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R11 m a n i i o i bnsi«iTiIi Konvencija prekybos bar RumaniĮO) ousianu p—j|i|.
7T

paskelbta diktatūra
Maištas Meksikoje jau vi 

siškai patremptas
Lloyd George propaguoja 

nusiginklavimą

Teroras prieš socialistus 
Rusijoje nesiliauja

15 valstybių pasirašo tarptauti
nę laisvo importo-eksporto 
sutarti

Septyni maištininkų vadai su
šaudyti; 600 indėnų pasida
vė karo vyriausybei

15 valstybių pasirašė konven
ciją tarifo barjerams panaikinti
Bratiano paskelbsiąs dik- Teroras prieš socialistus 

Rusijoj nesiliaujataturą Rumanijoj
Laikraščiams vėl įvesta aštri Socialistų internacionalo komi* 

cenzūra; užginta minėt ex* sija paskelbia ilgą sarašą 
kronprincas Karolis bolševikiško teroro aukų

sako, kad
rengiąsi# 

absoliučią 
Primo de

BVOHARESTAB, Rumanija, 
lapkr. 8. — Nep 
laikraštis Adeveru 
premjeras Bratiano 
įsteigti Rumanijoj 
diktatūrą, generolo 
Riveros diktatūros 
l>avyzdžiu.

Visoj Rumunijoj iš naujo at- 
steigiama aštri cenzūra laik- 
raščaams. Visiems Bucharesto 
laikraščiams šiandie buvo pra
nešta, kad minėti buvusio kron- 
princo Karolio vardas spaudoj 
neleista. Pranešimas nesako, 
ar šis įsakymas liečia taip pat 
ir užsienio telegramas, i

Laikraščių direktoriai žada j 
tuOjMifr Taikyti 'konferenciją da
lykui apsvarstyti ir nutarti, 
kaip dėl minėto įsakymo elg
tis.

Del vyriausybės gautų slaptų 
informacijų apie karolininkų 
sąmokslą, pulkininkas Gara- 
pancea, vyriausias antrosios 
armijos korpuso komisaras u- 
mai išvyko į Jassus, Moldavi
jos sostinę.

BERLINAS, lapkr. 8. [F].— 
Komisija, kurią Socialistų in
ternacionalas buvo pasiuntęs į 
Rusiją susipažinti vietoj su pa
dėtim sovietijoje, savo prane
šime sako, kad bolševikų val-

Ispanijoje džia nė kiek nesušvelninus te
roro prieš socialistus.

Komisija, kuri 
žymių įvairių 1 
tų, .savo pranešime jmduoda il
gą sąrašą socialistų darbuoto
jų, kankinamų 
Sibire vien dėl 
pritarė sovietų 

<M|* kankiniųar ne. Į
Cederbaumas, 

Kaus socialistų darbuotojo 
teoretiko Martovo brolis, gerai ’ 
žinomas senas i ___
Išdangintas į Sibiro 
jis kankinamas ten nuo 1921 
metų.

Konkordija Zacharova, žino-Į

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Kai 
kurie barjerai tarptautinei pre
kybai, įsteigti ir stovėję nuo 
didžiojo karo metų, netrukus 
bus pašalinti. Genevoje šiandie 
penkiolika valstybių pasirašo 
naują tarptautinę konvenciją 
importo ir eksporto suvaržy
mams panaikinti. Pasirašančios 
valstybės yra: Francija, Vo
kietija, Austrija, Belgija, Bul
garija, Danija, Egiptas, Suomi
ja, Anglija, Vengrija, Italija, 
Luksmebrugas, Siamas, šveicą- 
rija ir čechoslovakija. Vėliau 
dar pasirašysią Japonija, Ho- 
landija ir Rumunija.

šešiolika delegacijų, jų tarpe 
ir Jungtinių Valstybių, dar ne
turi galutinų savo vyriausybių 
instrukcijų.
Konvenciją pasirašančios val

stybės importo-eksporto suvar
žymus žada panaikinti per šešis 
mėnesius; nors leidžiama pa
daryt kai kurie išėmimai.

MEKSIKOS MIESTAS, lap- 
— Šeši šimtai Jaki 
Sonoros provincijoje, 
j sukurstyti kelti1

Buvęs Britų premjeras sako, 
kad jei Europa nenusigink
luosianti, karas busiąs neiš
vengiamas

t Paeiti<* and Atlantic Photo.

Japonijos konservatyvų organizacijos Kenkokukai nariai, iš
simaudę Hibijja parko, Tokio, maudykloj ir “nusiplovę griekus’’, 
meldžiasi už gėrbuvį Japonijoj,

Rikovas pripažįsta Rūsy 
skolą Amerikai

Del jos, girdi, nebūtų sunku su
sitarti jei tik abiejų šalių 
atstovai susieitų daiktan

GELBĖTIS PAVARTOJO 
GRABUS VALČIŲ 

VIETOJE

Vt., lapkr.
Vernon Per

iasi gelbėjo

\VATERBURY,
8. — “Graborius” 
kins ir jo žmona 
nuo potvynio grabais. Sukalęs
daiktan du grabus. Perkins įsi
lipo vienan, jo žmona — ant- 

* ran, ir plaukė, potvynio van
dens nešami, ligi 
buvo kitų žmonių

Audros sulaiko
išgelbėti.
garlaivius

lapkr. 8.NEW YCRKAS,
. Del stiprių vėjo audrų Atlanto 

vandenyne pasažieriniai garlai
viai atplaukia gerokai pavėla
vę. Milžiniškas Leviathan, ga
benąs 1,532 pasažieriu. kurs 
turėjo atplaukti vakar, atplau
kė šiandie, pavėlavęs visą die
ną.

kričio 8. - 
indėnų I 
kurie buvo 
maištą prieš valdžią, pasidavė 
federalinės kariuomenės 
riausybei.

Vyriausybės pranešimu, 
didelės indėnų kuopos, kurios 
dar veikia, bus netrukus išnai
kintos, kadangi visas to maišto 
nugarkaulis yra sulaužytus.

Federalinės kariuomenės bu- 
’riai, generolo Escobaro vado
vaujami gaudo likusius du 

ra Cruzo 
Almedą ir

g I vaujuini ^tiuliu imui

Kasyklų darbininką strei- vodu' 7 * provincijoje, gen. Al

kas Coloradoje
Streikuojantieji i 

protestuoja prieš savo vadų 
areštavimą

ne-

IZJNDONAS, lapkr. 8. — 
Savo kalboj Aldwych Klube, 
Lloyd George, buvę# Britų 
premjeras, pasakė, kad jei Eu
ropa pasitenkinsianti tik įmo
kamo paktu ir nepažengsianti 
toliau į arbitražą ir nusigink
lavimą, tai, pažindamas gerai 
sąlygas Europoj, jis gal|s tik
rai sakyti, kad karas busiąs ne
išvengiamas.

Užsienio reikalų ministeris 
Chamberlain laikąsis įmokamo, 
kaip kad biblijos, sakė Lloyd 
George. Bet karksėti, kaip gar
nys, atsistojęs Madžiore ežero 
krante ir dėti# begalo protin
gu tik dėl to, kad vieną žuvį 
prarijai, tai esą tuščia. Fran- 
cijos užsienio ministeris Briand 
jau siunčiąs taikos balandžius 
į Washingtoną, stengdamasis 
padaryti, tarp tųdviejų didžiu
lių pasaulio respublikų paktą, 
idant karo taip jų niekados ne
būtų. šitą gražų pavyzdį tu
rinti pasekti ir Anglija.

Mediną.

Nuo praeito šeštadienio sep- 
angliakasiai tyni gen. Gomezo maišto vadai 

tapo sušaudyti. Pirmas buvo 
sušaudytas patsai gen. Gomez, 
o paskutiniai du buvo Fernan
do Reyes ir Silviano Garcia.j DENVER, Colo., lapkr. 8. — 

• Del areštavimo ir uždarymo 
kalėjime daugiau kaip dviejų 
dešimčių streiko vadų, jų taiiie 
kelių Industrini Workers of the' 
World (I. W. W.) organizaci
jos lyderių, streikuojantieji’
angliakasiai tuojau surengė B?darbiiai 
protesto demonstracijų. Ka-, 
dangi kilo gandų, 1 
ninkai Walsenburge neva pla-, 
nuoją pulti kalėjimą ir areštuo-’

MASKVA, htpkr. 8. — Pasi
kalbėjime su Associated Press 
korespondentu sovietijos komi- 

i Riko v pa
reiškė, kad ji4' esąs tikras, kad 
jei tik Rusi j 
Valstybių

8. prie vieno stiįo, 
Tarpi— Pranešimai iš dėl tvanų nu- butų prieita 

šie: kentėjusių Naujosios- Anglijos 
vietų rodo, kad Amerikos Rau
donasis Kryžius ttikia pagalbos 

likusių be

kraštu ' socialia- 15,600 benamiydel tvanu Laras pirminiitkas

kalėjimuose ir 
to, kad jie ne
regim ui.

pažimėtini
mirusio

Naujoj Anglijoj
WASH1NGTONAS, lapkr.

Britų bedarbiu armija žy 
giuoja į Londoną

ma socialiste, kuri pirmą kar
tą buvo caro valdžios areštuo
ta 1897 metais, dabar bolševi
kų valdžios nuo 1921 metų te* 
bekankinama Sibire.

Roza Elman, jauna socialis
te, areštuota 1921 metais kai 
ji buvo vos 20 metų amžiaus. 
Vieną kartą ji buvo paleista, 
bet netrukus buvo vėl /areš
tuota ir išdanginta į Sibirą.

Benjaminas
gerai žinomas Odesos socialis
tas. kurs nuo 1921 metų tebe- 
kankinamas sovietų kalėjimuo
se kartu su savo sunum.

Socialdemokratas Borisas 
Ber, areštuotas Charkove 1920 
metais. Nuo to laiko iki

• jis siuntinėjamas iš vieno 
Įėjimo į kitą.

gar- 
h . .

j apie 6,600 žmonių, 
revoliucTninkaš. prie«laudos- T° Vaičiaus 4,6'20 

tyrumus ‘ Pabėgėhų yra Vermonte ir 
i 1,920 Massachusettse.
*1 Tarpvalstybinė prekybos ko- 

i geležinkeliams, 
tarnaujantiems Naujajai Ang
lijai, ir tiems, kurie jungiasi 
su Naujosios Anglies geležin
keliais, siųsti trafiką bet ku
riais, atdarais per tą teritoriją, 
keliais, nebojant pirmykščių 
siuntėjų nurodymų, kuria lini
ja siunta turi eiti.

ir Jungtinių 
atstovai susirinktų 

tai bematant 
•rie susitarimo 

j Rusijos skolų tir kitais klausi
mais, dėl kur(w Amerika iki 
šioj atsisakau* pripažinti so
vietų valdžią.

Rikovas nurodė, kad Rusams 
nebūtų nė jokio sunkumo su-

angliakasiai nori 
atkreipti valdžios dėmesį įj 

kad stenki-1 padėtį kasyklose

CARDIFF, Velšiai, lapkr. 8.

Ispanijos karaliaus pus
brolis areštuotas kaip 
Valkata ir apgavikas
MELCN. Francija, lapkr. 8. 

— Čia tapo įkištas j kalėjimą 
Don Fernando de Bourbon,

Trach ten berp,

VĖJAVAIKIO ŠPOSAS

Atnešęs bažnyčion “skunkę 
vaikė maldininkus

šiol 
ka-

iš-

CAIRO, III., lapkr. 8. — Įtū
žę 8v. Trejybės bažnyčios pa
rapijiečiai Elco miestely nepa- 

! liauja ieškoję vieno jauno vai-
GREENUP. III., lapkr. 8.— kino’. Andrew Corbetto, kurs 

Pasiskolinęs iŠ savo brolio Šau- ,Pra<^M sekmadienį visas ^baž- 
tuvą, savo farmoj netoli nuo pamaldas
čia nusišovė T. B. Garrell, 57 ka^ susH’inkę 
metų amžiaus, turtingas žmo- galvas i 
gus ir buvęs bankininkas. Nu- tasai vėjavaikis atsinešė į Die- 
sižudymo priežastis nežinoma. (vo namus šeškų-smjrdėhų ir jį

________ _ . paleido.' Visi maldininkai ir
SAN DIEGO, Cal., lapkr. 7. klinikas buvo priversti bėgti 

- Praeitą naktį čia ir apielin- luukan 15 ^žny^os.
kėj buvo jaustas žemės drebė- 
j imas.

Buvęs bankininkas nusižudė
GREENIT. III., lapkr.

•nykioj pamaldas sugadirlo.
; parapijie

čiai galvas nulenkę meldėsi,

DU KINIEČIAI PAKARTI

Smarkios audros Portu
galijos pajūriu

sitartt skolų klausimu, nes jos |gjjmo . PueblOi apie septyniaa. 
eta neturinčios nieko bendra su deSjmt mylių ; žiemiHS ' A fe 
senu sovietų , valdžios principu Plleblo kal6jima pįstotvta 20<>
čia neturinčios nieko bendra su

nemokėt caro skolų. Skola A- 
merikoje buvus padaryta Ke
renskio valdžios, ir sovietai su
tinką tartis dėl jos atmokėji- 
mo. n

Boncour išrinktas užsie- 
i nio reikalų komisijos 

pirmininku
PARYŽIUS, lapkr. 8. — Jo-

LISABONA®, Portug.l'ijii, !,&Ph Paul Boncour, žinomas 
lapkr. 8. — Portugalijos pajų-, kaip priešininkas Berengero- 
riu siautė smarkios . audros, Meliono padarytos skolų sutar-
padariusios daug žalos. Tagus^^8 *arP Franci jos ir Jungti-

-• i » t » • i *• <nin vjl'ili fiuinupėj keletas mažesnių laivų pa-j 
skendo. Vietomis susisiekimas 
sutrukdytas.

; nių Valstybių, tapo išrinktas 
parlamento užsienio reikalų 
komisijos pirmininku.

NRVV YORKA3, lapkr. 8. — 
šiandie grįžo iš Franci jos gen. 
John J. Pershing..

PARYŽIUS, lapkr. 8. —Už
sienio departamentas šiandie 
gavo naują Washingtono notą 
F rancijos-Jungtinių Valstybių 
tarifo sutarties klausimu.

PATERSON, N. J., lapkr. 8. 
— Mirė futbolininkas James 
Swezey, 20 m., amž., futbolo 
žaisle mirtinai užgautas.

HOLLYAVOOD, Gal., lapkr. 
8. — Susivienijo daiktan trys 
filmų kompanijos: Tec-Art 
Studios, Inspiration Pictures 
Edwin Carevvo kompanija.

ir

GRAIKŲ BANDITAI PA
SMERKTI

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 8. 
— Suimtų plėšikų, kurie puolė 
motorinį vežimą, gabenusį val
stybės banko arti $200,000 
banknotų, vienas pasmerktas 
mirties bausmei, antras kalė
jimui iki gyvos galvos. ,

*ORR

ATVYKO T AMERIKĄ SU 
$10.50; MIRĖ MILIO- 

N1ERIUS

Chicagfli ir apiolinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja : \

cininkų ir kai kurie kaliniai, cįjos sekretoriaus A. J. Gooko 
stiprios sargybos lydimi, buvo ,suorg< nįZUota. Tos bedarbiui'" " ' " ........v/" 7
pargabenti iš Walsenburgo ka- armijos žyMiUotės tikslas yrJDurkal° kun,«alkst,s» Ispanijos

masine demonstracija atkreipti! karaliaus Alfonso pusbrolis, 
visuomenes ir vyriausybės dė- kaltinamas kaip valkata ir pri-dešimt mylių j žiemius

specialinių policininkų sargyba.

m

WETHERSFIELD, Conn., 
lapkr. 8. — Vietos valstijos ka-

BUFFALO, N. Y., lapkr. 8.1 Įėjime šiandie buvo pakarti du
— Trys plėšikai paėmė savo kiniečiai, Ghin Lung ir Soo 
automobilin pavėžinti policijos (Hoo Wing. Jie buvo kaltinami 
leitenantą Hamiltoną. Pa vėžio-. ir pasmerkti dėl užmušimo sa- 
ję jį po miestą, pagaliau, su- vo tautiečio On Ging Hemo imigrantas, su $10.50 kešenėj.

