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Smetoninio referendumo gal nebus
Smurtininkai pabūgo,kai visos 
partijos nusistatė boikotuot

Suėmimas bolševikų 
agentų Latvijoje

Areštuoti 23 traukinių tarnau ' 
tojai, tarnavusių sovietijos 
politinei policijai

Valdžios “krizis” ir Daukanto,-Gal
vanausko, Merkio “trijulė”

LIETI’VOS

spalių mėn. 20.
respondencija].
prie ko prieisime, — štai klau
simas, kurį šiandiena girdime 
visuose Lietuvos kampuose. 
Taip šneka dvasios mieščionys, 
biurokratai, įvairus pilko plau
ko žmonės, susijaudinę Taura
gės įvykiais ir nujausdami, 
kad tokių Tauragių galima tu
rėti visą tuziną ir mieščionių

PASIENIO, si, nes žino, kad liaudis 
nepritars. Taigi Siandiep

[Specialė ko- ban)a< kad referendumo

tam 
kal- 

nebu-
šią.

žinoma, koks gali 'būti refe
rendumas, kuomet visos be iš-

RYGA, Latvija, spalių 16.— 
Latvių politinė policija suėmė 
dvidešimt tris geležinkelių 
konduktorius ir tormazlnr.- 
kus, taipjau keletą pasienio 
policininkų. Areštuotieji prisi- 
įpažino, kad jie tarnavę sovie- 
tijos politinei policijai, vadina
mai Ge-Pr-U.

Areštai įvyko remiantis in
formacijomis atbėgusio j Lat
viją Sebežiaus sekretoriaus, 
kurs atsigabeno ir dokumentų,’ j i □ u v o i £ < i m v i iv 11 uur\ I 111 VII 9

imties partijos su tautinėmis parodančių bolševikų darbuotę 
mažumomis pasisakė prieš kon- (Latvijoje. Sebežius yra nedide- 
st i tu rijos keitimą nelegaliu ke- ]js rusų miestas netoli nuo Lat-

>>■*¥>**
.X.

o

liu, kuomet pareikšta, 
visos partijos aktingai 
rendumą boikotuosią.

O aktingą referendumo

kad'vi 
refe-

Penki asmenys žuvo ae 
roplanui nukrilus

SAN ANT0N10, Tex., spa
lių 16. — Motorui užgesus ir 
aeroplanui nukritus žemėn iš 
200 pėdų aukštumos, vakar čia 
užsimušė pilotas Clark ir ketu
ri jo pasažieriai, Ed. Cavan- 
augh, jo žmona ir mažiukė 
duktė ir Wm. VVinburn, vietos 
laikųaščio reporteris.

18 užmušta tramvajui 
busui susidūrus

►4 pa-

Pekino diktatoriui (Jangui 
darosi karšta

Arti šiaurės sostinės eina stip
rus mūšiai; Pekine paskelb
ta karo padėtis

Japonija, spalių 16. 
žinių agentūra pra- 
Pekine tapus pa-

ramumui jau padarytas galas. ■ įkot? viaajp ga]j suprasti,
Jei jau meščionys ir įvairus 

šliaužiai, žmonės be ^litinio 
nugarokaulio prašneko, reiškia, 
ne viskas' Smetonos-Voldemaro 
“karalystėje“ gera.

Ruoštasi referendumui ir • 
manyta, kad tas padėtį išgc/ 
bes. Uoliai per policiją platina
ma šimtai tūkstančių brošiūrė
lių, tikinančių, kam reikalinga: 
konstituciją keisti, " 'bet jau : kad busiąs 
šiandien yra kalbų, kad refe- • “krizis”. 
dūmo visai nebusią.

Akyva, kad tautininkai

boi- s 
tos

sąvokos turinys neribotas.
Tur būt šito ir išsigando 

tautininkų ir federantų valdžia 
ir todėl Kauno gatvėse girdi
me šnekų, kad referendumo 
nebusią.

Referendumo gali ir nebūti, 
bet kiekvienas ieško išeities ir, 
klausia: kas gi toliau?!

1 šitą klausimą atsakoma, 
didelis valdžios 

Voldemarą mesią vi-
• sai lauk, gi kiti tvirtina, kau 

visą įtik premjero kėdę jam atim'sią. 
savo viešpatavimo laiką kalba Jo vietoje minimas T. Daukan- 
apie konstitucijos keitimą, bet tas. Kalbama ir apie kokią tai 
niekur neskelbia, koks tų kon- trijulę iš Daukanto. GalVanaus- 
stitdicijos pakeitimŲ turinys, ko, Merkio.
Bijosi vargšai pasisakyti, kad kai kurių “kabineto 
einama prie monarchijos, bijo- čiojasi nepadoriai ir negražiai.

vijos sienos.
Sovietų legacija 

kreipėsi į Latvių 
reikalaudama, kad pabėgusis 
valdininkas butų išduotas kaip 
kriminalistas, tečiau Latviai 
atsisakė išduoti. , >

Rygoj jau 
vyriausybę

Garlaivis paskandino 
laivų; 7 žuvo

NEW YORKAS, spalių 16.— 
Išplaukdamas iš uosto pasažie- 
rinis garlaivis Paris" šeštadienį 
Užgavo šonan norvegų prekių 
laivą Besseggen, 
toli nuo Laisvės 
sseggen, baisiui 
skendo ir septyni 
nes prigėrė. Kiti

Garlaivis Paris nenukentė- 
Suteikęs pagalbos skęstan- 
laivo žmonėms, jisnuplau- 
į jūres.

stovėjusį ne
što v y los. Be- 

sužalotaš, pa- 
jo įgulos žmo- 
buvo išgelia!-

<>

Kiti tyčiojasi iš 
narių, ty-

ti. 
jo. 
čio 
kė

Turky prezidentas kalbės Aliejaus skandalo byla Amerikos lakūnai išso
dinti Azoruose

septynias dienas vėl atnaujinama
spalių

Visuotiname Turkų
paitijos kongreso, •

Buvęs vidaus sekretorius Fall 
ir aliejaus magnatas Sinc
lair šaukiami ties o n

(Pacific and Atlantic Photo]

Jean Rutherford iš Škotijos, kuri laimėjo gražiausios Angli
jos merginos vardą — “Miss Great Britain”. Bet kada ji apsive
dė su amerikiečiu Wm. A. Logan iš Louisville, Ky., tai vistiek ne
buvo įleista į Jungt. Valstijas.

INDIANAPOLIS, Ind 
lių 16. — Penktadienio naktį 
čia netoli nuo miesto atsitiko 
didelė katastrofa. Kelių susi
kryžiavime susidūrė elektrinis 
tarpumiesčių tramvajus su di
deliu motoriniu vežimu (tro- 
ku), pilnu žmonių. Nelaimėje 
aštuoniolika buvo vietoj už
mušti. Daug sužeistų, kurių 
kęli turbūt irgi nebeišliks gyvi.

ANGORA, Turkija, 
16. — 
IJaudies 
kurs vakar čia atsidarė, res
publikos prezidentas Mustafn 
Kernai pradėjo savo ilgą kalbą, 
kurią jis laikys per septynias 

bus

Joje

dienas. Visa jo kalba 
skleidžiama radio.

Vakarykštė jo kalbos 
buvo istorinio pobūdžio,
jis vaizdavo “tragingą Turki
jos.padėtį 1919 metais, tai yra 
ketverius metus prieš jo paė
mimą valdžios į savo rankas. 
Kemalis stengiasi sukurti vi
sai naują Turkų valstybę, kul
tūriškai pastatyti ją lygią bet 
kuriai Europos valstybei ir pa
daryti visai nepriklausomą 
santykiuose su kitomis valsty
bėmis.

\V AS111N GTO N A3, spal ių
16. — Distrikto kriminalinia
me teisme pirmadienį [šian
die] prasideda 
šio Hardingo 
laikais vidaus 
berto B. Fall’o
nato Harry F. Sinclairo, kalti
namų dėl konspiracijos apvok Ii 
valstybę ryšy su išnuomojimu 
Teapot Dome laivyno aliejaus 
rezervacijų Wyomingė.

HORTA, Fayalo sala, 
rai, spalių 16. — Skridę 
Atlantą, bet nukritę į vande
nyną, Amerikos lakūnai Rutha 
Elder’iutė ir George 
man 
juos 
oent i

I>er

Halde- 
buvo vakar išgelbėjusio 
laivo Barendracht atga- 
ir išsodinti krantam

Lamanšo kanalo plau
kimai esą klasta

IjONDONAS, spalių ' 16. — 
D-ras Dorothy • Codirane Lo- 
gan, jauna moteriškė, kuri 
spalių 10 dieną perplaukė La
manšo kanalą per trumpesnį 
laiką, ne kad amerikietė Ger
trūda Ederliutė, paskelbia, kr 
IjamanŠo perplaukimas esąs 
akių dūmimas. Ji žada iškelti 
aikštėn klastas, daromas ryšy 
su kanalo perplaukimu.

Trys asmenys žuvo ugny
RICKARDSVILLE. Iow», s p. 

16.— Kilus jų namuose gais
rui, sudegė George Stillmun- 
kės, jo žmona ir jų trylikos mė
ty amžiaus duktė.

vėl byla buvū- 
administracijcs 

sekretoriaus Al- 
ir aliejaus mag-

Paskubusių Sicilijos 
plėšikų banda 

teisme

N ušovimas Albanijos 
nūnisterio Prahoj

PRAHA, Čechoslovakija, 
spalių 16. — Penktadienio va- 
karą čia vienoj šauniųjų kavi
nių ties Vaclavski Namiesti 
aikšte buvo nušautas Albanh 
jos ministeris čechoslovakijai, 
Zeną Bei. Nušovė jį jaunas 
albanietis,, studentas Algiwiat 
Bebi, prieš keliatą dienų atvy
kęs iš Romos, kur jis studija
vo filosofiją. Šovikas pats pasi
davė policijai, pareiškęs, kad 
užmušęs Zeną Bejų dėl to, kad

PALERMO, Sicilija, spalių 
16. — Vakar čia prasidėjo by
la penkiasdešimt trijų bandi- jis Aalbaniją norėjęs parduoti 
tų, narių paskubusios bandos, Jugoslavijai, 
kuri per ilgus metus terorizavo 
Sicilijos gyventojus. Bamdai 
vadovavo senyva moteriškė, 
Giuseppa Andakiro, kurios ke
li sūnus buvo taipjau banditai.

A. D. Federacijos kon 
vencija pasibaigė

spa
Fe-
pa-

DEL NUNUODIJIMO DVIE
JŲ SUNŲ IR MARČIOS

BLAKELY, Ga., spalių 16. 
— <1 teismo rankas čia tapo 
atiduoti Harris Hayes ir jo 
Žmona, abudu po 60 metų am
žiaus, kaltinami dėl nunuodiji- 
mo savo dviejų sūnų, Jameso 
ir Amoso ir pastarojo jaunu
tės žmonos.

LOS ANGELES, Cal., 
lių 16. — Amerikos Darbo 

SENYVI TfiVAI KALTINAMI deracijos konvencija vakar 
sibaigė, nutarus aktingai daly
vauti prezidentinių rinkimų 
kampanijoje 1928 metais, bet 
ne kaip partija.

Federacijos centro įstaigon 
išrinkti vėl visi senieji nariai 
su Wm. Green kaip prezidentu 
ir Morrisonu kaip sekretorium.

Sekama konvencija nutarta 
laikyti New Orleanse ateinan
čių matų lapkrityje.

Sovietai proponuoja ap- 85 angliakasiai suimti 
. rilio* mirties bausmę dal riaušių

Meksikos larmerys ra 
do didelį turtą

Mirtim bus baudžiami tik nusi
kaltėliai prieš sovietų val
džią ir banditai

Ohio,
Nežiūrint teismo

CAMBH1DGE 
16.
kompanijai “indžionkšeno” 
prieš streikuojančius angliaka
sius, Leathėrwood Coal kom
panijos Ouaker kasyklose va- 

neramumų tarp

Savo faunoj atkasė skrynių su 
senų laikų pinigais ir brang- 
menomis

TOKIO, 
~ Rengo 
neša, kad 
skelbta karo padėtis.

Pranešimas sako, kad šensi 
provincijos karo aeroplanai 
bombardavę ir sunaikinę gele
žinkelio tiltus aštuoniolika my
lių j pietua nuo Pekino.

šansi armijos slenka vis 
artyn j Pekiną

PEKINAS, Kinai, spalių 16. 
— Šansi provincijos kariuome
nė, kuri siekta paimti Pekiną, 
pasiekė Liuliho miestą, trisde
šimt mylių į pietus nuo Pekino, 
bet buvo atmušta atgal.

Pekino diktatoriaus čang 
Tsolino vyriausybė skelbia, kad 
čučau miestas buvęs vėl šiau
riečių paimtas. Taipjau esą 
paimti šičiačuangas, geležinke
lių mazgas 172 mylias į pietus 
nuo Pekino4 ir Kalganas, 116 
mylių į žiemių vakarus nuo įte
kino.

duoto

LENINGRADAS, spalių 
—Nepaprastos centralinio 
domojo komiteto sesijos 
karykščiame jx>sėdyje liaudies streikuojančių angliakasių sim- 
komisarų pirmininkas Rikova's patizuotojų ir streiklaužių. Aš- 
perskaitė manifestą, kuriuoso- tuoniasdešimt penki- 
vieti^ valdžia siūlo daryti šito- areštuoti, 
kių reformų:

Įvesti septynių valandų dar
bo dieną.

Susiaurinti mirties bausmės Kulkosvaidžiais 
vartojimą taip, kad tokia bau
smė butų taikoma vien už 
nusikaltimus prieš valstybę, už 
maištą 'kariuomenėje, 
luotas riaušes ir už 
mą.

Pakeisti kalėjimo
visiems kalimams, tiek tefsmų 
nuteistiems tiek administraci
niu keliu įkalintiems, “išski
riant aktingus narius tų politi
nių partijų, kurios s i ekia^- nu
griauti sovietų 
valstybės turto

16
vyk-

va- kar įvyko

už gink- 
banditiz-

tt»i mina

valdžią. taipjau 
vagis ir kyšių

nuo mokesniųPaliuosuoti
dar 10 nuoš. neturtingų vals
tiečių (25 nuoš. neturtingų 
valstiečių jau pirmiau buvo 
nuo mokesnių paliuosuoti).

Panaikinti niesumokėtus 
1925 metais mokesnius.

Perparceliųoti ūkininkų že
mes, padidinant jų ukius.

Paskirti 10 milionų rublių 
kreditų neturtingiems 
kams, kad jie galėtų 
daugiau gyvulių.

Paskirti 15 milionų
daugiau, ne kad pereitais me
tais, darbininkų namams.

Paskirti 15 milionų rublių 
daugiau valsčių mokykloms.

Padvigubinti apdraudos fon
dą karo invalidams. •

Posėdy dalyvavo ir buvusieji 
sovietų vadai, Trockis ir Zinov- 
jeyas, kurie nesenai buvo pa
šalinti iš kominterno egzekuty- 
vo. Susirinkusiųjų tečiau jie 
buvo ignoruojami.

ukinin- 
įsigyti

rublių

ALTON, III., spalių 16. -- 
White Star Refinlng komuni
jos įmonėj vakar kilo gaisras, 
kuriame septyni darbininkai 
-buvo skaudžiai apdeginti. Šeši 
jų nugabenta į ligoninę. GaiS' 

is buvo pa®imdy+as ekspliorJ- 
jos.

