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Represijos Lietuvoje 
nesiliauja

Rumanijoj kilus revoliuci
ja prieš valdžią

Sovietai amnestuoja tik krimi
nalistus; politiniams 

amnestijos nėra

Amnestijos politiniams 
sovietijoje nėra

r
švenčiant bolševikų rcvoliuii 

jos sukaktuves bus tik kri
minalistai paleisti

Žiaurios represijos Lietu
voje nesiliauja

Kariuomenės kapitonas ir pen
ki kareiviai sušaudyti; 10 
pasmerkti kalėti

Speciali nė New York Times 
kablegrama iš Varšavos, datuo
ta spalių 29, praneša:

Lietuvoj eina nepaliaujamos 
represijos, atkreiptos prieš mi- 
nisterio pirmininko Voldemaro. 
Lietuvos diktatoriaus, valdžią.

Karininkas Karsitis [?], 
Penkto Lietuvos regimento pir
mo bataliono, kapitonas, kartu 
su penkiolika kareivių buvo

Visoj Rumanijos žemėj 
kilus revoliucija

C BUDAPEŠTAS. Vengrija, 
spalių 31. — Vietos laikraščių 
gauti iš Rumanijos sienos pra
nešimai skelbia, kad visoje Ru- 
manijoje kilus revoliucija prieš 

1 premjerą Bratiano valdžią.
Tie pranešimai tečiau iš kitų 

šaltinių kol kas nepatvirtinti.
j BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 31. — Laikraščio Politi
ka gauta iš B uc h a ręsto žinia 
praneša, kad Humanijos garni
zonams duota įsakymas būti 
pilnai prisiniošusiems, kaip Ka
rui. Vyriausybė daranti tai, bh

RYGA, Latvija, spalių 31.— 
Sovietų spaudos pranešimu, 
švenčiant dešimties metų bol
ševikų revoliucijos sukaktuves 
amnestuoti bus tik kriminali
niai elementai, kurie yra užda
ryti sovietijos kalėjimuose. 
Ta amnestija kai kurie krimi
nalistai bus visai paleisti iš 
kalėjimų, kitiems vėl sutrum
pintas kalėjimo terminas.

Politinių kalinių, taip pat 
kalėjimuose uždarytų arba iš
tremtų prekininkų ir nubaus
tų už suktybes sovietų valdi
ninkų amnestija visai nelies.

Leningrado laikraštis Prav- 
da. kalbėdamas apie amnestiją, 
sako, kad Ixmingrado ir Mask
vos apygardų kalėjimuose Ir 
koncentracijos punktuose esą 
uždarytų 7,000 plėšikų, vagių 
ir kitokių kriminalistų ir visa 
pusė jų, einant amnestija, bus 
paleisti. *

Kova Rusų komunistų 
partijos viduj

MASKVA, spalių 31. — Ko- 
munistų partijos organas Prav- 
da pradėjo spausdinti stenogra- 
fišką pastarosios centralinio 
komiteto sesijos protokolą, iš

i Pacific and Atlantic Fnuto,
Vokietijos ambasadorius Washingtone ir vienas žymiausių 

Vokietijos diplomatų baronas Ago von Maltzan, 50 m., kuris liko 
užmuštas nelaimėj su aeroplanu Turingijoj. Jis skrido pas savo 
žmoną ir dukterį Muniche.

atiduoti karo teismui dėl to, 
kad jie priklausę socialistų 
partijai. Jie buvo kaltinami dėl 
bandymo organizuoti ginkluotą 
sukilimą prieš esamąją valdžią.

jodama galimų neramumų ry-'kurio aiškiai matyt, koki ašt
rus ginčai, kivirčai ir asmeniš
ki užsipuldinėjimai ėjo taip 
valdančiosios lakcijos ir opozi
cijos atstovų. '•

1 Tos aitrios kovos taip Stali-

šy su tautinės ūkininkų parti
jos kongresu Alba Julia mies
te.

Nugina žinias apie ne
Kapitonas Karsitis ir penki ramUmUS Rumunijoje no ir Trockio sekėjų įdomiau-

Bandymas nužudyti Grai 
kijos prezidentų

Kasyklų darbininkų 
streikas Coloradoje

ne-

Iš Klaipėdos KraštoNori įsteigti taik? tarp 
darbo ir kapitalo

Anglijos samdytojų ir darbi
ninkų vadę pasitarimas dėl 
industrinės taikos
LONDONAS?* "spalių 31. — 

Britų darbo samdytojuose ir 
darbininkuose kilo mintis pra
dėti kampaniją dėl suturimo 
industrinės taikos. Pirmas žin
gsnis buvo padarytas Mansion 
namuose, Londone, kur Londo
no meras buvo pakvietęs kuo
pelę darbo samdytojų ir darbi
ninkų vadų "pasitarti prie 
stiklo arbatos.” šiame susirin
kimėly buvo patiesti pagrindai 
Industrinės Taikos Sąjungos 
organizacijai, kuri per ateinan
čias keletą savaičių bus bando
ma sudaryti, laikant tuo reika
lu visą eilę mitingų.

Vyriausias to plano iniciato
rius yra Sir Alfred Mond, vie
nas didžiausių Anglijos darbo 
samdytojų. Jis yra pirmininkas 
Imperial Chemical Industries, 
Ltd., didelio Britų trusto, tu
rinčio artimų ryšių su Vokie
čių chemišku sindikatu. Karo 
metais jis buvo vienas Lloyd 
Georgo’o patarėjų, bet nesenai 
oficialiai perėjęs į konservato
rių partiją. ............

Kartu su Mondu, Britų pra
monei stabilizuoti dirba Sir 
Josiah Stamp, žinomas ekono
mistas, Midland ir Scottish g<- 
fežinkelaų kompanijos piinr.v- 
ninkas, ir lordas ‘ Ashfield, 
Londono požeminių kelių ir 
busų sindikato galva. Jiems 
pritariąs taipjau lordas Ixm- 
donderry, vienas didžiausių 
Anglijos kasyklų savininkų.

Iš darbo atstovų tą planą 
remia J. II. Thomas, geležinke
liečių vadas; Herbert Smith, 
angliakasių federacijos pirmi
ninkas, ir Philip Snovvden, Dar
bo Partijos finansų ekspertas. 
Sako dar, kad Ramsay Ma.e- 
Donald taipjau tam simpati
zuojąs.

Minėtame pasitarime Sir Ai- 
fred Moind pareiškė, kad tai
kai ir pastovumui industrijoje 
patikrinti, pirma turį būt nu
statyti šie penki punktai: 1— 
algos; 2—darbo patikrinimas; 
3—darbininko stovis; 4—dar
bininko dalyvavimas kontrolėje 
ir informacijoje; 5—darbinin
ko dalyvavimas pramonės pa
sisekime ir pelnuose.

Svarbiausia betgi šio plano 
dalis yra. sudarymas visos ei
lės darbo tarybų, pradedant 
nuo mažiausių fabriko vienetų 
ir baigiant generaline kompa
nijos taryba. Pastarojoj sam
dytojai ir darbininkai turėtų 
po lygią atstovybę, ir jų pacta- 
rytos sutartys turėtų galioti 
penkeriems metams.

KOMUNISTŲ PROKLAMA- 
CLJOS

Spalių 15 dieną iš nakties 
įvairiose Klaipėdos vietose rus
ta išmėtytų komunistinių pro
klamacijų. Daugiausia jų buvo 
plačiųjų ir siaurųjų geležinke
lių stočių rajone, o taipogi 
daugelis piliečių rado jų savo 
laiškų dėžutėse. Proklamacijų 
yra 4 rųšys, visos lietuvių kal
ba. Dvi jų pasirašytos Lietu
vos Komunistų Partijos (Ko- 
mintemo sekcija) Centro Ko
miteto, 1—Vyriausio Lietuvos 
Komiteto kovai prieš fašizmą 
ir Lietuvos Rairdonosios Pagel- 
bos Centro Komiteto —I pro
klamacija. Proklamacijose 
kreipiamasi į darbininkus, val
stiečius, kareivius, valdinin- 
kuš ir tarnautojus. Po dviejų 
lapelių pažymėta spaustuvė 
“Kova”, o po kitų dviejų — 
spaustuve “Spartakas”, abi 
Kaune.

PARDUODA UKIUS
Šilutės apskrityje per praė

jusį rugsėjo mėnesį įvyko 48 
nekilnojamojo turto — ūkių ir 
piečių pardavimai, žemės kaina 
labai įvairi, nuo 4OO' litų iki 
2.000 litų, atsižvelgiant j že
mės ir trobesių rųšį. Pirkėjai 
ir pardavėjai buvo daugiausia 
vietos gyventojai ūkininkai ir 
nežymioji daly kitų profesijų 
žmonės.

Vokiečių lakūnas skren
da i Indiją

BENDER ABBAS, Persija, 
spalių 31. — Vokiečių lakūnas 
Otto Koennecke, kurs aeropla
nu Germania bando per rytus 
skristi į Jungtines Valstybes, 
šį rytą Išskrido iš čia į Kara- 
chi, Indijoj, 700 mylių tolumo.

Koennecke išskrido iš Koel- 
no, Vokietijoj, rugsėjo 20 die
ną, bet askridus į Bagdadą 
buvo sugedęs aeroplanas. La
kūnas dėl to buvo priverstas 
kurį laiką sugaišti.

Jaunas komunistas šovė į Kon- Gubernatorius laiko streiką 
teisėtu ir grūmoja streiki
ninkams represijomis

duriotį ir jį sužeidė; šovikas 
suimtas

kareiviai buvo pasmerkti mir
ties bausmei ir tapo sušaudyti, 
o likusieji dešimt kareiviu nu- Rumanijos legacija 
bausti kalėjimu nuo uenkeriu įleido formali pranešimą, ku-I1'“011, v),,uzlvs I"-- . . .iki penkiolikos metų. **iriame sako, kad pranešimai iš , k«ln]e " mieste. Jis paša- kar |,uv0 padarytas atentatas

PARYŽIUS, spalių 31. —
Paryžiuje

šia dalis buvo, kai vienas opo
zicijos vadu, Smilga, ėmė ata
kuoti valdžios ekonominę poli- ATENAI, spalių 31. — Va-

. Berlino, Viennos ir Budapešto 
apie kilusius i

60 žmonių žuvo per audras ypa*api* “H c r konfliktus Transilvanijoje iri
Did. Britanijoj i!esa,abi^-

J kė, kad komunistų partija ne- prieš <“ 
neramumus1 lUi- «a!inti 'Staoruoti tokių dalykų, Konduriotj.

i kaip inflacija ir nuolatinis čer
vonco smukimas

31.
per

DENVER, Colo., spalių 
— Gubernatorius Adams 
adjt.-gen. Newloną pranešė 
kasyklų darbininkų streiko va
dams Walsenburge, kad tą 

dalyvauti bur- streiką jis laikąs neteisėtu. Del

Graikijos prezidentą

Prezidentas buvo atvykęs į
........................................................ ’r amžina, miesto rotušę dalyvauti bur- streiką jis laikąs neteisėtu. Del 

________ neteisingi. sk^udžiai jaučiama prekių sto- mistrų kongrese. Jam dar ne- tos priežasties vyriausybė dau- 
Prane.šime sakoma, kad Kurna- ^a‘ ^°’ ne^urint &ero ^er‘ išlipus iš automobilio,
nijos vyriausybė jokių nepa- liaus’ Jav? ^ampylai šiemet esą koks jaunas vyras šovė į jį iš streikininkų bandymų trukdy

dami g mažesni:, ne kad praeitais revolverio. Kulipka, prasimušus ti kitiems angliakasiams dirb- 
ipro automobilio langą, įstrigo ti, rengimų bet kurių demon- 
• prezidentui į smilkinį. Žaizda stacijų arba statyjno pikietų.

jau

esą
kažin įgiau nebetoleruosianti jokių

LONDONAS, spalių 31. — . .., . .. . v prastų priemonių tvarkai kras-PaFKŲausidmis Rimonis, . per 1 
audras,, kurios nuo praeito pen- 
ktadienio siautė Britų salose, 
žuvo daugiau kaip šešios de-t 
šimtys žmonių.

Didžiausias žmonių aukų 
skaičius buvo dėl sudužimo 
žvejų laivų vakariniame Airi- 

’jos pakrašty, kur bendrai žuvo 
keturios dešimtys 
tose, kur audros 
ryta milžiniškos 
žalos, siekiančios 
bonus dolerių.

metais, nors piutė prasidėjus 
dvi savaites anksčiau.

Kalbėdamas apie

žmonių. Vie- 
siautė, pada- 
materialinės 
bendrai mi-

Septyni Meksikos maiš
tininkai nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 31. —» Praneša, kad Vera 
Cruzo apielinkėje įvykęs susi
kirtimas tarp federalinės Ka
riuomenės dalies ir maištinin
kų būrio. Septyęni maištininkai, 
jų tarpe du jų vadai, buvę nu-

Penki 
vadas

kauti, kiti išbėgioję, 
maištininkai ir vienas jų 
buvę sugauti nelaisvėn.

ARABAI REIKALAUJA 
FRANCUZŲ NELAISVIŲ 

$312,000 IŠSIPIRKTI

te išlaikyti nesiėmus, kadangi
tani nesą reikalo. Legacija taip .
pat nugina pranešimus, kad i Ya anias ap,e kaimą, betgi
tarp regentam ir Bratiano Pareidamas nurodė į
valdžios kilę nesutikimų. procesą nepaliaujamo l 

kijos skaidymąsi į dvi vyriau
sias klases, į turtingųjų, ku
rie nuolatos vis turtingesni da
rosi, ir į neturtingų, suvargu
sių, kurių likimas kas metai 
darosi vis sunkesnis.

Keturi asmenys žuvo aero 
1 planui nukritus

SOUTH PLAINFIELD, 
J., spalių 31. — Vakar 
New Mark et nukritus 
penkių pasažierių 
užsimušė keturi asmenys: ae
roplano pilotas Leroy Thomp
son, jo sužieduotinė Miss Eli- 
zabeth McGowan, mokytoja, ir 
jų draugai, VVesley Hubbell ir 
George llaubner.

