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Neramumai Lietuvoj 
prieš Voldemaro dik 

taturą didėja
Lietuvių sukilėlių 

susikirtimas su 
kariuomene

J. Valstybių ir Mek 
sikos santykiais

Keli bėgusių į Lenkijos pu
sę sukilėlių užmušta, 

20 sužeistų

BERLINAS, lapkričio 20. 
[Chicago Tribūne Press 
Service]. — Gauti čia iš 
Lenkų pasienio pranešimai 
sako, kad Lietuvoje, netoli 
nuo Lenkų sienos [demar
kacijos linijos] įvykęs susi
kirtimas tarp lietuvių suki
lėlių ir kariuomenės. Susi
kirtime keletas sukilėlių bu- siradus garlaiviams, gtdežinke-' 
vę nukauta ir dvidešimt ki- liams, tęlegrafui, telefonui, 
tų sužeista. radio> — ^kė p. Morrow, —

biznio ir kultūriniai ryšiai, ri- 
Sukilėliai, gelbėdami sa- ša n tieji tautas daiktan, turį 

vo gyvastis, bandę pabėgti tapti vis artesni ir ankštesni, 
į Lenkiją. Jie buvę gerai I ^au.iŲ ^arpitautinių .problemų 
apsiginklavę, tečiau prieš v’s gilsią. Joms išlyginti ofi- 
dvi kariuomenės kompani-■cialinis Pasiunt’n>s 
jas negalėję atsilaikyti. L , T W V ‘ • • V-7 •• • • • *■* • | * *

Pranešimai toliau sako,; dviejų didžių tautų, tarp Mek- 
kad revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje prieš Voldemaro 
diktatūrą vis didėjąs. Del 
tos priežasties Kauno kalė-
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Naujasis J. V. ambasadorius 
kalba apie draugingų abiejų 
tautų santykių išlaikymą

1 Purlfiv imu Atlaiiiie tholoi

Alvin Greenwald (kairėj) iš Oconbmowoc, VVis., butlegeris, kuris prisipažinęs nusamdęs

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 20. — Kalbėdamas ban- 
kiete, kurį jam iškėlė vietos 
Amerikos prekybos rūmai 
bendrai su kitoms amerikiečių ' 
draugijomis Meksikos Mieste,
naujasis Jungtinių. Valstybių žmogžudžius nužudyti jo pačią Emmą, kad jiš galėtų gauti $10,000 apdraudos. Vidury: distrikto 
ambasadorius Morro|w pasak ė, | prokuroras Salen. Dešinėj —7 Arthur R. Kelly, ilias Bertzhold, tikras užmušėjas. Už 12 valan- 
kad šiandie tautos tarpusavio dų po prisipažinimo abu užmušėjai liko nuteisti visam amžiui kalėjiman prie sunkių darbų, 
santykiuose stengiasi atsikra- __
tyti savo palinkimų kiekvieną' 
ginčą spręsti ginklo jėga. At- Sąmokslas nudaigoti Velšių bedarbių ar- Lenkų užpuolimas

lenkų Pilsudskį inija jau Londone
Sąmokslininkai buvę 
kio priešo, gen. Hallero, drau
gai

Pilsuds-' 200 mylių žygiavo reikalauti, 
kad valdžia rūpintųs vargs
tančių angliakasių būtį pa
gerinti

Žagariškiuose
Apiplėšai mokykla, mokytojas 

ir mokytojų inspektorius

gal galė- 
Įsiąs irgi šiek tiek padėti, iš 
viso betgi santykiai tarp tųviso betgi santykiai

sikos ir Jungtinių Valstybių, 
didesne dalimi “pareis nuo to, 
ką jus, necficialiniai pasiunti
niai, darysite. Jungtinės Val
stybės Meksikoje interpretiio- 

jimai kimštinai prikimšti jamos pagal jūsų darbus. 
Iš tos kalbos matyt, 

ambasadorius Morrow 
ginsi. kad esamieji 
klausimai tarp tų dviejų val
stybių butų išlyginti susipra
timu ir gerais norais.

politinių, belaukiančių ne
paprastos teismo sesijos.

/kad 
sten-, 
ginčo

BERLINAS, lapkr. 20. —Iš 
Katovicų praneša, kad Lvove, 
kame generolo Hallero arini- Visą dieną pėsti 
jos likučiai tebeveikia prieš t lietų ir darganų, 
maršalą Pilsudskį, Lenkų po-.čo šim o bedarbių velšių an-l 
licija susekus sąmokslą* dikta-' gliakasių, prieš dešimt dienų

[Pilsudskiui] nužudyti. 1’švykusių iš Rhonda Vailey, ■
200 mylių nuo Londono, vakar j vaitavusiam 
atphikc į Angiijcs S03tinVinp%s]<r. prad 
prašyti valdžią, kad ji urnai.
darytų ką nors 
vargą kenčiantiems

Teapot v Dome alie
jaus skandalo Tskandalo byla

teriui
Konspiraciją buvęs 
zavęs Borislavas 
čas, Lvovo 
mininkas.
Preiss, banko iždininkas, 
nešęs policijai, kad 
chievičas kalbinęs jjsir 
jęs prisaikinti, kad 
muštų Pilsudskį, bet Preissas 
nutaręs sąmclcslij. išduoti vy- 
i iausybei.

suorgani- 
Eustachievi- 

Hallero Klubo pir
mienas Liudvikas 

pra-
Eusta- 

norč 
jisai už-

Valdžia
Failo

konfiskavo
liudininko pinigų

$100.000 Anglijoj busianti 
darbo valdžia Iš

Sovietų delegacija
Genevon paskirta Lietuvos žinios

Maskvos atstovams paruošia
moj nusiginklavimo konfe
rencijoj vadovaus M. Litvi- 

, novas

Kaune likviduota ko
munistų organizacija

lapkr. 
distrikto 
įsakymu 
$100,000

kur “sauskiai” 
tiek pinigų?

Lordas Rothermere pranašai! 
ja f>7cialistų laimėjimą atei
nančiais seimo rinkimais

MASKVA, lapkr. 20. So
vietų valdžia jau paskyrė sa-' 
vo delegaciją į ateinančią Tau
tų Sąjungos paruošiamąją nu
siginklavimo konferenciją, ku
ri prasidės Genevoje lapkričio 
30 ditną. Delegacijai pirminin
kaus Maksimas Litvinov, už
sienio reikalų vicekomisaras. 
Kiti žymiausi delegacijos na
riai yra: Anatoly Lunačarsky, 
švietimo kum:saras; Flodor 
Ugarov, centralinio 
jo komiteto narys; 
Seinion Pugačov,

vykdomo- 
generolas 

generalinio 
armijos štabo viršininkas,

1 admirolas Behrens, buvęs 
vyno attache Londone.

ir
lai-

Francija susirupinus 
Rusų dalyvavimu 

konferencijoje
PARYŽIUS, lapkr. 20. -- 

Sovietų delegacijos j tarptauti- 
nusiginklavi- 
sudetis dar 

Francuzus. 
kaip pa
neriu ro-

WASIIINGT()NAS, 
20. — Cohimbijos 
Aukščiausiojo teisino 
vyriausybe suėmė
laisvės bonais, kuriuos laike 
savo vardu depozitavęs ban
ke vienas 11. M. RIackmer, pa
liegęs Teapot Dome aliejaus 
skandalo bylos liudininkas. 
Pabėgęs j Paryžių, Rlackmer, 
teismo reikalaujamas, atsisakė 
grįžti ir duoti liudymų byloje 
piieš buvusį vidaus reikalų 
sekretorių Albertą R. Failą ir 
aliejaus magnatą Harry F. 
Sinclairą, kaltinamus dėl kon
spiracijos 
Toje 
buvo 
bert 
ingo
reikalų sekretorium, 
tai išnuomojęs Sinclairui val
džiose aliejaus šaltinius, vadi
namus Teapot Dome, ir už tai 
gavęs iš aliejaus magnato 100 
tūkstančių dolerių kyšpinigių. 

----- f----------
Italų parlamentas susi

rinks gruodžio 1

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Lordas Rothermere pranašau
ja, kad ateinančius Britų par
lamento rinkimus laimėsianti 
Darbo partija.

Interviu su Reynolds laik
raščio atstovu lordas Rother
mere pareiškė:

“Aš esu tikras, 
nančiais rinkimais 
butą bus išrinkta

a pi? lč‘JI i valstybę,
aliejaus skandalo tyloje 
iškelta aikštėn, kad Al- 

B. Fall, rpezidento Hard- 
1 a ik ai s būdamas vidaus 

neteisė-

Susirinkęs pats pasirašys 
mirties nuosprendį

sau

ROMA, Italija, lapkr. 20.— 
Diktatorius Mussolini šaukia 
parlafoentą susirinkti gruodžio 
1 dieną. Susirinkęs, parlamen
tas turės patvirtinti aukšto
sios fašistų tarybos pateiktą 
parlamento reformos projektą, 
tai yra, pačiam pasirašyti sa
vo mirtbes nuosprendj.

k r. d atei- 
į atstovų 
socialistu 

dauguma. Iš pusšešto miliono
naujų moterų balsuotojų, nuo 
trijų iki keturių milionų jų 
balsuos už socialistų kandida 
lūs.”

Leido ir opozicijos va
dams dalyvauti Jof- 

fes laidotuvėse

KAUNAS, lapkr. 4. (LŽJ. — 
Kriminalinė Policija turėjo ži
nių apie* vieną slaptos komu
nistų organizacijos šaką, ku
riai vadovavo Lietuvos komu
nistų partijos Centro Komite
to narys stud. Meskupas. Mes, 
kupo darbai buvo ilgokai obser, 
vuojami, ir naktį prieš lapkri
čio 1 d. 14-tos organizacijos na
rių buvo suimta kartu su Mes- 
kupu. Pas suimtuosius rastos 
instrukcijos iš Sovietų Rusijos 
daug susirašinėjimo žydų kal
ba, daug komunistinės literatū
ros ir virš 2000 proklamacijų 
lietuvių kalba. Proklamacijos 
taikintos naujokams. Suimti 
šie: 1) Meškupis šmuila, 2) 
Kaba Giršas, 3) Grinšteinas 
Leiba, 4) Vidučinskis Maksas, 

; 5) Aleksandravičius Gavrielis, 
: 6) Nasanciukaitė Merė, 7) Ai- 
zinas Urelis, 8) Reibakas Ab- 
romas, 9) Paradas Chackelis, 
10) Limbinas Josifas, 11) Ša- 
piro Meeris, 12) Indurskis Iii- 
jas, 13) Kagutaitė Jlveira, 14) 
Feldbergas Samulas, 15) Tar
sis Abromas, 16) Grinšteinas, 
17) Kulganskis Šlioma, 18) Ind- 
sonas Aizikas.

i

Daugelis suimtųjų gyveno 
neužsimeldavę, ir jų gyvenamo
sios vietos nustatytos kiimina- 
linės policijos. Už neužsimelda- 
vimą, be abejo, teks atsakyti ir 
namų savininkams.

; nę paruošiamąją 
mo konferenciją

\ labiau surūpino 
Parinkimas tokių,
skelbta, delegacijos 
do, kad Bušai anaiptol nema
no vaidinti tik pasingą rolę, ir 
Prancūzai pabūgo. Iki šiol 
nusiginklavimo konferencijos c, 
kuriose Rusai nedalyvaudavo 
nusiginklavimo priešininkams 
tvirčiausias argumentas buvo: 
Rusai turį nesuskaitomas ar
mijas, tai kaipgi kitos valsty
bės galį nusiginkluoti ar savo 
jėgas sumažinti. Dabar betgi 
labai gali atsitikti taip, kad 
Rusai ims ir pareikš, kad jie1 
sutinka nusiginkluoti, jei tą pa- j 
tj padarys ir ___  ____ __
tybės. Ji<> gali čia susidėti su .
Vokiečiais ir reikalauti, kad, dukterų nutarė pereiti žydų

Naktį į spalių m. 18 dieną ne
žinomu asmenų, atvykusių iš 
anapus demarkacijos linijos, 

užpuolimas 
apskr.) pra- 
Apie 22 vai. 
ir tuo metui 

i mokyklą Seinų 
pradžios mokyklų in

spektoriui vakarieniaujant, su 
žiauriu šauksmu j butą įsiver
žė trys ginkluoti vyrai ir len
kiškai surikę “rankas aukš
tyn,” atkišo visi trys ginklus 

Iš Rihonda Vaiky išėjus i inspektoriui kakton, po ko pra 
jų armija skaitė daugiau kaipidėjo kraustyti kišenius ir rei- 

I 4<IO žmonių, bet sunkioje; rtvie- kalanti ginklo, kurio inspokfo- 

' jų šimtų mylių kelionėje daug rius neturėjo. 1 uomet, pasta- 
taip pavargo, kad toliau ke- tf visus kertėn ir įsakę nejll- 
liauti nebepajėgė ir, / kiek pa-(dėti, patys pradėjo viską vers- 

į Velžius į ti ir krėsti. Kratos metu su- 
I mažino lempos šviesą ir, per 

Beth-J kokias 5-8 minutes “pasidar
bavę” po kambarius ir moky
klą su pagrobtais daiktais pa
sišalino.

Iš inspektoriaus pagrobta 
piniginė su 418 litų, portfelis, 
su įvairiais dokumentais, in- 
snektoriaus štampu ir antspau- Mussolini 
rfu.

■ krs ir laikrodis 
Rado 3000 proklamaci ją Į *e. iš mokyklos

grėbtas mokyklos 
antspaudas ir du 

kurį laiką viename name netoli vienas ju auksinis. 
r»--- millllČių po

pavyko duoti žinią 
siems šauliams tačiau užpuoli
kų tamsumoje jiems pagauti 
nepasisekė. Rytą atvykusi iš i 
l «zdii” indicija nustatė, kad 
užpuolikai buvo atėję iš ami
nus dcmmkaciios ilnijos ir į 
ten pat grižo. Tą faktą patvir- 
Hno ių pėdos ir išmėtyti kau
liukai slyvų, kurių jie buvo 
pasigrobę mokykloje.

LONDONAS, lapkr. 2(1.
keliavę per 

apie pustre-

nedarbą ir 
kasyklų 

darbininkams padėti. Vis* ke- 
ė-Į liauninkai buvo labai pavargę.

taip pavargo, kad

ima

Anti-SaloOn lyga skyria me
tams $1,000,000 kovai su 
svaigiaisiais gėrimais

PIIILADELPHIA, Pa 
k ličio 20

| buvo sudarytas 
!Žagariškių (Seinų

mokytojo šoimai

Krikščionių šeima pa 
reina i žydų tikybą
KAUNAS, lapkr. 4. — "Idiše 

; štimme” praneša, kad viena i u i it v/ui p t j i lci
i- visos kitos vals- krikščionių šeima Kaune, susi

dedanti iš motinos, 3 sūnų ir

priemiesčio 
To\vn taryba, 
yra beveik visi 

visus
jos svečiais

tikybon. Vyresnis sūnūs turi 

' 22 metus. Jų motina žydė prieš
22 metus buvo priėmusi krikš
čionių tikybą.

