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Rusija kivirčijasi su 
Francija

Uždaro lenkų mokyklas?
MacDonald numato greitą dar- 

biečių sugryžimą valdžion
Tikisi Rakovskio 

atšaukimo
t Bet vistiek franeuzai sutinka 
tartis. Opiausias betgi dalykas 
yra reikalavimas atšaukti Ra
kovskį. Vieni sako, kad jau 
parrikalautA jo atšaukimo, kiti

PARYŽIUS, spalio 3. —Pu
siau oficiali n i uose rateliuose 
tikimasi, kad dar šią savaitę 
Maskva atšauks savo atstovą 
Paryžiuje Rakovskį. Vakar tuo 
reikalu čičerinui jteikta notą, 
kūną pereitą penktadienį pa
ruošė ministerių kabinetas. Te- 
čiaus Paryžius tikrina, kad 
tuo negeidžiama nutraukimo 
ryšių su Maskva ir kad Ra
kovskio dalykas yra grynai as
meninis, nes jis franeuzų yra 
skaitomas negeistinu asmeniu 
— persona non grata, Betgi ti- 
kimąsi, kad derybos apie Rusi
jos skolų atmokėjimą bus nu
trauktos.

Maskva mato ryšių 
nutraukimą

M A S KVA. spa lio 3.
Fiancijos kabineto nutarimai 
reikalauti atšaukimo Rakovs- 

J io pagimdė di ie!į pesirihizma 
apie abclnai diplomatinius 
santykius su Francija. Mano
ma, kad tai prives prie visiško 
nutrūkimo diplomatinių rylių 
tarp Rusijos ir Franci jos. Ne
pataisė nuotaikos ir Fra ne i jos 
išreikštas pageidavimas tęsti 
derybas apie atmokėjimą Rusi
jos skolų Francijai. Bolševikų 
vadai yra palinkę kaltinti, kad 
tai yra Franci jos pasidavimas 
įtakai Anglijos atgulei vi ų, ku
rie ypač priešinasi Rusijai^

Franci jos ir Rusijos ne
sutarimas didėja

PARYŽIUS, spalio 3. —Pir
mesnės komunistų demonstra
cijos, komunistų veržimasis j 
valdžios įstaigas, bombų dėlio
jimai, kuriuos priskaitoma ko
munistams, nuolatiniai i^išo- 
J.imai komunistų dienraščio 
Humanite ir gabaus komunis
tų sukurstytos. riaušės karo 
laivyne Toulone, dar labiau 
paaštrino laikraščių kampani
ją prieš Rakovskį ir už nu
traukimą ryšių su Rusija.

Rusija tai permatė ir bandė 
tai užglostyti duodama pasiūly
mus apie skolų atmokėjimą ir 
taipjau pasiūlydama daryti 
nepuolimo sutartį. Skolų atmo- 
kėjimo pasiūlymas ypač buvo 
vietoje, nes jis lietė tūkstan
čius franeuzų, kurie yra pirkę 
Rusijos bonų ir dabar negali 
atgauti savo pinigų.

Franeuzų laikraščiai labai 
draugingai pasitiko Rusijos 
jiasiulymą apie skolas iki pati 
Rusija viską sugadino, vaikiš
kai paskelbdama, kad jau pa
siekta susitarimo, kas buvo ne
tiesa. Franeuzai pasijuto įžei
sti ir pasitraukė nuo rusų.

Kaslink nepuolimo sutarties,

sako, kad dar ne. Bet vistiek 
Rakovskio ambasadoriavimo 
dienos yra suskaitytos it4 tai 
gali labai blogai atsiliepti į 
Rusijos-Francijos santykius. 
Aukštieji valdininkai tvirtina, 
kad Rakovskio atšaukimo ne
reikalauta, tik “neoficialiai” 
pranešta, jog ‘ Rakovskis yra 
negeistinas asmuo ir kad todėl 
derybos turi eiti per kitus as
menis. Kokias pasekmes tai 
duos? Litvinov sako, kad tai 
prives prie nutraukimo ryšių, 
kas pastatytų pavojun visos 
Europos taiką. Franeuzai ma
no, kad ryšiai pasiliks, tik 
susižinojimas eis ne per Ra
kovskį, bet vharge d’affaires, 
kuris vistiek pasiliks Paryžiu
je.

Niekas nenori nutrūkimo ry- 
\šių, išėmus kraštutinius cie- 
,mentus. Bet Rusija daugiau 
pralaimėtų, negu Francija.
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Maištas kariuomenėj 
Meksikoj

Trys kuopos pakėlė maištą ir 
išėjo iŠ sostinės 

--------------------z 
MEKSIKOS SOSTINE, spa

lio 3. — Iš 20 Meksikos sosti
nėj esančių kareivių kuopų,: 
trys pereitą naktį pakėlė maiš
tą, atvirai išėjo prieš valdžią 
kovoti ir nakties laiku apleido 
miestą. Kareivių išėjimas bu
vo padarytas tvarkiai, bet ne
žinoma kur nuėjo ir prie ko- ! 
kių maištininkų jie (prisidėjo., 
S|)ėjama, kad jie prisidėjo 
prie vieno ar kito kandidatų į 
prezidentus, kurie eina prieš 
Obregono kandidatūrą.

Valdžia nėra susirupinusi 
padėtim. Ji sako, kad pakilu
sius kareivius bus lengva su
valdyti. Be to esą apie pusė 
kareivių jau sugryžo atgal į 
sostinę, pamt.tę karininkų kla
stą.

Indėnų maištas Chihuahua
NOGALES, Ark., spalio 3.— 

čia gauta žinių, kad tahura- 
mi indėnai Chihuahua valsti
joj sukilo prieš valdžią. Tarp 
sukilėlių ir lederalinių karei
vių siaučiąs mušis.

Vienur karščiai, kitur 
šalčiai

LARAM1E, Wyo., spalio 2.— 
čia jau antru kartu bėgy kė- 
turių dienų užpuolė žiema. 
Sniego prisnigta trys coliai ir 
vis dar sninga.

PORTLAND, Me., spalio 2. 
— Karštis pasiekė 85 laipsnius, 

dar-niekad nebuvęs karštis
tai sunku permatyti, kaip 
Frandija gali ją pasirašyti’ po 
duotų savo pažadų Lenkijai ir 
Rumanijai. Tečiaus ir čia 
Francija atsinešė draugiškai ir 
jau esanti užvedus • derybas 
nors ir ne per Rakovskį.

?q>alio mėnesy.
ALBANY, N. Y., spalio 2. — 

New Yorko valstijoj ir visose 
apielinkėse karštis siekia iki 
90 laipsnių.

BALTIMORE, Md., spalio 2.' 
— 89 žmonės nualpo dėl karš-

Skolų klausime daugiausia)čių Bęltimore and Ohio geležin- 
nesusitaikoma dėl Rusijos rei- kelio šimtmetinė j parodoj. Pri- 
kalavimo kreditų. Nepuolimo siSjo du vagonus skubiai paver- 
Mitartis turi daugiau kliūčių. !sti į ligoninę.

Chicago, III., Antradienis, Spalio-October 4 d., 1927
___________ i________ __ ___„____ t ______________ ■ - ........ ■ - --------
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International Newsreel Photo

Du diktatoriai. — Voldemaro, Lietuvos diktatoriaus, apsilankymas pas Italijos diktatorių 
Mussolini, darant Lietuvos ir Italijos draugiškume ir prekybos sutartį. Iš kairės i dešinę: A. Vol
demaras, Mussolini žmona, Mussolini ir gen. Skorupskis, vienas vadovų 17 d. gruodžio perversmo. 
Abu diktatoriai vienas kitą apdovanojo oidenais ir medaliais.

Lietuva uždaro lenku 
mokyklas?

-- - H 11 ■» -X Į ~

Taip bent skelbia Varšuvos 
laikraščiai.

VARŠAVA, spalio 3. —Var
šuvos laikraščiai gavo žinių, 
ka-1 Lietuvos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuo lenkų moky
klos Lietuvoje bus panaikin
tos. Tuo patvarkymu 300 len
kų mokytojų, kurie neįstengė 
išmokti lietuviškai, bus paša
linti iš vietos po trijų mėne
sių pranešimo.

Riaušės Hindenburgo gim
tadienį švenčiant

BERLINAS, spalio 3. —Tūk
stančiai žmonių vakar triukš
mingai sveikino gatvėje prezi
dentą Ilindenburgą, jo 80 me
tų gimtadieny.

Komunistai bandė padaryti 
kontr-demonstraciją, kuri tapo 
policijos išardyta, areštuojant 
daugiau 500 žmonių. Tečiaus 
susirėmimuose tarp komunis
tų ir fašistų sužeista 50 žmo
nių. 30 |>olicistų liko sužeista 
komunistams apvertus polici
jos troką.

Trys jaunuoliai prigėrė
CHICAGO. Trys jaunuo

liai po smagios puotos Sea Jay 
jachtoje, prigėrė ežere, valčiai 
apvirtus jiems gryštant iš 
jachtos į sausumą. Du prigė- 
rusieji yra turtuolių vaikai, 
Otto Rasmussen, 19 m. iš 
Maywood ir Frank Smart, 24 
m., taipjau iš Maywood. Tre
čias prigėręs yra jachtos juri
ninkas Joseph Linstra. Jachtoj 
Belmont užtakoj jie gerokai 
išsikaušė ir motorine valtim 
gryžo į krantą, už 200 pėdų. 
Ežeras buvo audringas ir vil
nis apvertė jų valtis. Policija 
girdgjo jų šauksmą pagalbos, 
bet pagelbos suteikti negalė
jo, neturėdama valties, o plau
kti irgi negalėjo dėl audringo 
vandens: visi trys jaunuoliai 
buvo geri atletai ir plaukikai, 
bet ir savęs neįstengė išgelbė
ti.

Laisvamanių kapinės 
Kruopiuose^

8 žmonės žuvo nelaimėj Vilkijoj
Laisvamanių kapiniu
Kruopiuose atidarymas

Autobuso katastrofos 
ties Vilkija

MacDonald pranašauja 
darbiečiy sugryžimą 

(valdžią
, I -.........

Smerkia Baldvvino valdžią, ati
darant Darbo partijos kon
venciją.

BLACKPOOL, Anglijoj, spa
lio B. —Buvęs premjeras Ram- 
say MacDonald, Darbo parti
jos vadovas, buvo triukšmin
gai pa sveikintas atidarant 
27-tą metinę Anglijos Darbo 
partijos konvenciją. Ypač 
triukšmingi aplodismentai se
kė jo pareiškimą, kad visuoti
ni rinkimai Anglijoje turės 
neužilgo įvykti ir kad tuose 
rinkimuose pilna laimėtoja vei
kiausia išeis Darbo partija, 
kuri vėl paims valdžią į savo 
rankas.

Savo kalboj MacDonaldas 
ypač aštirai pasmerkė dabarti
nį premjerą Baldwiną už jo 
nusistatymą viduriniuose ša
lies reikaluose ir užsienio rei
kalų ministerį C h am bertai n ą 
dėl jo nusistatymo linkui tau
tų sąjungos.

MacDonaldas aiškiai parodė 
kokiais ūbaisiais Darbo partija 
eis į rinkimus, kada Baldwino 
valdžia bus paklurpdyta ir pri
versta rinkimus paskelbti. Jis 
taipjau kaltino Baldvviną už 
padarymą suokalbio su kasyk
lų savininkais suardyti anglia
kasių uniją ir prailginti darbo 
valandas. Bet Baldvvinas tik 
tiek atsiekė, kad padarė labiau 
netikru, ar išvykęs į kasyklą 
makleris begryš gyvas prie sa
vo šeimynos.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija

LOS ANGELES, Gal., spalio 
3. — šiandie atsidarė metinė 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija. Joje bus svarsto
ma organizuotų darbininkų
reikalai. Tai yra didžiausia Fe
deracijos istorijoje konvencija.

Sulig paskelbtojo raporto, 
Federacija dabar turi 2,812,- 
407 narių. 1920 m. gi ji turėjo 
4j078,740 narių. Artimiausias 
organizuotų darbininkų užda
vinys — kovoti už penkių die
nų darbo savaitę. Federacijos 
uždavinys buvo kovoti už algų 
pakėlimą ir sutrumpinimą dar
bo valandų, bet pereitais mo
tais daugiausia teko kovoti 
prieš algų nukąpojimą. Ta ko
va buvo sėkminga, o daugely 
atsitikimų iškovota ir algų įsi
kėlimą. Daug dirbta ir darbi
ninkų švietimo dirvoje. Federa
cijai teko kovoti ir su komu
nistais, kurie stengėsi pastver
ti unijas save kontrolėm Ta 
kova buvo sėkminga ir komu
nistai visur liko atmušti.

Karpenteriai prisidėjo 
prie Darbo Federacijos

LOS ANGELES, Cal., spalio 
2. — Karpenterių unija, turin
ti 450,000 narių, tpo penkių me
tų kivirčių, vėl sugryžo į Ame
rikos Darbo Federaciją ir tapo 
priimta į namų statybos sky
rių.

šeši žmonės žuvo au
droje Anglijoje '

LONDONAS, spalio 3.—An
glijoje šiuo laiku siaučia aud
ras ir lietus, taipjau vėtros, 
kuriose žuvo jau šeši žmonės, 
sugriuvus sienoms, nugriuvus 
kaminams ar vėjui išvertus 
medžius.

\ Chicagai ir apielinkei federa
linio bk ras šiai dienai pra
našaus :

VĖTRA SUGRIOVĖ 100
NAMŲ

Dalinai 
vus oras; 
peraturoj.

šiandie
džiasi 5 >29. 
10:14 vakaro.

apsiniaukę, uepasto- 
maža permaina tem-

TOKIO, spalio 3. -r B 
nin salų pranešama, kad 
vėtra sugriovė daugiau 

sunaikino

ten 
100 

saulė teka 5:49, lei- namų ir sunaikino cukraus 
Mėnuo leidžiasi derlių, žmonių betgi mažai žu

vo. , I 41 414

KRUOPIAI. —Rugsėjo 4 d. 
Kruopiuose (Šiaulių ap.) įvyko 
laisvamanių kapinių atidary
mas.

Kapinės randasi netoli Kruo
pių miestelio, mažam eglynėly, 
aptvertos gražia tvora su dide
liais muro vartais. Praeiviui 
daro malonų įspūdį, ypač, ka
da žinai, kad čia vieta, kur il
sisi laisvos minties žmonių kū
nai.