Nežiūrint čang T*olino skel
bimų apie jo armijų laimėję 

MEKSIKOS MIESTAS, s pa mus mūšiuose su šansi ir ki
lių 16. — Indėnų larmery: tomis Kuommtango (naciona- 
Francisęo Caldevon, savo far- įlįstų) jėgomis. pastarosios 
rrioj netoli nuo Pinotepos, Oa-1 slenku vis artyn į Pekiną. Ar- 
xaca pro vinie joje, rado pakas-; motų trenksmai jau 
tą didelį turtą, vertės daugiau I Pekine,
kaip $250,000. Iškastoj skry- vyksta daug sužeistų.

asmenys į ni0j buvo senų Ispanijos auk- 
ii •_ _I 2___ ^.1.. ____*

girdėti
Į sostinę nuolatos at-

kaltinami dsl laužy-’s0 pinigų, briliantų, 
mo “indžionkšeno.“ ;akmenų, aukso liejinių, aukso! 

kryžių ir brangių bažnyčių al
torių papuošalų.

gink
luoti banditai puolė 

rodhauzę

16. —
Britai
konce-

CHICAGO.
naktį astuoni kaukėti ir kulko-' 
svaidžiais bei revolveriais ap-1

Britai vėl užima savo 
koncesijas

LONDONAS, spalių 
Iš Pekino praneša, kad

Spėjama, kad tas turtas bu- vėl rengiasi užimti savo 
vo prieš apie pusantro šimto ciją Rankove, kuri buvo pra- 
metų paslėptas vieno tais lai-( eito kovo mėnesį atiduota Ni
kais pagarsėjusio plėšikų ban-fnų nacionalistų valdžiai, 

šeštadienio dos vado, praminto EI Solo.

siginkiavę banditai puolė “The Amerikietis Dewey žiu-' 
ton.” rodhauzę Lincoln avė.,. rės Lenkų finansų 
ressvillė.i. Rodhauzej hnksmi-
nosi apie 80 svečių, vyrų ir 
moterų. Banditai, įsakę visiems 
pakeltomis aukštyn rankomis, 
sustoti palei sieną ir nesikru- 
tinti. Apkraustę visus ir laimė
ję apie $10,000 pinigais graz
nos daiktais, banditai paspru
ko automobiliais. Prieš tai jie 
dar nušovė chicagietį futbolo 
žaidiką Josephą (“Red”) Good- 
maną, kurs atvyko į rodhau- 
zę, kai banditai jau buvo ją 
apsupę.

WASHINGTONAS, spalių
— Iždo vicesekretorius C.16.

S, Dewey sutiko Užimti Lenkų 
valdžios patarėjo ir I^en^U 
Banko direktoriaus postą. A- 
merikos bankininkai, kurie 

“’lskolina Lenkams $70,000.000, 
darydami paskolos sutartį išsi
derėjo, kad Lenkijos finansus 
prižiūrėtų jų paskirtas asmuo/ 
amerikietis, a

Busima Socialistu parti 
jos konvencija

spalių 16. 
vykdomais 

komitetas 
Detroite 
partijos

DETRO1T, Mich., 
Nacionalinis

Socialistų paitijos 
savo konferencijoj 
nutarė nacionalinę
konvenciją laikyti New Yorke 
1928 metų balandžio 10 dieną. 
Toje konvencijoj 'turės būt no
minuoti kandidatai į Jungt. 
Valstybių prezidento ir, vice
prezidento vietas ir priimtas 
partijos programas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ISPANIJOJEPOTVYNIAI

Ispanija, spa- 
smarkių • lietų 
kilo potvyniai.

MADRIDAS, 
lių 16. — Del 
pietų Ispanijoj 
Malagoj išdaryta daug žalos
mindalių, vynuogių ir alyvų so
dnams.

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

Didėjąs debesiuotumas; tru
putį šilčiau; stiprokas mainąsia 
vėjas.

Vnkar temperaturos buvo 
bendrai 54° F.

šiandie saule teka 6:04, lei
džiasi 5:07. Mėnuo teka 10:17 
vakaro.

yra trys ift daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
’ietiivius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

.. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
s. L.tėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperaciįos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeinu į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE gnl’ma atlikti rt’kaln® dienomis, vakarais 
ir sekmadieniai >> taipgi per skyrius ir paštą ii kitą 
udeaių

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

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

AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUčK) APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAlčIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



Skilvio Trubeliai, Gal? 
vos Skaudėjimus jr 

Svaigulys

Geležinkelis per 
Sacharą

šiais metais Prancūzijos vy
riausybė iš naujo pradėjo svar- 

 i styti senai išdirbtą projektą nu-
, . , . n , ,| tiesti geležinkelį per Sacharos
Jei juhu skilvi* neįveikti*. jų* tuomet v v-1

*<*>K»te. Je. sk'yr* neguli virškinti niųiir tyrumą.
to. jų* praranilat 'stiprumų ir “pep", »ulie- -•
ėi*t. i>asi<ūrot nervuota*, ir jaučiat** m*- Sachara yra didžiausia pašau-

ly smfflio tyruma- turi 6 ml- 
r.iA^^ionusketv. kilometrų (120 kar

iui M,. Ww.ru B. H.n. tų dideuc už Lietuvą); užima
k.4 £ beveik penkt,> dali Afrikos že-

) aietjiįvgii valgyti! Bet | mažiau ka p mi-
i «>j lu Lo po pradėjimo vartoti Tanlac, tna- 
n<> apetito* oaritainč ir mano skilvy* veikia 
treriautlV. Dabar niekuomet nebeturiu 
avaiKulio arbu skilvio nevirikinimų.**

Kode! n, laleisti Tarvac padaryti ta pat|, 
ka ji* y r a padarų* dėl tūkstančių kenčian* 
ėiųT Yra t.eeioK malonu žiūrėti kaip jo* 
gretai pašalina vidurių užkietėjimų — ga- 
aue, skausmas skilvio ir tarnų. Kaip sustip- | 
rinų apetitų, vikrumų ir Kerų miegų.

Tanlac yra grynos daržovės
ii iaknų, žievių ir i'edų - K»m'

” 1 M 1 1 ■' ' ■" —
NAUTrrvnc rhlcago. m

korespondencijos!
Detroit, Mich.

Nesenai čia liko sutvertas 
ir įkorporuotas kliubas vardu 
Antu-4)ivorce and Alimony 
Club of America, Ine., kuris 
stengsis pravesti legislaturoj 

1 įstatymus, kurie aprubežiuotų 
perdaras ir alimonją. Taipajumyno.

‘ Didelės šiaurės ir vidurinės kliubas stengsis duoti apskųs- 
Afrikos sritys priklauso Prancu- tiesiems legalę, moralę ir fi- 
zijai, todėl Prancūzų vyriausybė nansinę parajną, jei bus rei- 
rimtai susirupinusi sujungti ge- 
ležinkeliu, per Sacharos tyrumą, 
šiaurės Afrikos kolonijas Alžy- 

tinių*'!^^ rą ir Tunysą su turtingomis sa
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau negu 2 V() kolonijomis Sudane, VidUl’i- •> 
cento sykiui. Nusipirk it butelį nuo tavo J
-aiBtininko žiandie Pinigai jums bu. grų. ngje Afrikoje^ Iki Šiol PranCU- 
Ai narni, jei nepa^elMe. I #1 zija susisiekia su Sudanu arba 

aplinkiniais jurų keliais, arba 
____ ■ kupranugariais per Sacharos dy- 

kurną. Tokia kelionė per tyru- 
nla tęsiasi paprastai 5 mėne- 

32 MlltlON BOTILES USED (sius.
____________________________ | Projektuojamas geležinkelis

I turėtų apie 3000 kilometrų ilgio 
ir kainuotų miliardus frankų.

1 Projekto vykdymą tačiau truk
do sunki ekonominė Prancūzijos 
padėtis.

( Visgi tikimasi už metų kitų 
pradėti to geležinkelio tiesimą.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dal visokių aklų

Kliubo raštinė yra 403 
, Garrick Theafre bldg., 1140 
’ Griswold St.
J šiuo laiku perskirų epidemi

ja Detroite yra labai praplitu- 
si ir labai lengva gauti persky
ras. Pav., Mrs. Lulu Richard- 
son, Highland Park., Mich., į 

" ketvertą dieną gavo absoliutes 
persk iras. Pora mėnesių atgal 

Į teisėjas Merriam užtvirtino
52 perskiras į vieną dieną. Kad 
apsivesti Mich’igan valstijoj, 
reikia laukti penkias dienas, o 

Įperskiras galimu gauti į ke
tu1. jas dienas, nes yra 14 tei
sėjų, kurie turi teisę duoti per
sk iras.

Prisirašyti prie minėto kliu
bo gali kiekivenas, kuris su
tinka su kliubo uždavinias.

—M. čurlanis, pre.

Pirmadienis, Spalis 17, 1927
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Kaip neatsakančiaipradėti dieną
■ L V ■

NEDĖLIOS RYTE, 
GERŲ PUSRYČIŲ'TURI DIDELĮ 
PATRAUKIMU PRIE CIGARETO

PO

■ Wl|U ' ' '■ '

IR nesurasdamas tokio 
OLD GOLD NAMUOSE

-IR ŠTAI UŽSIDEGI 
RŪŠIES CIGARETĘ 
art medvine 
ANZ}, vakari.

KURU
PALIKO

“IR PRADEDA GERKLĘ DRASKYTI 
IR PRAOE0) K03E.TI

-IR NUBĖGĘS j APTIEKĄ NUSI
PIRKTI PAKELĮ OLD GOLDS »R 
ŠTAI ^GYDYTOJAS* FARRELL PA
SAKOJA . KAD IŠPARDAVĘS VISUS

-IR TOKIU RUDU DIENA 
PAS I Ll EK A VISIŠKAI SPARDYT A

TAI-TAI SUSTdl 

VERKįS-TEVEU 
Į ŠIĄDIEN y

ŪPE /

[PIRŠTU 
MANą 

5RASIM

> M NETURIU . 
KLAUSYTIS TOKIŲKAlBy 
\muo jokio vyro čia 
\VIS-GI NE KAŽ

KOKIA VIETA

/
i

JAN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Ekspertu tyrimo aklų ir 
pritaikimo akinių

1801 South Ashland Avė.
Plutt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Paatebėkit mano iikabaa

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Ncdčiioj nuo 9:30 iki 11 dieną.

T»L Canal »5J3. -

Amžino pavasario 
namai ' So. Omaha, Nebr.

25^
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25f

Visame žemės rutulyje yra 
tik kelios vietos, kur visada pas-, 
tovus, malonus, taip sakant pa
vasariškas oras.

lai Kalifornija Amerikoj, Ha> 
nululu ir kai kurios šiaurinės. 
Italijos vietos. Bet ne visi ga
li gyventi tose vietose. Todėl 
vienas amerikietis pasistatė sau 
didelius, puikiai įrengtus namus, 
kuriuose visados esti gegužės 
mėnesio oras.

šito amerikiečio namuose visa
da vienoda temperatūra ir oro 

l drėgnumas, niekad nebun? troš
ku, nors jų niekas nevėdina ir 
langai niekad neaisidaro. Iš
orinis oras į tuos namus pum
puojamas tam tyčia įtaisytais 
ant stogo siurbliais, mašinomis 
nuvalomas nuo bacilų ir dulkių 
ir tik po to patenka į kamba
rius, sušildytas iki tam tikro 
laipsnio. Mašinos taip puikiai 
sutaisytos, kad joms prižiūrėti 

‘reikalingas tik vienas mechani
kas.

Vėl įkliuvo

mus yra žmonių, ku-Pas
t iems tiesa labai nepatinka ir ją 
stengiasi paslėpti. Bet ji vis
tiek išeina aikštėn.

štai metai atgal pas Juoza
pą Papeką buvo susirinkęs bū
relis senbernių tarp savęs su
sipešė ir vieną jų iabai su
pjaustė peiliais. Tas įvykis 
teisingai buvo aprašytas “Nau
jienose”. Bet tas aprašymas

OLD G OLD ra
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.

Bables Love It

Produktai P- LorUlonJ Co., |it. 17GO

Nėra kito Aa.tfnio 
iš kurio plaukiu

I tiek nauu’,*e’)

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pinigai Lenkijon

ris net atsikreipė prie advoka
to ir pareikalavo, kad “Nau
jienų” Hedakoija. išduotų tos 
žinutės rašytoją. Žinoma, Pa
liekąs savo tikslo neatsiekė.

Nežinau, ai> Papekas vėl 
bėgs pas. advokatą ir reika
laus išduoti mane, biedną mo
terėlę už tiesos parašymą, bet 
vistiek dar kartą rašysiu apie 
Papeką.

i Juozas Papekas yra sunkaus 
darbo darbininkas. Dirba kas- 
die skerdyklose^ Tuvi motdrį ir 

Ivaikų. Kartais jis, kaip ma- 
i tyt, pasidarydavo* naminėlės, 
bet tie netikėliai dėdės užuodė,

- kad šutina ir su didžiausiu 
triukšmu atbildėjo, padarė 
kratą, sako, radę biskutį stip
riosios ir taipjau visus įran
kius biskučiui naminėlės pasi
daryti ir išsivežė netik naml- 
nėlę ir įrankius, bet ir patį 
Papeką nusivežė belangėm Bet 
kad jis ten nė sėdėti, nė gulė
ti nenorėjo, tai tapo paliuosuo-

- tas už $500 kaucijos.
» Daugiau apie tai nerašysiu, 

nes bijaus, kad jis su advoka
tais nepradėtų mane vaikytis. 
Juk butų negražu, kad jaunas 
vyras pradėtų vaikytis seną 
moterį,—nė pabėgti. negalė
čiau.

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ig priežaatiea dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip Šis aauguj Kūdikių 
Lasative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

..... .... 1,1....

udikių

Eagle Brand yra išaugi 
nęs daugiau sveiku kudi 
kių negu kiti visi ki"‘ 
maistai.

EAiGlLIE BRAND
CONDENSED MILK

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

Gyląs ir Skausmus

Be Atidėliokite Ilgiau
t Įbivebkit namų apčiklymo reikme-
KhlUlUUil n’s i suvo na,n4 ateinančiai žie

mai — už keletą dienų gal jau 
IIHfflln ateis šaltas oras.
■ Ml BI ll lallH

ISaHilII Pašaukite mus telefonu .
Hnnlllial _ arl,a atsijankykit j musų ofisą, o 

mu8U inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik- 
menis savo namuose su mažomis 

llllllllllll išlaidomis.
Mes taipgi (Juodume reikalingus 

v ✓ įrankius ir planą dykai,

M. LEVY &

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 
nuoja $1.00.

