
Lenkų okupuotame Vilniaus ; 
krašte, lenkai uždarė 44 lietu
sių pradžios mo-kyklas, moky- partijos šiandie buvo

Žadeikio pareiškimas 
“Tribūne” dėl Lenkų 

propagandos

ares-

Išmetė iš partijos 44 
komunistus

Iš

Sovietų 
Sąjunga nėra ne- 

Kai Maskva supru- 
\’olde- to, kad mes pasirengę grieš- 

kad (h?ą “to ne- čiausiai sutriuškinti kiekvieną
kia situa- j komunistų paUisiekimą prietį 

valdžią, susipratimas pagerėjo j 
Pasak Voldemaro, Mussolini, ir diskusijos dėl Sovietų-Lictu-

atsisveikinant, spausdamas vos prekybos sutarties veiklau-

Kai dėl agitacijos, tai “jokios 
agitacijos nebusią išskyrus 
spaudą” (kurią cenzūruoja ka
rinė vyriausybė. “N.” Red.).

Pralaimėjus referendumą vai-, 
y* ,. džia nepasiduos.
Toliaus Klai|>ėdos smetoni- 

ninkų laikraštis šitaip pasako
ja:

“Kas butų, jei referendu
mas nepraeitų — kitas iš' 
susirinkusiu klausimas. Pre
legentas sako, kad vyriausy
be yra įsitilcinusi, jog refe
rendumas praeisiąs. Jei kar
tais nepraeitų, tai bus ieš
komos priežastys ir jas su
radus bus pakeisti referen
dumo klausimai. Kas kita, 
jei referendume visuomenė 
visai nedalyvautų, reiškia 
konstitucijos keitimu visai 
nesidomėtų (tai kas tuomet 
butų? “N.“ Red.).” 
Tautininkų smurtininkai, va

dinasi, žmonių balso nepaisytų, 
jeigu jisai butų jiems primin
gąs. Kaip tuomet apgaudinėti 
visuomenę ir rengti neva “tau
tos atsiklausima” ? * *

MASKVA, spalių 13. — 
_____  .T__ ► išmesta 

tojų seminariją ir “Ryto” švie- keturiasdešimt keturi komuni- 
timo draugiją ir areštavo apie kaltinami dėl vedimo 
— •------- i lietuvių švietimo maištingos propagandos prie*,

centralinj komunistų komitetą.

Tarp išmestųjų yra Preol> 
raženskis, Serebriakovas ir Va
rovas, seni partijos vadai ir 
Trockio draugai.

žadeikis, Lietuvos konsų- 
laišku į Chicago

i vakaryktA- ’ darbuotojų.’

užsienio “Be to, leiskite man dar pa
lenk ų žymėti, kad spalių 9 dieną,

las Chicagoj, 1
Ti i bu ne, paskel btu 
čiame to laikraščio leidiny. del| 
Varšavos skleidžiamų 
spaudoj pasakų apie 
persekiojimą Ijetuvojc4 duoMu lenkų septynerių metų Vilniaus 
šitokių paaiškinimų:

P. žadeikio laiškas
“Del pastarųjų žinių iš Var- jos Lietuvos pusėjo 

šuvos, pranešančių, jogo! dėl

okupavimo kaklu vėmis, nors 
visa Lietuva gedėjo, jokių ka
ro veiksmą demarkacijos lini- 

nebuvo, 
nes lietuviai nieku budu ne
nori provokuoti lenką. Nuolai-jam ranką pasakęs: “Atrfimin- šiai netrukus bus vėl pradėtos, tariamo lenkų spaudimo Lietu-

pasakė kad dik- v°je dalykų padėtis tarp Len- ko, kai 1920 m. spalių 9 die

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
S AUGUMASkitę visados, kad / Italija yra į Voldemaras 

Lietuvos draugas, o aš esu j u- tatura gal but dar šiemet pu- - .. . . ,.
sų draugas.” sibaigsianti, padarius refeyen- temPta>

“Kai Tautų Sąjungoje buvo durną dėl naujos konstitucijos,!^ informacijų, 
diskusijoj amas Lenkijos už- sutaisytos' didumoj pagal Jun-jtfavttU Lietuvos 
—. * L . « ■■ ■ X r • 1 MA * A. A MM 1 K -- 1 • « X AA • * * V r 1 A. Z* « A A • * 4 1 » A. ll 4 * » , versmių:

“ ‘Del stokos 
pradžios mokyklų 
Lietuvoje, 1922 metais buvo 
paimta mokytojais daug tokių luo budu septynerių metų Vii-' 
asmenų, kurie neturėjo įstaty
mo reikalaujamų kvalifikacijų. 
Jiems buvo betgi pastatyta 
būtina sąlyga? idant iki tam* 
tikro laiko jie arba įsigytų 
reikalaujamą cenzą, arba atsi
sakytų 1 iš 
1926 metais buvo 
niai dar 86 lenkų 
mokytojams 
ga, kad iki 1927 metų’ rugpiu- 
čio mėnesio jie įsigytų reika- 

kad jie buvo geri lietuviai, gy- 1-aujamas kvaltfikacfl,t»s. 
vei^tumi-^avo tėvynėj ir kad “‘Kadangi daugslis mokyto- k rutamųjų paveikslų teatrą.

kijos ir Lietuvos pasidarė į- ną Vilnius buvo Pilsudskio-že- 
i partizanų 

kurių ką tik užgrobtas, Vilnius visados bu- 
pavojų 
vilties.

yru trys iš daugelio kitų prieiaaėių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

J. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
s, kitėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina | patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais t» taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

A (JAROS KNYGYNAS, 3210 S. Huteted St 
1UHUCIO Al’TlEKA, 233 E. H5th Street 
TLIPiKAlčlO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
H A kO APTINKA, 234fi West 69th Street.

vie- 
kad

oficialinių vo viena Euro|>os
1 ta, ir lietuviai turi

kvalifikuotų Pasaulio opinija pri
mokytųjų vers Lenkiją savo 

jėgas ištraukti iš

diskusijoj amas i

grobimas Vilniaus, Italija vi- gtinių Valstybių konstituciją, 
sados buvo drauginga Lietu- duodančią daugiau galios pre- 
vai”, pasakojo Voldemaras. 
H zidentui. Voldemaras tdipjau 
Aš manau, kad mano vizitas pasakė, kad Klaipėdos kraštas 

Romai tą draugingumą dar su- dabai* turįs nuosavą seimelį, 
stiprino. Abidvi valstybės tu- kas parodąs, jogei diktatorius 
ri daug bendrų reikalų, jų tar
pe stiprų tautiių jausmą, šian
die tečiau tautų ateitis nepri
klauso nuo asmenų, nežiūrint, 
kaip stiprus jie bebūtų.”

Be dviejų sutarčių su lta.ll- 
ir pie- ja, Voldemaras parsivežė iš 

Romos dar pasirašytą su VatL 
buvo kanu konkordatą. Nors kon

kordatas dar neskelbiamas, ži- 
šiandie saulė teka 5:59, lei- noma betgi, kad valstybės 

dfiasi 5 :14. Mfcnun tbka 7:43 kykloee tikybos dėstymas 
vakaro. užtikrintas. ,

Chicagui ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir truputi šil
čiau ; vidutinis vakarų 
tų vakarą vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 42° ir 45° F.

ino, 
yra

nesipriešinąs atstovaujamai 
valdžios formai.

Prof. Voldemaras yra ’ 44 
metų amžiaus, ir ugi u, dagi su 
stačiais savo plaukais, nesiekia 
nė penkių pėdų. Oficialiai jis 
yra premjeras ir užsienio rei
kalų ministeris.

“Siunčiu savo sveikinimus 
lietuviams . Jungtinėse Valsty
bėse,” sakė jis man. “žinau,

mokytoją vietų, 
duoti leidi- 

mokyklų 
taipjau tąja sąly-

okupacines
Vilniaus ir

niaus klausimas bus taikos bu- 
du likviduotas.”

NEW YORKAŠ, spalių 13.— 
Vienuose keturių aukotų gyve
namuose namuose, 
kuriuose buvo kilęs gaisras,
durnais ir smalkėmis nutroško 
trys vaikai, amžiaus nuo 2 Hd 
6 metų. Jų tėvai buvo išėję Į 

i

ystsaidėj”.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 1IL
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JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame 

gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau- 
xų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse ; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

SCOHS EMIflSION 
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver " 
aliejaus vitaminus labai skanioje formoje.
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s J 
Emulsion!

Scott & Lcwne, Bloomfield, N. J.

ĮkorespondencijosĮ
Pittsburgh, Pa.

Mirė kun. J. Sutkaitis

kiek kun^/tttkaitis turėdavo.
Prieš kun. Sutkničio * mirtį, 

Pittsburgho lietuviai buvo jau 
pradėję ir pamiršti, kad da 
kun. Sutkaitis randasi šiame 
pasaulyj. Mat, jau bus kokie 
7 metai kaip kun. Sutkaitis 
užleido savo vietą kun. Kazė
nui, o pats apleido Pittsburg-

26-50

Jos. F. Budrik !Inc.(
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III,

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis gcera mu

zika ir^futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunswick ir R. C. A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh- 
man Radio. •

iš lengvo‘džiaugda-

At\va;er Kent vė
liausi modeliui 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshman vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir> aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaik ome v ė- 
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radio, mokėk
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eee.xpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Sefius Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame W naujos mados už labai prieinamą kainą.
Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Pavarde

Ta Rųšis”
Rųšis Padarė

Galutiną Pasirinkimą Miliumi
Apynių Skonio 
arba paprasto

Blue Ribbon 
Geros Pasekmės

Pas Jūsų 
Vertelgą-

Rugsėjo 30 d’, pasimirė buvęs 
šv. Kazimiero parapijos įkle- 
tonas kun. J. Sutkaitis. Jis tu- 

f po palaidotas su didžiausiomis ha ir apsigyveno ai\t savo gra- 
iškilmėmis, dalyvaujant daugy
bei Ikunigų ir pačiam Pitts
burgho vyskupijos vyskupui. 
Bet mano šio rašinėlio tikslas 
ne apie laidotuvių iškilmes ra-

■ syti, ale pažvelgti 
į kun. 
burgho

, venime.
Kun. 

buvęs pirmas 
lietuviškos parapijos Pitts- 
burghe ir daug yra truso pa
dėjęs organizavimui ir kitų 
INirapijų visoje Pittsburho 
apiehnkėje, be to savo laiku 

lyra lošęs taipjau gana svar- 
i bų veidmenį Pittsburgho lie
tuviškom gyvenime. Pagal pa
sakojimą senų piltsburghiečių, vis didinos ir paskiau parapi- 
tai kun. Sutkaitis yra net pri- jonai pradėjo reikalauti ats- 
sidėjęs prie organizavimo Liet, kaitų iš parapijos įplaukų ir 
Mokslo Draugijos, savo laiku išmokėjimų, o taipjau parapl- 
leido Pittsburgho lietuvišką jonai pradėjo mitinguoti para- 
hniikrantlį, (kurio vardas rodos pijinėje svetainėje net kas sa- 
buvo “Spindulys” ir yra para- vaitę. Pačiame 
šęs teatrai) veikaliuką “ 
ma”.

Kun. Sutkaitis 
Suvalkijoj.
žiavęs į šią šalį apsigyveno' kyti s«vvv*o^«a. « u.uim.o.<i 
Pittsburgho ir mokslą eidamas su policijos pagelba buvo už
dirbo “paipmily”, o 
“paipmilis”, tai kaip 
viška /tvirtovė,—kaip 

/gos ‘stock jardai”.
Kiek laiko atgal kun. Sutkai

tis buvo skaitomas turtingiau- 
jsias lietuvis visam Pittsburg- 
he, nes kun.

■ suorganizavęs 
ką, kuris yra 
Pittsburgho

i “Sutkaičio bankas”;
organizavęs budavojimo ir pa- tai nebūtų buvę nė provų, 
skolos bendrovę, kuri ir buvo muštynių; parapijonai. ' . 
žinoma tarp Pittsburgho lietu- butų 
vių kaipo Sutkaičio bendrovė čiu.
ir žmonės pasakoja, kad kun.1 
Sutkaitis turėjęs įvairių koni- 
pnijų serų.

Kokie sepyni ar astuoni me
tai atgal kun. Sutkaitis buvo 
labai populiarus netik taip 
Pittsburgho lietuvių, ale ir vi
soj apielinkėj, ne tik kaipo fi- 
nansistas, ale kaipo vyriausias 
kunigas ant visų Pittsburgho 
apielinkės kunigų. Buvo laikų, 
kada /kun. Sutkaitis pakeikda
vo ir taip vadindamas bedie
vius ir bedieviškas lietuvių 
draugijas, o užvis daugiausia 
kliūdavo Soho dalies lietuvių 
draugijoms. Mat, Soho dalis, 
tai lietuvių pažangaus judėji
mo tvirtovė, 
gija, 
pažangus chorai, 
judėjimas gana drūčiai kenk- turto ir kaip tas turtas buvo 
davo kun. Sutkaičio kunigiš
kam bizniui. Bet reikia pasa
kyti, kad kun. Sutkaitis bedie
vystės naikinimui nebuvo per- menei ne įdomu, 
daug aktyviskas: supykęs ka- vieni šneka, kad kun.

ir tis palikęs daug turto 
ko, kad nepaliko jokio 
kad palaidojimui kun. 
prašęs parapijos, kad 
tų išlaidas, bet parapijonai bul 
atsisakę,—-liepę parduoti far

Sutkaičio 
lietuvių

Sutkaitis

Vyriausi Dastatytojai
NATIONAL PREMIER SALES CORP.

1525 Newherry Avenue, Chicago, 111.
Telcphone Canal 1310

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdtie 8902

3514-16 Koosevelt Rd.
arti St. lx)ui« Avė.

?HICAGO, ILL

šiek tiek 
rolę Pitts- 

viešąjam vy

turbut yra 
organiaztorius 

parapijos

žios farmos, kuri randasi ne
labai toli nuo Pittsburgho. O 
tas užleidimas vietos kunigui 
Kazėnui, ar tai buvo pagal kun. 
Sutkaičio, ar tai toks dvasiš
kos vyriausybės patvarkymas, 
tai to negalima pasakyti, 
kiek yra žinoma, prieš 
Kazėno parėjimą buvo 
nesusipratimas taip kun.
kaičio ir parapijonų. Prasidėjo 
vaidai parapijoj dėl lenkės vie
nuolės, kuri mokino vaikus Šv. 
Kazimiero parapijos mokykloj 
ir kuri buk sudraskiusi Lietu
vos vėliavą. Lietuvės moterys 
apmušė tą vienuolę, bet kun. 
Sutkaitis užsistojo už ją ir iš 
to vaidai parapijoj kas kart
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KŪDIKIU
DEROVes skYRIU

tarpute •LMreA ir 
prrlMrML

Reikia Reguliariškai Tartis su 
Daktaru

ny kMlklą

KMIkly ayriylalaM ir K- 
MJimaa ym Mykw gyv* 
■virbo* kaimynai Ir laitai

DEL APRŪPINIMO 1
MOTINŲ IR <JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATO

Mum akyriuj* **• bikM

Tik 
kun. 
kilęs 
Sut-

subruzdimo
Išga- laike parėjo kun. Kazėnas „iš 

Bridgeville, Pa, ir užėmė kun. 
yra gimęs1 Sutkaičio vietą ir tuojau pra- 

Dar jaunas atva--Įdėjo parapijos reikalus tvar- 
savotiškai. ■ Pirmiausia

svetainėm 
'durys dėl parapijonų ir už kiek 
laiko įvyko bažnyčioje mušty
nės tarp kun. Kazėno ir para- 
pijonų. Po muštynių sekė po
licijos įsimaišymas’ ir areštai; 
po areštų gi—provos korte. ( 

Bet nė muštynėse, nė pro- 
kun. Sutkaitis jau ne-

minimas (darytos parapijinės 
ir lietų-

ir Chica-

Sutkaitis turėjo 
lietuvišką ban- vose 

žinomas tarp dalyvavo ir daugumas parapi- 
lietuvių kaipo jonų sakydavo, kad, girdi, jei 

buvo su- butų Sutkaitis < klebonu buvęs 
, nė 

' girdi 
susitaikę su kun. Sutkai-

tų provų ir muštynių 
Kazėnas labai pagarsėjo 
: turp I’ittsburgl'io lietu-

Po 
kun. 
ne tJ 
vių, ale ir tarp kitų kolonijų
lietuvių, ir tuo pačiu kartu 
kun. Sutkaitis pradėjo bktci 
lig ir ’ užmuštas, arba kitais 
žodžiais sakant, pasitrukęs nuo 
scenos.

tai Mokslo Drau- 
kooperacija, LSS. kuopa 

Ir visas tas

Pasekmėje nesutikimo šv 
Kazimiero parapijoj ir kun. 
Kazėno gaspadoriavimo, susi
tvėrė Tautiška Šv. Jurgio pa
rapija. Ir tarp vienų ir ant
rų parapijonų, tai yra tarp šv. 
Jurgio ir Šv. Kazimiero, nėra 
nė šiandie sutikimo, ba vieni 
kitus vadina Jurgiais ir kaziais. 
Ziais.

Kiek kun. Sutkaitis paliko

Kūdikio viduriavimą* yra ženklas 
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiū
rėti. Ekstra atyda ir tinkama prie
žiūra iš motinos puses, daug padarvs, 
idant kūdikį pernešus per šį pavojin
gą laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie rinv 
tų painiavų. Reikia gydytoją saukti 
ne menkiems nuolikiams. Jei, vienok 
gydytojo nėra galima gauti, tai butų 
patartina neduot maisto per 24 va
landas, •duodant tik paprasto van
dens arba miežinio vandens. Jei po 
24 valandų kūdikiui pagerėjo, bandyk 
labai silpną mišinį (sakysime, pusę 
paprastos formulos) ir stiprinkime 
iki mišinis atatiks kūdikio amžiui. 
Paprastai ima 10 dienų iki dviejų sa
vaičių kol kūdikis atgauna normalę 
padėtį viduriuose. Liga antrą sykį 
užpuola geričiau negu pjrmą sykį.

Visados reikia bonkutcs, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griėŽtai švą- 
rius. 'lai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandenį vartojamą 
maistą gaminant reikia išvirinti, ir 
atvėsinti bei laikyti gerai uždaroma
me puode — o puodą ir uždangalą 
reikia pirma gerai uždaromame puode 
— o puodą ir uždangalą reikia pirma 
gerai pavirinti. Sykiu tik tiek van
denio išvirk, kiek reikia visos dienos 
penėjimams.

Krūtų pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia 
parinkti maistui švarų, sveiką pieną, 
atmieštą sulyg kūdikio amžiaus ir 
svorio. Jei nesi tikras savo apylin
kės gaunamame piene, tai kondensuo
tas pienas suteikia ideališka maistą, 
dėlto, kad yra švarus, vienodas, mais
tingas, lengvai suvirškomas, ir visa
dos galima jį greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir ko
šelės (kaip rekomenduoja bile pieno 
formula), tai kondensuotas pienas 
tinkamai vartojamas suteikia visus 
augimui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti, 
švarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigėri
mui, tinkamas kiekis maisto atatin
kamais tarpais, drauge sa ganėtinu 
kiekiu švieio oro ir saulės yra dideli 
žingsniai viduriavimą išvengti. Mu
sės yra mikrobų nešiotojos ir dažnai 
užteršia maistą. Todėl svarbu tuos 
neikingus tvarinius vaikyti nuo kūdi
kio ir jo maisto. Neįleiskite musių j 
stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka, kad 
molinos negali žindyti kūdikių ir turi 
duoti kokį įkaistą. Geras, grynas 
karvės pienas tinkamai sulietas su 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausias 
suliejimas parinkto pieno ir geriausio 
cukraus parduodamas po vardu Bor- 
den’s Eagle Brand Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos pasiti
kėjo šiam pienui. Penint sulyg nuro- 
dvrnų, jie yra arčiausias šalę motinos 
pieno.

THE

JEI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, ^eriausį mai
stą dėl dėl kūdikių*—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jus prisiusite mums litą paskelbimą 
su Jūsų vardu ir adresu, arba priaiųMte 
mums atvirute, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti Jūsų kūdikį; taipgi vaikų knygute 
u* kitokiem įdomios literatūros. Parsiduoda

BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York, N. Y.

Išmainyki! | aavo aen* inatrumenti)Palaukit telefonu, palaikyalm 
vieną Ii tų outfit’ų

Kiti vartoti 
i r perdirbti 
grojikliai pi
giomis kaino
mis.

PiAYER, SPĖČIAU 
k3O DAYl 
TRIALU5ED PI AVER

SALE

TRAYSER PIANO 00. f’-”-"
1538 West Chicago Avė.

Haymarket 472I-3IU

Atdara vakarais iki 9 vai. 
Nedėlloj nuo H ryto iki 4 po platų.

[ KUPONĄ
no Co.
1638 W. Chicago Avė. 

Prisiųskit pilną auraią grojiklių 
bar genų dabar išparduodamų—be 
atsakomybės man.
Vardas
Adresas------------------------------------------

Be Atidėliokite Ilgiau
Įsi veskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie- 
nąai — už keletą dienų gal jau 
ateis Šaltas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas j visus departmentus — Caluniet 0614-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

paskirstytas, tai turbut težino 
tik kun. Sutkaičio sesuo Ago
ta. Ale juk tas plačiai visuo- 

žmonės gi, 
Sutkai-

da pakeikdavo bedievius 
tuomi viskas baigdavosi. Ma
tomai, kun. Sutkaitis daugiau 
būdavo užimtas finansiniais 
dalykais ir dabartinis kun. 
Su įkaičio įpėdinis 'kun. Kazėnas
kur kas pralenkia savo pirm- ma, jei nesą iš kur gauti pini- 
takuną bedievystės naikinime, gų palaidojimui.
nors pasekmių netur nė tiek, —Korespondentas.

A

turto ir 
Kazėnas 
padeng-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncertas
Nekėlioj, Spalio-October 16 d., 1927 s

L. J. B. Kliubas duoda pirmą ir geviausį Roselande koncertą

Ch. Strumilos svetainėj
158 East 107 Str. e

• Chicagiečiai: šiame koncerte’ dalyvauja Laisvės Kanklių Mišrus 
Choras ir pavieni jo dainininkai. Tai bus koncertas, kurį visi norės 
pamatyti. Bus solo ir kitokiu kavalkų. Programas prasidės lygiai 6 
vai. vak. Visi bukit laiku, šokiai prusiilės 8:30 lygiai vak. Gros Ken- 
stavičiąus orkestrą. Kviečia visus atsilankyti

RENGĖJAI.

*------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------/

Skaityk atydžiai šiuos straipsnius 
kas savaite ir pasidėk ateičiai.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virė 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEt JŪSŲ EVEIKATOS

rr...—.......
APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

# . *

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ....................      . ........
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Vakt..........................................................
Užsiėmimas ........ Amžius........ .
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Detroit, Mieli

pasikolioji*

Iš SLA. 21 kp. susirinkimo 
Betvarkė jau prasideda. 
Dr. Palevičiaus 
mai.

po pietų, Lle-
F. Motuzui )-

vHDrcDAMnrivci irrcl STRENDIEGLIS LUMBA-į KORESPONDENCIJOS] go reumatizmas
ikia ką Pildomoji 
J spręs, ką 
i kuopos.