N. 
ties 

žemėn 
i aeroplanui, 
asmenys:

Maximilian Harden 
mirė

Trys kasyklose žuvusių 
darbininkų kūnai išimti

spallų 
kasyklų 
praeitą 
septyni

HOUGHTON, Mich., 
31.— Iš Quincy vario 
kuriose dėl įvykusio 

Iš šeštadienį sprogimo 
darbininkai buvo užberti 4,100
pėdų po žeme, iki šiol gelbėto
jų kuopoms pavyko trijų žuvu- 

CASABLANCA, Moroka, sp. šiųjų kūnai atkasti ir išimti į 
31. — Arabai, sugavusieji paviršių. Kitų keturių vis dar 
francuzų gubernatoriaus The- ieškoma.
odoro Steego giminaičius Ivee ----------- -r-----
Steegą ir Jean Mai'lletą ir jų
drauges, baronesą Steinheil ir — Netoli nuo čia susikūlė iš- 
m-me Prokorovą, medžiojusius trukęs iš bėgių Great 
Atlaso kalnuose, reikalauja iŠ 
jų 8 milionų frankų (apie 
$312,000) išsipirkti. Nelaisviai 
laikomi Suiharoj, apie trisde
šimt mylių nuo Beni Mellalo. .vagonų griuvėsiuose palaidoti.

BERL1NAS, spalių 31. — 
Sekmadienio vakarą Mointana 
Vermaloj mirė Maxnmiliaji 
Harden, išgarsėjęs vokiečių 
publicistas ir kritikas, per 
trisdešimt metų leidęs ir reda
gavęs savaitinį žurnalą “Zu- 
kunft” (paliautas 1923 me
tais). Harden buvo 66 metų 
amžiaus ir mirė bronchų užde
gimu.

"Harden kilimu buv žv4 
Tikras jo vardas pavardė buvo 
Isidor Witkowski. Del nesutiki
mo šeimynoj jis, dar 16 metų 
amžiaus būdamas, tapo krikš
čionis ir priėmė kitą vardą pa
vardę.]

esanti nepavojinga. šiuo tarpu streikuoja
I Šovikas buvo tuojau suim- apie 12,000 angliakasių, 

ukinin- tas. Jo vardas —- Zafira Gus- 
sis, 25 metų amžiaus. Jis esąs 
komunistas, vieno komunistų 
laikraščio korespondentas, 
prieš keletą dienų į Atėnus at- Į 
vykęs iš I^arisos. Viešbučio nu
mery, kame jis buvo apsigyve
nęs, rasta įvairios komunistų 
literatu ros.

Sako, kad Gussis 
nęs policijai, jogei jis norėjęs dajlyvajusiiaiiti 
nužudyti prez:dentą, keršyda- konferencijos 
mas, kad Graikų valdžia atsi- komisijos darbe, 
sakius duoti jam pašalpos, kai t ______
jis buvęs be darbo.

SSSR dalyvaus nusigink 
i lavimo komisijos darbe

GENEVA, Šveicarija, 
31. — Rusija 

prisipažl- Sąjungai, kad

spalių
Čia suimta aštuoniolika 

kaip slaptų

SANTA ANA, Cal 
31. 
rusų, įtariamų 
ateivių. Suimtieji sakosi, kad
jie atvykę į Californiją ap
žiūrėti žemės ir apsigyventi.

ORH

SUPERIOR, Wis., spalių 31.

North
ern geležinkelio rudą gabenęs 
traukinys. Vienas žmogus buvo 
užmuštas, kitų trijų pasigen
dama. Manoma, Kad jie yra

Trijų tariamų Anglų 
- šnipų sušaudymas
MASKVA, spalių 31. — So

vietų teismo mirties bausmei 
l>asmerkti, tapo sušaudyti du 
broliai, Vladimiras ir Kirilas 
Prove ir jų švogeris Korepa- 
nov. Visi trys jie buvo kaltina
mi dėl šnipavimo Anglijos rau
dai. <

spalių 
Tautų 

valdžia
pranešė
sovietų 
nusigink^ Vimo 
priruošiamosios

Karo paliaubų šventė 
lapkričio 11

SPRINGFIELD, III., siMilių 
31. L— Gubernatorius Small 
šiandiie išleido proklamaciją, 
kuria jis kviečia visus Illinois 
žmones ateinančią lapkričio 11 
dieną švęsti kaip karo paliau
bų devynerių metų sukaktuves. 
Tą dieną, lygiai 11 valandą ry
to, žmonės prašomi atsigrįžti 

tveidu į rytus .pasauliniame Ka
re žuvusioms pagerbti.

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

Didėjąs debesiuotumas; ne
didelė temperdturos atmaina;
vidutinis mainąsis vėjas. tvatp ūmu uttvti u. jv yau xt*<v

Vakar temperatūros buvo ry vedė. Rytoj abudu bus pa- 
tarp 58° ir 67° F. laidoti. Giroz nušovė pačią ir

Šiandie saulė teka 6:g2, lei-'pats nusišovė. Kaimynai sako, 
džiasi 4:46. \Mėnuo leidžiasi kad Giroz per pastarus kelis 
9:32 vakaro. (mėnesius stipriai gėręs.

GIRTUOKLIS NUŠOVĖ PA
ČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

LA SALLE, III., spalių 31.— 
Vakar sukako lygiai metai, 
kaip Emil Giroz ir jo pati Ma-

Meksikos geležinkelie
čių streikas neteisėtas

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 31. — Federalinė arbitraci- 
jos komisija išsprendė, kad 
Southern Pacific geležinkelio 
Meksikoj darbininkų streikas 
yra neteisėtas. Geležinkeliečių 
vadams pranešta, kad darbi
ninkams duodama septyniasde
šimt dvi valandos laiko grįžti 
Į darbą; priešingą atvejį jie 
busią visai atleisti.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

■ /

yra trya ifi daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
si.Kitėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

. 2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halstcd St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKA1Č1O APTIEKA. 527 W. 120th St.

• RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
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Įvairenybės
Metrinių mastų ir saikų 

prototipai
Dabar vartojamieji metriš- 

kieji mastai ir saikai buvo vi
sų pirma įvesti Prancūzijoj 
1*95 m. prancūzų vyriausybei 
pasiūlius ir pavadinti “inetriš- 
l.i j r. sistema”, šios sistemos il
gio vien tas nustatytas metras, 
rtatinkąs vienai keturiasdešimt 
milijoninei Paryžiaus meridia
no daliai. Nors vėliau paaiškė
jo, kad nustatytasai metras nė
ra ideališkai tikslus paimtajam 
ilgiui, tačiau jis palikta toks, 
koks seniau priimtas. Skysčiams 
ir biralams saikuoti vienetu 

. nustatyta dešimtoji kibiro da
lis ir pavadinta litru; žemės 
ploto vienetas, lygus 100 kvad
ratinių metrų, pavadintas akru; 
svorio vienetu i>aimta tyro van
dens vienas kubiškas centri-l 
metras (šimtoji metro dalis) iri 
pavadinta gramu. Visi dydžiai, 
vartojami didesni ar mažesni, 
kaip metrinės sistemos nusta
tyta, vadinami jei didesni, pri-| 
kergiant iš pradžių graikiškus 
pavadinimus: delia (dešimt),! 
geklo (šimtas), kilo (tukstan-Į 
tis), pavyzdžiui: kilometras =| 
1000 metrų ir t. A, o jei ma-1 
žesni — prikergiant tų i>at 
tvarka lotyniškus skaičiavimus: 
deci (10), centi (100), milli 
(1000), pav., milimetras reiš-1 
kia mastas, 1000 kartų trum-l 
pesnis už metrų ir t. t.

Mftrįškoji sistema viena ge-1 
riaušių iŠ visų vartojamų mas-1 
tų ir saikų sistemų ir dėl to ji 
įvesta visose kultūringose vai-Į 
stybėse, išskyrus Angliju iri 
kai kurias Amerikos valstybes. Į 

Pirmieji mastų prototipai ar-1 
ha pirminiai mastai yra pa-l 
dirbti iš brangaus metalo 
platinos ir laikomi Paryžiuj Į 
tam tyčia pastatytam trobesy 
net trijų gyvenimų gilumoj i>o- 
žemy. Greta pirminių mastų 
yra padirbta keletas tokių jiems I 
tolygių, kurie vadinami “kopi
jomis” ir laikomi kartu su pir-1 
mintais. Laikas nuo laiko Pa-1 
vyžiuje kviečiama tarptautiniai I 
mastų ir saikų kongresai, kurių 
metu ir daroma tarptautinių 
mastų patikrinimas su pirmi
niais. Daroma tai vietoje, kad 
nešiojant mastai nenustotų sa-

vo ilgio ar svorio, nors ir ne
apsakomai mažos dalies. Met
rinės sistemos prototipai laiko
mi plieninėj spintoj, kuri įmū
ryta sienon. Spinta atidaroma 
tik kongresų metu, kurie įvyks
ta kas dveji metai, o šiaip ji bū
va visada uždaryta.

Staiga pralobti norin
čių išnaudojimas

Ispanai labiausia kaip kitos 
kurios tautos žmonės mėgsta 
įvairias loterijas ir tokius loši
mus, kurie labai daug žada, bet 
nieko nedu(xla. Praktikai ame
rikiečiai, pastebėję šių ispanų 
budo ypatybę, daro gerus biz
nius įvairių loterijų pagalba ir 
turtėja ispanų silpnumo dėka. 
Jiems išgalvojama įvairiausių 
loterijų, kuriomis kaip vora
tinkliais aklos musės gaudomi 
ir viliojami uolus savo “laimės 
mėgintojai”. Tik reikia įtraukti 

I ispaną j lošj ir duoti pradžioje 
I jam kiek išlošti, tuomet jau jis 
taip įsikarščiuos, kad visa pra
loš. Loterijų gamyboj prieina
ma prie tokių keistenybių, kad 
net takso motorų (automobilis, 
kurį už pigių kainų galima iš
nuomoti) ratai tam tikslui pa
naudojami. Nesenai viena Mon- 
tevideo mieste Uragvajaus val
stybėje taksomotorų bendrovė 

Į išleido savo automobilių, kurių 
užpakaliniai ratai turėjo nuo 1 
ligi 20 dalinimų ir nejudantį 
rodiklį. Keleivis, sėsdamas j 
takso motorų nurodo automo
bilio rate savo laimingųjį nu
merį. Jei reikiamoj vietoj susto
jus automobiliui pasirinktas 
numeris atsidurs ties rodikliu 
— keleivis išlošė ir už prava
žiavimų ničko nemoka; prie
šingai — užsimoka nustatytų 
mokesnį.

Tokia loterija — musų kraš
te susilauktų tik pajuokos ir 
vargu ar atsirastų abcjojus ‘‘sa
vo laime” laksomotoro rato iš
mėginti, o tuo tarpu Monte- 
video įvedusi šią naujanybę 
bendrovė nespėja keleivių ve
žioti ir baigia nukonkuruoti ki
tas, taksomotorų bendroves, ku
rios taipjau ruošiasi išgalvoti 
ką nors panašu.

Lietuvis Kontrakte

Rado didelio miesto 
liekanas

Gyvuliai nujaučia 
žemėn drebėjimų

jis liovėsi gana anksti' prieš že
mės drebėjimui įvyksiant.

» ——— — ............ .. ..... ■
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
. M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir nenus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Electric

Street

Metropolitan
Shop 

2215 W. 22nd 
Fbune ( aitui

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję

Naudokite

JUSU zkKYS

Shufjor JBranU
€ovqI) fepvup

turtai 
apsau

Jūsų akys tai Jūsų didelis 
Saugokite savo akis ir sykiu 
gokite savo sveikatą. Jei nesveiko^ 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kunaf 
nesveikus.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki 
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETH1STAS 

3101 So. Halsted St.

(Inkare Rūšies Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik 

“ANCHOR”
(Ištarkite “ENKER”)

S. U. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Bu i ta m notoj a»

2311 W 23rd PI. 
ChilaKo. Iii

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Ten ir iš LIETUVOS I 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos lab'u

COLUMBUS j 
\rh» kitais tins linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba- y 

ri.ii, tiktai staterooms
NOKTU G E X M A N j

LLOYD
I0C N. LaSalIe St., Chicago, III. 

arba pi iv virtinių agentų

PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS s

Padarytos iš 76 ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds.” Dailus užbaigimas 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEAlfL QUEEN”

Katalogus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC CO,
4639 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

Rytinėj Afrikoje Bombaso 
apylinkėje, prie pat juros ras
ta didelio ir gerai {stiprinto la
bai seno miesto liekanos. Ko
kio miesto rastosios liekanos 
yra — tikrai nežinoma. Ar 
cheologai spėja, kad tai busią 
padavimuos minimo Gedi mies
to liekanos, kurį radęs garsus 
senovės jūreivis Vaško de Ga
ma.

/

Svarbus išradimas 
rukovams

nu-Priešingai ligšioliniam 
Statymui, kad tabako lapuose 
esantieji nikotino nuodai nei
giamai veikia rukovo kūnui, 
Berlyno prof&orius Neibergas 
patyrė visai ką kitų, ('berniškai 
ištyręs tabako lapus, Neibergas 
rado, kad juose yra žynius me
talinio alkoholio kiekis. Džio
vinant ir apdirbant tabakų, šio 
alkoholio dalis pranykstanti, 
bet vis tik nemaža jo ir lieka. 
Likusioji metalinio alkoholio 
dalis susimaišanti su durnais. 
Po šio išradimo lieka tik su
rasti būdų iš tabako visiškai 
metalinį alkoholį pašalinti ir 
;uomet‘ tabakas rūkyti busiąs 
beveik nekenksmingas.

Bridgcporto E 
Halsted st., ir Badžius ...... .....
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Marcus& C.urtis Roofing Co. 
3114 ČIgden avė.

Ofisas: Tel. Roekvvell 0762 
Namų Boek. 8179

APSAU- 
GOKIT 

SVEIKATĄ

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PATRULIU

d 
NTLSEPSO

7>e Comtnon Sensc Health Habtt
Bukit liuo.i nuo hIoku, jus turit saugoti 
savo gerklę ir burną. Vartokit Severu’s 
Antisepsol ųo išvalymo dantį). Jom up- 
miugos nuo užsikrėtimų slogom u, kuriai 
galite gauti bilc kada.

Nepa yginamo.s burnos 
gargaliavimui. Pasaldina 
saugoja sveikatą. Butelis 
vaistininkus.