Kapinės įsteigtos daugiau
sia p. Lėkio ir kitų pastango
mis.

Pasitaikius gražiam orui, ka
pų atidarymo ceremonija pra
ėjo gana gyvai. Buvo atvykęs 
dr. J. Šliupas ir daug kilų švie
tėjų. Ant kapinių buvo pa
sakyta daug kalbų, kurias iš- 
girdtįsios net davatkos dūsau
damos kalbėjo: “Tai jau aš ne
bežinau, kieno teisybė? Rodos, 
kad ir žilbarzdis (Šliupas) tei
sybę sako.”

Iš kapinių visi pakeltu upu 
nuėjo į p. Lėkio sodą, kur bu
vo suruoštas dr. J. Šliupo pa
skaita apie ‘‘laisvamanybę ir 
jos reįkšrg** .yi«uomenej.,” Dr, 
J, šliupas savo paskaitoje nu
rodė. ko laisvamanybė siekia ir 
koks jos idealas. Paskaita vi
siems padarė didelio įspūdžio, 
tik, deja, policija neleido pre
legentui užbaigti.

Konfiskavo laikraštį
“Savaitės jįvykių šiau’ių 

Naujienos“ rašo: “Pereifą pen 
ktadienį Šiaulių - karo komen
danto nutarimu konfiskuotas 
vienkartinis leidinys “Įdomiau
sios Šiaulių Naujienos.“ Jų 
vietoje vėliau išėjo “šių dienu 
Šiaulių Naujienos.“

—Neveronių kaime (netoli 
Kauno, Pažaisliu v.) gyv. Ži- 
Čius, susiginčijęs su to kaimo 
gyventojų Henringu dėl pini
gų, plytgaliu jį užmušė. Kalti
ninkas suimtas.

—Nušovė vaiką. Rupukonių 
kaime Vilkijos valsČ. Aleksas 
Mačiulis, bevalydamas savo tė
vo revolverį, nušovė savo bro
lį Mečį, 4 metų vaiką.

Užmušta 8 žmonės, sužeista 11 
žmonių. 

— —
Rugsėjo 9 d. 6 vai. vak. va

žiavusį iš Kauno į Jurbarką 
autobusą ištiko katastrofa. 
Netoli Vilkijos miestelio suge
do autobuso stabdžiai. Autobu
sas, kuris tuo momentu kaip 
tik riedėjo pakalnėn, visti 
smarkumu pasileido žemyn ir 
prie užsisukimo atsimušė į 
tvorą. Autobusas sudaužyta/? 
į skeveldras; iš 16 važiavusių 
žmonių 5 užmušti, 3 sunkiai 
sužeisti, 8 lengvai. Be to auto
busas užvažiavo 3 vietinius 
gyventojus, iš kurių du kai
miečiai ir vienas Pavilkijos 
dvaro darbininkas. Visi trys 
užmušti. Sužeistiems suiteikta 
medicinos iKigalba. .įvykis ty
rinėjamas.

Užmušti šie asmenys: dva
rininkė Vakselienė su 10 metų 
sunum, Petrauskas su dviem 
vaikais 7 ir 9 metų, Vosylius 
iš Pavilk i jos dvaro, Kaupas iš 
Einogalos. Sužeisti: Mockus 
Pranas iš Veliuonos, Pelučių 
kaimo, Draugely te Magdė iš 
Kauno, gyvenusi 7 fortę, Leo- 
rints Juozas iš ^idriampolėb, 
mokinys, Goki manas Leiba iŠ 
Veliuonos, Michnevičius Sta
sys iš Seredžiaus, Bulota Vac
lovas iš Seredžiaus, mokinys. 
Grišunas Kazys iš Kauno, gy
venęs Ugniagesių g. 12, Kara
lienė Rožė iš Eržvilkio, Gris- 
tauskaitė Marė iš Vilkijos mie
stelio. Taip pat sužeistas ir au
tobuso šoferis Adamonis. Miru
siųjų lavonai ir sužeistieji at
vežti į Kauną.

Autobusas priklausė Kauno 
miesto gyventujui Podvalskiui. 
Autobusas firmos “Ford.”

Suėmimai Šiauliuose
Idische štimme” praneša iš 

Šiaulių, kad ten suimtas tal
kos teisėjas atsargos majoras 
Linkevičius, Šiaulių miesto sa
vivaldybės narys švambarys ir 
faktiškas “Šiaulių Naujienų“ 
redaktorius Požėla.

Kaune suimti buv. Tauragės 
burmistras Bildušas ir “Jauni
mo“ redaktonur Beleckas. Jbl- 
dušas nugabentas į Tauragę.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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 |eina f patarnavimą.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

y. ------------------- „ ..........-.........
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DAŽYKI! NAUJAI SU 
"DIAKONU DAZYVES"

arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
roti y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu-

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

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

Kuomet tik bus reikalas
dėl geresniu cigaretų

atsigrižkit prie HELMARŲ

IP'

I

ju

Karalienė Žymiausių Cigaretų

Kuomet paprasti cigaretai nesuteikia 
užganėdinimo . . .atsigrįžkite prie 
HELMARŲ.

BittTTFNOS r»h!e<o, DEL
kad tas frontas nors buvo 
bendras, bet labai kiauras. 
Kiekvienas galėjo pastebėti, jo
gui svetainėje publikos buvo 
skystai, lodei mėginta mate- 
ratikos pagelba užpildyti sky
les, idant išrodytų 
esant daugiau.

Kiauras spragas 
užpildyti sekamai: 
vidurį Dr. Graičuną, o Iš ša
lies pastatyti 

[ Zalenkevičių. 
mės kunigas 
avelių, o Dr. 
jų neturi.

Vienok reikėjo visgi bendras 
frontas sudaryti. Taigi pasta
tyta Dr. Graičunas viduryj 
taip Maskvos komisarų, ir ku
nigo Zalenkevičiaus. Tokiu bu- 
du buvo mėginta sudaryti 
ir tiltas. Bet žinote, kad 
budavojimui reikalingą 
stulpai, parama. Gi stulpo 
tik nei vieno tavorščiai neturė
jo, tai ir budavoti tiltas ne 

dėkavojant Smetonai ir Veide- kaip sekėsi. O čia laikai prasti, 
'marui, sudarė bendrą frontą reikia pinigų, riestai darosi ta- 
129-tą rugsėjo Auditorium sve- vorščiams.

Garsinkite Naujienose Vienok reikia pripažinti, |
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paveikslai ir paskaitos

publikos

Bridgeportas
Ikndras frontas.

yraKadangi dabar laikai 
sunkus, o darbai eina prastai; 
kadangi musų tavorščiai veik 
visi yra “darbininkai”, ypač 
kurie dirba Ežednevininkui; 
kadangi susidariusiose apysto- 
vos visi “buržujai” sumažino 
darbą mesdami skaityti Ežed- 
nevniką; kadangi Sacco-Van- 
zetti aukos visai išsisėmė; ka
dangi visos šios ir daugelis ki
tų sąlygą grūmoja įvaryti ta- 
vorščių kiŠeniams džiovą,

Todėl musų tavorščiai, |>asi-

Adresas

tavorščiai 
įsprausti į

kunigų
Bet ant 

neatsivarė 
GraiČunas

pralotą 
nelai- 
savo 
visai

tilto 
yra 

kaip

—M. K. š.,

Vilniauš diena pelnyčiui
Spalio 7 d. ir vėl nitirns liks 

nusirinkti Auditorijoj, ' kad 
bendrai pareiškus savo protes
tą prieš grobikus lenkus. Spa- 

i lio 9 d. sukanka jau septyni 
metai nuo to laiko kai lenkai 
išplėšė iš musų sostinę, nuo am-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxa žių priklaususi mums Vilnių.

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

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

Atwater Kent vėliau
sia modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau s i s 
modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Rądiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome 'vėliausius 
Brunsvvick ir Colum- 
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

IZ’UOMET laikas ir vieta reikalaus ge- 
resnju cigaretų, atsigrįžkite prie 

HELMARŲ.

Kuomet “Tik Cigaretai” neišrodo jums 
užganėdinančiais . . . atsigrįžkite prie 
HELMARŲ.

RŲ mėgėjų kurių skaičius vis daugėja per 
20 metų. Tūkstančiai vyrų krįžta prie 
HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie Helmarų

Nežiūrint į tai, kad beveik vi
sas pasaulis pripažįsta mums 
Vilnių, vienok lenkai dar vis 

į iš VilniausJ nenori kraustytis L 
į j Tad mums, Amerikos praktines- 
M ' • !• 1___ •_____ * - X__ —niems lietuviams, ir tenka va-

Šianden
turėtų būti tas laikas

James
Pradžia 
visiems 
Brown,

Ateinantį šeštadienį, spalio 
8 dieną, Fieldo gamtos istori
jos muzejuje bus duota ilius
truota lekcija. Vieta: 
Simpson teatro salėj.
3 vai. po pietų, įžanga 
dykai. Skaitys ĮUrnum
vienas vędūjų Amerikos Gam
tos Muzejaus, New Yorke.

* * *
Paveikslai iš Manžurijos bus 

rodomi ateinantį šeštadienį, 
spalio 8 d., Fieldo gamtos isto
rijos muzejuj, Simpson teatro 
salėj. Paveikslai bus taipgi ai
škinami. Pradžia 10 vai. ryte. 
Kitos filmos, parodytos tą pa
čią dieną, bus “Musų • draugai 
šunys” ir pora kitų. Vaikams 

berniukams ir mergaitėms 
—patartina nuvažiuoti Fildo 
muzejun ir pažiūrėti tų paveik 
slų. Įžanga visiems dykai.♦ * *

Be to, Fieldo muzejus gam
tos istorijos rengia visą eilę 
paskaitų Chicagos mokyklas 
lankantiems mokinėms. Tos 
paskaitos bus mokyklų trobe
siuose. Ve 
mų:

Šiaurinės 
Ką mes

tinei Amerikai.
Kava, čokoliatas ir arbata 
Linai ir medvilnė. 
Amerikos žvėrys.
Vaizdai iš Chinijos 

mo.
Pasaka apie anglį
Senovės rymiečių 

gyvenimas.
Šilkas ir vilnos.
Senovės egyptėnų
Philipinų gyvenimas.
Fieldo muzejaus darbuotė
Pienžindžiai Chicagos apie- 

linkėse. *
Paukščiai Chicagos apiela ni

kėse.
žuvys Chicagos apielinkėse.

keletas paskaitų te-

Amerikos indėnai 
esame skolingi Pie-

ir

gyveni-

geležį.
naminis

gyvenimas

M

M
M
M

ūmi

h 
►
M
M
M
K

M 
N 
M 
M
M M

BANCEVIČIUS SUTINKA 
PERSITIKRINTI

pavergta, ne lenkų, bet 
taip vadinamų

priespaudos, o 
kenčia nuo nė 

fašistų prie-

Radio kokio tamista laukiai—paranki usio, prieina
miausiu kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

Jos. F. Budrik line.}
•3417-21 So. Halsted St., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 1705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

šilą kdponą prisiūdami munn arba atnešdami j krautuvė, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vaidas ir Pavardė
M 
M

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo narna ateinančiai žie
mai — už keletu dienų, gal jau 
ateis šaltas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

yra Lietuva, 
sutiktų dėtis

■ Town of Lake

Heimabl
per 20 Metų

Ateinančią subatą Strumilos 
svetainėje (Boselande) Bance- 
vičius susikibs su Simonsu, 
kuriam anglai davė “lietuviš
kos gorilos” vardą.

Simmons žada ne tik ristis, 
ale ir vogus kilnoti. Jis sako, 
kad ant vogų kilnojimo jis ga
lįs “dėdę” Norkų subityti.

Ot, butų šposas, jeigu jis su
imtoj sulamdytų Bancevičių, o 
magaryčioms dar sukirstų ir 
“dėdę” ant vogų kilnojimo. S.

Roseland Iš Birutės

i liūs iš plėšikų lenkų nagų. Ten
ka mums raminti vilniečius ir

i’.iuklėti juose stiprią lietuvybės 
į sąvoką ir padėti jiems ukdyti 
, savy j vnilžinišką musų protėvių 
nepriklausomybės dvasią, kuri 
ankščiau ar vėliau nutrenks 
lenkų vergijos pančius ant vi-

| sados.
l iesa, šiemet mums tenka kal

bėti Vilniaus klausimu daug 
sinkesnėse sąlygose, negu per
nai. šiemet ir musų pačių tė
vynė Lietuva yra taip pat da-

' linai
musų pačių, 
“brolių” fašistų. Vilniečiai ken
čia nuo lenkų 
musų broliai 
kiek nemažesnės
spaudos. Ir prie 
kokiose dabar 
vargiai vilniečiai 
prie Lietuvos. Lenkai dar, rodos,
nei vieno lietuvio nesušaudė už 
politinį prasižengimą po to kai 
užėmė Vilnių, o fašistai, kurie 
.valdo Lietuvą, dar visai nese
nai desėtkais šaudė Lietuvos 
piliečius. Taigi ir sakau, kad 
šiemet mums gana skaudu ir 
liūdna darosi minint Vilniaus 
pagrobimo dieną, kai prisime
nam Lietuvą.

Bet nežiūrint j tai, kad ir fa
šistai šaudo ir kankina musų 
brolius, mes Vilniaus neužmir
šime! Mes manome, kad ankš
čiau ar vėliau bus paliuosuota 
:r Lietuva ir Vilnius—Lietuva 
’š fašistų rankų, o Vilnius iš 
lenkų. Amerikiečiai daug pri
sidėjo prie paliuosavimo Lietu
vos pirmą kartą, prisdės ir 
’ntrą kartų. Jie prisidės, ir prie 
fiuosavimo Vilniaus!
ihik’a priminti tą faktą, kad 

Vilniaus Vadavimo komitete
dirba savo darbą ir tam darbui panijai. Siptalio 
pasišventę pp. adv. Kodis, M. '9:40 vai. ryte, jis išėjo iš dar- 
V?:dyla, K. Baronas ir kiti. Tie|bo namo. Ties 43-čia gatve ir 
žmones neturi jokių kitų išro^ Loomis st. jis ėjo per geležin- 
kavimų dirbdami Vilniaus a t va- kelio bėgius. Ant jo užvažiavo 
davimo darbe, kaip tik paliuo-
suoti iš lenkų Vilnių. Iki šiol kompanijos traukinys ir^užmu- 
šiam prakilniam darbui Ch-gos šė. Vakar buvo koronerio tyri- 
lietuvių visuomenė su visa šir- 
džia atsidavė. Yra vilties, kad 
ji ir toliau neužmirš savo bro
lių vilniečių!