Šeimos perėjimą į žydų tiky- 
> bą kol kas trukdžiusi lėšų sto-

einant Versales sutartim, 
kas jau ir santarvininkams 
siginkluoti.

Bet Francija, Italija ir ma-i 
žesios antantes valstybės vi- 
sai nemano nusiginkluoti nė ka. neg už perėjimą reikia ge- 
sav< karo jėgų mažinti, ir dėl rokai sumokėti. Dabar esą pi- 
to jos dabar susirupinusioš, nigų jau atsirado ir visos kliu- 
kaip čia reiks Rusų-Vokiečių tys esamos pašalintos.

ku- 
so- 
ke- 
vi-

silsėję, grįžo atgal 
(Wales).

Londono 
nal Green 
rios nariai
'cialistai, pakvietė 
liauninku*’ bu4 
są laiką kol jie bus Londone

atakoms atsikirsti.

Prohibicininkų Keliauninkai bus aprūpinti bu 
organizacijos, vadinamos Anti- tais ir visais patogumais.
Saloon League, viršininkas 
lloward Russell skelbia, kad ' 
p?r ateinančius penkerius me-j 
tus jų organizacija išleisianti 
kas metai po 1 milionų dole
riu kovai už prohibicijos išlai
kymą.

I

AntLSaloon League žada nei 
tik reikalauti, kad vyriausybė 
imtų visu griežtumu prohibici- 
jo3 įstatymą vykinti, bet pa
teikti kongresui bilių, kuriuo 
einant prohibicijos įstatymo 
laužymas butų laikomas krL 
minaliniu • nusikaltimu, bau
džiamu peukeriais metais ka
lėjimo.

KAUNAS, lapkr. 4. Prieš

Parodos (Petro Vileišio) aikš
tės rasta apie 3000 komunisti
nių proklamacijų lietuvių kal
ba. Nors proklamacijose ir pa
žymėta, kad jos spausdintos 
Kaune, bet iš tikrųjų, esamo
mis žiniomis, jos buvo įgaben
tos iš užsienio.

elektros lempute, peili il
su graudine

vedėjo pa-

laikrodžiai,

užpuolimo 
artimiau-

nebeimsiąs dovanų
i ROMA, lapkr. 20. Dikta
torius Mussolini paskelbė, kad 
smeniškų dovanų jis daugiau 

nuo nieko nepriimsiąs, juo kad
dovanų davėjai visados tikįsi aukščiausią kariškio dekoraci- 
sųlaukti kurių nors malonių, ją.

Prancūzai dekoravo 
Lenkų diktatorių

VARŠAVA, Ixmkija, lapkr.
20. — Franci.jos valdžia sutei
kė Lenkų diktatoriui Pilsuds
kiui “Medaille militaire” —

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

MASKVA, lapkr. 20. — Va
kar įvyko laidotuvės Adolfo 
Joffe, vieno žymiausių sovie-, 
tų sistemos vadų, kurs praeitą 
ketvirtadienį nusižudė. Palai
dotas jis ne Raudonojoj Aik
štėj, kame guli Leninas ir kiti 
žymus bolševikai, bet Novo- 
dievičije kapinėse, šalia sovie- 1914 metais, Britų karo minis-
tų valdžios atstovų čičerino, teris Worthington-Evans
Litvinovo, Karachano ir kitų ko, kad ;
karstą nešė ir dabartines so- žiniomis, Europoj visa po gin- 
vietų valdžios priešai — Troc- klu šiandie esą tik 
kis, Zinovjevas, Kamenevas, kareivių, tame 1/ 

Rakovskis ir Rudokas, (šiferi- 124,000 Rusų raudonojoj

LONDONAS, lapkr.
Neigdamas buvusio premjero 
Lloyd George’o pareiškimą, 
kad šiandie Europos valstybės 
laikančios po ginklu apie 10 mi- 
lionų kareivių, geriau išlavin
tų ir geriau ginkluotų ne kad

sa-
autorltetingomis jo

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

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; gali būt lietaus ar snie
go; nedidelė temperatūros at
maina; stiprokas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 38° F.

Neleis svetimu valsty
bių firmoms steigt oro 

bazę Panamoje

3,552,000 
skaičiuje 1,- 

j ar*
nas vienas artimiausių Joffes mijoj. 1914 metais Europa 'džiasi 1:25. Mėnuo 
‘L'angų, pasakė kalbų. Į laikius 5,318,000 kareivių. į ryto.

r-j Šiandie saulė teka 6:16, lei- 
teka 3:53

WA.SIHINGTONAS, lapkr. 
20. Oficialinių sferų pareiš
kimu, Jungtinių Valstybių val
džia neleisianti, kad kuri nors 
svetimos valstybės firma stei
gtų susisiekimo oru tarnybos 
bazę Panamos kanalo zonoje.

Tokią bazę ten nori, kaip 
žiniia, įsteigti Vokiečių avia
cijos kompanija Scadta su Dr. 
P. P. Hauerų prieky.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th SL 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL,Chicago, 111J
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MUSŲ MOTERIMS
■ ■ Veda Dora Vilkienė————------ -

DĖKOS DIENOS PIETUS

MENU: ' V'
Užkandis: Kapotas kumpis, 

a. Iki marinavote silkė, arba vai
sių mišinys.

Sriuba: Buljonrs iš jautie
nos, arba vištienos su makaro
nais bei krekėtais.

Mėsa: Keptas, prikimštas ka
lakutas, žąsis, keptos vištos, ar
ba kepta kiauliane.

Virtos daržovės: prie mėsos: 
Bulvių košė, keptas arba virtas 
Sųuash. kepti svogūnai, spalge
nos.

Daržovės—ne virtos žalios: 
Seleros, radiskos, alyvos, salo
tos ir tomatės.

Desertaui: “Pumkin” Pajus, 
arba riešutai ir razinkos, sal
dainiai, pyragaičiai, kava, arba
ta, arba šokoliadas ir, bile koks 
suris su krekėsais.

(lėrymui: Ginger Ale su vai
sių arba vynuogių sunka.

apdengk ir įdėk ledaunėn kele- 
tai valandų. Neimk dideli kala
kutą, geriau du mažu kalaku
tu, nes jie bus gardesnį. Kaip 
pastovės keletą valandų, dėk 
pečiun ir tankiai laistyk.

Prikimšk mišiniu iš sekamo: 
1!4 sv. baltos duonos 
2 šaukštuku poultry season- 
ing \
Vj puoduko tarpyto sviesto 
IVa puoduko druskos 
>/2 puoduko pipirų
1 sutarkuotą svogūną
2 kiaušiniu, suplak. Kalakuto 

širdį, vidurius ir kepenis nu
imk ir sumalk.

Sutarpink duoną, jeigu nori 
gali apipilti pienu ir nusunkus 
gerai pieną, nuspausk dunoą, 
pridėk viską likusį ir prikimšk 

1 kalakutą.
žąsis: galima prikimšti su 

obuoliais, kopūstais, arba tar
kuotom žaliom bulvėm.

Bulvių košė

Parink kiek reikia bulvių, nu
lupk ir vandeny su druska iš
virk. Nilm, nusunk, sumai* 
gyk su mediniu šaukštu taip 
kad butų kaip smetona. Pa- 
šildyk tiek pieno kiek reikia, 
pripilk prie bulvių, pridėk kiek 
daugiausia galima sviesto, juo 
daugiau, juo skaniau ir plak 
pakol išrodys kaip smetona*. Pa
duok karštą.

Viską kartu sumaišyk ir dūk 
ant tani tikrai pajams prireng
tos tešlos.

SUTINTAS FIGŲ PUDINGAS

Spalgenos.

Parink gražių spalgenų. Su
dėk puodan su trupučiu van
dens, virk ir nuolat maišyk, kad 
neprisviltų. Pridėk cukraus ii 
dar truputį virk. Jeigu nori 
gali perkošti, jeigu ne, tai taip 
sudėk bliudan ir padėk šaltoj 
vietoj.

Kepti svogunai
_______

Parink kiek patinka vidutinio 
didžio svogūnus. Nuvalyk ir 
virink pakol jie bus beveik 
minkšti.

Padaryk baltą dažalą iš pie- 
I no, sviesto, miltų ir sudėjus

KALAKUTAS

10 sv. kalakutą
J3 puoduko sviesto 

puoduko miltų
1 puoduką karšto vandens
V.j puoduko sviesto
Nuvalyk, nulupk ir nušluos

tyk kalakutą, ištrink druską. 
Prikimšk mišiniu, ištrink gerai 
sviestu ir apiberk miltais. Pa
dėk ant išsviestuotos skaurados.

Keptos vištos

Vištas reikia taip pat pri
rengti kaip kalakutą, tik jų ne
reikia trinti su sviestu, o gali-1 
ma sviestą padėti blėtyn, kur 
kepa vištos. Prie prikimšimo, 
vietoj kapotų kepenų, galima 
įdėti razinkų ir kapotų žalių 
petruškų, vištiena tU3 skanes
nė.

Kepta kiauliena.

svogūnus bliudan, apipilk bal
tu dažniu ir padėk 15 minutėms 
pečiun.

VIRTI ŽIRNIAI

1 puodukas malasses
1 puodukas supiaustytos jau

tienos lajaus.
2 puoduku sukapotų figų
1 šaukštukas cinamonų 
l/2 šaukštuko nutmeg 
1 šaukštuką sodos
1 puodukas rūgštaus pieno
2 kiaušiniu
2‘/y puoduko miltų.
Sumaišyk kartu malasses, la

jų ligas ir prieskonius, pridėk 
sodą ir pienų. Paskui dek iš
plaktus kiaušinius ir miltus pa

mainant. Viską reikia gerai iš
plakti ir sudėk į gerai sviestu 
išteptą bliudą tiek, kad butų 
nedaugiau % bliudo. šutink ant 
garo 2 valandas. Paduok su 
sterling dažalu ir plakta sal
džia smetona. Padarysi 2 pu
dingu ir bus gana dėl 12 ypatų.
, Sterling dažalas 

puoduko sviesto
1 puodukas rusvaus cukrau^ 
4 šaukštai saldžios Smetonos 
1 šaukštuką vanillos*.
Ištrink sviestą, dėk cukrų 

laipsniškai ir trink pakol pasi
darys švelnus mišinys. Ant ga- 
’o .sudėk vanillą ir lengvai iš
maišyk'.

KAIP PAŽINTI BOLŠEVIKĄ?

Lupa prikandęs kuomet eina 
Olstryčiu. Mat proletaro -protas 
pilve sudėtas, todėl bijo išsi
žiot, kad neišlėktų kai varna 
į ^dausas.

Dolerius visuomet čiupinėja 
duodamas ženklą, kad reikia 
sveikint tik su doleriu. Gazie- 
tų pilni kišeniai, nors skaityti

nemoka; mat jis mano, kad 
proletaras galima išperėt kiše
nių j e.

Kuomet kalba visas kryžia- 
vnjasi ir dreba norėdamos, kad 
parodžius savo gabumus prole
tarui, kuris sėdi pilve kai žu
vis šiauduose.

Aukas visuomet renka dėl 
gyvųjų numirėlių ir bolševikų 
dar negimusių. —Komisaras.

PRANEŠIMAS
Visiems tiems žmonėms, kurie turi L. Hurringtono nolĄą ir 

senis The Ameridun arba l’nited States Novaculite Conipany.
Manęs reikalavo grupė žmonių turinčių L. Ilarringtono no

tas ir Novaculite ščrus. Jie nori poduoti skundų ir nori dasižinoti 
kiek L. Harringtono notos ir šėrai yra verti, nes visos L. llar- 
ringtono knygos ir rekordai yra pamesti.

L. Ilari'igtoh užtikrino man, kad jis nori atsiteisti su visais 
savo skolininkais taip greit, kaip tik galbna, kaip tik visi nusi
skundimai bus paduoti, . > ••

Del apsaugojimo ,savo ir savo.drhugų turto, jus, be abejonės, 
kooperuosite' su manim ir pridudsite tuojau savo skundų man, 
Stiile 1104, 360 N. Michigan Avė., veiki! tuojau.

P. A. BRONSON, ADVOKATAS
Suite 1104 — 360 N. Michigan Avė., Chicago, Illinois

MADOS Jeigti keps kas paršiuką, tai' 
jį galima prikimšto tokiu pat 
mišiniu kaip kalakutą tik ne
reikia dėti sviesto, bent ne tiek 
daug. Jeigu kam patinka ga
li pridėti obuolių.

MADOS. I

[Pacific and Atlantic Fhhto] ,
Garsus istorikas ir populiari- 

nių istorinių knygų rašytojas 
Henrick Willeni Von Loon, 45 
metų. Jis nesenai New Yorke 
apsivedė su Frances Goodrich, 
aktore.

3035 —1 Paskiausios mados sutarti
nė suknia. Pasiūdinti galima iš leng
vo šilko arba sunkesnės vjlnonies ma
terijos, arba bluzka gali būti šilkinė, 
kuomet viskas kita bus iš vilnų. Ar
ba viskas gali būt iš šilko, viršutinis 
ploščius.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų ir 
36, 88, 40 ir 4 i colių per krutinę. Rei
kia 1% yardų 40 colių platumo ma
terijos dėl viršutinio ploščiaus. Sejo- 
nas 16 ir 18 metų ir 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per krutinę. Se jonui rei
kia 3 ’4» yardų 40 colių materijos apa
tiniai bluzkai, 1% yardų 40 coliui ma
terijos. Sukirpto* mieros 16 ir 18 me
tų ir 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduota pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už*

3136 — Smagi sporto suknelė. Ga
lima pasiūdinti iš paprastos arba dry
žiuotos materijos, — iš šilko arba vil- 
nonies materijos. Sukirptos mieros 16 
ir 18 metų, taipffi 36, 38. 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę.

1 keną žalių žirnių
2 šaukštu sviesto
2 šaukštu sviesto
1 šaukštuką cukraus

‘/2 šaukštuko druskos
1 šaukštą miltų.
Užvirk žiurnius, padaryk mi

šinį iš miltų, supilk, duok už
virti, sudėk likusius dalykus, 
paduok stalan.

KEPTASSQUASH

3 sv. sųuash
4 šaukštai sviesto arba ant 

kiekvieno puoduko virto arba 
kepto sųuash po vieną šaukštą 
sviesto.