REIKALAUK SAMUELIO
Bandymui buteliukas dykai. Reikalaukit. 
W. F. SEVERĄ CO., Dept. A, Cedur 
Rapids, lowa.

plovimui arbn 
kvapą — ap- 
60c. pas vatu

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 maudyklės ir kiekvienų kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu * 
ir gyvumu!

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

KušiNesonai Kryme, Piet 
joj, įvyko smarkus žemės dre- 
hėjįmas, kurį, kaip dabar aiškė
ja, gyvuliai jau iš anksto nu
jautė. Yra pastebėta, kad jau 
prieš keletu valandų prieš pir- 
mųjį sudrebsimą daug naminių 
gyvulių rodė baimės ir nerima
vimo požymių. •Karvės mauro
jo ir veržėsi iš tvartų laukan; 
šunys lojo ir staugė į žemę žiū
rėdami ir glaudėsi prie žmonių; 
katės pasirodė visų jautriau
sios. Jos diena anksčiau prieš 
drebėjimą kažkur pasislėpė ir 
atsirado tik dienai praslinkus 
po drebėjimo, visai sulysę. Ark
liai jau prieš keturias valandas 
pradėjo prunkšti ir baidyda- 
miesi i ietytis į šalis be jokios 
priežasties, o kai kur liovėsi 
ėsti. Net ir nerangusai vėžlys, 
nujausdamas žemes drebėjimų, 
pasidarė vikresnis, ir reikšda
mas baimes ženklus pradėjo 
po kambarį greit veblenti. Esti 
_____ ______ _______------ ------ J
PINIGŲ YRA DAUGIAU NEGU 

KUOMET JŲ YRA BUVŲ

no- 
rei- 
pa-

Gal tu neturi visą to kų 
rotum turėti, tečiau jei tau 
ketų daugiau tavo gyvybės 
laikymui, tai lengvai galėtum
gauti. Tu nesukrauni nei sau
lės šviesos, nei vandens, tečiau 
be jų negalėtum išgyventi nei 
pusės tiek kiek gali išgyventi 
be pinigų. Sunaudok išmintin
gai tuos pinigus, kuriuos turi 
ir nesirūpink. Jei turi kokią 
klintį su savo akimis, tai bū
tinai sužinok, ar ji nėra pavo
jinga.

DK. G. SERNER
3265 S. Halsted St. . 

Suteikia visiems teisingą 
patarimų.

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

"i"  ————  

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry*- 
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus tak
siukai iŠ dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
M ir 100.

SERGANTI ŽMONES
Del geriauRlo ir freičiauMio iisigydymo 

paaitarkit eu

B
Dr. B. M. Ross 

Specialistu
Jo trisdešimtis me
ti) pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy-’* 

rų pričminio kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedčlyj, Seredoj ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vukare.

^įjUĮfc Simpatiškas — 
Mandagus — 

®Geresnis *r
Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 (r 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12lh STREET

Tel. Kedzie 8902

3514 16 Roosevelt Rd. 
a r V St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, pales, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimų.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUšAŠ
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

AM ERIKOS ŽMONĖS ŽINO 
KAS YRA GERA

Jei mergina tikrai graži, nereikia 
antru sykiu žiūrėti, kad pamatyti. 
Jei cigaretai ištikro geri, tas leng-, 
va galima pasakyti iš pat pirmo 
pakelio. Geras rūšis greit pasirodo. |

Taip yra su Old Gold cigaretais,' 
naujais ir geresniais cigaretais 1927 
metų. Old Gold cigaretai patiks 
jums iš pat pirmo sykio, nes jie 
yra puikus cigaretai ir tiks jūsų 
skoniui. Old Gold užkariauja Ame-, 
rikos rūkytojus šturmu. i

Iš pat pirmo užsirukymo Old 
Gold cigaretų jus pamatysite, kad 
Jie yra padaryti iš geriausiai su- , 
maišyto tabako. Kuomet jus paban- 
dysit vienų, jus laimėjęs. Nepraleis
kit nei vienos dienos kol jus neper- j 
sistatysit save Old Gold cigaretams.' 
Nėra nei vieno sukosėjimo išrūkius Į 
ir visą vežimą.

Skaitykit Old Gold cigajretų car-1 
toon skelbimus Šiame laikraštyje. 
Išsikirpkite juos ir įsiklijuokite į 
savo knygą. Jie suteiks jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo i 
šeimynai ir draugams. Jie telpa re-, 
guliariai šiame laikraštyje.

TAUPYK PINIGUS TAMPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, furnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbę jų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveškit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boilerį, vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Chicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co.
654-66 W. Roosevelt Road

176 W. Lake Street
Between LaSalIe & Wells St.
2355 Milvvaukee Avė.
Betvveen California & Fullerton Avės.

853 W. 63rd St. 
Block vvest of Halsted 
3209 E. 92nd St.

South Chicago, III.

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme-

KfeinBl nis į shvo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šalta* oras.

Pašaukite mus telefonu
MUM J. - arl>a fdsilankykit | musų ofisą, o 

n>usM inžinierius išaiškins jums, 
VŽ/galite turėti apšildymo reik- 

menis savo namuose su mažomis
iHllIfllIlll išlaidomis-

Mes taipgi duodame reikalingus
V įrankius ir planą dykai,

M. LEVY & CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

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

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras' Muziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunsvvick ir R. C. A. 
Radiola, Atvvater Kent ir Freshman Radio.

Atvvater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
Čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra- 
dio seitus sutaisome.

laukiai—parankiausio, prieina- 
krautuvėje. Ateik ir pamatyk

Radio kokio tamista 
miausia kaina gausi musų 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik {Ine.}
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvienų vakarų iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 v. po piet.

Sitų kuponų prislųsdami mums arba atnešdami j krautuve, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vaidas ir Pavardė

M

Adresas .......................................................................................................... j
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

3621-23-25 So. Halsted Street
Didžiausia Lietuvių Rakandu Krautuvė Bridgeporte

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL’ DISTRIGT FURNITURE CO.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Federacijos Lietuvių Kliubų 
susirinkimas bus sį vakarą pas 
Meldažį. Bukite visi nariai.

Valdyba.

Rytoj SLA. 36 kp. 
susirinkimas

Trečiadieny, lapkričio 2 d., I 
įvyksta mėnesinis SLA. 36 kp. 
susirinkimas Mildos svetainėje, 
Bridgeporte.

Kaip girdėt, vakarienės ren
gimo komisija žada patiekti1 
savo atliktų darbų apyskaitą, 
kuri nebus tuščia; o musų dak
taras kvotėjas papasakos šį tą 
iš medicinos srities.

Visi nariai kviečiami atsi-1 
lankyti laiku, nes susirinkime į 
pradžia bus lygiai 8 vai. vak I

— V..

Cicero
Trečiadienyje, lapkričio 2 d , 

Liuosybės svetainėje kulbė'J 
Antanas Kupreišis, nesenai su-, 
grįžęs Amerikon iš Sovietu 
Rusijos. Prakalbų pradžia 7:8» 
valandą vakare.

A. Kupreišis jau turėjo pra 
kalbas apie Busiją Roselande j 
ir Northsidėje.. Rytoj bus j c
prakalbos Ciceroje. Išgirsite 
pasakojimų apie Busiją iš lu
pų žmogaus, kuris yra darbi
ninkas, kuris buvo karštas So
vietų Busijos šalininkas.

čia galima pasakyti, kad 
Kupraišis jau kitaip žiuri i 
Rusijos “rojų” negu seniau 
Jis paaiškins kodėl. Bukite 
prakalbose. įžanga visiems dy
kai. — Rengėjai.

Prašo greit atsišaukti
Jurgis Brundza tegul atsi

šaukia. Duktė Stelių guli Pro 
sbyterian ligoninėj. Nori tėvą 
matyti, arba, kas žinote, pra
neškite apie tėvą. Adresas; 
Presbiterian . Hospital, Wood 
and Congress streets, Chicago, 
III.

Pastabos
“Vilnies” burdingierius, Kvai

loms, sako, kad esą mes nenie
ki nt>m Dėbso, pasakom gerq žo

dį apie Maurerj ir daugelį kitų 
socialistų. Gazietos “pisorius” 
kaip lik ir apsilenkia su teisy
be. Vieną dieną jie apšmeižia, 
o kitą dieną aplaižo. Tai kaip 
tik ir yra tikras komunistų 
amatas tame dalyke.

* * *
Ar mes nesakėme, kad komu

nistai pradės šmeižti A. Kuprei- 
šį, kuris, parvykęs iš Busijos, 
pradėjo aiškinti tikrą padėtį, 
pradėjo pasakoti, kas dedasi Ru
sijoje? Dabar “Vilnies” komi
sarai net galvas purtydami 
šmeižia žmogų dėl to, kad tasai 
aiškina, kaip komisarai darbi
ninkus išnaudoja, o patys gy
vena juogeriausia.

* * * '
A. Kupreišis, vykdamas Ru

sijon, paaukavo “Vilnies” ir 
“Nelaisvės” fondan apie parą 
šimtų dolerių. Tuomet “Vilnies” 
komisarai statė jį pirmon vie
ton, kaipo pavyzdį kitiems. Ko
misarai tik garsiavo: kad dau
giau tokių darbininkų butų 
kaip Kupreišis! Bet šiandien 
pasirodė jie veidmainiai: šmei
žia žmogų, kuris aiškina teisy- 
bę.

' * * *
Iš Northsidės pranešama, kad 

maklioriui -Bacevičiui ir kitiems 
“Vilnies” komisarams nepavy
ko žmones apgauti ir aukų iš
kaulinti. Taip ir reikia, ba jau 
žmonėms iki gyvam kaului da- 
ėdė tų makliorių monkey biz
niai.

* ! komunistai džiauksmu netve-
Rusijos profesinių sąjungų ria. Bet kai darbininkas pasa-

k( misaras Tomskis pasakė Sta
linui, kad Busijos darbininkai, 
dirbdami nuo kavalkų, yra per
daug išnaudojami. Stalinas at
šovė: jei tu nenori šitos vie-1 
tos, cik sau, kitas bus tavo vie
toje. Tai ve kas pastato į Bu
sijos darbininkų unijų vietas 
vadus - valdžia. Busijos dar
bininkai, mokėdami mokesčius, 
neturi jokios teisės rinkti arba 
pašalinti tokius komisarus iš 
unijų vadų vietų.

“Vilnies” komisaras rašo, kad 
‘“Auditorijos” bendrovėje kas 
ten nori sukelti suirutę. Spėlio
ja žmogus nuo vieno ant kito, 
l>et nieko negali surasti, tiktai 
bile kitus pašmeižia. Bet man 
prisimena senas laikas, kai dar 
namas tik pradėtas buvo sta
tyti. Tada vienas žioplys, at
stovaudamas du vienos draugi
jos Šeru, norėjo patekti i direk
torius. Kai kiti paklausė jo, ar 
jis daug šėrų turi, tai tas atsa
kė, kad nei vieno ir kad jis jų 
nepirksiąs. Tai mat kokių geni 
žmonių randasi: nori kitų, šė-- 
vais bosauti.

* # *
Komisarai, kalbėdami SLA 

reikaluose, ir vėl mini Martin- 
kaitį, kurio jie buk nepažįstan
tys. Jie pavadina Martinkaitį 
melagiu. Lengva pavadinti me- 
’agiu, bet faktais atremti jo 
nurodymus negalite, ba jis pa
rodė jums visus faktus, kurių 
jus negalite užsiginti.

* * * 
ležednievnos komisarai rašo, 

kad profesorius Jerome Davis 
labai giriąs Sovietų Rusiją. 
Tiems komisarams nesvarbu, 
kas giria Rusiją, kad ir aršiau
si darbininkų priešai, bile tik 
giria ją. Kartais Rockefeleris, 
kartais Morganas pagiria, tai

TIKRAI PASALINA 
SKAUSMĄ

Kentėtojai dėl aštrių, tarsi peilio 
skausmų, atšipusių, erzinančių^ nuo
latinių skausmų, su kuriais surišti 
inkstų priepoliai ir kepenų negalės 
gali rasti pagelbų naudojant John- 
son’s Red Crossv Kidney Phister. Jis 
teikia beveik ūmią pagelbų nuo bai
sių skausmų ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jūsų daktaras 
Jums prirašys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
ter negali būt laikomas kaip gyduo
lė bile kuriuo žvilgsniu dėl šiij orga
ninių netvarkų — Jūsų gydytojas ta
me tur būt jsitikrinęs ir jo gyduolės 
naudojamos savo keliu,

Klasteris šildo ir švelnina ir jo gy
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog j apimtas vietas. Buk tik
ras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

PASKUTINES KELIOS DIENOS 
ŠIO DIDELIO PASIŪLYMO!

|FEDERAL

ko teisybę, tada tuojau susilau
kia “šnipo” arba “išdaviko” 
vardo. Mat, toks yra tų politi- 
kieiiu “krakmolas”. a

* * *
“Vilnies” redakcija duoda to

kį atsakymą amalgameitų rub- 
siuvių lietuvių lokalu valdybai: 
jūsų rezoliucijos, girdi, nedėsi
me; jei buvo rašyta kas šmei
žiančio lokalo valdybą, tai taip 
ir tui ► būti. Mat, kas tiems ko
munistams rupi: šmeižti ir ap
meluoti jiems nepatinkamos 
valdybos narius, ir atliktas kriu
kis!*

* * *
“Vilnis” rašo, kad New Yor- 

ką apleido 26 unijistai. Jie 
vyksta j Sovietų Busiją. Tai 
jau antra delegacija tyrinės pa
dėtį “darbininkų ir valstiečių” 
respublikoje. Pirmoji* delegaci
ja tvrė, bet nieko neištyrė ir 
nieko gero nepasakė.

* * *
“Vilnis” tankiai rašo, buk 

Busijos darbininkai turintys 
ti>k teisių, kad galintys net ko
misarus kritikuoti. Pasirodo, 
kad “Vilnis” savo skaitytojus 
ipgaudinėja. Kai Trockis su 
Zinovjevu pakritikuoja komira- 
’iis, tai jiems ir pasiūlo pasi
rinkti Sibirą arba Kaukazo ka’-

r---------------------- ---------------------

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pn. 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arb«. 
rugštumų, acid, gasų viduriost 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuesą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
žumo rūgimą viduriosė ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, j it 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H.
Phillius nuo 1875.