3 dienas. Telegramas kai-

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Jona.s Jonaitis jau nuo 1920 
m. yra našlys. Kada jo mo
teris mirė, tai paliko jam pu- 

metų kūdikį it- eisit- kutulius 

mažus vaikučius. Bet Jonaitis 
I uvo peras tėvas ir nors daug 
vargo padėjo savo vaikučius 
auklėdamas, bet nė vieno jų iš 
savo rankų ir akių nepaleido, 
šiandie vaikai yra jau paaugė
ję, o dvi vyresniosios dukrelės 
jau ir aukštesnę mokyklą yra 
užbaigusios.

j Tečiaus J. Jonaitis susilaukė 
naujos nelaimės ir naujo var
go. Jis dirbdamas skerdykloj 
šlapioj vietoj įsigijo sunkią li
gą—j kojas įpuolė reumatiz
mas,—ir štai jau trečias mėnuo 
kaip jis guli ovoj. Vargo dar
bininkui užtenka ir sveikam 
būnant, o kuomet suserga, tai 
vargas dešimteriopai pasididi
na. Jis yra laisvas žmogus, 

Jokio bendro su jokiais Romos 
j agentaisz neturi, nors jo brolis

n6 forma) JSc.
Geresnis nei Mustard Plaster,

ir yru. kunigas.
Visi linkime jam greito pa

sveikimo.

LLPD. spalis 20 d. rengia 
meškų balių. Jei kas nori būti 
meštyninku ar kokia kita kau
ke pasislėpti,—ateikite. Ateiki
te ir tie, kurie mokate juoktis, 

- čia bus užtektinai smagąus 
jiuoktis nemokate: Užtikrina, 
juoktis nemokte: ' užtikrinu, 
kad visi čia išmokoito juoktis 
ir packui juoksitus, kaip kad ir 
visi kiti klega.

LLPD. yra geriausia draugi
ja. Joje randasi visokių pa
žiūrų žmonių, 
tokių narių, 
draugijai, bet 
bus didžiumos 
mis suvaldyti.—Onytė.

Tiesa, yra ir 
kurie kenkia 

tai niekis, r—jie 
narių pastango-

CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

■ i

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel‘. Sagjnaw 4847

APSIDRAUSK!

$10,000 a=t PŪLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.
x $500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin
to gaisre.

Veik šiandie -r- 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) ............................... ........................

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čių vasarą, turi nieko nelauk
dami praduti prširengimo dar
ioj. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kęlionęs yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:• •
L Gimimo metrikų (kas turi 

senų pasporlą, * metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusį pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidinio sugrįžti.
4. Jneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad Rautu ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 

imigracijos departamentas, Wu- 
shington, I). C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.

Amžius
Miestas ir Valst 

Užsiėmimas.....
Pašeipgavis ......

Tai yra visi dokumentai, ir 
tie dokumentai gaunami j trum
pą laikų. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais
kreipkitės į Naujienas, 
reti patogesnę kelįonę.

Ww.ru


Pirmadienis, Spalis 17, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
Y<*da Dora Vilkienė

Yardn 4951 
Mth. Anielia Jarusz-KausbiHas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

tmos».
1—IU015 • .

SŪRIO UŽKANDIS

puodukas žirnių iš blčki-
nes.

APSISAUGOKI! SUTRUMPINIMŲ
puodukas sukapotų šelmi, 

šaukštuko druskos

kepk nekarštame pečiuje l va
landą, arija dviejose paplakŠ- 
čiose blėtose 80 rainuty.

VAISIŲ (’OCKTAIL

Paduok prieš paduosiu n t'2 SaUKSlUKO UrilSKOS i miuuh pi irs į>«UUUHUllil
1 puodukas sukapoto sraul Itus vietoj kitų užkandžių.

pie-

Nėra jokių sutrumpinimų, kad tapus žy
miu artistu, advokatu, statesman'u. 

ir ?
Ir nėra jokių sutrumpinimų linkui finansi
nės neprigulmybės ir pasisekimo.

>.
Bet kai kurie pasiekia to greičiau, negu ki
ti, su pagelba dviejų svarbių žinksnių:

1. Pasirenka stiprų ir saugų bankų.
2. Pasinaudoja jos nurodymais ir

patarimais.

šį bankų jau yra pasirinkę tūkstančiai žmo
nių kaipo savo banku.

Gal mes galime tų pat padaryti ir jums?

kiai “pimento” sūrio.
Viską kariu sumaišyk, 

pilk mayounaise dažalo ir 
lengvai pamaišyk. Padėk

dar 
dai 
ant 

‘salotų lapų — paduok stalam

PRIPII DYTI BUROKAI

Skanios salotos

grape fru i t
Grandžiai
riekutės pineapple iš 

kinės
1/2 puoduko vyšnių
J/2 phoduko cukraus.
Nuvalyk vaisius ir smulkiai 

supiaustyk, vislią kartu atsar
giai sumaišyk. Gali įpilti tru
putį konjako arba romo. Pa
duok stikluose.

1

blo-

Baby Powder 
Kaip Mostis

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

Vartok Johnson'H Baby Soup 
kūdikio maudyklei — Johnson’H 
Baby Creain pašalinimui odos 
netvarkos.

Viršuj ‘ Unlverna!
State Bank

Motery* Ir mergi
nau kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Tel. Yards 1119

(i
9

maži burokai 
žali pipirai

srlerui

SS
SS
SS

CENTRAL“” BANK
Si 
M 
s 
SS 
SS 
SS 
SS

A Trust Company
1110 West 35th Street Si

A State Bank A < learing House Bank.jjj

’i šaukštuko druskos
H šaukštuko pipirų
2 šaukštai svogūnų.
Išvirk burokus. Kaip bus iš

virę Sudėk šaltan vandenin, 
lengvai nusilups. Su aštriu pei
liu arba tam tikru prietaisu 
išimk beveik visus buroko vi
durius, palikdama tik plonas 
sienas. Užpilk burokus su pran
cūzišku dr.žalu iš acto ir alyvos 
tegul pastovi pakol rengsi pri
pildymui mišinį. Sukapok ža
lius pipirus, sudek selerus, drus
ką, pipirus, svogūnus, taipgi 
smulkiai sukapok išimtas iš 
buroko dalis ir užpilk dažalu, 
kurį užpylei ant burokų. Viską

PICCAL1LLI ŽIEMAI
(prie mėsos)

peką žalių tomatų 
nemažus svogūnus 
puoduką druskos

Acto 
šaukštuką

der”
šaukštuką 
šaukštuku 
puoduku 
raudoną

Supiaustyk 
ir svogūnus
ką ir tegul pastovi 3 valandas. 
Sudėk maišau, kad nusisunktų.

6

1

tumeric pow-

maltų gvazdikų 
maltų cinamonų 

cukraus
pipirą.
riekutėm tomą tęs 
apibarstyk drus-

tegul verda. Sumaišyk “tume
ric powder” su actu, cukrumi, 

l pipirais, 
cinamonais. Virk

Jos. F. Budrik lIne.!
3417-21 So. Halsed St» Chicago, Iii

Tel. Boulevard 4705 
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA D'DŽIAUSIA PIANU, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIU KRAUTUVE.
Rudeninis seezonas jau čia. jus galite gėrėtis geera mu

zika ir fiftbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su ; 
l»run.swick ir R. C. A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh- 
man Radio.

gerai išmaišyk ir sudėk j bu- rį
nokus. Burokus padek ant to- raudonais (sukapok) 
rielio, kuriu pirmiausia sudėjai gvazdikais,
salotų lapus. Sukapok 2 kiau- jvjską kartu pakol suminkštės 

—pamaišyk laikas nuo laiko. 
Supilk į sterelizuotus stiklus ir 
tampriai užsuk viršelius, 
kyk tamsioj vietoj.

šiniu ir apiberk burokus.

KARSTA KORNŲ DUONA

1 puodukas komų miltų
4 yšaukštukai baking powde:
2

sviesto

Lai-

GRAPE JUICE 
(Vynuogių . gėrymas)

ir nuplauk juodas 
Sudėk puodan, su 

sumaišyk ir šildyk

Trųp dienų 
kosuly* yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi-< 
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Con» 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Saugi Pagelba Nuo 
KOSULIO

Pavojingos 'ligos gali išsivystyti nuo ko
sulio, kuria neprašalinamas j laikų. " 
Aalinkit greitai

1

šaukštai cukraus 
kiauišnis , 
puodukas* miltų 
šaukštukas druskos 
šaukštai larpyto 

arba taukų
puodukas pieno arba van
dens.

Išmaišyk ir persijok sausus 
pridėčkus. Išplak kiaušini, pri
dėk sviestą, išmaišyk, 
maišyk su pirmuoju 
Kepk paplokščioj blėtoj 
me pečiuje 20 minutų.

1

ir su- 
mišinlu. 
karšta-

VALAKIŠKŲ RIEŠUTŲ 
SKOTU DUON>

Nuvalyk 
vynuoges, 
šaukštu 
ant nedidelės ugnies. Virk pa
kol suminkštės. Persunk per 
maišiuką, bet ne spausk, 
nutekėti išlengvo. Dėk 1 
dūką cukraus ant vienos 
tos vynuogių sunkos.
užvirti ir virk 5 miuntes. Su
pilk j sterilizuotus stiklus ar
ba bulelius dar karštą ir gerai, 
tampriai užrišk. .

duok 
puo

li vor- 
Duok

Atwater Kent vė
liausi raudeliai 
kai j ant paveiks
lo už $1'0.00 
Fieshina.i vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 Ir aukščiau. 
Phonogrn p h ir 
Radio kiuvoje už 
$79.00.
L’žlaik ome v ė- 
liausius Bru n s- 
wiek ir Columbia 
Lietuvišku* Re
kordus ir Roles.

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

Tris Rdio eeespertai vi.-ados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.

2

1

TRATĖS ŽIEMAI
»

1

sirupo

tomatu»

karštu
Nulupk

šitą kuponą prisiųsdami mums trba atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė .............................. .....................

Adresas

i PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

Šiuomi pranešame, 
kad Milda Auto Sales 
ilgų laikų buvuri po No. 
3121-27 So. Halstod St., 
persikelia į naujų vietų, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room" 
bus ael penkių automo
bilių vietos. IŠanksto 
užtikriname Jus, kad iš
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimų ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naujų įstaigų.

MILDA AUTO SALES “
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai 

806-8 West Slot SU Chicago, III.
Tel. Boulevard 1685

- - - - -T—--...................... ...........T—, r~——■----------------------- Į

sausus 
riešučius.

puodukas baltųjų miltų 
šauktšukas sodos 
puodukai “Graliam” miltų 
puodukas, smulkiai sukapo
tų valakiškų riešutų, 
puoduku maslionkų 
puodukas tamsaus 
(molasses). 
kiaušinis.

Sumaišyk ir persijok 
pridėčkus, sudėk 
(knaisyk maslionaks, molasses 
ir išplaktus kiaušinius. Sudėk 
sausus pridėčkus. Lengvai iš
maišyk. Supilk į ištaukuotas 
blėtis tik pusiau pilnas, 
dengk ir šutink ant garo 
landas. Padarysi 4 po 
duonas.

1
va- 
sv.

GELTONAS ANIUOLŲ 
KEKSAS

gerųjų baltųjų

baking powder 
orandžių eks-

9 kiaušinių tryniai w
1% puoduko 

miltų
1 šaukštukas
1 šaukštukas 

trakto
1 1/4 puoduko cukraus
Vi puoduko vandens.
1 šaukštukas migdolų 

trakto.
Persijok miltus ir Vaking 

pauderį. Išplak kiaušinius, pa
kol jie nepaliks šviesiai gelto
ni ir tiršti, pridėk cukrų ir vėl 
gerai išplak arba išmaišyk. 
Paskui lengvai maišant sudėk 
miltus sumaišytus ir gerai ke
letą sykiu persijotus su baking 
pauderiu. Ant galo supilk van
denį ir prieskonius ir vėl iŠ- 
'maišyk. Supilk j vieną blėtį ir’

eks-

Baigusi sknie- 
rijos kolegiją? 
ilgai praktika 
vusi Pennsy) 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai ' patar 
nauja, visokio
se ligose prie* 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 
pietų, nuo 6
9 vai. vakare.

pekas prinokusių 
šaukštai druskos 
šaukštai cukraus

Nušutink tomates 
vandeniu tik 3 minutes,
ir išvalyk. Sudėk puodan su 
cukrumi, ir druska. Virk ne
uždengus ant mažos ugnies kol 
bus košė. Supilk į sterilizuo
tus stiklus ir tampriai užsuk 
viršelius.

Jeigu nori tomates nevirus 
sudėti į stiklus, tai į kiekvie
ną sterilizuotą stiklą pridėtą 
nusunktomis ir nuvalytomis 
tomatėmis, pridėk šaukštuką 
druskos ir šaukštuką cukraus. 
Sudėk katilan su karštu van
deniu ir virk vieną valandą.

ran-Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
' OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 »■

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago. III.

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
k .... i.................. —i^

Prn- 
tąnicž^jantj, parpentj, 

draskanti irerklę ko
sulį. Apsaugoklt sa
ve ir savo kūdikius 
nuo pavojaus vhi'U*- 
jant Severa’s Cough 
Balsam pastovi 
koaulio gyduolė per 
48 metus — 
nios vartoti, 
savyj narkotikų, 
sų vaistininkai 
ja< 25c. ir 
W. F. HEVERA 
Cedar K a pida, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Severa’s t’old Tablets

SEVERAS

malo- 
neturi 

Ju- 
turi 
50c.
CO.

COUGH BALSAM

DR. HERZMAN
I - —Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chronilka* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., 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 413o

Lietuviai Advokatai

ną vakarą, Išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room *1011 

Tel. Dearbom 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nediliomis nuo 10 ryto Ud 18 

Tek Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

h. ! II

John Kuchinskas ir' 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pitnyfiioj nuo 9 iki 6. 
Nedilioj nuo 11 ryto iki 1 v, p. p.

K.GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boalevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN
(John Bagdriunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St, Room 1217
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St. nto 7 IM 8
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Rėpabllc 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 8b. Michigan Avė.
TeL Poli man 5950

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Room 2001.

Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

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

Pttnyėio*
...................... . ... . ■■

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytojas ir Chimrga* 
Speciaįista* Moteriiką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų Ugą 

Ofisas 3102 So. Halsted SL, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

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. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas b 
elektros jiegą j nav 
jv.s ir senus namus I 
mainom naujas liatr 
pas į senas; duodam, 
ant lengvo ilmokė.ji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

■■■■—„ ------------------------------------—j
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Dabar ateina iš Lietuvos žinia, kad smetoninio refe
rendumo turbut nebusią. Mums gerai žinomas ir patiki
mas asmuo rašo, kad pati valdžia jau ketinanti atsižadėti 
to,savo sumanymo, nes įsitikinusi, kad nieko gero juo 
negalėsianti atsiekti.

Bet jeigu “tautos atsiklausimą” atmesti, tai kas tuo
met bepalieka daryti krašto valdovams? Kaip nuraminti 
žmones ir patiesti savo rėžimui teisėtą pamatą?

Smetoninė diktatūra atsidūrė akloje gatvėje, iš ku
rios negalima išvažiuoti j platų kelią.

Tas pats musų korespondentas praneša, kad “aukš
tose sferose” kalbama apie pašalinimą Voldemaro ir su
darymą “trijulės” (triumvirato) iš Daukanto, Galvanaus
ko ir Merkio... Galvojama, vadinasi, apie tai, kaip pasukti 
vežimą atgal.

LAZDOS GARBINTOJAI GAUNA LUPTI

Atėjus Lietuvoje “tautiškai erai”, musų kdierikalai 
tiesiog iš proto kraustėsi, besidžiaugdami. Chicagoje ir 
kitur jie rengė masinius mitingus savo džiaugsmo jaus
mams išreikšti ir tenai dvasiški ir svietiški kalbėtojai sa
kė, kad “tautos vadas” Smetona labai gerai darąs, žudy
damas socialistus ir bedievius.