Druskos, pipirų p? gal skonio. 
Sukapotų peanuts arbą inarsh- 
mallovvs, jeigu patina, ,

Nuplauk, perplauk per pusę, 
išimk sėklas, kepk vidutiniai 
karštame pečiuje arba supiaus- 
čius virk su vandeniu puode. 
Sumaigyk, pridėk sumaišyk su 
kitais čia paduotais dalykais, 
sudėk bliudan arba puodan ir 
šutink ant garo. , ’

PUMPKIN PAJUS

Norint g*uti vieną ar daugiau virt I 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti | 
paduotą blankutę arba priduoti pa- Į 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
J santą. Galima prisiųsti pinigus 

arba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

GREITAI PADAROMAS ŠO
KOLADINIS KEKSAS

‘/•j puoduko Crisco
1 puoduką cukraus
2 kiaušiniai

puoduko cacao
:i/i puoduko pieno
’/L* šaukštuko vanillos
2 puoduku miltų
V2 šaukštuko druskos
2 šaukštuku baking pauderio.
Ištrink krisko su cukrumi. 

Pridėk išplaktus kiaušinius, co- 
cao ir pieną, išlengvo maišyda
ma. Paskui pridėk vanillą. Per
sijok miltus su druska ir pau- 
deriu bent 3 sykius, sudėk prie 
pirmojo mišiniu ir maišyk pa
kol viskas gerui neišsiniaišys. 
Kepk dvejose bletyse karštame 
pečiuje ir perdek sekamu miši
niu:

Mišinys
Daryk mišinį tuo laiku, kai 

kėksas bus pečiuje.
2 puoduku rusvo cukraus
1 puoduką saldaus pieno bei 

saldžios Smetonos
1 šaukštas krisko
1 šaukštukas vanillos.

' Virk cukrų su pienu pakol 
nepasidarys taip tirštas, kad 
į vandenį įlašinus, nesukietės. 
Sudėk krisko, truputį druskos 
ir plak taip ilgai pakol bus taip 
tirštas, kaip minkštas sviestas, 
kurį lengvai galima ant duonos 
tepti. Juo aptepk keksą iš vi
daus ir lauko.

-------------------------------------------- ——y-————---------------------------  
I

Reumatizmas dinpo j 
tris dienas

Chicagos moteris nėjo daugiau su 
krukiais Mis. Bertha Young sako, 
”Aš eidama su krukiais, pradėjau 
vartoti Dr. Tripp’s Litjuor Rheumati- 
ca nanedėlyje. Aš jau galėjau eiti be 
krukių seredoj. Ir aš daugiau jų 
nevartojau. Aš dabar sveika”.
• i * I 1 \ / • ', Tokių paliudymų’'gauname begalo 
daug kurie yra' išskydę .šios pui
kios gyduolės suteikė pagelbą dauge
lyje atsitikimų, išrodo, kad jos turi 
didelę gydančią jėgą nuo reumatiz
mo. Visose geresnėse vaistinėse $3.

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

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

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

Nedūlioj nuo 10 ryto iki 1 po pifetų.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
a'vl\. / A * ‘ a ’ j . 4

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

ii namiškiai namuose i Banks pinčių daužytojas) BRIGGS

sakymu. laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, UI.

^NAUJIENOS Pattern Dept.
173b S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mjų.>li man pavyzdį No ___ .....—..
Mh-iov ......................  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adreąas)

(Mielas ir valat.)

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ____ __
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardėj

^Adresas j

(Miestas ir vą’st.) 
k—_____ _______________________ ’-ž

2 puoduku virto pumpkin, 
perkošk per sėtą.

•/o šaukštuko druskos 
puoduko rusvaus cukro 

arba jeigu nenori,' kad butų la
bai saldu, dėk lX* puoduko arba 
net ’/i puoduko rusvaus cuk
raus.

•/t šaukštuko tarkuoto im
biero.

i/į šaukštuko cinamonų
1/4 šaukštuko nutmeg
Vį šaukštuko maltų gvazdikų
2 kiaušiniu, išplaktus
1 puoduką virto pieno.
1 puoduką virtos saldžios 

Smetonos arba 2 puoduku pie
no ir 2 šaukštu sviesto.
-------------------------- •-------------

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankia, 

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

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

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

i(NAI,APDRASKYTVElDlsĮ
PRADĖJO KOSĖTI IR PRlBU?

DINO TĄ JAUTI ANT KAMPo\ETEI JOKŪBO?
TAI MES DAR LAMINGI iŠ-
NEŠą KUDAŠJ------- 7

/ŽINOMA,JIS GALI 
Inubausti MILI- I 
'joną su JA IS !R 
n£ kartą nesuko- 

.SĖJ^S.

JA-IR PASKUI 
KAS ATSITIKO?

IRTU NERASIKVI-
(PIRM NESU APDRAS- 
KYVEIDIS EIS SU 
PRIE DARBO JIS TURĖS 
Rūkyti ologolds^

ŽINAI ,MES PASIEKĖME 
SAŠLAVVNĄ GERAI, IR 

KAIP TIK JAU BUVOME 
GATAVI SUSKALDYTI,y 
MATAI '

CiGARETTEsOLD COLD
Tai švelnesnes ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
r?...’ v t n. r* r..ri'bduX<at T. Lorlll&fd Co, l«i. lf<X»
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba 
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L. N. T. Tarybos Valdyba: .
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street r
J YUŠKEV1Č1US, Sekretorius — 3647 Archer Avt»‘, '.afayelte 4196
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 664 t So. Western Avė., Kepublic 5650
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Ar perstoją pirkti 
nuosavybes

Dabartiniu laiku rasime ne
mažai žmonių, kurie mano, 
jog truputį pablukus, bus gali
ma piikti už pusdykį namą 
ai ha lotą. Tokiem žmonėm aš 
norėčiau patarti, kad tokių 
pirkimų jie ras ir šiandien, be 
iljro laukimo, nes miestas
nas pseanusių namų ir snau- 
da ričių lotų.

Gera nuosavybė nepinga. Iš 
praeities esam patyrę, jog bile 
vieta, kuri kam nors tinka, la
ii savo kainą, ir ji metai iš me
tų auga. Kainos galutinai ne- 
tustato darbų ėjimai. Pavie
niuose atsitikimuose žmogus 
yra priverstas parduoti, jei 
jam pinigai reikalingi, ir su
prantama, tas kuris perka gau
na keliais šimtais pigiau. Bet 
daugumoje daugiau pasitiki 
nekilnojama nuosavyl>e, negu 
kuriuo kitu investmentu.

Jei kuiis n?tenka darbo, tai 
savo namas tampa jeigu šalti
niu. štai kodėl yra girtinas 
žingsnis tų, kurie galėdami 
pirkti pirko tinkamoj sau vie-
toj. Ir šiandie ąavininkų skai
čius didėja įm)^ senovei.

Parastam piliečiui, žinoma, 
sunkoka nuspręsti, kuri kolio- 
nija ar miesto dalis daugiau
sia pakils. Esame girdėję, kad 
tose vietose, kur stovi dabar 
puošnus , rūmai, bankai, teat
rai ir tt. kadaise riogsojo pel
kės, tušti laukai. Kas pirmasai 
numatė visas galimybes. Šian
die yra turtingu. Tai nėra pa
saka, bet tikras atsitikimas.

Bet iš ko gi spręsti apie 
ateitį? — paklausit manęs. 
Svarbiausias dalykas, tai susi
siekimas. Jei į kurią vietą len
gva nuvažiuoti, ten, paprastai, 
rasis daugiau žmonių ir biz
nis turės progos vystytis. An
tra, Chicagoje kaip ir kituo
se miestuose, gyventojai gru
puojasi sulig tautų ir ekono
minio stovio. Turtuolių kolo
nijoj žemė daug brangesnė ne
gu kitur.

Aplamai, išrišti visas smulk
menas ir atspėti galimybes įs
tengs tiktai tas, kuris šiam 
tikslui yra pašventęs savo gy
venimą. Lietuvių Nekilnoja
mojo Turto Tarybos nariai, be 
jokių abejonių, atsako šiam 
uždaviniui ir kiekvienam rei
kale vertėtų prie jų kreiptis.

Tie, kurie pirks dabar, pa
vasariui atėjus galės džiaugtis 

' uždirbę apie 25 nuoš.
— G. Lucas.

Del Ch. Liet, Biznieriju 
Kliubo

Pereitam “Namų ir Žemės” 
skyriuje buvo įdėta trumpi) 
pastaba, jog pradžioj ateinan 
čių metų bus imtasi organi
zuot Chicagos lietuvių biznie
rių kliubą. Iniciatyva teks 
Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybai.

Toksai sumanymas, jei jis 
butų įvykintas, atneštų dide
lę naudą visiems vietos lietu
viams. Jei negalima suorgani
zuoti kliubo platesnėj ryboj, 
lai l>ent imties to kas galima 
atlikti perilgai neužtęsiant. 
Visi jaučiame, kad ko tai 
mums trūksta, kas jungtų, 
bendrintų Chicagos lietuvius. 
Biznierių kliubas, beabejo, bu
tų prieinamas ir visai musų 
visuomenei ir be to taptų ža
dintoju prie tolimesnių sieki
nių kultūrinėj srity. — J. M.

Žiemai ateinant
Pinu utinis šių metų sniegas

jau aplankė Chicagą. Tai rei-pats mokėjo.

škia, kad žiema čia pat. Nauji 
mpesniai ir problemos iškyla 
prieš kiekvieną namų savinin
ką. Iš jo reikalaujana daugiau 
atydos, darbo ir gal išlaidų. 
Bet už tatai,, žiema aiškiai pa

lindo mums visiems, kad be 
Į pastogės žmogus negali apsiei
ti, kad namas yra taip pat 
reikalingas, kaip ir duona. O

kantį klausimą: kaip atsiliepia, 
žiemos laikotarpis į nekilnoja
mi r> nuosavybės biznį. Tūli 
žmenės tikrina, jog nėra po

li andle City, Tex. j Kanadą. Jis jau praėjo daugiau 3,500 my
lių, pasiekdamas Newark, N. J. čia jis pavalgęs italioniškų 
makaronų, susirgo ir turėjo atsigulti ligoninėn.

tuomi savininkai gali lik pnsi- 
pil- | didžiuoti.

Įdomu yra panagrinėti se-

mato manyt, kad žiema ture- 
,ų tokios svarbios įtakos. Tik 
vienam atvėjyj, būtent staty
boj, oro permaina atsiliepia 
neigiamai. Tačiau bėgyje jxs 
ri itos vasaros buvo pastatyta 
pusėtinai daug namų, kurių 
užtiks iki po Kalėdų.

Bet norinčiam pirkti nekil
nojamą nuosavybę žiema skai- 
oma patogiausiu laiku. Yra 
nusėlinąs skaičius žmonių, ku 
*ie mano, kad jeigu sniegas 
ipdengia jo lotą, tai lotas kaip 
ir dingsta, netenka savo gra
žių ypatybių, štai dėl ko jis ir 
norėtų parduoti us daug pi
gesnę kainą negu vasaros lai
ku. šiandien rasime daugelį 
zietų, kur žmogus porą mėne
sių atgal nei kalbėt nekalbėjo 
įpie pardavimą žemės sklypo; 
iabar gi jis sutiktų ir nuleisti.

Taigi kas turi atliekamų pi- 
ligų, tai niekad nepadarys 
klaidos pirkdamas namą ar lo- 
*a dabar. — K. P. »

Statybos darbininkų 
tarpe ,

Jokių ginčų nenumatoma.

Pabaigoje šių metų ir pra- 
ižiej sekančių jokių streikų 
Tebusią. Taip tikrina asmenys, 
kurie stovi arti darbininkų ju 
Įėjimo. Vietoj senojo tribu- 
10I0 spręsti nesutikimus tarp 
statybos darbininkų ir kont- 
•aktorių, tapo įsteigtas nau

jas, su platesnėmis teisėmis.
šios permainos buvo reika- 

'ingos atsižvelgiant į visus kei 
imtis statyboj. Vienur ji didė- 
a, kitur puola ir l>e atsakan
čios įstaigos sunku butų regu
liuoti užmokesnio ir darbo va- 
kmdų klausimus.

Pagal valstijų statyba pe
reitam mėnesy buvo tokia:

spėlj jama ar mūrininkų algos 
•urėš sumažėti ar pasiliks vie
toj. Medžiagos kainos, metai 
iš metų v»s puola, nors gana 
nežymiai.

New York-e .. $80,820,618
Illinois ............. 33,874,687
Californla .......... 23,839,902
NJcav Jersey .... 16,O24,x7.3
Ptnnsylvania .. 15,856,512
Ohio ................. 15,680,590
Michigan .......... 14,726,867
Massachusetts .. 10,534,69»
\Viscinsin .......... 8,805,337
Texas .. . . . ........ 8,358,973
Connecticut .... 7,116,230
Indiana ............... . 5,672,564
Dabartiniu laiku nemažai

$185,000 už lotą prie 
111 ir Western Av.

Pirkimas kampinio loto prie 
111 ir Westem avė. iš vieno 
sindikato už $185,000 parodo, 
jog nekilnojama nuosavybė 
šioje vietoje skubiai brangsta.

Loto didumas siekia 125x- 
133. Pinigais įmokėta 60,000, 
o likusi dalis pasiliko skolos 
pavidale. Pardavėjas išlaikė 
ą žemę tik porą metų, beveik 

du kart brangiau gavęs, negu

NAUJIENOS, Chlcago, Ilk

(Atlantic imd Pncltic l'hotu)
John T. (Texas Jack) Tytar, 93 m. senis, senais laikais, 

kada vakarai buvo laukiniai, buvęs šerifu, eina pėsčias iš Pan

Naujas prekybos 
rūmų namas

Už poros savaičių Chicagos: 
Prekybos Rūmų — Board of 
Trade — 1,600 nuspręs ar 
pradėti tuojau statyti naują 
sau namą už $10,000,000 ar 
iar truputį lukterėti.

Trijuose susirinkimuose ben 
d rasai projektas buvo svarsty
tas ir priimtas. Tikimasi, jog 
ir minėtasai klausimas bus tei
giamai išrištas. Vieta pasiliks 
toji pat — prie La Salta ir 
Jackson. Aukštumas šio na
mo turės viršyti visus kitus 
Chicagos namus.

Dailės Institutas bus 
padinditas

Virš $5,000,000 bus išleista 
padidinimui dabartinio Dailės 
Instituto, prie Micchigan bul
varo ir Adams gatvės.

Chicagos parkų taryba nu
sprendė suteikti šiam tikslui 
daugiau žemės, o rėmėjai pa
sižadėjo sukelti dar šiais me
tais reikalingą sumą pinigų.