Vilniaus Vadavimo susirin
kimas su plačia programa: kal-

Atsišaukite

Jurgis Civiras (ar Kiras) 
mirė Cook County ligoninėj. 
Pereitą sekmadienį policija ra
do jį pusgyvį gatvėj prie 35-os 
gatvės ir Wallace št. Jis, mato
ma, buvo sumuštas.

Velionio moteris Ona, sako
ma, 'gyvenanti Springfield, III., 
adresu 1808 Washington str. 
Mėginta pasiekti ją: telefo- 
nuota ir pasiųsta telegrama. 
Tečiaus pasiekti jos negalėta.

Taigi šiuo kreipiamasi per 
laikraštį. Pati velionio žmona 
prašoma atsišaukti į graborių 
Eudeikį, 4695 So. Hermitage 
avė., Chicago, III. Prašomi 
taipgi atsišaukti tie, kurie pa
žinojote velionį Civirą (Kirą?) 
dėl platesnių informacijų.

Nik Wazak, 32 metų am
žiaus, nevedęs, gyveno 5028 S. 
Loomis st. Dirbo Armour kom-

1 dieną, kaip

Beįeitos savaitės pabaigoj 
automobilių nelaimėse prarado 
gyvastis 10 ypatų. Jų tarpe yra 
tūlas Waltcr Irabyeski, 3331 
S. Ashland avė., kuris tapo už
muštas ties namu, kuriame gy
veno. Antanas Branski, gyv. 
6106 W. Austin avė., tapo mir
tinai sužeistas ties Milvvaukec 
ir Mason avė. Jurgis Alisrumas, 
gyv. 4438 S. Fairfield avė., už
muštas ties 33-čia gatve ir Ash
land avė.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba
telio repęticija “Du Broliu” 
įvyko 30 d. rugsėjo. Repeticija, 
rodosi, butų ne svarbus daly
kas, bet ši repeticija buvo tuo- 
mi svarbi, kad jinai buvo su 
“ašaromis”. Kaip jau žinoma, 
Batelis mokinosi atvaizduoti 
veikalą “Du Broliu”, J. J. Zol- 
po sutaisytą.

šitame vaidinime dalyvauja 
patsai J. J. Zolpas, A. Barčus 
ir kiti. Veikalas “Du Broliu” 
jau yra gana gerai sumokintas 
ir kada buvo perstatoma teis
mo butas, kur buvo teisiamas 
žmogžudis, ir žmogžudžio apgy
nėjas advokatas sakydamas pa
skutinę prakalbą į grand jurę, 
tiek įėjo į veikalo rolę ir reiš
kimą, kad jam pačiam per vei
dus pradėjo ašaros riedėti. Ir 

tur būt nė vieno neliko, kuris 
nebūtų išliejęs keletą ašarų, 
kurie tenai buvo. O kada jau 
galima ašarų susilaukti iš pačių 
artistų-megėjV tai jau apie 
publiką ir kalbos būti negali.

Tie, kurie atsilankys spalio 
23 d. Strumilo svetainėn pažiū
rėti veikalo “Du Broliu”, turės 
apsiverkti, nes A, Barčus at
vaidins savo rolę taip, kaip vei
kalo autorius > reikalai! ja. V X

Sekanti repeticija visų loŠė-

Šią savaitę “Birutė” 
net “viršlaikį”. Bepeticij

dirba 
-°s kas 

vakaras. Nėra tame nieko ste
bėtino. Mat, ateinantį sekma
dienį įvyksta pirmas koncertas.

Pirmam “Birutės” atidary
mo koncertui ruošiama naujų 
dalykų. Pav. bus dainuojama 
balada “Nugrimzdęs dvaras.” 
Tai nepaprastai* gražus kūri
nys. Be to, bus duetai, kvarte
tas ir solo. Komp. Šimkus de
da visas pastangas, kad kon
certo programa butų įvairi ir 
įdomi. — R.

BRIGHTON PARKAS AUGA

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję ■

Naudokite

Sndjor franto
Couglj &prupLoeb and Hammel, 140 So. 

Dearborn t>t.» nepersenai pa
statė pardavimui keletą puikių 
dviflačių namų, kurie yra par
duodami labai prieinamomis 
kainomis ir sąlygomis. Namai 
susideda iš 4 ir 5 kambarių; 
yra pastatyti tvirtai ir gra
žiai. Miegruimiai yra pakan
kamai dideli, kuriuose galima 
patakpinti dvi lovas ir dar lie
ka vietos dėl kitų baldų; virtu
vė erdvi ir šviesi; o taipgi erd
vus svečių kambarys, žodžiu 
sukant, namai budavoti ekono
miškam ir patogiam, gyveni
mui.

Šitie namai be abejonės žy
miai papuoš Brighton Park a- 
pielinkę ir pakels seniau buda- 
votų namų kainas.

Chicago Junction Railvį ty

(Inkaro Ruiiea Vaistus Kosuliui)
Visuomet Reikalukitc Tik

“ANCHOR”
(Ištarkite ■'ENKER”)

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
coM. LEVY

KAMPAS'STATE IR 22 GATVIŲ
Tclcfunas j visus departmentus — Calumet 0644-0C45
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbume lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Haginaw 4847 «

nėjimas p. Eudeikio laidotuvių 
įstaigoj. Kompanija pripažinta 
kalta.

J^abašninkas pašarvotas p. 
Eudeikio laidotuvių įstaigoj, 

..... .........r____  , „ 4605 So. Hermitage avė. Lai
bomis, dainomis ir muzika at- dotuvės bus ateinantį trečia- 
sibus pėtnyčioj, spalio 7 d., dienį į Prisikėlimo kapines 9 
Liet. Auditorijoj, 7:30 v. v. . (val. ryte iš p. Eudeikių koply- 

—Vilniečių draugas. čios. — Reporteris.

noriGali ateiti ir svečiai, kurie 
pamatyti, kaip rateliečiai ren
giasi savo vakarui. —Rep. S.

10C N. LaS’alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų
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“BAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimė* 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

T VIbt I? I r
; jg} Viktoras Eghtis j

v~ Pasveikėjimas I!
J. Peleckis I

tgj Viktoras Eglitis

-----------------------------------------------------------------------------------------------j—

KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich.

Prairio avė. Likp palaidotas 
rugsėjo 27 d. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį ir tris sūnūs. 
Laidotuvėms aptarnavo grabo- 
rius Balčiūnas. —J. Ambrose.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUIERKA 
3252 So. Halsted St.

Does not affect 
the Heart

(Psichiatro pasakojimas)

Ruošiasi prie pastatymo 
“Birutės’*

(Tęsinys)

Ir dar kai kas. Jo dvasios 
darbas, kaip jau sakiau, ėjo 
pilnai savaimingai, sulig vidu

jinių įstatymų. Jis insisten- 
jgė elgtis taip, kaip visi kiti, 
.bet laukė, kol prabils jo ypa
tingasis ir turtingasis savylu- 

| mas, užtat kai jis kalbėjo, arba 
kūrė, kitiems sunku buvo su
prasti. Reikėjo nutilti, jo įsi
klausyti. .lis niekuomet nebė
jo savo naujojo vyno į senuo-

Kol jus nematot “Bayer Kry- 
. žiaus” ant pakelio arba ant tab 

let’o, tai jus dar negauna t tik 
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų' sius, paprastuosius indus. Ne- 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- dalyvavo taipgi jokioje vietinė- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po> paprastieji dailininkai ir publi- 
?4 ir 100. . ka ėmė tik Moutvydą Palktį pa-

! juokli. .lis nekūrė nė kaip 
’ Leonardo, ar Rubensas, nė kaip 
Goija, mederningieji impresio-j 
nistai, japonistai, .ar versalistai i 
ir t.t. - Ir pats jis nežinojo, ką 
ir kaip jis sukurs? Laikraščių

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

į je meno krypties mokykloje.
Kadangi dar buvo jaunas ir 

fneįsidirbęs. jis dar tik ieškojo 
ir savo datyrimų, ypatingu- 

;mų ir tikrenybės, taipgi ir iš
reiškimo formų, eidamas lig 

i tiek, kad buvo pradėję nagri
nėti varsų cheminę sudėtį, net 
dirbti savo paveikslams rėmus, 
kad pilniau pasiektų savo tiks
lų. Gi tuomet, suprantama,

Del greito pihiginių 
itikaių atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

rccenzentai turėjo iš jo dėkin
giausios medžiagos satyrai. Ii 
jei net N'icšę, kaip jo sesuo Fo- 
erster-Nicšė pripažįsta, gerokai 
irti melancholijos buvo nuve- 
lęs visuotinas nesupratimas ii 
op juoką, tai, aišku, ten pat ga 
'ėjo nuvesti Monvydą Palktį, 
kurs, liesa, nebuvo pranašas, 
bet tik talentingas menininkas. 
Piktai gerai prigijusio kultūri
nio gyvenimo atmosferoje jis 
butų galėjęs pilnai pasireikšti 
savo savitume ir kurt amžino 
grožio pilnus kurinius.

Bet tuomet Rygoje, galima 
sakyti, viešpatavo Aigipto tam
sa. Žmonės urzgė gatvėje ir 
jautėsi dideliais technikais, biz 
nieriais, dievino Vakarų Euro
pą, ypač padoriąją, klaikigalę 
Vokietiją ir sportininkiškąjr 
Žiemių Ameriką. Itarmiiga ii 
bloga skaitėsi visa tai. kas eju 
:.š roynanų ir slavų kraštų, non 
latviai patys buvo artimesni 
pastariesiems. v Bet labiausia’ 
buvo įtariamas ir ujamas kiek
vienas laisvesnis ir genialesni: 
iš pačių tarpo.

(Bus daugiau)

Komp. Mikas Petrauskas 
smarkiai darbuojasi, besirubš- 
damas neužilgo pastatyti ope
rą “Birutę”. Opera veikiausia 
bus statoma Lietuvių Svetai
nėj, tarp 25 gt. ir Dix avė. Pa
mokos būna du sykiu j savaitę 
žemutinėj Lietuvių Svetainėj. 
Moteris ir merginas mokina 
trečiadieniais, o vyrus penkta
dieniais, bet pastaruoju laiku 
būna daug ir bendrų pamokų. 
Girdėjau, kad yra pageidauja
ma naujų narių prie choro. 
Norintys dalyvauti, įstokite į 
chorą tuojaus, nes paskui nauji 
nariai nebus priimami. Narys, 
ateidamas mokintis dainuoti, 
turi žinoti, kad jis bus tikrai 
mokinamas, nes komp. M. Pet
rauskas yra labai gabus moky
tojas ir jo vedamam chore bus 
tikrai smagu dainuoti. Kiek
vienas detroitietis turi žinoti, 
kad atėjęs prie choro dirbs sau, 
o ne kam ktam. Ypač yra svar
bu tiems, kurie augina savo 
šeimynas, nes vaikučiai augda- 
mj turi turėti vietą praleisti 
liuoslaikį, o jeigu tėvai nepra- 
tįns jų prie lietuvių, tai jie nu
eis pas svetimtaučius, ir tada 
kokia Lūs garbė tėvams?

“CASCARETS” NUO GAL 
VOS SKAUDĖJIMO, SLO 
GŲ, VIDURIŲ U2KIETĖ 

JIMO
šį vakarą! Išvalykit savo žarnas 

ir sustabdykit galvos skau
dėjimą, slngas ir vidurių 

rugštumus •

ARTI SUKVAILEJIMO

Peoples Furniture Co
DVI DIDŽIAI SIUS LIETUVIU KKAUTUVfiS CHICAGOJE

DEL STRĖNŲ GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidnej 

Plasteriai teikia Greitą, 
Tikrą Pagalbą

Uetuvių Operos Choras

Rugsėjo 25 d. Lietuvių Sve
tinėj buvo spęcialis choro su
sirinkimas. šiame susirinkime 
tipo išrinkta choro valdyba ir 

priimta konstitucija, 
buvo ir “krikštynos”, 
vardas duotas Lietuvių 
Buvo ir daugiau vardų 
lyta, bet dalyviai
aukščiau minėtą vardą. Atro
do, kad

Taipgi
Chorui

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal FUtartj.

Viršuj Universal
State Bank

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119 
akute- *

kolegiją;

Penneyl- 
Hgon- 
Sąfci- 

patar- 
visokfo-

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

OPTOMESI RIŠT

Pečių Skyriai
Šiose krautuvėse yra pilnai aprūpin
ta su geriausiais Amerikos išdirbis- 
čių pečiais. — Čia esti didžiausia rin
kinis naujai pagerintų pečių.

pasiu- 
pasi rinko

Užlaiko viską dėl namų

Taippi Wholesalnikai ir 
Rakandų Išdirbėjai

“ALCAZAS" “GROWN" “MOORES" IR T. T.
Labai prieinamoms kainoms.

4177-83 Archer A v. 1922-32 So. Halsted St.
Brighton Parke Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS/ Vedėjas

Lengvais išmokėjimais.
Lankantieji šias Krautuves 
yra pilnai užtikrinti gauti 
pi-’ną patenkinimą. — Tą liu
dija tūkstančiai musų pasto
vių lėmėjų. — Galite jų pasi
klausinėti.

ATSIŲSKIT 8| KUPONĄ 
Trayaer Piano Ce.

1538 W. Chicaao Avė. 
Prialųskit pilną surašą grojiklių 
bar genų dabar iiparduodamų— be 
atsakomybės ana.
Vardaa U.,T- - ■ , ■ .  —-
Adresą* »....... ............... ,,,.............. ..........

limainyklt | aavo seną inatrumentą 
kaipo dali |mokijimo

Kiti vartoti 
i r perdirbti 
grojlkliai pi
gomis kaino- 
mis.

Paiaukit telefonu, palaikysim 
vieną ii tų outfit'ų

TRAYSER PIANO CO.
1538 We«t Chicago Avė.

Haymarket 47114111

Atdara vakarai* ikj 9 vai.
Nedėltoj nuo 11 ryto iki 4 po pietų.

Greita pagalba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus 
panaudosil Johnson’s Red Cross Kid- 
nev Plastorj prie skaudamos vietos.

