
Kaina 3cVOL. XIV

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New,s

Entarad aa Mctmd C!*m Matter March 7, Ifli, ai tha Port Office of Chfcagu, IU, 
undor tha Art of March t, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily Nrw»

FUBL1IHED BY 0L LITHUANIAN NBW8 PUBLlf’HVO CO.. INC.
1739 South HaLtad Street. Cbicatfo. III inoia 

Talaphooa Rooacvclt 8560

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
r  ... - -- ___________—— ■■ ■ i ■lll^

Chicago, III., Antradienis, Spalio-October 11 d., 1927 "^^$**437 No. 239

Lietuvos Partijos Boikotuos “Referendumą”
‘Tautos atsiklausimas” įvyk 
siąs spalio mėn. 11-13 d.

Socialdemokratą laimėji 
mai Vokietijoje

Tą neteisėtą diktatorių sumanymą1
remia tik tautininkai ir federantai

KAUNAS, 1927 m. rugsėjo 25 d. [Specialė korespon
dencija “Naujienoms]. — Manoma, kad referendumas 
konstitucijos pakeitimui įvyks spalių mėri. 11-13 dienomis. 
Valdžia ėmė skubiai prie jo rengtis, žiauriai numalšinusi

BERLINAS, spalių 10. 
Socialdemokratai turėjo stam
bių laimėjimo miestų rinki
muose Hamburge ir Kocnlngs-j 
burge.

I lamburge socialdemokratai 
kurnėjo dešimtį naujų vietų, o 
komunistai tris, tuo tarpu kai 
demokratai, nacionalistai 
volkspartei po kelias 
prakišo. Miesto taryboj 
demokratai bendrai su 
nistais turi absoliučią 
mą.

mus įvairiose Lietuvos vietose šimtus opozicijos partijų

Kuomet opozicija sėdi kalėjimuose, aišku, patogu iš-

kad praeituose 
tarpu kai deši- 
turėjo didelių

ir 
vietas 
social- 
komu- 

daugu-

Del busimy Nikaraguoj Ispanai gal pasitrauks iš
rinkimy priežiūros šiaurės Afrikos

EXTRA
Kongresmanas 

proponuoja, kad tam butų 
paskirta Amerikoje civilinė

Į komisija

La Guardia Jos kolonijos Morokoj butų, 
Anglijai tarpininkaujant, 
pervestos Francijai

Tauragės sukilimo daly 
viai užsieniuose

Opozicinė spauda dėl paties referendumo veik nieko 
negali pasakyti, nes karo cenzūra viską braukia. Tuo 
tarpu tautininkai spausdina 150,000 ekzempliorių brošiū
ros “Kur išganymas” — žipoma, valstybės lėšomis! — 
agituoja per radio ir ruošiasi apvainikuoti gruodžio 17 d.

Visos politinės partijos, pradedant socialdemokratais 
ir baigiant tautinėmis mažumomis, pareiškė, kad jos ‘‘re
ferendumą” aktyviai boikotuos. Tuo budu artinasi spren-j 
džiamasai momentas. 1 
kai pasilieka vieni su kademiškąja darbo-federacija — tai 
du bendru, kuriais remiasi dabartinis smurtas.

(i AL IK SMETONĄ “RINKS”
Galimas daiktas, kad tautininkai iškirs dar vieną špo

są. Pasijuos esama sumanymo, kad visi tie, kurie balsuos 
už konstitucijos pakeitimą, tuo pačiu balsuoja už A. Sme- i 
toną į prezidentus 7 metams. Šituo budu norima kaip 
nors stabilizuoti ir legalizuoti dabartinė padėtis su tauti- 1 
n inkais priešakyje. *• •> \ ‘ j.

miestuose, kur 
įvyko rinki- 

žymus

Koenigsburge socialdemokra
tai dabar gavo dvigubai dau
giau balsų, ne 
rinkimuose, tuo 
niosios partijos 
nuostolių.

Ir kituose 
pastaruoju laiku
mai, visur pastebėta 
balsuotojų pakrypimas kairėn. 
Akivaizdoj besiartinančių rei
chstago (parlamento) rinki
mų, kurie įvyks ateinančių 
metų rudenį, šitas ryškus Vo
kietijos 
kairėn 
stipriai

žmonių pakrypimas 
buržuazines partijas 

baugina.

I Pacific and Atlantic Photo j

Studentė Mrs. Rebecca Brad- 
ley Bogers, 22 m., kuri Tcxas 
valst. apiplėšė bankų ir maniu
si apiplėšti dar kitą banką. Bu
vo teisiama ir už padegimą, 
bet liko išteisinta. Pasak jos 
advokatų, ji sirgusi “didybės 
manija”.

NEW YOBKAS, spalių 10.-— 
Kongresmanas La Guardia pa
skelbė gautą iš valstybes se
kretoriaus Kelloggo laišką, ku
riame pastarasis pritaria kon- 

'gresmano pasiūlymui, kad Į- 
, vyksiančius ateinančiais metais 
rinkimus Nikaraguoj prižiūrė
tų ne Jungtinių Valstybių mi- 
litarinė vyriausybe, bet tani 
tikrai paskirta Jungtinėse Val
stybėse civilinė komisija.

“Jūsų pasiūlytas sumany- 
deparlamentui 

savo laiške p.
bus rimtai apsvar-

Referendumo klausimu tautiniu- Naujas Ispanijos pataria
Vokiečių komunistų kau

tynės su monarchistais
mas Seimas atidarytas

Pekino armijos nuveikia .Makedonija reikalauja sau 
nepriklausomybės

MADRIDAS, Ispanija. spa
lių 10. Karalius Alfonsas 
šiandie atidarė naująjį “pata
riamąjį” kiušto seimą — pir
mą nuo laiko, kai senasis 
lamentas buvo 1923 metų 
sėjo 16 dieną išvaikytas.

Seimą atidarius, kalbas 
diktatorius Primo de Rivera ir 
užsienio reikalų ministeris 
Yanguas.

Vienas kaizerininkas užmuš
tas; daug sužeistų kautynė
se su polilija ’!

par-
nig-

laike

organizaci- 
kariškų 

Lichten- 
ir valio 

Vii-

savo priešus
žygiavusios prieš Pekiną i 

si provincijos jėgos sumuš
tos ir traukiasi atgal

šan-' Bulgarijos sostinėj įvyko mil
žiniška, makedoniečių vado
vaujama, demonstracija

IV.
Be- 

šansi

vadovaujama.
karinome- nešami dideli 

ir dabar besi-1 “Mes norime 
Makedonijos”

Aeroplanui nukritus 1
užsimušė, du susižeidė 1

mas valstybės 
patinka,” sako 
Kellogg, “ir 
stytas.”

Valstybės 
si, kad jis 
matytis su
Guardia, idaht 
dėl to dalyko pasikalbėti.

sekretorius sako- 
norėtų asmeniškai 
kongersmanu I^a 

galėtų arčiau

Šaukia nacionalinę avia 
cijos konferencija

C., spa- 
departa- 

Minc-

TOKIO, Japonija, spalių 
— Japonų žinių agentūros 
ngo pranešimu, Kinų 
provincijos jėgos, kurios iš pie
tų vakarų žygiavo į Pekiną, 
buvusios mandžuių 
nes sumuštos 
traukiančios atgal.

Pranešimas sako, kad man- 
džurų ofensivas išilgai Pekino- 
Hankovo geležinkelio turėjęs 
pasisekimo.

Iš Pekino praneša, kad šau
si kareiviai,
no diktatoriaus 
kariuomenės 
skundžias i. 
generolas” 
kuris buvo 
provincijos
Hsišana bendrai kariauti prieš gresiąs konfliktas.

* 0 I
Pekiną, patapęs išdaviku, nes neatsakingi elementai darą pa
su savo kariuomene neatėjęs stangų sukiršinti 
šausi armijoms į pagalbą. su Bulgarija.

BOONVIMjE, Cak, spalių 10. pakavo salę, 
— Aeroplanui nukritus iš 300' 
pėdų aukštumos, vienas pasa
žierių, p-lė Thelma Farrer, 
27 metų, užsimušė, antras 
sažierius ir pilotas Warren 
vojingai užsigavo.

EX-KAIZERIO SESUO,

pa-
pa-

61

BE R LINAS, spalių 10. — 
Kai vakar vokiečių monarchis 
tai, “Plieno šalmo” 
jos nariai, po savo 
manevru linksminos
berge, — šoko, gėrė 
valiojo buvusio kaizerio 
kelmo garbei, staiga juos puo
lė komunistai, kurių apie aš- 
tuoni šimtai automobiliais at
vyko iš Bcrlino su raudonomis 
vėliavomis ir pučiamų instru- 

' menių muzika. Komunistai a- 
, kame monarchis- 

tų plienašalmininkai trukšmin- 
gai puotavo, vieną jų nukovė 
ir dVyliką kitų sužeidė, o salėj 
viską sudaužė ir sulaužė.

Policijai su dideliu vargu pa
vyko tvarka atsteigti. Susi
kirtime su komunistais daug 
pastarųjų ir nemaža policiniu-

METŲ, VEDĖ RUSŲ STU- kU huvo sužeista. Dešimt ko
munistų areštuota.

[Specialė korespondencija 
“Naujienoms.”]

LIETUVOS PASIENIS, rug
sėjo 27. — Tauragės sukilimo 
dalyviai Šaitanas, Ulevičius ir 
Jurkutaitis rugsėjo 24 dieną 
po Liepoja perplaukę Ventos 
upę, pateko Latvijon. Iš Liepo- 

pasakę.s,! jos pro Mažeikius jų Rygon ne- 
tarpinlnkA, i vežė, nes Lietuvos fašistai ren- 

Ispanijos ‘gė.si išlaužti [vagono? “N.“ 
, Atvežė 

autais [automobiliais], 
bet

LONDONAS, spalių 10. - 
Sunday Times paskelbė inter
viu su Ispanijos diktatorium 
Primo de Bivera, kur pastara
sis duoda suprasti, jogei Ispa
nija gal atsižadėsianti savo 
kolonijų Morokoj, šiaurinėj Af
rikoj.

Primo de Bivera
kad Anglija, kaip 
pasisiūlius surengti 
kolonijos perleidimą Francijai, K^.] duris ir atimti, 
kuri šalymais turi ten kitą Mo- Rygon i____
rokos krašto dalį. Anglijos pa- Dabar1 kolkas dar 
siūlymą Ispanija dabar svars-bus paleisti, 
tanti.

Tauragėj pirmus 
šaudė ryto metu ir

arešte,

penkis 
žmonių■ I I J L" " I • ijvw iiivvu ii /uiiviiiu25 kasyklų darbininkai v»k»

* t *• 'Vlholai IL»ko»«

išgelbėti nuo mirties

VVASHINGTON, D. 
lių 10. — Prekybos 
mento vicesekretorfus 
Cracken šaukia nacionalinę 
aviacijos reikalu konferenciją, 
airi turės įvykti Washinglone 

gruodžio 5-10 dienomis. Konfe
rencijoj dalyvauti kviečiami 
visų aviacijos šakų atstovai, jų 
tarpe skraidymo priemonių 
fabrikininkai, aviatoriai, avia
cijos stočių direktoriui, inžinie
riai, taipjau federalinės, vals
tybių ir miestų administracijų Du paganu 
atstovai.

su- 
aki-

ir apiplylė žibalu. Dabar šaudo 
miške, nes žmonės užprotesta
vo, kad šaudo lankoje prie pat 

, MAMMOTH, l'tah, spalių m. Miesto- ,
— Penktadienio naktį vietos Į;to PABĖGĖLIŲ VOKIETIJOJ 
Mammoth kasyklose kilo gais
ras, dėl kurio dvidešimt penki' 
darbininkai buvo uždaryti ur
vuose. Buvo baimės, kad jie 
ten nenutrokštų durnais i* 
smalkėmis, I 
gelbėtojams pavyko prie jų j 
prisigriebti. Visi jie buvo lai
mingai išgabenti laukan.