Marshall Field statys
■ 600 namų

Bus išleista $4,000,000 nebran
giems butams.

Marshall Field vienas iš sa
vininkų didžiausios pasauly 
departamentinfcs krautuvės, 
Via nutaręs padidinti Chicagą 
net šešiais šimtais naujų na
mų, kuriuose galėtų apsigyven 
ti mažiau pasiturinčios šeimy
nos. Projektas kainuosiąs apie 
$4,000,000.

Peeritos savaitės 
biznis

Pereitos savaitės nekilnoja- 
nos nuosavybės apyvarta reiš
kėsi sekamai.

Transferiuota 1,840 $1,-
172,450.

Skolinta 2,066 — $15,- 
629,712.

Leidimų statyt 207 $8-
986,100.

Nuolatiniai rakandai
Tieji butų, kuriuose stovi 

taip vadinami nuolatiniai arba 
įmūryti rakandai, atrodo daug 
gražiau negu kiti. Lentynos 
knygoms, veidrodžiai, bufetai, 
virtuvės stalai suteikia kam
bariams pastovesnio \ dailumo 
ir greičiau išnomuojami.

Boto šios rūšies rakandai, 
turi tą patogumą, kad jų ne
reikia vežioti iš vietos į vie

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgenorto Fumiture Co., 3224 S. 
Halsted st., ir Radzius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Marcus& Curtis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762 
Namų Rock. 8479

tą ir tuomi susitaupyna pini
gai.

CEMENTAS PIRMĄ KARTĄ 
VARTOTAS S. V. 1872 M.

Taip vadinamas Portland 
cementas, kurs šiandie išsipla
tinęs po visus kampus ir var
tojamas įvairiems dalykams, ta 
po išrastas nelabai senai, bū
tent 1824 metais Anglijoj. Jo 
išradėju buvo Juozas Aspin.

Suvienytose Valstijose ce
mentas atsirado tik 1872. Jį 
pradėjo išdirbinėti David Say- 
lor, garsioj Pennsylvanijos 
Lehigh lygumoj.

Bendra statybos 
apžvalga

Akyvaizdoj turimų faktų, 
galima pasakyt, jog šioji me
tai nepateisino tų, kurie nuo
latos kartojo, jog nekilnoja
mos nuosavybės biznis turės 
pulti; taipgi nepritarė ir 
tiems, kurie sakė, jgo biznis 
sieksiąs padangių.

Surinktos statistikos paro
do, jog statyba, pirkimas ir 
pardavimas pasiliko tas pats 
ką ir pereitais metais. Pen
kiuose didžiausiuose miestuo
se New York, Detroit, I>os 
Angeles, Philadelphia šiek 
tiek atsiliko; tuom tarpu kaip 
Chicaga pažengė . pirmyn. 
Verta pastebėti, jog kuomet 
viena rūšis triobesių sustoja 
kitos ima daugintis.. Mes pa
prastai kreipiame daugiau do
mės į skyskreperius. Jei šių 
bokštų nestato mes manom, 
jog visas biznis sustoja. Tuom 
taniu bokštai sudaro nedidelį 
nuošimtį. Mažųjų namų staty
mas siekia 31 nuoš., apartmen- 
tų irgi beveik tiek pat.

Ateity reikia laukti naujų 
reiškinių. —V. Gs. ę

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITĄ

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklai merginoms apie asme
ninę higieną, patyruei distrik- 
to nuniė pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatai, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujo). nee jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk šaukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadaryt 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 134-tos moterų 
kuopos darbuotė

Minėta kuopa savo amžiumi 
nors yra jaunutė, tečiaus na
rių skaitliumi senai jau pralen
kė net ir senąsias SLA kuopas. 
Jos narių skaitlius siekia virš 
šimto. Kultūros ir labdarybės 
reikalai šios kuopos yra visados 
remiami. Dar smagu paminėti, 
jog\ši moterų kuopa pastarai
siais metais paėmė savo fflobon 
auklėti didelę armijų vaikučių 
— “Jaunąją Birutę” — SLA 
vaikų kuopelę, veltui teikdama 
jaunuoliams dainų ir muzikos 
pamokas. Taipgi artimoje atei
tyje bus įvestas žaismių ir lie
tuvių kalbos pamokos. Tai yra 
be galo gražus ir prakilnus 
kuopos narių pasišventimas, ku
ris turėtų būti daugeliui kuopų 
tikru pavyzdžiu.

Dabar, lapkričio 23 d., mi
nėta kuopa rengia gražų šokių 
vakarą Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted str. 
Pradžia 8 v. v.

Lapkričio 27 d. kuopa bend
rai su Jaunosios Birutės tėvais 
rengia gražų vaikučių koncertą

Klausimai
1. KLAUS. Aš daug skai

čiau apie pirkimą namo, bet 
pats to atlikti vis dar neišsi
rengiau. Nors idėja man la
bai patinka, tačiau kada pra
dedu teirautis apie paskolą, 
lai iš manęs pareikalauja tie
siog plėšikiškų nuošimčių. Ko
kiu tad budu žmogus gali įsi
gyti namą, nesusikrovęs pini
gų? — J. čiburas.

Al'S. Mokėti už namą iš 
sutaupytų rendos pinigų yra 
labai populerė ‘ miųtis. ’ Bet 
visgi reikalinga turėti šiek 
tiek pamatinių pinigų. Kuo 
daugiau jų bus, tuo mažiau 
reikės mokėt nuošimčių. Jus 
nejmokėję nors dalies na2 G H 
negalit pirkti automobilio ne- 
jmokoję nors dalies. Tas' pats 
ir su namu.

Ar Jūsų Liežuvis 
Apsivėlęs Iš

Ryto?
Apaivėlęfl lietuvis yra pavojingas ženklas I 

Yra tikras ženklas virškinimo organų suiri
mo, kuri* veda prie daugelio rųiių pavojin
gų ligų. Ir tai yra tikras ženklas, kad jums 
reikia Tanias. Šios geros ir atsakančio* gy
duolėm yra pagelbėjusios tūkstančiams, ku 
rių sveikata buvo visai suirusi nuo skilvio 
if žarnų trubef'ių — kurie buvo bandę "vis
ką” ir nieks nepagelbėjo ir buvo nuatoję 
vilties.

Skaitykit ką Mr. Walter J. Frisbie, 219H 
Ashland Avė., Detroit, Mich., sako: šešis 
metus ai kentėjau nuo skilvio trubelių ir 
mano apetitas buvo visai dingęs. Tanlac iš_ 
tikro man gerai pagelbėjo! Dabar mano vi
durių virškinimas yra taip geras, kad aš ga
lių valgyti bile ką. Aš niekuomet nesergu 
slogomis — Tanlac užlaiko mane tokioje ge
roje sveikatoje.”

Tas apsivėlęs liežuvis parodo Jums, kodėl 
nuo menko dalyko jus tuojau pavargstate; 
kodėl jums skauda viduriai, turit ganų, 
rugštumų. avuigstate. Pamatysit kaip pir
mutinė butelis Tanlnc jums pagelbės.

Tanlac yra padarytos iš šaknų, žievių ir 
žiedų — gamtinių gyduolių dėl sergančių. 
Nuslpirkit buteli nuo savo vaistininko šian
die. Jūsų pinigai bus grąžinomi, Jeigu ne
pagelbės.

lanlac
52 M1U1ON BOTILES VSED

/....................... . ..........
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St, Chlcago, III.

lietuvis Kontraktonus
►Suvedant IvIeRas iri T
elektros jiegą Į nau-l 
Jus ir senus namus iri 
mainom naujusP«h j senas; (iuodameB»i|il 
ant lengvo i4mok4ji-Mtt^>j|i|

Metropolitan Electric 
Shop

221h W. 22nd Street 
Phone Canal 2*91 

■ ............................. — i /

----------- r-----------------------------
Mildos svet., 3134 S. Halsted 
st. Pradžia 6 v. v.

Imant domėn SLA 134-tos 
moterų kuopos darbštumą ir 
dedamas pastangas lietuvių 
dvasioje auklėti Amerikos jau
nuolius, reikia tikėtis, jog visi 
SLA nariai-rės ir šiaip gerb. 
visuomenė pasistengs jos ren
giamus vakarus paremti ir pri
duoti jos narėms dar didesnės 
energijos dirbti organizacijos 
ir lietuvystės labui. Taigi visi 
dalyvaukime. —Narys.

Town of Lake

Kaip geras krikščionis, tu
riu paminėti, kad brolių mari
jonų misijos šv. Kryžiaus pa
rapijoje jau pasibaigė. Į misi
jas rinkosi žmonių apščiai ne
tik iš vietos kolionijos, bet 
ir iš kitų.

Musų dvasiška vyriausybe 
pinko aukas ir tur būt ne 
mažai jų surinko Dievui ant 
garbės, nors, žinoma, danguje 
dolerių nereikia. Ale tiek to: 
mes gyvename ant žemes, o 
čia dolerių reikia, ir tai žino 
kiekvienas. Juk prisejira užlai
kyti kunigai, minyškos, gaspa- 
dines, zakristijonai ir kitokie 
Dievo tarnai. Reikia dar dole
rių ir “Draugo” palaikymui, 
kurį redaguoja Dievo tarnas 
šimutis. Jis, tiesa, nėra nei 
brolis Marijonas, nei kunigas, 
vienok yra Toks vožnas Dievo 
įpėdinis ant žemės, kad vadina 
bedieviais visus, kurie jo dide
lės išminties neklauso.

Ale tiek to. Misijos pasibai
gė. Bet ve beda: sakoma male- 
vosią šv. Kryžiaus bažnyčią ir 
kleboniją, ir seserų buveinę. O 
tai kaštuosią apie $20,000. 
Numatoma, kad kiekviena pa- 
rapijono šeimai išpuls sumo
kėti po $25 tik vien numalevo- 
jimui. Brangiai atsteina palai
kymas Dievo namų ir tarnų. 
Brangiai. — Reporteris.

/-------------------- ;----------------------- <------------------- :-----------------------
Nėra rūgščių, chargerių, Į Jūsų fonograffą arba pianų 

baterių, eliminatorių I priimam mainais
k..................  ........ .. ./ L- -- --------—----- <

Geriausia vieta pirkti Radio pas

JOS. F. BUDRIK
3417 S. Halsted St

Visai Elektrinė Radio 
Freshman
EQUAPHASE

Nuo liampos gausit visą spėką

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
gatava, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne- 
reikia pridėti.

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

Sustabdyk Pavojingą 
KOSULĮ

Sustabdyk kosulį kol Jis iiaiyysU | ką 
nors pavojing«n|. Sevrra’R Cough Bal

nam yra vadovaujan
čiai gyduolė* per 4R 
metu*, g re: t prašalina 
koaulj. Maloniom ir 
tauglon kūdikiam* ir 
RuauKuniem*.

Sustabdykit kosulį 
šiand'e. Gaukit Se
vero’* Cough Balsam, 
2fic. arba 60c. savo 
vairinėj.
W. F. 8RVERA CO. 
Cedar Rapids, Iowa 
Nuo krūtinis ir ga'« 
/o» slogų vartokite 
Kvcra** t.'oi d Tablets

SEVERAS

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar rfiainyti 
namą, lo<,ą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
Žinomą atsakančią įstaigą.

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

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠA8
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.

■ i ■■ i .................................. ...

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokią daugu
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografos ir 
garsi radio .......  $350

/ , ' ' ‘ ..;it V
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Editor P. GRIGAITIS

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metam*   ——-------- -  $8.00
Putai meti  ................. —— H
Trims mAnasiams —_____   X80Dviem — n—1*rw .....    l.ee
Vienam mlnaaial_____________ .75

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija ...................  8c

1739 South Balated Street 
Chicago, III. 

Telephone Rooaerelt 85M

Savaitei J..-------- ---- ----- ----- - 18c
Minėsiu!___________________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltai

Metams_____________________$7.00
Pusei meta__________________ 8.40
Trims mėnesiams -- ----------— 1.75
Dviem mėnesiams ---   1.25
Vienam mlnaaiui ....................  .75

Lietuvon ir kitur uisieniaosei 
^Atpiginta)

Metama--------------- --------- -- -  $8.00
Pliani meta d .SO

Subscription Rateai
$8.M per yoar in Canada
>7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Claae Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha aet of 
March 8rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
■akmadienius. Leidtia Naujieną Ban- 
(IroTi, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
UI — Telefonas: Kooeerelt 8509.

Trims nAnesiams ___  _____ &M
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uisakyma.

cenzija. Palankiai atsiliepė apie blogi. Lyderių nedaug, bet jie 
VisUomio tikybų taip pat vie-jsavo “veidmainybe” sugebą va
lias ex-kunigas ir kai kurie kiti džioti už nosų milionųs žmonių.
asmens.

Amerikiečiams bus įdomu ar
čiau susipažinti su tuo nauju
“pranašu”.

BOLŠEVIKŲ DAVATKŲ 
LOGIKA.

Šeštadienį prasidėjo “Naujienose” spausdinimas A. 
Kupreišio įspūdžių ir patyrimų iš Sovietų Ru
sijos. Patartina kiekvienam skaitytojui atidžiai sekti jo 
pasakojimų, kadangi jisai paduoda daugybę tokių fak
tų apie sąlygas “bolševikiškam rojuj”, kokių jus neuž
tiksite specialių laikraščių korespondentų pranešimuo
se, bizniškų ir darbininkiškų “delegacijų” raportuose 
arba moksliškuose veikaluose apie Rusi jų.

. Kupreišis skiriasi nuo milžiniškos daugumos kitų 
asmenų, rašiusių arba kalbėjusių apie Sovietų Sąjungų,, 
tuo, kad jisai važiavo į Rusijų ne pasižiūrėt, kaip tenai 
žmonės gyvena, ir paskui žingeidaujantiems papasakot1 
apie tai, bet — tikslu tenai apsigyventi.

Per pusantrų metų laiko, būdamas Rusijoje, jisai 
keliavo iš vietos į vietų, vaikščiojo iš įstaigos į į’staigų 
ir kalbėjosi su įvairiausiais žmonėmis, stengdamasis 
patirti, kaip jisai pats ir draugai, kurie jam buvo davę 
įgaliavimų, galėtų tenai geriausia įsitaisyti. Aišku kiek
vienam, kad asmuo, kuris ateina su reikalu į tam tikrų 
įstaigų, turi visai kitokios progos apie jų patirti, negu 
tas, kuris atsilanko joje tiktai pasidairyti ir pasišnekė- 
U su vedėjais. ( - U*

Kaip giliai ir visapusiškai Kupreišis sugebėjo pa
žinti Rusijų, mes čia nesiimame spręsti, bet tų dalį jos1 
gyvenimo, kurių jisai pažino, jisai matė jų tikrumoje, 
o ne toje formoje, kurioje jų vaizduoja Rusijos valdžia 
arba jos priešai. Jisai aprašo tų, kų matė, girdėjo, oi

“Laisvė” galvojo, galvojo ir 
pagaliau sugalvojo, kaip išaiš
kinti tą faktą, kad socialistai 
visose šalyse stoja už taikos po
litiką link sovietų Husijos, kuo
met sulig ko/nunistų prasima
nymais jie turėtų būt imperia
listinės politikos rėmėjai. Ir ve 
ką ji pasakoja.