NAUJIENOS, Chlcago, AL 

nūs, ir turi tie nutilti, bą žino, 
kad “dalše jiedeš, tišo budės”. 
Vai tokios yra teisės ponų Troc- 
kių ir Zinovjevu. Ką jau be
kalbėti apie darbininkų teises: 
jie jokiij teisių neturi.

Chicagos komisarų gazietoje 
tilpo (spalių 19 d. laidoje) pra
nešimas apie didelius komunis- 
:ų laimėjimus Norvegijos rin
kimuose. Spalių 25 d. toje pa
čioje gazietoje tilpo jau kitas 
pranešimas, kad laimėjo Nor
vegijos socialistai ir “monopol- 
ka” Reiškia, pasak gazietos, į 
kelias dienas komunistai prisi
gėrė ir pavirto į “socialistus”. 
Iš komunistų pranešimų negali
ma suprasti, ar norvegai, ar 
“Vilnies” redaktoriai sukvai
liojo. 

* * *
“Vilnyje” tilpo iš Detroito

DALYKU NAUJAI SU 
“DIAMOND DALYVĖMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kac- 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ii 
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, yeisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
.apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Chicago’s Lithuanians
Have contributed much to the 

upbuilding of the city

JOSEPH J. ELIAS
President of the hithuaiiian - American 
Chamber of Commerce, former County 
Commissioner and a leading Banker

(Telis the story \
of his people and f
their achievements \

i in civic, industrial jI and 1
\ cultural pursuits /-i r

Mr. Elias’ Vivid Story Will Appear 
in Two Installments in the

Herald and Examiner *
STARTING TOMORROW-~WEDNESDAY

Be sure to order tomorroiv^s Herald and Examiner from your nearest neusdeateč

8

žinia, buk SLA 21 kuopa nepri- 
dėmusi kokio ten Palevičiaus. 
SLA 21 kuopos nariai turi ap
sižiūrėti, ką priima į kuopą.

špokas.

NUO GALVOS SKAUDEJI-1 
MO, SLOGU, UZSIKIMSU- 
Siy LARNy, VARIOKU 

“CASCARETS"
šį vakarą! Išvalykit savo žarnas, 

prašalinkit galvos skaudėji
mą, Slogas ir rugštumus 

iš skilvio ‘

Nusipirgit už 10 centų baksiu-' 
ką dabar. .. ;

Jus vyrai ir moterys, kurie 
jaučiatės labai prastai — kurie 
turite galvos skaudėjimą, apsi
vėlusį liežuvį, prastą skonį ir 
nemalonų iš burnos kvapsnį, 
svaigulį, nemiegą, esate pageltę, 
nervuoti 4r nusilpę, kenčiate nuo 
gasų, suirusio skilvio ir turit 
dideles slogas.

Ar užlaikot savo žarnas šva-( 
riai su Cascarets, ar tiktai gadi- 
nat savo vidurius kas kelinta 
diena su druskomis, cathartic pi
limis ir castor aliejum?

Cascarets veikia kuomet jus 
miegat; išvalo skilvį, prašalina 
rugštumus, nesuvirkintą, pūvan
tį maistą ir gasus; prašalina 
perviršį tulžies nuo kepenų, tai
pgi prašalina bereikalingas su- 
kietiejusias atmatas ir nuodus iš 
skilvio.

Jei vartosit Cascarets šį va
karį, busit sveiku iš ryto — už 
10c bakselis nuo bile kokio aptie- 
koriaus, užlaikys jūsų skilvį 
sveiku; skilvį ir žarnas regulia-, 
riame stovyje ir galvą švarią 
per mėnesius. Neužmirškit sa-! 
vo vaikų. Jie mėgsta Cascarets, 
nes jos turi gardų skonį.

T
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RENDUMĄ

valia.
pereisime prie refe- 
Referendumas — lai 
atsiklausimas kokiu

Lietuvos socialdemokratų or
ganas, kalindamas apie fašisti
nės valdžios sumanymų v refe
rendumo” keliu pakeisti krašto 
konstitucijų, straipsnyje “Žodis 
iš esmės" sako: •

Mes stojame konstitucijos 
ginti. Ar mes balsavome kada 
nors už tų konstitucijų ar susi
laikėme nuo balsavimo — tai 
vis tiek. Svarbu tik tai, kad 
konstitucijų priėmė teisėta tau
tos atstovų dauguma. Tuo bu- 
du konstitucija tapo privalo
mas aukščiausias dėsnis valsty
bėje. Juk ir kiti įstatymai Sei
me yra priimti ne vienbalsiai. 
O tačiau, nuo tos valandos, kai 
buvo paskelbti, tie įstatymai 
liko visiems privalomi. Jeigu 
įstatymas yra blogas arba atgy
venęs savo amžių, tai pataisyti 
jam yra legalus teisinis būdas 
— pakeisti jį įstatyčių numa
tyta tvarka. Toks pakeitimas 
ii- padorus, ir nuosakus. Tai 
nekompromituoja įstatymų žmo
nių akyse. Tai ir demokratiš
ka, nes laikomasi su didžiumos 
gyventojų

Dabar 
remtumo, 
gyventojų
nors svarbiu valstybės reikalu. 
Taigi referendumas yra visiš
kai normalus, tikslingas ir de
mokratiškas reiškinys, l>et tik 
tam tikrose sąlygose, atatinka
muose to referendumo dvasiai 
ir užduotims. O jeigu tų sąly
gų nėra, tai ne referendumas 
blogas, bet bloga tai, kad nėra 
tikrojo referendumo.

Paaiškinsime tą mintį kon
krečiai. Galima, pavyzdžiui, pa
statyti referendumui klausimą 
apie tai, ar reikia keisti kon
stituciją, ar Seimų rinkti 3-ms 
ar 5-ms metams, ar preziden
tų privalo rinkti Seimas ar tau
ki ir t. t. Į kiekvienų šį klau
simą gali būti vis kitoks atsa
kymas. Todėl kiek viens jų rei
kalingas atskirai statyti, t. y. 
daryti atskirą referendumų. O 
jeigu man pastatoma dėl refe
rendumo 10 skirtingų klausi
mų, o atsakymą aš privalau 
duoti tik vienų: taip ar ne, tai 
toksai uždavinys yra neįmano
mas. Su vienais siūlymais ga
lima sutikti, o su kitais ne. Tai 
kas gi man belieka tuomet da
ryti? Atmesti viską ar priimti 
viską? Iš kur galima žinoti, ku
ris referendumo siūlymas yra 
palaikomas (tautas daugumos, 
o kuris, gal būt, menkos mažu
mos? O jeigu tai sužinoti nega
lima, tai jau čia ne referendu
mas, tikrąją to žodžio prasme. 
Vadinkite tai. kaip norite. Tik 
nepiktnaudžiokite žodžio “refe
rendumas”.

Paskui, argi galima, pavyz
džiui, statyti referendumui įvai
rius klausimus, liečiančius, kon
stitucijos keitimų ir pareikšti, 
kad jeigu gyventojų dauguma 
pasisakys teigiamai apie tuos 
pakeitimus, tai tuo pačiu toks 
ir toks jau laikomas išrinktu į 
prezidentus? Ir čia jau nieko

i ■ 1 .................... ■ i ii ' 1 n
na. Bet visai kitas klausimas, 

. ką rinkti j prezidentus.
Remdamiesi šiomis papras

čiausiomis tiesomis, mes mano
me, kad valdžios daromas re
ferendumas, kuriuo norima su
derinti tai, kas nesuderinama, 
yra referendumas tik iš pava
dinimo, bet ne iš esmės.

Dabar — toliau. Jau aukš
čiau buvo sakyta, kad referen
dumas — tai gyventojų, valsty
bes piliečių atsiklaušimas. Ka
da, kokiame amžiuje praside
da piliečių sąmoningumas ir su
brendimas valstybiniams klau
simams spręsti? Valdžios pro
jekte nurodyta 24 metai.

Jeigu 70 80 metų seniai tu
ri teisę balsuoti, tai kodėl ta 
teisė atimama iš 22 ir 23 metų 
piliečių? Juk pastarųjų suge
bėjimas teisingai ir subrendu-

>
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šiai protauti, mažių mažiausia, sijos carų 
nemenkesnis kaip pirmųjų. Mes sovietų valdžiai, buvo padabin- 
žinome, pavyzdžiui, dar nese
nus laikus, kuomet ministeriais 
ir generolais galėjo būti tik 
žmonės sulaukę žilos galvos ir 
raukšlėto veido. O dabar? Ar 
mėgins kas tvirtinti, kad 35-40 
metų ministeriai ar generolai 
blogiau atlieka savo pareigas, 
negu seniai? O juk tam, kad 
būti ininisteriu ar generolu, rei
kia turėti didelė dvasios lygsva
ra, patyrimas, sveikas protas 
ir išvystytas atsakomingumo 
jautimas.

Mes dar nežinome tikrai, kok
sai bus referendumo balsavi
mas: atviras ar slaptas. Sako
ma, kad atviras. Stengiamasi 
net įrodyti, kad tai demokratiš
ka. Tuščios pastangos! Fašistai 
ir bolševikai jau yra įvedę at
virų balsavimų. Tai jau pakan
kama rekomendacija šitam bal
savimo budui. Mes, apskritai, 
stovime už slaptų balsavimą. 
Jis užtikrina balsavimo laisvę 
ir jo nepriklausomybę. Musų 
gyvenimo sąlygose tai būtinai 
reikalinga. Musų konstitucija 
laip pat numato tik slaptų 
savimą.

Jeigu vyriausybe geidžia 
keisti amžių ir balsavimo
dų kitaip, negu konstitucijos 
nusakyta, tai, žinoma, ji privalo 
gauti anksčiau tam sutikimų iš 
pačios tautos. Amžius ir bal
savimo būdas privalo tapti at
skirų referendumų dalyku.

Pasiremdami visais čia išdės
tytais sumetimais, mes sakome: 
vyriausybės siūlomas referen
dumas mums nepriimtinas.

Žiežirbos Perėjūnas

bal- 
G 
pa
bu
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Didžiausias deimantas 
pasaulyj

itikiniman, kad .Afrikoj yra 

didžiausias deimantas pasau
lyj.—Atradimas Cullinan dei
manto.—Kaip deimantai yra 
kasami. — Valdovai ir dei
mantai.—“šacho” istorijai— > 
Trys broliai ir deimanto sa
vininkas.

ta pagarsėjusiais deimantais. 
Tas pat galima pasakyti ir 
apie Anglijos karaliaus k Aliną.

Tarp deimantų svarbią vietą 
užima “Florentinas,” kuris pa
sižymi savo nepaprastu gražu
mu. Sakoma, kad jį nutekinęs 
ir nušlifavęs garsus deimantų 
ekspertas, Ludwig von Ber- 
quem, kuris gyveno Amsterda
me penkioliktame šimtmetyj. 
Iš kur “Florentinas” atsirado, 
—to niekas nežino.

Rusijos carai ir kunigaikš
čiai turėjo gal puikiausi dei
mantų rinkinį pasaulyj. Iš tų 
deimantų ypač yra pagarsėjęs 
“šachas.” šacho” istorija yra 
labai romantiška. Pasakojama, 
jog žiloj senovėj šacho Nadiro 
sostą papuošė du neįmanomo 
gražumo deimantai. Persų ra
šytojai vieną tų deimantų pa
vadino “Juros Saulė”, o kitą 
—“Kalnų Mėnuliu”.

Sulig padavimo, Nadir tapo 
nužudytas, o jo brangenybės 
teko kareiviams. Vienas ka
reivių nusavino “Šachą” ir kar
tu su juo kažkur dingo. Pra
ėjo daug metų. Vieną dieną 
l>as tris brolius Shafras Gru
zijoj užėjo alkanas h’ nuskuru- 
ręs pakeleivis. Broliai jį gra
žiai priėmė ir suteikė nakvynę. 
Keleivis iš savo skudurų iš
traukė deimantą ir pasiūlė bro
liams pirkti. Trys Shafrų bro
liai nužiūrėjo, kad tas deiman
tas yra vogtas ir atsisakė ji 
pirkti.

Po to 
nėšiai, 
lestauti, 
jo gera
vertės deimantą. Tąsyk 
brolių nutarė aplankyti 
dadą, tikėdamas ten 
deimanto savininką. Jo
mas išsipildė. Bet buvusis el
geta atsisakė deimantą pa r- 

Jam pakakdavo paro- 
visi

įvykio praėjo keli mė
li roliai pradėjo apgai- 
kad j ie nepasinaudo- 

proga r įsigyti

■■

žinoma,
kasami;
kuriame ,
Ljuti iŠ- j
ir džio- dyti savo brangenybę, i

didelės 
vienas

Bag- 
sutikti 
troški-Gal būt, jums yra 

kaip deimantai yra 
kaip mėlynas molis, 
iundasi deimantai, turi 
keltas iš žemės gilumou .. . ...... ...
vinamas bėgiu daugelio mėne-!^ JOklO IŠSiSllkin&jimO SkoIIn 
šių, kol jį galima trupinti ir i 
sijoti per tam tikrus sėtus.
Vidutiniškai imant, 20 kubiškų n? apysakos
)ėdų molio duoda apie vieną 

I ketvirtadalį karato deimantų.
'įsivaizduokite senyvo kasyklų

Kur nors Afrikoj, Traansval nusistebSjiino,
provincijoj, randasi ‘V 
sias deimantas pasaulyj”.
sa, niekas to deimanto nėra 
matęs. Bet yra rimtų davinių 
manyti, kad jis iš tiesų egzis
tuoja.

(Įsitikinimas, jog toks dei-1 įas: 
mantas yra, gimė 1906 m., 
Afrikoj buvo rastas Cullinan. Į

Cullinan buvo didžiausias 
deimantas kokį žmogui kada 
nors pasisekė surasti. Jis buvo 
keturių colių ilgio, pustrečio 
colio stotrio. Jis svėrė 3,024% 
karatų arba 1 Vij svaro. Kada 
ekspertai jį nutekino, tai bu
vo pastebėtas tik vienas ma
žas suaižėjimas, ir tai prie pat 
paviršiaus. Vadinasi, tą defek
tą buvo labai lengva pašalinti.

Savo didumu Cullinan pra
lenkė visus kitus deimantus. 
Bet koks buvo visų nusistebė
jimas, kuomet ekspertai pa
skelbė, jog Cullinan yra atski
lęs iuio dar didesnio deimanto. 
Ekspertai savo tvirtinimą 
Įėjo matematiškai įrodyti.