“Birute”

Taryba nu- 
ji tars dėl musų

bus lapkričio 13 d. '
M. Petrauskas dar- 

visu smarkumu. Cho-

Greita, Tikra Pagalba su 
Red Cross Kidney 

Plasteriu

Care of Babies
Kodėl tūbai daugelis šiądieninjų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUfcERKA

3101 So. Balsted Street 
Kampas 81-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

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

OPTOMESTHIST

Viršuj Universal
State Bank Baigusi akuše

rijos Irolegi u» • 
ilgai praktika 
vuai Pennsyl 
vanijus ligon 

, bučiuose. Sąži 
ning«i patar 
nauja, visokio 
,e ligose prief 
.'imdymo, 1aik< 
gimdymo ir pu 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei 

| kalviose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

- Valandos nui 
8 ryto iki 2 p< 
.lietų, nuo 6 iki 

Į 9 vai. vakare.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai- 

|] k u pagal sutartį.

kam kentėti kitų dienų, kuomet 
šis nuostabus plateris gal greit pa
gelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia šilimui, 
pagalbų ir komfortų. Gyduolės per
sisunkia i skausmo apimtų vietų ir 
tarsi magišku bildu pašalina visus 
skausmus.

Raudona flanelė užpakaly palai
ko šilumą ir padeda gyduolei per
sisunkti per odų j skaudamus mus
kulus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaslerį Šiąnakt ir įsitikrink 
pats, kaip greit ši sena gelbstanti 
gyduolė pašalins strėndieglj, reuma
tizmų ir lumbago. Vijose vaistinėse.

paimta 
Paimtos 

viršutinė. trįvyko spalio 2 d. 
tuvių svetainėje.
neštis, pirmininkas atidarė su- 
sirirkimą ir paliepė skaityti 
pereito susirinkimo protokolą, 
t ’žrašų raštininkė pradeda 
skaityti, bet pirmininkas ją su
stabdo ir pastebi, kad padary- 
‘ų valdybos vardošaukį. Musų 
raštininkė pradeda nuo orga. 
lizatoriaiiis. Pirmininkas pa

stebi, kad negerai; reikia esą 
pradėti nuo pirmininko. Prade- 

<> šeiunmi, kurių dukikiai neilnro.da nuo pirmininko, ir vėl bėga 
■ypECUI.R PASTABA: Prie kiek-j l>rie organizatoriaus; pirminin-

lik teisingas kas link tikros Casio.
• rųšic.s kuri vadinasi 

............. ... .... ...J Flrtcher’s uira- 
są yra tikra — ir neturi savyje 

pintos ar bite kitų vaistų, kurie 
krnklų jūsų kūdikiui. Kitokios gy-

kūdikiu neturi tu visokių nenu.lo- rHos Tokios lui 
tnU"'Ųnt ik? U(,aVH bisk| lr l’eti’her’s turinei
tas suteikdavo motinoms didelį ru 
j>es1j ir jos tai|>gi negalėdavo niie. 
goti naklimia?

Jei jųs nežinote atsakymo į tuos dildės gal irgi yra nekenksmingos, 
kkuisiiniLs, tai Jus dar nežinote apie bet rašytojas jų nežino, bet tik ži- 
—- —- ---- Castoria. Ji n. —
yra saldi vartoti, ir saldi kūdikiu' bandymų su kitomis.
... . , SPECIAI.R PASTABA: Prie I... .

kūdikio kūnelį, vieno butelio tikri* Flateher’s Cas-1 kas vėl stabdo H’ mokina kaip

grynų, nekankinančių Castoria. Ji s 
skilviui. Ir jos naudingumas tartum 
pereina per visų I 
Net ir negardus catdor oil vartoji
mas nesuteikia tiek gero. O įoR 
taip malonios vartoti. Paragaukit 
pačios ir jus dasižinosit kodėl “Kū
dikiai reikalauja jos.”

Flcther’s Castoria yra iš grynų 
daržovių, jus galite duoti jų lino-1 
sai, Aš pat pirmu pasirodymo coHc; 
arba numatote, kad bus vidurių, 
užkietėjimas arba viduriavimas. Ar- I 
ba ir tokiose atsitikimuose, kuomet 
jus tikrai nežinote kas kūdikiui, 
yra. Ištikus sunkiai ligai šaukit gy
lis tujų. O kitais atsitikimais duokit į 
keletu lašli Fletcher’s Castoria. Pa- i 
matysit kaip greitai nusilpimas pra- : 
nyks!

Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augščiau minėtas patarimas i

'orijt>s yra įvyniota knygutė “Care 
nd l'eeiljng of Babies”, verta tiek 
ukso, kiek ji pati sveria dėl kiek- ,

\ ienos molinos arba busiančioji mo- Detroitu tai 
’!nos.

-

Children Cry for

zCastoriA

turi skaityti. Mat musų pir- 
, mesnis ništininkas apleido 

prisiėjo rinkti 
kad dabar nariai ne-naują, o 

silanko į susirinkimus (iš 500 
narių susirinkime tedalyvavo 
tik 29 nariai, — tik tiek na
riai tesiinteresuoja draugijos 
reikalais), tai geresnio bebuvo 
š ko išrinkti.

Seka valdybos raportai, 
pirmininko raporto duoda 
portą finansų sekretorius.

buojasi 
ras jau pusėtinai išlavintas ir 
svetainė prie 25 gat.
dėl lapkričio 13 d. 
abi ' svetainės
apatine. Musų komp. M. Pet
rauskas nori detroitiečiams 
padaryt siurprizą. Gal taip ir 
bus, nes Detroite tokių dalykų 
lar nebuvo. Taigi Birutę ir 
Keistutį neužilgo pamatysime 
Lietuvių svetainėje. Vieta ne 
labai paranki, bet Petrauskas 
pareiškė, kad jis pas svetim
taučius neis: kokią vietą lietu
viai turi, tokia ir naudosis.

Maža pastabėlė. Kada pasi
rodys apgarsinimai, tai juose 
bus pažymėtas laikas pradžios. 
Tai reiškia, kad tuo laiku tr 
bus pradėta, nes Petrauskas 
nesilaiko įprasto “lietuvišku
mo” pradėti valanda vėliau, ne
gu paskelbta. — X. X.

Indiana Harbor, Ind.
Pc 
ra- 
Ji?

Miesto pagerinimas. — Nauji 
namai.—Darbai.

^I\\XXX\\XXXWXXXXXXXXXX\XX\\\\XX\\XXX\XX

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

Šiuonri pranešame,' 
kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No. 
3121-27 So. Halsted St., 
persikelia į naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room” 
bus ael penkių automo
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš t -----
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA AULO SALES ' : į
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai Į 

806-8 VVest 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 1685

Rime įvyko Iclnida su r-ivlc-
1 vičiaus perkėlimu iš SLA. 36 
*<uo|x)s. Dr. Palevičiaus persi
kėlimo paliudijimas yra pasira
šytas kokio tai Lietuvninko, c 
ne Balčiūno, kaip kad turėję 
būti. Jis, fin. rast., nerų^ižiu 
tėjo ant vietos ir pastebėjo 
tik namo parėjęs. Tada jis už
klausęs Centro Sekretorės ką 
daryti, 
lakštą 
gautų 
ta. < 

čia 
lizdas.

Ji jam patarė grąžinti
Palevičiui, kad 
naują persikėlimo

rei-

nuo 
Ind. 
patsNuo to laiko ir 

mainėsi kelis kartus, 
gatvės buvo “grįstos”

Paskui gatvės liko
tasis
lak§-

i

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

‘L1TUANIA

“ESTONIA”

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

(ai pirmu! nė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

Npw Yorko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS liAIVAKORČIŲ 
| KLALPftDĄ

Trečia kle«a ....................... $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ $181.00

Turistinė III klesa .........   $117,00
Ten ir atgal tiktai .......  $196.00

Valdžios taksai atskirai

‘POLONIA’- ........... 1 Lapkr.-Nov.

Lapkr. Nov. 22
........... Dec. 22

KALeDŲ laivas “POLONI A” 6 Gruodždo-December
Žiniom kreipkitės į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, UI.

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 VVest 35th St., Chicago, III.
841 VVest 33rd SL, Chicago, UI.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 VVest 47th St„ Chicago, III.
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.
726 VVest 18th SL, Chicago, IH. 
3255
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 
2201 
1103-4 St., Sioux City, Iowa

Paul Baltutis & Co. 
Central’MfR. Dist. 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaalewie^ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Unlrersal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobeon,

Bank

So. Halsted St.. Chicago, III.

So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St., Chicago. III.

WE^ Švarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžviežl- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyguti “Eye Care” arba Eye 
y Beauty” Dykai

širšių 
rėkia savo, kiti 

—savo. Vieni reikalauja, kad 
Palevičius kalbėtų; kiti protes
tuoja, sako, kad Palevičius 
yra suspenduotas ir neturi tei
sės kalbėti. Bet galų gale susi
taikoma, kad Palevičius kalbė
tų. Pakila nuo sėdynės ne taip 
senas vyrukas, su akiniais, vi
sai neišredantis j inteligentą, 
lxjt dar prastesnis kalbėtojas. 
Pradeda nuo Naujienų Redak- 

1 toriaus P. Grigaičio, išvadina 
jį visokiais žodžiais, kurių ne
apsimoka kartoti, nes taip ko- 
liojasi tik “Laisvė” ir “Vilnis”. 
Užbaigė gi savo netvarkią ir 
nešvarią kalbą išgadindami 
musų raštininką šnipu. Tai 
naujas musų kuopoj žodis ir jį 
surado dagi 'daktaras. Labai 

i pravartu bus kieJivienam jį at
siminti ir tam daktarui pade- 
kuot.

Pasirodo, kad mes ir atei
nančią žiemą tokią pat turėsi
me, kaip ir pereitą ir kad su
sirinkimus laikysim su didžiau
siais barniais. Rimtam gi dar
bui vietos nebus.

Musų raštininkas nusiskun
džia, kad pirmininkas pasiė
męs jo laišką. Laiškas buvo 
nuo Pildomosios Tarybos, siųs
tas raštininko vardu. Pirminin
kas prašęs leisti laišką nusira
šyti ir prižadėjęs laišką veikiai 
grąžinti. Bet pirmininkas netik 
negrąžinęs laišką, bet dar už
siginęs, kad nieko apie jį neži
nąs, nors ir buvusia raštinin
kas raštu paliudijo, kad pir
mininkas tikrai paėmė laišką. 
Bet kaip musų pirmininkui, 
tai til/ baikos užsiginti, vieton 
sugrąžinti ir paačiuoti.

šį kartą buvo daug ligonių. 
Bet vienas keistas dalykas, 
kad pirmininkas po kiekvieno 
ligonio lankytojo raporto vis 
klausė narių, ar nėra kas ma
tęs ligonį geriant naminėlę. 
Turbut prisimena tas garsusis 
piknikas, kuriamo sargai pa
leido brogą į griovius; turbut 
nuo to laiko pamatė, kad tas 
štofas yra pavojingas gerti.

Musų kuopa vieton augti, 
nuolatos mažėja. Daugelis lau

ir tapo sujudintas 
Vieni
Vieni

Tankiai rašoma iš musų apie- 
inkės, bet daugiausia apie 
niotikius savųjų-----
ir blogus. Man tai nerupi. Man 
daugiau rupi abelnai vietos pa
dėtis ir vietos darbininkų 
k a lai.

Jau daug metų praėjo 
vO laiko, kaip atvykau į 
Harbor. 
miestas 
Pirmiau 
smiltimi.
išklotos plytomis. O dabar jau 
veik visos gatvės ir elės yra 
išgrystos cementu. Gatvės1 
yra šluojamos mašinomis, o 
eles žmonės kasdie šluoja šluo
tomis.

Pirmiau lemĮKis gatvėse bu
vo gasinės, paskui ant gatvių 
kampų įtaisė elektros lempas, 
po to vėl dėjo naujas, dar ge
resnes, 
kokios 
gatvėj, 
lempos 
Avė. ir Main gatvėj. Michigan 
Avė. dabar yra g^ma plati ir 
labai šviesi gatvė. Tokia pat 
bus ir Main gatvė.

Seniavs statydavo namus 
^augiausia vieno ar dviejų 
lukštų. Jei kas pasistatydavo 
trijų augštų namą, tai buvo 
tikra naujiena. Didžiausiais 
namais buvo IJncoln hotelis 
į.ne Michigan Avė., p. Joe Ra
džio namas prie Main ir 136 
gat ir p. T. Yvą novo namas 
jrie Deodar ir 1137 gt.

Bet dabar yra visai kitaip, 
šiemet l1. S. National bankas 
pasistatė 
Grand. ir 
tė didelį 
draugija 
yra trijų 
gštas. 
mabutis, kurio mes ikišiol ne
turėjom ir visais teismo rei
kalais tiu-Sdavom važiuoti j 
Ilammond. .Bet dabar tiek to
li nereikės važinėtis ir visos 
bylos galės bdti išspręstos 
ant vietos.

Dar yra statoma ligoninė, 
kuri bus 5 ar 6 augštų. Ji dar 
nėra baigta statyti. Tai bu
sianti viena didžiausių ir ge
riausių ligoninių šioj apielin- 
kėj. Ligonių čia gi netrūksta. 
Tik yra labai reikalingas geras 
lietuvis gydytojas.

Bet su darbais šiuo laiku čia' 
yra negeriausia, nes vietos' 
plieno liejįklos mažai tedirba.' 
Taip, Inland Steel Co. dirbu 
tik pusę laiko ir tik su puse 
darbininkų. American Steel 
Foundry irgi gana prastai dir
ba. čia pastaruoju laiku labai 
daug lietuvių dirba; yru ir 
turinčių gana gerus darbus, o 
keletas lietuvių yra ir fore- 
manais. Universal Cement

o dabai* deda tokias, 
yra Chicagoj, State 

vidurmiesty. Tokios 
yra sudėtos Michigan

7 augštų namą. Prie 
Broadway gt. pasiata- 

namą amerikiečių 
I.O.O.F. Nors namas 
augštų, bet labai au-

Tame name bus ir teis-

Co., kur daug lietuvių dirba h 
nekurie turi gerus dar
bus, taipjau pradeda atleisti 
darbininkus. Jei jau didžiosios 
dirbtuvės traukiasi ir atleidi
nėja darbininkus, tai ką jau 
sakyti apie mažesniąsias. — 
jos visai užsidaro. Taigi iš ki
tur atvykusiam darbo negali
ma gauti, nes ir ant vietos yra 
užtektinai bedarbių. Kas rytą 

jPJ-ie dirbuvių stovi šimtai be
darbių ir laukia kada samdy
tojas pavadins juos prie sun
kaus ir karšto darbo. DarbL 
ninkai nepaiso kokį darbą gau
ti,—bile gautų dirbti ir galė
tų savo šeimyną nuo šalčio 

•ir alkio apginti.

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
Hnomą atsakančią įstaigą.

S. L. FAB1AN & Co.
809 W. 35tli St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

V

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
I 111 ..................... —■““*

Phone Armitage 2822 
DR. W. F\ KAL1SZ 

1145 Miiwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Serėdos vakare uždaryta

Nerišlioj pagal sutartį

/—■ 1 — -A
Telephone Yards Ū9D4

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 ild 13 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 ikj 9 
vakare. Netoliomis ano 18 
iki 12 dieną.

Res. telephone Piaza 82M

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Uetuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
NaijjiMnn k**hleorr<n»»

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
• Miesto Ofisas « 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3828 South Halsted St. 

Tel. Boalevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarų, išskyrus ketvergą.

Netoliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. Stato SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

Valandos nuo 9:80 Iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:80 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Hd 12 
TeL Yarto 1141

Bylos visuose teismuose. —. Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastouskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St, 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Sęredoj ir Pėtnyčioj, nuo 9 iki 6. 
Netolioj nuo 11 ryto iki 1 v. p, p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washlngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Punedėlio ir 

Pitnyčios

DR. HERZMAN '
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyi-ų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th 8t^ netoli Morgan SL

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4186 

v. i ■/

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Netoliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Ruf*aa Gydytojas ir Chirurgas
Spacialistaa Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 8o. Halsted BU Chicago 

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak- Ne- 
dčliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blee 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfai 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą | nav 
jus ir senus namus I 
mainom naujas lian 
pas į senas; duodam, 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

v------------------—_____________ r
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Subecription Ratas 1
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drovė, 1789 So. Halsted St,, Chicago, 
UI — Telefonas: Rooeovalt 850S.

Užaimokijimo kainai

Chicagoje — paltu:
Metama ------ ---------------------
Pusei metų______________

tai bus ieškomos priežastys ir jas suradus bus pakei- padėtis pareinu nuo to, kad 
sti referendumo klausimai. Kas kita, jei referendu- Į,a8aulyi yl'a dar ,oklų v'etų’ 
me visoumene visai nedalyvautų, reiškia konstitucijos giau> negu suval.l()jama Bet 
keitimu visai nesidomėtų.” amžinai tuip boti negalės. Ant
__ , . . - MnUkionUn” galo, ateis laikas, kuomet ne-Kas bus. įeinu visuomene boikotuos plebiscitą , p. ? . ’ . .’. .nao uuo, vaomv * . i / bebus iš kur maistą imporiuo-

Mironas dar nežino. Bet jisai jau žino getai, Kas bus, jp laikas nebe už 
,Z 75c jeigu “referendumas” bus pralaimėtas: tokiam atsitikime, kalnų.

šiomis dienomis Šveicarijoj 
•7 no bet — “keis referendumo klausimus” ir rengsis prie nau- iYyko Pirmu tarptautinė moks- 

« « v • v lininVii knnfnronri i n, kllTlOS
vyriausias tikslas buvo svars
tyti maisto problemą. Nežlu- 

, epidemijas ii
■ nors menko žmogelio, neatsakančio už Smetonos-Volde- įvairias katastrofas, bėgiu pa*
• .. .... ..... t . . .... L*.__.J.. 107

18.00
4.M

1.50
.75Vienam mtauiuj _

Chicagoje per neiiotojuei 
Viena kopija_____ _
Savaitei _____________
Minėsiu! ____________

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, nasak 10, valdžia ne pasiduos balsuotojų nuosprendžiui, 
palte! ’

Pusei mėtį ------------------ ...2 S.50 jp “referendumo”, pašalindama priežastis, dėl kurių vai-:llninkų. konferencija,
Dviem mineeiame__________ūš džios pasiūlymai buvo atmesti!
Vienam minėsiu!----------------- .751 Tai jau pasakyta gana aiškiai) ir pasakyta ne kokio rint į karus,

Lietuvon ir kitur uisleninosei ’ ’ *______ _________ ■*-__ 1___ --i
(Atpiginta) . 1 , „ .

Metams--------------------------- |8.«o maro politiką, bet — tautininkų centro atstovo, atkelia- staru.iu 127 mety žmonių skai-
ut?ed^ iS'vusio iš Kauno į Klaipėdą specialiu tikslu išdėstyti vyriau-įčlus trls kartus. padidėjo. Jei---------- •••■j * t' t' v gu gyVentojų prieauglis eis to-

Pinigue reikia aivti palto Money sybės politiką.
orderiu kartu su uisakyme.

Penktadienis, Spal. 14, 1927

VienasS!;u8paud06 SERGANTI VAIKAI MĖG
STA “CASCARETS”

DEL SKILVIO
it 

18c

gu gyventojų prieauglis eis to- 
ikiu pat spartumu, kokiu jis 

Per p. Mironą Kauno diktatoriai atvirai ir viešai pri-ėjo iki šiol, tai, sako prof. E. 
jSipažįsta, kad su “tautos atsiklausimo” rezultatais jie M. East, 2027 m. pasaulis tu- 
■ skaitysis tiktai tiek, kiek tie rezultatai neprieštaraus jų r^s penkis bilionus gyventojų, 
norams. Jeigu žmonės balsuos kitaip, negu smurtininkų Kadai^1 v!?ame Pasaulyi tera 

Musų skaitytojai jau žino, kad Lietuvos uzurpatorių šaįka nori, tai ant jų balsavimo bus nuspiausta! ai)le.. 1 lon5 a ri* in amOk
Dabar aišku kiekvienam, kad dalyvavimas tame “re- vieno žmogaus

SMURTININKŲ “REFERENDUMAS” 1

“valdžia” pastaruoju laiku buvo pradėjusi “skubiai” reng- žemdirbystei žemes ir kadangi
i pramai tinimu1

tis prie referendumo konstitucijos pakeitimui. Miestų ir. ferendume” butų ne tik bergždžias, bet ir stačiai kvailas reiMinga maždaug p\istreč}ic 
apskričių taryboms jau buvo išsiuntinėta įsakymas ruošti 'darbas. - akr<> žemės, tai musų žemė te
balsuotojų sąrašus, pažymint, kad balsavimo teisę tupėsią 
tiktai piliečiai, sulaukę 24 m. amžiaus. “Naujienų” ko-

Kaip daug ir noriai kitų kraš
tų žmonės laikraščius skaito 
rodo jau tai, kad kai kurių ląik- 
raščių skaitytoj skaičius viršija 
milijonus. Pavyzdžiui Londone Buokit (andy (athartic’ nuo 

. . •• prastų slogų, rugštumo vi
duriuose, užkietiejimo.

einąs anglų dienraštis “Daily 
Mail” turi net apie du milijonu 
skaitytojų. Nesenai šis laikraš-! 
tis, Anglijoj karaliūnai dalyvau- Į 
jant, atidarė naują spaustuvę,ku , 
ri savo technišku tobulumu ir' 2 .
anuosiu. Amsrikos laikraėėius ža,ityse yra ™Kstumi" viduriuo- 
prulenkia. Joje visa taip jtai- 8e’ au,ręs skilvys- neveikiančios 
syta, kad dirbantiems žmonėms Spenys ir užkietiejimas vidu- 
nereikės nė mažiausiai pasiju- ri«- ,ie P»Rauna slogas greitai, 
dinti iš vietos lakstyti iš vieno pasidaro neramus, pradeda kar- 
skyriaus į kitą. Dienraščio vie-. duotis, būna apsivėlęs liežuvis, 
nam numeriui išspasdinti palei- nevalgo, nemiega gerai ir jam 
džiama keturiasdešimt dvi sun-.reikia gerai išvalyti vidurius — 
kios spausdinimo mašinos, ku- 1 
rios beveik visos viena su kita 
sujungtos.

Tos milžiniškos mašinos, su
ėda per dieną apie penkis tūks
tančius centnerių laikraštinio 
balto popieriaus. Taigi vien tik 
popiriui į spaustuvę vežti kas
dien reikalingas ilgas traukinys, 
k kios 15—2(1 vagonų. Krovi
niams iškrauti ir bendrai sun
kumams kilnoti žmogaus jėga 
nevartojama. Viskas atliekama 
mechaniškai, pirštu paspaudus 
atatinkamą sagą. Spausdint da
žų per dieną suvartojama irgi 
labai didelis svoris, net aštuo- 
niasdešimts centnerių.

Spaustuvės viduje visada gry
nas, švarus oras, nes a ta tinka 
mais prietaisais įsiurbiama iš 
lauko apie dešimtį milijonų ku
binių pėdų tyro oro. Spaustuvė
je sutemus sužiba dvylika tūks
tančių elektros lempų. Spaustu
vės mašinas varo trys šimtai 
motorų.

Bedakcijon sueina penkiasde
šimt telefonų ir telegrafų laidų 
ir eilė radio linijų. “Daily Mail” 
dienraštis priklauso žinomam 
lordui Nortklifui, kuris turi dar 
visą eilę kitų anglų ir amerikie
čių laikraščių.

Nusipirkit už 10c baksiuką.