Socialistų vadai esą nelinkį 
nieko gera dabartinei Rusijai ir 
stengiasi, kur tik galėdami, jai 
pakenkti: darą “sąmokslus” su 
imperialistais prieš sovietus, 
kurstą “karišką ūpą” vakarų 
Europoje prieš bolševikų respu
bliką ir t. t. Bet socialistinių 
partijų nariai, darbininkai, esą 
kitokie. Jie simpatizuoją sovie
tų valdžiai, ir, šitų narių bijo
dami, socialistų lyderiai esą 
priversti taikytis su Rusijos 
valdžia.

Paduodame čia “L.” žodžius, 
kad patys skaitytojai matytų, 
kaip ji argumentuoja:

“Jeigu socialdemokratai, pa
tekę valdžion, atsisakytų nuo 
sutarčių su Sovietų šalim, tai 
pasirodytų minioms, kaipo 
buržujai reakcionieriai. Dau
gelis proletarų už tai tuojaus 
užpakalį atsuktų tokiems va
dams. <j

“Tokių pasekmių vengda
mi, socialdemokratų lyderiai, 
pakliuvę valdžion, ir turi da
ryt sutartis su Sovietais”.
Vadinasi, taiki socialistų poli

tika link sovietų Rusijos tai — 
“veidmainystė”!

šitą komunistų “argumentą” 
sumuša visiems žinomi faktai. 
Visų-pirma, yra netiesa, kad so-

|Tai juk yra grynai davatkiška 
logika.

Tik davatkiško proto žmonės 
gali sugalvoti tokį skirtumą 
tarpe darbininkų ir jų vadų, 
kad vieni esą dori, o antrieji ne
dori (“veidmainiai”). Ir prie ko 
veda šitoks žioplas galvojimas? 
Jeigu milionųs “dorų” darbi
ninkų gali mulkinti saujalė 
“veidmainių” vadų, tai kame 
tuomet yra viltis, kad tie “do
rieji” darbininkai kada nors 
pasiliuosuos nuo kapitalistinės 

I vergijos? Bolševikiškos davat
kos negali šito klausimo atrem
ti tuo, kad darbininkų masės 
tolyn vis labiaus atsikratančios 
‘veimainingų” socialistų vadų 

įtakos, nes gyvenimo praktika 
rodo visai ką kita: socialistų 
partijos nuolatos vis' labiaus 
stiprėja, nes prie jų dedasi vis 
didesnis ir didesnis darbininkų 
skaičius — taip yra Vokietijo
je, Angljoje, Francijoje, Belgi
joje, Danijoje, švedioje, Austri
joje, Norvegijoje ir t. t. Tuo 
gi tarpu “doriei” komunistai 
beveik visur pasaulyje be palio
vos smunka.

i
Todėl, jeigu žmonės, stovin

tys priešakyje socialistinių par
tijų, yra “veidmainiai”, tai jo
kios vilties, kad darbininkų 
klasėje paimtų viršų “dorybė”, 
ant “nedorybės”, — nėra. Ir 
tuomet komunistams belieka 
padaryti iš savo davatkiškos 
nuomonės apie socialistus tik 
vieną išvadą, būtent: kad dar
bininkai tegali išsivaduoti iš 
savo darbininkų nelaimių tiktai 
per kokią nors katastrofą. Ly
giai taip galvoja ir bažnytinės 
davatkos: kadangi nedorybė 
(velnias) visuomet apgali dory
bę ir pasaulis dėl to darosi to
lyn vis labiaus “griešnas”, tai 
kada nors turės įvykti “strioš- 
nas sūdąs”, kuris jį sunaikins 
ir jo vietoje įsteigs “dangaus 
karalystę”.

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietu Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

» (Tęsinys)
Viešbučiai.

To pakako. Išėjome j mie
stą pavalgyti ir kitos nakvy
nės pasiieškoti. Išėjus gatvėn, 
uliagai ir vaikų gaujos apspi
to mus Lš visų pusių. Tiesiog 
eiti nebuvo galima. Netekę 
kantrybės, pradėjome juos 
nuo? savęs stumti. Aplankėme 
kelis viešbučius. Kambarių 
niekur negalima gauti. O 
kur ir yra, tai mokėk. 6 rub
lius už dimą! Ir tai už pi
ginusį kambarį. *Musų prole- 
tariškai kišenei tatai pasidarė 
nepakeliama. Prisiėjo kiūtin
ti atgal į Liaudies Namą ir 
pasinaudoti “nemokama” nak
vyne, sumokėjus 75 kapeikas 
už patalus.

Valgykloj.

šariatą]. Ten bus pasakyta, 
l.ur jus gausite dvarą.”

Įdomus klausimai.
Po to pašaukė mus į kitą 

kambarį, kur gavome pasportus
su pažymėjimu, kad galime So
vietų Busijoj tris mėnesius gy
venti. Pildant pasporto gavi-

natūralūs, ko Amerikos miestuo
se ir už pinigus negalima gauti.

Bet staiga tas gražias svajo
nes kažkas iš mūsiškių nutrau
kė. Jis esą girdėjęs, kad dau
gelis iš tų komunų dumia, kur 
akys mato. O tai vyriausia 
todėl, - kad tarp komunarų nėra 
jokio sutikimo. Kurie, girdi, 
pasilieka komunose gyventi, tai 
jie tyli dantis sukandę ir apie 
savo vargus amerikiečiams nie
ko nerašo.

Kitas mūsiškių užsigavo. Gir
di, tai kontr-revoliucionierių 
leidžiami melai. O tu esi 
tiek žioplas, kad jais tiki. E- 
są komunoj bloga gyventi tik 
tiems, kurie tingi dirbti.

Pirmieji žingsniai.
Besiklausydamas tų kalbų, aš 

pamiršau ir apie besiartinančią 
kovą su parazitais, kurių ap-

fyui aplikaciją, reikėjo į seka
mus klausimus atsakyti:

Vardas pavardė? Kur gimęs 
ir kada? Kur buvai prieš ka
rą ir laike revoliucijos? Kokioj 
kariuomenėj tarnavai? Kada j 
Ameriką nuvažiavai? Kokiame 
mieste gyvenai? Užsiėmimas? 
Ar vedęs? Prie kokių organiza
cijų priklausai? Ar buvai areš
tuotas? Už ką? Kokį mokslą 
esi baigęs? Kiek pinigų turi? 
Ką manai Sovietų Rusijoj dary
ti? ir tt.

Darbininkai ir komisarai.
Tą dieną daugiau nieko nenu

veikėme, nes valdžios įstaigos 
4 vai. po pietų užsidaro. Mat, 
komisarai dirba tik 4—6 valan
das per dieną. Kas kita su dar
bininkais. Apie 6 vai. ryto, kuo
met komisarai saldžius sapnus 
sapnuoja, tai paprasti darbi n i n- 
aki jau traukia į fabrikus. At-

c alistai, stoja už valstybių su
sitarimą su sovietais tiktai tuo
met, kai “pakliųva” Valdžion. Iš 

’ tiesų, šitokio nusistatymo so- 
;c.alistai laikosi ir pirm įeisiant 
i valdžion, ir įėję į valdžią, ir iš 

Šitokį patarimą tenka duoti visų-pirma musų vadi-j valdžios pasitraukę. Jo laikosi 
namiems komunistams, kurie gvoltu rėkia prieš Kup- d’ tuomet, kai jie vi-
reišį ir bando jo žodžius paversti “melu”. Jie ignoruojaį 3U. netuii v’Rjes *te1’ v a <_> u tĮ)<itCKtl 1 VaiUŽlB kfllD
tą faktą, kad jisai šimtą kartų geriau yra įrodęs savo pav. Amerikos socialistai, 
pasitikėjimą bolševizmu, negu visi musų bimbiškieji Į Paskui, grynas sapnas yra 
skalintojai sudėti į daiktą. Nes jisai keliavo Rusijon, į įvaizduoti, kad proletarai im- 
atsižadėdamas neblogo uždai bio Amerikoje ir nesigai-į 1J bėgti nuo. socialistų, jeigu 
lodamas tam tikslui išleisti žymią dalį savo sunkiai už- rs )C,a[lstai ijriesintųsi sutartims 
pelnytų pinigų. Kaip tik Komunistai turėtu ypatingai:^.1. pS\vlA.03 ^us,1’os val- 
studijuoti A. Kupreišio įspūdžius ir patyrimus, nes Jie Įpakuojančių bolševikams , pro- 
sakosi, kad niekam kitam nesanti taip brangi tiesa apieĮlctarų randasi Amerikoje: kur 
Rusiją, kaip jiems.

Tuo labiau jie gali iš jo pasimokinti, kad jisai pa
duoda paprastus atsitikimus iš gyvenimo, o ne kokias 
nors filosofijas arba teorijas, ir palieka pačiam skaity
tojui daryti savo išvadas.

daugiausia — ką pats ant savo kailio patyrė.

Jeigu butų negalima tikėti šitokiais žmogaus liudy- 
mais, tai tuomet nėra kitokio budo apie Rusiją patirti, 
kaip tiktai — važiuoti pačiam sovietijon, pagyventi te-' 
nai ir pačiam viską patirti!

Bolševikiškos davatkos ski
riasi nuo bažnytinių davatkų 
tiktai žodžiais, bet jų “logika” 
yra visai vienoda.

Pianų pardavinėjimo 
apgavystė

Apžvalgai
SPAUDOS IR VISUOMENĖS 

DARBUOTOJŲ ATSILIEPI
MAI APIE “VISUO- 

MYBŲ”

Mums pridavė keletą ištrau
kų iš laiškų / laikraščių, ku
rios parodo nabašmnko Basana
vičiaus ir kai kurių kitų žymes
niųjų žmonių nuomones apie p. 
šidlauskio-Visuomio “naują ty
ra tikyba”.

Dr. J. Basanavičius, savo lai
ške, rašytam 1926 m. gegužes 
m. 10 d., sako taip:

“Gerbiamas p. Domai!
vęs |>er d-rą
‘Visuomybę’, 
perskaičiau... 
sios tikybos 
man patinka:
Žvilksniu įsakymai, • paragini
mai, jei butų įvykinti tautų 
gyvenime, jie, be abejo, ves
tų žmoniją progreso keliu to- 
bulyn, bet man skelbiamos 
apeigos, kurių viena kita be
reikalinga, ne visiškai patin-

Ga-
šlapelį Tamstos 

atsidėjęs ją
Tamstos naujo-
doriškoji pusė 
visi tie doros

žmonės turi teisę pasitikėti 
apgarsinimais. Ir taipgi pirkė
jas turi teisę tikėti į ką par
davėjas jam pasako, šiądien 
apgarsinimai laikraščiuose yra 
teisingi. Bet kartais apgarsi
nimai vartojami ne parduoti 
daiktą, kuris yra apgarsina
mas, bet parduoti ką kitą ir 

• dėl didesnių prekių. Kitais žo
džiais, daug apgarsinimų sten
giasi tik pritraukti žmones į 
krautuves.

National Better Dusinės Bu- 
reau gavo daugelį skundų apie 
tūlą pianų kompaniją, kuri tu
ri krautuves »New , Yorke, St. 
Iznįis, Phibadeliphijoj ir Pro- 
vidence, R. I. Ta kompanija 
garsina angliškuose laikraš
čiuose ir savo krautuvių lan
guose, kad ji parduoda pianą 
už $295. Žmonės, atvykę į kom
unijos krautuvę nupirkti tą 

, lieka įkalbinti 
pirkti augštesnės prekės pia- 

t ną. Krautuvėse beveik griež- 
kurie tai atsisakė parduoti tą $295 

- —1 1------j žmonėms,
Ikad negalima greitu laiku pri- 

Pagaliau, visose šalyse skait- statyti tą ypatingą pianą.
.......   >vii,, ti(,ii>v jio J ' J minios dar šita procedūra, nors ir neap- 
mažųj^visuomSų i! ?.b,;ina ,paskl,li b“ržuazine8 P*'-yvingu, vistięk yra neteisia;

Ljas; kai kur tie nesusipratę gu ir žmonės yra persergiami 
darbininkai yra susiorganizavę1 nevesti biznį su tokiomis firino- 
j atskiras unijos (katalikiškos'miss. Jeigu jums pasitaikytų 

dabartiniame gyvenime J‘ttrWniukM ^Jungos Vokietijo- toks panašus atsitikimas, pra- 
Dabar visur matomi'^’ ^ar^° Aeracija Lietuvoje, šoma pranešti National Better 

.fašistinės unijos Italijoje ir Business Bureau, 388 Madison 
t. t.), kurios kovoja prieš sočia- Avepue, New Yiork City, šita 
Pstus, eidamos ranka už rankos Į organizacija konfidencialiai lai
tu atžagareiviais. Ir ką daro kys jūsų pranešimą, bet stver- 
r.tžagareiviai, kad palaikytų sa- sis žingsnių užbaigti apgavys- 
vo įtaką tuose darbininkuose? 
Nu-gi jie rėkia, kad socialistai 
esą ‘^bolševikų talkininkai”!