Lengva sau įsivaizduoti, 
kį furorą sukėlė ekspertų 
reiškimas, turint galvoj talku. Tokiu budu didžiausias 
faktą, jog už netikėtiną Culli-1deimantas buvo per daug dMe- 
naną Traansval valdžia užmo- lis ir jį prisiėjo perskelti.
kėjo $750,000. Traansval politi
kieriai nupirko tą deimantą iri tas, tai vienu jo 
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Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

8:40 v. 
miestas

belgų “7

Paryžiaus 
tyti nebūva 

irias mačiau, 
—įmurai aprūkę, apšepę, gatvės 
siauros. Važiuojant į stotį, .te
ko matyt ir bulvarų. Stotis pa
lei upę Seine,—ten jau gražiau.

Traukinys išėjo devyniose, 
tai jau tamsu buvo ir tuoj su
migom.

gražių vietų ma- 
galimybės, o ku
tai nekaip atrodė

Belgijoj
Duren pasiekėm jau 

Tai Belgijos pasienio 
ir nuo čia viešpatauja 
tvarka.

Reikia pasakyti, kad iš vi
sų tvarkų, tai geriausia yra vo
kiška,—trumpiausia stovi ant 
stočių ir greitai atlieka visokius 
reikalus.

Dusseldorfe įlipo viena vo
kietė, su kuria susidraugavome 
ir mes. Mano sankeleivė buvo 
lietuviška žydelkaitė iš Utenos, į 
tai vokiškai gerai sukalba, lt 
man gelbėjo susikalbėti su ta 
vokiete. Ji užfundino mums 
juodos kavos, kurios vežėsi di
delę tam tikrą bonką. Matyt, 
pas vokiečius yra mada vestis 
kavos kelionėn. Ji irgi važip 
vo į Paryžių.

Jau važiuojant per Belgiją 
smagus lietus užklupo. Belgi
joj, tai jau tankiai ant stočių 
traukinys sustodinėdavo. Kada 
pasiekėm Eschweiler buvo 9:50 
v. v. Tai nemažas miestas; 
yra ir tunelis. Kadangi jau 
tamsu buvo, tai apielinkę ma
žai matėm. Aplink Stalbergą, 
matėsi akmeniniai kalnai ir tu
neliai, 
nuota 
stoty 
penkis 
štai stotį,z kur darė kontrolę 
vizų, ir prastovėjom daugiaus 
pusės valandos. Vėl pervažia
vom aštuonis tunelius prieš 
Pepinstern stotį. Tai jau pas
kutinė Belgijos stotis.

Franci joj
Liepos 17 d. Prasideda Fran- 

cija. Jau vidurnaktis, tnmsu. 
nieko nematyt. Pirmoj stoty 
pilietus, pasus peržiurėjo, o jau 
bilietus, pasus peržiurėjo, o jau 
gažų. 0 ir ilgiau ant stočių 
stovėjo.

Paryžiun pribuvom septynio
se ryto. Rytas buvo šaltas, rei
kia šiltai apsirėdyti ir taip per 
dieną kaip 
vo. Sako, 
Franci joj 
dabar toks 
mus, Lietuvoj, per visą pava
sarį buvo.

Paryčiui važiuojant į Pary
žių buvo matytis daug gruvė
si,—karo sugriautų namų. Tik 
krūvos plytgalių guli ir nema
tyt jokių namų. Bet ir yra la
bai daug vietų, kur sale krūvų 
plytgalių stovi ir nauji 
namai pasatyti.l

Paryžius
Paryžiuje praleidau

Senas Vincas “Laisvėje” ra- 
Šp, kad, girdi:

“Buvo laikai, kada visokį po
naičiukai arė su darbo žmonių 
miniomis ir akėjo, bet tie lai
kai jau baigia atgyventi savo 
dienas, ir daugiau jie nesugrįš. 
Baigia užtrukti ponaičiams ta 
karvutė, kurią iki šiol jie mil- 
žo. Ateis laikas, kada ta kar
vutė pasispardys, ir visokių 
bendrovių tvėrėjai, maskuoti 
darbo minių vadai — pamatys 
tik jos uodegą, tarsi, smetoniš
ką ‘flagę’ iškeltą augštyn,”

Well, tarpe tų ponaičių
maskuotų darbo minių vadų 
randasi ir pats Senas Vincas; 
tarpe visokių bendrovių yra 

•“Laisvės” bendrovė ir jos tvė
rėjai. Ir ta “karvutė” nesiduos 
jums milžti. Iš tos “karvutės” 
“pieno” jus įsisteigėt “Vilnies” 
bendrovę. “Karvutė” jums jau 
pasispardė ir būt pabėgus. Da
bar dar išsisukt negali, nes 
perdaug turite skerdžių, kurie 
gaudavo po visą Ameriką. Ki
taip sakant, perdaug maskuo
tų vadų turit. Vienok, jeigu ne 
Rusijos červoncai, tai kęstu- 
mėt alkį...

♦ * ♦

“Laisvės” No. 249 Clevelan- 
do korespondentas “No.- 5.” pa
sivadino save “fašistu”. Jis kal
bėdamas apie SLA. 36 kp., t. 
y. chicagiečių pasidavimą Pil
domosios Tarybos patvarky
mui, sako: “kad ir clevelandie- 
čiams, išskirtiems iš 14-tos 
kuopos, geriau butų priimti 
naują numerį ir palikti ponus 
fašistus ramybėje.”

Vadinasi, kurie nėra išskirti 
iš SLA. 14 kuopos, tai tie fa
šistai. Jeigu taip, tai ir pats 
No. 5 yra fašistas, nes nėra 
išskirtas į naują kuopą. O kad 
jis nėra išskirtas, tai štai įro
dymas iš jo paties pareiškimo: 
“Ką jus, išskirtieji, darote? 
Mes laukiame ir gatavi pas 
jus eiti.”

No, 5 su savo mazgote kirto 
14 kp. nariams į vaidus, vadi
ndamas juos'' '“fašistais,” tuo 
pat sykiu ir savęs neaplenkė. 
O kas save purvais 
tas yra neprotingesnis 
lą.

Belgija, matomai, kal- 
šalis. Sustojom Vaterioo 

10:20 v. Pravažiavom 
tunelius prieš Herbe r-

Uoste
Liepos 18 d.—Pabudom pen

kiose ryto. ,Į St. Nazaire pri- 
buvom septyniose. Miestas ne
mažas, nemažas ir uostas.

Čia išbuvom porą dienų ir 
tik trečią dieną sėdom į laivą. 
Taipgi turėjom atlikti nemažai 
įvairių ceremonijų, kol likome 
priimti važiavimui į Meksiką, 
čia gavom kambarius iš vieš
bučio, kur reikėjo užsimokėt 
10 frankų už porą parų ir už 
valgį. Agentas sakė, kad nerei
kės mokėti, bet į sutartį neį
rašė, tai tokiu budu reikėjo 
antru kartu mokėt.

Kaip

Liepos

žąsis su kalakutu 
susikalba

19 d.— Anksti rytą 
nusiskubinau ant sto

ties i laukti atvykstant naujų 
keleivių. Mat, dąr Kaune gir
dėjau, kad važiuoja ir dauginus 
lietuvių į Meksiką, tik dieną 
vėliau išvažiuoja iš Kauno, tai 
maniau, kad paryčiu ir jie at
vyks į St. Nazaire, bet mano 
apsirikta. Sunku su franeuzais 
susirokuoti. Norėjau išeiti į 
peroną, bet be bileto nebelei
džia. Pasiimu saują įvairių 
smulkių pinigų ir sakau “bilet 
la peron”. Ką 'tai jis man pa
sako, aš jam pakiSu saujų su. 

pinigais, jis išsirenka 30 cen- 
timų ir paduoda biletą. Su bi- 
letu išeinu į peroną. Vaikštau 
dairydamasis į visas puses; 
žmonių išvažiuojančių daug, pil
nas peronas, o mano laukiamo 
traukinio nė balso negirdėt. 
Matau, kad nesulauksiu, einu 
ieškodamas skylės, kur galima 
būt laukan išeiti, bet jau ne
pataikau. Užklausiu 
stoties darbininko, kada 
traukinys iš Paryžiaus.
man 
savo 
jam 
7:30
da braukti pirštu aplink laik
rodėlį ir dabraukia 5 valandą, 
ten pirštu pabado ir pasakoja 
ką tai ir toliaus dabraukia iki 
dešimtos valandos—vėl paba
do ir pasakoja. Aš taip jį su
pratau, kad ant penkių nuėjo, 
o ant dešimt da ateis. Aš pra
dėjau sakyt angliškai, kad 
noriu išeiti in gatvę, o jis fran- 
euziškai ir mudu 
tiek suprantam, 
žąsį.

Kaip BabHionija
Viešbuty, kuriame apsistojau 

savininkė moka angliškai; taip
gi ir prieplaukos agentas mo
ka. čia jau žydai davė pir
menybę man. Ar paklaust ką, 
ar perimt kokį paaiškinimą 
tai jau man tenka. Jei nor žydai 
ką paklaust, tai tarp manęs 
ir jų* buvo vjienh 'liettuviška 
žydukė, kuri su manim važiavo, 
kartu net iš Kauno; ji man 
persako lietuviškai, o aš ang
liškai ;arba aš gaunu atsaky
mą angliškai, jai persakau lie
tuviškai, o ji žydams ir ki
tiems vokiškai. Taip visa Ba- 
bilionija ir susikalbam. Ir aš 
pas žydus pertai įgijau simpa
tijos.

davo pinigus'. Jis atsidarė to
kioj padėtyj, kaip Mark Twai- 

i geroj us, kuris
viską galėjo gauti, kuomet pa
rodydavo 1,000,000 svarų ster- 

1 lingu banknotą.
Šiokiu ar tokiu budu broliai 

Jie 
pakvietė deimanto savininką į 
svečius ir nunuodijo jį. Ne- 

deimantą, 
•tarp savęs 

Ant galo, vienas bro-

drabsto, 
už kvai-

* ♦ ♦

didžiau- P<uomet P° daugelio metų m o-(pasiryžo gauti deimontą. 
motoniško darbo jis surado Cul- Į 
liną na.

Inspektorius žiurėjo, kaip iš spėjo broliai įgyti 
kasyklų molis buvo kraunamas kaip jie pradėjo 

Tai buvo jo dar- peštis.
• Per daugelį metų jis tą lis nunuodijo kitus brolius ii 

ka''^ar^‘l a^e nieko nepa-Lpats pabėgo į Konstantinopolį,
nan. ':)rasto neivyko- Bet ^ai vlc-'o iš ten į Olandiją. Vėliau gru-

į vežimus.

! ią gražią dieną iš nuobodumo1 žinąs atsidūrė-Rusijoj, kur bu- 
jis pradėjo knibinėti molio'vo padaryta keli pasikėsinimai 
krumslius. Staiga kažkas po 
kojomis sublizgėjo. Inspekto
rius pasilenkė ir paėmė į ran
kas žibantį akmenį. Nieko ne
laukdamas, jis nubėgo į ka
syklos ofisą.

Kasyklos savininkai atsisa
kė tikėti, kad tai butų deiman- 
Jaq. Kaip anglaji ‘pako: “It 
was too good to be true”.

Ekspertai pradėjo studijuoti 
akmenį. Jie surado, jog in
spektoriaus rastasis akmuo yra 
baltas deimantas, turintis tik 
vieną suaižėjimą. Kai deiman
tas tapo nutekintas ir nušli
fuotas, jis svėrė 1% svaro. 
Pasirodė ,kad nešioti tokį mil- 

j pa- žinišką deimantą yra neparan- 
galvoj tąlku. • /L.11 • J •

tik pakenčiama bu- 
šįmet Belgijoj ir 
šilimos da nebuvo; 
oras, kaip kad pas vieno 

ateis
Jis 

rodo, kad aš parodyčiau
laikrodį. Parodau aš 

laikrodį. Tuo laiku buvo 
v.; nuo tos vietos prade-

Ra

ko-

pavogti iš jo tą deimantą. Bu
vo bandoma jį net nužudyti. 
Tačiau vargais negalais jis pa
spruko iš Rusijos.

Kokio likimo susilaukė gru
zinas, apie tai nėra jokios ži
nioj. Yra žinoma tik tiek, kad 
daugeliui metų praėjus persų 
princas Chosroes deimantą 
“Šachą” padovanojo Rusijos 
carui. Ant deimanto buvo iš
graviruoti du Persijos valdovų 
vardai. Tai buvo vienintelis 
pasaulyj deimantas su graviū
ra. Bet caras Mikalojus įsakė 
vardus nuo deimanto nutrinti: 
kas ir buvo padaryta.

Sugriuvus caro sostui dei
mantas “šachas” teko bolševi
kų valdžiai.—K. A.

tckančią 
mei- puikus

ka- 
keli- pinigų 

septynioliką amerikoniškų cen
tų ir ve ant ko. Pirmiausia 
požeminiu traukiniu važiavom 
penkias minutes, paskiaus pa
lipę ant auto aukštd ir vėl 
apie tiek laiko važiavom pože
miniu traukiniu. Iš ten lipom 
jau ant viršaus ,ir lipom da 
ant viršutinio traukinio-eleva- 
toriaus ir vėl apie tiek laiko 
važiavom. Bevažiuodami vėl 
atsįdurėm po žeme. Tada išli
pę į viršų ėjom į miestą ir at
sidūrėm tokioj vietoj, kaip kad 
Chicagos Jefferson ir Maxwell 
Sts. Mat, žydai buvo užsima
nę pirkti pusbačių Paryžiui j, o 
kad žydas buvo vadas, tai ir 
nuvedė ten. Aš gi norėjau ko
kių vaisių nusipirkti už ame
rikonišką penkcentį, bet vis ne
priėmė mano pinigo. Ant galo 
radau ir durną. Tai jaunas 
franduzukas, kurtis pardavojo 
įvairius vaisius; jis ir priėmė 
už dešimtį centų. Mat, jam žy
dai taip įkalbėjo; bet ir jam 
pačiam patiko tas pinigas, mat, 
vieton su prancūziška skyle, 
šie su navatnu bulium; tai jis 
man davė maišą tamečių., Ki
tas prietikis. Tai "už ameriko
nišką pinigą negavau reikalin
gos vietos, reikėjo pasirūpinti 
franeuziškų pinigų ir perka!- 
bėtoją. Taigi už penkiolika 
centų tiek klapato Paryžiuj tu
rėjau.