Pavėžino” policijos vadą BRISTOVV, Okla., lapkr. 8.— 
Mirė Joseph Abraham, turtin
giausias pirklys Oklahomoj. 
Prieš tris dešimtis metų jis 
atvyko į Ameriką kaip vargšas

Debcsiuota; gali būt lietaus 
ar sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis ir 
resnis daugiausiai žiemių 
vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 35° ir 39° F.

Šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 4:86 Mėnuo teka 4:57 
vakaro.

stip- 
rytų

buvo

mušė, apiplėšė ir išmetė iš au-. kiniečių organizacijų tarpusa- 
tomobilio. Ivio kovoje praeitą pavasarį

Dabar mirdamas paliko milio- 
nus turto.

i Pacific and Atlantic Photo]
“Stebuklingas akmuo” ant pat 

kranto gilaus Little Dolores 
upės taipkalnio, (Hade parke, 
netoli Utah-Colorado sienos. Jis 
yra virš 100 pėdų augščio ię 
sveria virš 1,000,000 tonų, bet 
laikosi smailuma ant tik kelių 
pėdų didžio akmeninės uolos, 
čia Colorados indėnai atlikdavo 
visas savo svarbesnes ceremo
nijas, o ir dabar atvyksta daug 
turistų pamatyti tą akmenį, ku
ris smailuma stovi ant pat kraš
to tarpkalnės, bet nenupuola 
jon.

gavi kas. \
Areštavo jį vienas Fontaine- 

bleau viešbučio savininkas, pa
sirodžius, kad kunigaikštis ne
gali pasimokėti sąskaitos. Iš 
karto policija nedrįso suimti 
tokia aukšta, karališkos kil- • *

•mes personą.. Padarius tyrinė- 
KALIN1O RUBAI|įima ji betgi sužinojo, kad Ni- M. V * 'M ' -

----------- Įcojc yrp išduota dar keli Va
lentai areštuoti Durkalo kuni
gaikštį už tolygius nusikalti
mus ir už davinėjimą beverčių 
čekių.

kasyklų

pasiekti 
dieną, 
kelio.

srityse.
Žigiuotojai tikisi 

Londoną laipk ličio 20 
sužygiavę 200 jnylių
Armijos vadai bandysią maty
tis su premjeru Baldvvinu ir 
kitais valdžios atstovais.

LAISVĖJE ]
JAM NEBETIKO

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 8. — Stefan Timar, už 
žmogžudybę pasmerktas 18 
metų kalėjimo, gavęs pielyčią, 
kuri buvo paslėpta duonos ke- 
palaity, išsipiovė savo kameros 
lango geležis ir pabėgo. Kali
nio rubus jis netrukus paštu 
sugrąžino kalėjimo viršininkui, 
laiškeliu dar pranešdamas, kad 
tokių rūbų jam dabar neberei-

Maiconi susirgo.
IjONDONAS, lapkr. 8. — 

Marconi, bevielinio telegrafo 
išradėjas, kurs dabar yra Lon
done, sunkiai susirgo.

i

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yr» trys iA daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2 Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomia, vąkyraia 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

8. NAUJIENOS duoda vlsiiką 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 &0 centų. Sekamos vietos suteiki 
jums patarnavimą:

A (JAROS KNYGYNAS, 8210 S. Hateted St. 
TV BU CK) APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUFIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
NAKO APT’EKA 2S4fi West 69th Street.

MAUKNOS
1739 So. Halsted St., Chicnjro, )H

___ 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas Ne prieš gerą Bridgeporta Brighton hrk

40 metinė dailės paroda

SHLA. 36 kuopos reikalais

Antradienio vakare Auditori
jos svetainėje advokatas Jur
gelionis buvo pašaukęs suspen- dėjau tikėti Kiblijistais, 
duotuosius Susivienijimo 36-os 
kuopos narius pasiaiškinti, ko
dėl jie neturėtų būti pašalinti 
iš SLA.Dailės Institute dabar tęsia

si 40-metinė Amerikos dailinin
kų dailės paroda. Paroda atsi
darė spalių 27 dieną ir užsida- kas ir p. Briedis. P-nas Lietuv- 
rys gruodžio 14 d. Parodos į- ninkas įteikė adv. Jurgelioniui 
talpa yra 302 eksponatai, įskai- raštą, kuriame nurodoma, kad 
tant ir skulptūrą. jadv. Jugelionis esąs suspenduo-

šių metų metinė parodu yra tojų narių kaltintojas ir kad 
labai Įvairi ir Įdomi. Buvo iš- todėl jis negalįs būti bešališ- 
dalinta keletas didelių prizų, kas tardytojas. Del tos prie- 
Pirmą prizą, $1,500.00 laimėjo žasties

už paveikslą tys pildančiąja tarybą pakeisti 
(ka- adv. JurgelionĮ kitu tardytoju.

prizą, 
Cha-1

Farm

John Costigan 
pavadintą “Summer Day’ 
talogo nr. 52). Antrą 
$1,000.00. 'laimėjo James 
pin už paveikslą “Old 
lland“ (katalogo nr. 
Daugelis mažesnių prizų 
skirta jaunesniems

Atsilankė tik p. Lietuvnin-

Del tos prie- 
suspend uotieji prašan-

Adv. Jurgelronis nurodė, kad 
jo tardymas nėra teismo tardy
mas, kad jį paskyrė pildan- 

buvo Susivienijimo taryba ir
d a i I i n i n- i ’ V k \ s

kams ir skulptoriams, kurių čia P1 an ’OSIOS
. _ Adv. Jurgelionisneminėsiu. I _ . • . „ .

t* -i i ..am j i* ■■ i LietuvninKui,Paveikslas Old Farm lland 1
yra portretas seno žmogaus, 
vaizduojąs nepaprastą žiauru
mą. Jau užtenka živlgterėti į 
jį kaip žmogus lieju užintere- 
suotas jo 
charakteriu 
rankomis.
pastebi, kad tas portretas vai
zduojąs neišsivysčiusio žmo
gaus būdą.

Įžanga į galerijas šeštadie
niais. sekmadieniais ir trečia
dieniais nemokama. Kitomis 
dienomis reikia mokėt 25c.

nepaprastu veido 
ir didelėmis jo 

Daugelis žiūrėtojų

Susivienijimo taryba
• ūkęs suspenduotuosius 

tarybos vardu, 
pranešė p. 

kad palai tk iii ąK 
iki ateinančio šeštadienio, gal 
suspenduotieji atsilieps. Jeigu 
jie nepaklausys, tuomet jis 
pasiusiąs raportą pildančiąja! 
tarybai.

P-nas Briedis pareiškė nuo
monę, kad adv. Jurgelionio pa
siūlymas jam išrodo 
mis

Aš galvoju ir Šiaip ir taip, 
bet vis negaliu suprasti, kaip Kttubę ant Bridfeportn rengta 
ir kame čia dalykas, kad aš, didiiulj . koncertą, kuris įvyks snaudžia. 
Chicagojc begyvendamas, pra- lapkričio 24 dieną Auditorijos‘jų sportų yra biznis.

tii.At; kurie svetainėje. Koncertas žada bu-į štai F. Tverijonas nusipirko
sako: “Dabar yra Šėtono ga- ti tikrai nepaprastas. Susivie- j valgomų daiktų krautuvę prie 
dynė i 
daugiau nebemirs.” 'gramo išpildymui geriausias

Kad ištikrųjų dabar šėtono'da1i1n« *r ko ne-
gadynč, tai aš ir pats matau, .f’31 >’ac,l,ryt, k,tol"w' orfInh,za- 
Pirm kiek metų, man pačiam .C,J<)S’ 
bt gyvenant šioje pačioje Chi-1 Matote, kad sutraukus pro-1 
eagoje, aš pažinau dihig jaunų gramo išpildymui tokias jSgaty 
vyrų, kurie tuo laiku turėjo kokias manoma sutran^tli1 šiam 
po 26 27 metus. Rudavo, jie koncertui, veikia iškalto būti 
pamatys merginą, tai kaip nuo tikru, kad publikos skatthTngai 
|x'rkunijos l>ėga. šiandien tie atsilankys. Siisivieni'jiifnws tuo 
patys vyrai jau turi po 43- 15 gali pasitikėti, nes jis atstū
mėtus, l>et nr žinote, kad jau vauja tukstanČlits nartų-. Ant- 
jie ne tik merginos ar moters ra, dalyvavimas koncerto IŠpiL 
nesibijo, bet merginos turi nuo dyme geriausių nnrsų scenos 
jų bėgti. Moterys, suprantama, jėgų yra pats savaimi puikiau- 
ne tokios baimingos, 
nebėga.

Na. ir žinok dabar žmogus 
kas čia per stebuklai. Aš sa
kyčiau taip: kol jauni 
durni, kai paseno, tai visai pa- 
ciuto. Na, ar netiesa? Ar ne 
taip yra?

Kiek man žinoma,

Susivienijimas Draugijų ir F. TttrtjMMIte fftrko btanį
Musty lietuviai Chicagoj ne

vienas mylimiausių

?<,** v» viiviai nupapi asian. uuoiviu-| varvinu uun 

ir tūkstančiai žmonių nijimas rengiasi sutraukti pro- 39-tos gatvės 
i nolmmn'u ” I Inkai

i ir Rockvvell. Vie
ta labai gyva, ir jis tikisi, kad 
biznis augs kaip ant mielių.

F. Tverijonas yra nuolatinis 
“Naujienų” skaitytojas.

Laistai Pastoje
Kep.

521 Japalulis Chas
522 "Kaminskui .Tonui

« 523 Kazaetini Ana
524 Lahanovskis Kosta
534. Macevic Adam 

M u rota Martin 
Ogoczata Elzbieta 
Petrauskis Simonas 
Raudenas Kazimeras 
Szules Juljusa 
Venskus Fra nk 
Žvirblis Jozepas

536
539
542
546
555
559
564

weirs 
wu<r

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgcporto Furniture Co., 3224 S. 
Halstcd st., ir Kadžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Marcus& Curtis Boofing Co. 
3414 Ogdon avė.

Ofisas: Tol. Hockvvcll 0762
Nninii K47!)

Šeštadienių rytais galerijose 
yra duodamos pradinių mokyk
lų vaikams pamokos. Jiems yra 
aiškinama dailės prasmė ir te
chnika. Be to dailės mokyklos i į, y (|M 
skyriuose pradinių mokyklų ||iv viešbutyj
vaikams duodamos pamokos jr Blackstone
kiekvieną šeštadienį nuo 9 vai. | g Vi)i vakare, 
ryto iki 3 po pietų.

Rašančiam šiuos žodžius pa- Nuoširdžiai 
čiam teko mokinti vaikus, ka-|hianu? publiką 
da aš jau veik baigiau 1 
Instituto dailės kursą. Pradinių j - -
mokyklų vaikai labai dėmėjusi I 
daile ir noriai mokinasi, 
tiek yra užimti 
dirba kjiip “f 
mą nė neužsimena. Jie daug 
išmoksta ir ryškiai parodo sa
vo palinkimus bei gabumus 
prie dailės ir meno. Dauguma 
jų baigę aukštesniąją mokyk
lą įstoja į meno mokyklą ir 
sėkmingai mokinasi, jau nuo 
mažens turėdami šiek tiek su
pratimo apie dailę. —Report.

SKILVIO TVARKA
REIŠKIA ILGA AMŽIŲ

Trinerio Kartusis Vynas greit pradas 
savo 38 metų “patarnavimą, šis 
skilvio tonikas sustiprina visą siste
mą ir taip padaro/ 4<ad pilnai užtik
rina jums ilgų amžių. “Chicago, Nov. 
1, 1927. Šiandie, ųš savo 80 metų su
kaktuvėse maloniai pareiškiu, kad 
Trinerio Kartusis Vynas yra vienati
nės mano gyduolės. Mrs. Anna Vo- 
jan”. Pas visus vaistininkus arba 
Joseph Triner Company, Chicago, III. 
Naudingas kuponas randasi kiekvie
name pakelyje. Nuo kosulio, slogų, 
bandykit Trinerio Cough Sedative ir 
Trinerio Cold Tablets!šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kuf 
padėta iškaba “Adveftised Wim 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

503 Belbis George
505 Bilo Jonus
507 Butkevičius J

—----------- —-------------- --- -----------

Eu-

Garsinkite Naujienos!

TIME OF DAYtos tai sius pakvietimas koncertam 
I Trečia, netik dalyvaus šiame 
koncerte geriausios mūsiškės 

’ meno jėgos, jos parodys, ką 
b vo ^er‘aus’° nx!S dalyvaus ne 

UVO vjenaa choras ir ne vienas (kr 
viena) solistas; bus savotiška 
“kompeticija.”

Todėl kalbamas koncertas iš- 
seniau tikrųjų žada duoti Chicagos lie- 

pasenusiėji žmonės apie mote-(tuviams ko geriausio turi mū
ris nei kalbėti nenorėdavo. Bet »ų menininkai. Tat bukite visi, 
labar 50 metų vyro, tai nei pa- kas tik galite, koncerte. —N. 
žabojęs nesulaikysi, kai jis pa
mato leidę. Jei norite persitik
rinti, tai sustokite kur ant 
Halstričio kampo ir vaktuoki- 
ce: pamatysite, kaip jie dabo
ja moteris, kurios lipa j karą... 
kitam pro pypkės cilmką net 
seiles varva.

Ne tik vyrų, bet ir kreiza- 
vetų moterų atsiranda. Kita 
jau susirietusi, vos paeina, o 
kai pamato pagal akį vyrą, tai 
net jos kaulai subraška iiv iš
sitiesia, tartum 16 metų merg
šė. Na, ir ką jus pasakysite ant 
lo? Ar tai ne šėtono gadyne, 
kad 60 metų turėdama šešioli
kinės rolę lošia?

pa

Gyduolės
Erzina Inkstus

Garkite Vandenį

PATARNAVIMAS CHICAGOJ
CAThedral 8000

įėjo galion Spalio 3,1927, Illinois Belį Telephone' 
Company Įvedė praktikon suteikiant valandų 
laiką bile kada dienoje kas pašaukia ir už tai 
yra skaitoma kaip ir už kitus vietinius pašau
kimus. p *

Tą patarnavimą galima gauti dvidešimtis ketu
rias valandas j dieną bile iš kokio telefono 
Chicagoj.

Šaukit CAThedral 8000
Tikslas šio patarnavimo nčra pelno tikslu, bet suteikti tokį pa
tarnavimą kuris yra publikos pageidaujamas, kad tikrai dasi- 
žinojus . tikrą laikų iš Telephone Company negu iš kitų

Praradimas Svorio? |

Šokiai
ši

e 'Keletas melų atgal kompanija buvo panaikinusi tą patamavi-
<> (’V. • r\ n ' i V.lirtr. n/vi nnmlz n mllot ♦ .‘ii..,.. nujkoai-

—aj..