Gaisras, pagimdytas anglies 
dulkių ekspliozijos, padarė apie 
$75,000 žalos.

Daugiau kaip 30 sukilimo 
dalyvių jau Vokietijoje,

I Prasidėjus protestams, da- 
įr bar smurtininkai šaudo slapiai 

bet i>o ilgo" darbo arba nušauti suimant.
jŲ [Visoje Lietuvoje areštai ir te

roras. Suimtus baisiai muša ir 
į marinu badu.

Kariuomenėje eina bruzdėji
mas.

Graiką kareivių ir bulga 
ry susikirtimas

Apie Tauragės kankinimus 
duosiu Amerikos spaudai pla- 

Itesnių žinių.

Francuzij aviatoriai 
skrenda j Argentiną

Franeija, 
Du francuzų la- 

ir 
šiandie 

kelin- 
sostinę

kurie buvę Įsi
veržę Graikijon, nukauti, 
pas nukautus rasta bombų

__________ L.

ATĖNAI, Graikija, spalių 
10. — Alenuose gauta praneši
mas, kad tarp Graikų kareivių 
ir bulgarų komitadžų (partiza
nų) įvykęs aštrus susikirtimas, 
kuriame du partizanai. buvę 
įmušti. Susikirtimas įvykęs 
Graikų teritorijoje, netoli nuo 
Gornicovos. Pas nukautuosius 
buvę rasta bombų.

Sako, kad bulgarų partizanai 
buvę įsibriovę į Graikų terito-

Lenkai rengiu aštrią 
notą Lietuvai

Ultimatiškai reikalausią, kad 
lenkų ’ persekiojimai Lietu
voj pasiliautų

VILNIUS, spalių 10. [U. P.]. 
— Lenkų ministerių kabinetas 
vakar vakarą laike čia posėdf 
ir po to išleido pranešimą, ku
rio oficialiai pareiškiama, joge! 
kabinetas nutaręs “padaryti 
galą persekiojimams lenkų, ku
rie, einant taikos sutartimis, 
pateko po Lietuvos valdžia.”

Lenkų vyriausybė rengiasi 
pasiųsti Lietuvai aštrią, vei
kiausiai ultim|ątumo pavidalo, - 
notą, ir reikalaut, kad tariamas 
lenkų spaudimas Lietuvoje pa
siliautų.

Gedulos dėl užgrobimo
Vilniaus Lietuvoj

KAUNAS, spalių 10. — Va
kar visoj Lietuvoj buvo mini
mos liūdnos septynerių metų 
lenkų užgrobimo Vilniaus su
kaktuvės. Perpietį buvo vienos 
minutės tyla. Įvyko daug mi
tingų, kuriuose buvo protes
tuojama prieš lenkų persekio
jimus lietuvių Vilniaus krašte.

LE BOl’RGET, 
spalių 10. 
kūnai, Dieudonne Costes 
Įeit. Josep-h le Brix, 
išskrido iš čia tolimon 
nėn — į Argentinos
Buenos Aaires. Skrenda Nun- 
gesser-Coli aeroplanu. Jie tikisi 
be sustojimo nuskristi į St. 
Tjouis, Senegalijoj, 2,700 my
lių tolumo, iš ten per pietų At- riją per Jugoslaviją, 
lantą į Natalą, Brazilijos kraš
te, o jau iš ten į Argentinos 
sostinę.

I

Tramvajaus ir automo
bilio susidurimaš

Du asmenys užmušti, devyni 
sužeisti

VIENNA, Austrija, spalių 
10. — Iš Sofijos praneša, kau 
vakar ten įvykus didelė demon
stracija, makedoniečių lyderių 

Demonstrantų 
plakatai skelbė: 

nepriklausomos 
ir “Mes reikalau

jame taikos ir laisvės.”
Nors Bulgarijos vyriausybe

(neva susirūpinus išlaikyti tai-1 mburg-Lippe, 
ką su Jugoslavija, vis tik at- Vilhelmo sesuo, \ kuri yra 
rodo, kad didelė bulgarų dalis 
remia agitaciją už Makedoni
jos autonomiją.

Bulgarijos užsienio reikalų

metų amžiaus našlė, i 
už jauno ruso, Aleksandro 
bkovo, Bonno universiteto 
dentb, 27 metų amžiaus.

Bombos sprogimo 4 už
mušti, 12 sužeistu

kurie buvo Peki- 
Čang Tsolino 

paimti nelaisvėn, 
jogei “krikščionių ministeris Burov pareiškė, kad

F»?nig Jlihsianas, Bulgarija turinti labai atsar- 
prikalbinęs šansi gini elgtis ir nesikarščiuoti tuo 
gubernatorių Jen'mėtu, kad Jugoslavijos sienoj

Pasak jo;

Penki asmenis žuvo 
viešbučio gaisre

Rado du prohibicijos 
šnipu nužudytu

su Bulgarija.
Tuo tarpu Anglijos ir Fran- 

cijos diplomatai Sofijoj ir Bel
grade daro i 
už akių konfliktui, kurs 
komitadžų veikimo gresia 
Balkanuose.

SAN FKANC1SCO, Gal., spa
lių 10. — Gaisre, kurs čia su- 

Jugoslaviją naikino Eugene viešbutį, sude
gė penki žmonės, kurių pavar
dės nežinomos. ’

DENTĄ
BONN, Vokietija, spalių 10. 

—Princesė Viktoria zu Schau- 
buvusio kaizerio

611 NEW YORKAS, spalių 10.— 
ištekėjo smarjęUS bombos sprogimas 

'Al~ vakar sugriovė keturių aukštų 
stu" gyvenamų butų namus 416 

West 35-toj gatvėj. Keturi as
menys -— dvi moterys, vienas 
vyras ir vienas vaikas — bu- 

•vo užmušti, dvylika kitų, jų 
tarpe devyni vaikai, pavojingai 
sužeisti, 
padėjęs 
kta.

LAIŠKAS ĖJO 63 METUS

Du

Kas ir dėl ko buvo 
bombą, iki šiol nesuae-

LONDONAS spalių 10. — 
laiškas, kurs buvo išsiųstas 
iš Knightsbridųe 1864 metais 
ir adresuotas nekrutamųjų , t ,
nuosavybių firmai G. Head & A_?n sl;.'ake;„ ST
Co., buvo tik dabar pristaty
tas. Laiškas, tuo budu, “kelia
vo” per 63 metus.

LORAJN, Ohio,, spalių 10.— 
Elektriniam Lake Shore tarpu- 
miesčių tramvajui užgavus an-

pastangų užbėgt' JaPonas Siūlo $50,000 UŽ 
de) Pacifiko perskridimą 

kilti --------
’ TOKIO, Japonija, spalių 10.
— Japonų milionierius »Kume- 
jiro Taki paskelbė, kad jis ski
riąs 100,000 jenų ($50,000) 
tam japohų aviatoriui, kuris 

10., pirmas perskris 1928 metais 
čia per Ramųjį vandenyną iš Ja-

Skridikas

angliakasiai užmuš
ti dujų sprogimo ORĄ

,tynias mylias nuo čia, du au
tomobiliu važiavusių žmonių 
buvo užmušti ir devyni tram
vajaus pasažierių sužeisti. Už
mušti buvo Wm. Bates jo 
uošvis James Shepherd, abu
du iš Lnkewoodo.

CLEVELAND, Ohio, spalių 
10.— Miesto parke rado vakar 
du negyvu asmeniu. Jų kūnai 
buvo kulipkų suvarstyti. Ty
rinėjimai parodė, kad tai butą 
dviejų prohibicijos šnipų iš 
Philadclphijos, vienas Erneat 
Yorkell, 30 metų, antras Jhck
Brownstein, 24 metų. Manoma, septynioliką įvairių pramogų ponijos į Ameriką, 
kad jie buvo butlegerių misi- įstaigų, padaręs daugiau kaip turi vartot japonų darbo aero- 
viYi į parką ir nudaigoti.

HUNTINGTON, W. Vat, 
spalių 10.— Prie Hill Fuel 
kompanijos kasyklose vakar Į- 
vyko dujų sprogimas, kurio 
darbininkai buvo užmušti.

du

DIDELIS GAISRAS

REVERE, Mass., spalių 
—Didelis gaisras sunaikino

$300,000 nuostolių. planų.

LINCOLN, III., spalių 10. — 
Lewis Evans, 26 pietų am
žiaus, tapo tęismo nubaustas 
metais baudžiamojo kalėjimo 
už pavogimą iš grosernės $2.50 

‘vertės valgomų daiktų.

Trys traukinio užmušti

PARKEBSBURG, W. Va., 
spalių 10. — Pasažieriniam 

Chicagai ir apiolinkei federa- Ra|timore and Ohio traukiniui 
lin- bi as šiai dienai pra- užgavus, netoli, nuo Washing- 

• ton Bottom, automobilį, trys
Debesiuota, apie vakarą gali juo važiavę asmenys buvo už- 

but lietaus; mažumą šilčiau; mušti, 
stiprokas niainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 40ir 62° F.

buvo Keturi vaikai sudegė
ALBUQUERQUE, N. Mex„

Šiandie saulė teka . 5:57, lei- spalių 10. — Naktį, kilus jų 
džiasi 5:17. Mėnuo teka 6:12 namuose gaisrui, 
vakaro.

žuvo ugny 
keturi piliečių Garcia vaikai.

■ ■< .... ......................U ■ ..... J.; , . k.„. ,

TRYS ŽMONĖS ŽUVO AERO- 
\ PLANUI NUKRITUS 

IR UŽSIDEGUS

FLINT, Mich., spalių 10. — 
Aeroplanui, kuris ką tik buvo 
pakilęs aukštyn, staiga nukri
tus žemėn iš 100 pėdų aukštu
mos, užsimušė jo pilotas Wm. 
Clunie ir du pasažieriai. Jos. 
Holser ir Carl Ebert. Nukritus 
Žemėn ir gazolino tankui eks- 
.pliodavus aeroplanas buvo ug
nies sunaikintas. žuvusiųjų 
kūnai taipjau labai apdegė.
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“BAYER ASPH9N"
UŽTIKRINA SAUGUMį Į TarP ChicafM

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

B AVĖ R

^notaff^J 
the

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus“ ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jųsMar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Gaivos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerų maistą, pui
kų patarnavimą ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

VVhite Star Line 
Red Star Line

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasalierius ant 
musų laivų turi privatiškų už
daromų kambarį. Jei jus ma
note važiuoti

- LIETUVON

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Lietuvių

Bridgeportas
Po koncerto

Lėktuvas užmušė lietuvį
Antradienis, Spalio 11, 1927

A

JŪSŲ AKYSKą Gydytojai Sako Apie

akys tai jūsų

100 N. LaSalle StM Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

didelis turtas, 
ir sykiu apsau-

“Ar aš ištikiTĮją galiu rūkyti be įrita- 
cijos savo gerkles, jei mano gerkle yra 
nepaprastai jautri, ir jei aš rūkyčiau 
tiek kiek tik noriu?” 7

C\r

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio iasigydymo 

paaitarkit »i»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis m?- 
tų pasekmingo nra- 
kMkavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ft 
slaptų ligų, jdms y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

Spalių 9 d. ant Juozo Ane- 
liuno (kuris dirbo prie Cicero 
ir 63-ios gatvės) užkrito lėk
tuvas (aeroplanas) ir sutriuš
kino jam galvos kiaušą. Nelai
mingasis be žado tapo nuga
bentas į ligoninę, kur neužil
go ir mirė.