Šildanti, švelninanti, .ši senoji gy
duolė pašalius aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nusilpusieins musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog j silpnas skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų

Del greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson’s Red 

•Cross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakaly. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

labai “aukštas“ var
das, bet komp. M. Petrauskas 

kad jei choristai ir 
ant toliau su pasišventimu dirbs,
kaip iki šiol, tai pilnai tam 
/ardui atitiks.

pareiškė.

Į valdžią įėjo: pirmininkas 
Dr. Jonikaitis, vice-pirm. F. 
Motuzas, finansų rast. P. Pi
liai skas, protokolų rast, p-ia 
Budvidienė, iždininkas J. Am
brose.

AKYS

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau 
gokite savo sveikatą. Jei nesveiko^ 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kuna> 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Mokestis taipjau liko nusta
tyta. Bus trejopi nariai. Gar
bės nariais bus tie,' kurie užsi
mokės $25. Paramos nariai mo
kės tiek, kiek ir choristai — 
vyrai po 50c. į mėnesį, mote
rys gi po 25 c. Vaikai, kol jie 
’anko mokyklą, bus mokinami 
Ivkai. M. Petrauskas mokina 
ne tik-. dainavimo, bet taipjau 
muzikos ir lietu vi iškų Šokių.

Taigi visas darbas pradėtas; 
oradėtas tvarkiai ir organizuo
tai. Dabar tik reikia, kad, visi 
stotų prie darbo, o tada ir čia 
darbas bus sėkmingas, kaip jis 
buvo sėkmingas kituose mies
tuose.

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio iėsigydymo 

pasitarki) su

Dr- B- M. Ros?
# W Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvmc 
chroniškų ir užkrė 
čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiškų h 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikoj 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambarys 606, — Moterų 608. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki l 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

tarimas dykai.

Rengs prakalbas
Hugs. 24 d. Sandaros 29 kp. 

valdyba laikė susirinkimą ir 
nutarė ateinantį mėnesį rengti 
prakalbas. Taipjau nutarta pa
kviesti komp. M. Petrauską ir 
jo solistus, — tegul parodys 
Detroito publikai ką jis Detroi
te nuveikė. t * 

Prapuolė lietuvis
Prapuolė SLA 21 kp. narys 

J. Lukas. Jis sirgo virš šešių 
mėnesių laiko. Vieną rytą pa
sakęs, kad jis kokiu tai reika
lu einąs ant Michigan avė. Iš
ėjo ir nuo to laiko jau pora 
mėnesių kaip negalima jo su
rasti, nors apie jo prapuolimą 
duota žinia ir policijai.

t

Nelaimė
Užpereitą savaitę automo

bilius sužeidė p-ios Akucevičie- 
nės 15 m. dukrelę. Ji tapo su
važinėta einant prie gatveka- 
rio.

Mirė P. Vaškialis

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Rugsėjo 
Vaškialis,

23 d. pasimirė P. 
gyvenęs prie 7252

Nusipirk it už 10c. bakselį.
Vartokit Cascarel šį vakarą 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
Žarnų ir jus ištikrųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėj imtis, esate 
nervuoti, nusilpę, kankina jus 
liga, turit gasų, suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets — arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėnais arba castor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re
guliuoja skilvį, prašalina iš vi
durių rugštumus, nesuvirintą ir 
gendantį maistą, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdidelį 
kartumą ir išvaro Jauk sukietė
jusias dalis iš‘ vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karą pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aptie- 
koriaus, reikš sveiką vidurių 
veikimą, sveiką galvą ir smagu
mą mėnesiams. Neužmirškit ir 
vaikų.

Ar jus žinote, kad
Baseball pasidarė nacionalis loši

mas 1885, bet jis jau buvo lošiamas ir 
1840. Phmutinis baseball kliubas 
buvo žinomas New Yorke kaipo Knic- 
kerbockers, kuris buvo suorganizuo
tas 1845 ir pirmas lošimas įvyko Ho- 
boken, N. J. 1846. Pirmi įstatymai 
kaslink baseball tapo išleisti New 
York City 1857 ir National Baseball 
Leaugue susiorganizavo tais pačiais 
metais. Pirmas čempionų būrys lo
šė iš New Yorko 1858. Ar jus žino
te, kad tūkstančiai vžrų kasdie atsi- 
gryžta prie Halmarų, Karalienės žy
miausių cigaretų, jus irgi taip pada
rysit, kaip tik juos paragausit.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių 

NaniinnnM

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi 
rijos _
ilgai praktika^ 
VU si 
vanijos 
bučiuose.

I ningai 
! nauja, ’ 
i se ligose prieš 
Į gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DEL JUS V LABO
' Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

809 W. 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUSAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
n.Gvois

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boalevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. Stato SU Room 1013 
Tel. Dearbom 2784 

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

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 9141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 16 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82fi8

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

BLDG.

A. A. 5LAKI5
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington St.

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bardziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nno 7 Iki 9 
Telephone Rooseveit 9090

Namų Telefonas Repablic 9600
—

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metei

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

IdoteriSlci}, Vyri.kų ir- 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistes Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų -chroniškų ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted Stw Chicago 
arti 31st Street

dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pnllman 5950 

Specialistes Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. PulTman 6377

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Kontraktorius

A. A. OLIS

Tel.

3241

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001.

Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vale arais
S. Halsted St. Tel. Varde 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pftnyčioą

Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodami
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkites Naujienose
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AMERIKOS DARBO FEDERACIJA.

Paskelbtas prieš metinę konvenciją Amerikos Darbo 
Fedęracijos reportas sako, kad Fedeeracijoje šiandie ran
dasi 2,812407 narių, taigi mažiau, kaip trys milionai. 1920 
metais Darbo Federacija turėjo suvirsimi keturis milio- 
nus narių. Per pastaruosius septynerius metus, vadina
si, Amerikos darbininkų unijų susivienijimas ne augo, 
bet mažėjo.

Amerikos Darbo Federacija neapima visų organi
zuotų darbininkų Jungtinėse Valstijose; yra stambių 
unijų — kaip, pav. geležinkelių darbininkų brolijos, rub- 
siuvių Amalgameitų unija—, kurios prie Federacijos nė
ra prisidėjusios. Bet, imant dėmesin ir šitas “nepriklau
somas” unijas, pasirodys, kad Amerikoje tėra susiorga
nizavusi tiktai palyginamai nedidelė darbininkų dalis.

Mažai darbininkų organizuotų ir dar mažiau susi
jungusių prie vieno centro. Tuo išsiaiškina darbininkų 
įtakos menkumas Amerikos politikoje ir kitose gyveni
mo srityse.

Amerikos Darbo Federacija savo konvencijoje Los 
Angeles’e turėtų svarbiausia pagalvoti apie tai, kaip pri
traukus daugiaus darbininkų į unijas. Kapitalizmas šio
je šalyje progresuoja labai sparčiai. Keista, kad darbi
ninkai nuo to progreso atsilieka.

KAPITALISTAS “REVOLIUCIONIERIUS”.

Įdomu šiandie skaityt kalbą, kurią prieš devynerius 
metus pasakė plieno kompanijos galva, Charles Schwab, 
iš Bethleem, Pa. Jisai, būtent, tarė:

“Artinasi laikas, kuomet žmonės iš dirbančios 
klasės — beturčiai — kontroliuos pasaulio likimą. 
Artimiausioje ateityje mes turime laukti iš darbi
ninko, kad jisai išspręstų didžiuosius ekonominiu^ 
klausimus, kurie dabar yra svarstomi. Aš neesmi 
vienas iš tų, ką lengva širdžia atsižadėtų savo turto 
tautos labui, bet aš įsitikinau, kad darbininkas val
dys, ir juo greičiau mes tatai suprasime, juo geriaus 
bus musų šaliai ir visam pasauliui.”
Skaitant šitą garsaus kapitalisto kalbą, pasakytą 1918 

m. sausio mėn. 25 d., šiandie žmogus nenoroms nusišyp- 
sai. Už devynerių metų po to Schwabo pranašavimo 
Amerikos darbininkai ne tik nesirengia valdyti kraštą, 
bet turi viso vos pusantro savo atstovo Jungtinių Valstijų 
kongrese — vieną socialistą ir vieną pusiau-socialistą, pu- 
siau-republikoną.

Pats p. Schwab, matyt, neilgai buvo susirūpinęs sklei
dimu tos minties, kad artimiausioje ateityje beturčiai 
(“the men vvithout property”) kontroliuos pasaulio liki
mą, nes jisai savo turtą didino kiek galėdamas. Senato 
tyrinėjimo komisiją surado, kad jisai, tarnaudamas Dėdei 
Šamui neva už vieną dolerį per metus (“kad išgelbėjus pa
saulio demokratiją”), paėmė iš valdžios $250,000 “išlai
doms”, nekalbant apie milžiniškus pelnus, kuriuos jo kom
panija padarė iš valdžios kontraktų. Ponas Schvvab net 
apsiverkė, kai senatoriai, pasiremdami šitais faktais, iš
reiškė abejonę apie jo “patriotizmą”.

Kas įkvėpė tą Amerikos plieno fabrikantą 1918 m. 
kalbėt apie besiartinančią darbininkų valdžią pasaulyje? 
Revoliucijos, tuomet prasidėjusios įvairiose Europos ša
lyse ! Ar nuostabu tad, kad tais laikais jaunesni ir karš
tesni žmonės Amerikoje buvo įsivaizdavę, kad ryt-poryt 
raudona vėliava jau plevėsuos ant baltojo namo Wash- 
ingtone?

Gyvenimą tečiaus valdo ne žmonių įsivaizdavimai, 
bet tam tikros realės pajėgos. Pirųia negu Amerikos 
darbininkai galės patapti ekonominių klausimų sprendė
jais, jie turės padaryti savo unijas bent keturis-penkis 
kartus didesnėmis, negu jos yra šiandie, ir susimesti į ga
lingą Darbo Partiją. • •

MACDONALDO “GRĮŽIMAS”
, >, .i .

Ratnsay MacDonald, buv. Anglijos premjeras, vėl yra 
populeringas darbininkų vadas. Atvykęs į Blackpool 
miestą, kur Darbo Partija vakar pradėjo savo metinę kon
venciją, jisai buvo pasitiktas triukšmingomis ovacijomis. 
Telegramos spko, kad jo įtaka Darba Partijoje niekuomet 
nebuvo taip stipri, kaip šiandie — ir tai, ačiū tam, kad bol-

UžsimokSjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metama ---------------------------  $8.00
Pusei meti_______________ 4 0f
Trim* minusiam* 2.50
Dviem minėdama _________ l.M
Vienam mfneaiui.75

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ...............   8c
Savaitei -------------------- --- — 18c
Minesiui _________________ _ 7bc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama _________________  $7.00
Pusei metų __ _____ ______ 8.50
Trinia mėnesiam* ____    1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mfneaiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metama ___   $8.10
Pusei metų__  4.00
Trims minusiam* ...................... 2.56
Pinigu* reikia riesti palto Money 

orderiu kartu «u atsakymu.

ševizmas, prieš kurį MacDonaldas kovoja, buvo galutinai 
sumuštas Anglijos darbininkų unijų kongrese, Edin- 
burgh’e.

Mes tikėjomės, kad šis MacDonaldo “sugrįžimas” 
anksčiaus ar vėliaus įvyks, nors komunistai visų laiką 
pranašavo, kad Anglijos darbininkai “susipras” ir nusi
gręš nuo tokių “išdavikiškų vadų”, kaip MacDonaldas. 
Pernai metais ir pradžioje šių metų daug kalbėdavo apie 
MacDonaldo įtakos “puolimų” net pažangieji anglų libe
ralai, kurie su bolševikais, rodos, neturi nieko bendra. 
Liberalų spaudoje dažnai buvo minima, kad Darbo Parti
ja ketinanti pašalinti MacDonaldų iš vadovybės, tik dar 
nesanti galutinai nutarusi, ką statyti jo vieton.

Ne simpatijos bolševizmui, žinoma, diktuodavo libe
ralams tokias kalbas, bet paprastas klasinio egoizmo in
stinktas. liberalai puikiai supranta, kad sustiprėjimas 
bolševikiškos srovės darbininkų judėjime butų reiškęs to 
judėjimo susilpninimų. Jeigu Purcell, Cook ar kitas pana
šus Maskvos diktatorių pastumdėlis buvo atsistojęs Ang
lijos darbininkų priešakyje, tai liberalai butų galėję ti
kėtis vėl pavirsti “alternatyva konservatoriams”.

Bet išėjo ne taip, kaip pranašavo komunistai ir laukė 
liberalai. “Bolševikavimas”, kuriuo buvo užsikrėtusi dalis 
Anglijos darbininkų, buvo tik laikinas liguistas reiškinys, 
kaip ir sloga. Ši liga buvo “pagavusi” Anglijos darbininkų 
judėjimų daugiausia dėl to, kad platieji darbininkų sluok
sniai jautė nusivylimų po tų didelių vilčių, kurias juose 
buvo sužadinęs MacDonaldo kabineto susidarymas 1924 
m. Tas nusivylimo ūpas dabar jau yra praėjęs, nes Ang
lijos darbininkai galų gale suprato, jogei tomis pajėgomis, 
kurias jie turėjo darbo valdžios metu, daugiaus ir nebu
vo galima atsiekti, negu atsiekė MacDonaldas.

Svajot apie darbininkų padėties pagerinimų Angli
joje bolševikiškomis priemonėmis galima tiktai užsimer
kus. MacDonaldas nebyvo užsimerkęs, todėl ne jam, bet 
jo kritikams teko pakeisti savo nusistatymų.

Išradimai ir patentai

Išradimų, gadynė.— Kiek kas 
metai patentų išduodama?-— 
Sėkmingi.) išradėjo privalu
mai.—Kokiose valstijose yra 
daugiausia išradėjų? —Ame
rika ir išradėjai.-— Išradimų 
vertė. —Pelningi išradimai.— 
St. Paulo biznieriaus išradi
mas.—Patentų reikšmė.

Nauji išradimai nepaliauja 
plaukti į Washingtono patentų 
ofisą. Tukstančams išradėjų 
tenka nusivilti, bet užtat lai
mingieji < pasakišku greitumu 
praturtėja.

Amerika "dabar pergyvena iš
radimų gadynę; niekuomet dar 
istorijoj nebuvo tiek daug rei
kalavimų patentams, kaip pas
kutiniais kelmais metais. Prieš 
kiek laiko viena pagarsėjusi 
įdvokatų firma, kuri rūpinasi 
patentų gavimu, paskelbė, jog 
trumpoj ateityj Amerikoj bus 
šduodama 1,000 patentų kas 
javaitę. Daugelis tų patentų 

•uksines dulkėmis, kadangi jie 
neturi praktiškos vertės. Bet 
vienas-kitas išradimas patento 
taikytojui atneš krūvas pinigų. 
Tačiau kaip ir visur kitur, 
daug yra pašauktų, ale mažai 
šrinktų. Iš šimto išradėjų gal 
vienam ar dviem pasiseka, o vi
sų kitų darbas nueina niekais.