M

Pustapėdis.

Lietuvis Kontraktorius

Rado lietuvi

pastan 
sekmin

aA ataikeldavau 
nuvargęs, nesu 
Jums už neras 
pagelba Nuga-<

priimti 
ir tikslus. — Reporteris.

vakarą šokiai PiccadUly 
viešbutyje

padarys 
visų!

Amerikos Lietuvių Dukterys 
l (Alpha Lambda Delta) rengia 
puikius šokius šį vai 

L, gražiame

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Vnivevital Service

mą Chicagoj kaipo neapmokamą, bet tų “time of day” pašau
kimų tiek daug atsirado, jie apsunkindavo paprastą telefono 
pašaukimą. Naujas patarnavimas pats per save apsimokės, i\e,s 
išlaidos bus padengtos tų kurie šaukia ir nekainos daugiau tiems 
kurio turi telefonus.

Šaukit CAThedral 8000adi- 
le Park 

galvių. Pradžia

T

u

Garsinkite Naujienose © Rn.vnoU1« Totemą

GERESNIO SKONIO
sumaišyti su turtinau salyklu 
Nėra Artiticialiu Prieskonių

r«l. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. P.alin. St, CMcafo, III.

_ 1937. n. ,J.__ ,r____________
t VVIutton-snlem. N,

kviečiame ger- 
atsilankyti ir

D-iilės i kaitų su mumis pasišnekuciuo- 1’^ btula, kad tas lie
ti ir patrepsėti—pašokti gerai laimingas veidas! Nes raukšlės 

• muzikai griežiant, sis nei pir- sunku išlyginti^ kiek pavdeiio 
jįe mas, nei paskutinis musų pa--a,’l>a pento/nedėsi, vis tiek vei- 

i kad rodosi i silinksminimas, ir iki šiol, drįs- de matosi gilios grabės, taitum 
seniai”, apie žaidi-1 tu sakyti, atsilankiusius me- vokiečnj tranšėjos. Bet as sa- 

gineme kiek galima patenkinti. *l,l ne Pne^ 
Šį kartą taipgi dedame 
gi s, idant šokiai butų 
gi. i 

Jūsų atsilankymas 
juos tokiais. Laukiame

Amerikos Lietuvių Dukterys

DAIL. M. ŠILEIKIS PERKĖ
LĖ STUDIJĄ

Kadangi daugelis žmonių at
silanko su įvairiais reikalais,' 
tai Reporteris mato reikalo 
viešai pranešti, kad dailininkas 
M. Šileikis persikėlė į naują 
vietą, adresu 3567 Cottage 
G rovė avė., antros lubos prie- 
ky.

Naujoji studija yra puikiai 
Įrengta, susideda iš penkių di-1 
dėlių kambarių, žodžiu, Batas 
“up to date.”

Dailininkas turi daug sve
timtaučių vizitorių, tatai nusi
tarė ir studiją perkelti Į geres
nę ir parankesnę vietą. Jisai tu-. 

f ri sienas papuošęs gražiais pa
veikslais, o ir sienos yra deko-' 
ruotos visai kitokiu skoniu, ne 
kad paprastai gyvenamuose 
namuose esti.

Pastaruoju laiku p. Šileikis 
turi rliiiiK komercines UmiISh 
darbų ir, sako, negalia vienas 
apsidirbti. Jisai maloniai pri
ima atsilankiusius vizitorius i 
jo studiją pasižiūrėti paveiks
lų. — Reporteris.

Užvakar vrk re Į Lasvndak“ 
Į policijos stotį, prie 27 ir La\vn- 
i d; le grtvių, a'čjo senukas, ko
kių 75 metų amžiaus, .5 p. 6 
celių augščio, ruda kepure, ži
lais ūsais ir labai ilgais žilais 
plaukais, išrodąs švariai. Jis 
pasivadino save Joseph Krtune, 
gyvenąs 722 Illinois St., bet 
t< kio numerio nėra. Policija 
sako, kad jis yra lietuvis, bet 

. atgali jo pristatyti į namus, 
nes nieko daugiau iš jo iš-1 
klausti negali, tad dabar y ra i 
laikomas policijos stoty. .

WENNER5TENS
’Bohonian uypo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

Brighton Perk
Šiandien, lapkričio 

ton Parko lietuvių 
svetainėje Vaičkaus 
vaidins juokingą 
“Gyvieji iu ašninkai”., ;Vaidū-| 
nime daiyvau ; pp. Šaukimas, i 
V aitekūnas, Vaitkus, p-lė Ten-1 
džiuiyt , p-niu Dambrauskie- 
"p. Kareiva ir kiti. Pradžia 
i :b() vai. v,, .diu.

i), Brtgh- 
pa lapijos 

teatras 
komediją

Suvertam tviesaa ! 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoHji- 
tno.

Metropolitan Electric 
Shop

2216 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

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.
3(19 W. 35th St.

(Kalsted & 35 St.)
Bou’cvard 0611—0774

NATARIUSAS
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

Mr. Cottf rieti SchiKing. Protcott, Wi*., 
«mko, "AA sviriau 180 svarų, dabar aA sve
riu 156 svaru* ir Jaučiuosi vėl labai gerai. 
AA visai buvau nusilpt* i>" mano skilvis vl- 
siAkai buvo suiręs, kuomet 
iA ryto aA Jaučiausi labiau 
vakare eidamas gulti. Ačiū 
pasekmes, kurias gavau su 
Tone.”

Nuga.Tone Jau yra atlikusio* puikiu da
lykų per 85 metus. VirA milionas vyrų J r 
moterų pasidarė stipresniais ir ^veikesniais 
vartodami tas gyduole*. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjimu, virAkinimo. Jos su
teikia daugiau .Jgos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, prglalina svaiguli, už
kietėjimą, sustiprina inkstus ir kepenis, 
praėalina reumatizmų ir 
kia atžviežinant| miegą, 
niems svarumą. Nuga-Tone yfa labai geros 
dėl 
yra 
kia 
rai

neuralgiją, sutei- 
padauglna silp-
, — ___ »

silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos 
parduodamos vaistihėse. ir Jei iie*utei- 
gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik- 
nusipirkite 1 buteli Aiandie.

'/IT

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo
Vyrai ir motery* Amerikoje turi amžinai 

Haugotia inkstų suirimo, ne* čia dažnai per- 
datur valdonui riebių vn’gių. Kraujas pa
tvinsta rugAtimis, kuria* inkstai steuKiuyi 
iAkoAti. Bet Jie nuvargta nuo t L. 
užsikemAa, nuo ko k|la inkstų neKaliavimai. 
pūslės silpnumas ir nupuolimas uveikato*.

Jaučiant, kad inkstai iArodo ka' švininiai, 
skaudant nugarai, ar kada 1 Alapumai netyri, 
pilni nuoAčdų; galvai Akaudnnt, ar svaigu
liams užeinant, viduriam* rugstant, ar tau- 
matizmu' kankinant prastame ore, pradė
kite tuoj gerti daug minkAto vandens ir I 
gaukite iA aptiekos keturias uncijas Jad I 
Salt* druskų. Imk po arbatinį AaukAte į j 
prieš puirytl per keletu dienų ir inkstai pra
dės ouikai veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padaryto. iA 
vynuogių rugAtlcs, citrinų sulčių ir lithia. 
Per ilgų laiką jos vartojamos išplovimui 
inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salt* "druskos nebrangios. Jot negali 
pakenkti ir padaro malonų, pustojantj ii* 
thia.vandens gėrimą, kuria rcikgitlgah I0ck‘ 
i enose namuose, nes niekas neapsirgs nuo | 
išplovimo inkstų: K .‘»l

Camel
Labiausiai populiarus cigaretai

Jungtinėse Valstijose

Gera rūšis padeda juos ten—gera raišis 
palaiko juos ten

Camel rūkytojai nesirūpina ir nėra 
reikalo jiems rūpintis nieku kitu kaip 

tik rūkymo smagumu



■M Mn

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš “Birutes”
Čigonai. — Aida.

Sekantis “Birutės” su 
Šimkum pasirodymas

komp.
įvyks

rijoj, kur bus suvaidinta dvie 
jų aktų operetė “Čigonai“ — 
paties komp. Šimkaus parašy- i 
ta ir pritaikyta muzika, ši ope-, 
retė buvo pirmu kartu su vai-' 
dinta pinu dešimties metų, | 
kuomet komp. Šimkus vadova
vo tai pačiai musų “Birutei“ 
Visi artistai bus kiti, išskiriant 
p. Stogį. Eros rolę vaidins p-l< 
Vilkiutė.

P-as Šimkus su “Birute’ 
stropiai rengiasi šiam vakarui, 
nes taip pat bus koncertinėje 
formoje suteikta 
operos “Aida”, 
jaučią rolę užima ponios 
cienė ir Gugienė. Tai bus 
rai gražus, antras iš eiles 
rutės” pasirodymas.

čikagiečių domei
Pereitame savo atidaryme 

sezono koncerte “Birute“ pa 
darė dalelę atmainų Auditori
jos scenoje. Mat, mes visi, bū
dami svetainėje, patėmijonv 
ti( siog stebuklą ir nežinojot? 
kodėl. Klausom ir netikini: ar 
tįstai dainuoja ir jų garsai, c 
ypatingai žodžiai, čia pat — ko 
niekuomet pirmiaus nebūdavo 
O tai ve kodėl: “Birutė“, idan 
tą geidžiamą akustiką page 
rinti, Įtaisė “lubas” ant sce 
nos, išleisdama suviršum $100 
tam pagerinimui. Pagerinimas 
ptirže geru rezultatų. Viso? 
draugijos, kurios vaidina a: 
rengia koncertus Auditorijoje, 
galės nuomon gauti iš “Biru
tės”, kreipdamosi į “Birutės’ 
pirm. l)r. S. Biežį. Kaina pri
einama: tik $15.

Biratlečių koncertas
Visi ir visokie artistai davė 

mums koncertus, šiuo atveju 
pirmu kartu Čikagoje išpildys 
programą įk> vadovyste komp 
S. Šimkaus vien tik “Birutės” 
merginų choras su solistėmis 
kur girdėsis daugiausia liau
dies dainos. Koncertas Įvyks 
ateinantį stkmadienj, lapkričio 
13 d., (’ommunity Onter, prie 
6654 S. Troy (vienas blokas į 
rytus nuo Kedzie avė.). Bufc 
ir šokiai. Tai įdomu ir malonu 
Ypatingai vietiniai tos koloni
jos lietuviai turės progos gra
žiai vakarą praleisti.

Trūksta muzikos kritiko
Tiesa, mes Chicagoje, ačiū 

musų pastangoms, kai neku 
rių žinoma, ir publikos reika-

2-ras aktai 
kur vadovau- 

Po 
tik- 

“Bi-

'.avimu i pagtrinom savo kon
certus labai dideliu nuošimčiu*, 
fuiim gerų solistų dainininkų, 

chorvedžių ir dramaturgų. Ko 
mums labai trūksta tai muzi
kos ir dramos kritiko. Iš da
bartinių rnuių recenzezntų ar
ba muzikos “kritikų” nei ar
tistai, nei publika jokios nau
jos netuii. štai, pavyzdžiui, 
‘^Birutės” pereito koncerto re
cenzijos tilpo šiuose lietuvių 
laikraščiuose: “Naujienose“ — 
dviejų korespondentų; vienas 
'prašė programo eigų i>erver- 

Lęs programų aukštyn kojomis, 
ir jam patiko tik vienas nu- 
neris. Antras gi koresponden- 
as prieštaravo. Paėmė nuo 
viršaus, gailėjosi, kad pavėla
vo ir išsiskyrė vieną solistę ir 

’ orilygino prie tiesiog žavėjan- 
čio dieviško išpildymo. “Tėvy
nėje“ St. Šimkų koresponden- 
’as apvainikavo. “Sandaroje“ 
nasakyta, kad “Birutė“ padarė 
stebuklus su komp. Šimkum, 
“Keleivyje” Stogį apšaukė gal
ingu artistu, “Dirvoje“, apart 
•ishmių tilpo korespondencija 
įpie “Birutės“ koncertų, kur 
buvo labai daug pasakyta, bu- 
‘ent — tai buvo geriausias kon- 
ertas, kada nors “'Birutės” 

patiektas.
Iš to visko matyti, kad jau 

1 nu m s labai trūksta autorite
tingos ypatus, kurios aprašy

mas panašių koncertų duotų 
naudos ir artistams, o ir skai
tytojai galėtų 
)abar 
ymai 
įsčių 
us ir 
okios

naudos turėti, 
šitokiais ūbaisiais apra- 
arba dėl tam tikrų prie- 
peikimas gadina artis- 
tokios recenzijos neturi 
vertės musų gyvenime.

Dailės Mylėtojas.

P. S. Gerbiamus Dailės My- 
čtoiau. nepamėgdžiok tamsta 

p. Vaičkaus apgynėjo, kuris 
olemizavo “Naujienose“ dėl 
Dviejų Kelių”: jei kas nupei

kė buvusį “'Birutės“ koncertą 
ar nepagyrė jo “pakankamai”, 
nesiskubink ieškoti, dėl kokių 
iriežasčių jis tai padarė ar ne- 
•>adare. Tai vra labai nedėkin
gas darbas.

O kai dėl to, kad recenzijos, 
Ipusios Įvairiuose laikraščiuo- 
e, skyrėsi viena nuo kitos, 
ii užteks pasakius, kad įverti- 

limc to ar kito dailės veika- 
’o griežtų normų (standartų) 
lėra. Vieniems galėjo |>atikti

' GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669

{domus lapkričio mėn.
GYVENIMAS • 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.

Roseland
Spalių 31 d. buvo vyskupas 

Visų šventų bažnyčioje. Vaka
re dirmavojo vaikus. Parapijo- 
nų ir veikų prisirinko pusėti
nai. Daug valkų padinnavojo, 
et jų daug liko .nedirmavotų 

iš priežasties negavimo kurnu. 
Tėvui buvo sumanę d tarnavot i 
naikus su viena kurna bent ke
lis tuzinus, bet tam sumany
mui pasipriešino vaikai. Mat 
vaikai suprato, kuomet viena 
kurna bus keliem tuzinam vai
kų, tai jie negaus tiek dovanų 
nuo savo kūmų.

Po tų dirmavonių vaikai gy
rėsi gavę nuo kūmų vieni laik
rodėlius, kiti
taip pat pirko dovanų savo 
vaikams.
dovanų, kiti iškėlė ir baliukus 
savo vaikams. Todeb vttikai ir 
laukia tokių dirmavonių.

Vincentas Petreikis po duk
ters dirmavonių iškėlė pusėti-

pinigų.

Negana kad pirko

Juos gamino

yra gaminusi.

pažįstamų svečių. Jiems davė 
gerų vakarienę. Sakau gera 
todėl, kad gardžiai buvo pa
gaminti valgiai.
I>onia Titenienė. Ji jau ne pir
mų vakarienę
Svečių mačiau keletą lietuvių, 
kiti buvo švedai. Su švedai? 
galima draugauti. Jie smagus, 
draugiški žmonės. Pas juos te
bėra dar tas draugiškumas, 
kaip pas lietuvius buvo, kai jie 
atvažiavo iš Lietuvos. Kalba 
angliška], moka angliškai kal
bėti ar ne, bet kalba. Jei ku
ris jų ar kitas kuris nepakal
ba gerai angliškai, jie nepady- 
zija. Su jais lietuviai draugau
dami galėtų greičiau išmokti 
angliškai kalbėti. Esant to-, 
kiame būryje kitataučių, be
siklausant jų nuomonių, nepii- 
sijutau, kaip atėjo dvylikta 
’anda nakties. —Matęs.