Aneliunas gyveno 4219 S. 
Emerald avė. Paliko moterį, du 
aunu ir dvi dukteris.

laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. Velionies kūnas*iš išv. 
Jurgio bažnyčios bus išgaben
tas į av. Kazimiero kapines.

Eu
pagrabų įstaiga.

esą*Visokių dailės mėgėjų 
ma. Pavyzdžiui, didžiuma 
tuvių. atsilankiusių užv 
“Birutės” koncertai), be abejo 
nes .susirinko Auditorijos s ve-i laidotuvėmis rūpinasi
tainėn tikslu pasiklausyti dai- deikių 
nų ir muzikos. Vienok esmi I 
tikras, kad buvo ir tokių, kurie 
atsilankė pasigerėti drabužiais, 
netik moteriškais, bet ir vyriŠ- į 
kais.

Ir tie drabužiai jiems taip 
patiko, kad paliko savo, o pa
siėmė patikusius. Žinau vieną 
lokį įvykį gerai. Tūlas Bridge- 
porto biznierius, koncertui pa- 
srbaigus, apsivilko plo.sčru ir 

I jau važiuos namo. Bet žmoni , 
įsako: “Pašoksime vieną šokį.’ . 
Biznierius sutiko. Pasidėjo! 
ploščių ant krasios, apsisuko 
porą kartų apie salę ir jau va 
žinos namo. . 
kur paliko ploščių. Jis žiuri • 
kad ploščiaus jau nebėra. Jc 
vietoj palikta nusmahiotas kle 

t nei 
musę i

jonkos apsiaustas. Neik 
skrybėlės. Taip k v?l< 
biznieriui bt skryulv< 
ploščiaus namo važiuoti.

“Artistas,” nuniaukęs 
nieriaus ploščių, matyt, 
gerą skonį, nes ploščius 
naujas ir ne 
kau, visokios 
silanko ir į 
mus.

*

Raselam!
Antradienyj, spalio 11 d., 

įvyks susirinkimas delegatų tų 
draugijų, kurios palaiko Auš
ros knygyną. Susirinkimo pra
džia 7:30 v. v. Vieta: Aušros 
knygyno kambariuose, 
Michigan avė.

Draugijų delegatai 
būti visi susirinkime, 
nužiūrima, jogei tame 
kimo veikiausia bus 
klausimai, liečiantys [

Ateina pas krasią knygyno taktiką, knygyno dar
buotę.

Kam rupi kultūrinis knygy- 
darbas, tas privalo būti.

Reporteris.

109(X) S.

privalo 
kadangi 
susirin- 
pakelti

no

biz- 
turėjo, 

buvo: 
visai pigus. Sa 

dailės mėgėjų a t 
lietuvių parengi

Cicero, III.
Raportuoja Rautas

pa-

*
Sekmadienyje, s-paiio 

Auditorijos svetainėje 
Laisvės pašalpimo kliubo 
giška vakarienė. Buvo <

rūkymą, gerklės apsaugojimą
Skelbimas 
nuomonėmis 
gydytojų *

paremtas
11,105

Nina Morganą —
Žymi operos ‘žvaigždė, sako: 

Nei viąnas nežino aprubežiuavi- 
mų dainininko privatiSko gyveni
mo. Daugelis pasismaginimų yra 
uždrausta. Aš rekomenduoju 
Lucky Strikes, nes tinka mano 
gerklei ir suteikia smagumo. Aš 
pastebėjau, kad daugelis daininin
kų sutinka tame su manim’,

> 9-‘tą 
įvykt 

i (Irau 
dalina 

mos dovanos tiems, kl.ubo na 
riams, kurie neėmė iš kliube 
daugiau

Kompozitorių Vanagaitį 
i-.kant galima dainuoti apie 
c?rc šitaip: (nata valco)

Cicero, Cicero miestas 
mažas,

Lietuvių pilna kur tik eisi 
Kai nuvažiuoji pasisvečiuoti, 
Rodos kad Bridgeporte tujen

nc

Kur mus lietuvių šiandien ne
rasi

nutaręs 
ties iŠ 

jban iki

kurie neėmė
kaip dešimtį metų pa- .■ 

Kalbamas kliubas yri 
neimti įstojimo mokės- 
naujai įstojančlų kliu-1 
sekančio susirinkimo.

—Reporteris.

EET

*

A

hoples Furniture Co.
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVftS' CHICAGOJE .

Pečių Skyriai
Šiose Krautuvėse yra pilnai aprūpin
ta su geriausiais Amerikos išdirbis-

• čių pečiais. — Čia esti didžiausia rin
kinis naujai pagerintų pečių.

‘•ALCAZAR” “CROWN" “MOORES" IR T. T,

Rusiškas ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

3511-16 Rooscvelt Rd. 
arti St. Louis Av 

CHICAGO, ILK

A \ . .’ V

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi VVholesalnikai ir 

Rakandų Išdirbėjai

lURNlTURt TO"

41’6 43 Arctor Av, .1922-32 So. Halsted St. 
BrigLtoa Parke Prieš 19th Place
M- Kh.IAS, v edčjas * j. NARNOMIS, Vedėjas

Labai prieinamoms kainoms. 
Lengvais išmokėjimais.

Lankantieji šias Krautuves 
yra pilnai užtikrinti gauti 
pilną patenkinimą. — Tą liu
dija tūkstančiai musų pasto
vių rėmėjų. — Galite jų pasir 
klausinėti.

•Palikim Cicero, sukim į 
“Šautus”.

Važiuokim Roselando link.
Taip yra dainuojama. Kai 

kurie juokdariai dar buvo pri- 
lėję ir apie musų duobėtas
gatves, bet kada jie dabar at
važiuoja, tai tur tylėti, kaip
oisteriai, nes gatvės lygios ir
naujai pataisytos.

* * *
Aną kartą mano kam a ra tas 

rašė, kad p. Jaškunas ieško dar
bo, dabar U ko Kaului patirti, 
kad p. Joškunas pardavinėja 
anglis. Anglys yra geros, nes 
pats Raulas pirko ir gali tai pa
tikrinti.

* * *
Ponios surprais parių rengė

jos dabar jau varo kalbas slap
tai iš ausies į ausį, kaip kad 
darė kadaise “bootsai“ parda
vinėdami “rojaus skystimėlį“. 
Mat, Raulas jau vieną parę pa
garsi no-parašė, tai los kolek- 
torkos bijo, kad Raulas nesuži
notų sekretų. Cbicagoj tai Rau- 
’a’. žino daugiau, ten kolektor- 
ki ; dilba ant lil'ty-filty beizės. 
Taip ir reikia. Kvailos kolek- 
tcikos butų, jeigu nedirbtų už 
!"fly-filty. Ikll! Kiek darbo ir 
'riuso reikia kolektorkai padė

tai jus nei vienas nežinot.
turi spešial 'pasidabinti. Jei- 
iau prastai atrodo, tai bent 

kvieną dieną, kada tik eina 
1; uoli, turi nusiprausti, pa- 
’ d hioti ir biskj Jipstiko 

dili, prie zerkolo ekstrsaiz 
i pad-ryt’, kad mokėtų su vyru 

pasijuokti, pai’ulinti. 
sakant. Tai butų bai-

I T-l
kk

™o LARGESIO*"

ik ’T vii 
1 r^tuvišk
kn, jeigu r. ketų imti tiek, kiek 
gautum, bet čia reikia gauti 
ku< ilgiausia, tenka derėtis 

į u su. negu Max\vell strylyj. 
ir su viena kita kolektorka lenk
tyniuoti, m s jeigu mažiau gau
si kolektos, tai į pirmas eiles 
nepakliūsi, tavo vardas jau ne
bus “pirma gaspadinė“, tai čia 
yra ir darbas nelengvas. Mat 
Raulas yra perleidęs daug ko- 
lektorkų ir žino jas pilnai, kuri 

1 yra kam tikus, kuri ne. 'baigi 
, Raulas ir mėgina užtat padėti, 
jeigu ne darbu, tai bent pata-

| Juaų
Saugokite savo akis 
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted St.

išmokit Orussmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master jDressmaking 

(%llege 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

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 statė rooms
Didelis skaičius gydytojų, didelis skai
čius jų vadovaujančių gydytojų, įvai
riose dalyse Jungtinių Valstijų, nese
nai to buvo paklausti.
Ar jus manot, iš jūsų patyrimo su 
LUCKY STRIKES cigaretais, kad jie 
mažiau įrituoja jautrią ir švelnią gerk
lę, negu kiti cigaretai, kokia jūsų nuo
monė?
11,105 gydytojai atsakė —
“TAIP”.
Jus gal pastebėjote laikraščiuose ir 
žurnaluose nuomones tokių žymių žmo
nių — operos dainininkų, aktororių ir 
aktorkų, žmonių žinomų viešame gyve
nime, ir radio pranešėjų. Tos nuomo
nes yra paremtos nuomonėmis kurių 
biznis yra žinoti ką sako.

TS TOASTto

’>) šiuo liudijam, jog iųes že
minus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumų viršaus 
paduotojo pasakymo. i

I.ybrand, Ross Bros. 
& Montgomery

Accountants and Audilors 
New York, July 22, 1927

it’s toasted”
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSeTI

rimais.
Taigi, kaip Raulas yra specia

listas, tai jis ir permato, kad 
pasekmės yra tik tuomet geros, 
kada veikiama su pilna^siste
ma—^prisirengimu (gabumų ma
žai tereikia, nes tai beveik yra 
prigimtas dalykas).

Taigi reikia tvert, taip -sa
kant, uniją arba tarybą, pasi
dirbti savo konstituciją ir tuo
met veikti.

* * *
Kiek laiko atgal buvo sureng

ta parė vienai motenei. Ji gavo 
vertės $185 dovaną. Po paros 
iš jos iškolektavo pirmą savai
tę $30, antrą — $35 ir t. t., kol 
neatėmė

Kazimieras Skirka prisidėjo 
prie Juozo Danylos biznio Malt 
Hops Jakubauskio name. P. Da- 
nyla pareiškė, kad dabar jam 
geriau, 
vėj.

negu kad buvo 14 gat-

* * *
Republikonų Kliubas

atgal, ir dar

* * <(• 
reikia rengti

reikėjo

Taigi
pares su sistema ir ne 
ką, paimti pavyzdį iš chicagie- 
čių ir lai būna obąlsis fifty- 
fifty!

supraiz 
už dy-

* « * -
Dr. Antanas Gurskis išvažia

vo ant farmų gydytis. Dr. Su- 
llivan taip patarė padaryti. Mo
teris su 2 mergaitėm pasitrau
ki’ ir jau teisme ieško perski
rk-

Paskutiniu laiku Dr.\Gurskio 
sveikata buvo labai bloga.