Daugiausiai vaikų ligų prie

bet nebandykit įduoti jam dide
lę dizą aliejaus j sergančio vaiko 
vidurius — yra žiauru, nenau
dinga ir senoviška.

Kiekvienas vaikas maloniai 
paims Cascarets Candy Cathar- 
tic. kurios veikia maloniai — ne
padaro jokio nemalonumo — jos 
tik išvalo vaiko viduriukus, iš
valo žarnas, išvalo kepenis ir pa
lieka sveikoj padėty.

Pilni nurodymai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali ramiai pasitikėti 
suteikusios šias malonias gyduo
les, laxative, kurios kainuoja 
tiktai 10 centų bakseliui bile ap- 
tiekoje.

gali pramaitinti tik apie pen
kis bilionus gyventojų. Vadi
nasi, išeina, kad už šimto me 
tų bus pasiektas maksimun- 
gyventojų skaičius.

Kuomet trims gimimams len- 
ika du mirtingumu, ir kuomet 
vien tik praeitais metais gy- 

Mirono žodžiai kitokios išeities nebepalieka. Jie reiš- ventojų prieauglis lyginosi 
Jeigu musų valdžios 20,000,000, tai metas, mano 

prof. E. A. Rosš, rimčiau su
sirūpinti maisto problema. Ja
ponija skundžiasi, jog ji su 
dideliu vargu bepramaitina sa
vo gyventojus. Naujų terlto 
rijų savo gyventojų .perviršiui 
ji nebegali surasti. Vokietija 
jau dabar yra priversta im
portuoti maistą. Italija irgi 
susirupinusi dėliai savo gyven 
tojų perviršio. Kinija ir Indi
ja jau nuo senai turi daugiau 
gyventojų, negu gali juos Žmo
niškai pramatinti. Tik viena 
Rusija Europoj gali pasigamin
ti pakankamai maisto. Žinoma, 
pakankamai maisto turi Ame 
rikos respublikos ir Australija.

Kad žmogus galėtų tinkama- 
gyventi, jam'yra reikalinga šie 
dalykai: maistas, drabužiai, ku 
ras ir pastogė. Jungtinės Vals
tijos tų dalykų turi daugiau, 
negu bile viena kita šalis. Tie
sa, gamtos resursaįs yra labai 
turtinga Rusija. Tačiau jos

Bet jeigu Lietuvos valdovai atvirai pareiškia visuo- 
respondentas šiomis dienomis pranešė, kad referendumui:menei, kad žmonių valiai, pareikštai balsavimu, jie visai 
jau buvęs numatytas laikas tarp spalių mėn. 11 ir 13 d. neketina nusilenkti, net jeigu tas balsavimas bus pačių 

Nežiūrint šito “skubaus” rengimosi, tečiaus, pasirodė, valdovų sauvališkais keliais vykinamas, — tai kas tuomet 
daryti žmonėms, kurie neapkenčia jų despotiško jungo?

Nieko kita, kaip griebtis jėgos priemonių!
kad “tautos atsiklausimas” dar šį mėnesį nebus vykina
mas. P. Mironas (regis, kunigas), Lietuvos Tautininkų 
Sąjungos centro valdybos narys, atsilankęs rugsėjo 23 d. 
Klaipėdoje į smetonininkų skyriaus susirinkimą, pareiš
kė štai ką: . „

“Kai dėl paties referendumo pravedimo, tai jis 
buvo numatytas spalių mėn. 10 d., bet pradėjus ruo
šos darbus, pasirodė, kad iki to laiko nebusią galima 
viskas paruošti ir todėl teks dar vienam mėn. atidėti.’7

* ' 'V 1 • s 1 Y
Vadinasi, referendumas bus (jei bus) ne anksčiau, 

kaip apie lakkričio mėn. vidurį. / • w v v ,
Apie referendumą tautininkai zaunija jau nuo pa

vasario, bet iki šiol dar jie “nesuspėjo” prie jo prisirengti. 
Jie iki šiol nesuspėjo net suformuluoti tubs konstitucijos1 
pakeitimus, kuriuos jie ketina statyti balsavimui! Kelio
lika paragrafų buvo neva paskelbta tautininkų spaudoje,1 Kiek ant žemės kamuolio žmo- 
bet su ta pastaba, kad tai dar nesą galutiniai pasiūlymai; 
pačiam projekte tie paragrafai galėsią būt dar pakeisti. 
O konstitucijos keitimas tai vienintelis “teigiamas dar-j 
bas”, kurį smetonininkai mėgina atlikti. Šiaip visą savo 
energiją jie pašvenčia tik represijoms.

Tai šitokį “darbingumą” parodė diktatoriai, išnieki
nusieji visas pirmesniasias Lietuvos valdžias už nesuge
bėjimą dirbti.

kia atvirą iššaukimą visuomenei: “ 
nenorite, tai imkite ginklą ir pabandykite mus nuversti. — 
bet geruoju mes nepasitrauksime!”

Reikia manyti, kad atsakymo j šitą begėdišką smur
tininkų provokaciją ilgai laukti nereikės.

► >
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Žmonių prieauglio ir 

maisto problemos

nių gyvena?—Netikslus skai
čiai. —1935 m. bus du bilio- 
nai žmonių. —Septyniolikto 
šimtmečio mokslininkų susi
rūpinimas.— Kiek Italija tu
rėję gyventojų prieš 235 me
tus? — Anglija ir Belgija 
negali prasimaitinti. —Tarp
tautinis mokslininkų 
žiavimas.

suva-

Lietuvos partijos, kaip žinome, yra nutarusios tauti-- 
ninku projektuojamąjį referendumą boikotuoti. Jeigu 
pirma dar buvo galima manyti, kad šitokia partijų takti- sav? skaičiavimo rezultatus, 
ka gal nėra išmintinga, tai dabar išėjo .aikštėn dalykai, • 
kurie rodo, kad kitokiai taktikai 
grindo.

Kaip bus balsuojama tame 
Štai ką apie tai praneša Berlino 
socialdemokratas iš Lietuvos:

“Lietuvos vyriausybė nutarė spalių mėnesyje 
(dabar jau vėliau. “N.” Red.) pravesti planuojamą 
“plebiscitą”. Ji, laužydama konstituciją, išplėšė bal
savimo teisę visiems piliečiams nuo 20 iki 24 metų 
amžiaus, f* " ' .......
balsuoti, pašalinama nuo dalyvavimo balsavime. Tie- ’ 
bkistas’ bus daromas ne slaptu balsavimu, bet po po
licijos priežiūra.”
Agitacijos “referendumo” metu valdžia ketina nelei

sti. Tą mes patiriame iš aukščiaus minėtojo tautininkų 
šulo, Mirono, kuris pasakė Klaipėdos tautininkų susirin
kime (žiur. “Kl. Garsą” 102 num.), kad “jokios agitacijos 
nebusią, išskyrus spaudą”. Na, o spaudoje karo cenzūra 
neleidžia beveik nieko rašyti, kas priešinga diktatorių 
užmačioms.

Amerikos Central ims 
tos Biuras nesenai

Statis- 
paskel-

Būtent, ar ne metas žmonijai 
Išgalvoti apie įsteigimą tiesio
ginio susisiekimo su Marsu ar
ba Venera, kur butų galima 
žemės gyventojų perviršį “de
portuoti”?

Perviršio klausimas yra jau 
gan senas. Gyventojų prieaug 
lis nuo senai kvaršino žmo
nėms galvas. Pavyzdžiui, sep
tyniolikto šimtmečio pabaigoj 
italų mokslininkai labai karštai 
debatavo klausimą, —kas atsi
tiks su Italiją už šimto metų, 
jeigu gyventojų prieauglis ne-i turtai kol kas dar nėra ištirti, 
sumažės? ir todėl nieko tikro apie juos

Tų dienų mokslo vyrai labai negalima pasakyti, 
pesimistiškai į ateitį žiurėjo. | — —

Girdi, žemė nebegali tinka
mai* pramaitinti ir dabartinio 
gyventojų skaičiaus. Tolimes
nis prieauglis neišvengiamai 
turės privesti prie skurdo ir 
visokių nelaimių. Už penkių i P 
dešimčių metų pasidarys taip • Amerikos 
ankšta, kad žmonėms 
nebebus galimybės

A4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare, 

i Nedėldienfais nuc 10 v. 
I ryto iki 2 vai po piet. 
t

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ - 

pamatysit, kad 
jums patiks

J1S

Pasirodo ,kad sausio 1 d. 1927 
• i • m' ant musų žemės kamuolio

jau nebėra jokio pa- buvo 1,906,000,000 žmonių.
| Prieš dvejetą metų kiti gan 

“tautos atsiklausime”? .autoritetingi statistikai .tvirti- 
“Vorwaerts’ui” vienas ,10’ v’sl,()se pasaulio kraš

tuose tėra tik 1,800,000,000, 
gyventojų.

Išeina tad, jog dviejų metų 
į prieauglis lyginasi 

106,000,000. Tai yra neįmano
mas dalykas. Greičiausia ar 
vieni, ar kiti statistikai padarė 

Šituo budu 150,000 piliečių, turinčių teisę klaiįą.
Kad taip iš tiesų atsitiko, susirūpinusią visuomenę:

liudija patys statistinių davi-1 —Dievas neapleis žmonių ne- 
nių rinkėjai. Jie sako, jog yra laimėj.
nemažai tokių vietų, kur jokiu* Tąsyk visoj Italijoj buvo ne 
budu negalima patirti gyven- daugiau, kaip 11 milionų žmo 
tojų skaičių. Pavyzdžiui, to- nių.
kiomis vietomis yra Brazilija, 40 milionų gyventojų. Ir, o ste-
Afrika, Kinija ir Rusija.

Brazilijoj, Kongos džiunglė
se ir’ kai kuriose Kinijos pra- 
vincijose toks . dalykas, kaip 
gyventojų surašinėjimas, visiš
kai nėra žinomas. Rusijoj, tie- daugiau žmonių, / 
sa, yra vedama statistika dagi manoma!
vilkams bei kiškiams, nekal-1 Dabartinis Belgijos gyvento- 
bant jau apie žmones. Tik vi- jų skaičius yra septynis kar- 

Kadangi ir pats referendumas yra neteisėtas, nes vykina- sa bėda yra tame, kad bolševi- 
mas be Seimo žinios, ir tas būdas, kuriuo ketinama jį pra- kiska statistika yra labi men- 

1 los vertės vesti, yra visais atžvilgiais priešingas įstatymams, tai su- . 
prantama, jogei dalyvauti tokioje šlykščioje komedijoje Įks|>ertai statistikai 
visuomenė negali. I Sakoma, kad Rusija turi 143

Dalyvaudamos tokiam “referendume”, Lietuvos par- milionus gyventojų. Bet ar taip 
tijos turėtų raginti žmones, kad jie eitų balsuoti. Bet tai yra:— tai< tik vienas
reikštų juk aprobuoti (teisinti) neteisėtą valdžios darbą! l..,:

Bet ir tai dar ne viskas. Iš smetonininkų lyderio, 
Mirono, lupų klaipėdiečiai išgirdo dar įdomesnį dalyką Įlčra vJsai t>kslus, tai visgi ten- 
apie planuojamąjį “referendumo” humbugą. Susirinki; skabus a*' Vadinasi, Belgija ir Anglija,vados, jog m
me, būtent, jahi buvo pastatytas klausimas, kas butų, jei tinasi prie dviejy biiionų. Rei- aiškiai parodo, jog yra tokis jų problemas 
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Šitokiu tai buclu Lietuvos smurtininkai rengiasi “at
siklausti tautą”, apie siūlomus konstitucijos pakeitimus.

kos vertės. Bolševikijoj net 
skaičiai meluoja. Taip mano

, Vienok jeigu ir prileisti, kad 
statistikų apskaičiavimas ir

Bet grįžkime prie konferen
cijos. Konferencijoj pasireiš
kė gan aiškus konfliktas tarp 
Amerikos ir Europos moksli
ninkų. , Amerikiečius dalinai 
palaikė anglai. Prof. Fairchikt 
padarė pranešimą, teisindamas 

,_j imigracijos įstaty- 
Esą greitu laiku Jung-

Prenumerata metama
Pusei mėty
Kopija ........................ .

K - -r , , —

$2
$1

20c

Lietuviai Daktarai
tiesiog mus.

gyventi, tinęs Valstijos turės tiek gy- 
Tačiau, ačiū šventiesiems, yra Ventojų, kiek ir maisto ištek- 
išeitis: europiečiams bus gali- •iŲ- Todėl plačia) atidaryti du
rna persikelti į Naujį Pasau
lį (Ameriką).

j Mokytieji teologai ramino

Šiandien Italija priskaito

buklus! I a masė žmonių gy
vena ne blogiau, bet daug gu
riau, negu gyveno jų protėviai 
prieš 235 metus. Pasirodė, jog 
žemė gali pramaitinti kur ka . 

negu buvo

ris ateiviams butų neišmintin
ga. Europos industrinės šalys 
turinčios su tuo faktu skaity
tis, nes greit joms bus sunku 
iš kitur maisto produktų gau
ti.

Vokiečių' mokslininkas, prof. 
Grotian, nurodė, kad ameri
kiečių susirūpinimas yra be 
pagrindo. Žmonės moka prie 
gyvenimo aplinkybių prisitai
kyti ir 
Ar čia 
pasaulį 
augliu! 
dabar? 
metais 
nupuolė, jog kai kurie neišma
nėliai pradėjo net kalbėti apie 
vokiečių išsigimimą. Toks pat 
reiškinys galima pastebėti ir 
kitose šalysJ. Atrodo, kad gi
mimų skaičių pati gamta re
guliuoja.

Prancūzų mokslininkai gan 
aštriai amerikiečius kritikavo. 
Jie tvirtino, kad šiandien dar 
nėra J jokios galimybės tiksliai 
nusakyti, kiek ta musų žeme
lė gali žmonių pramaitinti.

be mokslininkų recepto, 
senai Vokietija gąsdino 
savo gyventojų prie- 

(1 ką mes matome 
Paskutiniais trejais 

gimimų skaičius tiek

tus didesnis, negu jis buvo 
prieš 250 metų. Nors, tiesą pa
sakius, Belgija negali būti pa 
vyzdžiu. Ir štai kodėl: patys 
belgai nepasigamina pakanka
mai maisto, kad galėtų prasi
maitinti. Didelį maisto kiekį jie 
priversti yra importuoti iš ki
tur. Tas pat galima pasakyti 
ir apie Angliją, kuri tris ket- 
virtdalius maisto importuoja
iš savo kolonijų ir kitų vajsty-! Tačiau po visų karštų deba
tų. i tų ir diskusijų prieita tos iš-

Vadinasi, Belgija ir Anglija vados, jog maisto ir gyvento- 
1 reikia rimtai 

kia manyti, kad tas skaičius dalykas, kaip gyventojų per; | spręsti. Konferencija padarė
bus pasiektas apie 1985 m. viržis. Tiesa, belgų arba anglu pradžią susikurimui speciaiės

Ir nenoromis pradeda galvon gyvenimas šiandien nėra blo- įstaigos, kurios tikslas bus tir-
' P1TlegentHS sako, kad vyriausybė yra įsitikinu- skverbtis klausimas, kuri ne- gesnis, negu jis buvo priešlti gyventojų ir inaištti klausi-

si, jog referendumas praeisiąs. Jei kartais nepraeitų, senai palietė prof. Stratonoyas. tris ar du šimtu metų. Toki mus.—-K. A.

dauguma žmonių balsuotų prieš valdžios pasiūlymus, ir ve 
ką jisai į tai atsakė:.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.
I"1 1111 111 - ............. .

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

r
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. VVullace Street

bių.

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood $107 

Valandos:] nuo 9 iki 11 vai. ryte;
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

PR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

IĮ I ■ ■■ I-.— ..I | M

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Weatem Avė.

Tel. Lafayette 4146
, J nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos '( nuo g jfcį 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, 1LL.

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

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.

,A
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UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
"BAKER ASPIRIN"

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

fyet notaff^

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo
Skausmų

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių leama- 
Cumų iš pneiastiea dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis aaugua Kūdikių 
Laiative.

Mas. Wu<iSLOW’S 
Syrup

KORESPONDENCIJOS

ševikų,—visaip lankstosi
dolerio, 
vaičiu.

East Chicago, Ind.
Kosciuškos parko apielinkėj 

randasi lietuviškų biznierėlių, 
kurie yra taip miklus, kaip Či
gono arklys. Vieną dieną jie 
valgo sakramentus bažnyčioje, 

' o kitą dieną priguli prie bol- 
dėl

kuris jiems yra dle- 
Nuo jų neatsilieka biz- 

nierkos, kurios laiko burdingie- 
ri’us—persenusius kavalierius,

iš kurių jos visais budais vi
lioja pinigus. Atsitinka ir ne
laimių: ima ir atsiranda “na- 
sledninkų”.

Tos biznierkos besivaržyda- 
mos kavalieriais ir jų doleriais, 
pradėjo viena kitą negražiais 
žodžiais vadinti ir už tą atsi
dūrė net teisme.

Čia yra ir bolševikų tvirto
vė, kurioj yra ir organizator- 
kų. Pastarąsias nutėmijo ir 
apie jas pradėjo suktis Ham- 
mondo garsingieji vyrai nusi
bankrutavę biznieriai, kuriuos 
čia vadinama vištininkais ir 
deglųjų profesoriais. Tai tokią 
jie “apšvietą” skleidžia.

—žvalgas.

KANADOJE
1

LEAM1NGTON, Ont. — Spa
lių 3-—7 buvo Esex apskričio že
mės ūkio paroda. Skelbė laik
raščiai, kalbėjo visi anglai ir 
skelbimai ant sienų sudarė opi
niją, kad bus įdomi paroda. Spa
lių 5 mano darbdavis pranešė 
man, kad jeigu noriu, tai galiu 
su juo važiuoti į parodą. Kur 
gi nenorėsiu; padėkojau už pa
siūlymą, apsirengiau ir abudu 
su farmeriu gražiam “Bep” ve
žime važiavome į Leamington 
miestą. Prie įėjimo į parodą

bizr! ’ * I* nu. Aš labai 
nustebau, kad direktorius dar 
nežino ko aš atėjau, o jau sako, 
kad negalima mokyklon eini, bet 
aš tvirtai, irgi užklausiau ar ga
liu matyti direktorių, tuomet ga
vau atsakymą, kad kalbu su di
rektorium ir gavau klausimą ko 
noriu; aš paklausiau ar yra va
karinė mokykla ir ar galiu gau
ti anglų kalbos pamokas, tuomet 
jis paklausė mano tautybės ir 
sužinojęs mano tautybę malo
niai nusišypsojo ir nuoširdžiai 
patarė parašyti paštu prašymą, 

(kuomet bus nemažiau 10 prašy- 
, mų, tai atidarys vakarinę mo
kyklą, bet ne vėliau kaip gruo
džio 1. Tuo reikalu mačiausi su 
Kingsville miesto mokyklos di
rektorium, kuris atrodė tikras 
džentelmenas ir kalbėjo labai 
maloniai.

Aplankiau viešą knygyną; la
bai pavyzdingai vedamas ir ga
na didelis; pasiskaičiau laikra
ščių ir knygų.

Greitu laiku kreipsiuos prie 
advokato, nes noriu gauti pir
mas popieras Kanadoje. Pažy
mėtina, kad belgams ir olan
dams Kanada duoda greit pilie
tybę, bet dauguma neima, nes 
pastojęs Kanados piliečiu jokiu 
budu neįleidžiamas atgal į Bel
giją ar Olandiją. Lietuva savo 
tautiečius šaukia iš viso pasaulio 
atgal į Lietuvą, o belgai ir olan 
dai varo lauk, — daugiau negu 
keista. i

Spalių 6 d. darbdavis vėl pa
siūlė važiuoti su juo į parodą, 
mat, bus arklių lenktynės. Su 
džiaugsmu priėmiau pasiūlymą 
ir važiuojam “Reo” vežimu net' 
50 mylių į valandą, nes jau greit 
prasidės lenktynės. Parodoje' 
daug žmonių. Pirmiau pro žmo
nes pravedė arklius, karves, vė-

Ntv

‘‘Plaukite po 
Amerikos Vėliava”,

Ekskursijos į Lietuvą
Specialė Kalėdinė Ekskursija

S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktj 
Po asmeniška priežiūra Mr. J. Turck, 

iš United States Lines. Šita ekskursija 
nuveži jus j tėvynę kaip tik ant linksmų 
kalėdinių švenčių.

Gaukite platesnių informacijų apie 
jas nuo jūsų vietos agento arba rašykite 
pas

Apsilankymas į tėvyne rudeni ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgai atminty. 1 laitus 
darykite dabar plaukti viena iš ruošiamų 
dvejų ekskursijų laivais United States 
LU‘CM‘ S.S. LEVIATHAN 

išplauks iš New Yorko 
Subatoje, Lapkričio 12.

Po priežiūra Mr. J. Berkovits, atstovo 
United States Lines, kuris pilnai prižiūrės 
jus visus.

11b So. I)earb«»rn St., Chicago, 111. 45 Broadway. New York City

Išpardavimas
Parloro Setiį

stovi būrys anglų, perku bilietą, 
visur pastėbimas nuoširdus ir 
malonus elgėsys vartuose sto
vinčių anglų. Pirmiausia apžiu
rėjau pianinus, rūbų madas, ra- 
dio aparatus, namų baldus, laik
rodžius, virtuvės pečius, javus, 
vaisius, daržoves, rankdarbius, 
gėles, konfitiuras, valgomus dai
ktus. Einu toliau, ar pasiuto, 
^tebuklai, svieto galas, visa ei
lė stovi palatkėse paslėpti stalai 
ir prie jų stovi jauni vikrus vy
rukai, turi įvairius žaislus ir iš 
eilės kiekvienas stoja priešais, 
traukia prie savo stalo, kad dė- 
tum dolerį, kuris žus, ir suktum j 
kokį ratuką, kad “išlošti” net 10 
dolerių, toliau eilė čigonių ir tos! 
prašo leisti “atspėti” laimę. Man 
sugadino ūpą toks reginys ir aš 
netekęs kantrybės pareikalavau 
visiems trauktis atgal, perspė
damas, kad pranešiu parodos di
rektoriui. Tokiu budu pavyko 
atsikratyti Amerikos žulikų, 
Lietuvoje mačiau dvi tokias pa
rodas, bet tokių maklerių paro
doje nemačiau, ten buvo vaiz
duojama vien Lietuvos kultūra. 
Toliau visokių klounų budos, 
vaikų sūpynės, tas man darė 
keistą įspūdį, nes tai juk nėra 
kultūra. Einu toliau, išstatyta 
daugybė automobilių, čia įdomu, 
prižiūrėtojai maloniai paaiškina' 
žiūrėtojams. Apžiurėjau visus 
arklius. Arkliai atrodo labai ge
rai, uoliai prižiūrimi, yra labai 
didęlių arklių, jie tinka sun
kiems darbams, kiti lengvi, tin
ka jojimui ir lengvam, greitam 
važiavimui.