North Side

va-

Kultūros Ratelio vakarėlis

Sekmadit nyje,_ lapkričio 
dieną, Kultūros Ratelis turėjo 
vakarėlį su 
lis Įvyko 
1651 North

Pasakiau, 
telis turėjo

6

programų. Vakarė- 
Diana svetainėje, 
Kedzie avė.
kad Kultūros Ra- 
vakarėlį. Tiksliau

as koncertas, kitiems — ne. j bus pasakius, kad turėjo vaka- 
Recenzija apie koncertą arba 
Iramos veikalų yra žymioje da- 
vje subjektyvaus reagavimo 
aisius.
Paniekas gi duoti koncerto 

lalyviams arba dramos vaidin- 
ojams yra užduotis mokytojų, 

o ne recenzentų. —V. P.

rą, nes žmonių buvo ytin daug, 
suprantama, daugiausia north- 
sidiečių, o ir programo nu
peikti negalima.

Svetainė, kurioje parengta 
vakaras, yra labai jauki ir 
publika kaip tik su saiku jų už
pildė. Tatai sudarė iš dalies ir 
vakaro pilnumų. Jautėsi sma-

BLACK DIAMOND COAL
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

Paskuti
ne Sa
vaitė

Dasižinokit 
apie musų 
biudžeto pla

ną

6 mėnesiams išmokėjimui 
SPECIALUS KAINOS 

$35 $12.50
Sanitary Bridže ri 

M>< Be Skausmo *** 
Musų vienatinis naujas 
tetic padaro ;visą dantų 

visai be Skausmo
Dykai X-Ray egzaminavimas
DR. S. T. JONAS

135 So. State Street
Atdara vakarais

anaesi- 
taisymą

vų Ir vaikų santykiai: šių dio 
nų “šešiolikinė” rengiasi “spor 
tauti”. Tėvui tai nepatinka, 
urzgia. Bet kų čia ji, musų 
šiolikinė, paisys tėvo. Ir 
pusiau lupų jam pasako, 
nosj pasuka jo pusėn. Ką 
išmano arba kų čia jo klausy

tam ploti, tai ploja, kol deb.fi? Jaunuomenė parodė ne tik, 
tini abnii/lri Inm fni Ja.A

taip ber-

NAUJIENOS, Chicago, 111.
—V—H-------- —----------    »• » •

gU tur l.ut visų pirma todėl, 
kad žymių publikos dalį suda
rė musų jaunimas
niukai, kaip mergaitės. Na, o 
žinote, kad su jaunimu būva 
kitaip, negu su mumis, seniais. 
Jaunimas pilnas gyvumo, pil
nas entuziazmo. Pradeda jis

Jis 
šo
vė, 
tik 
Jis

nai skauda. Ima šokti, tai šo
ka atsidavęs. O čia, žiūrėk, ir 
vienas kitas senesniųjų, o pas
kui juos ir daugiau senių pa- 
jaunėja ir susimaišo su jauni
mu. Jaunuomenės lipas pagau
na, užkerėja visus, ir šoka ir 
linksminasi visi, užmiršę me
tus, palikę rupesnius namie.

Tatai galėjo padaryti tik 
gausus dalyvavimas jaunimo. 
Ir jaunimui pilnai tenka kre
ditas.

VVell, sugrįšime prie pirmos 
vakaro dalies, prie vakaro pro- 
gramo. Išpildytas programas 
buvo vidutiniškai, kiti gal pa
sakys, silpnai. Nesiginčysiu. Ir 
programas buvo ne taip jau 
Įvairus, — irgi daleisiu. Bet 
jis buvo originalus. Jis buvo 
įdomus.

Keletas žodžių apie tai. Žiū
rėkite, štai jums vaidinama 
drama. Vaidina ją tie patys 
lošėjai, kuriuos mes kart kar
tomis matėme. Mes iš kalno 
jau galime įsivaizduoti, kaip 
viskas bus atlikta. Arba, ve 
jums koncertas, ypač kai tą 
koncertų parengia kokia pašal- 
pinė draugija. Juk žinote, kad 
šiemet “koncertų liga” užėjo 
Cbicagą. Apie V>os koncertus 
galima pasakyti tą fiati, ką ir 
apie lošimus.

Gi čia štai jums lietuvaitės, 
čia gimusios, čia augusius. Dau
gumui jų sunku kitas lietuviš
kas žodis ištarti. Vienok jos 
stengiasi, taria. |domu tėmyti, — 
tas pastangas. Tikrai įdomu. | atgA

Bet suteikė publikai ratelio
M •• • i f Tirrnmivivm». rvttinuuju inu&mu negu » tani*cs ne tik įdomumo.. Jos paro- tr»‘ nykiui. Nusipirkit buteli nuo novo vais-

... >•"»• i t .Nninko r pabandykit jau Kerai. Jūsų 'pintie 11' originalumo. ' irai bua gražinami, jei nepairelliė*
Pirmas punktas. Skambina

Tanlac
M1U1ON BOTTLES VSED

kaip Amerikos j įtu nuomonei 
išrodo jų tėvai foreineriai, jos 
parode ir save. Tai buvo ir ty- 
pinga ir originalu.

Arba imkime punktų, kur 
merginos, susirinkusios “parę“ 
ar kų kilų turi. Išeina “gilti
nė”, panaši Leonido Andreje- 
vo, “Niekto v sierom”. Ir šia
me punkte pasirodė ratollečių 
tveriamoji jėga, pastangos iš
reikšti idėjų. Sutinku pilnai, 
kad ne viskas buvo tobula. Bet 
sakau, kad buvo tėmyti įdomu 
ir kad programo buvo origina
lumo.

Pagalios paimkime du pro
gramų punktu bendrai: juodu
kas dainavimų ir kitos — šokį. 
Klasinių programų mėgėjai, 
be abejonės, buvo nepatenkin
ti. Dalykas toks, kad dabar

mc-i baisiai mėgiamo, idant vis
kas butų klasiška . Klasiški 
turi būti čeverykai, klasiški 
lošiami veikaiai, llasiškcs pirš
tinaitės, klasiška muzika, kla
siški apatiniai marškiniai —- 
viskas “klasiška”. O čia. kaip 
lik kuone viskas buvo “moder
niška”. Ir tas “modernišku- 
mas”, 
bai tobulas, rodėsi 
ginalus ir įdomus 
dantis, kas 
mekiptis.

Pridėkime 
pažvelgkime 
mo vaizdų ir turėsime pripa
žinti, kad šis vakaras buvo 
tikrai įdomus ir ytin origina
lus. —Reporteris.

Neleiskit Kūdikiui 
KOSĖTI

Neaplenkit* kosulio — «v«rhlauftia ku_ 
dktų. Sulaikykit

Ir tas
reikia pripažinti, ne la- 

ir buvo ori- 
ir pamoki- 

iš gyvenimonori

smuikavimų,dar
į bendrą progra-

kotull rreital su _Se- 
VPFf.’t 
«ntn. .
trerkM, 
(Avale 

pleurų, 
Jonio)

t*
Nur ..... 

t i nė; f.‘__ ~
ji. : durnų, 
ny .
W. P. SEVERĄ CO. 
K'edur Rapidn, Iowa 
Nuo V rūtinė s ir gal
vot k ogų vartokite 
Severą*# Cold Tablet*

Cough Fai- 
Jo» praAalina 

l kutenimą Jr 
<1\».Ir.anč'a 

,’W' v), mn- 
vartvtl. Mi
nint ><ų Jau 

metus.
*'irk*. -nvo vai#* 
Mandh*.. I>vie« 

25c, f r

Stv
COUGH BAL&am

Ar Jus Plonas, 
Silpnas, Nervuotas 

Visai Suiręs?

stiprius 
gnlirnyl ę 

• 
naktii't

Kad 'turė.iuH v'auomet iiveikua, 
raumenim, “pen” ir «mbicij<>H, Jt 
atlikti atsakančiai dienos <larbą ir jausVa 
"kaip dviejų metų Hcnumo", 'nike 
iųs turite valgyt.' tris gerus valgiui | pnrų 
ir kad taa maistai butų gerai iiuvirAk'ntas. 
Jei jus negalit valgyti, negalit miegoti, ne
gali* dirbti, tiktai paimk't arbatini SaukA- 
tnkų Taniai- pr’eA valgj.

Mrs. Jode May Powera, iš Mayvvood, 
Indiana, rašo: “Aš buvau ant kranto <le>- 
neracijoh nuo ga’voi skaudėjimo, nervingu
mo ir svaigulio. Net ir po menko 'valgio 
turėdavau daug kentėt,'. 1‘aiidėknvojant 
q’anlac mano virškinimas dabar yra 
m»s ir sunkus (ienos namų ruoftos 
nebenuvargine. manęs.”

Tani'ac yra geros nuo nevirikinimo 
kietėjimo ganų, skausmų, koktumo, avai- 

. vulio ir galvos skaudėjimo. Jos grąžinu pra- 
į ape'.'tų, pagelbsti suvirškinti mastų, 
bene daugiau svarumo ir stiprutno. Ja

me nėra minerallų vaistų; jos padarytos iš 
1 šaknų, žievių ir žiedų, gamtin ų gyduolių 

sergantiems. Kainuoja mažiau negu '!

tinko- 
darb.'i >

ir >1#.-

cen.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bei pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

/ DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo & iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki,l po pietų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

TAUPYKI!
Paleidžiant mums

(pWMirwcR™T

PINIGUS IR SVEIKAI
išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

i i

pianų. Piršteliai bėgioja , grei
tai, lengvai, skambintojos poza 
graži. Viskas gęrąi. A ve mo
nologas — lietuve moteris de- 
iuoja apie sayp. jyargus. Pasi
rinko mergaitės monologų, ku
kame, joms išrodo, yra gan 
"ypiškas lietuvės moteriškės 
paveikslas. Ir, reikia pasakyti, 
kad tas paveikslas yra gan ty- 
)ingas. štai ir originalumas, 
ošėjos parodo, kaip joms i§ro- 

’.crtie mes — foreineriai.
Kitas punktas: naminiai tė-

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

BIBLIJOS STUDENTU 
PRAKALBOS

Temoje: 
Liaudies Laisve Ir Vėl- 

nio Organizacija
Kalbės iš Lietuvos, parvykęs 
Pilgrimas J. ZAVIST.

Penki., Lapk. 11,1927
Lietuviy Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:45 vai. vakare
Įžanga liuosa.

Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia

T. B. S. S.

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

tari

TEN IK 16
IETUVOS

PER HAMBURGĄ 
knt musu triiu Šrinhų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN

RE SO LUTE, RELIANCE 
’r populiariškj "vieno kabi n 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

Thurinaia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

sono,s new yor 
/ll v0 ,kj kau L. V U NO IR ATGAL

PIuf ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai Išplaukimai
Del termito ir kitų informa 
eijų kreipkitės prie vietinių 
aire n tu arhn prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
A * I a *> ITT <» f*'/ 1 <

Pas I. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St., Chicago, III.

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

Ne Atidėliokite Ilgiau
fsiveslcit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
uteis Saitas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
trankius ir planą dykai.

M. LEVY
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

co
OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XX3 ~

»

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Bark This on the Boulevard
2<x

fnose UkGH.-'ropfCP,

Prenumerata metams 
i'unėi metu
Kopija ...... .....................

: i,

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

V (SCCMt iQOV OAMV YCaS.S I THEM AREr--------- iGOHE FOREVER,!
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NAUJIENOS
The Lith«aataa Daily Neva

hjbliahed Daily Bzoapt 8anday 
Vy the IJtfiaanla* Daily Nm fah. 
Co. Ine.

Blaimokljlmo kalnai
Chicagoje — paltu: 

Metama _ -____ _______
Pusei mete —a------- --------- ---
Trims minėdama  
Dviem ■įmetami 
Vienam atmatai 

160

.76

Bditor P. GRIGAITIS

1789 Soath flalated Street 
Chjcago, Iii. 

Telephone Roooevelt MM

Chicagoje per netiotojuei
Viena kopija------------- ----------- 8c
Savaitei  18c
Minėtini 76c

neįeidama koalicijon su kuria nors kairiąja arba vi-

Subecription Rateei
|8.W per year in Canaie
|7.00 per year outaide of UhlcafO.
|8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Claaa Matter 

Marsh 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, BĮ., undeę the art of 
M are h 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, IMdriant 
sekmadienius. Leidtia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
III — Telefonas: Rooeevalt 8601

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
peltut

Metams------------ --------------- - |7J»
Pusei meti 8.60
Trims minesiams ........... .....1.70
Dviem minėdama 1J6 
Vienam minedui  .76

18.80

Lietuvon ir kitur uidentaooei 
(Atpiginta) 

Motame

orderi?

dūrine kapitalistų partija.
“Agitaciniu entuziazmu suklaidinti, kai kurie 

Anglijos Darbo Partijos ir Vokietijos socialdemokra
tų partijos vadai deda savo viltis tam, kad greitai 
busianti laimėta pergale absoliučia balsų dauguma. 
Bet tokios vilties šiandie dar negalima turėti.

“Atsižvelgdami į politikos praktiką, mes turime 
skaitytis su tuo faktu, kad bent dabartinei kartai 
teks pergyventi koalicinių valdžių gadynę”. / į

Iš to, žinoma, neišeina, kad dar reikės laukti keleto 
dešimčių metų, iki pradės atsirasti socialistinės valdžios, 
paremtos absoliučia dauguma balsų. Atskiros šalys gali 
susilaukti tokių valdžių jau labai artimoje ateityje.

Apie Džiabąl kie.... Dienom ir naktim džiau
kitės, kad jūsų darbas toks 
lengvas ... O aš, vyručiai, už

Pažiudėjom mes j jį ir ma
tome, kad tai tikrai yra nuka
muotas žmogus, norsjo džiabes,

SEIMO STENOGRAMOS
Apžvalga

Vakar “Naujienos” gavo atsiųstą iš Lietuvos Seimo “BLIUZNIJIMAS”

turėjo teisės nei balsuoti, nei 
steigti savo organiazcijas.

Istorija rodo, kad demokra
tinė tvarka visur buvo įvesta 
tiktai per kovą prieš buržua
ziją.

Komunistų pasakoriai, kurie
kanceliarijos didelį pundą spausdintos medžiagos, pava
dintos “Seimo Stenogramos”. Tai fašistinių tautininkų 
pasmaugtojo trečiojo Seimo darbų rekordai.

Paskutinis Seimo posėdis, kaip žinoma, įvyko šių me
tų balandžio mėn. 12 d. Tame posėdyje Seimas 45 balsais 
prieš 30 išreiškė Voldemaro kabinetui nepasitikėjimą. 
Ažuot atsistatydinusi, tečiaus, tautininkų valdžia įteikė 
Seimo pirmininkui Smetonos raštą apie Seimo .paleidimą, 
kur tarp kitko sakoma:

“Naujo Seimo rinkimai bus paskelbti atskiru aktu”.
I >

Bet to atskiro akto taip ir nepasirodė iki šiol. Sme
tona savo prižadą sulaužė, kaip pirmiaus jisai buvo sulau
žęs savo priesaiką valstybės konstitucijai!