Bet dabar tie patys klerikalai jau vaikščioja, kaip že
mes pardavę. Iš Lietuvos ateina vis daugiaus žinių, kad 
“tautiški” diktatoriai lupa kailį jau ir buvusiems savo. 
talkininkams, krikščionims, štai, Kauno karo komen-,^ 
dantas tik-ką nubaudė Lietuvos krikščionių*“Ryto” re-;- ••___
dakjtorių penkiais tūkstančiais litų aiba tiims mėnesiais teisėtas. Taip, tas teisinga, bet 
kalėjimo. Už ką naubaudė? Tik už tai, kad “Rytas” pa- yra dar 
dėjo po Krikščionių Demokratų partijos pareiškimu dėl Lietuvoje 
referendumo Dr. L. Bistro parašą vietoje M.’Krupavičiaus . 
parašo!. « a ši A

Tik pamanykite: uz parašo pakeitimą po straipsniu

Lietuvos Konstitucija 
ir Referendumas

(Musų Kaano korespondento)

(Tęsinys)

pilietis jau 
neištikimų-

Tikroji referendumo prasmė
Kam daromas referendumas? 

Kiekvienas atsakys, kad tam, 
konstitucijos pakeitimo 

•'projektas butų visos tautos 
i priimtas ir tuo budu taptų

priežastis, kuri ne 
gyvenančiam yra 

sunkiau suvokiama, bet čiabu- 
jviui—visai aiški. |

Antroji referendumo prus-' 
mė, ir gal svarbiausia prasmė 

(kuomet straipsnio autoriai visai neprotestuoją) 3 mene- yra ta, kad aprūpinus aukščiau 
šiai kalėjimo! Kiekvienas pasakys, kad šitokias bausmes minėtus ponus vyriausiomis 
gali skirti tiktai akyplėšos, o ne atstovai valdžios, turin- valstybės vietomis, bus lega- 

. , . , . .. . n . i i i.: i hzuotas, priimtas ir užgirtascios bent kiek atsakomybes jausmo. Bet musų klerikalai gruodžio 17 d žy.i
nedrįsta nė vienu žodžiu užprotestuoti prieš tokį “derži- gjs> y# ginkluotas pervers-; 
mordišką” smetonininkų pasielgimą su jų vienminčių lai
kraščiu. Ir kaip jie protestuos, kuomet jie dar nesenai ’ 
gyrė net šlykštesnius jų darbus!

Pats Krupavičius ir jo partija irgi nedrįsta atsikirsti 
savo kankintojams. Jie tik skundžiasi ir verkšlena, kaip 
rykščių gavęs vaikiščias. Tuos smurtininkus, kurie šian- 

• die plaka krikščionių nugaras, patys krikščionys juk įsta
tė valdžion ir rėmė tol, koi jie sustiprėjo. Po gruodžio 17 
d. perversmo Lietuvos klerikalai viešai gyrėsi, kad jų va
das, kun. M. Krupavičius, pirmutinis pasiskubinęs pasvei
kinti Smetoną su “tautos vado” titulu ir prižadėti jam 
“besąlyginę paramą”. _ I

mas.
naujos konstitucijos pro- 
daug kas gali balsuoti 

įsitikinimo, kad šis pro- 
kas gali 

motyvais.

žvilgiu — šiandien dar sunku 
pasakyti. —Radix.

(Galas)
Kaunas,
1927 m. rugsėjo 26 d.

rius (“Lietuvio” rugpj. mėn. 
numeriai), kraštas busiąs ap
saugotas nuo buvusiųjų ekspe
rimentų, t. y. nuo socialdemo
kratų ir valstiečių laimėjimo. 
Tat jei referendume fašistai 
laimėtų, tai dabar mums aiš
ku, kad šiandien negali būti jo
kios abejonės, jog Lietuva tu
rėtų tik itališką parlamentą, 
kur irgi toks rinkimų įstaty
mas, kad daugumą sudarų visa
da fašistai.

Socialdemokratų ir valst. 
liaudininkų centrai prieš refe
rendumą ir konstitucijos keiti
mą nusistatę neigiamai netiek 
dėl to, kad tas pakeitimas toks 
butų blogas, bet dėl to, kad 
fašistinę vyriausybę, ^bfel’en- 
dume pralaimėjus, priversti 
atsistojo prieš dilemą: arba ati
duot valdžią kraštui, kuris fa
šistų griežtai nenori, ir pasi
traukti, arba despotiškai, dik- 
tatiriškai toliau valdyti, nesi
skaitant nei su teisėtupio rei
kalavimais, nei su piliečių no
ru.

Tas labiausiai ir svarbu Lie
tuvos demokratijai. Nes dabar 
fašistai su kaukėmis, o pralai
mėję jie turės nusiimti kaukes. 
Nes jeigu pralaimės, savo po

Virintų ir nevirintų pro
duktų maistingumas
Vokiečių mokslininkas Frid- 

bergas, pastebėjęs, kad pavalgęs 
vos tik išvirtą valgį, žmogus bū
na daug sotesnis, negu paval
gęs .senai išvirtų, pradėjo tą da
lyką tyrinėti. Paėmęs iš vienos 
motinos tris vienodo svorio žiur
kes, jis maitino jas vienodu, bet 
trejopais budais pagamintu mai
stu: viena žiurkė gaudavo žalią 
maistą, antra — valandą virin
tą, o trečia — daug valandų vi
rintą.

Po 50 dienų pirmoji žiurkė 
svėrė 102 gramus daugiau, negu 
pradžioje, antroji 75 gr., o tre
čioji — tik 50 gr., nors žiurkė, 
kurią maitino žaliais produktais, 
suėsdavo tris kart mažiau, ne
gu kitos dvi. Darant bandymus 
su gyvuliais, maitinant juos 
kiaušiniais, paaiškėjo, kad šeria
mi žaliais kiaušiniais, suėsdavo 
jų dukart mažiau, negu kad še

tie tauti-miečiams fašistų planus. Tam 
patarnauja laikraščiai “Ūkinin
kų Patarėjas”, “Musų Ryto
jus” ir “Tautininkų t Balsas”.

Pastarojo 37 Nr. vedamajame 
skaitome: “...Kodėl musų par
tijų centrai bijo referendumo 
ir nenori, kad butų pakeista 
musų konstitucija? O gi dėl to, 
kad tada butų galas tiems cen
trams, jie nebeturėtų ko dirbti. 
Tada nebūtų skirtumo tarp 
krikščionio demokrato, v. liau
dininko, socialdemokarto (m. 
pabr.). Tada valstybės aparate 
dirbtų visi jos vaikai .lygiai, 
nežiūrint į jų nuomonių skir
tumą'“ (m. p.). Seime kalbėtų ne 
partijos, o visuomenes atstovas 
(m. p.). Tas atstovas butų lais
vas nuo partijų komiteto, ne- 

| drebėtų, nereikėtų jam daryti 
su centru sutartis...” ir t.t.

Ar bereikia aiškinimų ir kri
tikos tam fašistų spaudos 
“perlui”. Tur būt, visi suprantą 

■absurdus socialogijos ir logi
kos atžvilgiu.

O kai dėl bendro darbo vals
tybės labui, tai Voldemaras ir
gi tą pat seniau sakė, o dabar 
tuo sąkymu visi jau “įsitikino” 
ta prasme, kad iš įstaigų visu 
frontu šalinami valdininkai, 
kurie įtariami, kad priklauso 
socialdemokratams ar valst. 
liaudininkams. Tai, vadinasi, 
bendra darbas! Tautininkai 
ieško per didelių kvailių: štai,

toks referendu- 
piliečių valios 

Tokiame refe- 
piilečių 

pasireikšti.

jektas geresnis; 
balsuoti ir kitais 
Tačiau -tautininkai savo spau
doj jau senai rašo ,kad kas už 
naują projektą, tas ir už naują 
fašistų vyriausybę, kad jeigu 
tautininkų projektas kitaip per- 
t arkyti valstybę bus priimtas, 
tai bus dokumentališkai užgir-

11 is perversmas, “neramiems 
’ bus įrodyta, kad 

perversmas buvo tikrai reika- 
1 ngas ir būtinas ir, pagaliau,

, t e . valdymo metodai, kuriuos
a irto ja fašistų valdžia, bus prL priimkit musų projektą, ir vi- 
pažinti tinkamais ir užgirtl. si bendrai dirbsime valstybės 

Brooklyno kumunistų šlamšteliui pradėjus savo ubą-1 . Tai štai kokia referendumo darbą, niekas jūsų nebešalins.
gavimo “vajų”, vyriausias jo agentas, Pruseika, turi pro- busite viS‘ lygU3’
gos dažnai pasivažinėti ir pasisvečiuoti. Todėl jisai, ma- (
tyt, būdamas “linksmam upe”, tauzija savo tavorščiams ’*’PatysdikUtm-iai! *Pai butų 
ką seilė ant liežuvio atneša. Vienoje vietoje jisai rašo:

“Kai nesenai Sovietų valdžia sušaudė 20 nionar;
chistų teroristų (? “N.” Red.), tai musų socialistai 
prakeikė bolševikus. Kaip tai, girdi, šaudo žmones! 
Na, o šiomis dienomis Meksikoj socialisto (? “N.” 
Red.) dalies valdžia smegenis ištaškė daugybei kontr
revoliucionierių, bet tie patys musų broliai (? “N.” 
Red.) menševikai tyli, kaip klemsai. Vyrai, kodėl 
pamiršote logiką!”

krikščionys šiandie ant savo kailio patiria, kad-kas v?ementams’ 
garbina lazdą, tas gauna lupti.

NEBLAIVIOS GALVOS POSMAVIMAI

taros priešininkai ir Lietuvos be skirtumo...
demokratija bei darbo žmonės,1 Apie valdininkų šalinimą 

j galima parašyk - ilgiau- 
gili prasmė ir įsidėmėtina! sius sraipsnius ir sąmoningiau- 

| Akivaizdoje to, Lietuvos de- sius feljetonus. Bet negi žmo- 
i lokratiškajai visuomenei ir gus viską vienu kąsniu apžiosi... 
jos vadams tenka ypačiai busi- 
i iu referendumu susirūpinti. 
Nes teigiamos referendumo pa
sekmės gali atnešti * nelauktų 
dalykų ir smarkiai dezorgani
zuoti ir gal net demoralizuoti 
demokratiją. Lietuvos darbi- 
i inkijai, kuri jau dabar suvar
žyta ir kuriai nusilenkti po 
buržuazijos jungu, kol ilgas,

Meksikoje valdžia ginklais naikina tuos, kurie su nenuilstamas ir aukų pilnas 
ginklais rankose mėgino ją nuversti. Tai viena. • t kelias besugebėtų darbininkus 

/\. I 1 t 1 C l , V VU AJ V. * * A * V*. A A V A A A A B A V., ~• IV* • V , 1 I ».... A i ,. a* i . v u*. leikiamą aukštumą įskelti. ne.
to, kad jie galėjo teisėtu keliu vesti vovą pilės va Zią. i Socialdemokratai ir valstie- Tautininkai, nors turi ge-
kritikuot ją, agituot prieš ją ir balsuot prieš ją. . čiai liaudininkai yra jau pa- riaušių, kokia tik gali būti, dir-

0 Rusijoje ar ypa kokie nors teisėti budai kovai prieš skelbę savo neigiamą nustota- vą agitacijai, tačiau, matyt, ne
valdžia? Nėra. tymą dėl referendumo. Del ypa- pilnai savimi pasitiki ir nėra

tingų sumetimų tą pat yra pa- galutinai nusistatę kokia bus 
< arę Ir Ifrikdemai su ūkiniu- referendumo forma. Referen
tų sąjunga. Bet jei krikdė- durnas juk turėtų būti greit, 
niai, buvusieji fašistų talkinin- už mėnesio ar kuriuo kitu lai
kai, dar kiek laisviau gali ra- ku rudenį, bet tautininkų vy
lyti, tai kairiajai spaudai yra riausybė nei galutinos datos 
visiškai užčiaupta, burna ir paskelbia- nei nusako galutinės 
neduodama kaip reikiant argu- referndumo formos, 
mentuoti, dėl kokios priežas
ties

Ar tik ne falsifikuotas bus 
referendumas?

Be abejo, 
demokratiškiausias 
leidimo ir tvirtinimo 
Bet demokratiškiausias 
tik tada, kada yra 
slaptas ir visuotinas, 
—laisvas. Kaip nors 
knotas referendumas 
džiausiąs

referendumas tai 
įstatymų 

būdas.
jis yra 
visiškai 

žodžiu 
falsifi- 

yra di-
neteisingumas Ir 

Meksikos sukilėliai griebės ginklo, nežiūrintRU®^anizuot‘i spekuliavimas liaudies nuomo-

Tie monarchistai, kuriuos sovietų diktatoriai sušaudė, 
jokiam sukilime prieš valdžią dagi nedalyvavo. Jie visi se
nai buvo suimti (kaipo įtariami valdžios priešai) ir sėdėjo 
kalėjime, nors joks teismas nebuvo jų nuteisęs.

Kai bolševikų pasiuntinys Lenkijai, Volkovas, buvo 
užmuštas Vaišuvoje, tai sovietų žvalgyba paėmė tuos kali
nius, išvedė lauk ir sušaudė, — nors su Voikovo užmušimu 
jie neturėjo nieko bendro.

Prezidento Calles’o ekzekucijų mes negirtame. Bet

pirmininku—ir įsitikint. Ar tai 
neįtartina?

O antra, dėl ko tenka refe
rendumo falsifikacijų laukti, 
tai tas, kad visgi ir pats min. 
pirmininkas ir kai kurie tauti
ninkų veikėjai yra išsitarę, 
kad balsavimas bus viešas ,bus 
neleistos jokios agitacijos, re
ferendumo data paskelbta iš 
netyčių, o balsuojant reikės 
rinkikui prieiti prie stalo, kur 
sėdės valdžios atstovas, ir pa
sirinkti iš dviejų kaladžių kor
telę su užrašais “taip” arba 
“ne”. Kiti sako, kad vienos 
kortelės busiančios raudonos, 
kitos baltos. ' Kas iš kortelių 
kaladės, gulinčios prieš val
džios atstovo akis, paims ir 
mes baltą, tas bus už fašistų 
valdžią, už konstitucijos pakei
timą ir už piliečio ištikimumą, 
o kas ims raudoną, tas, 
anot jų—už senos tvarkos pa
laikymą ir už komunizmą Lie
tuvoje. Be to, tas 
busiąs įtrauktas į 
jų skaičių.

Na, ir gudročiai
įlinkai! Patys agitavo ir agi
tuoja, o kitiems uždraudžia. 
Balsavimas viešas: tai ir bal
suok prieš, kai į tave žiuri val
džios atstovas ar policininkas ir 
užsiregistruoja, kaipo neištiki
mą. čia tau x gal i būti ir ka-. 
Įėjimas, ir koncentracijos sto
vykla Varniuose, ir dar kas 
baisiau.

Aišku, kad 
mas butų tik 
falsifikavimas,
rendume nei tikroji 
mintis negalėtų 
Daug susilaikytų nuo balsavi
mo, o jei ką varu privarytų, 
tai bijodamas diktatorių re- 
presijų balsuotų už...