* * -x-
iMusų visos olos iškabinėtos 

plakatais iš miesto sveikatos 
departamento, kuriuose per- 
sergsti gyventojus nemesti iš
matų čion, bet įsigyti dėžes tam 
reikalui. Sveikatos departamen
tas pareiškė, kad jis stropiai 
tėmys, kad tai butų vvkdoma..

* # *

Liet.
sapnuoja ir sau saldžiai knar
kia. Apie 5 mėnesiai neturėta 
susirinkimo, nei nesurengta nu
tarto pikniko. Paklausus man 
kai kurių žmonių, kame daly
kas, sako “žinai, musų žmo
nėms politika tai svetimas die
vas, o kada prieš pat rinkimus, 
tai kas kita, ten mat jau reikia 
darbininkų — “vačerių”, kurie 
gauna mokestį. Well, tai kas 
kita - kožnas nor uždirbti.“

* * #
Demokratai turi savo Uliube 

kasdien kokį nors veikimą.
* -Yt *

Socialistų kaip ir nėr — nie
ko negirdėti.

* * *
Iš kairiųjų, komunistų: jie 

Cicero nesirūpina. Kritikuot 
kritikuoja, bet darbo nėra. 
Jir.ms geriau, kad žmogus butų 
Rusijos 
kos.

o ne Ameri-

*
Draugija au

ga turtu ir nariais. Kiekviena
me beveik susirinkime prisira
šo kas nors. Pereitame susirin
kime nutarta rengti kaukių ba-

* *
Kareivių

* * *
Raudonos Rožės Kliubas greit 

urės savo koncertą ir balių. 
Berods, nutarta kviesti “Biru
tę“. Ciceriečiai turės progos vėl

tarimas dykai, 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo." Ofisas

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

Crilly Building
Imkit" elevatorių iki penkto nukSto. Vy

rų priėmimo kamourys 506, — 
OIImo valandos kandie u nuo 1O 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryt 
piet. pRiiedėlyj, Seredoj ir b ubą toj nuo 
ryto iki 8 valandai vakare.

Molerų 5t>M. 
ryto iki 5 

> iki 1 po 
10

išgirsti gerą chorą su komp. 
Stasiu Šimkum priekyje. 

* * *
Vyrų ir Moterų Apšvietus 

Draugija, sako, kad stovi ne
kaip. Svarbiausia, kad nariai 
nesilanko į susirinkimus. 

* * #
Kitos draugijos pamažu vei

kia. Iš kairiųjų pusės yra jų 
kelios kuopos, turi mišrų cho
rą ir vaikų draugijėlę. Jie vei
kia sistemačiai ir po disciplina. 
Jie turi savo specialius žmones, 
kuriems gyvenimo reikalai ant
roj vietoj. Tie žmonės prižiūri 
draugijinį 
nizacij^ą, 
kas, 
eina. Bet 
(lietuviškam arba amerikoniš
kam) yra svetimi.

* * *
Kuo toliau, tuo pikčiau kal

bama apie Jaunuolių Draugijė
lę ir mišrų bepartyvį chorą. Ma
noma, kad Bed Bose tai pada
rys, nes pas juos yra spėkos ii Į 
medžiagos. 

* * *
Tuo tarpu pakaks. Vėliau g 

daugiau.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

veikimą, veda orga- 
sukoncentruoja spė

ria, ir todėl jy veikimas 
jie musų gyvenimui

Feeoamint
Liuosuotojų

Jus kramtysit
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos ..

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiamex į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų Įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau - 

. gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.'

1739 S*. Halsted St
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JEI ESATE AITRUS, SER
GANTIS ?R TURIT VIDU
RIŲ UŽKIETEJIMA VAR

TOKI! “CASCARETS"
Nebus galvos skaudėjimo, užkie- 

tiejimo, slogų ar mgštumų 
viduriuose iš ryto

Nusipirkit už 10c baksuką.
Ar turit tulžies aitrumą! Ar 

nemalonu skoni burnoje, gaišta 
jus turit nuolatinį galvos užinją. 
jusu akys, oda yra pageltonavu
si, turit pajuodavusias akis, jū
sų lupos yra išdžiuvsios. Nėra 
jokio nusistebėjimo, kad jus e
jaučiatės piktas ir nesveiko tem
peramento. Jūsų kūnas yra pil
nas tulžies aitrumo, viduriai 
neveikia gerai, jums reikia juos 
išvalyti. -Nebūk nuolat su tuo 
tulžies aitrumu, nemalonus sau 
ir tiems, kurie jus myli ir nevar
toki! perdaug pravalninančių 
gyduolių, kurios įrituoja ir ken
kia. Atsiminkite, kad daugelįs 
suirimų skilvio, kepenų, žarni 
yra išgydoma per naktį su ma-į 

taniomis gyduolėmis Cascarets
-- jos veikia, kuomet jus mie
gate. Už 10c bakselis nupirktas 
nuo aptit koriaus, užlaikys just; 
kepenis ir žarnas švariai ir jusu 
galvą vystą per mėnesį. Vaikai 
mėgsta vartoti Cascarets. nes
jiems patinka jų skonis ir jk 
neserga.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

I

Town of Lake
Klaidos pataisymas.

I

Vakarykšlėse “Nauj ienose’*, 
paminėjime pokilio, surengto 
p. Milaševičiaus ‘ reni estate 
biznio įkurtuvėms. įsiskverbė 
klaida. Ten buvo pasakyta, kad 

'pokilis buvo surengtas p. Ed
vardui Milaševičiui, o turėjo 
būti — Bernardui Milaševičių'.

Balius ir šokiai.
i

Ainity atletinis ir pašalpos 
kliubis sekmadienyje turėjo 
balių ir šokius, kūne buvo su- 

I beimti Kareivos svetainėj 
adresu 1641 So. Paulina str. 
Žmonių, ypatingai jaunimo, da
lyvavo daug. Visi smagiai pasi
linksmino, pašoko ir vėlokai 
vakare išsiskirstė namo. Klin
tini liks gražaus pelno.

Apsisaugokite su čekiais.

Pereitą savaitę štai kas pasi
taikė vienam biznieriui bučer- 
ninkui, kurio biznis yra 15-to.j 
gatvėj, arti llonore gatvės. A- 
teinn žmogus į krautuvę ir per
ka mėsos — svarą, ar porą.
Bučerninkas paduoda mėsą, c 
kostumeris savo keliu duoda 1
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rud ns vakarai jau Čia. Kpneer- 

tus, Oparas. Orkestras. <!uziką ir Futbolės Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi i 
Radiola, Atvater Kent ir Fru hman Radio. H

|>ia Lietuviškus Rekor-

Einame į namus ir Ra- 
dio setus sutaisome.

modelis kaip ant pa
veikslo už $98 ir aukš-
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk-
sciaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79. *
Užlaikome vėliausius 
Bntnsvvick ir Colum-

sis modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120 
Freshman vėliau s i

Atwater Kent vėliau

K;

,m i H:

RadioAokio tamista laukiai—parankiausio, prieina
miausią kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio. Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

Jos. F. Eudrik iIne. I
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III. . 

Tol. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

M 
M 
M
►4

šilą kuponą prisiųsdami mum arba atnešdami į krautuve, gausi
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavarde

Adresas

Be Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

%

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j musų 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.

M. LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

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

M 
M 
M

KORESPONDENCIJOS
■ ................

Rūgštumai Viduriuose
Yards 4951 

M r s. Anielia Jarusz-KaushiUas
AKUNERKA

3252 So. Halsted St.

ę NAUJIENOS, CThtcago, III.~ . i ,
tučei ninkui čekį $30. Pngr.lvo- i 
jo biznierius biskį, paabejojo! 
ar imti čekį iš nepažįstamo 
žmogaus ir nusitarė imti. Jis 
tečiaus neturėjo registeryji
pakankamos sumos cash, kac RfOnlflvil M Y
išmainius čekį. Taigi paprašęs DIUUKIJII, Iii Ii
•kostumerj palaukti, bučerninkas . ........ ....
pasileido per gatvę į saliūną 
esantį ant kampo kitoj gatvė: f Aldo choio jubiliejus 
pusėj. ‘

Nedėliojo, spalio 2 d. Labor 
Ibėgo žmogus saliunan. “Iš Lyceum salėje “Aido" choras 

mainyk, sako, “30 dolerių’ “užpečėtijo” 15 m. savo gyva-
Saliunininkas klausia, ar 1 vimo. Taip ir programoje bu- 
yra pridės čekis. “Ne,’ atšaki Vo parašyta, kad choras gy-< 
bučerninkas. “Ar pažįsti U.-jvavimą užpečėtoju, o ką jis 
žmogų, kuris tau davė šį ec užpečėtytas darys apie tai nie-i 

Bučerninkas atsakė, ka< kas nepaskelbė: turbūt užpe- 
nepažįstąs, bet manąs, kad če (ftyta pasiųs dovanų šventam 
kis busiąs geras. Trockini. “Aido” choras, ma-

Saliunininkas išmainė čekį 
bučerninkas sugrįžo atgal 
žiuri, mėsa guli ant stalo, < 
“kostumerio” jau nebėra. Tai?, 
ir paliko bučerninkui mėsa i) 
čekis. Matyt, “kostumeris" pa 
manė, kad bučerninkas nubėgi 
telefonuoti policijai arba ban
kui, lodei skubiai dingo, šim 
atveju bučerninkas buvo lai 
mingas, kad neturėjo registe 
ryje “cash", kitaip butų nete 
kęs 30 dolerių ir keleto svari 
mėsos. Kiti biznieriai turėti 
atminti aprašytą čia įvykį, ka
liems siūlo nepažįstami žmonū' 
išmainyti čekius. — Reporteri:

itykit, yra lietuviškas, tai todėl 
ir lošė ukrainiška veikaliuka, 
“Kova už idėjas". O kad žmo-i 

: nes sutraukti, tai paskelbė, 
i kad bus sulošta operetė, bet 
kas atėjo pamatė, kad tai vi
sai ne operetė, o veikalas, ku
rį -dar labiau gadino tos u k- Į 
rainiškes dainos ir prastas lo-; 
Šimas. “Aido" choras bene 
silpniausias lietuvių choras' 

IA’merikoje, o jį mokina jaunas!
vaikutis Žukas. Laike lošimoj 
Žukutis kažkodėl stovėjo prie-. 
sais sleičių ir mosavo lazdelę. Į 
Bet kada jis mosigavo vienon 
pusėn, tai choras visai kiton 
pusėn dainavo. Veikalas “Ko-

‘TKillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! 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 
acid iš skilvio kaipu saturated 
sohition of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. *Bc to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips". DvideŠimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiek oje. “Milk of 
Magnesia" yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirm ta kūno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

“DIAMOND DAZYVES"

Virftuj Universal 
State Bank

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUUREA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvia

Tel. Yards 1119

Konkursas

►
H

A. a. Juozas Adomaitis 
(L. šernas)

Lietuvių dailininkų dameį

Šerno Fondo Komitetas šiuo, 
mi kreipiasi i lietuvius daili
ninkus kaip čia, Amerikoje 
taip ir Lietuvoje, ir maldauji' 
pagaminti projektą paminklo 
kuris bus pastatytas ant a. a 
Juozo Adomaičio —L. šeriu 
kapo Chicagoje.