Tokių nepaprastų atsitikimų, 
kaip Anatolio Josepho (Rusi
jos išeivio) išradimas fotografi
jos srity j, labai retai tepasitai
ko. Josepho už savo patentų 
gavo $1,000,000. Kekvienas pa
sisekimas mechaniškame pasau
lyj skatina išradėjus smarkiau 
dirbti. Kas metai į Washingto- 
nų pasiunčiama 80,000 aplikaci- 
ų patentų gavimui. Daug tų 
įplikacijų atmetama, bet visgi 
įpie 50,000 patentų išduodama.

lai milžiniškas išradimų 
skaičius. Bet juk kiekvienam 
tar sėkmingam išradimui yra 
šimtai nenusisekusių. Tūkstan
čiai žmonių turi originalus idė
jų, kurios priveda prie naujų 
išradimų. Tankiai pasitaiko 
taip, jog keli žmonės išranda 
vienų ir tą patį dalykų. Tokia
me atvėjyj laimi tas, kas pir
mas patentų gauna.

Sėkmingam išradėjui nepakan
ka vien tik mechaniškų, gabu
mų. Jis turi būti geras biznie
rius ir mokėti, kaip savo išra
dimų garsinti.

Gausumas išradėjų pagimdė 
daug advokatiškų firmų, kurios 
vyriausia užsiima patentų gavi
mu. Kai kurios tų firmų ne
tik pagelbsti savo klientams 
patentus .gauti, bet ir duoda 
tinkamus patarimus biznio rei
kalais. Tačiau yra ne mažai 
ir šarlatanų, kurie ne patarna
vimą išradėjams teikia, ale juos 
l>egėdiškai išnaudoja.

'Connecticut valstija išradė
jų skaičium užima pirmų vie
tų. Po to seka Kalifornija ir 
New Yorkas. Milton Wright, 
The S c i e n t i f i c Ame r i- 
c a n žurnalo štabo narys, sako:

“Amerikoj lyg pats oras aks
tiną prie išradimų. Žmogus 
kurioj nors šalyj gali sulaukti 
viduramžio nepadręs nei vieno 
išradimo. Paskui jis atvyksta 
j Ameriką. Nepraeina kartais 
nei metų, kaip jis jau bando į- 
sigauti su savo išradimu į pa
tentų ofisą”.

Apskaičiuojama, kad apie tris 
ketvirtadaliai viso pramonės 
turto tiesioginiai' ir netiesiogi
niai yra paremta patentų tei
sėmis. Kai mes valgome, ge
riame, miegame, rodomės, dir
bame ir linksminamės,—mes pri
sidedame prie padidinimo to pel
no, kurį neša išradimai. Iš 
Amerikos išradimų kas metai 
gaunama daugiau pelno, negu 
yra vertas auksas, sidabras ir 
deimantai, kurie begiu metų 
yra iškasami visame pasaulyj.

žmonių, kuriuos paprasčiausi 
išradimai padarė turtingais, yra 
daug. Beveik kiekvienas šį ta 
yra girdėjęs apie Edisonų, Bel- 
l’ų ir kitus garsius Amerikos 
išradėjus. Bet yra šimtai žmo
nių, kurie iš savo paprastų iš
radimų padarė daug daugiau, 
negu Bell arba Edisonas.

Farmeris vardu Joseph Glid- 
den pastebėjo, jog paprasta 
tvora tinkamai neapsaugoja lau
kų nuo galvijų. Jis nutarė pa
naudoti tvorai vielų su dyg
liais. Tos tvoros išradimas 
jam davė $1,000,000 pelno. 
Vėliau jis išęado ypatingus var
tus; bėgiu tik dviejų metų tas 
išradimas jam atnešė $150,000.

King Gillette išrado saugią 
britvą, kuri yrą vadinama jo 
vardu. Tas išradimas kas me
tai jam duoda apie $2,500,000.

B. F. Sturtevant išrado čeve- 
rykų medines vinutes. Sakoma, 
kad iš to išradimo jis turėjo $6,- 
000,000 pelno.

Hyman Lipina n’ui atėjo į 

galvų daryti paišukus su gumi
niais galais. Už tų savo suma
nymų jis gavo $100,000.

Penkiolikų milionų dolerių 
padarė žmogus, kuris išrado 
buteliams ir bonkoms kamštu- 
kus su spyruokliais.

Žmogus, kuris išrado trijų 
ratų vežimukų vaikams, uždir
bo daugiau, negu $1,000,000.

Daug pinigų padaro ne vien 
tik los rųšies išradėjai. Tie, 
kurie pasiliki išradėjais ir in
vestuoja savo pinigus, ne retai 
irgi uždirba ddelius pinigus.

Samuel Kischbaum, siuntėjas, 
investavo $120 į įmonę, kur 
buvo gaminami žuvims gaudyti 
prietaisai. Bėgiu kelių metų jo 
investuoti pinigai paaugo iki 
$12,000.

Jeremiah Geary investavo 
$000 į W-elsbacb dujinių lempų 
prietaisą. Sakoma, kad tas in- 
vestmentas atnešė jam 1500,000 
pelno.

Juo daugiau dalykų išranda
ma, tuo atsiranda platesnė dir
va naujiems išradimams. Mil- 
ton Wright pasakoja apie vienų 
sumanų biznierių, kuris St. 
Paul (Minu.) mieste laikė val
gomų daiktų krautuvę. Jis pa
stebėjo, kad šeštadienio vaka
rais žmonės pirkdavo daug pro
duktų. Visa bėda buvo tik ta
me, kad tie pirkiniai neparanku 
buvo neštis. Jis ilgai galvojo, 
kaip tų blogumą pašalinti. Ant 
galo atėjo jam j galvą padaryti 
iš tvirto popierio maišukus, ku
rie galėtų atlaikyti apie 75 sva
rus. Tie maišukai pasirodė la
bai praktiški^ Tapo išimtas pa
tentas. Biznierius išvirto pra
monininku. Bėgiu kelių metų 
jis pardavė apie 10,000,000 po
pierinių maišukų. Kadangi savo 
išradimą jis užpatentavo ir ki
tose šalyse, tai užsakymų jis 
susilaukė iš visų pasaulio kraš- 

’tų. • .
Koks išrokavimas yra paten

tuoti vienokį ar kitokį išradi
mų? Dalykas tame, kad kar
tais ir visai paprstas išradimas 
yra labai naudingas. Patentas 
suteikia išradėjui monopolio 
teises. patentas yra
savo rųšies kontraktas, kont
raktas tarp išradėjo ir publikos. 
Išradėjui duodama teisė už
drausti kitiems jo išrastą daly
ką gaminti bei pardavinėti. 
Septyniolikai metų praėjus iš
radimas tampa visuomenės nuo
savybe.

Beikalas apsaugoti išradėjo 
teises išvystė naujos rųšies 
advokatus, kurių specialybė yra 
išgauti patentus. Tokių advo
katų Amerikoj randasi apie 
1Ir dauguma jų daro 
neblogą biznį.—K. A.

GYVENIMAS ]
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Spalio mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.*

——T——— -

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

k______________________________ — J

Įvairenybes
Oisterių veisimas ir 
vartojimas Amerikoj 

-------------- r
Amerikoj plačiai vartojami 

valgiui oisteriai. Tai yra kiaulę 
užsidarę glitus be kaulo gyviai. 
Dažniausia jie vartojami gyvi. 
Tiek jauni, tiek ir seni oisteriai 
valgiui netinka; geriausia, kai 
jiei būna 3—4 metų. Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse tiek daug 
oisterių suvalgoma, kad galima 
verstis vien tik jų veisimu. Pav., 
praėjusiais metais ten suvalgyta 
73,000 tonų oisterių. Nežiūrint 
tiek didelio oisterių suvartoji
mo, jų veisimo budai nebuvo 
taip gerai ištirti, kaip žuvų. Ir 
tik pastaraisiais metais Ameri
kos J. V. žuvininkystės depar
tamentui pavyko patirti, kad 
geriausia jauniems oisteriams 
augti sąlygos gali būti tarp nu
leistų su šakomis jūron medžių. 
Prie jų oisteriai prikmba ir lai
kosi ligi subręsta. Paskiau iš
keliamas iš vandens medis ir 
nu imam i nuo jo oisteriai taip, 
lyg obuoliai nuo obelės. 
būdas ne tik sudaro geras 
lygas roisteriams veisti, bet 
bai geras ir jų veisėjams.

■....................—.................. ... įb,

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA

šis 
są- 
la-

Per daugėtu metų rdTytojai Jung
tinėse Valstijose norrjo gauti tokių 
cigaretų kurie nedegintų liežuvio ir 
nejriutotų gerklės. P. Lorillard kom
panija darė bandymus su įvairiais 
tabakais, kad padarius tokius cigare- 
tuff kurie patiktų publikai.

P. Loriliard kompanija žinojo ko 
publikai reikia ir po daugelio merų 
bandymo galų gale surado OLI) 
GOLD CIGARETUS ir jie-yra skir
tingi nuo kitų visų cigaretų.

Old Gold cigaretai yta tokie ciga- 
retai kurių kiekvienas rūkytojas pa
geidauja. ' Old Gold yra 'nauji ir ge
resni cigaretai.

Old Gold nekartų i liežuvj ir nejri- 
tuoja gerklės. Jus galit rūkyti juos 
dieną, vakare ir rytą ir be jokios bai
mės gerklės jritavimo.

Skaitykit Old Gold cigaretų cartoon 
skelbimus šiame laikraštyje. Išri
ki rpkit juos ir jsiklijuokit į knygą. 
Jie suteiks jums užtektinai juoko ir 
praleiskit linksmai valandą su šeimy
na ir draugais. Jie telpa reguliariai 
šiame laikraštyje.

Surembėjimai 
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimą . ir skaudamą 
koją.

Aptiekose ir čeveryką 
krautuvėse.

DlSchoiTs 
Itino-paas

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai

/—..................................- ‘ 1 ■ A
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos—

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

k— ... ------- -------------

-
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 Sb. H’estern Are.
Tel. Lafayctte 4146

. J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ) nu0 6 iki 9 vul. vak<
W ----- Į

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.
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Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magu ėsta” 

.Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
icid iš skilvio kaipo saturated 
iolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša
una visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 187£.

wzA this dailyhabit
Klaunk savo gydytojo arba dentisto. 
Jie pasakys jums, kad apsauKojimii 
burnos ir gerklės nuolat vartojant 
gerų antiseptiką, kaip Severa’s Anti- 
septol, yra didelis dalykas apsisau
gojimui nuo šalčio.

Nepa/yginamas dėl burnos ir gerk
lės skalavimo. Pasaldina kvėpAvimą 

-— apsaugoja sveikatą. Butelis 50c. 
visuose vaistinėse.

NTISEPSOL
The Common Sense Health Habtt

Cend for □ample
Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO.. Dept. 
A, Cedar Rapids, low«.

................ ■■■■■■ " 1

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
rpašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA
190 N. State S t., 

kamp. Lake St. 10 f 1

• Off. Yards 3557 Res. Ifemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valnndos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal .sutartį / 
3401 SOUTH H MM 14) 8IRI. E T

CHICAGO, 1LL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasiuntinybės pranešimas
I ■■■■■■■■ ..

1927 m. ruvsėjo inen. 29 d. 
J. M.
p. P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius, 
1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111.
Didžiai Gerbiamasis:

Klaidingiems spėliojimams iš 
vengti šiuo turiu garbės pra
nešti Tamstos žiniai, kad Pa
siuntinybė, išeidama iš grynai 
praktiškų sumetimų, kai kurias 
svarbesnes “Eltos” žinias lietu 
viu dienraščiams Amerikoje 
“Draugui” ir “Naujienoms” — 
praneša telegramomis, o vi
siems kitiems laikraščiams 
paštu. Kitokio • skirtumo šiuo 
nukalu Pasiuntinybė nedaranti

Prašau, Pone Redaktoriau, 
priimti mano aukštos pagarbos 
pareiškimų. —M. Bagdonas,

Pasiuntinybės Sekretorius ii 
Charge d'Affaires ad interim.

mai dabar laikomi kas pirmu
tinį ketvergę kiekvieno mėne
sio nuo 7:30 vai. vakare, J. Sa
vicko svet., 1900 S. Union avė.

“Peoples" išvažiavimas
Arba paskutinis piknikas miš

kuose prie ežero.

-________ tonnrems, cw, m.____________
11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerkles sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

CLASSIFIED ADS

18-tos gatvės apielinkė
SIxA. 119 kuopos atsišaukima 

į SLA. narius ir 18-tos gat 
apielinkes lietuvius.

Gerbiami darbininkai-ės:
Dabartinėje gadynėje nėrr 

nei vienos ypatos, kuriai ne 
gręstų pavojus sveikatai ir gy 
vasciai ant kiekvieno žingsnio 
Dabar mieste nėra saugu išeb 
ti ant gatvės kaip seniems, taip 
ir mažiems. Esant tokiam pa 

' vojui, būtinai reikia apsidraus 
ti savo gyvastį, kad nelaime' 
ištikus likusiems butų lengviau 
gydytis gaunant ligoje pašei 
pą, arba ištikus mirčiai, kad 
palengvinti šeimynai vargus 
gaunant apdraudos i bent ant 
palaidojimo. Kiekvieno lietuvk 
pareiga yra apsidrausti SLA. ii 
paraginti savo draugus, kad ii 
ji'3 įstotų į šių organizacijų.

Dabar SLA. 129 kp. skelbia 
vajų naujų narių prirašymu 
prie šios kuopos. Vajus baig
sis su pabaiga 1927-tų metų. 
Nariams, pri rašinėjau tiems nau
jus narius, yra skiriamos dova- 

• nos sekamai: Pirmą dovanų 5 
dol. gaus tas, kuris prirašys 
daugiausia narių; antrų dova 
na — $4; trecia — $3; ketvir 
ta — $2; o penkta $1. Dovanos 
bus duodamos tik kuo|x>s na 
riams. Kuopos organizatoria 
negaus jokios dovanos.