Apžiurėjau karves, kurios la
bai geros išvaizdos ir puikiai už
laikomos. Vėliaus apžiurėjau 
avis ir kiaules, labai gerai atro
do kiaulės, taip pat gerai ir 
avys. Vėliau apžiurėjau vištas, 
antis, žąsis, kalakutus, — pauk- | linu prasidėjo lenktynės, 
ščiai atrodo prastai. Grįžti rei- paprastai buvo įdomu žiūrėti, 
kėjo per žulikus, todėl norėjaui kaip lengvu dviračiu vienas žmo- 
arčiau pažiūrėti kas per loši- gus su 1 arkliu tarsi automobi- 
mas; kaip gaila, kad beveik prie į lis važiuoja. Bežiūrint vienas 
kiekvieno stalelio stovi keli se- ’ važiavusis žmogus išpuolė ir vie- t 
neliai farmeriai ir lengvai duo- nas arklys tęsė lenktynių eigą 
dasi apgauti žulikams, prie vie-: iki galo, prisilaikydamas visų 
no stalelio mačiau vienas sene-j lenktynėms taisyklių, t. y. bėgo 
lis pralošė 1 dolerį, prie kito ki- ne zovadu, bet risčių ir laikėsi 
tas 5 dolerius ir susinervavęs j jam skirtos linijos; taip vienas 
pavadino apgaviku, bet tas drą-l arklys be žmogaus apvažiavo 
šiai atrėžė, kad iš kišeniaus ne- net 5 kartus aplink, lenktynės 
išėmė jo 5 dolerių, juos jis pats pasibaigė, o vienas arklys be 
išėmęs ir atidavęs; kitas pralo- žmogaus vis dar lėkė visu smar
se net 10 dolerių; jauni nelošia, kurnu, visi dalyvavusieji lenkty- 
matyt, apsišvietę, protingesni, o nėse jau sustojo, bet negalima 

! seneliai mažiau apsišvietę; bet smarkuolio arklio sustabdyti, 
! seneliai dėl ateivių labai geri, vienas drąsesnis stojo prieš ir 
i neblogi ir jaunuoliai, žulikai blanketu uždengė akis bėgan- 
manę matydami grįžtant ne- čiain arkliui, tas vietoje sustojo, 
traukė už rankos prie savo “biz- Lenktynės buvo įdomios, vienas 
nio,” tik vienas klausė kokios arklys laimėjo rekordą greičiau- 
tautos aš esu, bet nenorėdamas šio arklio Kanadoje. Vėliau be r* 
savo tautą demonstruoti žulikų, niūkų ir mergaičių mokinių auk 
tarpe atsakymo nedaviau, tuo- štesnės mokyklos buvo išpildyta 
met jie viens kitam sakė, kad aš visi sporto veiksmai. Malonu 
atrodau franeuzų tautos,— aš buvo žiūrėti, kaip jaunutės,! 
klaidos netaisiau, taip ir likau skaisčios ir sveikos bei tvirtos 
jų tarpe “francukas.” Du mak*| išvaizdos mergaitės žaibo greitu- 
leriai kalbėjosi grynai rusiškai, mu narstė po visą sporto lauką;

•A x. . ... berniukai pasižymėjo atsakan-1Apžiūrėjęs parodą pasivaik-i y. , x. ... ,, . . . |,x. : • x i n-- • i čiu lošimu golfo. Bet as dau-sčiojau po įmestą; kalbėjausi sul . _ _. . . .x. ...r ' giau gėrėjausi mergaičių žaidi
mu, mat, esu nevedęs, tai vis 
akys greičiau atsiduria į Kana
dos gražuoles. Buvo net du or-] 
kestrai. Labai įdomus indėnų' 
cirkas. Mačiau ir ubagą. Keis-

' tas įspūdis, kuomet tarpe kelių

Elektros Patarnavimas

Pašalina
Namu Ruošos
Sunkumą!

Malonesnės dienos yra čionai!

Nereikia daugiau mušti rankomis 
karpėtų; elektrinis valytojas da- ___ '___
bar atlieka tą darbą. Taipgi turi- 
me elektros šviesą ir jėgą, tik rei- 
kia pasukti svičių — elektrinius
prosus ir skalbimui mašinas, kas padaro taip vadinamus “Blue Monday” 
linksmesniais. Elektrinės ledaunės prideda patogumų į moderniškus na
mus. Tie ir kiti elektriniai patarnavimai daug palengvina namų šeimi
ninkėms.*

Kad pagelbėjus Chicagos žmonėms pasinaudoti daugeliu patogumais iš 
elektrinių reikmenų ir lempų, Commonwealth Edison Kompanija turi 
keletą parankių krautuvių, kurios randasi po visą miestą, kaip seka:

4562 Broadway 2618 Milwaukee Avė.
3935 W. Madison St. 852 W. 63rd St. 2950 E. 92nd St.

11116 So. Mięhigan Avė. 4834 So. Ashland Avė.

ir elektros reikmenų skyriai Windmiller’s Dept. Store, 3601-11 Irving Pk. 
Blvd., Herst’s Dept. Store, 4048-50 Lincoln Avė., Everett Store, 2301-15 
W. Madison St. ir Albert Lurie Co., Blue Island Avė. prie 18th St.

Svarbioji elektrinių reikhienų krautuvė ir parodymų kambarys, 72 West 
Adams St. Visos šitos krautuvės pilnai prikrautos elektrinių tavorų pri
einamomis kainomis. Atlanjkykit šias krautuves šią savaitę — jus galit 
pirkti lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsiminkite juo daugiau jus vartosit elektrinių reikmenų ir lempų, juo 
daugiau jus turėsite patogumų gyvenime. Kuomet jus perkate elektros 
reikmenis nuo Commonwealth Edison Company, jus netik turite reikalo 
su atsakančia kompanija, bet jus taipgi turite reikalų su kompanija ku
rioje jus ir tūkstančiai kitų chicagiečių yra investoriai, šėrininkai-part- 
neriai.
Kompanijai augant ji gali duoti nuolat gerus divięlendus. Jus gausit di
videndus ir tuom syk naudositės elektros patogumais.

4 *

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO

New York St. Louis Indianapolis Louisville

Nesulyginamas Skonis
Iš Pasaulyj parinktų 

sudėtinių dalykų

MUSŲ GERIAUSIOS VERTES! 3 ŠMOTŲ 
MOHAIR SETAI

$139
Lengvais išmokėjimais

štai yra duodama- vertė. Kur jus kitur galite 
nupirkti setą apmuštą tikru Mohair, apsaugotą 
nuo kandžių, tokia žema kaina. Rėmai yra pui
kiausi, riešutinio užbaigimo ir rankomis išdro
žinėti.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621-25 So. Halsted St.

vienu Lietuvos žydu, jis moka 
lenkiškai ir rusiškai, Leaming
ton mieste turi mėsos krautuvę 
ir už miesto farmą. žydų Kana
doje visgi yra nemažai, net Ka
nados konsulas Rygoje keliems i 
žydams neleidęs įvažiuoti į Ka-

Parduodamas 
visur

Tikrai Unijos 
Išdirbinio

litui i?* iieieiaęb įvažiuoti j iva* . . . Y. v«n • ..... i
| nadų pasakė, kad Kanadoje žy- ““1?!?!
dų ir taip jau per daug. Minė
tas žydas paeina iš Suvalkijos.
žydai sako, kad jiems čia geriau, 
negu Jungtinėse Valstybėse.

Nuėjau į Leamingtono aukš
tesnę mokyklą. Buvo pertrauka

žmonių sėdi visų apleistas be-j 
rankis senelis, fizinis ir dvasinis 
kankinys, žulikų tarpe. Įvesta 
tvarka, apgavingi pašalinti, už
drausta traukti už rankos prie . 
savo biznio, uždrausta vartoti 
neteisingi lošimai. Pa-

Puikiausi 
miežiai 

užauginti 
Amerikoj

mokslo visi mokiniai buvo lau-1 rodoje tvflrk vcda poįicistaB. 
ke. Visų moksleivių akyse ma-į 
tėsi didelis gyvumas, veidai ber
niukų ir mergaičių visai rimti; 
mergaitės žaidė atskirai, čia 
gavau gerą įspudį matydamas 
tiek daug jaunimo. Vieno ber
niuko užklausiau ar galiu matyti 
direktorių, jis’maloniai pasakė, 
kur randasi direktorius. įėjau
vidun gražių mokyklos rūmų, nj liūdesį. Parodą vakar aplan- 
visur puikiai įrengtu, triukšmo 
jokio, mokiniai rimtai ir tyliai 
vaikščiodami kalbasi; Lietuvos 
gimnazijoje per pertraukas pek
liškas riksmas. Pasibeldžiau į 
direktoriaus duris, paprašė įeiti, 
bet pamatęs pašalinį nežinomą 
žmogų tvirtu tonu pareiškė, kad 
čia yra mokykla ir nėra jokio

Gaila, kad Lietuvos parodoje 
nėra arklių lenktynių ir sporto 
parodos, kas labai įdomu, ut'ei- 
tyje vertėtų įsteigti. Mačiau 
tris jaunas gražias merginas 
komedininkų grupėje. Nors fi
ziniai šokinėjo ir juokėsi, bet aš 
jų akyse atspėjau gilų jų dvasi-

kė 10, o šiandien 18 tūkstančių 
žmonių. Išėjęs iš parodos bu
vau pas advokatų užėjęs. Pasi
rodė, kad pilnu piliečiu tapsiu 
tiktai penkis metus išgyvenęs 
Kanadoje, iki penkių metų galiu 
.gauti įvairių popierių, bet pilnos 
pilietybės negaliu gauti.

—Žalgiris.

SYRUP
HOP fUAVOHt 0

• M A 01 UI , ,'n
(iuATZ. BIU W'HC>LU 
M t L WAuH' * Y*|S<—*

Vai Blatz Brewing Co 
Chicago Branch 

1500 Holt Street 
Phone: Brunswick 3G00-1-2 

and Wholesale Dealers

Paskaninti 
ir sumaišy
ti su tikrai 
importuo

tais Saazer 
ir vietiniais 

apyniais

dėl -virinio,Nepalyginama* 
kepimo ir saldainių dirb.mo

Garsinkities “NAUJIENOSE”
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Sustabdykit vien 
norėjimą ir pa 

sveikii!

tik :
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Oak forest
buvo “Naujienose” 
kad Cook pavieto

pra-

Nieko junti nepakels*.' na<akym«» 
tutinu nykių | dienų. "O. a* norėčiau 
nveiku I" Kuomet Jų* nerirate. jum* 
gyduolių tfrynų. *u*th>r nančių, 
*eiklančių gyduolių. Tuk tančia žmonių, 
rie manė, kad jie .yra viųai sutrų tisiniai .'r 
rervuoti, jiem* liko 
pagelba Tanlae.

Atai luivytdis.

Mr. Arthur Sauer. 
dian i '<»!»■*. Itid. raio: 
•linru lunaildno mano 
Galvom nk.tudčJirna*. »v»i>:hh' n į ,

dar priaidėtlavo prie to. Nuo varlojitno ■ nill klirtą ClllCllgOJt. 
Tanlae v.« tie ncimu’umai dingo. Ai da- .
Inu- turiu tiek stiprumo ir jėiro*. kad dar- bllVO 11 
bas

būti ‘ 
reik ik 

sveikatą 
.. hu*

ntn sveikata su

Stasys Šimkus ir 
Birutės koncertas

1220 BfMher St., In- ' 
••fK delta krauju »pau- į 

npctlty ir nervu*.
Hvnit'ulit ir uik^etėji- 

N uo v«
ne im «run»ni din»o. Ai <l«-
2,i ___ _  ___

man yra ini*hi."

ju*ij .■•k’lvys neveikia kaip pridera? Ar 
;ia* nilpniu. urett nuvanotai, nervuctM? Ar 
juk kenčiate huo Kasų. *kaustnų, avaiKUlto 
ir uiketAjime? Tanlae puikiai pavelb^U to* 
k iuu«e ^įsitikimuose.•

Tanlae yra gryno* dariovčs padaryto* 
i* Aaitni), iieviy ir iiedų Kamtinių gyduo
lių <let sergančių. Kainuoja maliau negu 2 
centai sykiui. Nusipirkti buteli nuo savo 
vaistininko Manila*. Pinigai jum* bus gra
žinami, jei nepagelbės.

Stasys Šimkus jau nebe
čia 

pirmiau. Prie jo “Bi
rutė” tada gavo galimybės pa
siekti tokios žymios aukštu
mos. Kukius lik dabar ir vėl te
galės pasiekti. Tada būdavo 
eini žmogus i “Birutes” kon
certus gražiausiais rūbais pa
sipuošęs, atvira širdimi ir sie
la, kad tik ve Įtikus tikram 

!dailės grožiui, kad tik su juo 
WVWį Wl v 'susiderinus ir kuokilniausius

'įspūdžius namo parsinešus. Iš 
JL JL JH. JL ! tiesų dailės mėgėjams buvo

31 M1LL1ON BOTTLES VSED smagių valandėlių. 
................ _ . I Taigi ir dabar, Šimkui. pas 

....... . ■■■■<•01118 sugrįžus, tikėjomės iš jo 
daug, 
giau. 
davė.
9 d. buvę

• Jau 
nešta, 
ninė randasi Oak Forest. šioj 
įstaigoj esama į 5,000 ligonių. 
Jų tarpe ir lietuvių yra apie 
50. Prašėme ir prašome kitus 
laikraščius patalpinti musų 
meldimų paaukauti keletą ko
pijų lietuvių laikraščių. Au
kausite paliegėliams bei ligo
niams, nes tokiame padėjime 
būdami mes neturime iš ko 
laikraščius pirkti. O ligoniai

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

kad knygos imtų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vettė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už, 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat. nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimų iš čia esamų knygų tuoj.

LIETUVIU ATYDON

Jųa galit dabar įsigyti radio! 
žiūrėkite šių bargenų, tas yra pa
daryta dėl oankrutavimo.

5 Tl B V SETAS, 
gražiais cabinet’ais, taipgi 5 tūbų 
chassis, J10, Ozarka portable 4 tū
bų setai, $16.50, 201-A tūbai, 60c. 
30 Henry chokes, 9Oc. Seal speu- 
kera, $4.50, 18 colių Erių eone 
speakers, $6, visokių rųšių cabinet, 
$2 ir daugiau. 45 volt “B ’ batte- 
ries. $1.75. Taipgi daugclia kitų 
radio bargenų. Atdara vakarais.

lik

Chas. Hoodwin Co.
4210 Lincoln Avė.

Pardavinėtojai tavory subankruti- 
Hi.iu jstaiuu ii perviršio,

25 MĖTŲ PATYRIMO 
Frltaikyne akinių dėl visokių akių

J AN SMETAN A, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ekspertai tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Ava. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Pastebėk’t mano iškabas

V^landoA nvo f* ryto iki 8:80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dieni). 

Tel. Canal »S2S.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ
, 25c į metus

Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

can have 
cleaner, 
brighter 

and
i prettier
Į Fumiture
A Ūse

OgdarV^Polish
at all

tiesą pasakius, dar dau- 
negti pirmiau jis mums 
Ir i neapsirikome. Spalio 

“Birutės” koncertas

Ačiū “Naujienoms” už pa
talpinimų. Apturėjome sekan
čius laikraščius: “šakė” 2 mini, 
ir “Rimbas” nr. 1. Tai juokų 
laikraščiai. Aplaikėm dar kele
tą ekzemplimių “Rytas”, kuris 
išeina Kaune. Malonu paskaity
ti, kas darosi Lietuvoj.

šiomis dienomis aplankė li
goninę sekami draugai: Josepb 
Urbonas ir J. Viėnevičia su 
savo šeima. Antru kartu ap
lankė A. Gudaitis, J. Ribikau , 
skas, A. Ivonaitis su moteria. ■ 
Visiems ačiū už atjautimą ii 
suraminimus. Taipgi ačiū už 
mielaširdystę Juozapui Urbo
nui, kad mane raišą užlaikė 
pas save metus laiko, širdin
gai ačiū, busiu dėkingas visa
dos.— Juozas Lapinskas.

Ps S. Jei siųsite, siųskite pa
aukautus laikraščius, knygas 
ir laiškus sekančiu adresu: J. 
Lapinskas, Institution W’. 39. i 
Onk Forest, 111.

kurinių parašęs, o pridė- 
dar ir “Nugrimzdusį Dva- . 
iš tikrųjų, Lietuva užvers' 

jo kaj>o nemirtinos garbės
O Stogis čia savo di-

Man teko nueiti koncertan 
biskį vėlokai—tada, kai jau 
“Nugrimzdęs Dvaras” buvo 
dainuojama. Čia savo didybe 
tarsi virš visų ėjo patsai Šim
kus, kaip didelis ir brangus 
mums kompozitorius ir pia
nistas, ir Stogis. kaip >vienas 
geriausių ir mylimiausių musų 
dainininkų. Šimkus jau iš pir
miau yra labai gražių ir įdo
miu 
jus 
ra”, 
ant
akmenį.
dėlių, jau graliai nutašinėtu h 
lanksčiu balsu, taipgi ir nepa
prastu emocijingumu išėjo taip 

.gerai, kad tarsi kito tokio vi
same sviete nėra. Iš tikrųjų 
buvo į ką žiūrėti ir ko klausyti. ,

P-lės Vilkiutės balsas didu- 
iinu nedidelis, bet gražus Ir ]- 
'domus. Tik vis dar lyg ir ne
nusistovėjęs, nelygus, nelanks
tus ir baimės taip jau baisiai 
pilnas, kad i rodos tik ims ii 

__ .s... Taip 
p-lė Vilkiutė

pilnas, kad • rouus i 
bedainuojant?—nutruk 
labai neįgudusi 
prieš publiką dainuoti, kad kai 
pasirodo scenoje, tai .jos ir vo- 
kalį ir interpretyvį gabumus 
baimė tarytum trinte užtriną. 
Ji būtinai turi dažniau publi
koje su daina pasirodyti, dau
giau valios vartot, na, ir tą 
tuščią bąimę iš galios šmest.

Stačiai žavingame Stasio 
Šimkaus kurinyj— “Atsisveiki* 
nimas su Tėvyne”—musų dai
nininkė K{rasauk|iienė pasirodė 
pilniausiame savo 
Jinai čia tiesiog 
sužavėjo. Toks 
atsidavimas, \ tokios jautrios es
tetiškos' emocijos, kad taip ro
dos ir matai, jog tame momen
te nieko daugiau dėl jos pa
saulyj nebūtų, kaip tik “At
sisveikinimas su Tėvyne”. Iš 
tiesų labai gražu ir įdomu, kai 
artistas jaučia ką jis daro. Ne 
veltui A. Fulcronas savo kny
goje “L’ artiste (Lhrotien” pa
sakęs tėra, jog dailė tai gam
tos ir žmogaus jausmingumo 
sintezė. Taip... Ir kitų reteny
bių dievuliai Krasauckienei ne
pavydėjo. Štai jos balsas, gra
žumas, ambicingumas} patri- 
jot i ilgumas (labai gera lietu
vaitė!), iš tiesų, tai vis turtai, 
kokius tik nekuriems lemta į 

svietą, atsinešti.
i toks, labui trumpai -sa-

puošnume, 
žavėte visus 
gilus dainai

1 S J S V 1

Tai 
kant, buvo Birutės 'koncertas 
—su Stasiu Šimkum.

—Algirdas.

'įonik
ler Cut« and Wounds

A paisau gokit užsikrėtimo I 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įaibrižimą bu šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterija*. 
Ir išgydo.

Respublikos 
Ministeriui

šiuomi noriu perspėti Pa 
daužą Respublikos Ministeriją, 
idant ji atkreiptų domės į tai, 
kad Voldemaras su Smetona, 
atsiuntė jau, rodosi, tris kari- j 
ninkus į Chieagą ir kad minėti 
karininkai patylomis vaikšti-! 
nūja po klebonijas.

Man rodosi. kad Padaužų 
Respublikos sargai ir ganyto
jai turėtų būti Respublikos sar 
gyboj, idant Pastijonkos (atsi
prašau, Smetonos) karininkai 
nepadarytų “putčo”, kaip kad 
jie padarė Lietuvoj.

Baskui jie tokį “putčą” gali 
iš-“oškyti” savotiškais argu-i 
mentuis, buk Padaužų Ministe 
rija rezignavusi sulyg revoliu- j 
cinės daugumos norais.

Taipgi butų labai gerai, kad 
Padaužų Respublikos Minia te
vis sužinotų, ar daug dar Lie
tuvos Finansų Ministerija iš-1 
tesės siųsti chicagiečiams ka
rininkų. —Ne Pilietis

Prierašas: šią depešą Pa
daužų Respublikos ministerijai 
Reporteris rado gatvėj ties vie
no žymaus fašistinio veikėjo 
durimis. Kaip ji, adresuota pa
daužoms, pakliuvo fašisto pa- . 
durin, Reporteris nežino. Bet, 
matyti, kad fašistai yra bud-| 
resni už padaužas. Ir jeigu ir, 
Chicagoj įvyks fašistinis per
versmas, tai jis įvyks tik ačiū 
• am, kad padaužų ministeriai' 
miega.

Reporteris.

PATVIRTINTI MILIONV

rnkvtojų atsij. 
.» n®« 

kad Old (ioid cigaretai 
pa- 
ci- 
<la- 
ru- 
jle

Miliūnai cigaretu rūkytojų 
grįžo prie Old Gold cigaretų, 
.jie surado,.............................._
yra tokie, kurių jie jau senai 
geidavo.

Pirm pasiūlymo publikai šių 
garėtų, P. Lorillani Company, 
vė juos pabandyti tūkstančiams 
k.vtojų, 
mėgsta tuos cigaretus. I’as bar 
mas tęsėsi per du metus ir galų 
Malu Išleido Old Gold cigaretiln ir imi ,ju
bmeti, tiek <ltitiK atsira<l<> |ų rukv- 
tojų.

Old Gold cigaretai yra padaryti 
; iš puikiausio tabako. Jie nekerta i 
liežuvi ir nekuteną /gerklės. Nėra 

1 nei vieno sukosčjiriio išrūkius ir 
i$'isa vežimų. Jus galit rūkyti juos 
rytų, dienų ir vakare be jokios bai
mės.

Skaitykit Old Gold cigaertų car- 
toon skelbimus šiame laikraštyje. 
IŠsikirpkit juos ir jsiklijuokit į kny
gų. Jie suteiks jums užtektinai juo
ko ir praleiskit linksmai valandų 
su Šeimyna ir draugais. Jie telpa 

j reguliariai Mame laikraštyje.

Siųskit Naujienas 
| Lietuvon — tai bus 
brangi dlvana.

kuri dasižinojus, ar

fiarsinkites Naujianoso

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....
Cit, Paklausykite, pusi. 190.................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32............
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .. 
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ....
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusk 31 ...................... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ..................90
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .GO 
EilaraŠčiai—Kazio Binkio, pusi. 50..............
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156 ... 

, Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ......
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 .........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............................50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ............... 1.50

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

lapių 308 ...............................  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

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

'pusi. 79 .................................................................. 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .................. »................. 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ...........................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) .................................................................. *.... ?.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus .... ................................................................ 1.75

— 
—
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.25

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ..................................... 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ......................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ...................   1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ............................ 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi? 64 ............................ 35
Bludas—Dobilo, ppsl. 428 ......................:......................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116............. 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Futino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

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

161 ........................................................... -.......
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ................................................    -20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31.....- .20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusk 20----- .25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59 ........................    .... .30
lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......„........ .30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ...'...............................  — .40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pus). 55.........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 .................. —
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63...... ...
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.........—
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 .................-.................
Biliūno Raštai, pusi. 143........................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.........—
Jurų švyturys - Sinkevičiaus, pusi. 39 .................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pu-sl. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ................ .—........
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

.75

.50
. .60

.60

.30
. .10

.40

.30
. .15
1.25 .