Keistas yru tečiaus ir pats to 
komunistų laikraščio galvojimo

t e bolševikų “simpatizatoriai” ? 
Jeigu paimsime Europą, tai iš 
Visų šalių tenai bene daugiausia 
palankių sovietams darbininkų 
užtiksime Anglijoje. Anglai, 
ilgai tikėjo (ir daugelis dar gal 
i • šiandie tebetiki), kad preky-

ka... Tamstai veliju daug op-|la 8U Rusija galinti atidaryti 
timizmo ir vilties...” plačią rinką Anglijos pramonei

ji? tuo budu pašalinti bedarbę 
Kauno “Lietuvos žiniose” \nglijoje. Tečiaus ir Anglijo- 

1926 m. 51 mini, buvo įdėta re-lj., kai anąmet konservatoriai 
cenzija, kurioje tarp ko kita pa-L, 
sakyta: ’

u liberalais pakėlė riksmą apie! 
‘ bolševikišką pavojų”, tai soci- 
: listai pralaimėjo rinkimus ir 
IlacDonaldo valdžia
\ersta. Ir kieno 1_____ ____
rzinės partijos sumušė darine-' 
čius, jei ne darbininkų, I

. /
“...Šidlausko tikyba atsisa

ko nuo stebuklų... Dora yra 
tai, kas veda žmogų į pato- 
bulėjimą... Knygutėje bando
ma atsakyti į įvairiausius gy
venimo klausimus, i 
ina, kaip turėtų būt sutvar-Į 
keta visuomenė, pradedant .. , ,. . ,. . • L . .1 ngos darbininkųnuo atskiro asmens, seimos ir • • . . 1

ia buvo nu- instrumentą, 
balsais buržu- nirlrti nuoslt

nustato-11 inie krašte sudaro daugumą pianą, sakydamos 
{ yventoj ų? i -

minios dar Šita procedūra, nors ir neap-

ir baigiant visa žmonija, visu z 
pasauliu...
kad 
turi 
vertės.
yra aiškiausi prieštaravimai 
tarp tikybos ir gyvenimo, 
tarp tikybos ir mokslo, tarp 
tikybos praktikos ir doro
vės... Tikyba yra svarbus gy
venimo faktorius. Del to jau 
viena verta kiekvienam inte
ligentui susipažinti su Visuo- 
mio-sidlauskio tikybos dės
niais.”
Kauno “Lietuvoje” taip pat

tilpo palanki “Visuemybei” re-Jo, esą geri, o jų lyderiai —

*

tokios rūšies leidiniai

tę [FUS].

Del greita piniginių 
reikalų atlikimo su

j būdas. Paprastai socialistų par- Lietuva, UŽ pigi| 
itijų nariai, darbininkai, pasak kainą, naudokite

.Naujieinų k«blegraa«

Kadangi buvo sekmadienis, 
tai niekur nebuvo galima ras
ti atidarytos valgyklos. Apie 
12 vai. dienos kai kurios val
gyklos atsidarė. ėjome į vie
ną valgyklą ir susėdome prie 
staliuko. Staliukas aplaužy
tas, purvinas. Ikt tiek to. 
Padavė valgyti. Apspito mus 
ir čia vaikų ir ubagų būrys. 
Nuo jų tiesiog atsiginti nega
lima: iš ranku griebia maistą. 
Ant galo, valgyklos savininkas 
pradėjo juos laukan vyti. Se
nesnius išstūmė pro duris, o 
vaikus pagriebęs už ausų išve
dė.

Skaudu ir gaila. Ištiesų tai 
nemalonus jausmas, kuomet į 
tave žiuri išbadėjusiomis aki
mis vaikai ir seniai, kurių dra
bužiai — vieni skudurai.

Gražios svajonės.
Grįžome atgal prislėgti ir nu

siminę. Neramu pradėjo da
rytis, kad iki'tol dar nieko ge
ra nepastebėjome. Kad už
miršti nemalonius įspūdžius, 
pradėjome ta^p savęs kalbėtis. 
Vėliau kažkas sumanė paskaly
ti informacijų knygutę, kurią 
C.B.T.P.S.S.R. išleido New Yor
ke. Gražių dalykų toj knygu
tei surašyta; ten aprašoma, 
kaip žemdirbių komunos yra 
užėmę didelius dvarus ir ten

sčiai buvo lovose. Ant ryto
jaus apie 10 vai. nuvykom į 
“Komsto” (Darbo ir Apsaugos 
Tarybos Komisiją).* Pridavėm 
sovietų konsulo Rygoj išduotą 
vizą ir visus kitus dokumentus, 
kuriuos buvome gavę New Yor
ke. Dokumentuose buvo pa
žymėta, kad mųsų komuna turi 
ižde $7,000. Komisaras peržiu
rėjo dokumentus ir pradėjo iš 
musų juokus krėsti. “Su tokiu 
ubagišku iždu,” sako jis, “jums 
bus sunku žemdirbyste verstis. 
Komunoms mes jokios pagalbos 
neteikiame, nes patyš esame 
biedni. Dabartiniu laiku mums 
yra pageidaujami tik tokie, ku
rie atsiveža daug amerikoniškų 
dolerių.”

Mes pradėjome aiškinti, kad 
informacijų knygutėj yra pa
sakyta, jog valdžia duoda me
džiagos troboms pasistatyti.

“Nieko panašaus,’’ atsakė ko- 
misaras. “Valdžia C.B.T.P.S.S. 
B. pranešė, kad butų sutabdyta 
klaidingų informacijų skleidi
mas. Bet jeigu tas Biuras ir 
dabar klaidingai dalykų padėtį 
perstato, tai ne musų kaltė.”

Mes pareiškėme komisarui, 
kad musų komuna padidės ir tą
syk į iždą suplauks apie $50,- 
600, o gal ir daugiau. Kiek
vienas komunaras turi įnešti 
$500, bet yra daug ir tokių, ku-

rodo jie paniurę, susitraukę. 
Tuo laiku eina į fabrikus ne tik 
vyrai, bet ir moterys.

Komisarai į tarnystę pradeda 
eiti tik apie 10 vai, ryto. Jie 
neatrodo suvargę — drabužiai 
švarus, veidai linksmi. Dide
lių vargų jie, matyti, neturi.
I:

Kaimiečiai Narkomzeme.
Kovo 10 d. Vargais negalais 

įsigavome į Narkomzemą, kuris 
skiria komunoms žemes. Prisi
rinko daugybė kaimiečių iš į- 
vairių gubernijų. Visi jie at
vyko tuo tikslu, kad žemės skly
pą gauti. Jų buvo pilnas ko
ridorius. Visi nusiminę ir šnib
ždasi tarp savęs: “Kas čia bus, 
kaip mes begalėsime toliau gy
venti ?”

Kaimiečiai, matyti, yra tam
sus ir suvarginti. Marškiniai 
užleisti ant kelinių, o kojos ap
siautos vyžomis. Viršutiniai 
drabužiai nepanaši į drabu
žius — lopas ant lopo ir 
ant to lopo dar kitas lo
pas. Jie be paliovos kaso ran
komis kaklą ir pažastis arba 
trina nugarą į sieną.

Nejauku pasidarė. Stengiaus 
neprisiliesti prie kaimiečių, kad 
jie mane neapdovanotų tais gy
viais, kurie vargia žmogų nuolat 
kasytis.

(Bus daugiau)
puikiai gyvena. Esą tokių dva- rie įneš ir po porą tūkstančių 
rų yra daug ir amerikiečiai gali dolerių. Svarbu tik, kad jus 
ten komunas sukurti. Musų duotute musų komunai geros 
nuotaika pasikeitė. Pradėjome žemės sklypą.
svajoti. ()t, nuvažiuosime į “Visa tai laba: puiku,” pa- 
komuną ir viskas bus gerai. Ne- krapstęs smAkrą ir nusišypso
tus ten bosų; dirbsime su pa- jęs tarė komisaras. “Tik bė- 
sišvcntįmu, kursime naują gy- da yra ta, kad jūsų žodžius mes 
venimą. Užsiauginsime visokių negalime už gryną pinigą imti, 
gyvulių, turėsime šviežaus pie- Tačiau aš duosiu jums pabudi
no bei mėsos ir visokių daržo- j imą, su kuriuo jus galėsite ei- 
vių. Maistas bus sveikas ir ti į Narkomzemą [žemės komi-

r" 1 i

[Atlantic und 1’uclHc Photu]
•V. < a, ‘ H

Nuverstasis llouse of David kolonijos, ties-sBenton llarbor, 
Mich., “karalius” Benjamin Purnell, kuris teismo įsakymu liko 
ištremtas, kartu su savo pačja, iš kolonijos, be teises į ją su- 
gryšti. Jis ištremtas už tvirkavimą su jaunomis mergaitėmis. 
Kolonijai gi tapo paskirtas receiveris ir kiekvienas, kas norės, 
galės ją apleisti, bM ji galės ir toliau gyvuoti kaipo religine 
kolonija. Kolonijos gi turtas, kuris faktinai priklausė Purnell 
ir jo pačiai, bus perimtas recęiverio.

NE TĄ NOSĮ NUŠLUOSTĖ

ležednevnos meras Valonis, 
piktumu apsvaigęs, keikdamas 
Grigaitį, spalių 25 d. savo ga- 
zetos leidinį, pats save iškeikė 
ir pats sau nosį nusišluostė. 
Jisai šit kaip šnekėjo:

“Ar Grigaitis mano, kad, pa
vyzdžiui, VVashingtono val
džia iš gero ar blogo noro siun
čia jurininkus į Nikaragvą?

“Ten šaudoma liberalai ne 
todėl, kad Coolidge ar Kellog- 
gas norėtų juos šaudyt, bet to
dėl, kad reikia Amerikos kapi
talo interesus ginti.

“Tas pat ir su Sovietų Rusi
ja.”

Vadinasi, kad ir sovietų Ru
sija, nori ar nenori, bet turi 
ginti kapitalo interesus. —Ž.
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Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Didžiausias ir Puikiausias
Jubilejinis

(metu sukaktuvių) 
GYVENIMAS

išeis gruodžio mėnesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau. .

Prenumerata metama $2
Pusėi metų $1 :
Kopija ......................................... 20c ■

I
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Tarp Ghicagos
Lietuvių i

_ ♦
Bridgeportas

Prasidėjus žiemos sezonui,: 
vakarai yra veik kiekvienoje’ 
lietuviu kolonijoje rengiami. 
Bet tu r būt nė viena lietuvių 
kolonija negali prilygti Bridge- 
portui vakarų rengime, nes čia 
yra visų Chicagos lietuvių cen
tras su gražiaja Lietuvių Au
ditorijos svetaine. Čia tai ir 
būna žyrpiausi koncertai, per
statymai ir kiti įvairus paren
gimai.

Štai ir ateinantį trečiadienio 
(prieš Thanksgivipg) vakarų, 
iapkr. 23, Brighton parko SLA 
131-ta moterų kuopa rengia la
bai gražų šokių vakarą Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 8 v. v. 
Kadangi bus prieš Thanksgiv- 
ing vakaras, tad mylėtojams 
gražių vakarų bus gan patogu 
prie labai geros muzikos pasi
linksminti ir su draugais pažįs
tamais pasimatyti. ,

Kalbama kuopa savo gražiais 
ir prakilniais darbais pilnai yra 
užsitarnavusi visų parėmimo. 
Taigi bukime visi. —Svečias.

Town of Lake
Apraudu jom Vincą Kareivą.

Kiekvienas žmogus padaro 
gyvenime dvi klaidas: vieną 
kad gimsta, o kitą — kad 
miršta. Ne visi (bet tur būt 
didžiuma) padaro ir trečią pai
ką dalyką — kai apsiveda.

Ve šiam trečiam neišmintin
gam dalykui rengiasi p. Vin
cas Kareiva. Kad perspėjus, 
kad sulaikius nuo pavojingo 
žinksnio p-ną Kareivą, jo drau
gai pasišaukė jį pas p. Česną 
l>ereitą ketvirtadienį.

Ir ko tik jie ja nepripasako
jo, kaip negązdino, niekas ne
gelbėjo, ypač turbūt todėl, kad 
atsirado pusėtinas būrys ženo- 
čių, kurie ažuot perspėjus klys
tanti žmogų, gundė padaryti 
klaidą. Kaip pasiteisins, kai 
prisiartins pasiteisinimo diena, 
jie vieni težino.

O kladinimas p. Kareivos yra 
didelė nuodėmė — kiekvienas 
sutiks. Jau tas faktas, kad šia
me vakarėlyje dalyvavo skait
lingas būrys vietos ir kitų kolo
nijų lietuvių, jau tas laktas, 
kad dalyvavo švarus, gražus, 
rimti žmones, — liudija, jogei 
Vincas Kareiva lošė iki šiam 
laikui Tovvn of Lake* kolionijos 
lietuvių gyvenime naudingą ir 
rinitą rolę.

Kai jau paprasti pasikalbėji
mai pasirodė nieko negelbėsi;), 
nusitarta, kaip sakoma, išmesti 
Ima vieną ir po kitą: mat, tuo-! 
met kiekvienas pasidaro ir bis- 
kį išmintingesnis, ir iškalbės-; 
nis. Na, gerai, išmetem ir po 
vieną, ir po kitą, ir po trečią. • 
Ale veltui. Viskas pasirodė vėl- ( 
tui. Musų Vincas nusitarė ir

ADOMAS PIKIUS

m.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šekmadienye. lapkričio 20 die
ną, 3 valandą ryte, 1927 
sulaukęs 47 metų amžiaus, 
męs Lietuvoje, Kaštonalių so
džiuje, l4iukų parapijos, Rasei
nių apskričio, Kauno rėdybos 
ir išgyvenęs Amerikoje 26 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Stanislovą, čia Ame
rikoje, ir Lietuvoje broljus 
Franciškų Ir Antanų ir ketu
rias seseris, lx*osę, 
Marijoną ir Ona. 
šarvotas, randasi 
Radžiaus laidotuvių 
3228 So. Halsted St.

Kazimierą,
Kūnas pa- 
graboriaus 

ištaigoje,

laidotuvės įvykę. Trečiadie
nyje, lapkričio 23 dieną, 8 vai. 
ryte į v. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčia (Brighlon 
Paric), kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines. *

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

Nuliūdęs liekuos,
Brolis Stanislovas,

4202 So. Waahtenaw Avė.
.Laidotuvėse patarnauja gra- 

boritiM Kadžius, Tel. Canal 6174 

neatkalbėsi jo.
Ką turėjome daryti? Vie

nintelį tokiame atsitikime daly
ką, sėsti “paskutinei vakarie
nei” Palinkėti laimingos ke
lionės į“kitą pasaulį”.

Susėdome. P-as Zolp, kaip 
kokioje rimtoje valandoje, ras
ta tinkamiausiu asmeniu pri
ruošti Vincą, duoti išrišimą. 
Esu girdėjęs savo amžiuje ne
mažai kunigų, kūne davė išri
šimus, pats kadaise rengiaus 
tam stonui. Bet turiu pasakyti, 
kad tinkamesnio pamokslinin
ko kaip tokiai valandai už po
ną Zolpį nemačiau.

Kadangi musų Vincaę, kaip 
spavedninkas Zolp nužiūrėjo, 
gyvenime buvo nemažai griekų 
padaręs, tai visi buvusieji drau
gai, pažįstami ir kaimynai ta
po pakviesti atpasakoti jo grie- 
kus. Tai daryta, viena, tam, kad 
padėjus “griešninkui” Vincui 
prisiminti visus griekus, o, ant
ra, kad nedavus nieko paslėpti. 
Ir tenka pasakyti, kad tai bu
vo “clean job”: po vakarienės, 
po tokios išpažinties Vincas Ka
reiva tikrai atrodė tyras, kaip 
kūdikis ką tik iš vonios išim
tas.