Visa laimė, kad tai tik rim
ti spėjimai iš vieno kito ml- 
*nisterių ar šiapjau veikėjų iš
sitarimo: tokia leferendumo 
forma ir bendrai jokia forma 
dar nepaskelbta. Galima lauk
ti, kad ne viskas taip blogai 
bus, bet žinant tautininkų nu
sistatymą žut-but laimėt refe-S 
rendume, ten laukti, aišku ko... 
—kaip tik tokioj formos.

O tuo tarpu jau registruoja
mi balsavimui piliečiai ir tik 
nuo "24 metų. Pats amžiaus 
cenzo nustatymas jau aiškiai 
priešingas konstitucijai, kuri 
rinkimo teisę pripažįsta 21 me
tų piliečiui. Pradėję nuo vie
no cenzo, visai lengvai tau
tininkai gali dar kelis įvesti.

Naujiena tas nebus, nes pir
mieji jų žingsniai tą jau aiš
kiai rodo.
Lietuvoj darbininkų ir valstie

čių pozicija
Ta klasė, kuri sudaro aiškią 

Visų gyvtntojų daugumą—dar
bininkai, mažažemiai ir smul
kieji valstiečiai— negali būti 
nesusirupinę konstitucijos kei
timo klausimu ir busimojo re
ferendumo pasekmėmis. Jeigu 
plačiosios masės, dabar nesu
siorganizavusios ir negalinčios 
susiorganizuoti, iš anksto savo 
nusistatymų negali pareikšti, 
tai tą gali padaryti buvusieji 
socialdemokratų Seimo nariai 
ir kiti Centro Komiteto veikė
jai. Tas pats ir pas valstiečius 
liaudininkus.

Jau kelis karius buvo minė
ta, kad tų grupių nusistatymas 
dėl konstitucijos 
referendumo yra 
Savo nusistatymą 
reikia saugotis nuo 
mo, ir ne tik nuo
mo, bet reikia ypatingai budė
ti, kad apgauta darbininkija 
ir valstiečiai nelegalizuotų 
gruodžio 17 d. smurtininko žy
gio. Atsižvelgiant Į fašistų iš
plėtotą agitaciją ir į represijas, 
kurios gali būti daromos bal
savimo metu, toks pavojus vi 
dėl to yra.

Lietuvos darbininkijai ir 
valstiečiams šiandien be galo 
svarbu, kad fašistai pralaimė
tų. Lietuvoj dabar biauri pa
dėtis. Fašistai sako, kad kraš
tas jiems prijaučiu, o kai jiems 
sakoma, kad tada skelbkit Sei
mo rinkimus, tai jie ne. Sa
ko, Seimas gali vėl toks pat 
būti. Ar ne absurdas? SaKo, 
tik pakeitus konstituciją ir

ypač su pačiu min. naują rinkimų įstatymą suda-

štiniams priešininkams net 
agitacijų neleisdami, o patys 
smartdausiaii agituodki.mį, tai: 
kam tada kraštas prijaučiu? 
Diktatūrai ar demokratijai? 
Fašistams ar darbo klasės drau
gams? Atsakymas aiškus.

Lietuvoje dapar vyksta svar
bus dalykai, nes norima pa
keisti valstybės santvarkos for
ma, ir įdomu, ką darys fa
šistai pralaimėję: ar pasitrauks 
ar dar diktatoriškiau valdys?

Bet vargu atsitrauks pralai
mėję. Juk jų laukia visuome
nės bausmė ir smarkiausias 
pasmerkimas. Greičiaaisiai jie j- 
temps visas jėgas, kad išlaiky
tų diktatūrą. Dabar min. pir
mininkas išvažiavo mėnesiui į 
Italiją ir ten aišku iš Musso- 
lini mokosi, kaip valdyti kraš
tą be tautos pritarimo ir kaip 
kuo ilgiausiai pratęsti kapita
lizmo ir buržuazijos viešpata
vimą.

Fašizmą greičiausiai nušlos 
tik darbininkai ir valstiečiai, 
kurie daugiau nepakęs nelaisvės, 
despotizmo ir išnaudojimo. Bet 
kaip brangiai kainuos fašistų 
gruodžio 17 d. eksperimentas, 
įstūmęs kraštą į nuolatinių per
versmų pavojų, Lietuvos ne
priklausomybės praradimo at-

! riami virintais. Reiškia nevi
rinti maisto produktai yra daug 
maistingesnj, negu virinti.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nnujjeinu knblegramą • •

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3089

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

i Prenumerata metams $2
i Pusei metų $1
Kopija ............................................... 20c

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz 
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.
Nedėlioj tik pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
.......

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavltt St.) 
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Residence 6640 S. Maplevood At. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL. 

bis.................... II-III ■■'■■■l-Į ■■■■!■■/
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Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

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

keitimo ir 
neigiamas.
pareiškus,

pralaimėji-

dr: m. t. strikol
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 193(1. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d. 

hi—i............... Ai >■■ ■  ..............

0 susirūpinti yra dėl ko. Pfr- 
referendumas toks, kokio minusiai dingtelėja galvon ne- 

Erezidento Calles’o ekzekucijų mes negirtame. Bet nori tautininkai, yra netinka- geros mintys dėl to, kad nėra 
lyginti ginkluoto sukilimo malšinimą prie tos beprotiškos mas. aiškumo, o vis slaptai rengia-
skerdynės, kurią atliko Maskva, gali tiktai girtas — arba! Fašistų spaudos “perlai” ir... vl8Uotn«nci ”e8kelbl“V!a 

' . i ... nei tas, nei tas. .O sviesos bijogyvenimo realybė .’ ... tik nedori, blogų norų palam-
Ką poškina “Lietuvis” ir šio gaivalai. Spauda ir vi- 

“Lietuvos” ' gudrieji “folosofai” suomenė jau senai reikalauja 
dėl referendumo, tai tas gali paaiškinimų, o vyriausybė ten- 
buti liaudžiai nesuprantama, kinasi tik miglotais, nieko ne- 
Lietuvių liaudis nesupranta ir reiškiančiais suktais atsaky- 
baisiai nemėgsta sofizmų. To- mais. Pakanka paskaityti dien
elei yra reikalas “populiariškai” raščių koresiMindentų pasdkal- 
.avaitraščiuose išdėstyti kai- bėjimus

sąmoningas šarlatanas.

AKLOJE GATVE J E

Patyrę, kad visos Lietuvos patrijos paskelbė aktingą 
boikotą Smetonos-Voldemaro “referendumui”, mes pasa
kėme, kad Lietuvos diktatoriai.tą ^referendumą” pralai
mėjo pirma, negu jisai prasidėjo.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

........................■II..7-IU, į .i ........... ............. — —>

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sto. Western Aro.

Tel. Lafayette 4146
„ , . I nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos į nuo g j^į 9 va|,

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptlekot 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILL.

r
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Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS ----

GRABORIUS
Musą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale 
esti 
nebrangus, 
neturime 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Demokratija pareiškė savo 
valią.

Roseland Cicero
Antano Kupraičiu prakalbus apie 

Rusiją. Kalbės antradienyje,

Iš Birutės

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Cbteaco, III.
Patarnauja laido

tuvėse k nepigiausia. 
Reikale meldiiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Praėjus pirmam šio sezono 
“Birutės” koncertui, kuris iš 
visų pusių vykusiai pasisekė, 
tuojau pradedama ruoštis se
kančiam vakarui. Ir šis vaka- 

jras įvyks Lietuvių Auditorijoj 
gruodžio 4 dieną, šių metų. Šį 
sykį bus statomas veikalas Ir 
apie jį bus paskelbta “Naujle- 

i nosc”.
Naujų narių domei.

Gyvename visokių visokiau
sių diktatūrų gadynėje. Visų1 
tų diktatūrų kūrėjų pamatinė 
mintis yra daug maž tokia: 
minios tai galvijų banda; jos 
turi daryti ką piemenys nori; 
o piemenys yra tie mokytieji, 
energingieji, apšviestieji asme
nys, kurie turi pakankamai 
proto ir gabumų ganyti bandą. 
Kad diktatorių filosofija yra 
teisinga, tai patvirtina pats gy
venimas: jei minios mokėtų 
tvarkyti savo reikalus, jom ne
būtų buvę galima įvesti dikta
tūros; jei minioms taip bran
gios butų jų teisės, jos nebūtų

spalią 18, Struinilo svetainėj.
Pradžia 8 vai. vakare.

Dabar galima įsirašyti “Bi- paved tįsios jų diktatoriams. O 
rutės” choran naujiems nariam jei pavedė, 
ir patartina dainininkams-Čms, 
Diegiantiems dainuoti ir tunn-Į j; - - _

į tiems balsi}, nepraleisti progos. ^as> a$ tečiau turiu pareikšti,

, reiškia jos nepaiso 
savo teisių.

Kaip demokratijos šalinin-

J. F. KADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje
Laidotuvėse i štar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3'^8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Prisirašykite tuojaus prie “Bi- 
i utSs”, kai dabar “Birutei” va
dovauja visiems žinomas ir vi-

eiųbkit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brandi dovani.

kad minios įvertina savo teises 
ir kovoja už jas labai aktyviai 
kai kada. Ir tą pareiškimą 

J dienų 
pavyzdžiu. Pereitą savaitę atsl- 

Turėdami savo tarpe tokį lankė pas p. žilvitį (kuris yra 
mokytoją, kaip. komp. Šimkų, turtingas Cicero pilietis ir val- 
nepraleiskite progos, pasinau- ^0 v’SiJ kornerį prie 14-tos gat- 
doti jo gabumais ir patyrimais. 491h avė.) žmogus — iš
Dainų pamokos įvyksta antra- Pažiūros tamsus, panašus Ita- 

moteriškių Honui ar ispanui, tik ne nige- 
trečiadie- r*s *r ne lietuvis, žmogus pa- 

ir ketvirta-’ re^kė p. žilvičiui norįs nusam- 
choro — <iyti krautuvę.

parko sve-

sų gerbiamas komp. St. SIm- patvirtinsiu paskutinių
kus.

Krautuvė jau senai stovėjo 
tuščia, ir p. Žilvitis, kaip geras 

jbiznieris, suprato biznį ir pa- 
• rendavojo krautuvę tamsios iš- 

^.karpetų krautuvę atsidarysiąs.
Pereitą ketvirtadienį štai ir 

ii apie ką galvoti. Kiekvienas atvažiuoja vežimas... ne karpe- 
tų, bet čigonų. Išlipo, susimu f i- 

; no vidun, tuoj uždangstė lan- 
gražesnio ir gyS karpetais, ir viskas ready 

j” bizniui.
Vyreli tu mano, kad subruz- 

> vietos . piliečiai, 
ypač pilietės. Ant greitųjų pa- 

j i ti visiems musų vadinamiems, Jare skodą ir nutarė varyti či- 
pirmaeiliams menininkams. gOnus iauk p. žilvičio krau- 

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS I ar ,.ne vt'Ha Priklaus/ti tuv£,s Susirinku., mamų —sto- 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, lokiai dailiai 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald' 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A.' Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta- ' 
naitis, 6918 So. Maplewood Avė., j 

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovčj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Oicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls-1 
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A 
Ambutaa, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius

dieniais — vienų 
(Raymond Chapel), 
niais — vienų vyrų 
dieniais mišraus 
Mark White Sųuare 
tainėje.

Dabar, kada choristas-ė pa-
|; eina iš choro pamokų namo, vaizdos žmogui, žmogus sakėsi 

ta :• u u moT tai tikrai jaučiasi, jogui i* Draugijų Valdybos 192 • ^^nokyklos parėjo, ir parėjęs tu-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE , ■ . ■ . ...
TAt TIŠKO kliubo 'aldyba 1027I lankantis pamokas sutiks su 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So manim. Nieko, apart dainavi- 
Ix>we Avė., pag. Adolpas Vainaus- j rhnrp nėra i "
kas, 8548 So. Union Avė., nut. ra t. 'mo cnore» nera j
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., sunkesnio, ir tuo pačiu laiku Imk „ f 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., • • - ......
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. .... . . , • i v----- '
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 330b i noj tinkamai pasirodyti. PriCjdo, sujudo
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas i “Birutės” buvo proga pasirody- 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lčtukas, apiekunai kasos: 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

lavinamas vieni, atskirai sce-j

gonus lauk iš p. žilvičio krau-

draugijai kaip
Birutė”?

Nepaprasta byla
Ketvirtadienyje, spalio 13-tą 

d., Muninipalio teismo skyriu
je, žinomame kaip Ilarrison 
teismas, 625 Clark st., buvo 
pašauktas p. Stasulani. Trau
kiamas teisman

rų ir plonesnių -t—pilna .gatvė, 
susirinko ir dukterų-didžiumoj 

I plonų. Minios sudarymui pasi- 
I rodė mokyklos vaikai—berniu- 
kai ir mergaitės. Susirinko ir 
vyrų. Kitaip sakant, susirinko 
pilnai visa demokratiškoji Ci- 
ceros publika.

Bet, kaip žinoma visiems, 
demokratija gerbia šalies kons
tituciją. Demokratija veikia 
sulig šalies įstatymais. Taigi

Stasulani pUiti čigonus nepuolė, bet su- 
praktikavo kaip advokatas lie- sij-ado poliemoną ir jo, kaip |s-
tuvių tarpe. Jis yra sūnūs tur
tingo ir gerai 
viams muzikalų instrumentų 
krautuvės savininko, p. P. Sta- 
sulianio.

žinomo lietu-

ketvirtadie- 
jį teisman.

A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1 vai po pietą.

Ir ve, kalbamą 
nį valdžia traukė

Kodėl ?
Ve kodėl. Tūlas 

jaunasis Stasulani 
tuviui biznieriui Cadillac auto-

laikas atgal 
pardavė lie-

SUSIV1ENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeportc 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mipeikis, 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
Wallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3828 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai utsibuna kas pirmą 

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4086 
Brighton Pi., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 I<e Moyne St., fin. rašt. J. 
RadiŠauskas, 5121 D ak i n St.,
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1854 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3686 North Avė.

' DRAUGYSTĖ DAKTARO VINCO 
KUDIRKOS, Valdybos adresai: J. 
M. Gedgaudas, pirm., 723 W, 17th 
St., A. Kaulakis, nutarimų rašt., 
3842 So. Union Avė., tel. Yards 
5773, F. Skeltis, finansų rašt., 1445 
So. 50th Avė., A. H. Ermanas, iž
dininkas.
Susirinkimus draugija laiko kiek

vieno mėnesio antrą šeštadienį, M. 
Meldažio svetainėj, 2242 W 23rd Place

mobilį (second hand).
Lietuvis nusipirko automo

bilį, važinėja ir džiaugiasi, 
kad automobilis geras Ir gra
žus.

Bet štai keletas savaičių at
gal ateina garažai), kur stovėjo 
automobilis, detektyvai ir pa
reiškia, kad tas automobilis 
vogtas. Klausia savininko: kur 
gavai?

Biznierius atsako, kad pirkęs 
Iš ko? Paaiškina. Toliaus- iš 
kvotimų pasirodo, automobilį 
pardavęs Stasulani.

Dektektyvai atvažiuoja pas 
Stasulanį. Klausia, iš ko jis 
pirkęs. Stasulani neįstengia 
tinkamai paaiškinti. Detekty
vai jį areštuoja. Paleidžia po 
bondsu.