* A AA A A A A A A AA A AA A A A AA4 A A A A A A AAA AAA/
Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

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

. naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ....
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88.............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169 .................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ......40
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.............................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kėlias—Vydūno, pusi. 52.....................................40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pbsl. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ..................................   .40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

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

Moulen Rz., puslapių 105.................................. . .....
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su

4 s

paveikslais) ....................... ................. ......................
Lietuvos Žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 ........
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ........ ................. .
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ..... Z-70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais..................      75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

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

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

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

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

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86..............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108 ...........
T>uonelfii<5io raštai, pusi. 1.17, apdaryta. .......... ............ . ............ . .......................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—^Biržiškos, pusi. 118. .60
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

. -68..................................................................................
» Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82......... ...................

Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .....................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iŠ Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ..................... t.............................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ....

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

(NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.. Chicago, III.
____________________________________________________ _I
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 8.00
Valkų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I, 

puslapiu 180 .         <X)
Vaiky Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dali« ii, 

puslapių 819.....    - 1.50
Vaikų Darbymečiui-—Murkos. Su paveikslais, dalis

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

lapių 177 ......... ............................ :......... /.........  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64.... ..................................   .30
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Roseland
Golden Star

«e-Ką tik nepamiršau musų 
niausio draugo ir rėmėjo, My
kolo Valento, kriaučiaus pagal 
užsiėmimą, o nuo kojų iki gal
vos kliubiečio. Daug kartų esu 
sau vienas pamislijęs: kodėl 
musų jaunimas negalėtų dirbti 
taip pilnai atsidavęs, kaip drau
gas Valentas? Jį rasi kliubo pa 
rengimuose, jį matysi niaskų 
baliuose ir žiūrėk, jau draugas 
Va tintas organizuoja kliubie- 
čius važiuoti, idant išlošus pir
ma prizą. Valio draugai Valen-

tai kad butų jų daugiau!
Karolis Požėla ir jo žmona, 

lai žvaigždės kliubieėiams. 
Draugas Karolis nėrit niekuo
met atsisakęs paremti kliubie- 
čius, ir jame turime mes ge- 
riausį s|K>rtsmeną. Nariai nori 
pasitreiniruoti, eikit į svetainę, 
ten niatrHsas. Bile kada boli- 
ninkai sugrįš iš rugtynių — 
vyrai, yra vandens, štai rank
šluostis, maudykitės! Kliubie- 
čiai laimėjo rungtynes, Požėla 
ir klausia: “Na, kuo aš jus pa
mylėsiu?” Arba, kai rengiama 
palaikymui sporto skliubiečių, 
Karolio patarimas: “Rengkite, 
svetainė yra, rengkite.” Nie
kuomet nėra pinigiško klausi
mo. Todėl* mes visi tariam jam

keliu.

profesija? Lai žmogus gauna' • 
apšvietos, mokslo. Pabaigęs 
mokyklą jis mums, lįetuviam& 
bus reikalingas, ypač kaip dfik- Raudonos 
taras. Jo moteris Elena yra ge
ra dainininkė. Vienok nežiūrint 
to, kad dainuoja ji dar
nenustoja mokinusi. Ji 1 
geros medžiagos dainoms, ------ .... , .
ištobulinta gilės duoti mums, ^vjesta visos 
lietuvięftw, daug- smagių valan-|v*U žvaigždčs-sobstSs ir 
dų I tai. Yra pakviesta taipgi

P-nia Rakauskienė dainuoja svetimtautė solistė, kuti 
koncerte, kuris rengiamas jos dėjo būti.

Cicero.
Rožės K Ii ubo 
vertas.

kon-

S. D. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 

" ir Balsamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o pano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS — 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius (’hicagoje

Laidotuvėse eatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iltiir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Rėmėjų turime pulkais taip 
nariuose, kaip ir taq>e biznie
rių, kurie niekuomet nėra at
sisakę paremti mus. Dėkojame 
jiems širdingai, ir mes neuž
miršime jūsų. Ne tik vedusieji 
yra rėmėjai, bet ir musų siū
leliai boostina Golden S t ars ir, 
reikalui esant, neatsisako pa
žibėti. Rėmėjų tarpe galiu pa
žymėti: Dobrovolskiui — An
tanas ir Aleksandras, J. šleiva, 
J. Gegžna, J. Sarapas, J. Grigu- 
lis, J. Nainis, P. Puišis, K. Ra
ganas, A. Barškietis, Žilinskas, 
Buzas, Stokis, Rumpa, J. Pa
gojus, J. Juška, P. Cibinskas, 
Kalnikas, Mačionis ir daug ki
tų. Kaip matote, žemaičiai ir 
aukštaičiai visi krūvoj. Bet že
maičiai ir tie jau žino beabolą 
ir dabar suėję vakarais krūvon, 
ne kartą pareiškia: “Ne pasa
kosi, aš žinau!”

Atsiminus praeitį, kai pirmą 
kartą Golden Star lošė besbo- 

! ’ą, girdėjom žemaičio išsitari- 
' mą: “Nu, 1 
i veizėti, kap tun bolėn grajins”. 
i Arba, sakysime, žemaitis ir 
aukštaitis stovi greta ir seka yra, bėk nomiei. Tada jau, kad 
’ošio eigai Žemaitis nesupranta parbėga 
lošio eigos, o jo draugas su- j runas.
plauta geriau. Lošėjai sustoja. į daugiau mes gaunam, 
Kiekvienas užėmė savo vietą, i nieko, 
Atsistoja su kultuvu rankoj | 
mušėjas ir laukia Indės meti-;
mo. Tvarkytojas (umpire) šau-j

' kia:

vyneliai, einam pa- Kaip mala,

Šalia jo stovintis draugas ne
iškenčia, pradeda aiškinti loši
mo eigą, kam šaukia “bąli” ar
ba “Strike”. Žemaitis truktele- 
ja petimis: “Nu, kas ten >anou 
leno, gal ir tap yr.” 

6 lošimas eina savo
Metėjas išmetė tris lošikus, ku
rie negavo pirmo kampo (base). 
Mainosi. Nuo lanko sueina, o 
mūsiškiai užima jų vietas, že
maitis pasitraukia į kitą vie
tą, kad geriau galėtų tėmyti 
lošimą. Bet m shprasdainas da
lyku, t. y. mainymo, klausia ki
to draugo’, taipgi žemaičio, kas 
dabar darosi: “Klausyk, vyrali, 
juk mes turime ant savo tymo 
15, o tik trys tęstojo ir su tais 
pagaliais mostikavo. Nu, ir da
bar antra pusė ton patį daro, 
ką mūsoji su tom lazdom — ve
ja, gaudo. Pagal mano išroka- 
vimą galėjo visus 15 ištrajinti, 
o dabar tikta tris. Tie negalėjo 
pataikyti, kiti butų šiur patai- įvyko Golden 
kę. Bei kelms anou žino, koks rėmėjų (boosters) • vakarėlis 
čia do grajus.”

• “E, kon tu pasakouji, pliur
pi kaip tušti terbale”; atsiliepia 
jo draugas. “Kad nesupranti, 
tad klausyk, aš tau išvirožysiu: 
unta, tas kurs mel ton boję, 
tur mesti tam, kur šta stovi su 
ta lazda. Mata, čia yra pisis 
lentos, trikampis. Tur mesti 
pa r ton lentą. O tas, kur unta 
stov ir šauk ‘bąli’ arba ‘strikt’, 
uns žiną, kun ims /daro. Jeigu 
neuždoud į bolę, negera. Kai 
sudoud, o ta išlėk, tuojaus tas, 
kur sudavė, tur bėgti unt pir
mą to maišelį, mata, kur išmė- 
Čioti po lauką. Išviso yra trys. 
Jeigu nepagava bolę ir nubėga 
ant veino maišelio — gera. Jei
gu pagava bloga. Tad tas 
jau lauke. Kits stbs anou veito. 

, yra trys maišelė, 
tad nou vėinh ant ki^ą tur nu
bėgti. O paskui, kad čenčius

, o nenutvėrė, 
Tas yra gera.

mes išgrajinom
(Pabaiga bus)

Rostiland

skaitos 
'ir kad 
gi a ne i 

geimj.”

Lietuvių “Raudonos Rožės” 
1 turi Pašalpos Kliubas rengia di- 

kurį džiausį koncertą. Progrumui iš- 
ttetu- 
solls- 
viena 
pas)

GYDO Į
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyri) ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE

[ CLflSSIFIED APS
Situation Wanted 

Darbo Ieško

JAUNA lietuvaitė baigusi I me-
V1K.U1 ASHLAND STATE BANKO )&, 

lefonuokite “Naujienos” Box 984.1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedčlioj nuo 2:S0 iki 4:30 v. po pietų,

REZIDENCIJA:
2226 Marshail Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

vyro naudai. Koncertas įvyks! Ka*P Jau buvo rašyta, kon- 
30 dieną spalių šv. Antano pa-|cer^as ivy^ sekmadienyje,

spalio 23 dieną, Lietuvių Lluo- 
sybes svetainėje, 14 ir 49-th 
Court. '

Koncerte dainuos “Birutės” 
choras, vadovaujamas komp. 
Šimkaus. Dalyvaus ir Lyros 
choras, kuris yra taipgi pasi
žymėjęs dainomis. Dalyvaus 
kitų dainininkų ir dainininkių 
iš Chicagos.

Šitokio milžiniško koncerto
Karolio
East lOTth, St.

Vakarėlyje dalyvavo 100 su 
viršum ypatų. Tariame šin__
gą ačiū biznieriams ir profesio-', 
nalams rėmėjams už dalyvavi-1 
mą vakarėlyje.

Vakarėliu atsilankė Sheldon 
W. Govier, 9-tos vvardos alder- 
manas, p. S. Tupikaitis, aptie- 
korius, pp. McCormick, pp. 
Petkai, pp. Ivanauskai, p. Mi
siūnas, pirmininkas lietuvių 
republikonų kliubo Roselande, 
p. Nakrošius, fotografas, pp. 
Baužas, Vasiliauskas, Rey
nolds, atstovas Oak Funace 
kompanijos, p. J. Kilkis, vedė
jas Home Restaurant, ir drau
gas F. Bukauskas, auksorlus. 
Dalyvavo taipgi daug kitų kliu
bo rėmėjų ir draugų.

Turime tarti širdingą ačiū 
p-niai Povilionienei, pp. Sadu- 
lams, jų dukterims, Aldonai ir 
Julijai, ir pp. Belzy už pasidar
bavimą i>rirengįimui 
nės, kuri buvo tiesiog puiki.

Vakaro ’vedėjiT buvo p. Bro- 
nis Petkus, ] 
boj apibudino vakarėlio tikslą 
ir paskui perstatė kalbėti Dr. Par? P;Oilul an^ couru 
I. Makarą. DitlčtAras Makaras ai^ 49-to
papasakojo apie Golden Stars.®°urto,irJl turi >vykti atclna"- 
bolininkų jauktą, ir sulig pas-

rapijos svetainėje.

Roseland
) . ------------- -u-------

Golden Star Kliubas.

Trečiadienyje, spalio Į2-tą, 
/ko Golden Star bolininkų ■

nok kliubas padarė tikėtų kai- 
' nas tikrai prieinamas darbi- 

• ninkama. "Tikėto kaina, kai ji 
perkama iš kliubo narių dabar 
— tik 50 centų. O kai tikėtai 
bus perkami prie svetainės du
rų, tai vieno tikėto kaina bus 
75 centai.

šiame vakare bus išdalintos 
dovanos dešimčiai kliubo narių, 
kurie yra veikę kliube per de
šimtį metų ir nėra finansiniai 
kliubo išnaudoję.

Visi repgkitės būti koncerte. 
• Įsigykite tikėtus iškalno.

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

SPECIALISTAS 
{tempimą, kuris

LIETUVIS AKIU
Palengvins akių 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atydu atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėiioj 10 iki 1 vai. po, pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

vakario-

— Garbės Narys.

Cicero
Surpraiz: vyras skalbs 

bužius.
Rašo Rautas.

dra-

Tai matai kas darosi, kai ne- 
atsiklausia Raulo: vyrą nori' 
paversti į bobą! Matote, vyrai, 
koks tai yra išnevožįjimas mu-

kuris trumpoj kai- sų stono! Na, tik veizėkite.
P-nia S. nuo 49 crt., rengi*

REIKALINGA moteris urba mer
gina prie namų darbo. 3800 Eme- 
rald avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Vyrai

Kurie

Nori

Pinigų

Pasimatykit su manim tuojau. 
Malonus ir lengvas darbas. DI
DELĖ MOKESTIS. Nuolatinės 
vieta su DIDELĖ ATEIČIA. Di
džiausia proga kokią kada turė
jot. Turit būti švariai apsirengęs 

Mums 
yra 
reikalingi

3 vyrai. Todėl pasimatykit su 
( manim tuojau.

MR. ANTHONY, 
Rm. 1514 134 N La 8alle St,

CLASSIFiEb AliS.
■ —/ III ■ ■ ——

Announcemęnts 
Pranešimai

Liet. Scenos Myl. Ratelio repetj 
rijos šiandie “Du Broliu”,, 
los svet., 7:30 vai. vakare.' Visi lo
šėjai malonėkit dalyvauti repetici
jose, nes lošimas įvyks spalio 23; • 
turime atsakančiai prisirengti, kad 

‘sulošus kuogeriausiai. —Valdyba.

REIKIA keletą vyrų kuiie nori už- 
• dirbti daug pinigų pardavinėti pui

kius, geroj vietoj biznio ir rezidenci
jų lotuk lietuviams. Dirbti pilną

arba dalį laiko. Jūsų kostumeriai 
"' , Didelė skel-

jimų kampanija Naujienose jums
daug pagelbės. Pasimatykit su Mr. 
Lucas tuojau, 3255 S. Halsted St.

Uždirbs didelį pelną. 
Btriuni- *bjmų kampanija N

Bali fone!” Žemaitis alsi-;
’ gręžia į savo draugą ir sako: 
i “Nu, kreizis, jog kožnas veins 
i mata, kad bolę veiną metė ne
kon kitan.” Lošimas eina savo, Ratelis turės šį * vakarą repeti- tapo įteikta sidabrinė 
keliu. Tvarkytojas šaukia: ciją Strumilos svetainėje. Visi Antanui Stankui, kuri buvo su- 
“Strike!” Žemaitis sau šneka: malonėkite susirinkti 7:30 v. v. teikta j>-lės 

Į “Nu, vot vėl — juk čia ne kar-| šiomis dienomis p. Aleksam 
šapis, neiks tau nestreikons.“1 dras Stasiulaitis atpirko nuo

Lietuvių Scencs Mylėtojų kutinių šešių losiu laimėjimais 1 • i • i a ••»•—** 1 —

Tvarkytojas
Forden; 

Peaches. 
uoli rėmėja 

p. James Popelio barzdasku- Golden Star kliubo. Todėl mes 
tyklę, kuri randasi adresu 1405 tariame jai širdingą, ačiū. 
So. 49-th avė. Apmokėjo $700.

Eiles 
mums žinomos, kaipo 
P-lė Forden

JUOZAPAS KIMBARKAS
1927 m., sulaukęs 13 m, amžiaus, A. A. Juozapas gimė 
McNaughton, VVis., paliko dideliame nubudime motiną Ju
lijoną, po tėvais Povai tė, tėvą Joną, 3 brolius, Joną, Praną 
ir Jurgį, 4 seseris, Liliją, Marijoną, Julijoną ir Emiliją ir 
gimines Kūnas pašarvotas, randasi 1543 So. 52-nd Avė., 
Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Spalio 17 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kimi arko giminės, diaugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
TĖVAI, BROLIAI, SESERYS IR GIMINĖS.

laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas

PETRO BALTUŠIO '
.MCT1N».S MIRTIES SUKAKTUVĖS

Mirė netikėta mtrėia spalio 17 d., 1926 m., Indiana Harbor, Ind. ir 
liko paguldyta amžinai ramybėj Tautiškose kapinėse,’ Chicagoj. 
A. A. Petras Baltušis paėjo iŠ Lietuvos Kupiškio parapijos, Panevėžio 
apskričio, Amerikoj išgyveno apie 23 metus. Paliko dideliame nu
liudime moterį Kazimierą ir’sunų Joną. Ilsėkis ramybėje, čia sveti
moj šalelėje, musų brangus vyre ir tėve . Milėjom mes tave ąyvą, 
neužmirštam ir mirusio. Gėdulingos pamaldos atsibus už velionio 
sielą Subatoj, Spalio 15 d., 1927 m., Lietuvių Tautos Katalikų Bažny
čioje (3501 So. Union Avė., Chicagoje), kaip 9 vai. ryte. Į tas pa
maldas dideliai užprašome pasimelsti už vėlionio sielą visus gimines, 
prietelius, sus'edus ir pažįstamus, o 8 vai. vakare visus širdingai 
prašome atvaž uoti j namus ant vakarienės, po nurn. 3823 Oęodor St., 
Indiana Harbor. Ind.

Visus kviečiu,
KAZIMIERA BALTUŠIF.Nfi IR HUNUS JONAS.

Golden Star kliubo bolinin- 
kams buvo įteikta maža dova
nėlė vakarienėj. Gavo astuoni 
bolininkai. Bet ir kiti tą pačią 
dovaną gaus biskį vėliau, nes 
draugas Bukanauskas neįsten
gė visas priduoti tame vakare.

AČiu nariams ir muzikan
tams, kurie tye jokio atlygini
mo linksmino svečius. Ačiū da
lyviams vakaro programe —J. 
Budreckiui, Wm. Bartush, K. 
Kirkus, K. Kratas ir Aleksam 

, kurie prisidėjo 
į dos. P-nas Antanas Ambrozi- prie progamėlio ristynių i bok- 
tis daro “special” lietuviškus so. širdingai ačiū K. Požėlai ir 
surius, P-nas .Bronius Jankaus- jo žmonai už surengimą 
kas parsitraukė naujų saldai- gramelio šiam vakarui.

i nių ir perfiumerijos. Visi biz- Tikimės, kad atlikome savo 
nieriai tikisi ekstra biznio, nes j užduotį pagal išgalės ir esame 
laukiama suplauksiant daug dėkingi ir tariame 
žmonių. ačiū

* * *
Šio mėnesio pabaigoj įvyks- f 

ta koncertas paramai — nau
dai studento Antano Rakaus
ko. Koncertas turės būti gra- 

ižus, nes pakviesta programui 
išpildyti musų geriausios kon
certinės jėgos. Daugelis profe-1 lietuvių kalbos mokykla “Auš- 
sionalų ir biznierių rėmė p.! ros” knygyne, 19900, So. Mi- 
Rakauską duodami apg.n:; jchigan, ant antrų lubų, jau
mus koncerto programe. ; galutinai susitvarkė. Pamokos 

P-nas Rakauskas yra rimtas! įvyksta šeštadieniais 
inteligentiškas žmogus, paslry-1 madieniais nuo 10 
žęs ant žūt būt baigti medici- prieš pietus 
nos mokyklą. Mums cicerie- Vincas Poška, 
čiams reikia paremti tokį tiks- dakcijos štabo narys.
lą, nes kas gali būti sva r bes- čiams pamokos duodama veltui, 
nio, kaip mokslas, apšvieta,! Todėl, roselandiečiai, pasinau

dokite proga, kurie norite pa
mokinti vaikučius lietuvių kal
bos. Atveskite ir prirašykite 
prie mokyklos dabar, kada yra

1 pradžia mokinimosi, nes jei vė- 
jliau bus prirašyti, tai bus atsi
likę nuo pirmųjų ir dar gal vie- 

i tos štokuos.
, —A. Narbutas.

Šv. Antano parapijoj šešta
dienyje konsekracija altorių, o 
sekmadienyje dermavone. 
Atliks vyskupas Hoban. Para- 
pijonams tai turės 
šmės. Jie rengiasi 
mėms kaip kokiai 
biznieriai rengiasi 
“busy” dienai.- %

Visi, kurie laiko

didelės reik
toms iškil- 
šventei, o 
kaip gerui,

it raut u ves 
! atdaras sekmadieniais, užsisa- i 
ko daugiau t a voro, negu kita- drui Ermolov, 

1 - — _ • —1 •

Sutrinimai
Greita pagalba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo čc- 
veryko spaudimo.

Aptiakose ir čeveryku 
krautuvėse

DlScholl's
Xino-pads

Uždžkit vieną ir 
ikausmas 
pranyks

čią subatą.
Bet svarbiausia, kad p. *R. 

taurė' t>er^a skalbiamą mašiną. Rai
škia, bus surpraiz p. R.: gimi
mo dienoj gąus “vvashing ma- 
chine”. Reporteris Raulas pats 
jam įteiks žiurstą ir po parės 
— prie darbo! Įsivaizduokite 
vyra su moterišku žiurstu prie 
skalbimo.

Laike įdavimo mašinos re
porteris Raulas pasakys grau
dingą prakalbą iš viso gyveni
mo, o dešragalys išvyrozis apie 
svieto mamastis.

Taigi visi svečiaix nepamirš

REIKALINGAS ianitoriaus pagel- 
bininkas, tik kad butų junijistas;

_ , ,. A • . gera užmokestis. Atsišaukit greit.
Dr-jos Lietuvos Ūkininko susini)- Petra« Petronis, 3523 W. 13 PI.

kimas įvyks sekmadieny, spalio !(>______________________________
dieną, Mcldažio svet., 2242 W. 23r<l
PI., 1 vai. po įdėtų. Visi nariai i REIKALINGAS virėjas-kukonus, 
kviečiami atsilankyti ir atsivesti! moteris ar vyras. 1403 So. Jeffer- 
po vieną naujį narį. —Valdybą.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų

rengia“
PIRMĄ RUDENINĮ BALIŲ

Tautiškos Parapijos Svet.
3501 So. Union avė.

■ Spalio-October 15 d., 1927
Meldžiame visus atsilankyti prie 

geros muzikos pasilinksminti.
Kviečia Komitetas

; son st. Į

BEIKI A patyrusio bučerio, mė- 
įsos kapotojo ir krautuvės prižiūrė
tojo, gera alga, nuolat darbas. At- 

I sišaukit po pietų.
717 Maxwell st.

PARDAVIMUI grosernė, minkš
tų gėrimų,, saldainių ir kitokių maž- 

į možiu krautuvė. Senas išdirbtas biz- 
i nis. Turi būti preit parduotas ir to
dėl nigiai. 3245 Parnell avė. Tel. 
Michigan 0724.

, PARDAVIMUI' bučernė. su le- 
I daune ir troku. Biznių daro apie 
i $1200 i savaitę. Parduosiu nebran- 

Birutės Kalno Draugystės mene- , l?o0 M. 63 St. 
iu i ri nk i iwk«< llpnktnriip- 1

pro-

j kitę,, kad viskas įvyksta suba
toj, 22 d. spalių, saulei* nusilei
dus.

P-nų Zvibų nelaime.

7 Visai nesenai p-nia Zvibienė 
paslydo, krito, skaudžiai koją 
užsigavo. Nespėjo pasveikti, 
tai jos, taip sakyti, better half 
susirgo plaučitf uždegimu. Abu 
pp. Zvibu randasi daktaro 
latoriaus priežiūroje.

sinis .susirinkimas įvyks penktadie
ny, spalio 14 d., 7:30 vai. vakare, 
ChicHgus Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st. jhaugai šis susirin
kimas yra svarbus. Bus renkami 
darbininkai dėl vakarienės ir ku
rie nesat paėmę* likietus dėl par
davimo, turite pribūti ir pasiimti 
iš kalno. —Valdyba.

Furnished Rooms
BENDAI pigiai kambarys <lel vai

kino ar vedusios poros, su valgiu 
arba be valgio. 2 lubos. 4109 Monl- 
gofiiery Si. įuifayette 7863.