Dėdė šernas atvyko Ameri i 
kon 1895 metais ir buvo viena: ,

va už idėjas" yra labai men
kas ir lošėjai, sufleriui iš visų 

j šilų padedant, let ne let jį už
baigė. Nebloga dainininkė 

ičesnavičiutė, viena kuri iš jų 
i visų dar gali dainuoti, visai ne
turėjo kur pasirodyt. Laike 

■lošimo net tie patys raudonieji 
; bolševikai žiovavo ir klausė “ar 
greit pabaigs?" Ant galo, liepė 
visiem sustot ir visokiais bal
sais sugiedojo raudoną himną. 
Ir taip pasibaigė žmonių iš to 
veikalo ir lošimo kankynes.

Per pertrauką kalbėjo pru-'J 
seika. Pasakė ,kad jis yra po- į 
nos, o Bimba draugas. Ir ,dai : 
paprašė, neeikit .sako, namo", 
nes po lošimo bus šokiai, šo
kiais užpečėtijimas ir liko už
baigtas, o ant .rytojaus “Lais-1 
vė" suriko kad tokio parengi
mo pasaulis nėra matęs, žmo-1 
nūs lik juokiasi!—Bimbalas.

Ar jus žinote, kad
Rcmianties 1920 metu cenzu, Jung- 

į tinėse Valstijose gyventojų yra 35.5 
ant kiekvienos ketvirtainio mylios ar
ba aštuonis sykius mažiau gyventojų ■ 

ant ketvirtainio mylios sulyginus su 
1790 metais ir tris ir pusė sykio ma
žiau negu 1860. Ar jus žinote, tyid iš 
pirmo pabandymo jums patiks Hel-, 
marai, karalienė žymiausių cigavetų. 
Susipažinkit su Helmarais šiandie.

pirmųjų švietėjų Amerikos lie 
tuvių išeivijoje. Jis, redaguo 
durnais Savaitraštį “Lietuvą’?, 
netik daug kuo prisidėjo pri( 
išbudinimo lietuviu tautinės sa 
monės, bet ir parašė daug mok 
alinio turinio knygų. Ir todėl 
kaipo kultūriniam pionieriui 
Šerno Fondo Komitetas, remia 
masi Amerikos ‘lietuvių pažan
gių draugijų ir pavienių žmo
nių, pasiryžo atžymėti jo kapą 
tinkamu paminklu.

šis kontestas skiriamas tik 
lietuviam dailininkam ir todėl

1. Visi braižiniai (sketehes) 
turi būti aiškus ir įskaitomi.

2. Paaiškinimai ir patarimai 
privalo ateiti kartu su braiži
niais.

3. Visi braižiniai turi būti 
prisiųsti Komitetui pirm vasa
rio 1 d., 1928 metų.

4. ‘ — Braižinių artistiškumą 
ir tinkamumą išspręs tam tik
ra komisija (o ne pats šerno 
Fondo Komitetas).

5. Dailininkui, kurio projek
tas bus priimtas, šerno Fondo 
Komitetas užmokės $150.00.

6. Nepriimti braižiniai bus 
sugrąžinti atgal dailininkams.

Dailininkai, dalyvaujantys 
konteste, braižinius tesiunčia h 
informacijų reikalais tesikrei
pia į susinešimų raštininką: 
Julius Švitra, 11114 Indianą 
Avė., Chicago, III., U. S. A.

Šerno Fondo Komiteto vardu 
Stasys Kodis, Pirm.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

NUDAŽO RUDUS NAUJAI
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
rodymu 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.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Malininu k«blegrMtną

1 /M

Dasižinokit apie 
taupymų planų

6 mėnesiams išmokėjjimui
SPECIALUS KAINOS 

$35.00 pleitos tiktai, $12.50 
$7 Sanitary Bridge $4 

Be Skausmo
Musų vienatinis naujas anaesi- 
tetic padaro visą dantų taisymą 

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

135 S. State St.
Kampas State ir Adams —- 

Trečias augfitas
Atdara vakarais iki 8. Nedalioj 

nuo 9 ryto iki 12 dienų.

WENNERSTEN'S
~il3ohenrifin tfępo

• TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

x

Lietuviai
K.GUGIS

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. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURCEUONIS
Miesto Ofisas

190 No. State StM Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas . 

3335'So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:30 ikį 8:10 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 
TeL Yards 0141

Bylos visuose teismuose, -r Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiams.

GERESNIO SKONIO
■'^iŠvicži tikri apyniai 

' suriKįf&ytisi/ turtingu salyklu 
Nėt<i Aitificialių Prieskoniu

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

OPTOMESTRIST
CZHB 

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

db;l jūsų labo
Norėdami pinigų aut mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įslaigą.

s.
809 \V. 35th St. 

.(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0011—0774

NATARIUŠAS
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.

Advokatai
♦

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Park 8895

*—■ -............

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repablic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Mlchigan Avė. 
Tel. Pallman 5950 

Specialistas Abstraktu 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6Q77

A. A. OLIS
S

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
F#tnyčio«

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
b’-ičiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se I igose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avė.

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

Nedčlioj pagal sutarti

r ' * "" ’ 1 **
Telephone Yarda XI>4

DU. MAURIGE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Dd B 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 32K
V.. ■ ------------------------------- ■

DR. HERZMAH
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexcl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St, Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po plet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

u.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas b 
elektros jlegą j nau 
Jv.a ir senus namus b 
mainom naujas liarn 
pas j senas; duodam, 
ant. lengvo išmokė ji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

-- -........------ -------- ----

Garsinkitės Naujienose
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droYi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas: Booseveit 85K

Maskvos “Pravdoje” (rugsėjo m. 16 d.) pasmerkė Taura
gės sukilėlius ir išpylė kibirą pamazgų ant Lietuvos social-$8.00 L
demokratų ir liaudininkų gaivų.

L5I
.75

Įdomus jau yra ir pats Kapsuko straipnio antgalvis: 
i “Pučas Lietuvoje”, o turinys dar įdomesnis. Tenai skai- 

8c tome:
18c
75c •

Kaip įnirusį kmogų 
pažinti

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ....... .............. .......
i^usai metg _____________
Trims mAnasiams_______
Dviem mėnesiams ----- ------
Vienam minėsiu! ________

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija .. . ...............
Savaitei ..... „..............—....
Minesiui —....... ......... .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paktui

( Metams ------- ------------------« $7.00
Pusei metų_ ___  8.60
Trims mėnesiams ........ .......... 1.75
Dviem mėnesiams-------- ----- 1.25
Vienam minesiui ________ .75

Lietuvon ir kitur uiaienluosei 
(Atpiginta)

Metami _________ ....._____ - $8.10
Pusei raet^----------------- -----  4J0
Trims raiuesisms X68 I
Pinigus reikia sh|sti pakto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

OPOZICIJA BOIKOTUOS SMETONINĮ 
•REFERENDUMĄ”.

“Del nepilnų telegrafo pranešimų sunku dar nu
statyti pilną vaizdą tų atsitikimų, kurie įvyko Taura
gės mieste rugsėjo mėn. 9 d. Bet nėra abejonės, kad 
tenai įvyko pučas, kurio priešakyje stovėjo kai kurie 
kairiųjų liaudininkų, social-revoliucionierių, ir social
demokratų.

“Komunistai, kaipo principiniai visokių pučiu 
priešai (! “NT Red.), tuose įvykiuose visai nedalyva
vo (kokie geri!-“N.” Red.)... •

“ ‘Kairieji’ liaudininkų, social-revoliucionierių, iri 
socialdemokratų vadai nesugeba prieiti prie masių ir
nuo apačios organizuoti plačią kovą prieš fašizmą.: perdaug ^užimtas visokiais rei- 
Todel jie atsižada nuo bendro fronto su komunistais t lvalais, kad -rimtai galvoti apie

x • •• ............................    /L, .mirties problemas, žmogus

žmonės neboja mirties.—Kiek 
kas metai miršta žmonių.— 
Gyvybe ir mirtis. — Gyvų 
žmonių palaidojimas.'— Se
novės pasakojimai. — Plau
kų augimas.— Kaip moteris 
atgijo grabe.—Artistės Held 
mirtis.—šunes numirėliui pa
žinti. —Trys budai mirusio 
žmogaus pažinimui.

grabuose 
gulinčius 
kad pas 
nagai ir 
yra

žmonės buvo

nėra
yra

Dvidešimtas šimtmetis yra

prieš fašistus. ‘Kairieji vadai’ sugeba tik pučus da
ryti, kurie darbininkų klasei ir vargingiemsiems val- 
stiečiams neneša nieko daugiaus, kaip tik žalą. Ne- sibaigia. 
senai fašistinės valdžios laikraštis pagyrė socialde- nyčios mažiau

Red.) B'yvenimą “anapus grabo”; jos 
juo tolyn,, tuo labiau pradeda 
[žemiškais dalykais rūpintis.
i Du bilionai žemėj gyvenan- 

sušaudymai, tai vadai ištesėjo tiktai pasiųsti delega- cių žmonių be didelio susiru- 
ciją pas karo ministerį ir arkivyskupą, kad ‘užprotes- pinimo laukia galo. Jie leidžia 
tuoti’ prieš areštus. Apie kokią nors rimtą masinę laiką, kaip kaliniai kad leisda- 
kovą jie visai negalvoja.

“Vienoje telegramoje pranešama, kad Lietuvos kilsuodavo įvairius klausimus, 
kuriam jų teks 

pirmam su savo galva atsisvei
kinti.

PaskuttTrės žinios rodo, kad visos Lietuvos partijos, 
išimant fašistus (smetonininkus ir federantus), yra nu-' 
tarusios boikotuoti smurtininkų sumanytą referendumą 
konstitucijos pakeitimui. Taip praneša “Naujienų” ko
respondentai ir taip rašo Vokietijos ir Anglijos spauda. ■

Reikia pasakyti, kad boikoto taktika yra keblus da
lykas. Kuomet žmonės yra kuriuo nors dalyku sujaudin
ti ir jiems leidžiama tuo dalyku pareikšti savo nuomonę 
balsavimu, tai aktingesnieji elementai vistiek eina bal
suoti, nežiurint/kad ir partijos atkalbinėja juos nuo to. 
Konstitucijos gi pakeitimo klausimas, be abejonės, yra 
suinteresavęs nemaža žmonių Lietuvoje. Daugelis gal 
eiti balsuoti, nežiūrint boikoto, da ir dėl to, kad “referen
dumas” bus pirmutinė proga piliečiams prie smurtininkų 
valdžios parodyti savo politinį nusistatymą.

Šitokiose sąlygose sunku iš anksto numatyti, kokių 
rezultatų duos tas “tautos atsiklausimas”.