“Naujienose” tūlas Žalgiris 
kalba (už kurį red. neima at
sakomybės) apie Lietuviškos 
vėliavos patobulinimą. Ir ve 
ką sako:

“Mėlyna spalva vaizduoja 
musų ežerus, upes, jurą ir ty
rą dangaus skliautų mėlynę; 
žalia vaizduoja musų miškus 
ir žaliuojančius ūkio . laukus; 
raudona vaizduoja
saulę, kultūrą ir tėvynės 
lę bei vienybę.”

Eidamas gatve, mačiau 
bant moteriškas mėlynas
nes ir žalią dresę, tai puolė 
mintis: jeigu tas kelines ir 
dresę matytų Žalgiris, tai įsi
vaizduotų, kad ten yra: upė, 
ežeras, jura, miškas ir tt. To
liau paėjęs mačiau ilgą geležų 
vežimą, kurio gale buvo dide
lis raudonas reksas; ant skers
gatvio automobilis sustojo, o 
paskui važiuojantis nesulaikė 
savo automobilio ir susidaužė 
tiesiai į raudoną reksą. Ir čia 
uoj mintis krito: jei matytų 

tatai Žalgiris, tai sakytų, kad

mato “tekančią saulę.”
Prie to, jeigu spalvos sutvė

rė Žalgiriui vaizdą, o ne ką ki
ta, tai Žalgiris pamatęs minyš- 
ką juoduose rūbuose, turi įsi
vaizduoti mirtį arba velnią 
(europišką).

Spalvos nepadaro tų vaiz
dų, kuriuos Žalgiris piešia. Iš 
tų pačių spalvų medžiagos ga
lima nupiešti: budelis ir ge
riausias žmogus.

We>U, jeigu mėlyna stuga, 
žalia ir raudona reikštų: upes, 
ežerus, juras, miškus, dangaus 
skliautą, tai bite durnius Žal
giriui galėtų būt artistu! Be 
brušio, su vyža galėtų padaryt 
tris stugas.

V. Z. Zabulionis.

vienas kitą 
kaip kiaulė

susikaiba

Kai deimantas tapo perskel- 
i pusė svėrė 

padovanojo jį tuolaikiniam ka ' 1,977 karatus, o kita—1,040. 
raliui 13dwardui VII jo gimi- Po galutino apdirbimo iš di- 

. ircnuKža puaco joujm “Pietinės 
' Afrikos žvaigždė”, o iš mažes- 

Pirmasis 
do po visą pasaulį. Šimtai žmo- ^deimantas svėrė 516 karatų, o 
nių pasiryžo surasti “Cullinano*antrasis—309. Jdomu pastebė- 
tėvą”, kurio vertė milionais j ti, kad iš likučių buvo padary- 
dolerių apskaičiuojama. Bet ne- ta lygiai šimtus įvairaus didu- 
žiurint į visas deimantų ieš- mo deimantų, 
kotojų pastangas, “Culiinano| Cullinan II tapo į* 
tėvo” iki šiol dar nepasisekė su-:Anglijos karaliaus karūną, 
rasti.

Žmonės, kurie pasitenkina britų skeptrą, 
realiais dalykais ir nesvajoja' Didžiausių ir 
apie tai, kas gali būti, Culli-'mantų 'istorija 
nan deimantas pats per save tampriai surišta 

ralių ir valdovų

mo dienoj, lapkričio 9 d. 1907'deanės pusės išėjo 
m. !

žinia apie tą dovaną paskli- j nes—Cullinan II.

tai yra referendumas. Aš ga
liu ar negaliu sutikti su prin
cipu, k'd prezidentas privalo 
būti tautos renkamas. Tai vie- yra įstabus dalykas.

įdėtas
o

.“Pietinės Afrikos žvaigždė” į

žymiaushj 
paprastai 
su įvairių 

gyvenimu. ‘Ru-

dęs 
yra 
ka-

Įvairenybės
Rasta trachomos 

bakterija
Labai prasiplatinusi akių li

ga trachoma pasirodo turi ant- 
kritį — bakterijas ir tuo budu 
persiduoda kitiems. Tai patyrė 
nesenai amerikietis bakterio
logas Noguši. Jo atradimas yra 
labai svarbus. Viena, kad ne
gyvom bakterijom ^skiepijant 
sveikus žmones, bus atsiekta 
tai, kad kūnas įgaus atsparu
mo šiai ligai, antra, tai galima
bus ištirti nuodugniau priemo-į 
nes kovai su šia liga. Garsinkitės Naujienose

(Bus daugiau)

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai



'Antradieni?, Lapla*. 1, 1C27

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Dar apie Babravičiaus, 
Vanago ir Yozavito 

koncertą
Jau tilpo vakar viena recen

zija apie praėjus} “troikos”, 
kaip Pustapėdis pakrikštijo, 
koncertą. Norisi ir man savo 
dvylekį prikergti.

Koncertas prasidėjo 8:30. 
Pasibaigė jau po vienuoliktos. 
Taigi tęsėsi kokias tris valan
das. Bet apie “lovas” tur būt 
niekas ir neprisiminė, kaip kad 
pasitaiko kituose parengimuo
se. Publika užmiršo laiką. Ir 
tai natūralu, kadangi, anot to 
žmonių posakio, laimingi va
landų neskaito. O kad šiame 
koncerte žmonės buvo laimingi, 
aiškiai matėsi iš jų akių ir vei
dų, kurie žybėjo lig gerai nu
šveisti samovmrai. žybėjo, be 
abejonės, ir manasis veidas, 
kadangi ir aš esu žmogus ir 
malonias valandai įvertinu, 
ypač kad tų valnadų gyvenime 
ne taip jau daug pasitaiko.

Pirmas pasirodė 31. Yozavi-i 
tas. Skambino Chopino kurinį. 
Kaip skambino? Ar jis darė 
klaidų ? Mane toks klausimas i 
visai neįdomavo. Kaip vienas iš 
publikos, aš prisiminiau ai 
Bachmaninovo ar kurio kito
pareiškimą: “To heli with un- 
derstanding, what I want is
feeling.” Ar parodė Yozavitas 
jausmo? Ar iššaukė atbalsį 
Yozavito skambinimas publi
koje? Taip. Ir kiekvienas ga
lėjo suprasti, kad ne mandagu
mą rodydama publika primyg- į 
tinai, atkakliai plojo, kol iš- ’
šaukė musų Mikuti po Liszto 
Šeštosios Rapsodijos dar kar
tą sėstis prie piano.

Vanagaitis šioks, Vanagaitis 
toks, panašių “kompli
mentų” Vanagaičio adresu 
kart kartėmis teko girdėti per 
vasarą, o ypač koncertui arti
nantis. Tai buvo komplimentai, 
kuriuos teikė “estetai” ir “kla
siškosios” -muzikos “patronai.” 
Ir ve pasirodo Vanagaitis. De
klamuos “Apžvalgystę” — 
taip pavadinta deklamacijos 

7tema. Apžvalga, apžvalgystė — 
ką nuobodesnio, rodosi, galėjo1 
pasirinkti Vanagaitis ?

Bet pradeda deklamuoti.; 
Apžvalgystė tęsiasi per 45 mi-1 
nutes. Paliečia visą musų gy- j 
venimą. Vaizduoja bendrą mu
sų gyvenimą, vaizduoja musų i 
veikėjus, musų rašytojus, poe- ; 
tus, kompozitorius, musų džinu, 
gsmus ir bėdas. Ir kiekvienas I 
posmas, kiekvienas sakinys pa
pildoma atatinkamu gestu, šyp
są, galvos kryptelėjimu, mimi
ka. Tik vieno dalyko stokavo | 
Vanagaičio deklamacijoje, tik
sliau pasakius vaidinime, tai 
grimasų. Vanagaitis — sce- ’ 
nos meistras. Kiek man teko!
matyti Amerikos lietuvių sce
noje, o teko matyti jų apščiai 
(išskyrus Vanagaitį, kurį ma
čiau pirmą kartą), Vanagaitis 
yra vienas^ kuris puikiai su
pranta skirtumą tarp grimasos 
ir mimikos ir nei valandėlei 
neužmišta to skirtumo, kai 

Jis stovi scenoje.
Vanagaitis nėra dainininkas 

— tatai reikia turėti domėję. 
Jis yra dramos artistas. Daina, 
dainuojamas kupletas jam tar
nauja ne tikslu, kaip kad Bab
ravičiui, bet priemone išreikšti 
tam tikrą idėją, padaryti tam 
tikra efektą. šiame koncerte 
Vanagaitis davė kaip ip vode
vilio programą. Vodevilių pro
gramų mes matome tiek ir 
tiek musų krutamųjų paveiks
lų teatruose. Bet negalima ly
ginti Vanagaičio išpildyto pro- 
gramo tiems vodeviliams.

Nes yra vodeviliai ir vode
viliai, kaip dainininkai ir dai
nininkai. Amerikoje jau senai 
gastroliuoja rusų vodevilius 
“Chouve Souris”. Jis duoda 
taip jau trumpus vaizdelius, 
kaip, sakysime, New Yorke 

Capitol teatras arba ši čia — 
Chicago teatras. Kuomet į Ca
pitol teatrą patenki už 75 cen
tus, rusų vodeviliui mokama 
net iki 5—6 dolerių, ir tai daž
nai negalima gauti vietos. Ko
dėl? Skirtumas artistiniam 
išpildyme. Juk prie vodevilio 
skyriaus galima paskaityti ir 
seniau “deklamuotus” pasikal
bėjimus “Maikio su Tėvu”. I- 
deja, išpildymas, nudailinimas, 
taip sakyti, “nušveitimas,” ot 
kas padaro vodevilio punktą 
artistiniu veikaliuku. Ir Vana
gaitis sugebėjo tai padaryti.

Babravičius. Oh, Babravi
čius, Babravičius. Linksniuoki
me Babravičių. Tai bus geriau
sia ką galime padaryti, šeš
tadienyje, am rytojaus po kon
certo, kur tik pasukau, su kuo 
tik susitikau, kas buvo koncer
te, visi linksniavo: “Babravi
čius, Babravičiaus, Babravi
čiui” ir tt. Ir kadangi, mano 
laimei ar f nelaimei, aš stoviu 
ytin arti tų žmonių, kurie daž
niausia šiokiu ar tokiu budu 
būva sujungti su parengimais, 
tai pasidalinimai įspūdžių iš 
koncerto ir kalbos apie koncer
tą užsibaigdavo veik “paten
tuotu” klausimu: “O kada bus 
kitas jų trijų koncertas?”

“Mamytę” dainavo Babravi
čius. Ko mes, lietuviai, kurie 
toli gražu nesame turtingi nei 
dainomis nei dainuotojais, ga
ji me norėti geresnio, gražes
nio? Arba p. Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota” — ar gali 
kada nors nubosti mums ši dai
na, ypač kai ją dainuoja Bab
ravičius? O kur “On the Road 
to Mandalay?” Pagalios imki
me dainą “Kazbek”. Dainos 
gaida įdomi. Babravičiaus dai
navimas dar įdomesnis, o kam 
teko gyventi Kaukaze ir pažin
ti Kaukazo gyventojus, matyti 
kraštą, tas pasakys, kad Bab
ravičiaus dainavime sutilpo vi
sas Kaukazas.

Užteks, vis viena to koncerto 
recenzijos žodžiais neatvaiz- 
duosi. — V. P.

Babravičiaus, Vanagaičio 
ir Yozavito koncertas

Sekančiu du musų trijulės
koncertų įvyks: 
roite, lapkričio 3 
velande lapkričio

pirmas Det- 
d., antras Cle- 
10 dieną.
—Reporteris.

Vanago plunksnos
Tai yra rinkinys Vanagaičio 

eilių, dainelių, kupletų ir “džio- 
kų”. Kaštuoja jis tik 25 cen
tus. Gauti “Vanago plunksnas” 
galima pas J. J. Bachunas, So
dus, Michigan. Mat, per vasarą 
Vanagas, gyvendamas kartu 
su Babravičiumi ir Yozavitu 
pas Bačiuną jo rezorte, šėrės!, 
taipgi p. BaČiunas ir prisirin
ko ir surinkęs paleido vėjams 
tas plunksnas.

Kaip žmonėms patinka “Va
nago plunksnos”, galima spręs
ti jau iš to, kad Babravičiaus, 
Vanagaičio ir Yozavito koncer
te tapo jų išparduota net 250 
ekzempliorių.

Ve keletas ištraukėlių iš 
“ Va n ago p i u n k sn ų: ”

“Chicaga — Kaunas”:
Už centuką,
Tokį mažą, pinigiuką
Du degtuku gal nupirktam— 
Daugiau nieko.

Arba apie Kauno kalėjimą:
Tai geriausia kas Kaune!
Tenai visi blogi žmonės 
Sėdi iš Dievo maolnės 
Ir:
Autokratai, /
Demokratai,
Bolševikai,
Cicilikai,
Liaudininkai,
Tautininkai,
Pažangiečiai,
Santar iečiai,
Net krikščionys,
Paprasto
Luomo žmonės...

O ve daina apie asilą:
Asile, asile, durnių karaliau, 
Be tavęs svietas apseit ne-

gali.
Juokias iš tavęs visi ik va

lios...
Visi mes tokie gudrasmage- 

; niai,
Kaip tie ilgiausi pro-asiiai!...

Arba štai dainelė apie dolerį:
Doleris, doleris, doleris suka

si, maišos
Ne tik kišeniuj, bet ir gat

vėj.
Daugel jis gero ir blogo da

ro,
Doleris, doleris žudo visus... 
šoka jam vargšas, šoka mo

kslinčius
Doleris doleris, musų dievai

tis,
Be tavęs niekas apseit negal.
Doleris, doleris, kartais jis 

juokias,
Tankiausia jis verkia darbo 

žmonėms.
Arba ve:

Leiskit iš tėvynės į Braziliją, 
Ten mudu važiuosim su Ce

cilija...
O štai Menas, Mokslas ir 

Sportas:
Musų pasaulis keičias begalo.
Šiandien jau sportas sėda už 

stalo.
Menas ir Mokslas užgrūstas 

užpečky tupi...
Čia suminėjau tik keletą 

“Vanago plunksnos” eilių ir 
dainelių, padaviau ištraukų, 
kurioms pasitaikė pirmoms pul 
ti akin. Reikia pasakyti, kad 
“‘Vanago plunksnose” yra 
dąug daugiau jų ir įdomesnių, 
negu ištraukos liudija.