RENDON kambarys 1 arba 2 
valgi u, 2 lubos. -1325

Za-

... , .... i „ i vaikinui!’, suSimano Daukanto I caf. Jiiu». <-
Kliubas laikys, mėnesinį susirinki- 
imj spalio 14 d., Mildos svet., 3142 i
S. Halsted si. Visi nariai privalote HENDAI kambarys vyrams, mer- 
buti susirinkime. —Valdyoa. ginoms, vedusiai porai. Su valgiu

________ arba galima patiems pasigaminti.
. . t . „ . . . . 703 W. 21! PI. IŠ fronto.Lietuvių Rubsiuvių 263 skyriaus : _ __ __ ____

A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, spalio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Amalgameitų uni
jos svet. 
nariai ir

širdingą 
visiems atsilankiusiems.

.1 —Rengėjai
Bridgeportas

SLA. moterų 208 kuopa rengia 
puikią pramogą.

Roseland
Berniukams ir mergaitėms

ir sek- 
iki 12 Vai. 

Mokytojauja 
Naujienų” re- 

Vaiku-

Gerai žinoma SLA. 208 kuo
pa, kuri visuomet pasižymi lab
darybe ir, abelnai, moka pa
gerbti musų menininkus (įtei
kdama gėlių p-lei Jozevskaitei 
ir per “Birutės” koncertą p. 
Šimkui), rengia ateinantį penk
tadienį, spalių 21, gražioj Ma- 
sonic Temple salėj (prie 64 ir 
Greenwood gatvių) ypatingai 
gražų šokių vakarą, kur gali
ma bus sutikti musų rinktinę 
publiką ir gražiai praleisti va
karą maloniose aplinkybėse. 
Vakaras rengiamas labdarybės 
tikslu. Be abejo, musų visų 
priedermė atsilankyti minėtan 
vakaran. —B. ir B.

GRAŽUS kambaris, vienas blo
kui nuo strU karių, vandeniu apšil- 

1564 N. Bobev st? Visi don as, Brighlon parke. Geras vy- 
narčs malonėkite pributf rui ar moterei. 4550 S. I’rancisco 

į laiką, nes yra daug svarbių rei- avė. A. B. 
kalų aptarimui. Taipogi yra už
kviestas geras kalbėtojas, kuris pa- I 
pasakos daug ko naujo iš darbinin-;
k.ų gyvenimo, taip pat ir apie uni
jos reikalus. —K. Navickas, rašt

RĖNDAI gražus kambarys vie
nai arba dviem merginom. Atsišau
ki! po 6;30 vakare. 2 lubos užp. 
3109 S. Morgan St.

Persona!
________ ^Asmenų^ Jęjjco _ ._____ _ 

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Boom 824.; 
Wab. 2082.

For Rent
RENDAI 4 ruimų flatas su son 

parlor, garu Šildoma, dideli ruimai. 
6408 S. Campbell Avė., Tel. Hemlock 
6279.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

KLAUSYKIT! ' i ,Tl^IU Parįu°ti„. . . ... * . v , eleetrie reprodueing grane! už $365,
I ūksiančiai žinomų yra uždirbę suoliukas ir roleliai, 6136 S. Halsted 

St.didelį turtą į trumpą laikų ir jus 
galite padaryti taip pat tiktai su 
mažu investmentu. Bašykit arba at- Į 
sišaukit dėl informacijų, jums tas 
nekainuos nieko, o gal suteikti 
jums didelį turtą. Adresuoki!:

B. SCHESNOL, 
1219 N. Irving avė. 
Netoli Division St.

Iš SANDELIO IŠPARDAVIMAS

Sekami tavorai bus išparduoti 
už sandely] laikymą:
11 grojiklių pianų pasirinkimui, #75 
17 upright pianų pasirinkimui, $25 
9 fohografai pasirinkimui 

k 5 vargonai, pasirinkimui
REIKALINGAS pusininkas į ros- 10 radioš pasirinkimui .

taurauti) ir soft drink parlorį arba $10 įmokėti ir po $2 į savaitę. Al-, 
parduosiu nebrangiai. Viena mote- dura vakarais ir nedėliomis.
ris negaliu upsidirbtiA 2244 Blue 
Island avė.

. $15
. $10
$17.5(1

National Storage Company 
2332 W. Madison SI.

Siuskit pinigus per > 
NAUJIENAS

GROJIKUS pianas kaip naujas, 

nori lengvai dirbti i nėms už $.’,() cash. Ritus išinokėji- 
jplaulois. Alsišaitkit i mais i tris niėiH' Jus. 6512 South 
st.

REIKALINGAS partnerys 1 res- 
tauranlą. Auksinė proga dėl gero $125, parduosiu atsukantiems žino- 
inogaus, kuris 

tureli geras 
31 Ui S. Halsted

mėnesius. 6512 South 
llalslcd st. Ist l’loor.
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Exchange—Mainai Real Estate For Sale 
Nam-ai-žemė PardavimuiEumiture & Fixtures

Rakandai-įtaisai
3 KAMBARIU rakandai pardavi

mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos. Nuo 5 vai. 
vakare galima matyti, 721 W. 19 ri. ( 
2 fl. front. _
PAR<?~!DUODA GRAŽUS NAU

JI FURNIČIAI
6 savaitės kaip iš štoro. Lova, 

komoda, kuknės setas ir gesinis pc-j 
čius. Priežastį patirsi! ant vietos. 
Savininkę matykit nuo 6—9 v aku-1 
re, subatoj po Dietų, nedėlioj nuo 
8—1. 3 lubos užp.

Amui Pretkunas
3244 So. Morgan St.

MAINYS •
Groserne* 
Buče r nes 
Lotu*.
Aulc^'^billus

ANT ■
Namų, 
didelių, 

* mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

I 5924 S. TrOv St. Tiktai $15,500
6—6 kambarių, 2 flatų namas, 

uždaromi užpakaliniai porčiai, 2 
karų mūrinis l 
linijų. Turiu parduoti tuojau 
ną galit pasiūlyti.

Morenų. 0111 S. ('aiifornia 
Hepublic 6100.

Real Estate For Sale
Namei-žemė Pardavimui

Miscellaneous
įvairus

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

SU mažu įmokėjimu galite, PIGIAI per savininką naujas mu- ----------------- I $5 ĮMOKftTI. Generaliai kontrok-
nUDirlcti nauia 6 kambariu mu- r,niK bungalow, parduosiu už geriau- PARDAVIMUI Brighton Parke 6 toriai, muro darbas, plumbingas, na-nupiTK\i naujų o Kamuanų mu gĮ paslulymąt nrba $f)Oo įmokėti ir po kalnb. yrfl a miegami ruimai, me- mus pakeliam, dedam pamatus, sta-

! »*'*»'««!; ? Linkui i nfotuR nuo dinis namas ant cementinio beiz- tom garažus, perdirbam šen
ta ir modemiškai irenp’ca Jei Beimont karų, 2914 N. Lotus Avė. mento, fumasu šildomas, 2 porčiai, 1 Jus. lengvais išmokėjimais. Gc
. . vii*... x i v a ima x: ♦ -i.: L'ftftft rTi 2 karų garažas; lotas 31V125. 1011 musų dykai apskaitliavimą kųlkas nori, gali pirkti ir už cash.) KAINA numažinta iki $4000. Del g Campbell avc dėsit darbą, Bell Contracting
Namas randasi nnikoie Mar-: “Mn‘®/.narnįu? reikalų, reikia. p i a . ......| JNamaB randasi puiK.oje iviar grei^ veikti, 4 flatų mūrinis namas, 

Marųuettc Rord ir Robey st. — (JUette Park apielirikėje, tik • u..—Cf 1 o r 
gen. vieta <U-I trejctft8 blokų nu<1 parkų, arti; ™

gatvekarių ir botdevarų. Pirkė
jas gaus lengvinusias išmokoj i

; mo sąlygas. Kreipkitės:
7114 S; Uamphcll Avė.

garažas, netoli 2 karų ro bungalovv puikiai pabūdavo- $40 i mėnesj, 2 blokai į pietus nuo dinis namasA ant "cementinio beiz- tom garažus, perdirbam senus ir nau- 
parduoti tuojau. Kai- mndorni&Vni lrfln<r/n Ini Belmorit karų, 2914 N. Lotus Avė. mento. fumasu šildomas. 2 oorčini. I jus, lengvais išmokėjimais. K Gaukit

pra- 
uesiL uuruą, neu voiiirncmiK \ Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820. ,

Avė.

187 pėdų frontage, 
krautuvių ir fialų.

Morenų. 6411 S. (aiifornia nve.
Hepublic 6100

PAKDAV*!***** stuhos rakandai 4 
kambarių. Perduosiu pigiai, nes iši 
važiuoju i Lietuvą. 3 užp. 3337 So. 
Auburn avė.

MAINUI naujas 2 fialų namas 
Roselande. 9610 Calumet avė. Sa
vininkas: 3116 S. Halsted st. Ph ne 
Yards 1456.

Mainysiu Muriiuidte Manor apart 
mentini narną į mažesnį namą. ' 

Morcau. 6141 S. ('aiifornia avė.
Hepublic 6400

MES pastatysime namą ant

ARCHElt Avė. distrikte, bloke 6000 
i S. W. H kambarių namas, lotas 133x 
125, $6,800, cash $2000 ar mažiau. K. 
Ricker, 2458 S. St. Louis Avė.

PARDAVIMUI naujas 6 kamba
rių mūrinis bungalovv, kieto me
džio Irimas, karštu vandeniu šil
domas ,tile prausinės sienos, gele- i 
žinkelių ir gatvekarių transporta- 
cija. 8824 S. kacine avė. Tel. Be- i 
veri y 6540.

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

Peoplc’s Plbg. & IHg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avc. 
Haymarket 1018—4221

Antomobilps
6 cilinderių

Real Estate For Sale
N am ai-Žemė Pardavimui___

NAUJAS mūrinis bungalo\v, ber-AUTOMOBILIUS, _ .............. , , - .
sodan. 1921 modelio, geram stovyj, trinias, ugnavietė ir knygynas, 
pilnai prirengtas. I................. ...
#200 cash. 4015 S. Rockvvell St.

jūsų flatų, kaina $15,500 
loto tik biskį įmokėjus, kilus kaip Hias, 5—6 kambarių 
rendą. Mes taipgi turime 6 Datų 
namus, 9 flatų namus, 2—3 fialų ( 
namus cottages ir savastis dėl mai
nų. Pasimalykit su mumis šiandie. 
Jei norite įsigyti bungalow už pi-; 
tfią kainą. Savininkas \Vm. J. 
Aujditrv, 3451 Miehigan avė. Doug- 
las 9308.tikras liano mis, t stikliniai porčiai, karštu vandeniu; 

šildomas, prie geležinkelio ir gat
vekarių, tuojau galit gyventi, spe- i $1500 (’.ASH

■ ■ -...- . įcialiai šią savaitę. 8830 Racine nve. i Kitus kaip rendų, 2 flatų nau-
Miscellaneous for bale I___________________________ Ins neinąs, uždaromi porčiai, neto-

-------------------------------------------------- TŲIUl’ parduoU IS vi/bZvMos.^bklri gSru'llIdyi't!: 
ligos b kambiiiių inurhi; bungalow, r $1451X1, kitus k«ip rendų. Sn- 
•> karų gnrnžas, filmas Alldonias, vinlnkus. Hl.mlwk HMMI.

cniufiTAi • ilgos o Karnomių imirnii i»un^.uuw,
oi u v ui Al į 2 kary garažas, furnas šildomas,

Mes dabar turime didelį išparda- kieto medžio grindys, moderniškas.! 
vimą puikių materiolų dėl siutų. Suninkąs. Tel. Hepublic 0641.___ Į

taipgi apsiaustų ir overkautų. ATYDOS
Alateriolai dėl tų rūbų kainuo*

ja net po $5 mastui, o mes par
duosime juos po $2.50, $2.75 ii
$3 mastui. Mes turime didelį 
pasirinkimą.

Atdara subatomis iki 1 vai.
Atsilankykit anksti, gausit dide
li pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK
VVOOLEN CO.

215 S. Market St.,
8th Floor.

NEBRANGI biznio prapertė. 2 TURIU parduoti šias pranertos la- 
» $15,500. mūrinis na- bai pigiai, b »k| Įmokėti, kilus eng- 
kambarių, 2 karų garu-Į vaiq Išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam* 

i barių namas, 2 vanos, vištininkas, 
4316 Milwaukee avc i fumas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 

Kildnre 7491. 9021 Charles St.
 I OCTAGON frontu 6 kambarių mu- 

... ...._________________ t’inia bungalow, statytas savininko, 2
COLONIAL Gardens. Nauji, mo- karų garažas, tile vana, įmūrytos va- 

derniški 2 flatų mūriniai, $15,000, noH ‘ fotas 50x169, už 
cash $3.000.

Savininkas Kildare 3695
■■ ■ ■ •"•y I ■ >!■ ’!■ - * — ■ r »- m

KAINA $7,700, tikta/$900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Klld. 8091

žns.

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ 

Koporncijoj su Chicago Trujt 
Company ir Metropolitan Ule In
surance Co., didžiausius apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą ant savo loto. Pagal

1 noH, lotas 50x169, už gerą cash pa- šitą planą, mes finansuosime ir pa- 
i siūlymą, 9712 Charles St. {statysime namą dėl jūsų pagal ju-

50 PfiDŲ lotas, su ekstra dideliu sų norą. Jums nereikės mokėti pi- 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių: nigų kol tik namas neims užbaig- 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me- tas. o paskiau turėsite mokėti taip 
dilų, $1500 cash. Savininkas, Beverly kaip rendą. Jei jus pašauksite te- i 
8925 ir 4659. lefonu Bomevard 3380, arba atsi-

---------- —------------------------------------- lankysi! į musų ofisą, mes išaiš-
JEI JUS TURIT $200 j kinsime v>sa-s sinulkiueTias.

Jus galite kraustytis j vieną mmioin |^,’(į 33^0

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
Corčius, taisom įvairų medžio dar- 

ą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. \Vestern Construction 
Co., 6559 S. We»tern avė. Phone 
Hemlock 3768.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bile *kur. 
C. P. Pederson, .Stevart 5383.

cottage, yra krūmų ir vaisinių

8925 ir 4659.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

ATYDOS
Bile mumis šioje grupėje 

$1500 cašh, kitus kaip rendų.

ma

is., 2 flatų

7 kambarių

, 1 ■ ................. .. ........................ ............................................... . u yn fącUJiu ai miiH.) i in | imi

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis' bungalovv, kurie randasi M l.arfield Biyu
bungalovv, 4 micgruimial, geroj netoli Marųuette Manor, o kitus

ith Shore vietoj, aliejum šildo- ■ mokėsite k,HP rendą. .... ......... ........ .... ..............
Naujai pertaisytas moderniškas 5 ^pa, savininkas priims $2000 ąash, 1 none HcmiocK eauu , tl t nii t r , 4

kamb. namas, galima užimti, 5921 Titus kaip rendą. Nevada 7814.
------------ ------------------------- ------------- i PARDAVIMUI bungalovv Rogers

GERIAVSIS BARGENAS Norlb- Pa'įę. «.l<»n>borių ir vana, uždaromi 
vest Side - 2 fialų mūrinis na- P'^-į"!« A užpakaI ntai portiai, yra 
mns, 5-5 kambarin, sunparlorai,. ,r kn!,nI“' 2, k“">,,„K a.ė“A - 

- ■ ’ - elektra, suros ir vanduo $10,000. 1767 —

Bridgeport Painhiig 
& Hardware (Jo. 

Malevojam ir popieruojam. U žlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yarda 7283 

J. S. RAMANČJONLS rp*.

PARDAVIMUI BARGENAI . mingai()W, 4 iiiiegruinuiu, geroj 
1 South Shore vietoj, aliejum šildo LIETUV1AI neajidėliokit. Artinu- 

PARDAVlMl’i 5 lotai prie 55 St ui žiema, uŽsikamŠykit langų sky- 
ir Albany, 115 pėdų frontage. 850'MI les. BIQUE, 40 metų langų kituc- 
cash galit veikti. RUD VACĘK.' tojas. Pašaukit, apskaitliavitnas dv- 
1751 W. 47th St. Tel. Yards 3895. kai. 120 \V. Grand avė. Sup. 7711. 

Matykit M r. Vosyka.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

So. Keeler Avė. Kaina $4500. 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi ma

žais mėnesiniais išmokėjimais.
2038 W. 18th St. arti Hoyne Avė. , . ...

Mūrinis bizniavus namas ir fintai. jce Vox» aržuolo trinias, tile v®n®: Ar|kur a ve įfogers Park 6556 
“ *12 553 ,ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas AIinu« Jtogeis iaiK uooo. ___

Priimsiu mažesne propertę mainais./*^ Y.^įVnrrr1 ^J?»500 cash $1500. n. nntxTtKTVr. -. • .
* J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė.! DARBININKO proga, 2 Datų stuc-

Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą; co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu 
dieną. šildomas, 2 karu garažas, cementuota

--------------------------------------------------- Š',C/’Aend;! i,i ^esLkainv“ -R?!’ P. D. Andreku. iš Pe»twater, 
6208 ^cntaorth5 6630 Mlehigun, bu. Chieugoį. sualio-Od.
0208 Carpenter St. wentworth 6630. jg—j- (urju 20 tikru bar- 

genų. Tas ukes gali pirkti už tre-1 
’ia d dį pigiau, negu jos vertos.. 
Taipgi turiu keletą ant mainymo.,

> Matvkit marle pėtnyčioje, subatoje: 
Naujas, 4 flatų murinįs, garu šildo* nedėlioję iki 2 po pietų. Galėsi
mas, mainysiu. — Pirksiu Fox|te važiuoti sykiu su automobiliu. 
River^ nriųierte į Antros lubos iš užpakalio.

-r.,. . - ii .j i 4O1.5 So. Artesian nve.Kontraktonus ir budavotojas I 1112257 W. 47 St. emeago, iii. .

rnu-
re. Kaina $12,500

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalovv.

4341 Drummond 
rinis namas.

1154 Byron St., 
zidencija.

4815 N. Tripp *hvc., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 įlo
tų medinis namas.

5059 Carnien avė., 2 flatų, 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentuckv avė. 

Palisade 0029.

Nauja muro bungalow ant Fishor- 
mans Terrace, arti W. 48-čios gatvės 
ir Naujo State Highway ir Lyons—• 
2 blokai nuo karų linijos ir Dcsplaines 
upės, l.otas 52x130. Kaina tik $6500. flražus 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mažais -----
išmckėjimąis.

Del

EXTRA, EXTRA

7 KAMBARIŲ NAMAS, 2 lotai, 
miegamieji kambariai ir va
ru* viršuj. Du totui, daržas, gra- į 

' žus kieman, fumace šiluma, taipgi 
<laug rakun<ty palieku su namu. 

. subatum ir

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- į 
s?rnė, geroj vietej tarpe 2' buėernių, į 
Hetu/i^!co,on.ijoj’v ka‘?l,bariai, U* H*' !K7en>kitės*‘k7dverKais?

veik,‘' Savl"ln' Iiedfliom. 3234 \V. #4 SI.
kas 291 i W. 63rd St. nedėlioti). 3234 \V.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė • ,
labai pigiai. Kreipkitės 5752 So. j KAM MOKF'TI RENDĄ.? 
Kacine Avė. 

PARDAVIMUI dellkatesen ir na
mų keptuvė, švari apielinkė. Cash 
biznis. 3022 W. 59th St.

informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 W. 18th St. 
Teel. Canal 0806

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus. moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrly Kilis, bungalow kainomis; jie; 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Ih.milton, 9850 Hoyne. Key. J 
9134.

STOGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, troku patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Jsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstnltfa Chicagoj. Tik paty
rę

PAMATYKIT,
5201 So. Peoria St.

unijos darbininkai samoomi
J. J. DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė.,
Phor e J awnHak 0114

---------------------------------------------- : MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, i
12 APT namas, dideli 4 ir 5 naujai dekoruotas, pečiais Šildomas,' 

Į kambarių apt. mainysiu, $10,000 garažas, cementuota Ratvė, netoli ka- ' 
eigiilv mainysiu j mažą namą ar fKl M30®’

lotus.' Parduosiu j mažesni išmokt- «/><»• Savininkas 173B Suni
tu nnma arba tarini). A. SHEPANEK, mentale, Ravenevrtod 1592. 
2549 Milwaukee avė. Albany 6369.----------------------------  -1 “■■■ -....... ...........

PUBTM BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87M

Chicago

Finansai-Paskolos
FinancialTIKTAI $2000 įmokėti, nau

jas 2 fintų namas, prie 1922 W.
garu Šildo

15 FLATŲ BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra modeminis na- Garfield Bulvaro.

Ką jus turite parudvti už visą pirmos kleso^ iolas 50x i25/neto- išrenduota, $12,000 i metus, gerai fi- rt‘ndV 1gH‘ ’ 
savo praeitą gyvenimą?- Gal būt di- Ii 2 kurų linijų. Tikras, pirkinys, 6 , nansuotas, tunh atiduoti savo $30,000 > ražas, kaina $19,000, kttlis po 
delį skaičių rendų kritų. Ar Jus ži- sykius rendos. Savininkas Bučki ng- eųuęty šią savhitb už gripus). «Uihj$10(> į mčn6sį. ’ ‘V'

* - - ’ ' t*. .---- pasiūlymą arba mainysiu } lotus ar-
ba mažesnį namą, šaukit savininką' —------------- —------ ---- — -------
Columbus 0121. ; , . .

12 APARTMENTŲ namas, 2934 < , x u
Belle Plaine avė., po 4 kambarius, mus, Datai po 4 kambarius, viskas;

note, kad jus galite įsigyti namą ham 0877. 
mokant dnr mažiau negu kud Juk---------------------- -------------
.Uibar ln» „^RDAVIMVl^miu^ ..... ......

L“,..!’’‘m!!i"!"!! kruntuvr-8 su skiepu, ti-4 kambu-
- ".. • . ♦ i b ... rių apartmentai, 4 karų garažas
. tė. Dar ' rehdų $6540, su $40,000 galit veik-

barnis ant viškų, garo pnipoa jau Lajna $53 000, priimsiu lotus kai- . . - puKaiyisL rnz.mn jr>unx»iaw uįhc
, ten yra suvytos. Tmpgi yra imu- * » imokėiinia Mes pastatysim bun- nas šildomas, aržuolo tnmns, gra- . . .. L* .

lyta prosinimui lenta ir t. t. 'I ųnt 2Jflalų namą ant jūsų loto Mai dekoruotas, stikliniai porčiai, 27 metus. Parduosiu pigiai. EfiŪ )
- pamatyti, kad įvertinus. Jrba ^USIJ Iolo tik biskį [mokėjus, $6500. 1808 S. Ashland avė. paljkęft našlys.