Marijonų organe vienas po 
pseudonimu pasislėpęs žmogus 
rašo:

“Kaip visur kitur, taip ir 
• šioj Šaly yra daug, labai 

daug žmonių, kurie neapken
čia Katalikų Bažnyčios ir 
Jos mokslo. Taip yra dėlto, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 

• tikra Dievo Bažnyčia, kad 
jos atstovai, vyskupai ir ku
nigai, yra tikri Dievo tarnai 
ir kad tik vieni katalikai yra 
tikri krikščionys.”
Tame kunigų laikraštyje, va

dinasi, skelbiama, kad protesto- 
nai tai “netikri” krikščionys. 
Tai yra religinės neapykantos 
kurstymas. '

Bet kiti • to laikraščio ben
dradarbio išvadžiojimai skam
ba lyg pasityčiojimas iš paties 
Dievo. Daug žmonių, girdi, ne
apkenčia katalikų bažnyčios 
dėl to, kad ji esanti tikra Die
vo bažnyčia, o jos atstovai, ku
nigai. tikri Dievo (?) tarnai, 

lyderių kalbos, pasakytos jau smetoninkams valdant Lie- išeina taip, kad kas yra tikrai 
Dievo, to žmonės neapkenčia!

Bet argi Dievas tai koks bai- 
v sunas, kad jo įstaigos ir atsto-

maro deklaracijos. Kun. Šmulkštys, vienas stambiausių-t iššaukia neapykantą žmo- 
jų Lietuvos klerikalizmo šulų, tuomet šitaip kalbėjo iš 
Seimo tribūnos: 

• \ ■ 

“Toliau mes norėtum, kad tvarka, pastovumas ir 
piliečių ramybė butų valstybės organų pilnai garan
tuota. Dėlto, musų supratimu, butų reikalinga vesti 
griežtesnę kovą su visais musų priešininkais valsty
bės viduje (iš kairės: Oho!), iš kur jie butų. Lygiai 
taip pat įvertinti ir veikimą tų piliečių, kurie gyvena 
užsieniuose (! “N.” Red.), nes kai kurių tų piliečių 
veikimas ar tai spaudoje, ar gyvu žodžiu, kartais yra 
labai kenksmingas visai musų politikai. Dėlto į tai 
turėtų būti daugiau kreipiama vyriausybės dėmesio,!
kad butų daugiau sud>cciplinuoti musų piliečiai, gy-įja 29 atstovai (prakišta 
venantieji tiek Lietuvoje, tiek ir užsieniuose”.

KRIK-DEMAJĮ REIKALAVO DIDESNIO 
“GRIEŽTUMO”

i

v i / p' • ’ .••J*' '
Anądien “Naujienose” buvo nurodyta, kad Lietuvos 

klerikalai, kurie šiandie skundžiami dėl tautininkų dikta
tūros aštrumo, pirmiaus ne tik rėmė tą diktatūrą, bet rei
kalavo, kad ji butų dar aštresnė. Tai pilnai patvirtina ir 
“Seimo Stenogramose” užrašytos krikščionių demokratų

tuvą. . Al
Kovo 8 d., pavyzdžiui, Seįme ėjo debatai de

niekina demokratiją, turėtų 
pažvelgti bent į šių dienų fa
šistines valstybes. Italijoje, • 
Vengrijoje, Lietuvoje ir Ispa
nijoje demokratija ' yra su
trempta, bet ar ne buržuazijos 
interesuose tenai yra tai 
daryta ?

RINKIMŲ AGITACIJA

pa-

Musų spaudoje jau pusėtinai 
gyvai prasidėjo agitacija dėl 
rinkimų į SLA. Pildomąją Ta
rybą. Tai yra natūralūs daly
kas, nes Susivienijimas yra 
taip svarbi organizacija Ame
rikos lietuvių gyvenime, joge! 
įvairios visuomenės grupės 
stengiasi joje turėti kiek galint 
daugiaus įtakos.

Rinkimų agitacijoje aiŠkiaus, 
negu paprastu laiku, pasireiš
kia kiekvienos srovės “veidas”. 
Bolševikai, pav., kaip rodo 
straipsniai jų laikraščiuose, 
bando “užkariauti” Susivieni
jimą triukšmu ir šmeižtais. 
Nuo jų neatsilieka ir fašistai, 
kurie save taip pat laiko “vie
ninteliais tikrais” SLA. veikė
jais, kaip ir bolševikai, ir dėl 
to leidžia sau ant visų kitų 
žmonių pamazgas pilti.,

Demokratiniai nusistatę 
žmonės neina su bolševikais ir 

‘fašistais į lenktynes ir mes ti
kimės, kad jie ir neis, nežiu-

GALUTINIAI RiEZUUTATAI pint kaip karšta laikui bėgant 
NORVEGIJOJE pasidarytų ta rinkimų “kam-

-----------  panija”. Mes teprivalome už- 
Galutįiiai daviniai rink!mų( miršti, kad ir tuo laiku, kai or-

į Norvegijos parlamentą yra 
tokie:

Konservatoriai ir liberalai 32 
atstovu (prakišta 22 vietos); 

| Valstiečiai 26 atstovai (laimė- 
l ta 4 vietos); Radikalų parti- 

l 5 vie
tos) ; Darbo demokratai 1 atst.

nyse ? ,
šitokių “bliuznijimų” nedaž

nai pasitaiko ir aršiausiųjų be
dievių spaudoje.

ganizacija renkasi sau naujus 
viršininkus, joje turi būti tvar
ka ir susiklausimas. Jeigu ,or- 
ganiazcijos nariai, remdami 
tam tikrus kandidatus, ims nie
kinti kits kitą ir priešingus 
kandidatus, tai išnyks ta fra- 
ternalizmo dvasia, kuri privalo

x . ...... j v. (prakišta 1 vieta); Socialde-Vadinasi, tam kunigo rūbais apsivilkusiam deržimor- mokratinė Darbo Partija 59 at. 
dai dar buvo negana to smurto, kurį vartojo fašistiniai'stovai (laimėta 27 vietos);
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gyvuoti Susivienijime.
Šią dvasią stengiasi sugriau

tai dar buvo negana to smurto, Kinų vartojo rasistiniai(stovai (laimėta 27 vietos); ko- ti bolševikai vienoje pusėje ir 
despotai prieš Lietuvos piliečius. Jisai reikalavo dar di- munistati 3 atstovai (prakišta fašistai—antroje. Todėl visi ki- 
desnės “disciplinos”.

Vadinasi, tam kunigo rūbais apsivilkusiam deržimor-

3 vietos).
• Taigi pasirodo, kad socialis- 

Ve delko šiandie, kada klerikalai dejuoja, kad sme-(tai beveik padvigubino savo at- 
toniniai diktatoriai juos persekioja, tai žmonės jiems at- ,stovų skaičių, o komunistai

pražudė pusę. Gi pirmutinėse 
telegramose buvo pranešta apie 
tuos rinkimus, kad Norvegijos 
komunistai laimėję. “Naujie
nos” jau tuomet nurodė, kad 

Associated Press telegrama praneša iš Maskvos, kad kapitalistinių laikraščių kores- 
buvusiam karo komisarui Trockini milicija neleido net va- (pondentai tyčiomis ar per klai- 
žiuoti ta gatve, kurią turėjo eiti demonstrantai, apvaikš- “ *
čiojantys sovietų valdžios dešimties metų sukaktuves. Ki
tu du opozicijos vadu, Preobraženski ir Smilga, mėgino 
prabilti į maršuojančias minias nuo balkono, bet ištiki
mieji Stalino pasekėjai juodu nušvilpė ir užrėkė.

ti SLA. nariai turi juo labinus 
stengtis ją apginti.

sako: “Patys to norėjote!”

DISCIPLINA IR — BAIMĖ
Įvairenybės

• Lietuvos pelkių 
sausinimas

dą sumaišė komunistus su 
cialdemokratais.

Bolševizmas Norvegijoje 
sai smunka žemyn.

PASAKORIA1

so-

vi-

Lietuvoj nusausinimo 
lama išleista:

reika-

1923 m.
1924
1925
1926

m.
m.
m.

... 82,000 litų

.. 175,000 lity

.. 511,000 litų
1,570,000 litų

Amerikos telegramų agentūra pažymi šituos faktus, 
kaipo įrodymą to, kad diktatorius Stalinas mokąs palai
kyti žmonyse “geležinę discipliną”. Bet kam tokios disci
plinos reikia? Kur pasaulyje matyt, kad valdžia savo opo
nentams neleistų net pasirodyti demonstracijoje, kuri ren
giama viso krašto šventei pažymėti?

Toje Stalino politikoje apsireiškia ne tik geležinė dik
tatūros disciplina, bet ir diktatoriaus baimė.

KOALICIJĄ GADYNĖ

“Laisvė” sako, kad Vokietijos 
socialdemokratai po revoliucijos 
pavesdami galią tai valdžiai, 

Įkuria sudarė Steigiamasis Sei
linąs, “vardan buržuazijos par
davė buržuazijai revoliucinius, 
klasinius darbininkų reikalus”. 
To bolševikų organo redakto
riai, matyt, neturi jokios nuo
vokos apie istoriją. ,

Jie nežino to paprasto daly
ko, kad buržuazija niekur, o 
niekur nėra geruoju davusi

1927 m.........  2,500,000 litų
Ateinančiais metais sausini

mo reikalams manoma išleisti 
5,000,000 litų.

Lietuvoj pelkių, kurias neati
dėliojant reikia sausinti, yra 
apie 200,000 hektarų. Bendrai 
imant, vieno hektaro nusausini
mui reikia išleisti 175 litus. To
kiu budu visų pelkių nusausini
mas Lietuvai atseis virš 35,000,- 
ooo litų.

Kongresmano Beyger’io laikraštis, “Milvvaukee žmonėms demokratinę tvarką. 
L.ąder’’, išreiškia'tų mintį, kuri “Naujienose” jau daug 
kartų buvo išdėstyta, būtent, kad šiandie pasaulis gyvena dvidešimto šimtmečio toje ša- 
koalicinių valdžių gadynėje. “Leader ’ sako: lyje nebuvo visuotino balsavi-

“Darbininkų, ūkininkų ir socialistų partijos Eu-. 
ropoję yra labai stiprios ir darosi vis stipresnės; bet 
kulkas nė viena jų negali sudaryti pastovią valdžią,

mo. Francijoje po didžiosios 
'revoliucijos, kuri padarė vieš
pataujančia klase buržuaziją, 

(darbininkai per ilgus metus ne-

, LIAUDIES BALSAS .
f \ -■. f> gaunamas < ■' jt* 

ir 
parduoddmas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

(Feljetonas)
Tuomet ’tai ir prasidėjo mu

sų kalbos. Rimtos kalbos ir la
bai reikšmingos. Taip sakant, 
apie duoną kasdieninę.

Kiekvienam, žinoma, jo dar
bas yra sunkus. Kiekvienas juk 
tingi dirbti, bet gert ir valgyt 
kiekvienam reikia.

Maikis Pliumpakojis skundė
si: — Aš; broliukai jus mano, 
už fajermohą dirbti ... Pekla, o 
ne džiabas.... Tu ir anglių atga
benk, tu ir penkius pečius kll- 
nyk, tu ir durnus pridabok. .. 
Dirbi, kaip koks jautis, o bbsas, 
kad jam Krismų nesulaukti, vis 
jis dar ragina.

— Ju, sako, ar leizi. Ju, rė
kia, gadem potak.... <

— Tai ir musų d^iabas bus 
negeresnis, negu jūsų — savo 
žodį įdėjo Džiovas Ožkabarz
dis.... Koutmeikeriui irgi maža 
saldumo.... Aš jau keturioliką 
mętų vis iš kairės pusės kiše- 
nius prie koutų prisiuvu.... Tai, 
tikėsit, ar netikėsit, miegot jau 
nebegaliu. Einu gult, o tie kiše- 
niai, tiesiog akyse stovi.... Jie 
stovi, rupūžės ir juokiasi. .. Er
zina, gyvatės.... O gi šiuom die
nom tikrai baisų sapną sapna
vau, tą dieną, mat, mes su Džia- 
nu saliune viskės paragavom. 
Sapnavau aš, buk tai į kišenių 
įlindęs, užmigau, o tą kišeąių, 
kad jį kur devynios, — ėpiė kas 
ir užsiuvo. Ir užsiuvo dviem ei-) 
lėm, taip kad net iššokt negali
ma... Jaučiu, kad jau oro nėra, 
nėra kuom kvėpuoti, noriu rūk
ti ir negaliu.... Pradėjau kojom 
spardyt, suplėšiau kišenių ir iš
šokau... Ogi žiuriu, — kojomis 
blankietą sudraskiau ir žmoną 
nuo lovos nustūmiau.... štai prie 
ko, — broliukai jus mano, mu
sų darbas štai prie ko prive
da....

— O musų džiabas rodos lyg 
ir nesunkus, o irgi, jei kas tą 
dalyką supranta, irgi labai ne
ramus ir prakeiktas — pasakė 
Džiordži'us Višta^anis ... Barbe
nu būt ir ne bile kam įkalbėsi! 
Kostiumeriai dabar tokie atsi
rado, kąd nors dantis ant lenty
nos padėk ... “Praislisto”, rodos, 
lyg ir nemato, o vis bando, kad 
kaip nors iš tavęs centą nusuk
ti....

Užeina subatoj toks vienas 
čypskeitas ir klausia:

— Už kiek plaukus nukirp- 
si?

— šešiasdešimts centų be to- 
niko, o su parfumom trys kvo- 
deriai.

Ar negalima, sako, už ke- 
turiasdešimts centų nusikirp
ti.... Be parfumos....

Piktumas mane paėmė... 
žmogus gal vieną sykį į pusme
tį plaukus kerpa, ir tai bando 
du dešimtukus nusiderėti.

— Gerai, sakau, sėskis. ..
Jis atsisėdo, o aš kerpu.... Ap- 

kirpau jam tris kvoderius gal
vos, o kairėj pusėj, prie pat au
sies, il^us plaukus ėmiau ir pa
likau... šepetuku plaukus nukly- 
ninau, maršką nuėmiau ir sa
kau:

— Gatava ... Kelkis....
— Iš kur, sako, gatava. Juk 

čia dar plaukai pasiliko. ..
Jeigu visus plaukus nu

kirpti, tai kainuoja, sakau še
šiasdešimts centų, o jeigu iki 
tam daiktui, tai tik ketupiasde- 
šimts. Kaip kam patinka.... No
ri toliau kirptis, mokėk iš kal
no pinigus.

Rėkė jis, keikė, o visgi išėmė 
dolerį. DaviaU aš jam keturias
dešimta rešto ir dabaigiau kirp
ti. O dusioj velnias savo muzi
ką groja ... Gerai, mislinu, jei 
užmokės pinigus, o jei duos i 
ausį arba bliakai po akim pada
rys — tuomet ir ant stryto ne
galėsiu išeiti, todėl kad barbe- 
rys visada pavinas būti akurht- 
nas...

Ir daug dar kas skundėsi su- 
Vo likimu. Daug kAm jų džiabai 
nepatinka.

Ir atsistojo pagaliau Piteris 
Rupeikiokas, tas ilgas nuo Ju- 
nionstryčio ir pasakė:

— Vyručiui Turite Dievui 
dėkavoti, kad jūsų' džiabai to-

ką.... aš.... aš.... žustu.... Ir Pite
ris Rupeikiokas pradėjo plonu 
balseliu verkti ir upeliai ašarų 
suvilgino jo skruostus.

rodos, ir nėra sunkus.
—Nejaugi, sakome, “šu šain” 

biznis yra toks sunkus daik
tas?