Ir pasidarė labiau sukalba
mas dėl to žinksnio, kurį ren
giasi padaryti. Musų, bedievių, 
ūpas pradėjo kilti, kad, rasi, 
mes jį ir sulaikysime nuo klai
dos. Bet tame momente iš ne
žinia kur atsirado p-lė Brazaus
kaitė, ir viską pasuko kiton pu
sėn. P-as Kareiva užmiršo pir
tį, kurioje mes jį vanojome va
karienės laiku, o mes, teisybę 
pasakius, pradėjome jam pavy
dėti. .

Kas beliko daryti? Palinkė
jome laimingo ir ilgo gyveni
mo. Nešdamiesi mintyse pasi
kalbėjimus, pasakaites ir ma
lonius įspūdžius skirstomės na
mo, nes jau laikas buvo vėlus.

Ateinantį ketvirtadienį, lapk
očio 24 dieną bus p. Vinco Ka
reivos su p-le Brazauskaite 
su jungtuvės. Daud laimės jiems

V. P.

Apsisaugokit!
šiuo pranešu Chicagos lietu

vių visuomenei, kad apsisau
gotų tūlo lietuvio, kuris vaikš
čiodamas po namus, ima pa
daryti paveikslus — iš mažų 
didelius - pasakodamas, kad 
jo padaryti paveikslai yra ga
rantuoti 50 metų, nes juos 
padarąs žmogus, kuris moki
nęsis šio darbo Paryžiuje ir 
net lankęs švento tėvo mo
kyklą Komoje. Jo padarytieji 
paveikslai yra blogiausios pu
šies. iC — Nuskriausta.

AB MOTERS YRA TAIP 
SENA KAIP JI ATRODO?!
Kad daugelis moterų atrodo 

daug senesnes negu jos ištikro 
yra, tai neveik ne abejoti. Vyrui 
ar moteriai dažnai persidirbant, 
neima ilgai kaip pradeda senti.

Silpnos, žlibos, ar pavargu
sios akys padaro nuovargio dau
giau negu sunkus darbas. Jei 
nori ne tik atrodyti jaunu, bet 
ir jaustis jaunu, tai leisk Serne- 
riu paliuosuoti tavo akis nuo įn- 
tempimo gerai pritaikintais aki
niais. Tinkamai pritaikinti aki
niai žymiai sumažina nuovargį 
sustabdo galvos skaudį imą, 
akių peršėjimą, ir įdegimą. Jo 
ofisas yra 3265 S. Halsted St.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 131-ta Moterų Kuopa ren

gia gražų šokių vakarą, trečiadieny j 
(prieš ‘*'1 hanksgiving” tą vakarą), 
Lapkričio-Nov. 23 <1., 1927 m., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 8-tą vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Graboriai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Graboriai

S. D.z LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Hoosevelį 2515-2516

Phone Boulcvard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

I

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai

K.GIJGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valančios: 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 
Telephonc Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

• , Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

. Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

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

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Bouieyard 2800 
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michig-an Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

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

Ofisas vidurmiostyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. VVashington ant! Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Lietuves Akušeres
Phone YardH 4951

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
. Stale Bank .... 

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

C
Lietuvės Akušėrės

A. VIDIKAS4DLEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Yno, 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 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarj 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eust 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoju 20 metų

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bidg., 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. dienų.

Phone Canal 0523

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

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 • 
CHICAGO, ILL. f *

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th SI. Chicago, 111.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street

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

I L. DAVIDONIS, M. & 
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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 South Halsted Street,

Chicago, Iii.
--------------------- '■  ----------- "W'  4—V——’

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

Kampas North Ave.Jr Robey St.
Valandos^ 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phane Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemfock 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 8:30 P. M. 

CHICAGO

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. 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
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

4

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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-Rny ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
V a 1 u n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Ganai 3110

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* 1724 S. Loomis Street

kampas 18th St. ir Bluc Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6853

Įvairus Gydytojai

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191

' DR.A.A.ROTH :
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

.■ 1 .... i

fcLASSIHEb aIUS?)
Educational

Mokyklos
APSAUGOJIMUI savo sveikatos 

— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos, patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7,62

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Meu išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
k • i 1Q

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932 ’.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla _

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

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

Misceilaneoųs
Įvairus

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža į visas dalis Middle Wcst, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilaikon 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t.

3149 So., Habted St
Phone Yam* 7282

J. S. RAMANCIONIS,

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

~STOGDENGYSTf!
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriąmdn stogi; 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty 
rę unijos darbininkai samaonn

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale C114\ » ” f

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymų, plumbin

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Gottage G rovė

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
jinokėjiino ir į 21 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karšiu van
deniu lujšiklymas. \p kaitliavi. 
mas dykai. 221 E. 771h SI., arba 
Tel. 'ITiangle 8234.

CLASSIFIED AD$:
Misceilaneoųs

įvairus• I

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosL Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už ęOc. i valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chięago plastering School, 
4123 ,N. Ashland avė.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462
J:

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

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

PLUMB1NGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

■ ■ ■ 1 f ■ * ■ ■■■ ■   — ■—— —... ■. ■ —

PLUMB1NGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

IUDGE PJ.UMB1NG CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

LIETUVIAI, kam iunis šalti Šią 
žiemą. Kuomet tik biskĮ įmokėjus 
Uies atvesime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mč-’ 
nosiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
viinas ir planai dykai. Mes taip, 
gi turime didelį pasirinkimą pluin- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PtAJMBING amt 
IIEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grose/nių, Bučer- 
niy, Delikatessen, 

\ Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemoaras ] 
kainos. 

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street.

Financial
Finansai-Paskolos^_____

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL F1NANCE CO.
Morton Bidg., 108 N. Wells SC.

Mes perkame

Lietuvos Bonus 
’ J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI r’
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

i vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
•

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Laafyette 6738-6716
TU1UU pinigų investavimui i 

ehattel morgičlus, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, Lučeines 
ar kitus biznius. I?. BOI.A\'I) 71h 
H., 215 W. Handolph si. i lanklin 
3446.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nuplikti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Fainatykit 
mano pirmiausia.

H. EPSTfcJN, 
155 No. Clark SI.

Rooin 820 Central 6260

(Cuntinucd <>n page 6)



Pirmadienis, Lapk. 21, 1927NAUJIENOS, Cbleago, 111.

(Continued from page 5) Help Wanted—Malt
Darbininkų Keikia

Financial
Finansai-PaskolosPERKAME

Furniture & Fixtures
 KakandaUĮtaisai

Lietuvos Paskolos Bonus

l MAN reikia vyrų ir moterų Aš L PARDAVIMUI miegamo kambario 
moku algą ir koinišina, Darbas be i setas po vienų ar sykiu, 2 fl. 2818 
sustojimo, bet ne Real Estate. Pa-iW. 39 Place.
slmatykit iš ryto nuo 8 iki 9 arba į ....------ - —   —.... ------------------
po pietų nuo 5 iki 9 vakare. 

5221 So. Halsted St.

Mokame
Augiausias kainas

$200 
Ekstra pinigų 
prieš Kalėdas

asmeniškai ar laiškais.
dirb-
Tas I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Jll.

Jie gali būt jūsų. .Tik 
k it savo liuosame laike, 
darbas nekliudys jūsų dabartį-J 
nio užsiėmimo. Jums nereikės 
nieko pardavinėti. Daleiskic 
jums išaiškinti apie šitą žin
geidi) būdą uždirbimui pinigų. 
Pasimatykit su manim šiandie. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vaka
ro.

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 Šmo

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 Šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, 2 VVilton 0x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio pa
tiesalas ir paveikslai.

MARMON VVAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

Real Estate For Sale
Nsmai-Žem* Psr-risvimni

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Bstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsihi nuo $50 iki $300 

už 2*a nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio kotnišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Division si.

Tel. Armitage 1199.

MR. JAMES VERK
29 S. LaSalle St.

Room 328

2-KUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

ANTRI MORGIČ1A1 IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus inorgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 So. Šalie Street 
Central 2665

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai? 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Boncl & 

Mortgage Organization 
1618 \V. 18th St.

1. F. 1)ANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEKAU apsivedimui veikino ar
ba našlio, 45 metų. Aš esu našlė 
37 metų nebagota, nebiedna. Daili 
ir protinga moteris, turi būt ir vy
ras protingas ir nevartojantis mun- 
šainės, taipgi suprantantis šeiminiš- 
ką gyvenimą. Meldžiu atsišaukti 
laišką.

Aušros Knygynas, 
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III. 
Box 255

per

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FKANK J. SXHRAE1>ER, J r.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Vala.KloF nuo 10 ryto iki & po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris 
pridabot: 2 vaiku. J. M^DHIULIS. 
2070 Canalport Avė.

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
Marąuette Manor, netoli lietuvių 
mokyklos ir bažnyčios, 30 pėdų lo
tas, furnus šildomas, įmūrytas 
plurnbingns, ugnavietė, 2 karų ga- 

, ne- 
i $1500 ga- 
., 3117 W.

ražas, savininkui reikia pinigų, 
atmes gero pasiūlymo, su $1500 
lit veikti. Seward & Co., 
63 St. I’rospect 6100.

Miscellaneous for Sale .
_______ Įvairus Pardavimai________

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 

dirbtuvės Ir sutaupyki! tarpininko 
l>elną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankyk it.

VVEISEB FUR CO.
19 S. Wells st., nu. 403

Riiairipae Pknnrpe i 7 KAMBARIŲ medinė cottage 3 Business vnantfs kambariai apačioj ir 4 viršui, gali-
Pardavimui Bizniai j ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200;

SINGER siuvamos mašinos, de- 7319 So.
monstratoriai ir pertaisytos, po evERGREEN REAL'i

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS f.10 .ir <,au«,au- cns'‘ arbo iSmokė-
Mes pasiimam ir dastatom bile ’,ma,s,4O(U

kur. Darbas garantuotas Ir geriau*! Cottage Grove avė.
sias. P)gi kaina. Pabandykit pas į 
mus. Taipgi turime naujus pinuos i 
pušies rakandus

Columbus Park Furniture Co.
>655—57 W. Madison st. Col. 0319

įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
“ ~ , Oakley Avė.

____________ _____ T Y CO . 9201 
So. VVestern Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be {mo
kėjimo bile kokį bungalow arba 2

1 » 1 ‘ ---------------- - į flatų namą
VAISIŲ ir grosernės krautuvė,

--------------------- PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
/DAim avtmttt r; r. n GARAŽUS, porčius, cementinius/PARDAVIMUI nauji .)-6-7 §a|ytakius, grindis, pamatus, stogus 

kambarių rezidencijų namai, malevojame, taisome, dekoruoja- 
nresuou nlvtn nlieno konstruk- tik $5 įmokėti, kitus per tris presuoų piytų, plieno KonstruK metUH Pasaukit dėl apskaitliavimo. 
cijos, karštu vandeniu šildomi, Hemlock 7969.
2 natūralus ugnavietės,
«klepe, kita
baryje. Tile stogas, 
porčiai, Frigidaire 
franeuziškas

5429 S. Ashland Avė. 
Aretic Construction Co.

General Contractors

IŠPARDAVIMAS
I JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas .........
i Mohair parlor setas .........

Walnut miegruimio setas 
j Walnut valg. kamb. setas 

šešių tūbų, vieno dial i 
gražiais riešuto medžio 
$69.50.

• 500 importuotų apskritų kaurų 
J $5.25.
1 DAUGELIS KITŲ BARGENŲ

VVAREHOUHE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove 

Galit mus matyti dienomis, 
------------------------------------------- . i iaiH arbu nedėlioj. 

RENDON kambarin, apšildomas, *
visos vlgados, vienam arba dviems_ _ . _ — ■ — .... —
vaikinams arba merginoms, su val
giu arba be valgio, pigiai. 4705-7 
Evans Avė., ; ‘ f’“, . 1 ’ . “r* 
1 blokas nuo Cottage Grove Avė.1

arJgomo kambario setai, pianai, 
su victrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

Furnished Rooms

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00 

radios su 
consoles

RENDON kambaris dcX švarioj
vaikino ar merginos.. Kambaris ap- MATYK1T MUS PIRMIAUSIA 
šildamas. Prie mažos šeimynos, 2-ros uiTt>wivrnni?
lubos, 1624 So. 49th Ct., Cicero. | 
Tel. Cicero 4006. vaka-

vrtioię ir grosernes aruuiuvtj,----------
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu-Į LOTAS 25x125, geras biznis, raiv 
Černių, 8 kambariai iš Užpakalio, ne-j (|a8i prie St. Charles Rd., 1 blokas 
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 j vakarus nuo Manheim Rd., geras!
W. 63rd St., Hemlock 5620. pirkinys už $2400. \<a cash. Imkit rę iki namų
--------------------------------------------------\Vestchester “7..............................

PARDAVIMUI didelė ne- 
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku., Priežastj pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par- į 
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Bųulevard 2092.

viena 
frontiniame kam-1 

uždaromi 
ledaunė, i 

pleisteriavimas,
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50x32, kaina $13,500, tik biskj i 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip 
ten nuvažiuoti. J vakarus nuo 
Wilmette Lake Avė. iki Wag-| 
nėr Road. Wagner keliu j šiau-

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalow randasi netoli 

>9 St. ir Artesian avė., tinkamai 
įkainuotas. Daugiau bargenų už 
jungnlovvs, net po $6000.

Krank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė. 

' Republic 4900

GYVENKIT SAVO NAME 
PADCKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
linis namas ir krautuvė, 2 didelės 

a v«.-..i. o.mivKv arba Waukegan krautuvės su skiepu, 6—4 kaniba
le" iki Bellvvood Avė į jv; t avp loke Avp apartmental, 4 karų garažas, 
. BOOLS CO., Phone .Oad 1K . . , ’’ ; rendų.$6540,, su $6000 cash galit veik-

į rytus iki Wagner Road, pas
kui Wagner Road į šiaurę iki 
namų. H. F. RITTER and CO., 
VVagner Road, Glenvievv, III., 
Telefonas Glenvievv 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po {mokėjimą. Mes pastatysim bun- 
{alovv, 2 flatų namų ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineftkit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

Ątsinešklt su savim šį skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau. ■

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Ką jus turite-parodyti už visą

savo praeitą gyvenimą? Gal būt <li- _________
HAULING biznis — kontraktai su j delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži- Į 

geru uždarbiu, reikia važinėtis tro-1 note, kad jus galite įsigyti namą j ’
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma- mokant dar mažiau negu kad iųs Į A IT„,IT,,1TT 
žiausiai 3‘za tono sunkumo perveži-1 dabar mokate. Tik biskį įmokėjus i 8 KRAL I LVIŲ namas, viskas iš- 
mas.