“Vanago plunksnas” galima 
gauti pas: J. J. Bachunas, So
dus, Michigan. Vienas ekzem- 
pliorius tik 25c. — Reporteris.

Po truputį
Aš tur būt katalikų kunigų 

“čino” nepajėgsiu suprasti, kol 
gyvas busiu, nes pakol vienus 
kunigus padaro iš džiakono 
pralotu, tai ima daug laiko ir 
tas, kurį šventina j pralotus, 
turi būti aukšto čino, o kitus iš 
paprasto kunigo taip sakyti, 
kuone pats save įsišventina. 
Prie krutinės prisisega tam
siai raudoną skepetą... ir pra
lotas.

* * *
Girdėjau, atvažiavę yra iš 

Lietuvos į Cliicagą trys Smeto
nos gizeliai. Mat, kunigai jau 
pradėjo abejoti, ar tikrai Sme
tona ir jiems jau pradėjo pe
lėsiais atsiduoti. Taigi tie trys 
gizeliai, matyti, nori pertikrin
ti kunigus, kad Smetona esąs 
“molodiec”. O kuomet jie per
tikrins kunigus, o kunigai sa
vo parapijomis, tuomet atsiųs 
smetonlaižį su tuščiu maišu į 
Ameriką grybauti, nes, žinote, 
ir ant Smetonos auga grybai, 
kai ji gerokai pasensta. Gudri 
Smetonos valdžia — ar ne?

* * *
Amerikoje yra keli politiniai 

subankrutavusieji lietuviški fa
šistai ir bando Smetoną remti, 
kiek tik jų liežuviai pajėgia. 
Bet, vyručiai, bukite atsargus, 
nes kol dar Smetona puode, tai 
lengva remti, bet laikui bėgant, 
kai puodas* truks, tai neatlai
kys nei ramsčiai, nei kumščiai, 
ir prisieis užsidaryti pirkiose, 
kad nerodžius smetonuotų lu
pų. 

* * *
Komunistai turi' gerą apetitą 

rinkti aukas “'Lietuvos kali
niams”. Matote, Rusijos kalėji
mai dabar “tušti”, kalėjimuose 
nėra dabar komunistų, nors ka
lėjimai patys ir yra pilni. Bet, 
žinoma, tie, kurie sėdi Rusijos 
kalėjimuose, nėra žmonės: juos 
sudžiovinus, galima iš jų butų 
ir sandvičius padaryti.

* * *
Davatkos pyksta ant žydų už 

tai, kad jie Dievą nukryžiavojd. 
Išdalies pikta ir man, bet Lie
tuvoje Smetona su pagelba ku
nigų nukryžiavojo laisvę, šalies 
konstituciją, demokratiją ir pa
žangiuosius piliečius. Už tai 
Smetoną vadina “tautos vadu”. 
Ar ne geriau butų vadinti jį 
“tautos faraonu” arba “Juda”?

Pustapėdis.

MACJiJKNOtf, UMcajfO, UI

Bridgeportas
- Ko taip susimąsčiusi? — 

užklausė Reporteris pažįstamą 
merginą, kuri jau tur būt turi 
du kart po penkioliką metų. — 
Ar planuoji paklupdyti prie al
toriaus kokį senbernį?

—Never maind — atšovė 
mergina. Tuoj matyti, kat ne
senai Chjcagoje. — Aš mąstau, 
kaip čia įsigavus pas kokį ku
nigą už gaspadinę. Ot apie ką 
aš mąstau!

—Na, jau na! Seno žvirblio, 
kaip manęs, pelais neapgausi.

—Koks čia apgavimas? Pa
žiūrėk tik j kunigo gaspadinę: 
ko jai trūksta — ir riebi,/ir 
graži, ir pavalgius, ir apsirč- 
džius, ir automobiliu pasivaži
nėja. O ar daug vyrų, tų pa
čių lietuvių, automobiliais va
žinėja su savo pačiomis, kad 
vyrai ir turi automobilius? 
Veik nei vieno nematysi. Kad 
ir važinėja, tai daugumoje ne 
su pačia.

—Ir kunigai nevažinėja.
—Nevažinėja?’. Andai einu 

Archer gatve, matau — drožia 
pažįstamas man aukšto ir šven
to stono žmogus, o greta jo 
gaspadinę. Net man širdis ap
salo: kad aš ten sėdėčiau! Sa
kai išeiti už vyro. Kas iš to? 
Juk ir kunigas yra vyras, ne 
tik koks amatninkas arba pro
fesionalas. Bet kuomet švietiš- 
kis į metą kitą tave užmirš, tai 
gaSpadinauti galėsi iki gyvos 
galvos, nes kunigas, kaip Die
vo tarnas, visuomet atmena ir 
visuomet pildo Dievo prisaky
mą: mylėk savo artimą kaip 
pats save. Supranti dabar, ko
dėl noriu tapti gaspadinę? O 
gal galėtume mane parekomen
duoti? —Reporteris.

Roseiand
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelio susirinkimas bus šian
dien, antradienyje, lapkričio 1 
dieną, Strumilo svetainėje. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Susirinkime taps išduo
tas raportas iš buvusio vakaro, 
kuriame vaidinta veikalas “Du 
broliu”. Išduos raportus ir ki
tos komisijos, kokius veikalus 
yra paskirusios šv. Petro ir 
Povilo draugijai ir Aušros kny
gynui sulošti. Visi nariai turi 
susirinkti. Kkiečiami atsilan
kyti ir norintys įstoti Ratelin.

— Valdyba.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 

susirinkimas atsibus antradienį, Lap
kričio 1 d., 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Gerbiami draugai ma
lonėkite visi laiku pribūti, nes turi
me daugelį svarbių reikalų dėl apta
rimo.

K. J. Demereckis, Rašt.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas bus seredoj, lap
kričio 2, 7:30 v. v., Savoj svetainėj. 
Visi delegatai malonėkite atsilanky
ti. Valdybą

‘S. L. A. 86 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks seredoj, lapkričio 2 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Visi nariai prašomi da
lyvauti. M. VAIDYLA,

Sekretorius

Birutės choro vienų vyrų generalė 
praktika jvyks utarninke, lapkričio 
1, 1927, Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Visi vyrai dainininkai malo
nėkit būtinai dalyvauti praktikoj.

— Valdyba.

Bridgeport— ŠV. Mateušo Apašta
lo Draugijos mėnesinis susirinkimas 
jvyks Spalio 31, 1927 m., 7: 30 v. v., 
Lietuvių Auditorijos salėj, 8188 So. 
Halsted St.

Visi nariai pribukite laiku, nes tu
rime daug svarbią reikalų dėl ap
svarstymo ir išgirsite raportą iš įvy
kusio draugijos baliaus.

A. Bugailrškfe, rašt.

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

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

O F I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063
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Lietuviai Advokatai

JOHIt B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

K. GŪDIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Kooni 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vrili s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karŠtj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su .elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

,i, • „.i, „nu,--------- -

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Lietuvės Akušerės

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street 

f X
Viršui Universal 

State Bank ....

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š c- 
rijos kolegija; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Lietuviai 1)^
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107

V a 1 a n d o s
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St. 

CHICAGO, ILL.
, Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Off. Yards 8557, Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

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

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

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

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

Tel. Brunswick
Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 Š. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki b:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO .

Lietuviai Daktarai
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Bouleevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

įvairus Gydytojai

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
i VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

I 1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 94G4

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN ~
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

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

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago. Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų* ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31«t Street

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1721 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- -9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922
Phone Rez. Victorv 7516

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS r

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak.

1800 So. Halsted St.
Chicago

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvinio į trumpa laiką ir 
pigiai. Mokinami' dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vince nnc.s .‘>932
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Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

Personai 
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė PardavimuiEducational , 

_________ Mokyklos_____ 
IŠMOKIT PLEISTER1AV1MA PAS 
KONTKAKTORIŲ. Priipiaime Kerą 
žmogų ir duosime darbų laike mokini- 
inosE Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. ( valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb- j 
šile kaip pleisterninkas. 

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Miscellaneous for Sale
įvairu* Pardavimai

Miscellancous

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyk ii pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musu yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmenini patar
navimą.

Southend Plumbing X Ueating

KNYGVEDYSTCS ir apskaitliavi
mo mokinama privatiškai universite
tų baigusios instruktoriaus, dieribmis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130
AŠ Augustas Shimkus, paįieškau 

brolio Antano Shimkaua, paeinančio 
iš Lietuvos, Kauno rėd., Šiaulių aps., 
Pašvitinio purup., Lavikonių kaimo., 
Gyvena Chicagoj; meldžiu atsiliepti 
patsai ar kas žinanti pranešti, UŽ ką 
busiu dėkingas. AUG. SHIMKUS, 
R. 1, Box 89, Rhinelander, Wis.

JIEŠKAU upsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 iki 40 metų se
numo, kad turėtų biskj turto: Esu 
biznierius, padalau gerą pragyveni-1 
mą.

Atsišaukti laišku

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. Kainos: 4 uncijų malkas 25, 81*4, 35, 
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina*už 
1000 Jardų 10 iki Sfc. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
naitėms, mergaitėms dresiukėms ir 
dėl lumberdžiakių. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
W. 33rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

PARDAVIMUI kailiniai dėvėti tiki 
3 mėnesius, mokėjau $200, parduo
siu už $65. 5134 S. Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 0123.

Financial 
Finanaai-Paskolos 

kuomet jums ~reT- 
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t.

T. F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

■Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

Real Estate For Sale
Namai-žem« Pardavimui

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge

nų prie Marquetet Parko LO
TŲ, tai pasiskubinkite, tiktai 
keletas paliko.

A. N. iMASUUS 
6641 So. Western Avė. 

Republic 5550

BUK PRAPERTIERIUMI
IvCngviu budu gali turėti medinį 

bizniavą namą pirkdamas arba mai
nydamas ant automobilio, loto, ma
žo biznio ar ko kito, rendos nešu $60 
j mėnesj. Nėra jokių kaštų, veikit 
greit. John MIKAIS, 3407 South 
Morgan St.

!>108 So. State Si.
Tel. Cahimet 1200

MEYER CARTAGE (’O.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgvvick St., Diversey 2027.

. 3955 Aicher Avė.
Aš Anastazija Janušauskaitė pa-. 

jieškau savo pusbrolio Jurgio Janu
šausko. Girdėjau, kad jo tėvus mirė. 
Jis seninus gyveno Waterbury, Conn. 
Dabar nežinau kur gyvenu. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinote mu

šti, už t

Business Chances
Pardavimui Bizniai

i TURIU pinigų investavimui j 
I ehattel morgičlus, mėnesines mo- 
i kainas notas, • mašinas, fikčerhis, 
1 bekernes, restaurantus, bučernes 

SINGER siuvamos mašinos, de-1
Inonstratoriai ir pertaisytos, po j dolph st. ank

Fonėkite man pranerti, už tą busiu .ir cns‘1 urba HmokC-. -----------------------------
labai dėkingu. A. JANUŠAUSKAITĖ,' >«««»«.

GERAS lotas netoli 52 St. 
yra visi įtaisymai, bargenas, 
reikia $300 cash.

K. D. FRIEND 
5503 Everett Avė.

Arba šaukit Hyde Park 2005

1417 So. 49th Ct., Cicero, III. 4251 Cottage Grove avė.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų Dali
namai. uždaromi porčiai, neto-GATAVAS dėl statymo namų 50 . ‘ 

pėdų lotas prie Western avė., neto- Por^al»
Ii 73 St. Čia reikia tuojau krautu- J{b?uvi1ą’ «or!i° in ivlo' 
vių. Keletas lotų prie Artesinn ir yilĮ 1. ®aru Ji^ytu-
Maplewood, netoli 73 St. labai pi- i v?n<nv.!f^Tp.ni/!!X ^?<!Sn ren(^- ^a" 
giomis kainomis. Frank J. Hinkamp, ^u8, Heml°ck 4900. 
7918 S. Wostern avė. Republic 4900. 12 APARTMENTŲ namas, 2934 

Belle Plaine avc., po 4 kambarius, 
pirmos k.’esos, lotas 50 V125, nelo- 

>/AwnrxTic n * „ . oon, «? Ii 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6
la,nas’1 Lsykius rendos. Savininkas Bucking- 

V- v.uk“ IG.To,'?rn!*k.a’ ham 0H77.,$15000 cash galit veikti, 3—5 Ir_________ ___________________ _
3—4 kambarių, su Murphy lovoms ;
šienuose. Pamatvkit dėl gero pirki- $4000 cash nupirksit eoulty mo- 
nio. Savininkas Vincennes 7346. derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
 I avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 

garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
— ■ ■ - -_; savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo- 8370.
derniškų po 5 kambarius bungalow, j--------------------------------------------- -
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 j PARDAVIMUI naujas apartmen- 
St. prie Maple Aye., Bervvyn, III,, 7 tinįR namas ir krautuvė, 2 didelės

Pažiūrėkit kol nupirksite 
Lengvais išmokėjimais, pigi JV;11„ 

Į)as*a*y.s’ni an* • ii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
krautuvčs su skiepu, G—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas,

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšyklt langų sky
les. BIOUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 \V. Grand avė. Sup. 7744.

PATENTAI
FRANK J. SVHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St.

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. į
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 314 tono sunkumo perveži
mas.

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

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas PARDAVIMUI NAMAI

REALTY & MORTGAGE CO.
6305 S. Western Avė

SUN PORČIAI ir »Enclosures, ga- 
r-'žai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bilę kur 
C. P. Pedercon, Stevart 5383.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

HARDWARE Krautuvė pardavimui. 
Gerai (rengta. Paaukausiu pigiai už 
cash. 7309 W. Roosevelt Rd., Forrest 

PAJ1ESKAU mokytojos ar moky- pork, R|. Tel. Forrest 527.