Perėjūnas >

Iš Lietuvos į Meksiką
, , t -

Lietuvio Emigranto Dienynas
(Tęsinys)

Meksikos traukiny 
; - M----

Rugpiučio 7 d. — Traukiniai 
iš lauko panašus į Amerikos 
traukinius, bet vidus daug pra
stesnis; sėdynių atžvilgiu pra
stesni net negu Lietuvos. Sė
dynės panašiai kaip Amerikos 
— skersai vagoną, abiem pu
sėm, - bet užpakaliai sėdynių 
taip žemi, kad aukštesniam ne
siekia nė liemenio. Jai nori 
pečiais atsiremti, tai turi virs
ti aukšteninkas. Tai taip yra 
vadinamoj antroj klesoj. Trau
kinį lydėjo apie trejetas desėt- 
kų apsiginklavusių kareivių. 
Taip per naktį nusigrudę snau- 
dėm ant tų medinių suolelių. 
Kartu važiavo meksikiečiai ba- 
sebalininkų tymai, visi linksmi, 
o dainavimas per naktį, —pa
našiai kaip ir Lietuvos jauni
mo.

švintant prasiblaivėm iš 
miegų, pradėjom dairytis, o čia 
•šonus skauda nuo tų sėdynių. 
Da vidurnakty reikėjo persėst 
į kitą vagoną, tai turėjo bė
dos kieno dideli bagažai buvo. 
Vagonai taip prisigrūdę, kad 
kaip tik venas įlendi, o čia rei
kia ir bagažą vilkti, 

f

•Meksikos ^šalies gamta tai 
iš tikro graži. Pilna navatnų 
augmenų, vis mums nežinomų. 
Daug matosi vis linijomis pri
sodinti, kaip pas mus vazonuo
se auga alijošius, bet čia ilgi 
lapai, žmogaus didžio, o jų vai
siai tai užauga toki, kaip kul
bės didžio. Sako, iš jų daro 
stiprų gėrimą, panašų į snap
są. Taipgi yra daug aukštų 
kalnų, kurių viršūnės kyšioja 
virš debesų, o gal čia debesys 
žemai stovi? Bet vis kalnai 
virš debesų stovi. O laukų gra
žumas, — negali atsižiūrėt, ne 
Spėji ir darytis.

Privažiavom pilekalnį, labai 
panašų, kaip pažystų iš pa
veikslo, į Egipto pyramitlas. 
Sakė kad tai indėnų šventna- 
mis, trijų tūkstančių metų esąs 
senumo. Stovi jis didelėj ly
gumoj, o aplinkui — kalnai, 
ant kurių debesys guli. Netoli 
Meksikos miasto privažiavom 
ugniakalnį, kuris dabar stovi 
užgesęs. Viršus to kalno bliz
ga kaip sidfdiru aplietas. Pa- 
aiškintojas sakė, kad tai snie
gas, kuris ten stovi apskritus 
metus. Palei Meksikos mies
tą guli ežeras prie kalnų.
Meksikos sostinė ir—tuoj bėda

Meksikos miestas gražus. 
Pasak Rusijos vokiečiy, gra
žesnis už Berlyną, tik kad jis 
ne Europoje stovi. Stotin pri- 
buvom 6:30 v. ryte ir nuvy
kom viešbutin, kurio antrašą 
turėjom da iš laivo. Taipgi 
kartu važiavo ir daugiau kelei
vių, - apie keturios dešimt 
ypatų, tai Rusijos vokiečiai ir 
rusai su šeimynoms, kiti turė
jo net po ketvertą vaikų. Jie 
žadėjo irgi ten važiuoti ir bu
vo paslėrhę iš manęs to liete
lio adresą. 'Pad mes jų ir lau
kėm. Pavalgėm pusrytį, o jų 
vis nėra. Išėjom į miestą ir 
jorokai ten užtrukom, pagry- 

žę jų vis neradom. Jau ma- 
nėrt), kad jie kur j kitą to lie
tuvio nurodytą vietą nuvyko, 
ir jau tuisėmės prigulti. Stai
ga išgirdom riksmą žemai. Iš
bėgam x ant .balkaiio, žiūrim, 
kad vienas vokietis iš keleivių 
šaukia mus. Pasirodo, kad 
da jie visi ant stoties tebėra 

negali susikalbėti ir bagažų 
negali atsiimti, prašo mus j 
pagelbą sukalbėt jiems. Nu
vyko vienas mano kamarotas,

mokantis biskį ispaniškai su
kalbėt. Jam šiaip taip pasise
kė sutvarkyt juos. Sukrovė/ 
į vežimus, — į vieną susėdo 
trisdešimtis jienkios su vai
kais, ypatos, visi su dideliais 
bagažais, tai baisus liodas pa
sidarė. Kiti penki ir mano 
draugas paėmė automobilį ir 
parvažiavo. O jų ir vėl ne
sulaukiam. Mat jie pagal ru
sišką madą, balsavo, balsavo, 
kol prisirengė važiuot, ilgai už
truko, tad dar viena l>ėda pri
sidėjo prie jų. Tai šventadie
nio įstatymas, kuris draudžia 
šventą dieną dirbti. Bagažo 
gi vežimas su troku yra skai
tomas darbu ir leidžiama tik 
iki vienuoliktos valandos ryto 
vežti su troku. Jie gi važia
vo jau dvyliktai Ibaigia/hties. 
Už trijų blokų nuo kotelio de- 
žiuruojantis gatvėj žandaras 
ir sulaikė juos ir grąžina atgal 
į stotį. Jie pradėjo, buntavo- 
tis. šoferis negaudamas su 
jais jokios rodos, palikęs juos 
ir t roką gatvėj ateina ir jis 
į viešbutį, prašidamas pagel- 
bos padaryt tvarką jo tame 
treke. Siunčiu savo draugą. 
Tas jau neina, sako, pirma bė
dos turėjau su jais, <labar ir 
vėl, j— tesižino jie sau. Aš 
jam {rodinėju reikalą, kad čia 
reikia pagelbėt ir einam abu
du. Nueinam ant vietos. Pasi
rodo, kad jau čia visai kitas 
reikalas, negu manėm. Čia jau 
susidurėm su įstatymais ir su 
žandarais, ir jau mano bendras 
tiek nepajėgė ispaniškai sukal
bėt, kiek čia reikia. Pribuvo 
ir vyresnysis žandarų. Aš pa
klausiau jo, gal jis kartais kal
ba angliškai. Atsako, kad taip. 
Paklausiau, kame dalykas, Jis 
paaiškina man šventos dienos 
įstatymo formą, kad tik iki 
vienuoliktai valandai tegali va
žiuot trokas su bagažu, o da
bar jau, girdi, po dvyliktos; o 
kad mindžiojamas įstatymas, 
tai nieko daugiau negalima pa
daryti, kaip tik turi gryšt atgal 
į stotį. Aš pradėjau kalbėt, 
prašydamas padaryt malonę ir 
išimtį iš to įstatymo šiame at
sitikime. Pažiurėjo ištempęs 
akis į mane, ir sako, — ne
galima. Aš ir vėl savo kalbu, 
kad padarytų malonę ir dova
notų da ir dėlto, kai! mes esam 
svetimšaliai pirmą dieną Mek
sikos šaly, da tik atvykę iš 
uosto, todėl dar nepažystam 
šios šalies įstatymų ir neži
nom tvarkos, pertai negalim 
nė išpildyt. Pagyvensim, iš
moksim kalbą, suprasim ir įs
tatymus, ir juos tada pildysim 
teisingai. Kalbėjau jau biskį 
susijaudinęs. Jis žiūrėdamas 
į manę vistik galvų lingavo 
pritardamas, paskui nuėjo pas 
dežiuruojantį žandarą, paaiš
kino jam padėtį, ir prašė leis
ti važiuoti. Tas nuėjęs pas 
šoferį liepė važiuoti. Tai taip 
juos ir išgelbėjau iš tos bė
dos.

Paskui visi kariu papi<‘ta- 
vom, ir vėl ėjom į miestų, bet 
taip išvargę buvom, kad per 
miegą negalėjom paeit. Su- 
gryžus jau trečia valanda po 
pietų buvo, tai kaip gulem, tai 
tik ant ryt septintų valandų 
kėlėmės.

(Bus daugiau) ,

NAUJIENŲ
Pihlgy Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 va], po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

' Draugiška SU. 36 kp.
■ ? vakarienė

• ■■■■■■ ———»
' . I

Įvyksta ateinančiam šeštadie
ny Mildos svetainėje

Už keleto dienų turėsime pir
mutinę šių metų draugišką 
vakarienę SLA. 36 ’ ‘ kp. Ka
dangi šiai kuopai priklauso 
daug Chicagos lietuvių profe
sionalų, biznierių ir- darbinin
kų, tai tikimasi, jog ir vakaras 
bus ne tik skaitlingas, bet ir 

įvairus savo programų.
Čia susirinks patys nariai, jų 

šeimynos ir draugai; čia rasim 
jaukų ūpą, nes visi savi ir pa- 
žįstami vieni kitiems.

Taigi jsitėmykite ateinantį 
šeštadienį, kaip SLA. 36 kuo^ 
pos vakarą. — Kvieslys.

PRANEŠIMAI

Draugystė Palaiminto^ Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą lapkri
čio 9 d., Auditorijos svetainėje, ant 
Halsted St. Pradžia 7 vai. vakare, 
šio susirinkimo svarba bus tame, nes 
bus renkami buliui darbininkai.

— Ig. Žilinskas

Jaunuolių Orkestro praktikos būna 
kožną Seredos vakarą, Mark White 
StĮuare Parko svet. Nauji nariai yra 
priimami laike praktikų. Neturintėms 
instrumentus, parūpina ir pritaiko 
kas kuriam tinka, orkestro vedėjas 
J. Grušas. Saxafonų sextetas bukite 
7 vai. vak.

Kviečia Komitetas.

S. L. A. 183 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks Seredoj. lapkričio 9 d., 
8 vai. vak., Mark White Parko svet. 
Yra atėję iš S. L. A. Centro nomina
cijų blankos. Kuopa turės nominuoti 
ateinančiam terminui S. L. A. Centro 
vifšlninkus. Kuopos nariai, kurių mė
nesinės duoklės yra užsilikusios, ma
ldinkite atsiti ir užsimokėti.

— Raštininkas.

N EDftLDIEN |V PASK AITOS 
Rengia 

“GYVENIMAS”
Pirmutinė šio sezono atidarymo pa- 

: kaita įvyks nedėlioj, lapkričio 13, 
1927, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 10:15 vai. ryte. 
Paskaitos tema — “Gyvybės Išsivy
stymas”. širdingai kviečiame visus ir 
visas atsilankyti i šias paskaitas.

GYVENIMAS.

Lietuviai Advokatai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

Phone Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:80 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. *

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
1631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Akių Gydytojai

Lietuves Akušerės

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠEREA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal

Stato Bank ....

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

Lietuviai Daktarai

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

. 3464 South Halsted Street
Ofiso valandoj nuo l iki 3 po pietų, 

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

Phone A.rmiUgę 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Se rėdos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

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 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

CLASSIFIED ADS.
______________________________________________________________________ ■

Miscellaneous
įvairų* '

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

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

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

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. Štate St. 
Tel. Calumet 4200

Personai
A*m*nBieiko

S. L. A. 38 kuopos draugiška va
karienė įvyksta šeštadieny, lapkr. 12 
d., H vai. vak., Mildos svet., Bridge- 
porte. Programą sudarys muzika, dai
nos. trumpos, bet gyvios prakalbos ir 
šokiai. įžanga i vakarienę 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Rengimo Komisija

Birutės Choro dainų pamokos įvyks 
Lapkričio-Nov. 10 d., Ketvirtadienio 
vakare, Mark White Parko svėt. Pra
džia 8 vai. vak. Dainininkai visi bu
kit, dar gali ir nauji nariai įstoti i 
chorą. — Birutė

S. D. LACHAVICZ
Vaataba: Mano ofieaH dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

i 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!
I Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. i

• Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

BARBORA RIDZ1ENĖ 
Po tėvais Žėkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 7 dieną, 4:15 valandą 
po piety, 1927 m., sulaukusi 22 
melų amžiaus, gimusi lapkri
čio 22, 1905, Chicago, III., pa
liko dideliame nuliudime dukte
rį Lavine, sūnų Praną, motiną 
Oną, 3 seseris: Oną, Kazimierą 
ir Bronislavą, 2 broliu: Vincą 
ir Juozą ir gimines. Kūnas pa
šalvėtas. randasi 4618 S. Pau
lina St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj. 
Lapkričio U dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gėdulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Ridzie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Motina, Seserys, Broliai 

ir ((iminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yda 1741

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III. I

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiui. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o manoMarbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 v 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS »
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas «

127 N. Dearbom 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 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Teiephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN MINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
TrJefonak 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 

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

A.A.SLAKIS "
A D V O K A T A S 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wėst VVashington Street

Cor. Washingt©n and Clarks Sts.
Ofiąo Tel. Central 29/8 

Namų Tel.: Įlydė Vark 3305

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Į 9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:80 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

i 3303 South Morgan Street 
Tol. Boulevard 2160

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
I **

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

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA; 

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža | visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1787 Sedgwick St., Diversey 2027.

SUN POJŪČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam nik kur. 
C. P. Pedercon, Stevart 5383. ., ‘

DR. G. SERNER
LIETUVĮ.?

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

Tel. Boulevard 7679

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone Canal 0523

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 3LnM>s gatvės

Phone Yarda 1119
. Baigusi ak u š e 
rijos kolegiją; 
ilgui r,rakt i k a- 
vusi Pensy i v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s,! 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, uuo 0 iki 
9 vai. vakare.

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

relephone Republic 0083

Dr. V. B.1 Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St. 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1885
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, IH.

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswlck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Teiephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westem 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 Sputh Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Ros. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
TeiephonevYąrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. 1 elephone Plaza 3200

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, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tel. Drexel 9191, 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street *

Valandos: kl—8 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalyki! savo catch basih ir tai
some juoš.’A Patarnavimas Chicagoj 
ir nnipHnkARP
National Gatch Basln Clcaning Co. 
16?0 W. Lake St. Seeley 7762

Bridgeport Painting 
& Hardware (k>.

M ai e vo jam ir popieruojam. Ufiafton 
mdevą, poplerą, stiklu* ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yard* 7282J. P. RAMANČJIONLS Trei 

~ŠTOGDENGYSTE 
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma/ 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty 
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFiyiGį CO, 
8411-13 Ogden Avė,, ’ 

Phone I^awTidalę 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayetta 8705—87lu •

Chicago

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 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 6853 1

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1800 So. Halsted St. r 
Chicago

CLASSIFIED ADS.'
Educational

Mokykloji *

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

Me.i išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo i trumpų laikų ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

IŠMOKIT PLEISTER1AVIMA PAS 
KONTRAKTORIU. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. i valandų, atsi
lankyki!. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip plcisterninkas.

Chicago Plastering Sčhool, 
1123 N. Ashland avė.

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

SCHOOL
1507 W. Mndison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslų i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai Hbtuvių įgijo mokslus. 
Ateikite Įsjuišyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abelnų mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekus, Mokytojas 
3106 So. Halsted Kt., Chicago, 111.

ELECTRIC KONTRAKTORnj
Seniausias iš lietuvių, kur duodi 

užganėdinimą. Įvedant elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

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

Phone Victory 7452

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karšiu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tol. Triangle 8234

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo Ij^i dykai. Tik 
blskj jmokėti, kitus mažais mėnesy 
niais išmokėjimais. Atdara vakarai* 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

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

KNYGVEDYSTfiS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškąl universite
tą baigusios instruktoriaus, dfęnomĮs 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu. ,v..