Bet Lietuvos partj^d pasirinkimas boikoto kelio yra 
pilnai suprantamas. Tenka pažymėti, kad tas pasirinki
mas tapo padarytas paskutinėmis savaitėmis, daug-maž 
apie tą laiką, kai Įvyko sukilimas Tauragėje. Vai. liaudi
ninkų spauda pirmiaus neretai prasitardavo, kad refe
rendumas busiąs atmestas, vadinasi, ji laikėsi tos nuomo
nės, kad opozicija dalyvaus balsavime ir dauguma balsų jone, ar tik neišsikraustę jisai iš proto. -----------------
bus paduota prieš valdžios sumanymus. tai esą taip ištikimi Smetonos valdžiai, kad pastaroji juos

Į boikoto pusę Lietuvos partijos ėmė krypti tuomet, net girianti savo organe, ir kartu jie rengia “pučus” (gin- 
kai paaiškėjo, kad valdžia ne tiktai rengiasi vykinti re- Įduotus sukilimus)! Jie negalvoja apie jokį masini judėji-

mokratus už jų lojalumą (ištikimumą. “N.” 
fašistų valdžiai. Ir dabar, kuomet prasidėjo smurtas 
prieš socialdemokratų ir liaudininkų organizacijas ir

paprastai pasidaro testamentą, 
apsidraudžia ir tuo viskas pa- 

, Net šių dienų baž- 
bekalba apie

vo Franci jos kalėjime, kuomet 
siautė teroras. Jie gyvai dis-

darbininkų klasė atsakė į valdžios terorą generalio “^žinodami, 
streiko paskelbimu. Jeigu tai tiesa, tai reikia pasa
kyti, kad prie dabartinių apystovų toks streikas Lie
tuvoje negali pasisekti. Nors nepasitenkinimas tarp: 
Lietuvos darbininkų ir vargingesniųjų valstiečių di 
delis, bet masės dar tebėra pasyvės.

“Lietuvos Komunistų Partija nepasiduos pučiz- ta į žemę.
mo ūpų įtakai. Ji stengsis pakreipti savo pusėn pla-'tenka atsisveikinti 
čiasias darbininkų ir valstiečių mases aktyviai kovai cos Sl 
prieš fašistų diktatūrą.“

tSkaitai žmogus šitą Kapsuko vapaliojimą ir ima abe-
Socialdemokra-

te pažymėjo, kad pirm palai
dojimo butų jai gerklė per
plauta. |

Pasakojama taipgi, kad se
novėj pas įtaikydavo 
rasti kniūpsčiomis 
lavonus. Arba vėl, 
numirėlius išaugdavo 
plaukai. Tai, girdi, 
dymas to, kad 
palaidoti gyvi.

t Bet, tiesą pasakius, tai 
jokis įrodymas. Žmogus 
negyvas, kuomet jo smagenys 
nustoja funkcionuoti. Tačiau 
kitos kūno ląstelės per kai ku
rį laiką dar gali 
veikia, sakysime, 
teles, tai plaukai 
augę. Pravartu 
lieti, jog ne visi
sutinka su tuo, kad numirėliui 
plaukai auga. Jų manymu, “iš
augimas barzdos” pareina nuo 
to, kad tankiai numirėlio oda 
labai susitraukia, 
oda susitraukia,
esantys plaukai labiau išsiki-

veikti. Jeigu 
plaukų ląs- 

nepaliauja

mokslininkai

O kuomet 
tąsyk joje

Nors yra didelė retenybė pa
laidoti gyvą žmogų, bet mir
ties pažymiai pravartu kiek
vienam žinoti. Dr. Pietrusky 
sako, jog dar visai nesenai 
atsitiko toks dalykas. Mirė mo
teris. Tą faktą pripažino dak
taras. Moters lavonas tapo į- 
dėtas į grabą. Aplinkybės su140,000,000 žmonių. Vienas mi-

i lianas tonų žmonių mėsos, sidėjo taip, kad prisiėjo gra-
1 kraujo ir kaulų tampa užkas- tas atidaryti. Tatai tapo pa- 

. Kas metai mums daryta. Susirinkusieji tiesiog
i ant visa- stabais išvirto, kuomet jie pa-Į 

i su savo draugais, gimine- matė, kad grabe gulintis lavo
mis ir pažįstamais. Praeis dar nas pradėjo krutėti. Moteris 
kiek laiko ir mes nukeliausime tapo nugabenta į ligoninę 
ten, iš kur niekas jau nebe- išgelbėta nuo mirties, 
grįžta..— ! Laike paskutinės

Toks jau visų musų likimas. Anna Held, | _
Bet nežiūrint į tai, kad mir-.tisle, irgi atsitiko nepaprastas 

lis yra kasdieninis reiškinys, i dalykas. Daktarai 
niekas negali tikrai pasakyti 

ferenclumą priešingu konstitucijai keliu (nedavus savo i^ą ir skelbia generalį streiką! .kas yra mirtis. Daugiau to.
Jei šitaip butų parašęs Pruseika, na, tai pasakytum:! ra atsitikimų, kuomet negali- 

dažnai ne- in“ ?*«**«.. *«>• ^j“si 
jvybe, o prasideda mirtis.

i pasakyti 
žmogus yra* gyvas, ar ne. 
kodėl yra mahoma, kad 

T. . i , i , .v i. tais tampa palaidoti ir gyviJisai parodo, kad Maskva yra priešinga generaham [įmonės.
t treikui ir ginkluotiems sukilimams prieš smetonininkų Sakyti, jog ir musų laikais 
diktatūrą. Jisai tauzija apie kokią tai kitokią “masinę pasitaiko nemažai tokiu atsi- 
kovą” . Bet jeigu anas dvi priemones atmesti, kuomet vi-itik‘m^» žmonės tam-
r oks visuomeninis judėjimas yra uždraustas, tai kokia 
“masinė kova” tuomet pasilieka? Pasilieka tuomet tiktai jį

sumanymų apsvarstyti Seimui), bet ir neteisėtai atimda
ma balsą žymiai daliai piliečių. Įsakydama savivaldybių paprasta istorija — tas “darbininkų vadas” 
įstaigoms ruošti balsuotojų sąrašus, valdžia, būtent, nuro- <alHo ne tik savo “galvojimo” aparato, bet ir kojų, 
dė joms, kad balsavime galėsią dalyvauti tiktai piliečiai, --laskvoje “ant burdo” gyvenantis Kapsukas tais 
sulaukę 24 metų amžiaus, o ne 21 metų, kaip nustato iki idiotiškais posmavimais parodo ką kitą.
šiol veikiantys Lietuvos įstatymai.

Šitas sauvališkas balsavimo teisių atėmimas jauniems 
vyrams ir moterims nuo 21 iki 24 metų amžiaus paver-

~ j.....v.v

Dei tais yra sunku 
savo

Kar- 
i, ar 
Štai 
kar-

, vargu ga-
Daktaras paprastai ga- 

pasakyti, ar žmogus yra 
miręs, ar ne. Bet pasaulyj 
yra daug ir tokių kampelių,

ir

i ligos 
pagarsėjusia

su 
ar-

Ne gana to. Valdžia dar ir kitais savo darbais eina 
prie to, kad jos sumanytasai “tautos atsiklausimas” butų 
gryna komedija, neturinti jc-kips moralinės nei teisinės žodžiai — arba gal dalyvavimas svetoniniam “refe- 
reikšmės. Opozicijai neleidžiama nei spaudoje, nei susi-\ en(jume”.
rinkimuose laisvai kritikuoti valdžios siūlomus konstitu- Faktinai tuo budu Kapsuko lupomis Maskva pareiš- ^ur I'r^e mirusiojo nėra gali- 
cijos pakeitimus; karo stovis tebeveikia ir smurtininkai ]Ja, kad komunistai nekovos prieš Lietuvos smurtininkus,^akt^ras p«kivesti. Ten, 
nei nemano jį pašalinti, besiartinant “referendumui”; pa-net trukdys tą kovą, kuomet ją ves socialdemokratai ir Y rinX
galiau, pasinaudodama kilusiomis Tauragėje riaušėmis, liaudininkai! šuniškesnio nusilenkimo diktatoriams'ne- kaip jau sakiau ne visuomet 
valdžia šimtais areštuoja opozicinių partijų žmones visoje ,,anma nė jsivaizdouti. j.ati pasakyti, ar Žmogus yra

miręs, ar ne.

Pastaruoju laiku 
mirties klausimas 
Dr. F. Pietrusky 
universiteto sako, jog kai ku- 

i daktarai negali 
\ ar pacientas 

yra miręs, ar ne. Esą yra bu
vę atsitikimų, kuomet dakla
jas pripažino pacientą mirusį,! 
o tasai po kiek laiko atgijęs. Į 

Londono daktarų suvažiavi- 
le buvo irgi < disku šuo j amas 

: mirties klausimas. Ten buvo 
į patiekta trys budai, kaip pa
kauti mirusį. Suvažiavimo ko- 
Imitelas raportavo, jog Anglijoj 
ir Amerikoj toks dalykas yra 
tiesiog neįmanomas, kaip gyvo 
žmogaus palaidojimas. Bet esą 
nerviškų žmonių nuraminimui 
ne pro šalį ir visi trys budai 

: pavartoti.
Senovėj žpiones daug ma

žiau težinojo apie gyvybę iri
mirtį? negu' šiandien yra ?/'■ 

;noma. Užsilikę raštai pasako
ja apie tokius atsitikimus, kaip 
belaidojami žmonės atgydavo.

1 Galėjo, žinoma, atsitikti, kad 
kai kurie žmonės atgijo tada, 
kai jie buvo palaidoti. Kokio 
likimo jie sulaukė,—apie tai 

inčra reikalo kalbėti.
Tie senovės pasakojimai 

kartais įvarydavo žmonėms1 
tiek baimes, kad jie sugalvo

davo keisčiausių dalykų. Pav. 
Lady, Garvagh savo testamen-

dalykas. Daktarai pripažino 
ją mirusią esant. Dviem valan
dom praslinkus tapo pastebėta, 
jog ji kvėpuoja. Daktarai dė
jo visas pastangas jos gyvastį 
išgelbėti, bet veltui. Po trum
po laiko artistė nustojo kvė
puoti, ir šį kartą ant visados.

Dr. Pietrusky yra tos nuo
monės, jog nėra tikro budo 
mirusį žmogų pažinti. Jeigu 
žmogus nekvėpuoja ir jo širdis 
neplaka, tatai dai nereiškia, 
kad jis yra negyvas. Sakysi
me, nu.) elektros sunui tymo

|:.mogus nustoja kvėpavęs ir jo 
irdis paliauja pLkuii. Tačiau 

’ankiai jis gali būti atgavintfis.
Tarp senovės žmonių Lu,’a* 

vo labai keistų būdų mirusį 
žmogų pažinti. Pavyzdžiui, Ju
lijoj buvo auginama ypatinga 
,unu veislė. Indai manė, kad 

žmogaus kūnas yra surištas 
nu siela sidabriniu j-iulu, Kurį 
Ijk tie šunes tegali matyli.“ 
Jeigu siūlas nutrūksta, tai 
nmogus miršta.( Prie mirusio 
žmogaus indai atvesdavo šu
nis. Jeigu šunes pradėdavo 
staugti, tai būdavo ženklas, 

.‘kad žmogus yra tikrai miręs, 
10 smaugti šunes, girdi, pradė; 
davo todėl, kad jie pastebėdai- 
vo nutrukusį gyvybės siūlą.

Žinoma, jokis apsišvietęs 
žmogus šiandien netiki, kad 
butų‘koks ten gyvybės siūlas. 
Jis labiau yra linkęs manyti, 
kad mirusio žmogaus kūnas 
išduoda tam tikrą kvapą. Ka
dangi šunes pasižymi nepa
prastu uoslumu, tai visai ga
limas daiktas, jog jie pradeda 
staugti, kai užuodžia numirėlį.