Farms For Sale 
Ūkia Pardavimui 
$3Q5 JMOKftTI

Ir $39.50 į mėnesį

APSAUGOJIMUI savo sveikata* 
— Išvalyki! savo crttch basin ir tai
some juos. Patarnavimus Chicagoj 
ir apiclinkėse.
National Catch Basin (’lcaning Co. 
1620 W. Lake St. Secley 7762

tojaus šokių, kad ir su mažu patyri
mu, kuris galėtų dienoms atvažiuoti 
ir mokinti šokius. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 997.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

) PARDAVIMUI pool room, 15 sta- j 
lų, cigarų, saldainių ir soft drink. 
Geriausia vieta didmiestyje, geras

' biznis. 331 S. State St.
Pastatys jumis ant kelio 

ueprigulmybės

minutos ėjimo iki Oak Park 
stoties.

heMvai8« ‘Sn»okęiVnftJs’ pigJ * rendų *'$654o7 su ’ $40,00(1' galTCveik- 
kaina, ^.>00. Mes pastatysim ant 1 kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 
jusų loto už $1000, kitus kaip rendą. , p0 (mokėjimą. Mes pastatysim bun- 

i 4alow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
urba musų loto (ik biskį įmokėjus. 
1801 N. Crawford avė. Irving 2634.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

$5 (MOKĖTI. Generalini kontrok 
toriai, muro darbas, plumbingas, na 
mus pakeliam, dedam pamatus, sta 
tom garažus, perdirbam senus ir n«u 
jus, 
musų 
dėsi t 
Harr. 
1820.

lengvais išlnokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra- 

darbą, Bell Contracting Co., 
0697 vakarais ir nedėlioj I’laza

B ridge port Pa i n H11 x
& Hardvvare ro

M devojam ir popieruojam. Ųt’nikoi 
mclevą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. P RAMANCJ‘»N1>

Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma, 
ir garantuojamas už $4. Automohi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (steigta 34 metų ssnu 
mo. Didž-'aesia ir geriau«»a stogv 
dengimo (staiga Chicagoj. Tik T>aty 
rę unijos darbininkai samdomi

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3111-13 Dgden Avė..

Phone Lawndale 0114

RUBTN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8760

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIU!
Seniausias iš lietuvių, kur duodi 

užganėdini m* Jvedam elektros dr» 
tus, motorus, taiso m elektros reik 

menys, fikčerius Ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nof (ne.
2522 So. Halsted St., Ch;cag<

Phone Victory 7462

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytaklus, grindis, pamalus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 (mokėti, kitus per tris

DIDELE PROGA

VAISIŲ ir giosemės krautuvė,' 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 i 
W. G3rd St., Hemlock 5620.

akrų vištų farma 
kambarių ir vana

Visokios rųšies galėsite pasirink
ti. Turime 2 flatų, medinis namas; 
po 4 ir 4 kambarius, (taisytas pa-; 
gal vėliausios mados.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 ir 
4 kambarius.

2 FLATŲ mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius.

4 FLATŲ mūrinis namas, visi 
po 5 kambariu^ ir garažas I maši
noms.

PARDAVIMUI namas tik 9 metų 
senumo, 3 pagyvenimų, štoras, bu- 
černė, 3 karų garažas, (taisytas pa
gal vėliausjos mados, biznis išdirb
tas per daugeli metų. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant lotu 
namų.

ar

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalow, 2 karų garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai biskj įmokė
ti, kitus kaip rendą, mainysiu j lo
tą; savininkas 9319 Eberhart Avė., 
Chesterfield 6021.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui-1 
miai ant viškų, kieto medžio trimas 
ir grindys, furnas šildoma.

5940 So. Hermitage Avė.

KUR jus nupirksite murinj bunga- 
low kaip šis už $9500? 5 kambarių, 
2 ekstra kambariai ant viškų, aržuo
lo grindys ir trimas, furnas šildomas, 
stikliniai miegojimui porčiai, 37*4 pė-' 
dų lotas, 2 karų garažas, gera trans- ‘ 
portacija, tiktai $1500 cash. Atsi-' 
šaukit 3717 Armitage Avė. arba te- 
lefonuokit Spaulding 4280. Charles 
Jarchow, Realtor.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS
MUSŲ KOSTUMERIAI 

laukia. Ateikit, lašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St

Canal 4960

Šita sena Įstaiga, didžiausia t----- --------- - - - -
savo rųšies, reikalauja 3 lietu- nė. Bargenas.
vių vyrų dėl išsimokinimo šios* 1409 So> 49th ct*> Cicero, III. , 
įstaigos biznio. Jus galėsite . ... i- . . GROSERNĖ ir dehcattessen par-
(lirbtl dalį arba pilną laiką. Ap- siduoda nebrangiai. Pelninga vieta, 
likantas turi gerai atrodyti ir K^rai (rengta. 1632 w. I3th St. 
būti mažiausiai

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- j

4
Garažas, vištininkas, stuba 
ir t. t.

$4,250

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Tel. Lafayette 7674

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, _____________
netoli VVestem Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 1
grindimis aukštas skiepas, $1500 (mo- 7 1__ 7__2,__
keti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, namas su garažium. Puikioj apielin-

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis

k

4010 W. 26th St. kėje, Roselande. Parduosiu pigiai.
10520 So. State St.

25 metų am-

Viskas yra, galit kraustytis, višti
ninkas, vaisiniai medžiai, vištos, jau
nos ir senos, žemė juodžemis, neto
li Palatine greitai augančioj apielin- 

; kej, čia yra visi modemiški paran
kamai, krautuvės, mokyklos, • bažny-. • ... „ z... DIDELIS bąrgenas, greitam par- kūmai, krautuvės, mokyklos,-bažny-

Žiaus 11 tini būti gyvenęs Chl- davimui restaurantas ir saliunas. Ge-1 čios, bankai, ligonbučiai, teatrai, pub- 
cagoje mažiausiai 2 metus, rai išdirbta vieta, arti dirbtuvių. : liškos mokyklos, važiavimo 43 minu- 

v- 2620 W. 26th St. , tės iki vidurmiesčio, 40 traukiniųPaaimatykite su manim sian-_______  __________I kasdie prie Q & N. W. Tos farmoe
die. Ofisas atdaras iki 8 vai. PARDAVIMUI GARADžIUS
vakaro.

MR. JAMES VERR
Room 328 29 S. La Šalie St.

REIKALINGAS geras barberis, 
nuolatos darbas. Atsišaukit tuojaus. 1 
Fr. Druktainis, 2354 W. 68th Street, 
prie Westem Avė.

REIKALINGAS nevedęs vyras, 
darbas nuolat. DOUGLAS BATH£, 
3516 W. Roosevelt Rd.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon dviem vyram. > 

Karštu vandeniu šildomas, arti karų 
linijos. 3951 So. Campbell Avė.‘ _______

RENDAI ruimas dėl vaikinų, gali 
ir virtuvę vartoti. Kaina nebrangi. 
819 W. 34th PI., 1 užpakalis.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, mo

derniškas, janitoriaus patarnavimas, 
tinkamas gydytojui ar šiaip šeimy
nai. Renda $75. 641 W. 119th Street, 
Tel. Pullman 0494.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

letoli nuo stoties, prie didelio kelio 
r 2 blokai nuo naujos Standard mo-

, kyklos. Galima daujr pinigų uždirbti
Naujas tik baiRiamus budavoti. | vifttu auginime, reikalavimas dides- 

įtaisytus pagal vėliausios mados, di-1 nj8 negu galima paspėti užauginti, 
delis sales room, 2 frontai, 1 nuo Ar- i Produktus galima parduoti tiesiai 
cher Avė., antras nuo 40th St. Kurie ! kostumeriams prie kelio be išlaidų, 
interesuoja, garadžiaus biznį, atva- Pradėkite tuojau. Atsiųskit savo var
ijuokite pamatyti, taipgi mes galime (|ą jr adresą j NAUJIENAS, 1739 S.
mainyti ant namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
Halsted St., Box 998.

4138 Archer Avenue
Tel. lafayette 7674

PARDAVIMUI grosemė ir vaisių 
krautuvė, priešais švento Jurgio baž
nyčios ir tarpe dviejų mokyklų. Prie
žastis pardavimo — važiuosiu j Lie
tuvą. 919 W. 33rd Street.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

2 FLATŲ mūrinis, 2 metų senu
mo, gražiu Octagon frontu, lotas 
31X160, 6-6 kambarių, modemiškas, 
2 karų garažas, 72 ir Wabash Avė., 
$4000 cash galit veikti. H. T. Cole- 
man and Co., 5857 So. State Street, 
Tel. Wentworth 5702.

Financial
Finansai-Paakolos

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

PARDAVIMUI 4 kambarių meilinė 
j cottage, 50 pėdų frontas, furnas šil

doma. 7227 S. Rockwell St.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 
metus. Parduosiu pigiai už 5*4 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
mūrinis bungalow, bargenas, kaina 
$7800, cash $300, rendos $60 j mė- 
nesj. 3939 Nottingham Avė., arti 
Irving Park Blvd., O’REILLY, 308 W. 
Van Buren St.

GRAŽUS mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 jm'dkėU, kitus kaip ren
dų. Netoli 71 Rt St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Western Avė., Beverley 7330.

BARGENAS, 2 flatų mūrinis 
namas, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu 
šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo
kas nuo mokyklos ir bažnyčios, 
$1000 (mokėti, kitus išmokėjimais. 
La Zoris. 64 W. Randolph, Phone 
State 6772.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas medinis bungalow, kieto me
džio trinias ir grindys, furnas šil
domas, geroj vietoj, kaina $7000, 
jmokčti $500 ar daugiau, šaukit sa
vininką, 6024 S. Vvinchestcr avė. 
Rod Cliff 2570,

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
2 karų garažas, atiduosiu už $8300, 
tiktai biskį (mokėti, arba mainysiu 
j lotą. 2929 N. Mason avė. Berk
shire 5201.

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, medinis na
mas cementiniu pamatu. Savininkas 

5233 Emerald avė. •
Yards 1070

JEI JUS TURIT $200
Jus galitjp kraustytis į vieną mu

sų puikių nubga!ow, kurie randasi 
netoli Marąuette Manor. o kitus 
mokėsite kaip rendų. Tai yra pui
ki proga jums apsi<*vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, 
namą.

Phone Hemlock 8300

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai Įrengta. Jei 

jus mokėsite už savo kas norj, g-aH pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkeje, tik 

KAM MOKĖTI RENDĄ j trejetas blokų nuo parkų, arti 
Kuomet už tuos pačius pinigus' gatvekarių ir boulevarų. Pirkė-

jus Kalite turėti nuosavą minią. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na
mą, 5 iki 9kambarių mūriniai bun
galovv ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50^ 160, 
2 blokai j vakarus nuo Hariem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

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

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

gaus lengvieusias išmokėji-jas
mo sąlygas. Kzeipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
vvest Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avfc. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių bungalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

Phone Hemlock 8300

GERI AUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalovv.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re- 
zidenci ja.

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

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

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

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

įmiPASKOLOS namų savininkams — 
j $100 iki $500, be morgičių arba i>a- 
| sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
i patarnavimo.

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

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow5 tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mu
minių bungalovv su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli -šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Nonvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vįdurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai 

4708 N. Weetern Avė. 
Ravensvvood 3069—0196

niu-

GROJIKLLS pianas, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
’ 17__ už $85, pusė
(mokėti, kitus j 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. |()nįoj jšmarginimo,
H cm. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic (’onstruction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMB1NGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno (vedimo irgi dykai. Tik 
biskj (mokėti, kitus mažais mėnesr 
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

UŽ $135 nupirksite gerą grojiklį 
pianą, $35 cash. WM. N0WAK0W- 
SKI, 2332 W. Madison St.. Ist fl.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK IMOKftTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dvkai.

Tel. Triangle 8234

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšies rakandus

Columbus Park Furniture Co.
.5655—57 W. Madison st. Col. 0319

DIRBTUVĖS sampeliai, 50%* pi
giau.

$179 parloro kambario setas, ino-

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Boysen Sample Furn. Co, 
6335 So. Ashland aye. 

Buvus California Sample Furn. Co.

JVESK1T elektrą j savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais. $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me- ■ 
tų iki 2. Phone Van Buren 2927. Stony Island dve.

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus walnut miegruimio se
tus, $45. 7 šmotų vvalnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wiiton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bilę 
kada. Availnblc Storage Co., 7732 r

Mes perkame 
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

JcontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PARDAVIMUI arba mainysiu į 
mažesnį namą — 21 flatų namas ne
toli Lincoln tark. Naujos mados, be
veik visi su rakandais. Geroj vietoj. 
Neša gerą rendą.

W AITRUS
737 Belden Avenue

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGAIX)W PIGIAI 

Pardavimui šlaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kampų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
nlug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta" mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x125, stikliniai 
Eorčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 

loke prie Mango Avė., i šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, .pi
nigais $1250, kitus pagal sutarti. L 
WATS0N BOND AND MORTGAGE 

CO.,’NASTĘCY Ų 
OLIVER L. WATSON & SON ( 

5624 Irving Park Blvd. \ 
Skyrius 5525 Belmont Avenue

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge

nų prie Marųuette Parko LO
TŲ, tai pasiskubinkite, iktai 
keletas palikx

A. N. MASULIS
6641 So. Westem Avė., 

Republic 5550 KAM MOKĘTI RENDĄ?
PARDAVIMUI moderniškas 2 

flatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
veikti.

Merrimac 4663

PARDAVIMUI — rinktinas biz
nio kampas, trys frontai, 138 V 80 
pėdų, 51 y60 pėdu, 132y60, 99*4 
R ėdu, ant užpakalio loto 2 edition 

'orth Avė. Terrace, 2 blokai nuo 
L C. Pasiulykit patys, C. F. Edson, 
240 E. Delaware PI.

---------------------------------------------------------------- Ir-,--------------- --

LIETUVIAI
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalovv, jus galit juos 
įsigyti įmokant tik $1000, o kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Kam mo
kėti rendą, kad šituo budu jus ga
lit turėti 4 arba 5 kambarių bun
galovv, su uždaromais porčiais, įmū
ryta vana, aukštu skiepu ir viškais. 
Yra visi įrengimai ir moderniški 
parankumai, lotas 40yl28.

K. RICKF.R, 
2458 S. St. Louis avė. 

kampas 25th St.

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvepimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
ų$ galite nusipirkti 5 kambarių 
)upgalow, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui Jenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8787.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, (skaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 
letar tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 

( Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel.
Belmont 2407.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

flalow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. % bloko j pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar- 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viŠkai, lotas 30V126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu Šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, (mokėti $1500, kitus 
kaip vendą, saukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvč ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskj jmokčti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Ontral 6925.