Phone Van Buręri 2180 ..v 
----------------------------------t——*—t-

______
PATENTAI . ' >■

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. -
Patentų advokatus naujoj vietoj 

32 W. Randolph St.‘ 
Kambarys 1214. Telą Franklin 3900. 
Valandos,nuo 101 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pągal; sutartį.

Situatidft‘Wanted
J j, - ___________

PAJIEšKAU darbų už vvatchmonų 
arba janitoriaus. Kas prirodys dar
bų, tas gaus dovanų.

JUOZAPAS MARCINKEVIČIUS 
1835 Canalport Avenue 

Chicago, III.

1KŠKAU darbo prie namų už 
gaspadinę. Aš esu 37 metų bfc 
vaikų. Matyt galima vakarais.

Mrs. A n na Smet, 
:M»41 S. Union avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKIA lietuviškai ir angliškai kal
bančių salesladies j moterų eloak 
krautuvę, gera mokestis, nuolat dar
bas, tik patyrusios lai atsišaukia- 

LIBERTY CLOAK SHOP
1235 So. Halsted Street• *

Help Wanted—Malė 
I ' Darbininkų Reikia

REIKIA janitoriaus, turi būti uni- 
jistas ir mokantis gerai savo darbą.

I CH. 'SAIjlOČKAS, 1415 S. Millard Av.|
REIKIA VYRŲ

Maloniam ir lengvam darbui kur 
I jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 

išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit Šian
die pas

M R. COSTELLJ
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietu- 

I vių su tikra ambicija prie au- 
lomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 

' iii reikalingų asmenybę susi- 
i tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
'turėti norų dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 
Rosdland Motor Car Co«, 
10857 Michigan Avė.

VYRŲ atidai. Jei jus norit uždirb
ti $50 į savaitę ir daugiau, tai pasi
žiūrėkit musų skelbimą skyriuje Busi
ness Chances. BAUER MOTOR CAB 
CO., 536 E. 33rd Place.

REIKALINGA seno žmogaus, ku
ris neturi kur gyventi. Duosiu pragy
venimą už lengvą darbą. Atsišaukite 
tuojaus. 3301 W. Armitage Avė.

RENDON (i kambarių flatas, yra 
elektra, naujai dekoruotas, $25. 
1827 S. Halsted St.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.
.......        .... —-

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

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 70«K. 9931 So. Wood St.

KRAUTUVIŲ FJKČERIAJ 
Grosemių, Bučer- 
nių. Delikatessen, 
Restaurantų, Ken-

4 džių, Bekemių, Mu-
F>ų specialurnas. Ge- 

patarnavimuE', žemot 
i kainos.
SOSTHEIMS, 1912 Sc. SiaU Street

24 Mėnesiai Išmokėjimui
Jvedam namų apšildymą, plumbin

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4518 CotLu’c ('• rovė

Iri. l‘h'e.\el 3407

RENDON 4 kambariu flatas, yra 
gasas, elektra, pigi renda, $16. 

10559 Edbrooke Avė.

DIDELĖ proga. Pasirendavoja Bowl- 
ing Alleys ir Billiards. Atsišaukit 
J. MASKALUNAS, 3133 So. Eme- 
rald Avė., Yards 5328.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJ1KLLS pianas, gražus Rei
sai, pirmos klesos stovyje, Art (>i- 
lonlal išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus j 90 dienų, r<)leli<ii, 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George^ Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARI'Z, 2918 Milvvaukee Avc-., 
1-os IuImys.

PARDUOSIU $250 vertės vargonus 
ir $150 fonografą po $60 cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St., 
1-os lubos.

PARDUOSIU savo $850 grojikįi, 
suolelį* volelius, cabinet. už $115, is- 
hiokčlfmais.

1 ' 6136 So. Halsted St.

PASTABA. Turime parduoti tuo
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 
radio setus, parduosime jūsų pasiu 
lymu. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
iki 9 vąl. vakaro arba nedelio.i >ki 6 
vakaro. AMLRK \N STORAGI. 
11OVSE, 2216 W. Madi <>n St
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Financial
FinaftaabPaikolos

Furniture & Fixtures
RaltaiUUL Įtaisai

TAISOME GERIAUSI U RAKANDUS 
.Mes pasiimam ir dastatom blle 

kur. Darbas garantuota-? ir gerinu
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšics rakandus

Columbus Park Furniture Co. 
5635—57 W. Madison st. Col. 0319

Miscellaneous for Sale 
_  įvairua Pardavimai 

PABANDYKIT musų Creamearth i 
žemės, $f> daržui, arba $1 bulelio mai
šiukai »avo pievai ir kvietkoms. 
OTTO UTTTBOLD NURSERY, f.758 
Ix)lita Avė., Palisade 5220-2172.

■ Reai Estą te For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Reai Estate For Sale
Namal-žemš Pardavimui

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-51

Business Chances
PardavimuiBizniai.

Pardavimui bučemė ptie 0512 
£0. VVe^tern Avė., Pfcipect 8006. Atfc 
3 i ūki t po 6 vakare. C510 So.
•m Avė., Republic 1260.

DIRBTUVES sampelini, 50% pi- j
fliau.

$179 parloro kambario setas, mo- I 
ha i r, $95.

$75 walnut valgomo k.imborio 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, t 
$22.50.

Roysen Suniple Furn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Samplc Furn. Co. į

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Wei.svr budu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
........ kikutui 

kaului

PARDAVIMU! bučemė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa, noriu 
greitai parduoti. Priežastis — liga.

716 W. 3lst Street

A. OLSZEWSKI 
8241 S, Halsted St., 2nd Floor 

Teltphone Yafds 0062 
Daro paskolas ant 

1-mo Ir 2-ro MorgeČIo 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras
seniuž išlaidas. Northern ___ _______

$65, MHhkln kautai $75, kailiniai 
kaulai $65 ir daugiau. Atsilankykit. 

WEISEH KUR CO. 
19 S. Wells hL, rm. 103

PARDAVIMUI buCeinf ir groner- 
nč, labai pigiai.

5752 So. Radine Avo. •J iV

GRAŽUS molinir parloro setas, 
sjO. Puikus vvalnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų w»lnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 NVilton kau
rai. $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Availablo Stora gr Co., 7732 
Stony Island avė.

* J *
) PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par- j labai pigi !
siduoda vilnonės gijos nėriniams. ; patirsite ant .
Kainos: 4 uncijų matkas 25, 31 35, savininką nuo f» iki vakaro. į
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 4651 So. Hermitągo Avė. 
mezginių Ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 Jardų 10 iki 36c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, valkams kell- 
naitėms. mergaitėms dresiukfms ir 
dėl lumberdžiaklų. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČ1A, 504 
w.« 38rd St., prie Normai Avė., pir-1 
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

Financial
FinansaLPaskolos

Mes perkame

Lietuvos Bonus i

PERKAME

Lietuvos Pnskolos Bonus

Mokame

Augščiauąias kainas

D^l informacijų kreipkite® 
asmeniškai ar laiškais.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frontai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu- • 
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 
age. klauskit MR. IRV1NG.

J. S. LOW1TZ
318 So. Dearborn St. r„ 
------- ------------------------ 1—- 

UNDERWOOD$I ANTRIEJI morgičiai byle kokią «u 
ma, padaryti ir nupirkti | vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.--------------------- f J

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St. . 

Room 820 < Central 626C

NAtJJlENOS

A PRU 3EŽ1 UOTĄ S P A.<I U LYNAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėly] parduosim už 40c ant dole
rio, Jac(|uard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
walnut-valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų walnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams, 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo Dvkai dastatvmas. COLL1NS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison. St. •

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
UNDERWOODS!
$3 įmokėti, kitus lengvais išmokėji- _ 
mals. 10 dienų DYKAI išbandymas, mane pirmiausia.

5 metams garantija
Rendų kaina $8.50 už 3 mėneaius.

SinPMAN»W.A.KD MFG. CO.
Vidurmiesčio salesroom, 841 State- 
Lake Bldg., klauskit MR. BROVVN, 
Tel. Dearborn 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salesroom

4401 Ravenswo<Mi Avė.
Ravenswood 8430

Klauskit M1SS JOHNSON

PARDAVIMUI radiola “25“, var
tota tik 6 mėnesius, $95. Taipgi dress 
siutas mieros 38 iki 40. Savininkas 

Normai 926-4

t

/- 
it •A

1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

| JOYCE STORAGE
Didžiausias rakandų išpardavimas 

publikai koks kada nors buvo da
bar e:na šiame sandelvjo.

PRASIDĖS ši RYTA 
$2001100 VERTfiS RAKANDU 

turi paversti i pinigus tuoiau.
TIKRAI PAMATYKIT JUOS

i kambarių puikus rakandai, kur 
dabar rodomi už $275, sutaupys 
xl(W0 kiekvienam pirkėjui.

Taipgi ’ musų 6 tūbų radio setai, 
gražus mahogany conso’e cabinet, 
su įdirbtais speakers, VIENU KON
TROLIŲ, verti $200, po 869.50.

6150-58 COT1AGE G ROVĘ 
Atdara vakarais ir nedėlioj

l ž $200 — VERTA $2000
1 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro .-irtas, 7 
šmotų waknut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

1 šmotų /xvalnut mieg- 
setas, du 9x12 W ii ton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos.

6912 Cottage G rovė Avė.

LOVOS 52 
Dresseriai $8 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards 
Dufolds 
Rašymui stalas $5 
Pianai •
Gasiniai virimui ir 

mui pečiai. 
SCHWARTS BROS. 

STORAGE 
640 E. 61st St. 

Atdara Utarninko, Ket/vergo 
ir Subatos vakarais.

šildy-

Automobiles

Reai Estate For Sale
NamaLŽeinė Pardavimui
JEI JUS TURIT $200
galite kraustytis į vieną mu- 

a.UK.BnaV-.v, n.v,. ,v randasi 
netoli Marųuctte Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsipvventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

' PARDAVIMUI per savininką 2i 3 FLATŲ namas pardavimui, 2-51 JEI JŲ8 TLRIT $200 
fialų medini! namas. 5-6 kambarių, ir 1—4 kambarių, vana, medinis na- Jų* galite kraustytis į vieną

i cash teikta $2500, kituc lengvais iš- maiŲ cementiniu pamatu. Su $3700 gų puikių nubgaloxv, kurie ra 
mokėjimais. Agentai lai ncatsišaukin. cash galit veikti. Savininkas 
6085 Hnft St., Nevcnatle 1912. 6233 Emerald Avė.
____________________________ ____ Yards 1070

. 2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, į «
karštas vanduo, sun parlor, pečium 1 TRIJŲ flatų mūrinis $12,000. En 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. glewoode, netoli geros transportaci-
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit! Jos, 7 kambarių fintas, tinkama de!

rr»«nim tuojau J. It. IlKUCIIC. 74Fv kumbnrininkų, ttttuii.K plutnblriyaM
N. Humlin Avė., K.dzie 7891. Karu fiiUIomu. BACON und ’VHAYl.R,

.. .........       700 W. «£>th St., Wentworth 2422.

DEL mirties turiu parduoti 2 auk-!
Stų medinį namą, 4 flatai, prie 436 i 4 FLATŲ MEDINIS, $11,300
Root St. Išmokėtas, $3000, išmokėji- Prie Spaulding Avė., netoli North

I mals. Veikit greit. Yards 7204. Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių., šis namas 
____________ _________ _ 1 suteiks jums geras įplaukas, rendo.-

$130 j mėnesį. Galim priimti lotą į 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage' 
Avė., ar tėlefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

NEGIRDĖTAS bargenuH. Pardavi-1 
mui 2 fintų namas su dideliu beiz- 
mentu, elektriką ir vana; taip pat1 
cottage užpakalyje su 
Kaina $3,300 cas 

AUŠRA L_
3210 So. Halsted »St. 

Box 254

zje su 8 kambariais, 
ih. Atsišaukit 
KNYGYNAS 7 KAMBARIU cottage, 2 miegrui 

mini ant Viškų, kieto medžio trimaf 
ir grindys, furnas šildoma. Kaino 
$6500, su $500 galit veikti, kitus iŠ 
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis gara

žas, nu dideliu “sales room“, 5 me
tams lynas, renda pigi, parsiduoda 
pigiai, savininkas mainys ant namo 

i arba loto.
5833-35 So. Westem Avė.

$300 IKI $500 ĮMOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ

5-6 kambarių mūriniai bungalow 
vėliausios mados, cementuotos gatvės 
netoli paiko, karų, krautuvių, gero? 
vietoj, pigiai greitam pardavimui 
Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
REALTY CO.. 7149 S. Westem Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

Ziurek šių bargenų
Naujau 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 
57950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainų. HANBON & OSTROM, 3.<50 N. 
Cicero Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
lelį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
nokant dar mažiau negu kad jus 
labar mokate. Tik biskį įmokėjus 
,ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
3iingalow, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra rįnuĮ- 
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU arba parduosiu nia- 

i no 2 flatų haują mūrinį namą 5-5 
kamb. Puikinusiai įrengtas, 2 karš
to vandenio boileriai, prie Mar
ulio! le parko. Priimsiu mažesnį na
trių, rezidencijos lotus, bile kokį 
bizni arba automobilį. Nereikalin
ga daug cash. Matykite arba 
šaukite

J. PAKALNIS (Pakel) 
6551 S. California avė.

Hemlock 0367

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000
KAMPAS prie ėlės, 3 karų mūri-; 

nis garažas; flatai po 4 kambarius,1 
lovos šienuose, ugnavietės, lietaus la-' 
šai, rendų $5,100, statytojas turi pa r-i 
duoti $6000 cash, kitus po $100 į mė-! 
nesį. Atsišaukit 1773 VVilson Avė., 
Ravensvvood 0487.

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalovv su visais Rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė/, neto 
Ii Devon. Vieta netoli šv. Teklės ) 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 8 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio. 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. ' 

________ ____ Musų naujos mados namai yra at- 
__ __________ ‘ j dari apžiūrėjimui visą diena nedė-
58..>xl24^ kampas' |joj ka8(|ie p0 pietų nuo 1:30 iki 

8. kitomis valandomis pagal sutartį.
I. J. SCHILLER & CO. 

Namų Statytojai 
4708 N. WesternsAve.

Ravenswood 3069—0196

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikia-na
į vieną dieną 

Perkame reai estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.06 

8804 So. Kedzie Avė. 
Te) L; favette 67X8-6716

pa-

s?
Reai Estate For Sale

_____ Namai-žemė Pardavimui_____

i Greitas Ir Teisingas
■ 1 Patarnavimas
, PARDUODU namus, farmas, lotus 
ir kitokius biznius; mainau namus 
ant fannų, farmas ant namų, taipo
gi turiu daug visokių bargenų dėl pa
sirinkimo, ir visose, dalyse miesto. 
Taipgi duodu pilimis ir antrus mor-

J gičius su mažu komiftinu. Ant Šešto j 
ištaku. Priežastį pardavimo pa- rASKOI^S ramų ~ K»"nt”rite !
(irsite ant vietos. Sykiu par- 'sirXto|ų’. ilųtykit P««I»kubin-
duodame ir 2 trokai. 806 VV. patarnavimo. f tti n r rir* A c* p

Tol PA..L.„nwl 90QO • CENTRAL FINANCE CO. . B. G. LUCAS & CO.