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

jus galite nusipirkti 5 kambarių 
bungalovv, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomų, ugnavie- 

I tė. Dar galima pristotyti du kam-

randuota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St., Oak Park, Tel. Austin 3074.

BAKANDAI nauji ir vartoti.! 
ant pirmų lubų apt. 9. Duofold setai $95, \valnut mieg-! 
_____ "__ ; ‘I nuiimio setas, $79, kaurai, vai- sveikatH 

. 65 St.
RENDAI kambarys dėl vieno 

dviejų vaikinų arba merginos, 
\algiu arba be valgio. Užpakaliniam I 
name 2-ros lubos.

827 W. 33rd PI.

For Rent

---------------------------------------------- į barius ant viškų, garo paipos jau NAUJAS 19 apartmentų namas, 
PARDAVIMUI grosernė ir delika- ^nnyrn?iXSiiOS’lenUPgr H PasirInki.m.a« N°rth Sld® apielinkfj,
ipn on r davinio priežastis — ne- tli Prpsininuih lenta r t. t. i iir t namas dviejų kampų, 4 krautuvės,tesen, pardavimo priežastis — ne- i."Jr’/LVi 

sveikata. Geras biznis, 3200 W.

PARDAVIMUI
• btičernė, gera vieta <__
!ni». 1408 So. Union avė.

puniuijii, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba niorgičių doku
mentus kaipo {mokėjimą, kaina 

’ $8850.
5236 SO. GREEN ST.

grosernė ir Savininkas ant vietos. Rašykit 
/.oak TIv arba pašaukite Rcx Realty and casn vDiz- Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

ANT rendos 6 kambarių biinga- GRAŽUS mohair parloro setas, i PARDAVIMUI Soft Drink
" . Nau- <50. Puikus walnut miegruimio se- Į par]oris įr Lunch Ruimfs. 549

moderniškas namas, karšto tus, $45. 7 šmotų walnut valgomo , c
h, m ii kambario setas, $40, 2 \Vilton kau- West 181h St. 

s, randasi cai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bilp — ■ ------------— 1
S. Artesiali avė. ’ Savininkas! kada. Ąvailąble Storagc Co., 77321 B(jeERN£ pardavimui, geroj vie- 

slony įsi. d fia|e National Tea Store, geras:
lysas, galit gauti už dabaigimą mo- 

---------------------------------------------------;kėti už fikčerius.-(Cash arba išmo- 
-------------- kėjimais atsakantiems žmonėms.

THE VVESTEfcN BUTCHER 
SUPPLY CO. 

170 N. Sangamon St. 
Tel. Monroe 0935

lo\v ir dviejų karų garažas.
jas, moderniškas namas, 
vandens šiluma, shower bath; arti Į k 
prie geros transportacijos 
6751
7114 S. Campbell Avė.

RENDAI 5 didelių kambarių švie
sus fialas. Stiklinis porčius. 6806' 
Bockuell St. Savininkas 2516 West į 
63rd St., Prospect 0508.

RENDAI bekernė. Randasi geroj 
vietoj, 6929 o. Rockwell St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PASTABA. Turime parduoti tuo-j 
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 
radio-setus, parduosime jūsų pasiū
lymu. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6 
vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

2 šmotų parloro setas, $25 
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir (Jaugiau 
Indams eabinet, $5 ir daugiau 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189

n

GROJIKUS pianas, gražus kei-i 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai. 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. Ist floor.

--------------------- :----------------- Atdara
MAN reikia pinigų tuojau, parduo

siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
<u suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR, JARTZ, 2918 Milvvaukee Avė., 

! 1-os lubos.

NORVVOOD PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

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

L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravens’vood 3069—0196

17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
bungalovv, Eugebrook Manor, 400 
akrų farma į Taylor, VVis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 S. Įlomiui Avė. 
Mainysim į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinkto) apielinkėj.

! PARDAVIMUI spaniškas bunga- 
jlow, kampas, 50x125, Edgebrook1 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
4103 Belmont Avė., Pensacola 9319

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO 
KO NEBENORI 
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
tarma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

TURIU PARDUOTI bučernę ir 
grosernę greitai Įr todėl pigiai, 1727

’ MUSŲ KOSTUMERIAI
So. Union Avė.

Real Estate For Sale
• Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU p|giai arba mainy
siu ant kutomobiho 2 bizniavus lo- 
’ tus 50x175 pėdų dydžio ant Archer 
lAve. Gatvekarių linijos pietvakariuo-Gasiniai pečiai. $6 ir daugiau s7eį,^v tikta? S už abuZ Z 

” ’ h pečiai, Bufetai, tus. verti dubeltai daugiau; tik tre- 
$4

Iš SANDfiLIO IŠPARDAVIMAS
17 fonografų, $15
8 upright pįanai, $25
9 grojilcliai pianai, $75 Jūsų pa

sirinkimui, tiktai biskį įmokėti, tai 
viskas kas reikia. /

NATIONAL STORAGE
2332 W. Madison St.

tai

REIKIA pirmos klcsos skudurų’ 
so tuotojų. j atviusių, atsišaukit. 
THE SOUTH SIDE PAPER STOCK 
CO., 5833 So. Throop St.

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 
10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit

į'uos bargenųs
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

LAUKIA
Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

Help Wanted—Malė
DarbininkiųReikia

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St. 1

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaisai

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi-

$400 — VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų vvalmut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 4 šmotų walnut mieg
ruimio setas, du 9x12 Wilton 
kaurai, miegruimio kanpetu-

i kas, 2 pastatomos liampos,
tikti su lietuviais ir pardavi- indai.
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

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

NELSON STUPJAGE 
6912 Cottage Grove Avė.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bergenas už cash, nauji rakandai 
sandėly) parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, 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-

Angliniai pečiai, 
Congoleum patiesalai, 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE

640 E. 61 st St.
Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

:r čią dalį įmokėti arba priimsiu mai-j
ir non automobilių uždarytą (Sedan) |

prie pirmo jmokėjimo. Atsišaukite 
greitai. Savininkas

S. P. KAZWELL
6312 So. Western Avė.

Geriausi Bargenai

atvažiuok —
dykai 
sveiki 

Patarimai
S. J. Dargužis, 
807 W. 18th St.

Canal 4960

NAMAS NORTHWEST 
PARDAVIMUI /

Tik žiūrėkit koks dalykas, $500 
casn. Nupirksi! 5 didelių kambarių 
namą, radio plug, ugnavietė, bufe
tas, Knygynas, tile ir lašų vand; 
įmūryta vana, pedestal skalbimui 
lovys, plieno konstrukcija, 148 pė
dų ilgumo lotas ir viskas kas rei
kalinga moderniškam namui, stik
liniai ir su sieteliais porčiai, ce
mentuota ėlė, $25 į mėnesį su nuo
šimčiais. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
2800 N. Mango Avė., biskį į šiau
rę nuo Diversey.
WATS0N BOND AND MORTGAGE 

CO.
įpėdiniai 

OLIVER L. WATSON & SON 
5624 Irving Park Blvd.

Skyrius 5525 Belmont Avenue

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spaulaing Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 j menes). Galim priimti lotą j 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

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

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

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti f rėmai, kainavo $350 už 
*1OO. 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 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVING.

5 KAMBARIŲ bungalovv, mūrinis 
garažas, moderniškas, geroj vietoj, 
netoli parko, netoli gatvekarių ir 
mokyklų, $2000 įmokėti, kaina $6960.

6 KAMBARIŲ namas Berwyn, 
naujai malevotas ir dekoruotas, nau
ji šviesų fikčeriai, 40 pėdų lotas, 3 
karų garažas, tuojau galit gyventi, 
kaina nupiginta iki $7000, labai 
lengvais išmokėjimais.

A. T. PEISTOR
' 130 So. Oak Park Avė.
O. P. Phone Village 7500

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
demiškų po 5 kambarius bungalow, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “12’ 
stoties. Pažiūrėkit ko] * nupirk si t c 
vierią. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
hisų loto už $1000. kitus kaip rendų.

JOHN SKALE .Ir., 
Tel. Riverside 6097

3-4 KAMBARIŲ ir krautuvė, kam
pinis namas, prie g-atvekarių, viskas 
išrenduota, geros įplaukos, geras dėl 
nesvaiginančių gėrimų parloro, įvai
rių tautų kolonijoj, tikros auksinės 
kasyklos, parduosiu arba mainysiu į 
lotus arba grosernę.

NAMŲ rakandai pardavimui, vai- 7 FLATA1 ir krautuvė, 
gorno kambario setas, parloio 
tas, couch lovos, dresseriai, i

_______ naujas i 
o sė-1 kampinis namas, viskas išrenduota, 
pigiai. į Ueros įplaukos, parduosiu arba mai-

7804 So. Avers Avė., Stewart 4931 nysiu i ką nors mažesnį.

SAVININKAS nupigino $1500. 
Priverstas parduoti 6 kambarių 
mūrinį bungalow, puikiai de- 
koruotas, vėliausia plumbin- 
gas, nupigintas nuo $9700 iki 
$8200. 5713 S. Washtenaw avė. 
Rrospect 3930.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

SAMPELINIA1 rakandai 50% pi
giau. Metalinės I 
matrasni, sprlngsai, 
p’giai.

BOYSEN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY 

6335 So. Ashland Avė.
Buvus Californiu Sąmple Furn. Co.

RARGENAS
, Parduosiu arba mainysiu savo na-

IT . . . ma 3-jų flatų ir Storas su groser-^-6 K AMBARIŲ naujas mūrinis, ne ^ur{oje daromas didelis biznis, 
karštu vandeniu šildomas,; į, • • g kaių garažas. Sutinku mai- IritnuC! VYWfr\7lfl11 Ylai*- J.0. . . . ■ i •lovos spccialumas namas, karstu vandeniu Šildomas,, taj • g kaių garažas. Sutinku mai- 

li, visoki rakandai ąžuolo Irimas, netoli mokyklų, PaV’ uvti į lota bei lotus arba parduosiu Ln hirznvMn t>nrdiioKin mm- t . .. • » __  i__•__kų ir bažnyčių, parduosiu arba mai-1 “įash’7 — priežastis pardavimo 
į nysiu | ką nors mažesn). n Pertat sutinku parduoti pigiai.

-------------- J puHman 5432

Automobiles

Miscellaneous for Sale

PABANDYKIT musų Creamcarth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTB0LD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

MOTERYS I
os nėriniams ir siu-
nonės: 4 incijų mot-

10 iki 35 centų, 
skiautes audeklų,

štai Jums gi 
vinėjimam.s Vi 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 yan ų 
Taipgi vilnonės i 
kelnėms, kelnaitėm*, dresiukėms ir 
lumberdžiakianis. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų. z

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.

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

karo. Dykai dastatymas. COLLINS Specialia nupiginimas tam kas at- 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. sineš šį skelbimų.

17 FLATŲ, .3 krautuvės, kampi
nis namas, prie biznio gatvės, vil
ias išrenduota, (plaukų virš $20,000 

i metus, parduosiu arba mainysiu j i 
ką nors mažesnį, bile kokioje vie-1 
toje.

JEI JUS jieškote bargenų, pasi
matykit su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage i bun- 
galow arba į dviflat), mes turime 
W8 fe. KELPS and CO.

2419 W. 69th Street
Phone Hemlock 8099

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant automobilio 1% akro pui
kaus miško, aukšta vieta sveikam 
gyvenimui, pačiame viduryje miesto 
Spring Forest arti Archer Avė. ir 
lOOth Avė. Dydžių 200x272 pėdų, 
tiek kaip 16 miestavų lotų. Preke 
greitam pardavimui tik $4800, vie
ną trečią dali tik reikia įmokėt ar
ba priimsiu mainon automobilių už
darytą (Sedan) prie pirmo įmokė- 
jimo. Klauskit

J. ZACKER 
6312 So. Westem Avė.

BARGENAI
Marųuette par. Lotas 37^ 

pėdų 1 blokas nuo Western av. 
kaina $2,500. Kampas . 72— 
Campbell Avė. $2,200. luotas 
ant 69 prie Campbell avė. su 
visais impruvementais apmokė
tas $1850. 2 flatų muro na
mas 5—5 kamb. aržuolo trimin- 
gas, karštu vandeniu šildomas. 
Namas vėliausios mados. Kaina 
$14000. šitie bargenai bus par
duoti trumpu laiku, tai kas ne

gauti bargeną pasiskubinki-ri 
te.

A. N. MASULIS
6641 S. Western Avė.

Republic 5550.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ge
rame stovyje, puikioj vietoj, netoli 
Milwaukee Avė. ir Belmont, savinin
kas 8137 Davlin Ct., 1-os lubos.

PARSIDUODA bizniavas kampas, 
tinkamas dėl soft drink parlor, mu
ro namas, dvi krautuvės ir 5 fla- 
tai, muro garadžius, lietuvių apie
linkėj. Rendos neša $4000 į metus. 
Parduosiu pigiai, tik $33,000, cash 
$8,000. Randasi 1925 W. 51 st St. 
Savininkas

Phone Republic 2782

INVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir ant. namų 
South Side, 2 Halinių ir krautuvių. 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio.

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Lux< 

marinius bungalovv, tile stogas, k. v 
§. Miklintai porčiai, gražios konstruk 
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdarom 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisad* 
1179.

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Penąacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rūšies bungalow ar
ba flatinį namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 EIston Avenue
Room 212 Juniper 9506

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karėtas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hainlin Avė., Kedzie 7891.

LOTAS prie 71st St. ir Western 
. Avė., 50x125, kaina $11,000, cash 
i reikia tiktai $5,000. Randasi lietu- 
, vių apielinkėj. Namų kainos šiame 

distrikte auga kasdie. Savininkas 
Vincennes 7346.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

ųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
eikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
enda jus galit įsigyti nuosavą na- 
ną, 5 iki Okambarių mūriniai bun- 
ialow ir rezidencijos, moderniški 
/Įsais atžvilgiai, tile stogas, tile va
ta, ugnavietčs, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x190, 
l blokai į vakarus nuo Mariem avė. 
orie Riverside Drive. Arba pastaty- 
dni pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu- 

u puikių nubgalovv, kurie randasi 
etoli Marąuette Manor, o kitus 
nokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ri proga juniR npsi«»vventi lietuvių 
listrikte ir vietoj mokėjus rendą 
tavi inkui, jus mokėsite už savo 
tarną. __

Phone Hemlock 8300

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga

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

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

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
niai karštu vandeniu šildomi, aižuo- 
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendų. Šaukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pa^l jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bainbarių, miegojimui porčiai, k. v. 
4. įmūryta vana, lietaus lašai, dide- 
’i viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
•rengimai, netoli geros transporta- 
•iios, tik biskį įmokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925.

1