Ketverge buvo byla. Del pra
šymo kaltinamojo advokatų, 
byla atidėta iki 9 dienos lapkri
čio. Ir kai teisėjas atideda šią 
bylą, detektyvas prašo išduoti 
naują warantą brieš poną 
Stasulanį dėl kito automobilio, 
kuriame taipgi esąs įveltas Sta
sulani.

Ar detektyvas /gavo reika
lautų varantą, nesužinojau.

—Reporteris.

llusija! Sovietų Rusija! Kiek 
inspiracijos, kiek masinimo, ža
vėjimo šiuose žodžiuose.

Rusija — darbininkų rojus. 
Rusija lygybės šalis. Rusija 

modelis kitoms šalims. Ir 
nužiūrint visų žinių, visų fak
tų, visų argumentų, kurie pa
rodo, kad Rusijoj nėra darbi
ninkams rojaus, kad jo negali 
būti, tūkstančiai ir tūkstančiai 
žmonių dar ir šiandien žiuri j 
Rusiją, kaip j kokią saules ka
ndiją. Ir važiuoja Rusijon ge
resnio, gražesnio, teisingesnio 
gyvenimo ieškodami.

Važiavo Rusijon ir Antanas 
Kupraišis; važiavo pažiūrėti, 
kaip Sovk tų Rusija tvarkosi, 
kaip joje gyvena darbo žmo
nės. Siuntė jį Rusijon, kaip de
legatą, lietuvių Žemdirbių Ko
muna. Siuntė jį būrys Ameri
kos lietuvių, kurie, sudėję, tam 
tikrą sumą pinigų, rengėsi va
žiuoti Rusijon, nusipiikti ten 
plotą žemės ir bendrai ją dirb
ti; sudaryti lietuvių komuną ar
inį prisidėti prie kurios nors 
kito? jau esančių komunų.

Pasiuntė jį Amerikos lietu
viai komunistai pirmiau, kad 
parinkus vietą, patyrus sąlygas 
ir kai jau dirva bus parūpinta, 
pakvietus 
kojnu narus, 
laukė žinių

Antanas
Ameriką vasario 20 dieną, 1920 
metais. Maskvą jis pasiekė ko
vo 7, 1920 m. Apvažinėjo jis 
Rusiją, kaip komunos pasiun- 
tinis, susitiko ir tarėsi, kaip 
komunarų atstovas, su daugy
be valdininkų, su ūkininkais, 
komunų nariais, miesto ir kaimo 
darbininkais; Matėsi ir su lie
tuviais, kurie pirm jo išvyko 
Rusijon. Išbuvo jis šitaip tyri
nėdamas Rusijoj pusantrų me- 

ir sugrįžo atgal Amerikon. 
Rusijon išvažiavo rugpjūčio 
d./ 1927 m., Rolandą pasie- 
8 dieną spalio.'

Ir dabai Antanas Kupraišis
papasakos, ką jis mate Rusijoj, 
kaip žmones, ypač darbininkai 
ten gyvena, ko tikisi žmones 
rasti Rusijoj, kai jie važiuoja 
iš Amerikos, ir ką jie randa.

Ateikit i jo prakalbas!
Reporteris.

<Tnterview.”
Reporteriui buvo pranešta, 

kad j Cicero atvažiavę moterjs 
iš Lietuvos, apleidusi šalį jati 
po Tauragės sukilimo. Natūra
lu, kad Reporteris susidomėjo. 
Taigi ilgai nelaukdamas jis ir 
nudūmė į Cicero.

Surado, kur moteris gyvena, 
pabeldė, ir viduje. Klausia:

—Ar senai tamsta iš Lietu
vos? z

—šiomis dienomis atvažia

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ashland'state banko

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Murshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

likusius Amerikoje 
kurie nekantriai 

iš pasiuntinio.
Kupraišis apleido

28 
ke

Daktaro Kaspučio paci
entų domei

Daktaras Kasputis paskuti
nėmis dienomis buvo susirgęs. 
Turėjo važiuoti ligoninėn. čia 
įam buvo padaryta operacija, 
kurią atliko daktaras Šimkus. 
. Daktaras Kasputis pasveiko 

valios? Denio- ir antradienyje, spali/ 18 dieną, 
kratija pareiškia ją, kai veika- bus jau ofise ir 
las kila pakankamai opus, vi
sus apeinantis, visiems supran- sas yra adresu 3331 S. Halsted 
tarnas. — Reporteris. -stree; tel. Boulevard 9199.

tatymų dabotojo, pagelba įėjo 
pas čigonus vidun ir išmufino 
iš savo tarpo.

Viskas buvo atlikta gerai, 
greitai ir energingai. Na. kas 
dar sakys, kad demokratija ne
pareiškia savo

priiminės pa
cientus. Daktaro Kaspučio ofi-
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Pranešimas
MICHIGAN L’LEANERS

Jau nėra daugiau prie 
3511 S. Halsted St. Dabar randasi di
desnėj ir gražesnė j vietoj, didžiausioj 
vietoj Middle West

1339-51 W, 63 St.
Kviečiame jumis atsilankyti į musų 
naują ir patogią vietą ir pažiūrėti kaip 
atsakančiai mes atliksime jums darbą.

Visi telefonai

, Normai 5400
’T* ■ 
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vau.
* —O Lietuvoje, ar toli nuo 
Tauragės gyvenai ?

—Penkios ruskos mylios,
—Ar girdėjai pirm išvažiuo

siant apie sukilimą Tauragėje?
—Taip. Bet nežinau, kodėl 

jie tą sukilimą darė. Tas Ma
jus gaudąvo ar tūkstantį tris 
šimtus litų mėnesyje, ai’ tūks
tantį du šimtu. Rodos, galėjo 
gražiai gyventi. Kam dar čia 
reikėjo versti valdžią? O ir ki- 
"ti ne ką mažiau gavo.

—Ar ilgai išbuvai Lietuvo
je?

—šešerius me^us.
—Kaip patinka žmonėms 

Į Smetonos valdžia?
—Laukiame naujų įstatymų. 

Valdžia kelius pataisė, žadėjo 
prezidentas' būti musų apielin: 
kėje, bet ųebuvo.

— Gerai, kuri valdžia geres
nė buvo — Šleževičiaus ar 
Smetonos.

—Smetonos. Mat prie Šleže
vičiaus reikalavo tuojaus uno- 

| keti mokesčius, Smetona iki 
šiol neišreikalavo. Beto, prie 
Šleževičiaus gyvuliai buvo la
bai nupigę, o dabar pabrango. 
Šleževičius butų pardavęs Lie
tuvą lenkams. Bet nei Šleževi
čius, nei Smetona nėra geras, 
ba abu yra lenkai.

—Argi Šleževičius yra len- 
kas?

—Taip, lenkas... ir Smetona 
yra lenkas, o iš lenkų nieko ge
ro tikėtis negalima. Pirmesnėj! 
valdžia leido dvarininkams tu
rėti tik 60 dešimtinių žemės, 
o Šleževičius jau leido turėti 
100 dešimtinių ir pradėjo grą
žinti ponams dvarus.

—Gal Smetona, o ne Šleževi
čius?

—Šleževičius. Ir butų buvę 
bėdos, jei Šleževičius butų pasi
likęs valdžioje. Kai buvo pada
rytos kokios ten kratos, tai ta
po surasta, kad Šleževičius ir 
jo šalininkai rengėsi išplauti 
žmonių — ne vienoj vietoj, bet 
per visą Lietuvą įvairiose vie
tose.

—Kokia valdžia buvo visu 
| geriausia ?

—Ta, kuri buvo pirm Šleže
vičiaus.

— Kodėl ji buvo geriausia?
—Gyvuliai ir javai buvo 

brangus, štai ir aš pati bučiau 
jau daug anksčiau atvykusi A- 
merikon. Ale kai gyvuliai ir 
javai| 'išilgo, tai negalėjau su
sidaryti pinigų atvažiavimui. 
Dabar vėl pabrango.

—Tai Šleževičiaus valdžia 
buvo negera ūkininkams? O ar 
buvo ji kam nors gera?

—Nežmau. Girdėjau, kad 
darbininkams bedarbiams ji
mokėdavusi po 6 litus dienoje. 
Na, žinoma, nusamdyti darbi
ninką jau negalėdavai pigiai. 
Samdyk darbininką žiemos lai
ku, kai darbo nedaug: jis su
tiks ir už 2 litu dienoje dirbti. 
Bet kai gauna pašalpos iš val- 

t džios, tai jau už du litu nenu- 
samdysi.

Tuo pasibaigė “interview”. 
Atpasakojau čia tą “inter- 
view”, kadangi moters pareiš
kimai pasirodė man gan įdo
mus. Tik -pamislykite: Šleževi
čius .lenkas, Smetona — len
kas. Šleževičius su savo šali
ninkais rengėsi išplauti daug 
žmonių — tiesiog išskersti! 
Šleževičiaus valdžia bloga todėl, 
kad . reikalavo mokesčių, o pir
miau buvusi klerikalų valdžia 
gera, kadangi gyvuliai buvę 
brangus.

Pusėtinas Lietuvps pilietės 
politinės nupvokos mišinys. Ir 
yra pamato manyti, kad ne 
mažai randasi Lietuvoje žmo
nių, kurie protauja taip, kaip 
ši moteris. O jeigu randasi no

mažai tokių žmonių, tai neste
bėtina, kad Voldemaro, Smeto
nos ir Plechavičiaus tipo žmo
nėms dar yra derlinga dirva 
Lietuvoje. — Reporteris.

Roseland
“Du Broliu” veikalo vaidini

mas bus spalio 23 dieną. Pra
džia- 6 vai. vakare. Vieta — 
Strumilo svetainėje.

Kadangi tikimasi skaitlingo 
publikos atsilankymo, ir kad 
nereikėtų lošimo vakare ges
tis prie langelio, idant jiusipir- 
kus tikėtus, tai publikos pa- 
rankumui tikėtus bus galima 
iškalno gauti šiose vietose: A. 
Yonaičio vaistinėj, 10500 So. 
Michigan avė., S. Willimovic2 
aptiekoj, 10657 So. Michigan 
avė., brolių Waitches reai es- 
tate ofise, 10756 So. Michigan 
avenue, F. Razmus drabužių 
krautuvėje, 10939 So. Michigan 
avė., A. Plungis vaisių krautu
vėje, 10728 So. Michigan avė., 
Tupikaičio vaistinėje, 725 \Vest 
123fd st. (West Pulhnane), K 
Yoršis Ihęsineje, 10611 Ed- 
brook avė., ir pas J. J. Zolp, 
real estate ofise, 4559 So. Pau
lina st. (Town of Lake).

North Side
Iš rubsiuvių lokalo 269-to 

susirinkimo

Penktadienio vakare įvyko 
lietuvių rubsiuvių amalgamcitų 
lokakr 269-to mėnesinis susi- * X
rinkimas.

Lckalas yra nutaręs kviesti 
(kai nenumatoma daug- reikalų 
svarstymui) tą ar kitą asmenį 
iš pašalinių žmonių arba iš na
rių tarpo prabilti į susirinkimą 
trumpa prakalba, paskaita tuo 
ar kitu klausimu, kuris arčiau 
apeina darbininkų judėjimui.

šiuo atveju buvo pakviestas 
irgi kalbėtojas. Jis apibudino 
savo kalboj tris momentus uni
jiniame darbininkų judėjime: 
unijos susirinkimą, santikius 
unijų ir unijų draugų, o taipgi 
santykius įvairių unijų ir pora 
pavyzdžiu nurodė, kad, jo ma
nymu, pageidaujamas Lutų sa
vistovus Amerikos darbininkų 
politinis judėjimas.

Lokalo arba bendri unijos su
sirinkimai, pasak kalbos, esan
tys pamatu, kampiniu akmeniu 
unijiniame judėjime. Visi tari
mai, visi nuosprendžiai apkal
bama susirinkimuose. Juo na
riai atidžiau lanko susirinki
mus, tuo jie geriau supranta, 
kas veikiama unijos. Juo la
biau yra susidomėję nariai sa
vo susirinkimais, tuo daugiau 
galios turi jų pareiškimai ir tuo 
mažiau vietos palieka ^viso
kioms kalboms, užmetinčji- 
nianis, nepasitikėjimui, nes na
riai atsimena, kaip diskusuota 
reikalai, prie kokio iš vado galų 
gale buvo prieita.

Kai dėl unijų -santykių su 
draugais pašaliečiais, tai esmė 
šios dalies buvo tokia: unijų 
darbuote yra pirmon galvon 
darbuotė duonai, drabužiams ir 
gyvenamom vietom. Kadangi 
unijoms, kaip darbininkų rei
kalų gynėjoms, tenka susikirsti 
su priešais, turinčiais skirtin
gus tikslus, tai unijos ne visuo
met gali laimėti ko jos norėtų. 
Ir kai kada pasitaiko, jpgei 
joms tenka nusileisti priešams. 
Tųkius nusileidimus labai leng
va kritikuoti, ypač iš šalies žiū
rint. Ir taip daro dažnai kai 
kurie varnam?darbininkų drau

gai. Tikri tečiau darbininkų 
draugai, pirm negu šokę kriti
kuoti unijų įžygius, turėtų ge
rai patirti, kodėl tas ar kitas 
tarimas padaryta, tas ar kitas 
žygis atlikta. Unijos, dirbda
mos savo narių interesams iš 
dienos dienon, geriau supran
ta savo narių reikalus, geriau 
gali orientuotis klausimuose, 
ko jos gali atsiekti duotose ap
linkybėse, o ko .negali, negu pa
šaliniai žmonės, nors ir gero 
velijantys unijoms. Todėl uni
jų draugų pritarimas, pagelba 
ir patarimai yra pageidaujami 
unijoms. Met j u nepageidauja
ma diktavimas, įsakymai, kiši
mąsi l)e prašymo į unijos rei
kalus.
Kai dėl reikalo savystovaus po

litinio darbininkų judėjimo, tai 
buvo nurodyta, kad šiandien 
yi& daug tokių vietų ir pasitai
ko daug tokių momentų, jogei 
vien ^ekonominių organizacijų 
galia darbininkai neįstengia sa
vo reikalus tinkamai apsaugoti. 
Yra vietų, kur unijų tiesiog ne- 
įsileidžiama, kur unijos organi- 
zatorius negali pasirodyti, nors 
šalies įstatymai, šalies konsti
tucija garantuoja jam tas tei
ses. Kovoti su tokiomis apys- 
tovomis butų galima pasekmin- 
giau ir ekonominėmis ir politi
nėmis priemonėmis, ypač turint 
.virtą darbo partiją.

Po prakalbos susirinkimas 
ėmėsi svarstyti savuosius, taip 
sakyti, biznio reikalus. Išduota 
aportai, išklausyta pranešimai, 

skaityta laiškai ir pakvietimai.
Pagalios pasiūlyta priimti 

tam tikrą rezoliuciją. Dalykas 
eks, kad “Vilnyje” buvo ten- 
lencijiugai nušviesti kai kurie 
lokalo tarimai ir nepamatuiA 
lai pulta lokalo valdyba. Rezo- 
liuriją perskaitė lokalo narys 
Saikus. Joje pareiškiama, jogei 
tilpusios “Vilnyje” korespon- 
dennijos klaidingai atvaizdavo 
dalykų padėtį 269-nie lokale.