Kaip matote, nariams yra 
gera proga pasidarbuoti ir lai
mėti dovanas. Kurie pasidar
buosite, malonėkite pranešt 
kuopos organizatoriams, J. 
Gelgaudui, 723 W. 17 St., arba 
A. Zalagėnui, 1951 Canalport 
avė. Phone Roosevelt 7706.

SLA. 129 kp. valdyba.
P. S. SLA. 129 kp. susirinki

A f A
POVILAS SASNOVV'SKAS
Mirė spalio 3 dieną, 11 valan

dą iš ryto 1927 m., sulaukęs 70 
metiį amžiaus; gimęs Lietuvoj, 
Dirkintų kaimo, šilelės parapi
jos, Tauragės ap. palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius, moterį du 
sūnų Domininką ir Franą ir 
dukterį Bronisę. Dabar randa
si prirenjgas į paskutinę kelio
nę, namuose 3332 S. Union Avė.

Laidotuvės j vyks ketverge, 
Spalio 6 dieną, 9 vai. iš ryto iš 
namų į Šv . Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ppvilo Sasnovvskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nuliū
dime ji mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė ir giminės

laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeikis.

Tai buvo sekmadienis, nela
bai prastas ir neperdaug gra
bus, kai jūsų Reporteris Pupa 
užsigeidė grybų ir išvažiavo 
•grybauti. Nuvažiavo į didelį 
mišką, kurio viduryje tyvalia- 
vo nedidelis ežeras ir pradėjo 
ieškoti grybų. Bet grybai dar 
nebuvo išdygę. () vietos gryba
vimui labai gražios: žemė dar 
sausa, žole žaliuoja, medžių la
pai jau pradėję gelsti, bet dar 
laikosi tvirtai ant šakų1 tai 
kodėl grybų negulėtų būt?

Miškas Jįyli. Ąžuolai išskėtę 
savo lapotas šakas šildosi sau
lės spituiulinose, kurie persi
sunkia per retus debesius. Kur- 
nekur pievutėje- stovi automo
bilius ir būreliai žmonių klai- 
Ižioja po miškų. Klaidžioja ir 
Reporteris Pupa, ir gal būt bu
tų ilgai klaidžiojęs, jei ne ar
monikos garsas, kuris suskani- 
l>o miške skleisdamas lietuviš
kas meliodijas. 

* * *
Plačioj pievoj stovėjo kelio- 

likų automobilių, toliaus kūre
nosi ugnis; vienas asmuo pui
kiai grojo puikią armonikų, ki
ti šoko ir žaidė. Iš tolo matėsi, 
kad ten susirinkęs dailus būre
lis žmonių. Ir kaip Reporteris 
Pupa nustebo pažinęs tame bū
ryje “peoples”! Tai yra žine
lės iš “The Peoples Furniture 
2o.” Ten sukinėjosi p. Nakro- 
sius, juokavo baltplaukis p. 
Kežas, p. Makaveckas su jau
nuoliais laužų kūreno — nau
jus sausmedžius krovė, du bro
liai Krukų šeimos žiurėjo į be
žaidžiančius jaunuolius ir juo
kėsi, štukorius Vaitekūnas “fo- 
nes” krėtė — žodžiu: ten bu
vo susirinkę tokie “peoples” ir 
jų šeimos, kurie lyg traukte 
’raukė paklydusį Reporterį Pu
pų.

* ♦ ♦
Bet ir laimingiems žmonėms 

ne visada laimingai klojasi, 
šiuo atveju visi “peoples” kur 
buvę, kur nebuvę žiurėjo vis į 
vieną pusę — kelio link — ir 
vis kalbėjo apie “trokų”.

“Kam čia to troko?” galvojo 
Pupa, “yra automobiliai, yra 
žmonės; o grybų nėra. O jei 
ir butų grylnj, tai jau tiek daug 
vis nebus, kad reikėtų troko.”

“Trokas, trokas”, pagalios 
nasigirdo balsai ir visų veidai 
nušvito, kaip Columbus parti
jai atradus Ameriką. Ir laukia
mas trokas atvažiavo.

Pradėjus iškrauti troko jtal- 
|)ų, Reporteris Pupa tuojaus 
suprato jo vertę ir pats pradė
jo džiaugtis jo atvažiavimu, 
l en buvo sukrauti tokie turtai, 
kurių miške nerasi: stalai, kė
dės, suolai ir maisto dėžės, 
krepšiai ir pundai. Ir kadangi 
jau buyo popietis, tokia provi- 
zija visus labai interesavo. 

* *' ♦
Ant žalios pievutės tapo nu

tiesta ilpa eilė stalų ir stalai 
apkrauti maistu. Ir čia pasirodė 
“peoples” turtingumas, sugebė
jimas pristatyti į miškus gar
daus maisto ir didelis vaišin
gumas.

Susėdus prie stalų, p. Smitas 
iš Brighton Park nutraukė pa
veikslų. Ponas Nakrošius per
statė tvarkos vedėjų — mana- 
Ižerių p. Kelly, kurs tuojau 
paskelbė “rules and regulations” 
kiek valgyti ir kiek gerti. Kvo
ta buvo pakankamai didelė ir 
rubežių peržengimas skaitėsi 
tik tolimos ateities klausimas, 
kuriuo niekas šiuo atveju ne
sirūpino.

Kolektyviu budu prirengtas 
“peoples” šeimų maistas buvo 
labai įvairus ir gardus; be to 
apetitų labai akstino ir smagu
mo visiems pridavė “šv. Ago
tos ašaros”, kurios į čia buvo 
atgabentos iš įvairių dalių pa
saulio. Ponas Kežas, besilanky
damas nesenai Europoj, atve-

ran-

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 4:30 po pietį]

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga: akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
,su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialg atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedclioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Announcements
Pranešimai

Pirmyn mišraus choro repeticija 
įvyks antradieny, spalio 4 d., 1822 
Wabansia avė., 8 vai. vakare. Visi 
dainininkai ir dainininkės, o taipgi 
norintieji prisidėti prie choro pra
šomi atsilankyti. —Valdyba.

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, Spalių Oct. 5 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., 3140 So. 
lalstcd St.

Visi nariai prašomi atsilankyti.
— M. Vaidyla, sekretorius....

Spalio 4 d., 8 vai. vakare Aušros 
cam bariuose, 10900 S. Michigan Avė. 
vyks Lietuvių Improvement and Be- 

nefit Kliubo susirinkimas, šiame su
sirinkime bus svarstoma paprasti ir 
nauji reikalai. Nariai, kurie esate 
neužsimokeję mokestis, užsimokėkite. 
Visi nariai ir norintieji prisirašyti, 
atsilankykite paskirtu laiku.

i— J. Tamašauskas, sekr.

Birutes (’horo generalė repeticija, 
atsibus seredoje, Spalio.-Oct. 5 d. 1927 
m., Chicagos Lietuvių Auditorium, 
pasidės 8 vai. vakare. Visi daininin
kai ir dainininkės bukite laiku.

— Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

Herbert Brenon

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. TrumprašČio, knygvedystfis, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

Žymus Filmų Direktorius, rašo
“Laike prirengimo krutamu 

paveikslų po mano direkcija 
“Beau Geste” — aš suradau, kad 
Lucky Strikes netik yra malonų 
dėl nusilpusios gerklės, bet jie 
taipgi turi gardžiausi skonį. Nuo
lat vartodamas savo balsų, kaip 
mano darbas reikalauja, aš turiu 
jį prižiūrėti. Lucky Strikes yra 
vienatiniai cigaretai kurie apsau
goja mano balsą nuo įritacijos 
gerklės ir aš rūkydamas juos tu
riu didžiausį smagumų.”

“It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

žė tų brangių relikvijų net 
šventojo miesto — Rymo.* * *
Išėjo motinėlė į miškų — 
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, 
Išėjo visi vaikai j miškų.”

Skambėjo, aidėjo musų dai
nos toli miške ir ties ežeru, ne- 
žiurnt, kad čia nebuvo ne Kran
klių choro, nei garsių solistų— 
dainininkų; armonika grojo, 
žmonės žaidė, šoko kolei sute
mo; o sutemus vienas paskui 
kitų išvažiavo namo.

*) šiuo liudijam, jog mes že
minus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros.
ir Montgomery .

< Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1927

is gi, gerbiamoji publika, nepa- ’gavike, kai aš norėsiu forničių 
inirškite, kad koncertas bus 24 pirkti, tai ir be tavęs rasiu!” 
dienų lapkričio.

Tikėtus iškalno galima gau
ti pas visus Susivienijimo de
legatus.

Visus .kviečia Komitetas.

Brsdgeportas
Man 

ant tvoros, štai ateina manęs 
linkui dvi leidės, ir jau viena 
taikosi lipti laiptais aukštyn, o 
antroji eiti toliau.

—Gud bai, misiuk- sako 
viena.

—Gud bai — atsiliepė ant
roji.

-—O ar parę greit turėsi — 
paklausė dar pirmoji.

—Eik jau, eik, kas gi čia 
man jų surengs? — skundžia
si antroji.

- Man kurna sakė, kad “Na- 
vinos” dabar tam tikrų agen
tų paskyrė, kuris daugiau nie
ko ir neveikia, kaip tik paves 
rengia.

— Ale, kų čia ir kalbėti — 
numojo ranka antroji — apie 
tuos agentus. Anų dienų ir 
pas mane buvo vienas.

—O ką, aij norėjo parę su
rengti? — teiravosi pirmoji.

—tarė kaip parė, ale išsigė- 
re;. prisiėdė ir išėjo. Reikia, 
gij*di, depozito mažiausia 10 
dolerių ant tos kamodės, ba 
kitaip jis jos neatveš. Tai aš 
pasidrąsinusi paklausiau: “Ar 
tamsta sunprais parę rengi?” 
“Ne, sako jis, aš til* forničihs 

tan stengsimės patenkinti. Tai- pardavinėju.” “Lauk, sakau, ap

važiavimas arba paskutinis vi- 
žmoniškų piknikų piknikas.

Reporteris Pupa.
sų

Bridgeportas
Susivienijimas Draugysčių 

Kliubų ant Bridgeporto ren- 
j geriausių, 

Dalyvaus 
ir Kanklių chorai, o

ir 1 
gia koncertų, vienų 
Auditorijos labui. 
“Birutės 
taipgi jaunuolių orkestrą. Bus 
įvairių pamarginimų.

Koncertas įvyks 24 lapkri
čio, t. y. padėkavonės dienoj, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Pradžią 4 vai. po 
pietų.

Suąiveiniipnas ųžkviečia . vi
sus rengtis musų koncertui ir 
paremti Auditorijų. Rengėjai 
šio koncerto meldžia kliubus 
neruošti jokio parengimo tų 
dieną. *

Atsilankiusius musų koncer-

besišildant prieš saulę

— Kipšas.

Roseland
Golden Stars laimėjo.

Pereitų sekmadienį Roselan- 
do Golden Star Kliubo besbo-

SU Blue ‘ 
iš Har-

Lošis įvyko Harvey,

liniukai lošė besbolą 
Socks besbolininkais 
vey, 111. 
Illinois.

Golden 
pasekmės

Stars laimėjo, 
yra tokios:

Golden Stars.

Lošio

Fryer CF 
Benik ss 
Domikaitis 
Stankus 3b 
Gricius lb 
Klimas c 
Liti n bf 
Romanas 
Bartulis

AB.
6

2b

1b 
P

6
5
5
3
5
4

15

Blue

Ore 3b 
Richardą 2b. 
Z. Binke ss 
Styles c 
L., Rinke If 
Cohtiell lb 
Brown cf 
Buike p-rf 
Allen rf 
Winston p

Socks.
AB.

4
4
4

IU 
o

3
4
4
3

0
0
0

Tel. Boulevard 4139
A. MASAI^KIS — 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo mažoj šeimynoj. 6559 S. 
California avė. Republic 8721.

REIKIA; moters sortuot skudurus.
1505 W. Austin Avė.

RE1KIA saleslady į dry goods 
krautuvę. Atsišaukit tuojau, 5619 
W. 63rd St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LACHAYICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

^Goresnis ir Pi- 
HBypSgesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Ijafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn AvvM Tel. Blvd. 3201

i' Golden4 Stars

41.
0

H 
15 2

5

R
5 0 2 0 1 0 1 4 0—13 

Blue Socks 
003100000—4 
Blue Socks jauktas skaitosi

1 labai tvirtu jauktu, vienok Gol- 
l’dcn Stąrs įveikė jį.
2 j šiuo Golden Stars užbaigė 

savo besbolo lošių sezoną. Ar
timoj ateityj Golden Star kliu- 
bas rengiasi įteikti gražių tau
rę geriausiam jaukte lošėjui.

Po to Golden Star kliubas 
pradės basketbolo lošius, kurie 
bus i lošiami Strumilo svetai
nėje. - Korespondentas.

0

0
0

REIKALINGAS apisenis žmogus, 
katras yra dirbęs prie saliuno už dže- 
nitorių. Gera mokestis. Atsišaukit, 
1730 So. Halsted St.

AMBITINGI VYRAI
su karais

MAN reikia keletą vyrų, kurie 
yra užtektinai ambitingi darbui ir 
nori uždirbti ekstra pinigų dirb
dami subatomis po pietų ir neda
liomis. Mums reikalingi ne vien tik 
darbų ieškotojai. Jums nereikia 
turėti patyrimą, bet turite būti virš 
25 metų amžiaus ir būti Chicagos 
gyventoju virš 2 metų. Pasimaty- 
kit su, manim asmeniškai šiandie.

Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro.
MR. JAMES VERR, 

Room 348 
29 S. La Šalie St.

PADIDINK SAVO ĮPLAUKAS
NUOLATINIS DARBAS

Sena ir atsakanti firma turi vie
tos dėl dviejų ambitingų lietuvių 
vyrų ir moterų. Proga uždirbti di
deles savaitines įplaukas per visą 
metą. Turi būti mažiausiai 23 me
lu amžiaus. Patyrimas nereikalin
gas, mes išmokinsime jumis. Pasi- 
matykit su manim tuojau.

NARMONTA 
Room 312 

81 E. Madison st.

Aš turiu darbo dėl vyrų liuo- 
same laike, kurie gali uždirbti 
į savaitę $30. Neneik pardavi
nėti. Rašykit dėl susitarimo. 
Naujienos, Box 982.