Pažinimui mirusio žmogaus 
britų daktarų komitetas reko
menduoja šiuos budus. J pjovi
mą rankos toj vietoj, kur dak
tarai paprastai skaito pulso 
greitumą. Jeigu žmogus . yra 
gyvas, tai iš žaizdos (mat, ar
terija tampa praplauta) pra
deda kraujas bėgti. Jeigu 
kraujas nepasirodo, tai žmo
gus yra negyvas. Tos rųšies 
operacija, suprantamas daik
tu. >, pritinka daryti tik dakta
rui.

Antras būdas yra jau gan 
senas; jis susiveda prie to, 
kad ant lavono padedama, sa
kysime, labai tvirtos gorstyčios. 
JeigD žmogus yra gyvas, tai 
toj vietoj, kur randasi gorsty
čios, oda? parausta. Tankiai ten 
net pūslės atsiranda.

Trečias būdas yra visai ne
pavojingas, ir kiekvienam pri
einamas. Reikia paimti siūlą 
ir su juo kiek galima 
suveržti pirštą. Jeigu 
yra gyVas, tai pirštas 
tinti. Jeigu po kelių 
užriišmb pirštas visai
maino, tai žmogų galima skai
tyti negyvą esant.

Jeigu pasinaudojama visais 
tais budais, tai tikrai galima 
pasakyti, ar žmogus 
rsę, ar ne.

Tokios nuomonės 
Britų Mokslo Gildos 
tas.—K. A.

tvirčiau 
žmogus 
pradeda 
valandų 
nepęrsi- .

yra m i-

laikosi 
komi te-

Lietuviai Daktarai

Lietuvoje.
* Kuomet žodžio ir spaudos laisvė visiškai sutrempta, 

stipriausių partijų veikėjai sugrusti į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklą, o ant visų gyventojų galvos iškelta 

„ karo komendantų kurtiščia — prie šitokių apystovų, žino
ma, apie jokį laisvą žmonių valios pareiškimą negali būti 
nė kalbos. » ' ,

Todėl tai Lietuvos partijos ir nutarė paskelbti boiko- inento> komunistai pasiliko sėdėt parlamente kartu su 
tą projektuojamam “referendumui”, šituo atžvilgiu da-/,uoc . ..r. _ _
bar, rodos, pilniausias solidarumas viešpatauja visose ne . . . . . .. _ . _ . - .
valdžios partijose, pradedant socialdemokratais ir bai-1 
giant krikščionimis demokratais ir tautinėmis mažumo
mis (gal tik komunistai, sulig Maskvos direktyvomis, ne- , 
atsisakys nuo balsavimo).

Kaip sakėme, mes neapsiimame spręsti, kokių pasek
mių gali šitą taktiką atnešti, bet viena yra aišku — tai, 
kad “referendumas“, kurį boikotuoja visos politinės par
tijos, nepašalins krizio, prasidėjusio Lietuvos gyvenime 
po gruodžio 17 d. perversmo. Jisai nepatenkins visuome
nės ir nestabilizuos tautininkų rėžimo.

Yra žinių, kad kartu li tuo humbugišku “tautos atsi- 
klausimu” valdžia nori pravesti ir Smetonos rinkimus į 
prezidentus. Mat, ji jaučia, kad kraštas perdaug gerai 
žino, jogei Smetona buvo išrinktas neteisėtai. Bet ir iš to 
nieko neišeis. “Rinkimai”-, įvykinti aukščiaus nurodyto
siose sąlygose nesuteiks dabartiniam uzurpatoriui dau
ginus autoriteto nė per nago juodumą. Liaudies akyse 
jisai, kaip yra, taip ir paliks ne prezidentas, bet respubli
kos konstitucijos laužytojas!

Bet tai juk ne pirmas kartas, kad bolševikų vadai taip 
Igiasi. Kai buvo fašistiškas perversmas Bulgarijoje, tai

Bulgarijos komunistų partija (žinoma, sulig įsakymu iš 
Maskvos) pareiškė, kad ji esanti “neitralė”. Italijoje, 
kuomet Mussolinio gaujos ėmė žudyt socialistų ir kitų de- i ie vokiečių 

į nokratinių partijų vadus ir šios paskelbė boikotą parla- tikrai pasakyti, M • • • S • •• _ « _ . 1 -v . « Itri 1

; Lietuvos diktatoriams Maskva laižosi ypač dėl to, kad 
i ji nori juos panaudot prieš Lenkiją, su kurią jie dar nėra 

. susidraugavę.

*

vėl pradėta 
diskusuoti. 

iš Brieslau

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1-3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Map!ewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, Ilk

DR.MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6 :80Nuc

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

t

MASKVA REMIA SMETONININKŲ DIKTATŪRĄ
Po pricd-nga to, kad komunistai neva esą priešingi 

“pučams” (ginkluotiems sukilimams), Vincas Kapsukas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 19Ž6 metais. Apdaryta ......................  ......
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokyklomis ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,

« kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta ^isl Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. «

KAUNO ALBUMAS ,......................   50c
Knyga paveikblų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRSV6S RAŠI’AI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............    50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistus 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...........................   55c
Namų darbai, naminė sąskaitybe ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913
DK. A. J. BERTASH \

3464 So." Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 
'Ras. 3201 So. Wallace Street
* 'T ..... ............ 11 ■ 1 ■■

| |l, III

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phono Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicafo, III.193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Dr.A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Mcfrgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DRu M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46U1 So. Ashland. Tek Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

T

Office Boulevard 7012

LIETUVIS DENT1STAS 
4615 So. Anhland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekoe 

CHICAGO, 1LL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.



Antia lieii's Sj.aHo '1, 1‘'7 w?wjr*Nrw. ni.

SILPNOS STRĖNOS GREI 
TAI SUSTIPRINAMOS

Tei. Boulevard 4139

TIK
pabandykit ir nusipir-

Prenumerata metamu 
Pusei mėty .
Kopija ........................

$2 
$1 

20c

Mandagu
Geresnis ir Pi-

Už Ki

Pasaldina 
saugoja Hveikntų. Butelis 
vaistinėse.

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
i’. SEVERĄ CO., Pept. 
A. Cedar Kapida, lowa.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertus tyrimo akių Ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Rldpf., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dienų. 

Tel. Canal 0523.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

m a s.

J. F. Einikis Komp,
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 ST Hermitafce Av.

Tel. Ya.rds 1741 ir 4040 • 
SKYRIUS

4447 So. Fairhcld Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

Tei. Boulevard 3669

SKYRIUS
1410 So. 19 Ct, Cicero

Tel. Cice-o £794 ir 8094
SKYRIUS

3201 Auhurn Ave„ Tel. Blvd. 3201

skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc. 
kad pačiof Naujienos
V ra nauenutoa

PETKAS UIROMKAS
šu šiuo pasauliu 

palio 8 dienų, 9 valandų vaka
re, 1927 m., sulaukės 38 metų 
amžiaus, gimęs Kėdainių mieste 
Lietuvoj, paliko dideliame nu
liūdime moterį Balbina, sūnų 
Petrą 14 metų ir dukterį Ireną 

11 metų, švogerį Bruno, švo- 
gerką Stanislavų, o Lietuvoj se
serį Michaliną. Kūnas pašar
votas, randasi |230 S. VVestem 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Spalio 12 
dieną, Seredoj 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių (44 ir Fairfield 
Avė.), kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Petro Cironiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai ‘ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Avogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Boulevard 
7667.

Spalio 9 dieną, 5:30 valandą va- 
kaie, 1927'm., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Viieikių Filija, Viensėdis, pali
ko dideliame nuliūdime moterį 
Magdaleną po tėvais Bajoraitė, 
2 dukteris, Stanislava ir Oną, 2 
tinus, Juozapą ir Vladislovą, 

seserį Oną. brolį Jurgį, 2 švoge- 
riu, Joną Bružj ir Jonų Bajori
ja, 2 švogeikas, Barborą ir Ma
rijoną ir kitus švogerius ir svo
tą i .s, o Lietuvoj brolį Antaną 

į Domicėlę. Kūnas pašar- 
. randasi 2919 So. Emerald\ atas

Avenue
Laidotuvės įvyks Ketverge, 

Spalio 13 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas j šv. 
kazirrtiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Aleliuno 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

uliudę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Brolis, švogerkos ir 
š\ogeriai.

Laidotuvėse patarnauja 
. Jus Eudeiki*. tel. Yards

gra-

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunkų daiktą, Jeigu jums skauda 
strėnų muskulus, jeigu “šaltis yra į- 
siętlęs jūsų strėnose”, arba jei jus 

Į kenčiate dėl lumbago, vartoki! Red 
1 Cross Kidney Plasterį ir jus gausite 
greitų«pagalbų.

Jis teikia pagalbų .silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo- 

j Litinį automatiškų masažų ktekvie- 
I nu kūno judesiu, tuo pašalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliacijų 
apimtam kimo audiny. Gyduolės 
persisunkia per odų ir eina tiesiog 
į silpnas, skaudamas ivetas, nusil
pusius muskulus, malšina skausmą, 
gaivina pavargusius nervus ir at
stato iiuosų muskulų veikimų.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Hed Cross Kidney l’laster su raudo
na flanele užpakaly. Visose vaisti- 

I nėse.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Birutės koncerto

Nuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

Sncfjor llkaiiD
Couflf) £>prup

*
(Inkaro Ruiiea Vaistus Kosuliui) 

Visuomet Reikalukite Tik
“ANCHOR”

(Ut.rkit. "ENKSR")

itea?
Muse

The Cbmrnon Sense neaiui naon
Neleiskit savo skaudamai gerklei i*, 
sivyntyti j kų nors pavojingo. Gydy- 
kit greit. Ganraliokit Sovera’e Antl- 
septo’i reguliaria’. Jos sustabdo skaus
mą ir praialina pavojingus slogų pe
rus. kurie pagimdo |ritaciją.

Antiseptol yra aukitos rųiies skys
timas. Nepalyginamas dėl burnos plo
vimo arba gargaliavimo. Pasaldina 
k vapa “ 
50c. visuose

J? .

S, D, LACHAVIGZ
Lietuvių Graborius 
ir Balzainuotojas 
231 i W. 23rd PUce 

( hieago, 1)1.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiąusia 
Reikale rneMilu at
sišaukti, o mano C 
darb i busite užga- į 
nė(jinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

A. MASAI8KIS 
GltABOItlUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangu-, bulei kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė 
chicago. ILL.

J. F. RADŽAS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j e 

Laidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gral*ų išdir
by stės.

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

SKYRIUS:
S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

TURISTAI RUSIJON
Rusų bolševikų valdžia apvaikščios 

10 metų savo viešpatavimo. Jie nori 
kad iš kitų šalių atvažiuotų kuodau- 
giausiai žmonių pažiūrėti jų apvaikš- 
čiojimo. Tam tikslui Jungtinėse Val
stijose sus tvėrė tam tikra draugija: 
“Russian Travel Bureau”, Amerikoj 
ji vadinasi American-Russian Travel 
Agency. Ji suteikia visas reikalingas 
informacijas norintiems atlankyti Ru
siją.