Del priėmimo tos rezoliuci
jos kilo ilgokų ir tarpais Įtemp
tų ginčų. Tie, kurie buvo prie
šingi rezoliucijos priėmimui, 
Įrodinėjo, buk lezoliucija skal
danti lokalo narių vienybę, puo
lanti kai kuriuos lokalo narius. 
Argumentavusieji gi už tai, kad 
rezoliucija butų priimta, aiški
no daug maž taip: rezoliucija 
yra protestas prieš laikraštį, 
kuriame tyčiomis neteisingai 
nušviečia padėtį lokale, ir per
spėjimas visuomenei, kad neti
kėtų telpančiomis “Vilnyje” ži
niomis apie 269-tą lokalų, iš
kraipančiomis faktus. Diskusi
joms pasibaigus rezoliucija ta
po priimta.

Pagalios, prieš užsidarant 
susirinkimui, atsilankė Chica
gos Sacco-Vanzetti konferenci
jos atstovas, kuris papasakojo, 
jogei yra užsilikusių bylų, ku
rias reikia padengti. Ale, kad 
nereikalavus aukų iš organiza
cijų, Sacco-Vanzetti konferen
cija purendavusi vieną gražų 
krutamą} į paveikslą tūlame 
Chicagos teatre. Idant paden
gus skolą, reikalinga parduoti 
2590 tikėtų. Kai kurios organi
zacijos jau paėmusius tikėtų. 
Gal ir lietuvių lokalas paimsiąs? 
Susirinkimas sutiko paimti.

Beje, buvo dar paduotas įne
šimas, idant lokalas sutiktų da
lyvauti komunistų šaukiamo.į 
“priešfašistinės” tarybos kon
ferencijoj. Susirinkimas įneši
mų atmetė. Biznio agentas Kai
rys tur būt išreiškė susirinki-/ 
mo daugumos nuomonę apie tą 
konferenciją sekamu nurody
mu: esą, komunistai niekinę, ty
čiojęsi iš liaudininkų ir social
demokratų valdžios ir tik juo
kęsi, kai ta valdžia tapusi nu
versta. O dabar jie kviečiantys 
protestuoti prieš žiaurumus, pa
pildomus fašistinės Lietuvos 
valdžios, šitoks komunistų blaš- 
kimasi rodo, kad ne su atvira 
širdim jie “protestuoja”, bet 
tik taip sau “pasižvejoti” drum
stame vandenyje. —V. Poška.

. M- ■' . — J Ik

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vrL po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pranešimas
“Du Broliu'’ veikalo repetici- 

ja įvyks šį vakarą, spalo 17 d., 
Strumilo svetainėje', paprastu 
laiku. Visi vaidyloo, kurie da
lyvauja lošime, būtinai turi 
atsilankyti į repeticiją.

—Komitetas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai_________

PEČIUS, didelis, kietom anglimi 
tom anglim kurtnti, tik už $35 Ir ma- $500 PINIGAIS
žas pečius šildymui virtuvės $10. 5636 Gražiu ’> kambarių mūrinis bun- 
So. Richmond St. . aalow, Hk ku užbaigtai, 522?—9 S.
---- .—   ---------------------------______________-------- Avė. ’U l.l<.k<» i t.letUH ----- I nuo Archer uve. kary linijos. Ar-

11 r-i X • i ižuolo medis, luinas Šildomu, stikh- PAIU)A\ IMI I sabinio hkceriai. 'n| . pOr(\|ait gražįui dekoruotas, 
Parduodu už prieinamą kainą. Kum . aukSti viškui, lotas 30 V126, kaina 
yra reikalinga, atsišaukit greit. .».).» 86,700. Busiu ant VictOS SUblltoj
w. 36 SI. ir nodė’ioj. JOSEPH STRNAI),

1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1*27*2.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Nami,,
Bizn|,

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimui 

/^a^Mh^^h^^*^^^******^***^^****^**^*1^***1******

DAUG DIDESNĖS vertės negu 
npkainuotos bunga)ows, 5—6 kum-,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NUOLAT DARBAS, 
—GERA MOKESTIS

Miscellaneous
įvairus

$5 ĮMOKĖTI. General i ai kent rek
toriai, muro darbas, plumbingas, na-

bariu, 5 skirtingos pasirinkimui. J mus pakeliam, dedam pamatus, sta-
Vėliausios ir aukščiausios rūšies NAUJA PAGELnA KASIME tom garažus, perdirbant senus ir nau- 
konAti'ukclJos. netoli mokyklų, nai- yril didelln reikalavimas mažų Ju*'« lengvai* iAmok^jimais. Gaukit

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Fanną
ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išloidžiam.

nydiy, pnrkų ir irtuisportncijoH, iu»n- 
drįsi (1231—37 Warwick Avė. (Brad- 
ley PU 372H-:il Nora Avc. 3803 
Sayre uvc. At.luros upžiurCjlmui vi- .. išmokėji-

Siuskit pinigus per
naujienas

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
g<?rnė, geroj vietoj turpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 6.3rd St.

ATYDOS
Bi$e namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip remia.
už

{CLASSIFiEDjtOS
Announcements

Pranešimai

PARDAVIMUI soft drinks par
teris. Savininkas turi du bizniu ir 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. 
Vieta apgyventa airlšiais, vokiečiais 
ir lietuviais. 2500 W. Pershing Rd. 
kampas Gunpbel! avė.

7 kambarių

II1U-

lllll-

*1'0

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
įvyks antradieny, Spalio 18 d., 1922 
Wabanxia Avė., 7:30 vai. vak. Visi 
dainininkai ir dainininkės bukite lai
ku, o taipgi norintieji prisidėti prie 
choro prašomi atsilankyti. Valdyba.

PARDAVIMUI karčinma tarp sve
timtaučių. Arba prilipsiu moterį 
našlę be vaikų už partnerį. 8960

4422 Schubert avė. 6 kandi, 
rinis bungalo\v.

4341 Drummond Pi.) 2 flatų 
rinis namas.

1454 Byron St., 
zideneija.

•1815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

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

5059 Carmen avė., 2 flatų, -1—5 
i kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
1956 N. Kentuckv avė.

Palisade 0029.

Persona!
Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business Collcge. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio. knygvedystės, 
mašinėle rašvmo, dienomis ir va
karais. 218 S*. Wabnsh, Room 821. 
Wab. 2682.

SOFT bRINK partoris su visais 
įrengimais parsiduoda nebrangiai. 
1485 So. Sangamon St.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

PARDAVIMUI siddainių
Kų jus turite parodyti už visų

krautu- SHVo praeitą gyvenimą? Gal būt di- 
priežastis pardavimo — dar tu- ,|e|į skaičių rendų kvitų. Ar jus ži-

tiu beauty shou, viena negaliu 
bizniu apžiūrėti. Atsišaukit 5 
vai. vakare. 3528 S. Halsted st.

Exchange—Mainai
PARTNERIS reikalingas j bučemę. 

Nereikia daug pinigų. Nepatyrusį iš- 
i inkinsiu biznio. Pasauk Tel. (’om- 
inodore 1790.

PAIEŠKAI’ sau partnerkos, p aš 
esu vienas našlys, turiu maža gęo- 
Nerį, vienam‘‘yra persunkti apdh'b- MAINYS 
ti, ir norėčiau gauti moterį apie ___
15 metų amžinus, kuri mylėtu eiti 
j nartnerystę. 

lUM) \V. 14 St.

MAINYSIU bungalovv i lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalosv su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE A 
RE A LT Y CO.

Hertdock 8300.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Groserne«. 
BuČernes. 
Lotus, 
Automobilius

ANT ’

JAUNA lietuvaitė baigusi 4 me
lų “secretariai” kursą ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefonuokite '‘Naujienos” Bo.x 984.

didelių, 
mažų, 
vidutinių.

teiraukitės pas \

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Tuoj

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo, $15.00 mokestis j 
savaitę, valgis, ir guolis, G. VVerteiku, 
l’ip. in \Villow Springs, Tel. Willow 
Springs 15.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbu. 380d Erne- 
rald avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Kalėdoms Pinigai Del Jukų

.... _____ _____ __ _  mažų jus, _ __ _____  _____
farinų, kurios rančiusi notoll. Mes rTouRij dykai npskaitliavirr»Q kol
spečiaiizuoj/yngs juoiiPs. Mes taip-’ darbą, Bell Ccmtracting* Co., 
Mi budnvojahie savo koshiineriiuns (įjĮn*. 0697 vakarais ir nnlėlioj Plaza 
namus mažais mėnesiniais išmokū- 

Mes duodame automobilių
mėnesiniais išmokė- 1820.sq dieną, kaina $7,750, išinokėji- nmajK< .Mes duodame automobilių 

imliu, $500 Įmokėti. .1.1). liAINES, ir „„.Rame didelę algą - mO- SUN PORČIAI ir Enclosuręs, ga-

BARGENAS. Parduosiu arba mai-' Tikras panlaviiiMojiu gali uždirb- C- Pc<lcr"0''- Stevart s is.'..
nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun- ti $;>00 į mėnesi ar daugiau. Reikia 

-•• • -* ’------ ----- .' tiktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau
Mr. Olson
Room 906

134 N. La Šalie St.
Atsišaukit tarpe 9 ir 5 vak.

savininkjis-statytojas. Kildare 1104.

MUSŲ KOSTUMERIAI "TE
laukiu kų turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit nrba 
formokit. \

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

Canal 4960

tur- i tuviu kolonijoj. Savininkus, 3617 W. 
tele-Įc.o p|. Republic 0641.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
nnmas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kumpus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letu tūkstančių dolerių kaip tik 40 
lėlių cementavimo kontraktas bus už
migtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
<irkwoodA 3939 W. North Avė., Tel. 

3elmont 2407.

Finansai-Paskolos
Financial

STOGDENGYSTF.
Jusq stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chlcegoj. Tik Paty
rę

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Į Keletas naujų 5 kambarių namų, 
$7250, kitus $55 i mėnesi, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo
sčius, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER,. Bailders, 
5932 Lawrence avc. Pensacola 6776.

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxej 
marinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 8052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

■‘j’note, kad jus galite įsigyti namą 
•""mokant dar mažiau negu kad jus 

dabar mokate. 
jųs galite nusipirkti 
bungalovv, su stikliniais 
karštu vandeniu šildomą, 
te. Dar galima pristatyti du kam-i 
barius ant viškų, garo pulpos jau 
ten yra suvestos. Taipgi 
ryta prosinimui lenta ir 
pamatyti, kad įvertinus.

52.T6 So. Greeri

10 FLATŲ namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile i ką kaipo 
dali {mokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate. 3236 VV. 55th st. apt. 2.

PIGIAI per savininką naujas mū
rinis bungalovv, parduosiu už geriau- į 
sį pasiūlymą, arba $500 {mokėti ir po 
$40 j mėnesį, 2 blokai j pietus nuo 
Belmont kaių, 2914 N. Lotus Avė.

lik biskj įmokėjus 
a kambarių 

porčiais, 
ugnavie-

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

KAINA numažinta iki $4000. Del 
užbaigimo naminių reikalų, reikia 
greit veikti, 4 flatų mūrinis namas, 
4-5 kambarių, garu šildomas, 6-141 
Sangamon St., nauja kaina $18,500. 
Hayden and Stone, 738 W. 64th St.

2- RI M0RG1CIA1
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

unljos darbininkai samdomi
J. J. DUNNE ROOFING CO.

3411-lfl Ogden Avė.,
Phone Lavmdale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayetta 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seninusias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros d ra 
tus, n^otorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. L
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2R22 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462
4316 Milwaukee avė. 

Kildare 7491.
imu-________ - _ -__________________

Ul,\ COLONIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $15,000, 
cash $3,000.

j Savininkas Kildare 3695
Savininkas ant vietos. 'Rašykit 

arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Ramlolph 1630.

yra
ARCHER Avė. distrikto, bloke 6000 

S. W. 8 kambarių namas, lotas 133x 
125, $6,800, cash $2000 ar mažiau. K. 
Riekei', 2458 S. St. Louis Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeine Pardavimui

PRIVERSTAS parduoti 2 fialų 
mūrinį namą, 2744 S. Kedvale avė., 
■J—4 kambarių, $9800, išmokėji
mais. Atdara apžiūrėjimui subatoj 
po pietų ir nedėlioj rvtą.

A. M. KOHOUT BROS., 
620K W. 22nd St.

Rervvn 1101.

Tiktai dalis jūsų laiko yra 
reikalinga. Darbas malonus.! 
Patyrimas nereikalingas. Mes 
išmokinsime jus ir pagelbesim.

Jus turit būti virš 25 metų į 
amžiaus ir turit būti Chicagos

Tiki
Pasi-keletas tokių vietų yra. 

matyk it su manim tuoj.
L. Narmonta 

Room 312 
81 E. Madison St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl v‘eno vy 

ro prieš Mildos teatrų. Gražioj apie 
linkėj. 3143 So. Halsted st.

For Reni
KEND2IŲ Storas ir groseris parsi

duoda nebrangiai. Pelninga vieta. 
Kambariai pagyvenimui. Pigi renda. 
560 W. 18th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1500 vertės 
eleetrie reprodueing grand už $365, 
suoliukas ir roleliai, 6136 S. Halsted 
St.

IS SANDELIO IŠPARDAVIMAS

Sekami tavorai bus išparduoti 
už sandelyj laikymą:
11 grojiklių pianų pasirinkimui, $75 
17 upright pianų pasirinkimui, $25
9 fonografai pasirinkimui .... $15 
5 vargonai, pasirinkimui
10 radios pasirinkimui ..
$11) įmokėti ir po $2 į savaitę. At
dara vakarais *ir nedaliomis.

National Storage^Company 
2332 W. Madison St.

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotu ir 

naujų lentų ir ųamų materiolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik- 

• menis dastatome i visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N, Ashland avė. Bruns- 
wick 1650,

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

TURIU parduoti šias prapertes la
bai pigiai, biskj įmokėti, kitus leng- 

, J vais išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam-; 
KAINA $7,/00, tiktai $900 įmo-1 barių namas, 2 vanos, vištininkas, 
»; r. L„.»kOri„ furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164,

ųfi^l Uharlpu
OCTAGON frontu 6 kambarių mū

rinis bungalovv, statytas savininko, 2 
karų garažas, tile vana, įmūrytos va- . 
nos, lotas 50x169, už gerą cash pa-! . vjmakjpp msiūlymą. 9712 Charles St. | M (J 1 Jn? vC i

50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu Į Morton Bhlg., *108 N. Wells st. 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių’ u * Į
cottage, yra krūmų ir vaisinių me- ANTRIEJI morgičiai byle kokia su , 
džių, $1500 cash. Savininkas, Beverly. ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
3925 ir 4659. nąf geromis sąlygomis. Pamatykit

----------- --------------- ----------------- mane pirmiausia. . ... . ....
Jus X, mu-! • 155-N^cTaTš.. y veI puikiu l>«|$J,. kurie raminsi i Room 820 Central 6200 'mažais “mėne/r

. nials iSmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershirc 1322

kčti, 5 kambarių, flirtas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

PARDAVIMUI biznio prapertė; i GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
krautuvė tinkama bile kokiam biz- bungalovv, 4 miegruimiai, geroj 
niui. Dabar yra barbernė ir poni-' South Shore vietoj, aliejum šildo- 
ruimis ir 5 kambarių flatns. 66061 ma, savininkas priims $2000 cash, 
S. Robey st. I kitus kaip rendą. Nevada 7814.