5236 So. Green St. N- (’rawford avė. Irving 2634/ .Canal 1272.
i ........ —.......    I i8f "......... *’ 11 * * ’ 11 L\ Į

Savininkas ant vietua. Rašykit, GERAS investmentas. Pdrdavi-; ’-------------- < 'i
ri ba pašaukit Rex Realty and Į mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na- MODELINIS NAMAS 
Mortgage (k>. linai, 5—5 kambarių, moderniškas, yes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų

197 m n-.urhivn aP^*X f7 kambarių, Colonial styliaus namą,
127 N Dearborn St. į žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, - -

PARDAVIMUI bučernė ir groser- | ^el. Randolph 1630. Į$16 000. 2252 N. Oak Park avė.
nė. Pilnai atsakanti vieta. Bargenas. , • — -------- ----- - .-Į Merrimac 8737.
1109 S<>. 19 Ct., d«ro, iii. NEGIRDĖTAS -ATSITIKIMAS' ------------------- :------------------------

--------  ■ KAS NORI GREITAI
inoteri 124 ,,£,X)S ž*',nf' Ar,ht" PARDUOT MATNYT "7<;3|ave., Herai apgyvenloj vietoj; par- rAiUJUMl, 1V1H.11N I 1, 

iRuluoila už pusę prekės, šitas kitas AR PIRKT 
yra labai gera* dėl garažui k o, nes 
arti garažo nėra. Nepraleiskit ši- 

PARDAVIMUt saliunuN ir lunyh (Os progos, nes uždnrbys yra ga- 
mimis, sykiu ir salė šokiams. Biz- ‘rantuotas, 
nis geras tarpe dirbtuvių. Kam ru- i 
pi toks biznis, naudokitės proga. 
Pašaukit telefonu Prospect 0909 ar
ba (amai 2-179.

PARDAVIMUI grusemė ir bu 
černė. vienas štoras visoj apie’in- 
kėj. Visokių tautų apgyventa. Biz- bungalow, _ 
nis išdirbtas jx*r ilgus laikus. 4 , karštu vamieniu šildomą, ugnąvie- 
kiimliariai pagyvenimui. Ilgas lymm. > 
arba mainysiu ant mažo namo.

3119 W. Ūke St.
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI soft įtrinks par-‘ 
Joris. Savininkas turi du bizniu ir' 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. J 
Vieta a|ą?yvvnta airišiais, vokiečiais 
ir lietuviais. 2500 W. Pershing Rd. 
kamjtas Gampbell avė.

PARDAVIMUI karčiama tarp sve
timtaučių. Arba priimsiu i 
našle be vaikų už pati nerį 
So. Normai avc.

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avė.

LafayetU* 6036

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
• 2 dideles KAINA nužeminta $2000, ką tik 

užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. KilpatriCk Avė., M, bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur-

PARDAVIMUI namas su ar[ 
be biznio. 12 Ylatų ir Storas su 
pragyvenimui kambariais už- i 
pakai yjv, Biznis išdirbtas apie

3801 N. Cmwford nve. Irving 2634/1 Canal 1*.72.
JOHN BUDRIK 

3252—54 S. Morgan St;

presuotų plytų, 2 karų parašas irgi PARDAVIMUI 2 fintų namas, i 
j presuotų plytų, graži tile prauaynė, gražus, mūrinis ir moderniškas, ne-
jmurytas lovys, gasu šildoma, elektrl-;ton l<ogan Squ * '—' -----
nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce- Brunswick 586'

2- RI MORG1CTAI
3- TI MORGIČIAJ

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVISSTMENT 
. CORPORATION 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

1 užganidinlmą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)

* 2522 So. Halsted St., Chicago
. Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Phimbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies- 

j to ir priemiesčius. Ashland Luiuber 
i (k)., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

iuai*c, 2 karų garaina, j

PARSIDUODA bučernė ir gro-į 
sernė. Biznis jau gy vuoja 25 metai

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE
. PAS MUS
Į Gerus bargenus greit per 

pasaranga išleidžiam.

montuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
modemiški parankamai, tas namas

! yra puikiausiai pabudavotas savo rų-
i Sies. Del informacijų ir pasikalbėjimo
’ šaukiu Mr. Tompkms, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą
be įmpkėjimo.I i per save> $<x)00( Jįąh $3000, Įeitus

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
gražų in Austdn murinj bungalovv, 
5 dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga- 
sas ir visi įrengimai ir apmokėti, 
rendos $75 j mėnesj» apsimoka pats 

. * * 1 
po ' $45, su nuošimčiais. Beimont 
6778.•

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malcvojame, taisome, dekoruoja- 

' ine, tik $5 jmokėtl, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hcm. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

Genčiai Conlractors

Į PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5*^ 
sykių rendos, prie Jackson bulva- 

fro, turi būt aprduota iki spalio 
’ 15. Veikit greit, savininkas Dr. E. D.sernė. Biznis jau gyvuoja Z.') metai. PARDAVIMUI biznio prapertč; i v/rr TQTT T/nCTT TlUrT?T>T A T, 15* Veikit ««viVink??

Biznio daroma nuo $90 iki $1(M> į, krautuvė tinkama bile kokiam biz- JMUfeŲ x\.\_žOa LJ ; Ross, 9.”13 Rush St. Tel. VVhitehall 6567
. k. — — 1Z • a v*alaaaaW«a atfva.aA* a Ka«a.«..a.a a v —a • — — a ... a — *dieną. Bus parduota greitai. Kaą 
pirmesnis, tax laimės. 1967 lianai- 1 
jx>rt avė.

niui. Dabar yra barbernč ir ponl- 
ruimis ir 5 kambarių Datas. 6666 
S. Robey si. " ,

PARDAVIMUI grosernė pigiai 
rendą tik $30. 4147 Wentworth avc.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu j karą. 908 W. 35th Place.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Ijibai geroj vietoj. Geras biznis. Tu
riu du bizniu. Vieną priverstas par-, 
duoti arba priimsiu partnerį. 1121 
W. 59th St. . |

PARDAVIMUI galiūnas ir gro- 
semė. Parduosiu pigiai. Pardavimui 
priežastis — savininkas 
miestą. 3236 S. Liinc st.

PASKOLOS namų sarininkams
$100 iki $500, be morgičių arba pa- ( n|Xrieno
Sy„XoMa,yk‘, mus dcl grci,°

CENTRAL FlNANCE CO., ' "’°,a

• NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
itliavimą dykai. Planai prie 

» jvedimo irgi dykai. Tik 
įmokėti, kitus mažais mėnesy 

! niaiš išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.

PARDAVIMUI naujas 15 apt. na
mas, 4316—32 lAmioyne avė., kam- v.* *^**^^ * 
pas Kolin, remiu $11,070. Mainysiu j , Morton Bldg., 108 N. Wells st. 
į ką nors. Savinrukas Austin 0925. į

' ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
■ ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322tur-;----------------------- ---------------------------

tele- daug DIDESNES vertės negu
i apkainuotos bungalows, 5—6 kam
barių. 5 skirtingos pasirinkimui. 
Vėlinusios i r aukščiausios rūšies 

; konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- 
i nyčių, parkų ir transportacijos, ran
dasi 6231—67 Warwick Avė. (Brad- 
 ley PI.) 3728—34 Nora Avė. 3803 

GERAS INVESTMENTAS |k!,'in[°'\7KO^išmoLeH- 
fl^namu Xk«i A HAINES,
wo£i avc : 5-5 kambarių, ”garu savininkaa-statytojaa. Kildare 4404.

I šildoma, viskas moderniška, kaina , “
i $15,500, cash $2000 arba daugiau, GERIAUSIS bargenas North Weąt 
savininkas. R. List, 7639 S. Racine side, 5 kambariu cottage, 2 karų ga- 
ave. Tel. Vincenncs 4486.

PARDAVIMUI namas ir lotas,1 
vaisių ir daržovių krautuvė, pinigų 
daug nereikia. 3541 S. Halsted st. i 
Tel. Yards 7118.

KLAUSYKIT, 
Kam mokėti rendą 

“WHITE BROS. NAMAI” 
BBOOKFIELDE 

Yra ne išrendavojimui, bet 
rendą. $8,150, su biskiu jmokė-

jūsų
' už 1 ____ ______ __ ___

apleidžia jimo ir po $55 i mėnesi, įskaitant 
nuošimčius.

laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
S07 W. 18th St.

Canal 4960

BARGJENAS

2 F1ATU medinis namukas, 4-4 
kamb. ir vienai mašinai garažas. 
Namukas geriausiame

I ną, geromis sąlygomis. Pamatykit į 
, mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
165 No. Clark St.

Central 6260

ANTRI MORGIČIAI
padėjime, q<>a. 

kaip naujas, »,andasi gražioj vietoj __ __
Brigbton Parke. Parduosiu labai;
S1**?!:.. ♦i50?,„*Xb.‘! KUOMET JUMS REI-'healty & mortgage co.

6305 S. Western Avė

Dykai aprokavimas

ambarių cottage, z Karų 
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Mamlin Avė.
Kedzie 7891

daugiau pinigais, kitus ant išmoki. 
jimų. Rašykit į Naujienas, Box 987,' 
pridėdami savo pilną vardą ^ir ad
resą.

ANTRAS bargenas, 2 flatų nau
jas muro namas, 5—5 kamb, karš
tu vandeniu apšildomas, 2 boileriai, 
geriausia ptuinbingas, visas deko
ruotas, randasi labai puikioj vie
toj prie Marąuette parko. Kaina 
$13,500; cash $3000. Rašykit į Nau
jienas, Box 987, 1730 S. Halsted st. 
Chicago, III.

KIA PINIGŲ
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18 S t.
I. F. DANKOWSKI, Prei. 

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Hd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėnmui. Garu u 
karštu vandeniu apšildymas įvesi< 

Tnas. Apskuitliavimas dykai 
Tek Trianglr 8234$4000 cash nupirksit etjuity mo- 

' irniško 2 flatų namo, 8112 Vernon^ 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK,

‘ ‘ - • j BARGENAS. Parduosiu arba mai-
i nyriu 6 kambarių naują mūrinį bun- 
, galovv, furnan šildomas, 2 karų gara- 
i žas, netoli mokyklų ir bažnyčių. Lie- 
. tuvių kolonijoj. Savipinkaa, 3617 W.

......     < derniško 2 flatų namo 
Nupirksit 5 kambarių, plieno' Rve., 5 kambari“ 

' “ ^1 1 _ ___________ V____ ?......................../tnenine Vaina
■w ••***■ •• ■ i • v* • o s * * Į B ** k~~~" — ———— —' — 9 —     ~ — • . _ . - -p .
toli gražaus zoologiško sodno, arti savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw' 
puikios transportacijos, krautuvių, 8370.

okvklų ir t. L,-yra visi įrengimai.-------------------------------------------------- - i
suStXuU'lrilotlml?itiib^uU. S»riu " i naml?^7a“JjLmkapuiwi'l aiSeHn“ 1 ‘”''‘5,1617 W.
lo grindy, ir Irimą., tile vnna .u! S“ _____

-------- —;------------ -'‘"Į------, konstrukcijos murini bungalo^r, ne- 
Exchange—Mainai toli gražaus zoologiško sodno,

----------- ------------------------pUiK10S transportacijos, krautuvių, 
MAINYSIU bungalow { lotą, 6 mokyklų ir t. L,;yra visi įrengimai, 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrenginiais. Mainysiu i lotą.

THE ROYAL MORTGAGE A
REALTY CO.

Hemlock 8300.
- . - , . • . ... ūėje, Roąelande. Parduosiu pigiai,įmūryta maudyne ir lietaus lašais, iakoa qn qfbufetas, prosinimui lenta, punel šie- 1UW0 S°’ SUte St

Brighton Park
KRAUTUVIŲ FinCERI.U

n»ų, IV ka'. 
RvMautanių,. Ko'
di-.ų. lUKert M. M«i 
s.ų .aluvnA*-.

patarnavimas,

3 KAMBARIŲ nauja mūrinė co
ttage, modemiška, 30 pėdų lotas, 

i prie Fairfiold avė., nėto.11 55 St. • 
i Speciali! bnrgenas ' 
' $4600 1

2 AUKŠTŲ naujas medinią, 2—5 
, \ . * s> fe- foot p<

roj viėtoi (3 mtegrutnilai); Cash Gasoli 
reikia $2000. Ekstra bargonas

$8700 —
_______________________________ I 2 AUKŠTŲ medinis, 2—4 kniubu- SUTAUPYKIT PINIGŲ 

Irių fintai, vana, cash reikia $700. i Mes dar parduodame specinlė- 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe S|x*cialis bargemis ‘ mis kainomis plumbingų ir namų

apšildymo reikmenis, iirtin Įvedant 
nieko nelmokant, per 'J mvum K 
mokėti. SoullvEmi HumbOią Ksvrth

1 Supply (X» ‘.Uun S. Mole ėH Calw 
’ met 4S60

Furniture & Fixtures
Rakandabltaisai

HELICOPTRR
Kiu nori Įsigyti aeroplaną - 
ot nowcr, pakelia 300 svarų, $3800 

‘ Gazolino jėga pakelta 500 svarų 
$4500. 4084 W. Erie St. Austln 4201

ras i 
kalno*. 

SOSTHK1MS, 1912 Sc. Street
. , , SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU I
ės lovys, stikliniai mie- 7“------------------ Visas blokas, iškaitant 2 kampus,
iirčlai ir didelis aukštas MŪRINIS BUNGALOVV, $500 CASH prfo Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 2 AUKŠTŲ naujas medinis,

. tūkstančių dolerių kaip tik 40 kambarių flatat platus Jotas 
pėdų cementavimo kontraktas bus už-:

bufetas, prosinimui lenta, punel sie- 
— uos, landrės lovys, stikliniai mie- 
mn-' KojluPil P«
. “m J dėl dviejų kambarių. Tas namasMAR1ONAVA. 2—6 kamb. i

rinis skiepas garažas 2 karam, jojj,s . - ^aj Htatytu. Į
mainysiu ką turit. ................. - ..........................

JADVYGA VA. 3—4, skiepus, viš- , 
kai, mainysiu į didesni arba biz- j 
niavą namą. (IU|.

PALMER SQL’ARE. 3—5—6, pla- V8b 
tus lotas, ineinysiu į mažesni.

JADVYGAVA. 2—4 garažas Įž kn- į 
i’ų, be skolų, biuiii, >*.■ , m 
Atkiš? ttkit 1733 N. Rbbey Si 
Armilage M22, 2 fl.

ALEX JAKURAKIS

Keletas naujų 5 kambarių namų, ]oį 
$7250, kitus $55 | mėnesi, su nuo- ,

mėt. Atsakykite šiandie ir bukit pa-' šimčiais, tilo vana, skalbiniams klo- baigtus. Matykit savininką. Dr. C. A J 
Ai rengę pamatyti tą namą šiandie, setas, prosinimui lenta, landrės lo-1 Kirkvvood, 8939 W. North Avė., Tol. 
Naujienos, 1'739 S. Halsted St. Box vys. A. B. GRUNDER, Bailders, i Beimont 2407.
986. 5932 Lawrence avė. Pensacolu 6776.___________ J_____________________ I

„„ ___ MARQUET1’E Manor. Pardavi-
uiainysip | dvi f I atj, jiuul 2 aukštų mūrinis moderniškas r_____ w<  ............
N. Rbbey St. Tel. į namas. 6—7 kambariu, gani šildo- siu arba mainysiu bile j ką kaipo 1 cijos. nėra goresnių Chicagoj, atdaro# R T? C"Vimas. 3 karų mūrinis garažas. 6100 dnlj įmokėjimo. WALTER J. PAUL,1 kasdie, 3062 N. Major Ave.‘ Palisade ® VO.

S. WashtMiaw avė. Hemlock 7638. Real Estate, 3236 W. 55th st. ant. 2. 1179.

10 PLATŲ namas —> 79 St. ne- mūrinius bungalovv, tile stogas, k. y. 
toli Ashland, moderniškas, parduo- š. stikliniai porčiai, gražios kvnątruk-

Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2. 1179.

$5200

2608 W. 47 St.

Educational
Mokyki os

AG LYS
DKKSSMAKING SCHOOI 

Umokhi'dnio
k l»pinu»
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Mos jus lh\«*i|{iun)C, 
lt <hnlmo i trumpą laiką ir 
Mekavmh' dlroomta Ir W

’MI se. lUGuri



NAUJIENOS, Chicago, m.

Exchange—Mainai

Penktadienis, Spal. 14, 1927

Fu mi ture & Fixtures
Rakandai-įtaiaai

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi
mui, geram stovyje. Parduosiu pi
giai iš priežasties Ilgos. Nuo 5 vai. 
vakaro galima matyti, 721 W. 19 PI. ( 
2 fl. front.
PARSIDUODA GRAŽUS NAU

JI FURNIČIAI
6 savaitės ki’ip iš štoro. Lova, 

komoda, kuknės setas ir gesinis pe
čius. Priežastį patirsil ant vietos. 
Savininke matykit nuo 6—9 vaka
re, subatoj po niclų, nedėlioj nuo

Amui Prctkunau
3244 So. Morgan St.

MAINYS •
Grose r ne* 
Buče r nes 
Lotu*.
Aulc’r^bilius

ANT '
Namų, 
didelių,

• mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui

PIGIAI per savininką naujas mū
rinis bungalow, parduosiu už geriau- 

■ sj pasiūlymą, arba $500 įmokėti ir po 
i nuo 

,otus Avė.

Real Estate For Sale Real Estate For Sale
Namal-Žemg Pardavimui Namai-žemė Pardavimui

5924 s. Trov st. Tiktai $15,500 §U mažu {mokėjimu galite
ujVomY,,Xal!Llln^i'l"'pordtar'2jnUPir^ ?*“*« 8 kambariV mU‘ .. ............. . .... ..................
karų mūrinis garažas, netoli 2 karų FO btingalow puikiai pabūdavo- $40 i mėnesį, 2 blokai j pietus 
linijų. Turiu parduoti tdojau. Kai- ta ir modemiškai jrenfca. Jei Relmont karų, 2914 N. Lotus A 
ną ga t pusiu yįi........  jr uj cash. KAINA numažinta iki $4000. Del

Bepublic 6400. i NhmaR randasi ntlik oie Mar- užb“igi%°z-na?,l,.,7 re,k,a;įganius ranuHSi puiK.uje iviai greit veikti, 4 flatų mūrinis namas,
v, j — (juette Park apielihkėje, tik 4-5 kambarių, garu šildomas, 6441 
vieta dd trejetns bloką nuo parkų, «r« j ;

gatvekarių ir bouievarų. Pirkė
jas gaus Icngvirasias išmokėji
mo sąlygas. K/erpkitės:

7114 S; Campbell Avė.

Morenų, 6111 S. Cidlfornia Avė.

Maruuette Rord ir Bobey st. 
187 pėdų frontage, gera ' 
krautuvių ir flatų.

Morenų, 6441 S. California avė. 
Bepublic 640(1

I’AKDAV’17’*^ stubos rakandai I 
kambarių. Perduosiu pigiai, nes iš' 
važiuoju į Lietuvi). 3 užp. 3337 So. 
A u bu r n avė.

MAINUI naujas 2 fialų namas 
Hoselande. 9610 Calumet avė. Sa
vininkas: 3116 S. Halsted st. Phcne 
Yards 1456.

Mainysiu Marųuette Manor apnrl- 
mentinį narną | mažesnį namą. ' 

Murcau. 6441 S. (’alilornia avė.
Republie 6100

Automobiles
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

JŪSŲ 
kaip 
fialų 
fialų 
mai-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAV1MUI Brighton Parke 6 
kamb. Yra 4 miegami ruimai, me
dinis namas'ant cementinio beiz- 
rnento, furoasu šildomas, 2 porčiai, 
2 karų garažas; lotas 31 y 125. 1011 
So. Campbell avė,

Miscellaneous
įvairus _

$5 JMOKF.TI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirham senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell (’ontracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

ARCHER Avė. distrikte, bloke 6000 
S. W. 8 kambarių namas, lotas 133x 
125. $6,800, cash $2000 ar mažiau. K. 
Ricker, 2458 S. St. Louis Avė.

PARDAVIMUI naujas 6 kamba
rių mūrinis bungalo\v, kieto me
džio trinias, karštu vandeniu šil
domas ,ti)e prausinės sienos, gele-1 
žinkelių ir gatvekarių transporta- 
cija. 8824 S. Racine avė. Tel. Be- i 
veri y 6540.

MES parduodame obelio kaino
mis visiems.

Pcople’s Plbg. & Hlg. Sup. Co., 
490 Milwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčiu.s, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. NVestcrn Construction 
Co., 6559 S. Western avė. Phone 
Hemlock 3768.

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ 

Koperacijoj su Chicago Trust 
Company ir Metropolitan IJfe In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą ant savo loto. Pagal

_ i 9«i<| amo 1 uiiiunui/.Jiiiii >■ jz«J •

siūlymą, 9712 Charles St. Į statysime namą dcl jūsų pagal ju-
50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu sų norą. Jums nereikės mokėti pi- 

garažu, galima pastatyti 5 kambarių: nigų kol tik namas nebus užbalg- 
cottage, yra krūmų ir vaJsinių me-įtas. o paskiau turėsite mokėti taip 
džių, $1500 cash. Savininkus, Beverly ■ kaip rendą. Jei jus pašauksite te-. 
3925 ir 4659. , lefonu Bomevard 3380, arba atsi-

"■* --——-----------------------------------  lankysit į musų ofisą, mes išalš-
JEI JUS TURIT $200 j kilkime j‘ims vi sus smulkmenas.

Jus galite kraustytis į vieną mib ol)1

'PURIU parduoti šias prapeites la
bai pigiai, biskj įmokėti, kitus leng-.

i išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam- 
j barių namas, 2 vanos, vištininkas, 
j furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
9621 Charles St.

OCTAGON frontu 6 kambarių mu- 
: vinis bungalow, statytas savininko, 2

COLONIAL Gardens. Nauji, mo- karų garažas, tile vana, įmūrytos va- ..........
derniški 2 flatų mūriniai, $15,000, nos, lotas 50x169, už gerą cash pa- šitą planą, mes finansuosime ir pa-

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na- —- 
mas, 5—6 kambarių, 2 karų garu-1 
žas.

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491. SUN PORČIAI ir Enclosures, ga

ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bil» -kur. 
C. P. Pederson, .Stevart 5383.

MES pastatysime namą ant 
loto tik biskį įmokėjus, kilus 
rendą. Mes taipgi turime 6 
namus, 9 fialų namus, 2—3 
namus cottage« ir savastis dol 
nų. Pasimatykit su mumis šiandie,
jei norite įsigyti bungalow už pi- 

2 • i . i. » vią kainą. Savininkas \\m. J.6 rilindenų NAUJAS mūrinis bungalou^ ber- (A1|g)llry> 3451 Michigan avė. Doug- 
tikras 'baramas,! stikliniai porčiai, karštu vandeniu )*as

šildomas, prie geležinkelio ir gal-' ' J
vt karių, tuojau galit gyventi, s|>«-‘ $1500 (.ASU
daliai šią savaitę. 8830 Racine avė.. Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jos namas, uždaromi porčini, neto- 
1 Ii Marąuette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa
vininkas. Hemlock 4900.

Automobilius................... , ,
>edan. 1924 modelio, geram slovyj. io. trinias, ugnavielė ir knygjma*- 
pilnai prirengtas, t.L..... .—....
$200 cash. 4015 S. Rocktvcll St.

cash $3,000.
Savininkas Kildare 3695

Miscellaneous for Sale 
 Įyairug Pardavimai^ 

SIUVĖJAI
Mes dabar turime didelį iėparda- 
vima puikių materiolų dėl siutų, 
taipgi apsiaustų ir overkautų.

Materiolai dėl tų rūbų kainuo
ja net po $5 mastui, o mes par
duosime juos po $2.50, $2.75 ii 
$3 mastui. Mes turime didelį 
pasirinkimą.

Atdara subatomis iki 1 vai. 
Atsilankykit anksti, gausit dide
li pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK
WOOLEN CO.