UŽDIRiBKlT
KOL MOKINSITĖS

LIETUVIAI

Nuolatinis darbas laukia jū
sų. Aš išmokinsiu jumis kaip 
uždirbti didelę algų į savaitę. 
Sudarysit gerų ateitį dėl savęs. 
Jus turit būti virš 22 metų am
žiaus, norintis dirbti ir ambitin- 
gas. Yra malonus darbas prie 
senos ir atsakančios firmos. 
Atsišaukit tuojau' ir pasimaty- 
kit su manim.

Mr. Berthelsen 
82 W. Washington st.

Room 11 6.

REIKAIJNGAS Salesmanas Coal 
and building mateliai. Prospect 9030.

REIKALINGAS trečiarankis duon
kepis, kuris supranti keptuvės darbų. 
Bnranauskis, 6621 Ta) man Avė., T ei. 
Republic 3647.
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CLASSIFIED A D V E R T I S E M E N T S
Furnished Rooms Exchange—-Mainai Real Estate For Sale

Namai-Žeml Pardavimui
Real Estate For Sale

NamaLžeml Pardavimui
Real Estate For Sa

NamiLžemė Pardavimui
Real Estate For Sale

NamaLžemė Pardavimui
bungaloAv į lotą, 6(

k*... —.1 yj. i
NORTH West Side, rendon furni- MAINYSIU bungalow j ' 
joti kambariai, visi kambariai Avie- kambarių mūrinis bungalowšiuoti kambariai, visi _______ ___

sus. Atsišaukit greit. 3331 Dickens 
Avė. A. Vander Horst.

REIKALINGAS kamabrvs dėl 
merginos kad galima butų valgį pasi
taisyti. I’raneškit į Aušros I

sala įrenginiais. Mainysiu i 1 >tą. 
THE ROYAL MORTGAGE 

REALTY CO. 
Hemlock 8300.

Knygy- MAINYS

For Rent
MARQUETTu PARKE 

Rendon 6 kambarių flatas, karštu 
vandeniu šildomas, 6935 S. California
Avė.

ANT

Bučerncs,
Lotus,
Automobilius

REIKALINGAS flatas dviejų ar| 
trijų kambarių, Naujienos, 1739 So.t 
Halsted St., Box 981.

Tuoj

mažų, 
vidutinių.

teiraukitės pas

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

. Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 

atsiliĖFkite 
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
paFitningą išleidžiant.

MUSU KOSTUMERIAI 
t Ur
te lė

Fumiture & Fixtures
Rakandai-R tisai

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

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

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

Canal 4960

SU mažu jmokčjlmu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Niimas randasi puik oje Mnr- 
quette Park apielinkCjc, tik 
trejetas blokų nuc parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI J Park Ridge. 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizclcnci- 
ju, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 X124, nssesinentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2% bloko North Westcrn Stotis. 
G. Earl Grlnder. 4956 N Kcntucky

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25 y 125, prie Westem avė., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
CIIAEL, 10018 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

LIETUVIAI neatidėllokit. Artina
si žiema, užsikamŠykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, npskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grnnd n ve. Sup. 7744.

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot pOMVor, pakelia .300 .svarų, $3800.
500 svarų,

50 PŪDŲ lotas, su ekstra dideliu 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 i 
Charles St. Beverly 3925.

MAINIERIAI tėmykit, streikas 
pasibaigė, kas manot grįžti j mainas; 
Ir turite lotus arba namą Chicagoj,; 
galiu mainyti arba parduoti. r

........  namus Auburn, UI. Mainysiu. Pla-| 
galviai ii’, kanalai 9X12 $16. *4513 čiau paaiškinsiu ypatiškai arba per

MES nupirkome rakandus 1501 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
seriai $15, vilną bhmketai $2, prie-

PARDAVIMUI gražus 7 kamba- 
i rlų bungalovv, karštu vandeniu šil- 
: domas, toilelas ir pi uusynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendą. 5942 S. Talnu.n avė. 
Tel. Prosoeet 5765.

KAINA nužeminta *2000, ką tik j
"m '‘?*’KHOTl'3?kMAv'i, 'T’btako >«?“ P’kel'o 500 svarų,
i iXtuS mio Arriier nve. karų, for-' ««• k Erle St. Austin 4204. 
nūs šildomas, aržuolo trimas, gra- '
žiai dekoruotas, stikliniai jiorčiai, j $5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
kaifla $6500. 1808 S. Ashland avė. giriai, muro darbas, plumbingas, na- 
(’anal 1272. , mus pakeliam, dedam pamatus, sta-

------------- —— jom garažus, perdirbant senus ir nau- 
5 6 kambarių išmokėjimais. Gaukit

....„JU.  ....... peštais šildomas! .«*>*»' apskaitliavim, kol pra-
guražas, cementuota gatvė, netoli ka- į68'1 ‘,^0-**’ i,,c • m^0-’

MEDINIS, 2 apt., 
naujai dekoruotas,

N. Clark st. Ardmore 2075. Atsi- 
neškit šį skelbimą, gausit $5 už pir
kinį 830 ar daugiau.

laišką.
A. S1RATAVICH,

2553 W. 69 St., Chicago, III.

GERAS INVESTMENTAS 
v«K„j, Mes dar turime keletą naujų 2 
Tunu flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 

wood avė., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viskas moderniška, kaina 
$152)00, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. R. List, 7639 S. Racine 
avė. Tel. Vfncennes 4486.

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi ašsesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kcntucky 
avė. Tel. Palisadc 0029. •

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale .
Nainai-2emė Pardavimui

GRAŽUS 61 apt. namas, Garfield i
Park distrikte, apkainuotas teisin- .. . •• •— vej_ namas, cementiniu pamatu, vana, yra

PARDAVIMUI 2 augštų medinis

15 FLATŲ BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra moderninis 

namus, flhtai po 4 kambarius, vis-
PARDUOSIU savo $850 grojiklį 

pianą, rolelius, soliuką, cabinet, pasta- į 
tomą liampą, $110, 6136 S. Halsted St., ....... .. ----- 1 “’I f| kas iirenduotu, $12,000 1 metus, ge

rai finansuotas, turiu atiduoti savo 
== $30,000 eouety šią savaitę už ge

riausi cash-pasiūlymą arba mainy- 
— siu į lotus arba mažesnį namą, šau-

7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge-1 kit savininką Cohimbus 0121. 
raine stovyje; savininkas jiarduosiu 
labai pigiai. 4513 N. Clark Street. 
Ardmore 2075

gal, metinių įplaukų, $41,500, 
kit tuojau, greit parduosiu.

Ravensvvood 4098

vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northvvest side. Gatve ir 

1 ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
į išmokėjimais savininkas Kildare 4078

Automobiles lį YDE PARK namas, 
rių, 4 miegruimiai, vana, 
lavatory, 1 karo garažas 
jardas, $2. >00 įmokėti, 
5421 Diesel avė. Midway 6658.

7 kamba- 
elektra,

is, Mražus t -|S
sn.y!P‘nkaS’ nnvietč 2

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans* 

, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Hcrrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

PARDUOSIU viena iš dviejų auto
mobilių Chevrolet Couch 2 mėnesių 
senumo arba Nash advence Couch 
1925, mažai vartotas, kaip naujas' 
$452. 4607 So. California Avė. 2 fl.

PARDAVIMUI namas 2 aukštų 
po 6 kambarius; parduosiu už pir
mą ir teisingą pasiulyntą. Priežas
tis pardavimo — važiuoju į Flori
dą. 501 W. 32 St.

12 APT. namas, dideli 4 ir 5 
kambarių apl. mainysiu, $16,000 
e<|iiitv mainysiu į mažą namą ar 
lotus." A. SHEPANEK, 2549 Mil- 
waukee avė. Albany 6369.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Bargenas Aptiekoriams

GERAS investmentas. Pardavi
mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na
mai, 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų gara
žas, šildomas, kaina $1;»,000, $15,500, 
$16,000. 2252 N._Oak Park avė.

Aferrimac 8737.

TURIU parduoti naują 5 kam
barių mūrinį bungalovv, miegojimui 
porčiai, 2 karų garažas, yra visi 
įrengimai, net ir anglys. Pensacola 
3537 A. B. McMAHON, 5814 Roscoe

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 3801 
N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI aptieka pigiai, nau
jausioj lietuvių kolonijoj. Biznis 
geras. Kas nori įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskit progos, šaukit

Hemlock 0795
Pardavimui vaisiu krautuvė ir gro- 

sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, sacola 4111. 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4000 cash gidit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

VAIKINAS parduoda 5 kamba- 
j rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
furnas šildomas, netoli šv. Konstan
tino bažnyčios, taipgi lotas 25X125 
*7000 už viską. 5719 Grover st., 1 
blokas į pietus iki Higgins rd., ar
ti lavvrence karų. Savininkas Pen-

PUIKI MURINK REZIDENCIJA
2 karų garažas, netoli Addison 

St. ir Grecnvievv avė., gerai pasta
tytas. Kas nori gero namo, atva
žiuokite ir pasižiūrėkite. Turiu par
duoti dėl užbaigimo reikalų, $25,000, 
cash $5000. Agentų nereikia.

3615 N. Greenvievv avė. 
Graceland 8579.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė- 
dų G kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, ¥t cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

PARDUOSIU savo $5000 eųuily, rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
naujas 2 flatų namas, 5-5 kambarių, {mokėt $2,590. Savininkas 1738 Sum-I 
cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga- nierdale, Ravenswood 1592. 
ražas, tile vana, lietaus lašų vana, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus po 
$100 į mėnesį, 5553 S. Albany Avė. | 
Republic 7104.

, Bell Contracting uo., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plazii 
1820.

Iš PRIEŽASTIES šeimynos nesuti
kimų, parduosiu arba mainysiu 23 
kambarių vieAbutį mažame miestely
je, 50 mylių S. W. nuo Chicagos, kam
pinis lotas 50x125, su rakandais cafe, 
taipgi 3 flatų murinis-medinis, 1-5 ir 
2-6 apartmentų, 3 kurų medinis gara
žas, rendos $136 j mėnsį, pečiumi šil
domas, netoli Kedzie ir Irving Park 
Blv., kaina tik $11,500, Phone Foreut 
2413.

$500 JMOKfiTI
$70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu Šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 80x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans- 
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding Aye. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė, 
kreipkitės 1 
Spaulding Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
I po 6 kambarius flatai, moderniš
kas, lotas 35x125. prie 87 St. ir 
Manistee avė. Tai bargenas, geriau
si.s pirkinys So. (Jlicagoj, 
tik $14,900, greitam pirkėjui, 
tenham Realty Exchange, 
Commercial avė. Saginaw 
Jake Relinas.

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

People’s PJbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milwaukce avė. 
Haymarket 1018—4221

kaina 
Chel- 
8700 
6152.

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eouity $3,200, 
kitus kaip rendą. Savininkas;

1751 N. Meade.
Albany 0748

SUTAUPYKIT PINIGU
Mes dar jiarduodame specialė- 

mis kainomis piumbingą ir namų 
apšildymo reikpienis, arba j vedam 
nieko nejmokant per 2 metus Iš
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State Sh Calu- 
met 4200—2029.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis
Te!. Lafayette 95/0, arba! 5ungajow> aržuolo trimas, furnas Sil

pno savininku 43,>8 South (joniaSr 5437 California Avė. Rev.

KAINA $7,700, tikini $900 įmo
kėti, 5 kambarįų, furnas šildomas, 
30 pėdų lotus, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

KAINA $285u d KAMBARIU IK 
VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatvekario, $300 įmo
kėti ir po $35 į mėnesį. Edwin H. 
Thake, 5218 Berteau avė. I’ ' 
7464.

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują mūrinį 
bungalovv, furnas šildomas, 2 karų 
garažas, netoli mokyklų ir bažny
čių. Savininkas.

3617 W. 60 PI. Republic 0641

6540.

NAUJAS 2 flatų namas prie 
Concord Place, netoli Cicero, 1 blo
kas j vakarus nuo North Avė, Už 
gerinusį pasiūlymą. Kaina $17,500, 
lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas, 
Savininkas 4857 Concord Place.

5354 So. Halsted St., 2 augštų na
mas, krautuvė ir flatas 
kambarių viršui, augšti

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

unijos darbininkai samaomi.
J. J. DUNNE ROOFING’CO.

8411-16 Ogden Avė., 
Phone Lavndale 0114

- t ■" " ■ —— --------
MES BUDAVO.TAM GARAŽUS, 

porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
šmokėjimais. Wcstem Construction 

Co., 6559 S. Western avė. Phone 
Hemlock 3768.ir 1 flatas 5 

grįsti viškai, 
1 blokas nuo 
$8000, cash

7. • virbui, <iuk^vi
Kildare i didelis 3 karų garažas, 

bulvaro, tiktai 
Puiki vieta dėl soft drink 

Žemė verta $300 už pėdą.'

1 Garfield 
j $2000. 
parloro.

RAGEN BROS. 
5433 So. Halsted St. 

Yards 4259, Boulevard 6249

Bridgeport Painting
• & Jiardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 J. S. RAMANČIONIS,NEPRALEISKIT ŠITA DIDELI 

BARGENA
4 flatų naujas mūrinis namas, 2 po 

4 — 2 po 5 — ir dviejų karų mūri
nis garažas. Parsiduoda labai pi- 

’giai arba mainysiu į 2 flatų namą, 
bungalow ar tuščius lotus.

Taipgi 9 flatų naujas namas po ke
turis kambarius, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu į mažesnį.

Del .........................................
kit

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis: nTmttmrrrt
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren-i I ARDAVIMŲI 1 ER BUDAVOTO- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren J4.5 kamb. naujas moderniškas me
st. West 0749. ’ i(,inis bungalow, galima padaryti 4
‘_____ ' ________________  j kambarius ant viškų, furnas šildoma,

tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, modernišftil konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, iSmokejimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 40C5 Milwaukee Avė. Kil

ta ėlė, cementiniai šalytakiai, dideli į <'are ^95. 
v*škai ir skiepas. Galima tuojau 

*• kraustytis. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
: Priimsime lotą kaipo dalį (mokėjimo.

ATIDUODU, pinigų nereikia, gra- 6348 Irving Park Blvd. Kildare 0017.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

41^5 Ąrcher Avė. 
Tel Lafayette 8705—87t0 

Chicago

$500 ĮMOKĖTIj COTTAGES nuo $2500 ir daU- I1V1UKK11
1 llatų namai, $7000 ir dau- $55 j mėnesį įskaitant visus nuošim-
I llatų namai nuo $9000 ir čjų8, nusipirksite naują modernišką 5i 
1, taipgi krautuvės ir biznio Kambarių mūrinį bungalovv, cementuo-1

GERA transportacija, 7 kambarių gjal|> 
medinis namas, 2 vanos, vištininkas,, gįau’ 
furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164, (Jaugiau, t 
savininkas, 9621 Charles St., Beverly prapertės. Viską galit pirkti su 
3925. mažai pinigų. Brault & C
— ..  ....... ............... ........ ..... .......... j 1122 Arinitage avė. Belmont 3428.