------------------:- GARAŽUS, porčius, cementinius
PASKOLOS namų savininkams — šalytakius, grindis, pamatus stogus 

$100 iki $500, be morgičių arba pa- maicvojaine, taisome, dekoruoja- 
sirašytojų. Matykit mus dėl greito me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 

--metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo.
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Aretię Construction Co.

General (>>ntractors

KLAUSYKIT, 
Kam mokėti rendų 

“WH1TE BROS. NAMAI” 
BROOKFIELDE

Yra ne išrendavojiihui, bet 
|. $8,150, sa bisk 
po $55 j mėnesį,už r jitno 

nuošimčius.

jūsų
i inuikč- 
įskaitant

GERIAUSIS BARGENAS North- 
svest Side — 2 'flatų mūrinis na
mas, 5—5 kamparių, 4sunparlorai, 
ice box, aržuold trinias, tile vana 
ir prieangis, gnsiniai pečiai, lotas 
31^125. kaina $>14,500. cash $1500. J. B. BRUCE, 715 N. Ilamlln avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedalioj visą 
dieną.

EI)WARDS PUIKUS NAMAI - 
gražus, modern|Ški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrly Hills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 101)33 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMB1NGO ĮVEDIMAS

JEI JUS TURIT $200
Jus galite k

SU * , ___ _ ______
netoli* Marųuette Manor, o kitus mokysite kaip vendą. 

Phone Hemlock 8300

DARBININKO proga, 2 flatų stuc-

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsigaukit pas:
co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu Rurhfppnfh Rond & 
šildomas, 2 karų garažas, cementuota w< T V A JJViiu. oc
ėlė, rendų $116 į mėnesį, kaina $8800, 
$1500 įmokėti, kitus išmokėjimam. 
6208 Carpenter St. Wentworth 6630.

Mortgage Organization ANTRI MORGIČIAI
1I?1O W 1O CD. _ . . .aprokavimas

Nupirksit 5 kambarių, plieno 
konstrukcijos mūrinį bungalovv, ne
toli gražaus zoologiško sodno, arti 
puikios transportacijos, krautuvių, 
niokvklų ir t. t., vra visi įrenginiai. 

SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas 
su pleisteriotomis lubomis, aržuo- 
lo grindys ir trinias, tile vana su 

' įmūryta maudyne ir lietaus lašais,
PAViATWTrr . bufetas, prosinimui lenta, panel sie-1 AalAliKll ' pOS| landrės lovys, stikliniai mie-

5201 S. Peoria St. | gojimui porčiai ir didelis aukštas 
vt • , n , • xxi I dėl dviejų kambarių.' Tas namas

donnsJHk'inu>as' ^2n|Xlu?>,|<>č?oll(ira 'ra to*<s *<nH) sau *<Hl* stjitytu- garažas, cementuota gatvė, netoli ka-
žioi virt i1 iVtargeim šia 1 ,nCl* Atsakvkile šiandie ir bukit pa- ,-ų jr n. W. R. R. bargenas $11500, d t -
zi j i t j, . pecia I a g .. ) sirei?gę pamatyti tą namą šiandie. įmokė! $2,500. Savininkas 1738 Sum- mas, rendų $200 į mėnesy ga^

Naujienos, 1’739 S. Halsted St. Box mentale, Ravenswood 1592. 
986. * ’_______________

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, ]

5-6 kambarių, TIKTAI $2000 įmokėti, nau- 
pečiajs šildomas, jas 2 flatų namas, prie 1922 W.

Garfield Bulvaro, garu šildo-
savaitę.

FRANK MATOl’SEK, 
kontraktoriiLs ir budavotojas 

2257 W. 47 St. SU mažu įmokSjlmu galite
MARQUETTE Manor. Pardavi-i i i • i • • i ii mui 2 aukštų mūrinis moderniškas I*O bungaiOW puikiai pabūdavo-

ražas, kaina $19,000, kitus jx> 
$100 į mėnjCfiį.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
gražus, mūrinis' ir moderniškas, ne-

i narnas, 6—7 kambarių, gani šildo- įr moderniškai įrengta. Jęi į)11 D’fpn 5ffire’ 2 karu #araiaB- 
mas. 3 karų mūrinis garažas. 6100 ....... x . Brunswick 5800.VARŽYTINES

(Auction Sale)
Lotas su dviejų aukštų

riniu namu.
3142 \Vest 40th Plnce

ir
Lotas su dviejų aukštų mu-'

riniu namu
4405 South Fairfield Avė.

bus parduodami iš varžytinių las’ 9308.
Spalio (October) 24, 1927, i
vai po piet.

Kcal Estate Board Rooms
57 W. Monroe Str. _ .........,, _______  r____ , ___

Korshak, Master 'i, M“r?w<’'|c bulvaro, netoli lietu- . .. .. I vių bažnyčios, atskiri garu šildytu-
of the Circuit vai ------------------

vininkas. Hemlock

mus. .) Mitrų muiim-s ga i u/.«w>. uiuv . . .. .. , , .. . y » i
S. Washtenaw avė. Hemlock 7638. kas nori, gali pirkti ir UŽ Cash.,

mu- - ------------------------------------------- -Namas randasi puik.oje Mar-
MES pastatysime namą ant jūsų (juette Park * apielinkčje, tik

loto tik biski įmokėjus, kitus kaip . . , ... ___... A ..rendą. Mes taipgi turime 6 flatų trejetas blokų nuo parkų, arti 
namus, 9 flatų namus, 2—3 flatų gatvekarių ir bodlevarų. Pirkė- 

! namus cottages ir savastis dei mai- . longvipuda® Rmnkėii- !nų. Pasimatykit su mumis šiandie, „aus K ng Vir usias IsmoKejl 
jei norite įsigyti bungalovv už pi-1 mo sąlygas; Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

BARGENAS. Našlė turi parduoti* 
gražu in Austin 
5 dideli kambar

vią kainų. Savininkas \Vm. J. 
Aughtry, 3451 Miehigan ąve. Doug-

per Max M. 
in •" Chancery 
Court.

F. P. Bradchttlis, Atty.

NAUJAS PUIK1AUSIS NAMAS 
ANT BRIDGEPORTO

Parsiduoda šitas naujas mūrinis 
namas,, 4 pagyvenimai po 5 kam
barius,’ geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto, namas jau beveik užbaigtas,

------------- •-------------------------------- . 15 FLATŲ BARGENAS
„ . GRAŽUS 1927 ultra moderninis na-!

r-Acu maa» Batai po 4 kambarius, viskas' ,nas» *’“' .. n}?ya®rta\e;, $1**00 G^SIi i išrenduota, $12,000 į metus, gerai f i-. Pas Kohn, rendr-
j Kitus kaip rendą, 2 Hutų nau- nansUotas, turiu atiduoti savo $30,000|l nors. Savin------ -------

įas namas, uždaromi porčiai, neto- eqUe^y savaitę už geriausį cash!
1. knlvnrA aaIaH l.Mt,- pasiujymą arba ,Jainysiu į lotuR ar-

? ..a 11’ j c ’ ha mažesnį namą, šaukit savininką1 $14500 kitus kaio rendą. Sa- Columbus į12i. ” 
linkas. Hemlock 4900. . ■

12 APARTMENTŲ namas, 2934; -------------
Baile Plaine avė., po 4 kambarius,; MODELINIS NAMAS 
oirmos klesos. lotas 50X125. neto-* Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
Ii 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 7 kambarių, Colonial stylUius namą, 
sykius rendos. Savininkas Bucking- j presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
ham 0877. Į presuotų plytų, graži tile prausynė,
---------------------------------------------- įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektrl-

PARDAVIMUI naujas npartmen- "6 le’la“”®. kieto medžio grindys, ce-
pastatytas ant dviejų lotų, yra tik- | tinis nnnmsir 'k'rautuvS, FdldSo. montuotas skiepas. Namas kuriame

^.uvis su skiepu '£-4 k’S^KyventumM su paeididži.vimu, Vi.i 
riu apartmontal. 4 karų garažas, n>oderniški pannkumai,.tas namas 

... ...... * , $6540, su 840.000 galit- veik- yra puikiausiai pabudavotas savo rų-
lausia mada. Kad suprasti verte Si- tl k“|na s53 oon. priimsiu lotus kai- Sies Del informaei ų ir pasikalMjimo 
o namo, reikia būtinai ji panrnty- ; įnK>kCjlinq. Mes pastrtysim bun- Sa«kit Mr. Tompkins, Kildare 1969. 

ti. Kaina visai prieinama ir galima įa|ow> 2 flatų namą a»»t jūsų loto. Mes pastatysime ant Juru loto namą 
arba musų loto lik biskj įmokėjus, be {mokėjimo.
3801 N. Crawford avė. Irving 2634.! ............. .........—

rai praktiškiausias ir dalinai gra
žiausias, dideli kambariai, Šviesus 
iš visu pusių, viskas pagal nau-

<1/1 U* vi.tui J>l (Vilnium ll fąciiiiuaa
pirkti su mažu jmokčjimu. Kreip- 
L‘tės pas:

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
748 West 35th Street 

Naujam ofise
Telefonas Boulevard 0012.

GRO.IIKI.LS pianas kaip naujas, PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me- 
$!_.>, parduosiu atsakantiems dinis namas, Storas, 5 kamb. pagyve- 
nrrns už cash, kitus, išmokėji- njnruj jr geši karbariai viršui. Vanos, 
w°!S. ’i l,?s ,n^,lcslus* South e|e)įtra jr gasas. Rendos neša į mė-
Jlalsted st. Ist tloor.____________ I nesi $^0, bet galima gauti ir daugiau.
---------------- - ----------------------------- - Morgičiai $2500. Savininkas mainys . .... At_U2 $75 nupirkite mano beveik . tą namą ant loto ai* automobilio, 
naują Stark Grojiki| pianą, 180 ro-' sišaukit greit pas 
lėlių, stiklinis cabinet ir suoliukas. BFTn. J. KAZANAUSKAS, 
M. Walski, 2332 \V. Madison st., 1 1 2242 West Ž3rd Place,
fl. front. Roosevelt 8887

■ • A

GERAS inveslmentas. Pardavi
mui 3 nauji mūriniai 2 flat ■ 
mai, f “ ‘ ‘ ...........
pavienis apšildymas, 2 karų gara- Į rot furi būt i 
žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, jg, Veikit greit, savininkas Dr. Ė. Di 
$16,000. 2252 N. Oak Purk avė. ros8> 923 Rush St. Tel. Whitehall 6567 

Mcrrimac 8737. ______ _ _ - ______ _________

PUIKUS investmentas.

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

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

Dykai

REALTY. &

6305 S.

MORTGAGE CO.

VVestem Avė

1 NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

Miscellaneous
Įvairus

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

24 mėnesiai išmokėjimui. Gani ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triąngle 8234

Educational

Našlė turi parduoti! Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mūrinį bungalow,Į mus olselio kainomis. Jus nepriva

lai ir pusryčiams' loto mokėti DIDELIŲ KAINŲ, 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga-' Nors musų yra didelė kompanija, Mes 
sas ir visi įrengimai ir apmokėti, bet mes suteikiame asmenini patar- 
rendos $76 į mėnesį, apsimoka pats navimą.
per save, $9000, cash $3000, kitus Southend Plumbing & Heatmg 
po $45, su nuošimčiais. Belmont Supplv Co.
G778. ‘ I 2108 So. State St.

________ į Tel. Calmnet 4200
HELICOPTER

Kas nori įsigyti aeroplana — 
kam- f°°t power, pakelia 300 svarų, $3800. 
nvshi Gasolino jėga

PARDAVIMUI naujas 15 apt. na- 
iivyiic avv>., k«m- _ f 

rendų $11,070. Mainysiu 
Savininkas Austin 0925. $4500. 4634 W.

AGLYS
DRESSMAK1N0 SCHOOL 

išmokinsime jus Deaigning, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
Ir •1 1 fi

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

AR JUS NORITE 
didesnį -užmokesnj, geresnes darbo 

jėga pakelia 500 svarų, sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
4 W. Erie St. Austin 4204. bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

---------------r------. ---į* Mechanikos pamokos ant kostumerių
BUDAVOJAM karų duos jums galę greičiaus ir ge-

*———— ; porčius, taisom įvairų "^Mo da - Į riaug jgmokų to amato Ir gleitu lai-
PARDAVIMUI nnujne 6 knmbn-; &odkej?maI^WoSt?fJ cXwuctlon

SLmiXt »iowvkndk;”X k :&3%ve’‘crn avc-r>hont 
.lomas .tilo prausinbs sienos, gele- Henilock 3768' 
žinkelių ir gatvekarių transporta- 
cija. 8824 S. Raeine avė. Tel. Be- 
verly 6540.

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koperacijoj su Cfilcago Trust 
Company ir Metropolitan Life 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 
šitą planą, mos finansuosime Ir pa
statysime namą dėl jūsų pagal jū
sų norą. Jums nereikės mokėti ii ’ 
nigų kol tik namas nebus užbaig
tas, o paskiau turėsite mokėti taip

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy-1 
kai. 126 W. Grand avė. Suji. 7744.

— -......... - ■ ■ --------------------- - • ■ ■ I

MES parduodame olselio kaino-! 
mis visiems.

Beople’s Plbg. & Htg. Sup.^Co., 
490 Milwaukee avė.
Haymarket 1018—4221 . **

Bridgeport Paini juk 
& Hardware Co. >

ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W Madtaon Street

Pardavi- kaip rendą. Jei jųs pašauksite te-
1 nauji mūriniai 2 flatų na- niuj g apt. namas pigiau nęgu 5% lefonu Boulevard 3380, arba ątsi- 
5—5 kambarių, moderniškas, i sykių rendos, prie Jackson bulva- lanky; 
u- —- o v—., —-- i . . . . aprduota iki spalio klnsh

GERI AUSIS bargenas North West 
$4000 cash nupirksit equity mo- aide, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 

derniŠko 2 flatų namo, 8112 Vcrnon ražas. Kaina $5,600, cash $800.‘ 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis1 Atsišaukit: 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, J. R. BRUCE ,
savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw j 745 N. Hamlin Avė.
8370. Kedye 7891

norą. Jums nereikės mokėti pi- Malevojam ir popleruojam. Utiaikon 
malavą, popierą, stiklui ir t t

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7283 

J. 8- RAMANčJGNt,',
------- ---- levui U JUUU, (uua 
lankysit i musų ofisą, mes išaiš 

me jums visas smulkmenas.
W. A. W!LKIN &

812 \V. Garfield Blvd. Ivd. 3380 j

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv— 
sun parlor, knygynas, panel valgoma
sis kambarys, tile vana, įmūryta prau- 
synė, padestal lavatory, virtuvės cabi- 
net, miegojimui porėtai, gristi viškai, 
pleisteriotas skiepas, k. v. Š. 6740 So. 
Laflin Rep. 3818.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

, jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį Žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

KRAUTUVIŲ FiKCERIA)
Grosemių, BuČef- 
nių, Delikatessen. 
Restau rantų-, Ken- 
džių, Bekemių, Mu 
sų specialumas. Ge- .........  UR<i rm

patarnavimas, žemos $om atsilankyti nuo 9 ryto iki 9 
vakaro. Bridget Paunažas’ 3435 S.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street Union avė.

ras ] 
kainos.

PIANO ir violin instrukcijos. Pra-
vakato. Bridget Paunažas* 3435 S.