215 S. Market St., 
8th Floor.

TURIU parduoti iš priežasties 
ligos 6 kambarių inurlnį bungalow, 
2 karų garažas, furnas šildomas, 
kieto medžio urindyn. moderniškas. 
Savininkas. Tel. Bepublic Otill.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cašh, kitus kaip rendą.
už

niu

7 kambarių

PARDAVIMUI BARGENAI

rnu-
re-

4422 Schubert nve. 6 kamb. 
rinh bungalow.

4341 Drummond Pi., 2 fintų 
rinis namas.

1454 Byron St.
zidencija.

4815 N. Tripp ?ivc., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Bidge, 2 Hu
tų medinis namus.

5059 Carmen avė.. 2 flatų, 4—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky avė.

Pa 1 išadę 0029.

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai 7 KAMBARIU NAMAS, 2 lotai, 

miegamieji kambariai ir va- 
. . , . . , ... na viršuj. Du lotai, daržas, gra- jPardavimui vaisių krautuvė ir gro-1 . kienw, fumaee šiluma, taipgi!

šerne, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, j (hl rakandų palieku su namu.: 
,,etu,V,^kolon‘Joj’.3 ka,Vbar,ai lš už‘(Kreiokitės ketvertais, • * * 
J 4 veiktL Sav,n,n‘ nedėliom. 3234 W. 64 St.kas 2917 W. 63rd St.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė * 
labai pigiai. Kreipkitės 5752 So. j 
Racine Avė.

PARDAVIMU! dcllkatesen ir na
mų keptuvė, švari apielinkė. Cash 
biznis. 3022 XV. 59th St.

KAINA $7.700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotus, pp&ildoini viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Pnrk blvd. Kild. 8091

Naujai pataisytas moderniškas 5 ma, savininkas priims $ZUU(J 
kamb. namas, galima užimti, 5921 Ritus kaip rendą. Nevada 7814 
So. Keeler Avė. Kaina $4500.

Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mu 
žais mėnesiniais išmokėjimais.

203R/W. 18th St. arti Hoyne Avė. P1”8’. *; 
Murins bizniavas namas ir fintai. 
Kaina $12,500.

Priimsiu mažesnę propertę mainais
Na£i}u muro bungalow ant Fisher- Kedzie 

mans Terrace, arti W. 48-čios gatvės dieną, 
ir Naujo Siute Highway ir Lyons— -------
2 blokai nuo karų linijos ir Desplaines r - ■ 
upės. Lotas 52x130. Kaina tik $6500. 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mažais ‘

> Išmokėjimais.
Del informacijų kreipkitės pas 

FRANK J. PETRU, 
1443 W. 18th St.
Teel. Canal 0806 - *

GRAŽUS 8 kambariu mūrinis 1 bungnlow. kurie randasi 812 W. Garfield Blvd.
bungalow, 4 miegruimiai, geroj ' netoli Maruuette Manor, o ......   —---------—
South Shorc vietoj, aliejum šildo-: mokėsite kaip f^mPock 8300 
-a, savininkas priims $2000 qash, I hont Ikinlotk 84

kitos

Bridgeport Painhiig 
& Hardware (Jo. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANčJONLS ^re*.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
\vcst Side — 2 flatų mūrinis na- 

5—5 kambarių, sunparlorai, 
box, aržuolo trinias, tile vana 

i ir prieangis, gasinini pečiai, lotas 
31x125, kaina $14,500, cash $1500. 
,1. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė.

7891. Atdara nedėlioj visą j

EDAVARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrly Mills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
982(1 Ih.milton, 9850 Hoyne. Key.; 
9134.

LIETUVIAI neajidčliokit. Artiny- 
PARDAV1MU1 5 lotai prie 55 SI si žiema, užsikanišykit langų šky- 

........ . . ir Albany, 115 pikių frontagę. $5(M)6. les. BIQUE, 40 metų langų kitue-PARDAVIMU1 bungalovv Rogers cash galit veikti. RUD VACJEK.1 tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dv- 
Parke, 6 kambarių ir vana, uždaromi 4754 \y. 47th St. Tel. Yards 3895. kai. 120 W. Grand avė. Sup. 77H. 
priekiniai ir užpakaliniai porčiai, yra, Matykit Mr. Vosyka. - - ------ - - . -
medžiai ir krūmai, 2 karų garažas, 
elektra, suros ir vanduo $10,000. 1767 
Arthur Avė, Rogers Park 6556. Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
DARBININKO proga, 2 flatų stuc- 

co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu; 
šildomas, 2 karų garažas, cementuota 
ėle, rendų $1'16 į mėnesį, kaina $8800, 
$1500 Įmokėti, kitus išmokėjimais. bus'^Chicagoi. spalio-Oct’6208 Carpenter St. Wentworth 6630. ^Aš mrK

genų. Tas ukes gali pirkti už tre- 
PAMATYKIT, Ha dilį pigiau, negu jos vertos.

5201 So Peoria St Taipgi turiu keletą ant mainymo,.j^ui no. reona m. Matvkit maiic pėtnyčioje, subatoje
Naujas, 4 flatų mūrinis, garu šildo-!įr nedėlioję iki 2 po pietų. Galėsi
mas, mainysiu. — Pirksiu Foxįte važiuoti sykiu su automobiliu.

EXTRA, EXTRA

P. D. Andrekus iš Pei’tsvater,

STOGDENGYSTe
Jūsų ntogi) prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, treku patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriau®!i stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samoomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė.,

Phm e J awndak 0114

---------- ----------------- MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, i 
P APT namas dideli 4 ir 5 ni,uJai dekoruotas, pečiais šildomas, 

.kambarių apt. mainysiu, $16,000 garažas, cementuota gatvė, netoli ka-> 
subatoui ir e<niĮtv mainysiu į mažą namą ar Į’U >r N. W. R. R.‘ bargenas $lL>00, 

lotus. Parduosiu į mažesnį išmokė- ; įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- | 
-------- =----- tą narna arba fariną. A. SHEPANEK,' merdale, Ravenswood 1592. 

2549 Mlhvaukee avc. Albany 6369.

River prapertę už pinigus.
FRANK MATEUSEK

Kontraktorius ir budavotojas
2257 W. 47 St.

i Antros lubos iš užpakalio.
401'5 So. Artesian avė. 

Chicago, UI.
i.'UbiN bkos.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.Finansai-Paskolos

Financial1 TIKTAI $2000 įmokėti, nati-l 
----------- - ------------ ----------------— 15 FlzATlj BARGENAS i j®8 2 flutų namas, prie 1922 W.

12 APARTMENTŲ namas, 29341 GRAŽUS 1927 ultra modeminis na-! Garfield Bulvaro, garu šildo- 
Bolle Phdne avė., po 4 kambarius, mas, flatai po 4 kambarius, viskas' . • infne8: ffa.

Ku jus turite parodvti už visų pirmos klesos, iolan 50X125, neto- įsrenduota, $12,000 į metus, gerai fl- m«s» linaU ’ g
savoMpraeitą gyvenimą?- Gal būt di- i 2 karų linijų. Tikras, pirkinys, 6 nansuotas, turit atiduoti savo $30,000 ražas, kaina $19,000, kitus po 
ddįJ sKiųUr?ndų kvitų. Ar jus ii- sykius rendos. Savininkas Bučking- eųuety šią saviutj už ęertausį cash $1(M) j 
uote kad jus galite įsigyti namą ham 0877. pasiūlymą arba mainysiu } lotus arniokant dnr Amžiau negu kad > Į----------------------------- ,---------------> mažesn) namą, laukit savininką--------------------------------------------------

I •___ ___u-mu- z.;., c t Culumbus visi. >

KAM MOKĖTI RENDĄ? 12 APARTMENTV namas
Tel Lafayette 8705—8760

Chicago
2- RI MORGJČTA1
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
. CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716 
------------------ ---------------j------------------------šalvtakius, grindis, pai

A. OLSŽEWSKI »5 ’ inStTk

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedant elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)

* 2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Columbua 0121.PARDAVIMUI naujus aparlmen- 
tiaiH namas ir krautuvė, 2 dideles 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
vendų $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-

įlabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
...... ...........    _g........ iųs galite nusipirkti 5 kambarių 
kėj. Visokių tautų apgyventa. Biz- ibungalow, su stikliniais jgirčiaie, 
nis išdirbtas per ilgus Jaikus. 4 į karštu vamlenki šildomą, ugnavie- 
kanibariui jaigs venimui. Ilgas lysius. tė. Dar galima pristatyti du kam

barius ant viškų, garo pnipoa jai) 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
jianuityli, kad įvertinos.

5236 So. Green SI.

Savininkas ant vieton. Rašykit _____
arba jiašaukit Rex Realty and mui 3 nauji mūriniai 2 flatų_ na- 
Mortgage (k>.

127 N. Dearbom Sf. 
Tel. Randolph 1630.

PARDAVIMU1 grusernė ir bu- 
černė. vienas štoras visoj apie'in-

arba mainysiu ant mažo namo.
3119 W. Ijikc St. 

Mclrose Park, III.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatriėk Avė., H bloko 
j pietus nuo Archev avė. karų, fur- 
nas šildomas, aržuolo trimas, gra-

PARIlAVlMUl soft drinks j»r-! 
Joris. Savininkas turi du bizniu ir! 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. ' 
Viela apgyventa airišiais, vokiečiais 
ir lietuviais. 2500 W. Pershing Rd. 
kanųias <4mipt>ell avė.,

IK) įmokėjimą. Mes pastatysim bnn- mis siūlomas, ai zuoio irimas, gra-
galow, 2 fialų namą ant iusų loto dekoniotas sėkliniai porčiai, 27 metus. Par< 
arba musu loto tik biskį įmokėjus. į*lna Ashland avė. pa]ikę8 našlys.
3801 N. Crawford avė. Irving 2634.. Ganai 1272. H •

PARDAVIMUI namas su ar į 
be biznio. 12 ‘flatų ir Storas su 
pragyvenimui kambariais už-! 
pakalyjn Biznis išdirbtas apie! 
27 metus. Parduosiu pigiai. Esu Į

3801 N. Crawford avė.

GERAS investmentas. Pdrdavi-
o.u. o uomj.    - • -• MODELINIS NAMAS
mai, 5—5 kambarių, modemiškas, ^Gų atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
pavienis apšildymas, 2 karų garu- - - - -

. žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500,, 
PARDAVIMUI bučeniė ir groser-į >**. tiancoipn j<uu. $16.000. 2252 N. Oak Park avė.

nė. Pilnai utzakanti viela. Bargenas. ( —— ---- - ! Mcrrimac 8737.
110!) So. 49 Ct., Cicero, 1)1. NEGIRDĖTAS ATSITIKIMAS' ----------------- 7-----------------------

—----- ; KAS NORI GREITAI
125 PĖDOS icints tuil Archer I p A T>r)TTf)T MATNYT ., gerai apgyvento j vietoj; par- j k/ -L , IVlrillN 1 ,

7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi

JOHN BUDRIK 
3252—M S. Morgan St.

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dustatome į visas dalis mies- 

i to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

PARDAVIMUI karčiama tarp sve
timtaučių. Arba priimsiu indleri. 
našle I*' vaiku už partnerį. 8900,a.vf‘» P~ ": ---- ; * ' <7 ! a ■ninT/m
So. Normai avc. įsuluoda už pusę prekĮ* šiU* k,taA AR PIRKT

yra labai geras <i(‘l garai nik o, 
erti garažo nėra. Nepraleiskit 

PARDAVIMUI saliunas ir lurąh (Os progos, nes uždarbys yru 
ruimis, sykiu ir salė šokiams. Biz-' r imt uotas.
nis geras tarpe dirbtuvių. Kam ru
pi toks biznis, naudokitės proga. 
Pašaukit telefonu Prospect 9909 ar-

nes 
Si

ga-

STANKO & COMPANY 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

___  PARDAVIMUI 2 flatų namas,
i presuotų plytų, graži tile prausyne, gražus, mūrinis ir moderniškas, ne-; 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri-«toli Ugan Sguarc, 2 kąru garažas.' 
nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce- Brnnswick 5860,

PARSIDUODA bučernė ir gro 
serne. Biznis jau gyvuoja 25 metai 
Biznio daroma nuo $90 iki t' 
dieną. Bus parduota greitai, 
pirmesnis, ta* laimės. 1967 < 
jM>rt avė.

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE 
PAS MUS

I Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžiant.

mentuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški parankamai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 

I šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
' šaukiu Mr. Tompkins, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą 
be jmpkėjimo.

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
graJų in Austui mūrinį bungalow, 
5 dideli kambariai ir puaryčiama 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga- 
sas ir visi įrengimai j r apmokėti,; 
rendos $75 į mėnesį, apsimoka pats 

1 per save, $9000, cash $3000, kitus ’ 
jk) ' $45, su nuošimčiais. Belmont 
6778. 1

i PUIKUS inveslmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5‘4j 
sykių rendos, prie Jackson bulva- 

fro, turi būt aprduota iki spalio
• PARDAVIMUI naujas 15 apt. na

mas, 4316—32 Izmioyne avė., kam-
įlietai. PARDAVIMUI biznio prapertč; ! t*/r T t o T T TZ/^omT TTMU'OT A T ir>- Veikit Rreit, savininkas Dr. E. D. 

f? j krautuvė tinkama bite kokiam bis- , KUo 1 l J 1X1 tSlvlx\..l; Kosh, 923 Rūeh St. Tel. Whitehall 6567
niui. Dabar yra barbeni? ir pool- laukia k:> turit dėl musų tur-į----- —------—--------------------

(.anai- rlliIHjs ,r 5 kambariu fintas. 6606 gaus. Ateikit, rašykit arba tele-: DAUG DIDESNES vertės negu
į S. Robey st.

PARDAVIMUI grosernė pigiai,) 
n nda tik $30. 4447 Wentworth avė. ; PARDAVIMUI namas ir lotas, 

, , vaisių ir daržovių krautuvė, pinigų
PARDAVIMU grosernė arba mai- ner©ikia. 3541 S. Halsted st. I 

* *“• Tel. Yards 7118.nysiu į karą. 908 W. 35th Place.

PARDAVIMUI soft drink parlor.. 
Ijibai geroj vietoj. Geras biznis. Tu
riu du bizniu. Vieną priverstas par-, 
duoti arba priimsiu partnerį. 1121 
W. 59th St.

PARDAVIMUI saliunas ir gro- 
seraė. Parduosiu pigiai. Pardavimo i 
priežastis — savininkas i 
miestą. 3236 S. Lhnc st.

KLAUSYKIT, 
Kam mokėti rendą 

"XXIH TE BROS. NAMAI” 
BROOKFIELDE 

Yra ne išrendavojimui, bett Jus 
rendą. $8,150, su biskiu įmoki

fonuokil.

S. J. DARGUŽIS 
*07 W. 18th St.

Canal 4960

DAUG DIDESNES vertės negu 
i apkainuotos bimgalows, 5—6 kanv- 
barių. 5 skirtingos pasirinkimui. 
Vėlinusios ir aukščiausios rūšies 
konstrukcijos, netoli mokyklų, baž
nyčių, parkų ir transportacijos, ran- 
(laši 6231—37 Warwick Avė. (Brad- 

. ley PI.) 3728—34 Nora Avc. 3803 
Sayre avė. Atdaros apžiūrėjimui vi
są dieną, kaina $7,750, išmokėji
mais, $500 įmokėti. J. D. HAINES,

GERAS INVESTMENTAS 
Mes^dar turime keletą naujų 2 8,1 .

šildoma, viskas moderniška, kaina 
$15,500, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. R. List, 7639 S. Jlacine side, 5 kambariu cottage, 2 karų ga- 
ave. Tel. Vincennos 4486.

1 už |____ ■_ __
apleidžia |imo ir po $55 į mėnesį, įskaitant 

nuošimčius. ' (
, Nupirksi! 5 kambarių, pliend 

konstrukcijos murini bungaJow, ne
toli gražaus zoologiško sodno, arti 
puikios transportacijos, krautuvių, 

bungalovv J lotą, 6 mokyklų Ir t. t., yra visk įrengimai. 
SPECIALI JRĖNGIMAI. Skiepas 

su pleisteriotomis lubomis, aržuo
lo grindys ir trimas, tile vana su;
imu ryla maudyne ir lietaus lašais, J 1 
bufetas, proslnunui lenta, punel sie
nos, landrės lovys, stikliniai m te

ini porčiai ir didelis aukštas 
dviejų kambarių. Tas namas 

yra toks kaip jus sau kad statytu- 
mėt. Atsakykite šiandie ir bukit pa- 

.’{•* I širengę pamatyti tą namą šiandie. 
hlz’ l Naujienos, 1*739 S. Halsted St. Box 
pi.- ‘M- __________

GERIAUSIS bargenas North Weąt 
ambarių cottage, 2 karų ga

ražas. Kaina $5,600, cash $800.
At s i šauki t:

J. R. BRUCE , 
745 N. Hamlin Avė. 

Kedzie 7891

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow J lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalov* su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE A 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

MAR1ONAVA. 2—6 kamb. mu- 
rinis, skiepas, garažas 2 karam,} 
mainysiu ką turit.

JADVYGAVA. 3—4, skiepas 
kai, mainysiu į didesnį arba 
alavą namą.
tus lotas, mainysiu į mažesnį.

JADVYGAVA. 2 -4 garažas 2_ka-j 
rų. be skolų, i v
X (k (Vilkit 1733 N. Rnbey St. 
Armita.ge 1422, 2 fl.

— ALEI J AK U RAKIS

MARųCETlE Manor. Pardavl- 
muinvsiu į dviflatj, ♦ mui 2 aukštų mūrinis moderniškas 

w . Te!, namas. 6—7 kambarių, garu šildo
mas. 3 karų mūrinis garažas. 6100 
S. WMht«naw avė. Hemlock 7638.

3241 S. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Yards 0062 

Daro paskolas ant 
1-mo ir 2-r<> Morgeėio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalylakius, grindis, pamatus, stogus 

*. ‘ , dekoruoja
nt, $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hcm. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co. 

General Contractors

pas Kolin, renjln 811,070. Mainysiu! .Morton Bldg., 108 N. Wells’st.
i ką nors. Savininkas Austin 0925. į

BARGĘNAS

FLATŲ medinis namukas, 4-4

$4000 cash nupirksi! eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. K1RK,| 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
8370. i nysiu 6 kambarių naują munn| bun-
_______________________________ _ galovv, furnas šildomas, 2 karų gara-

PARDAVIMUI ? kambarių medini, i “ kolonUoj.^'^nS^‘3617 W> 
namas su garažium. Puikioj apielin-1 Bo Republic 0641. 
hėje, Roąelande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St. SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 

Visas blokas, (skaitant 2 kampus

• NAMŲ APŠILDYMAS
PLUMBINGO JVED1MAS

nAcizniMe ....... Mes parduodam bile kur ir suteikiamPASKOLOS namų savininkams — , Planai urie$100 iki S500. bo morgifiy arba pa- j ivliimoir\ri .Ivkai l"k
?.irHrn,wLnM“b'k“ mUS grelt0 Maki irnokHi, kitua nežais mėnesr

CENTRAI fInANCE CO niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
■ — -- - . iki i vai.

• ! THE ABBOTT
---- PLUMBING AND HEATING

. ‘r " _*”■ ‘ _ SUPPLY CO.
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die ; 5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

; ANTRIEJI morgičiai byle kokia1 bu
_ 1  z_ r . r . * * * 2 ..I a  •

, «WW, J -• »•  r-   f ----------- — - T

i ną, geromis sąlygomis. Pamatykit , 
mane pirmiausia.2 1 

kamb. ir vienai mašinai garažas. 
Namukas geriausiame padėjime, j q9a 
kaip naujas, ^andasj gražioj vietoj 1 _ m __
Brighton Parke. Parduosiu labai i 
pigini, tiktai MMiO; »150Jį arba I KUOMET JUMS REI- BEALTY& 
daugiau pinigais, kitus ant išmokė- 
jinių. Rašykit į Naujienas, Box 087, J 
pridėdami savo pilną vardą 4ir ad
resą.

ANTRAS bargenas, 2 flatų nau 
jas muro namas, 5—5 k«*>iL, k«..V 
tu vandeniu apšildomas, 2 boileriai,1 
geriausia plumbingas, visas deko- į 
ruotas, randasi labai puikioj vie- į 
toj prie Marąuette parkoj Kaina 
$13,500; cash $3000. Rašykit į Nau
jienas, Box 987, 1730 S, Halsted st. i 
(Chicago, 111.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Central 6260

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

MORTGAGE CO.
KIA PINIGŲ ' 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

kamb, karš-! H /T ’• r» 4-

Brighton Park

6305 S. Western Avė

liucernai uunu. OC NAMŲ APŠILDYMAS JVEDAMAS
Mortgage Organization nekeik įmokėti

1618 W. 18 S t.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
'karštu vandeniu apšildymas įveda- 
1 mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle 8234

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Grosernių, Ručer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

3 KAMBARIU nauja mūrinė co
ttage, moderniška, 30 pėdų lotas, 
prie Fairfield avė., nėtoli 55 St. 
Specialls bnrgenas ’

$4600 i
2 AUKŠTU naujas medinis, 2—6 Kas nori įsigyti aeroplaną — 

kambarių fintai, platus iotds, ge- Į foot power, pakelia 300 svarų, $3800 
roj vietoj (3 mlegniimiai).’ Cash Gasolino Jėga pi* ‘ 
reikia $2000. Ekstra bargenas $4500. 4684 W. E

$8700 : --------------
SUTAUPYKIT PINIGŲ

vana, cash reikia $700. Mes dar parduodame specialė- 
i I mis kainomis plmnbingą ir namų

apšildymo reikmenis, arba (vedom

MŪRINIS BUNGALOVV, $500 CASH Grand Avė., netoli; pabrangs ke-’
Keletas naujų 5 kambarių namų, iotą tūkstančių dolerių kaip tik 40 

$7250, kitus $55 į mėnesi, su nuo- pįdų cementavimo kontraktas bus už- 
šimčiais, tile vana. skalbiniams klo- baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
setas, prosinhnui lenta landrčs lo-) Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tol. 
vys. A. B. GRUNDEH, Baiklers, | Belmont 2407. ‘ o Aiiuamn u « .> < i. » i5932 Luwronce avė. Pensacoia 6776._______________________________AI KSIU medinis, 2—1 kamba-
______________________________ j rių fintai, vana, <

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe' Sjx*cialis bargenas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

HELICOPTER

akella 500 svarų
:rie St. Austin 4204

ge-1 foot power, pal Educational 
_____ *_____ Mokyklos__  

' AGLYS 
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis tr vw- 

.• - ri-T • - -į į- inT  n K A Tiži S
•į Supply Co., 2108 S. State St. Calu-1 7911 So. kUhted St

mot 4200—2029. < Vioconos 8982

!0 I LA1Ų namas — 79 St. ne- mūrinius bungulow, tile stogas, k. y. apšildymo reikmenis, arba įvedam
toli Ashland, moderniškas, parduo š. stikliniai porčiai, gražios kvnstruk- w ni ko nejmoknn» p(,r 2 metus iš I
ibu; SyKATT-rrij I B. R. Piėtkiewicz & Co. 'mokėti. Sduth-End VlumhTng Henting

2(508 W. 47 St.

10 FLATŲ namas — 79 St. no- mūrinius bungulow, tile stogas, k. y. 
toli Ashland, moderniškas, parduo- š. stikliniai porčiai, gražios kvnątruk-

dalį {mokėjimo. WALTER J. PAUL,1 kasdie, 3062 N. Major Avė. Pabrade 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2. 1179.