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš seal, Jap weasel, caracul, 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS EUR 
SHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756.,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir

36 St., Tel. Bottlevard 2092. Morton Bldg., 108 N. Wells St

HAULlNG biznis — kontraktai sp 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro- chattel morgičius, 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3% tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARD1NG CO.
'. 400 N. Green Street

Klauskite Mr. Brach

VAISIU ir grosernė.*; krautuvė,' 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu-1 
Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne-

■ brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

SINGER siuvamos mašinos, de- 
monMratoriai ir pertaisytos, po 
*10 ir daugiau, cash arba ištnokė- 

> iiniais.
4251 Cottage Grove avė.

4108 Archer Avė.
Phone I^afayette 5107TURIU pinigų investavimui j 

mėnesines - mo-• 
karnas notas, mašinas, fikčerius, j bekernes, restaurantus, bučerneg ! 
ar kitus biznius. F. BOLANI) 7lh GERIAUSIS bargenas North West 
II., 215 W. Randolph st. Franklin • Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga-

, ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atfri-
;_____________ r-— i saukit: J. K. KRUČE. 746 N. Hamlin

KUOMET JUMS REl-!^—“^..™S----------
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond &

Avė., Kedzie 7891.'°

D1D2IAUSIS pasiūlymas North 
Side. 3-8 kambarių, 2 karų garažas, 
rendų $3240 į metus. Gausit ir už ma
žą pasiūlymą su biskiu cash. Nehaus, 
1204 Thorndale Av., Longbeach 4562.

Savininkas nnt vietos. Rašykit 
arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tcl. Randolph 1630.

PARDAVIMUI
Mozart Avė. ir Ardmore. BARNES, 
6547 Union Avenue.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius, cementinius 

šfltvtnk’us, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

GYVENKIT SAVO NAME 
PADfiKAVONfiS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas npartmon- 
tinis narnas ir krautuvė, 2 didelės 

, krautuvės su sklenu, 6—4 kamba- 
j rių apartmentai, karV gnražns 
i rendų $6540, su $6000 cash galit veik- 
j Ii. kaina $53.000. priimsiu lotus kai
po jmokėjima. Mes pastatysim bun- 

| ųaloNV. 2 fintu namą ant just, loto 
i arba rnusij loto tik biski iirfokahic 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbiipą, nuleisim 5 
nuošimčius.

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kampų irontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau- 

I dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x126, stikliniai i 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 j 
bloke prie Mango Avė., j 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi-. 
nigais $1250. kitus pagal sutartį. 
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTĘCY
OLIVER L. WATSON A SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Westem Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 jmo; 
keti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novakj 
1010 W. 26th St.

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kam narių, modemiškas, 
pavienis apšildymls, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

-Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS
MUSŲ KOSTUMERIAI 

laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir j 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 į 

| metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 

TUR1ME 2 flatų namą Marųuette c f e ^520._ ______________________
Manor, tai yra puikus pirkinys, su . . . . , x
$1500 cash galit veikti. Namų kainos! GRAŽUS mūrinis bungalow, karš- 
šiame distrikte auga kasdie. Parima- tu vandeniu' šildomas, gražios gnn- 

manim tuojau dėl puikio <ly« virtuvėj, maudynėj ir pantrej.

Pardavimui naujas apartnienti- 
nis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, G—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendy $6540, sjt $40,000 galit veik* 

priimsiu lotus 
kaipo įmokėjimą. Mes pastatysim 

i bungalovv, 2 flatų namą ant jūsų 
įloto arba musų loto tik biskį įmo- 
- kėjus. 3801 N. Cravvford avė. Irv- 
j ing 2634.

Mortgage Organization tTl™™ ’ $53,000’

TAXI G AB PROGA
$50 į savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Amerikoj girnų- į 
šienui lietuviams kurie yra gerai su
sipažinę su miestu, progą tapti nariu i 
pasekmingos co-operative taxi kom
panijos. Proga likti bosu. Reikia tik 
biskį įmokėti už musų taxi cab. Ru
deninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti nuo $50 į savaitę ir 
daugiau. Atsilankykit ir leiskit jums' 
išaiškinti pinigų uždirbimo 
ziciją.

SAIaES DEPT.
BAUER MOTOR CAB

536 E. 33rd Place

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

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

tykit su 1 __ T..
pirkinio, savininkas namie visada.

Hemlock 4900

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
’i. Roaelande. Parduosiu pigiai.

propo-

CO. !

Gražus bungalow 6 kambarių, yra 
visi įrengimai ir apmokėti. 8526 So. 
Paulina St., Tel. Beverley 5846.

Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71 st St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 l0520 So. State St.
S. Western Avė., Beverley 7330. ____

I LIETUVIŲ ATYDON
1 Mes turime keletą gerai apsimo- 
j kančių 2 Natinių namų, kuriuos 
parduosime nebrangiai. Tik įmo- 
kėti $1500, o kitus kaip rendą ir 

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS • J^Ht turėti savo modernišką 2 fla-
$500 metams $30 J’,2uri’?L "f1®11 71 S • ‘f 

$1000 metams $60 \\estern Atvažiuokit ir pąniatykit
Nerokuojam už dokumentus ir title. J110? gf’^his namus. Tik keletą do- 
Mes taipgi darome antrus morgičiuė. lenų investavus, vėliau uždirbsite 
ROYAL FINANCE CORPORATION daugiau.

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

Southvvestcrn Realty Co 
7149 S. yVostem avė. 
Hemlock 3900—01—02

$1000 CASH
Nupirksi! modernišką presuotų 

plytų, 2 fl itų namlįj furnas ir pe- 
žiuin šildomas, 5—6 kambarių,
elektra, kieto medžio 
me stovyje, 60 St. 
lietuvių apielinkčj, 
greitam pirkėjui.

H. T. (j)leman & Co. 
5857 S. State

Tel. Wentworth 5702

t rimas, gera- 
ir Lafayette. 
kaina $9500

St.

Jei jums reikalingi pinigai 1
. . -__________________ Tai paskolinsim nuo $50 iki $300
u*DnAviurn a i o I už 2% nuošimčio ir lengvais Išmo-PARDAVIMUI grosenie ir 2 flatų ( kėJimais> Bc jokįo komišino.

namas. Parduosiu pigiai, geroj apie- ' OSGOOD
linkėj. Matykit savininką tuojau dėl 2231 W Division st
šių gerų bargenų. T j Ąrraitage 1199.

6000 So. Wood St.; 1 1 M ■ 

STUDABAKER vėliausios j 
mados, 4 pasažierių Couch, pi- 
giai parduosiu, gerame stovyje, krautuvė 
kaip naujas, vartotas tiktai bis- 
kį, už $275, nesenai kainavo 
$1600. Grosernėj. 3606 Mont-i 
rose avė.

CICERO. Parsiduoda bučemė ir 
grosernė, vieta gera.

1814 So. 49th Cti.

PARDAVIMUI cigarų, i g cigaretų 
„.autuvė. Randasi 3«37 • Cottage 
Grove. Savininkas 650 W. 81st St.

$2,500 pirmo morgičio. 
lonėkit atsišaukti, mokėsiu 
rą 
12

nuošimtį. Atsišaukit 
ryto iki 12 vakare.

2322 W. 72nd'' St.
, Republic 3464

Ma- 
ge- 
nuo

EXTRA EXTRA
$1000 cash, kaina $4600, 2 fl. 6-6 

kambarių buųgalotv, karštu vandeniu 
šildomas namas. Btldgeporte — Bar- 
genas.

$1000 cąsh, kain'ą $6500. Mūrinis 
namas, 2 karų garažius, taip pat 
Bridgeporte—Bargenas. Arba ką tu
rit mainyti. C. K. V., 3404 So. Mor
gan St., Yards 1571.

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalosv randasi netoli 

69 St.“ ir Artesian avė., tinkamai 
\pkainuotas. Daugiau bargenų 
bungalosvs, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900

UŽ

PARDAVIMUI groseftiė iri vaisių 
krautuvė, priešais švento Jurgio baž
nyčios ir tarpe dviejų mokyklų. Prie-1 
žastis pardavimo — važiuosiu į Lie
tuvą. 919 W. 38rd Street.

PARDAVIMUI 8 apt. namas po 4 
kambarius, mūrinis, pečium šildorhas, 
netoli Cafliforiiia ir Floumčy, rendų 
$2000, kaina $14000, išmokėjimais. 
MADDEN BROS., 140 S. Dearborn JSt
------------ -----------------------r—------------------------------------

TIKRAS BARGENAS
2 AKRAI ir naujas 4 kambarių na

mas, garažas, vištininkas, vaisiniai 
medžiai, žvyriniai keliai, gera trans- 
Eortacija, viską tik už $4250, įmo- 

ėti $395 cash, kitus po $40 į mene
sį, su nuošimčiais. Tiktai atsiųskit 
savo vardą ir adresą į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street 

Box 1001

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu- 

nos,* elektrinės ledminės, garu šil- r0 bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. [ 
Throop St. viskas -
$15080 cash galit veikti, 3—5 ir. trejetas blokų nuo parkų, arti 
3-4 kambarių su Murphy lovoms ,.atvekarių ir boulevarų. Pirk?- 
šienuose. Pamatykit dėl gero pirki- * 
nio. Savininkas Vinccnnes 7346. jas gaus lengviausias įsmokeji- 
-------------------------------- :--------- mo 8ą|ygas. Kreipkitės:

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo-: 7114 g Campbell Avė.
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 221 ------------------- ---- -------------------------
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” murinius buųgalow, tile stogas, k. v. 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite stikliniai porčiai, gražios konstruk- 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi . ....................
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

PARDAVIMUI gražios cottagds, 
murinės po 5 kambarius, tile ya- 

domos/ pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

mo<’lern'iika. i auette Park apiel>"Wje. tik

I O. ovirvi ••v** va

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

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke-

NEPAPRASTA PROGA
Priverstas parduoti savo Dodge 

sodan, vėliausio modelio, vartotas 
tik biskį. Karus yra pirmos kle
sos padėjime, kaip tik naujas. Ta- ■ 
jerai ir motoras yra absoliutiškai l 
kaip nauji ir nėra nei vieno jbrė- ‘ PARDUOSIU delicatessen ir gro
žinio. Man reikalingi pinigai ir aš! sėmė. 4 pagyvenimui kambariai, ren- 

■jį parduosiu už $275. Karas kaina- dos $45.00, už $800.00, dėl mirties šei
vų $1200 tik keletas mėnesių atgal, mynoj. 146 W. 59th St.
Atsišaukite bile kada po 4 vai. po į------------------------------ ——--------------

vr .u iz i • . . < PARDAVIMUI restaurantas lietu-—31 North Kedzie avė., Apt. 1 • vjų apie|inkėj, labai pigiai. Arba mai
nysiu j namą. 1739 So. Halsted St., 
Box 1002.

PARDAVIMUI grosernė, biznis la
bai geras. Parduosiu pigiai. 732 W. 
19th St., Tel. Roosevett 4839.

2-RUS MORGIČĮUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & C 
1647 W. 47th St.

AŠ turiu 3-3 aukštų mūrinius na
mus, kurie randasi 901-3 W. 19th St. 
ir 900 W. 19th PI. Parduosiu pigiai 
tik biskį įmokėjus. Basi matyki t su 
savininku. 3635 Douglas Blvd., Craw- 
ford 0938. MR. STOREN.

PARDAVIMUI*moderniškas mūri
nis bungalow, 5 kambarių, 30 pėdų 
lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me
tų senumo, kaina tik $7500 išmokė
jimais. F. A. RAMSEY, 133 W. Wash- 
ington St.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus lėtą tūkstančių dolerių kaip /tik 40 

|ųs galite turėti nuosavą namą. Tik pėdų cementavimo kontraktas bus už- 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip i baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na- Kirkvvood, 8939 W. North Avė., Tel. 
mą, 5 iki 9kambarių mūriniai bun- Belmont 2407. 
galow ir rezidencijos, moderniški - 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160, į 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbant Kailinius kai

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
įstaiga, daugiausiai apgyventa šve
du ir vokiečių ir airių. Pardavi-

Mes taipgi perdirbant kailinius kaip Į nio priežastis patirsit ant vietos, 
jus norit. Kautai valomi, prosinami, Graži vieta su I kambariais pagv-
su pamušalu, $20. Blumfiold Fur 
Shop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

venimui.
3418 Aroiitagc avė.

3bk>kai nuo Kedzie i vakarus

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: .
Eighteenth Bond &

TIKTAI biskį įmokėti nupirksite 
gražų 6 kambarių namą, karštu van
deniu Šildoma, gerame stovyje, aplei
džiu miestą. 5624 Windsor Ave„ ne
toli Central.

MŪRINĖ REZIDENCIJA
6425 Morgan St., 9 kambarių re

zidencija, 5 kambariai pjrmame auk-Mortgage Organization mjegruimiąi ir vana antrame
1 anketa Arvimln rrinina Irnrcrii vnn.

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez. 

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

morgičiai
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios inos-, Greitas

patarnavimas.

aukšte. Aržuolo trimas, karštu van
deniu šildomas plieno konstrukcijos, 
2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas 
dbl 3 automobilių arba troktj, įvažia
vimas iš gatvės ir ėlės. .šis namas 
pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. 
Geras namas žmonėms su bizniu knv 
yra vartojami trekai ir gera vieta 
dėl rooming house. Išmokėjimais pa
gal sutartį. ♦

Tėlefonuokit Normai 1646

KAINA NUPIGINTA IKI $7000

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

Kilpatrick Avė. Vį bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas Šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30yl26, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 

už 1272.

2 blokai | vakarus nuo lianom avė. uruzus o Kimujaiių mui mis mm- 
prie Riverside Drive. ArbA pastaty- ualovv, tik ką užbaigtas, 5227—9, S. 
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive

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

ATYDOSSavininkui reikia pinigu, kad R-, B1|c nl|mas šjoj(: grl|pSje 
gelbčjus savo Miniu'sotos n'>'' $1500 cnsh, kitus kaip rendą. 
nhlobitiio 1 L nnrlit rtinufDi Irpatekimą į kreditorių rankas. Par
duosiu 2 aukštų namą, 4236—40 
Ogden avė., yra 4 krautuvės ir 3 
flatai, labai pigia kaina. Flatai karš
tu vandeniu šildomi, yru gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 3 
blokai iki elevatorio, mėnesinių ren- 
dų $305. Tas namas pirktas birže
lio mėnesyj, 1926 už $12,000, kas 
nors gali nupirkti jo pafies pasiū
lyta kaina. Apžiūrėki! tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuoiau. 
Savininkas, Naujienos, Box 1000,

arba tėlefonuokit savininkui 
Ausfin 2145

2 FLATU mūrinis namas, 2 pe- 
mu- Čiai karštu vandeniu Šildomi, aržuo

lo trimas, labai geroj apielinkčj, 
nm- kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 

kaip rendą. Šaukit savininką. 5910 
7 kambarių re- Irving Park Blvd. Kildare 8091.

4422 Schubert nve. 6 kamb. 
rinis bungnlovv.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas..

4154 Byron St 
zidenclja.

N‘ °Ve“ 6 ka,nbariY IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau- 
*1 .VJ* * ACn» *J p -v irt. o n k08- Naujas mūrinis bungalovv, 5 

*l( ^e’ “ a*, banibariu, miegojimui porčiai. k. v. 
o . r I Š. įmūrytu vana, lietaus lašai, dide-

’taių, 4 o i |j vilkau didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 

iciios, tik biskį įmokėti. HOME 
IBUILDERS OF AMERIKA, 134 N.
La Šalie St. (kntral 6925,

murinę rezidencija.

tų medinis namas.
5059 Carmen avė., 

kambarių. Atsišauki!.
G. Earl Grindie

4956 ,N. Kentucky avė.
Palisade 0029.