•)

TIKRA vertė. Naujas į—I ir 4—5---------- -----------------
kambarių, garažas, $5,000 cash, j /.TII. "_‘2‘ L , 
įplaukų $300 į mėnesį. 3632 Charles. jU8 24 apt. 6 ir 4

I deniu
BUČERNS ir Groserne, Roselando i Goge

geriausiai išdirbta vieta. Geras ly- sį pasiūlymą. "Prospect 1273 
MM. Bargenas. Priežastį patyrsit an.i______________________——
vietos. 10742 S. Michigan 
Pullman 6762.

Phone

tolimesnių informacijų šau-

įplaukų $300 į mėnesį. 3632 Charles ( Ju8 24 apt. 6 ir 4—5 kambarių, lo- -----------------------------------------------
st. 1 blokas iki Ashland avė. Stew. |as 100x125, gera transportacija, MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
(>.>0.t. į savininkas, DAN A. MEYER. (.cnt. Keletas naujų 5 kambarių namų,

-740, $7250, kitus $55 į mėnesį, su auo-
PABDAVIMl I arba mainymui, ---------- --------------------------------—— ■ šilučiais, tile vana, skalbiniams klo-

gražus 6 kambarių mūrinis bunga*! GERAS INVESTMENTAS Į setas, prosinimui lenta, landrės lo- 
low, aržuolo trimas, karštu van-

.GERIAUSIS bargenas North West 
sičio, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas. Kaina $8,900, cash $800.

Atsišaukit:
.1. R. BRUCE, 

745 N. Hamlin avė.
Kedzie 7891 »

SW1NSKEY 
6355 So. Ashland Avė. 

Prospect 2500

GERAS INVESTMENTAS GRAŽUS 8 kambarių mūrinis
mas, karštu van- Biznio lotus 50 pėdų, prie Avers ir vys. A. B. GRUNDER, Bailders, bungalow, 4 miegruiiniai, tiaroj 
skersai kelio nuo Springfield, kaina $5,500, cash $2500.' 5932 Lawrence avė. Pensacola 6776. South Shore vietoj, aliejum šildo, 
duosiu už geriau- S R. Bruce, 745 N. Hamline Avė.,---------------------------------------------- j !n«’ ^minkąs pYlims $2000 cash,
ospect 1273. Kedzie 7891. j SUSTOK! SKAITYK! , kitus kaip icndų. Nevada 7814.

šildomas, i 
parko, parduosiu už geriau-

Atdara visi) dienų nedėHoj
NAUJAS 3 FLATŲ MŪRINIS -------------------------------------------------- 1

__ Anglišku skiepu, 3—6 kambarių, GEBA viela de| gns stoties, Roadi 
mūrinis, miegojimui porčiai, radio house arba (ĮarŽ0> prje ce.

PARDUODAME bučernę ir 
gresernę už geresnį pasiūlymą 
per šias dešimt dienų. Biznis 
gerai išdirbtas jau nuo senų 
laikų, apgyventas lietuviais. 
Priežastis pardavimo — du sa
vininkai nori atsidalinti. Mai
nysime ir ant lotų.

prijungimai, viskas įmūryta, prie rentinio kelio, šaukit savininką.
ITroy netoli Montrose, 2 apt. išren-; •' •
duoti $95 kiekvienas, vienas tuš
čias, *6009 cash, kaina $27,000.

R. DOBROTH & CO. 
3153 Montrose avė. 

J uniper 7807

Belmont 2407 
arba C. A. Kirkwood 

39.39 W. North avė.

Apie šiuos modelinius namus
Dutch colonial typo, po 7 kam- 

: barius, su visais parankumais, vis
kas pirmos rųšies ir vėliausios ma- 

; dos. Iš lauko yra presuotų plytų 
mūras. Vidus ištaisytas taipgi vč- 

I ’iausiais pagražinimais ir pagerini
mais. gasas. elektrinė ledaunė, kris-

•D1DELIS bargenas. Turiu par
duoti inurinj 4 apartmentų namą, 
didelis lotas, geros Įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal sutartį. šaukit 
Edgewater 0407.

Atsišauki-t vakarais pas

4101 S. Mozart St.
Pirmos lubos.

6 kambarių mu- 
karštu vandeniu 

kambariai ir mie-

PARDAVIMUI 
rlnis bungalovv, 
šildomas, dideli 
gojimui porčiai, kaina $14,000, iš-j 
mokėjimais.

Tripp avė.

lOties kambarių 
apšildomas. 
Visi inpru- 

Gera trans-

PARDAVIMUI 
namas karštu vandeniu 
Dviejų karų ga radžiu.s. 

|\ement ant apmokėti. 
| portacija, 5127 S. Artesian Avė.

j V I < Iv t 1 11IC> I<7<I<111IK « Iv 1 O*

. taliniai elektros fikČeriai, vėliausios
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri- mados, šis namas yra atdaras dėl 

nis bungalovv, aržuolo trinias, fur- apžiūrėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
nas . šildomas. _ 5437 S. California ro Apžiurėkit Šj namą kol jus pirk- 
ave. Beverly 6540. Į site arba budavosite. Čia randasi

daug naujų ir gerų pegerinimų, jus 
norėtumėt ir savo narni turėti. Pla
nai ir apskaitliavimas suteikiamas 
dykai, kas to nori.

4943 Kentuckv Avė.
(arti Elston ir Lavvrence) 

GEO. L. TOMPKINS 
Budavotojaf

Del informacijų Šaukit Kildare 1959

PARDAVIMUI 6 kambarių bun-, 
galow, 6612 S. Richmond st., % 
lituko iki Marųuette Parko ir mo
kyklų, nebrangiai.' Pamatykit ją. 
šaukit Prospect 8588.

. 7 KAMBARIU nauji mūriniai bun- 
galovv, Rogers Park, karštu vande
niu šildomi, $500 įmokėti, kitus 
kaip rendą, didelis nuleidimas daug 
įmokant, 28 Shervvin avė. Savinin; 
kas ant vietos subatoj ir nedėlioj', 
7434 N. \Vestern avė.

TURIU pigiai parduoti iš priežas
ties ligos, 2 augštų mūrinis namas, 
3637 S. Halsted St. Krautuvė ir fla-

PARDUODU valgykla pigiai ik S.vinlnka«,
priežasties, aS esu našlė ir negaliu Emerald Avė. 
viską apteiti, atida, katras pirks ši
tą biznį tai bus užganėdintas ateity- ( 
je, 3534 So. Parneli Avė.

ČIA YRA BARGENAS
5 kambarių mūrinis bungalovv, dideli 
miegojimui porčiai, su sieteliais ir

DEL NESUTIKIMO su partneriu 
turiu parduoti ice cream parlorą ir 
restaurantą, biznio daroma $500 j sa
vaitę, renda $40, išmokėjimais, 8009 
Ogden Avė., Lyons, III.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, išdirbtas gerai per 4 metus. 
Pigiai. Savininkas turi du bizniu. 
3827 Archer Avė.

Exchange—Mainai

$4000 cash nupirksit eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv "<>s. o Kambarių bungalovv, z Ką- 

: rų garažas, kaina $6506, jei pirk- 
__  šit tuojau, $2000 įmokėti. "—

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namui gražiame Be- 
verly Hills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prosjiect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

kambarių, 2 karų mūrinis 
kaina $16,500. WM. KIRK,! TURIU parduoti žemiau savo kai- 

kambarių bungalow, 2 ka- 
žas. kaina $6506, jei pirk-

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
ant kampinio loto, cementinis pa-, 
matas, moderniškai įrengta.

3555 W. 60th PI.
Prospect 9073

$2000 įmokėti.
Avalon avė. Tel. Saginaw 6759.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
wcst Side — 2 flatų mūrinis na
rnos, 5—5 kambarių, sunparlorai,

78201 ice box, aržuolo trimas, tilo yana

, -. . -lx , . „ Paaukuosiu greitam pardavimui 8
langais, cementuota elė, 1 ^lo »a- kambarių namas, karštu vandeniu šil- ražas lotas 80x125 karna W00 cash • d *OxIM kamI) 3 kan( Kara. 
»1500. havimnkas, 6724 S. L.ncoln St. žas E,Iulty ?6000. Išlygos neblogos. [ flat«' J'”!'1?domas, 50x150 kampas, 3 karų gara-

10 FLATŲ namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

ir prieangis, gasiniai pečiai, lėtas 
31V125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. B. BRUCE, 745 N. Hamlin ave. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

PARDUOSIU savo $5000 eųuity. 
už $4,000, naujas 2 flatų namas, 5-5 
kambarių, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, tile vanu, lietaus lašų vana, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus 
po $100 j mėnesį, 5553 S. Albany 
Avė. Republic 7104.

8857 N. Kilboume Avė. Polisade 5797

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

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
7“. , mūrinis na

mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

1 DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti mūrinį 4 apartmentų namą, di
delis lotas, 'geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal sutartį. šaukit 
Edgewater 0407. ,

4316 Milwaukce avė. 
Kildare 7491. /

$2000 ŽEMIAU KAINOS 
Naujas, moderniškas ir specialiai 
rai pastayta.s 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 
rų mūrinis garažas, cementuota 
lotas 33x125. Turit pamatyti, 
įvertinus.

Savininkas 
Victory 1106

BARGENAS, SAVININKAS 
TURI PARDUOTI

ge-l 
6-6! 
ka- 
ėlė, 
kad

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Įvedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčeriua ir ti t.
W. P, Stephan Electric Co., (hor (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotu ir 

' naujų lentų ir namų materlolo. 
Pliunoingo ir namų apšildymo reik-

Naujas 5 kambarių octagon mūrinis į nienis dastatome į visas dalis mies- 
bungalow, karštu vandeniu Šildomas, to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
tile vana, grįsti viškai, plieno kons- Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
trukcija, pleisteriuotas skiepas, gara- wick 1650. 
žas, gatve cementuota ir apmokėta 8 
TONAI ANGLIŲ DYKAI, šaukit po 
7 vai. vakaro. 5639 N. Virginia Avė. 
Sunnyside 6532.

Finansai-Paskolos
Financial

2- RI MORGTČIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

GARAŽUS, porČius, cementinius 
šalytakius,* grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $.5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dei' apskaitliavimo. 
Hcm. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 va).

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. teh Bershire f322

Educational
Mokyklos

Negirdėtas Mainas
Mainysiu 4-rių kambarių nauja mu

ro Cottage su extra kampiniu lotu, 
mainysiu ant didesnio namo nepai
sant apielinkes, restauranto, bučer- 
nės, automobiliaus, Dry Goods Storo, 
priimsiu kaipo piuną [mokėjimą, ar
ba perkantiems cash, reikia įmokėti 
$500, likusius kaipo renda, Cottage [

Už $3500 nupirksit Šitą augštos
3 apt. namą in Chatham Fields, 6O liuillcį III v/l l<* VI •<* 1II * v/ I

kambarių, guru šildoma, 3 karų gara
žas. tile vanos ir lietaus lašui, kaina 
$32,500, parodomas pagal sutartį, 
kiti po $27,500 ir daugiau. Carl S. 
Lindee, 753 E. 79th St., Room 208. 
Vincennes 1718.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip

COLONIAL Gardcns. Nauji, mo- 
I derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

= 44^7
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

PARDAVIMUI namas Ir lotas vai
sių ir daržovių krautuvė, pinigų daug 
nereikia. 3541 So. Halsted St. Tel. 
Yards 7118. / i

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va-
V ii i <4

7911 So. Halsted St
Phone Vincenes 3932A. OLSZEWSKI

3241 Š. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Yards 0062 

Daro paskolas ant 
I-mo ir 2-ro MORGEČIO 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekaa, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicsgo, III,

GERAS INVESTMENTAS. Biznio 
lotas 50 pfcdų, prie Archer ir Spring
field, kaina $5,500, cash $2500. S. R. 
Bruce, 745 N. Hamline Avė. Kedzie 
7891.GRAŽUS 6 kambarių bungalovv 

asesmentų, nėra katalikiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $8500, $4,000 cash, priimsiu ge- 
riaussį cash pasiūlymą, Larsen, 1821 
Lowell Avė. po 6 P. M.

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

CENTRAL FJNANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

OCTAGON frontu 6 kambarių mū
rinis bungalovv, statylas savininko, 2 
kanj garažas, tile vapa, įmūrytos va
nos, lotas 50x169, Už gerą cash pa
siūlymą, 9712 Charles St. Bev. 4659.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, sekėjos linija, $12,000 
akras — 25% jmcke’t, kitus išmokėji- 
niiais. Tel. Sunnyside 6925.PARDAVIMUI. Savininkas turi 

parduoti, kad sukėlus pinigų, naujas 
* garu 

'šildomas, aržuolo trimas, bloko 
nuo Archer karti, 5135 So. Kostner

9«)Uv, I1KU.S1U3 Kcupv 1VIIUU, į pai uUVlij

randasi prie 63rd ir Crawford Avė. j g kambarių jnurintt bungalovv,
v Y f Y / 4 A ii ( ) / v# v . vii _ .u. . . 1 ..F. G. LUCAS & CO 

4108 Archer Avė. 
Phone I.afayette 5107

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun- 
galow, furnas šildomas, 2 karų gara- 

Ave., išmokėjimais, Savininkas, 5446 j žas, netoli mokyklų ir bažnyčių. Savi- 
So. Kedzie Avė. Prospect 9270. ninkas, 3617 W. 6o PI. Republic 0641.

TIKRAS NAMAS
Del didelės šeimynos, 7 kambarių, 
dar 2 su porčiais, aržuolo trimas, ga
ru šildomas, lotas 50x125, 2 karų ga
ražas, netoli katalikiškos mokyklos, 
su $300(>M?alit veikti, 7143 Harvard, įmokėti $750. 
Tri. 5841. 5217.

PARDAVIMUI gerai pastatyta 
angliška mūrinė cottage, didelis lo
tas, rami gatve, gera vieta dol vaikų, 
gera tranaportacija, kaina $7500, 

Savininkas Fairfax

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260