Pirmutinė keliauninkų grupė jau 
yra organizuojama por People’s Tra
vel Burbau, Room 1222, 29 Broadvvay, 
Ne\v V orke ir kelių kitų agentūrų. 
Užsisakyti vietas galima iki spalio 14 
dieno4. 2 Ta partija išplaukia Cunard 
laivu ’Lancastria”, spalio 21. Praleis 
dvi ’iiąpas Londone, vienų dienų Co- 
penhagene kelionėj į Rusiją. O ten 
išb <s 23 dienas ir pamatys visų ap- 
\3 kščiojimų Maskvoj ir Leningrade.

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Po to, kni “Naujienose” pa
sirodė karštos polemikos dėl p. 
Vaičkaus teatro vaidinimo 
“Dviejų kelių”, žmogus imi 
plunksną ir ranka pradeda dre
bėti iš baimės: gerai, parašysi, 
o tau ant rytojaus per zubus, 
per zubus. Ale nerašius negali
ma apseiti, perdaug svarbią 
Chihigos lietuviuose rolę lošia 
“Birutė”, kad nutylėjus apie 
jos koncertą. Taigi iš kalno pri- 
sipi'tžjslu kaltas, na, o pagriu
vus] argi kas muš?

Labiausia man patiko “Atsi
sveikinimas su tėvyne”. Teko 
nugirsti iš žmonių, išmintingų 
dainoje, kad solistės galėjusios 
Luti geresnės. Tiek daug ir aš 
išmanau, liet ve abejonė: jei 
jos butų geresnės, ar dainuotų 
mums, Chicagos lietuviams? Ar 
nevažiuotų Italijon operose dai
nuoti? 'taigi tegali jau ir pras 
čiau dainuoja, ale mums, o ne 
kitiems, ir lietuviškai, o ne ita- 
lioniškai.

Matote pradėjau nuo galo. 
Vienok žinote — kas kam skau
da, apie tai jis ir kalba. Man 
labiau “Atsisveikinimas” pati
ko, todėl pirmiausia ir prabi
lau apie jį.

Dabar nuo pirmos programo 
dalies pabaigos. Ve jums “Nu
grimzdęs dvaras”. Kas čia ge
riausia pasirodė? Pats p. Ši m 
kus. Nežinau ar todėl, kad jis 
puikiai skambino, ar todėl, kad 
jis pasirašė tokią muzikų, jogei 
ji ypačiai skverbėsi ausisna, 
akomponavimas “Nugrimzdu
siam dvare” ryškiau jautėsi, 
negu dainos.

Solo smuikas. Vietomis tiesiog 
puikiai. Vietomis stokavo tyru
mo. Ot reikia kai kų nukrap
štyti, ir tada išgirsime nepap
rastus, stebuklingus balsus. 
Taip bent man rodėsi, už kitus 
nekalbu. O gal trobelis\ yra su 
mano ausimis? Greičiausia.

P-lė Vilkiutė. Balsas malo 
nūs, balsas, rodosi, ne stipriau
sias, Lct stipresnis, negu dau 
gybčs kitų dainininkų, ’l'ik ka
žin kode! lig kymus. OI, kad 
tą kymunių pašalinus, butų 
balsas kaip sidabrinis varpelis.

P-as Stpgię. Jarų teko sunki 
užduotis. Varyk tu man tokias* 
ir kijokias meliodijas per pusę 
valandos ar ilgiau be atsikvė
pimo. t

P-as Sabonis, solo, “Atsisvei
kinime”. Jis man patiko. Bal
sas tyras, skambus. O kai dėl 
interpretacijos, prisipažinsiu, 
kad kito dainuojant “Atsisvei
kinimą” negirdėjau, taigi pa
lyginti neturėjau progos. Žino
ma, ir aš esu tiek “gudrus”, 
kad supratus, jogei yra geres
nių už p. Sabonį dainininkų. 
Bet žinau taipgi, kad ir už 
anuos, geruosius, atsiras ge
resnių.

* Visas “Birutės” koncertas, pa 
imtas bendrai, priminė man tū
lą vietą Gorkio pasakaitėj “Ma- 
kar čudra”. Joje miklusis smui
kininkas čigonas Loiko kalba 
apie savo smuikų. Girdi, me
luoja dar kai kada ta ar kita 
styga, bet pataisysiu. Esmi la
biau tikras^ negu Loiko, jogei 
“Birutė” savo stygas pataisys.

Reporteris.

Netikėta mirtis
Mirė Jurgis Sikšpis, 51 me

tų amžiaus. Jis buvo \rastas 
sumuštas ir be sąmonės prie 
Wallace ir 35-tos gal. Tapc 
nugabentas į ligoninę, kur mi
rė. šikšnis buvo žinomas h 
kitu vardu, būtent kaipo Jur
gis Kairis. Jo giminės jau At
sirado.

Laidotuvės įvyks šiandien 
1:30 vai. po pietų. Iš Eudeikių 
įstaigos kūnas bus išlydėtas i į 

j Tautiškas kapines.

K uomet papra
sti cigaretai apvilia 
jumis, atsigrįžkite

. prie HELMARŲ ir 
surasit tikrą sma
gumų. Taip yra 
paderę tūkstančiai 
vyrų per pasku
tinius dvidešimtį 
metų. Jie yra 
ištikimi dėl 
HELMARŲ.
h I
T ūksiančiai vyrų t 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas- 
'dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

(b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Biidgeportas Pastaba: Mano ofisaM dabar ran

Spalio 4 d. šv. Jurgio svetai
nėje buvo surengtas upvaikž- 
čiojimas Vilniaus, dienos. Pro
gramas susidėjo daugiausia iš 
Kalbėtojų. Bažnytinis choras 
sugiedojo himną “Mes be Vil
niaus nenurimsim.”

Kalbėtojai* buvo: p. p. Brad- 
čulis, “Draugo” redaktorius 
Šimutis ir konsulis žadeikis. A- 
pie kalbėtojus galima pasakyti, 
kad p. šimutis pasirodė vienas 
geriausių, ką moka kutenti pub 
likos jausmus. Kai dėl konsu
lo, tenka pasakyti, kad jis, 
kaip Lietuvos valstybės atsto
vas, aiškiai negalėjo nieko pa
sakyti.

Bet visgi stebuklingiausias 
kalbėtojas buvo p. Bradčulis. 
Savo kalbą jis pradėjo patari
mu tiems, kurie nori žinoti, 
kaip dalykai klojasi Lietuvoje, 
vykti Lietuvon. Pasak jo, da
bar Lietuvoj esanti pavyzdinga 
tvarka. Ir jei ne 17 gruodžio 
perversmas, tai Lietuvą butų 
valdę asmenys, panašus “po
nams” nuo Canal-Madison gat
vių. Pasak p. Bradčulio, laike 
Griniaus-šleževičiaus valdžios 
tiek privisę ubagų ir girtuok
lių, kad negalėję nei karininkai, 
nei policija jų sutvarkyti, o 
tie kasdieną, pasirišę rankas 
ir kojas maršuodavę Kauno 
gatvėmis. Dabartinė gi valdžia 
sugebėjusi vienus į girias pa
siųsti, kitus ūkininkams už 
piemenis nusamdyti ir pasek
mingai viską sutvarkyti.

Ale svarbiausias p. Bradču
lio ekspedicijoj įvykis buvęs 
toks. Nuvažiavęs . jis Gardinau, 
paskui į Vilnių. Ir ką patyręs? 
Nors pats netikęs stebuklams, 
bet visgi dalykai išrodę ste
buklingai: kada -norėję lenkai 
apvainikuoti Aušros Vartų Pa
nelę (tai pastaroji nesidavė? 
—Rep.), tai tą dieną pakilusi 
baisi audra su perkūnija, jogei 
lenkai šaudė iš kanuolių,' bet 
šūvių nebuvę galima girdėti, o 
kardinolas mėginęs tris kartu: 
vainiką uždėti ant galvos šv. 
Panelės, bet tas vainikas vis 
nukrisdavęs. Todėl vargais ne
galais kardinųlas prikabinęs 
vainiką prie šono.

Ale dar stebuklingiau išrodę 
ve kas: lenkai norėję elektra 
iliuminuoti paveikslą ir buvo 
sugabenę visas lempukes iš 
miesto. Bet nei viena tų lempu- 
kių netarnavusi, visos sutru
kusios. > \

Vaizduodamas sau šiuos s te-> • • « buklus prisiminiau, kaip man 
mažam 90 metų amžiaus mo
čiute pasakodavo žiemos laiku 
ant pečiaus pasakas apie ste
buklus, o labiausia apie raga
nas. Pasakysiu betgi, kad ji su 
bytydavo ir p. Brudčulį.

Dar daugiau pripasakojo nu- 
stebinančiu dalykų, kaip jis 
Varšuvon važinėjęs, kaip kal
bėjęsis su lenkų diplomatais, 
kaip jie jam nusiskundę, jogei 
lietuviai ir Lietuvos dvarinin
kai valdantys Lenkiją, kiti net 
turėdami po du tuzinu sūnų, 
o tikro kraujo lenkų lietuviai 
neprileidžiantys prie ’ valdžios 
vairo.

Sakau, tiesiog stebėtina bu
vo p. Bradčulio kalba. Tik gai
la, kad publikos buvo mažai 
jos klausytis: gal į porą šim
tų. Vienok aukų surinkta $100 
su centai^.

Galų gale prakalbos nepasi
baigė be “accidento”. Matyti, 
buvo keletas Maskvos davatkų 
prakalbose. Visą laiką vyras, 
kuris sėdėjo užpakalyje manęs, 
murmėjo. Lšsyk kiekvienas ma
nė, kad jis girtas, bet laike 
skaitymo rezoliucijos ir užbai
gus giedoti himną, tas žmoge
lis visai pakvaito ir pradėjo 
kelti lermą. Tvarkos prižiūrė
tojai turėjo perblokšti jį ant 
grindų ir laukan išnešti. Bet 
kai išėjome laukan, pamatėme 
ir daugiau tavorščių su pro
testais ir apgailėjimais, kad 
peštynių nesukėlę svetainėje. 
Gal buvo' toks ukazas iš Mas
kvos nežinau. — M. K. š.
__________ 1______________

I _ _ _

Ęarsinkitės Naujienose

GYDO

DU. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO1

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marbhull Blvd. 
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TELEFONAS CRAWFORI) 1480 
TELEFONAS CANAL 9464 .

Roseland
Golden Star.

Base bąli sezonas pasibaigė. 
Lžbaigėm spalio 2 d. su išlai- 
niėjimu. Tą dieną lošėm Har- 
vey, Iii. — su Harvęy Blue Sox. 
Tai buvo antras iš eilės susi
rėmimas, ir Golden Star jauk
tas laimėjo — gaudamas 14'bė
gimų prieš Harvey Blue Sox 4: 
Bet tų trumpų laiką — nuo 
pradžios pirmo lošimo, kuris 
įvyko balandžio 24 d., iki spa
lio 2 d., galima užrašyti isto
rijoj Golden Star Kliubo auk
sinėmis raidėmis. Metiniame 
susirinkime sausio 7 d., 1927. 
Golden Star Kliubas nutarė ak
tualiai pradėti lošti Base bąli 
ir tam tikslui paskyrė sumą 
pinigų iš iždo padengimui iš- 
kaščių. Pirmas susirėmimas 
naujai suorganizuoto -Golden 
Star Base bąli jaukto (tymo) 
įvyko balandžio 2^ d. Palmer 
parke su White Eagle lenkų 
jauktu.Golden Star laimėjo. Tai 
buvo musų debiutas. Pirmame 
lošime dalyvavo sekantys na
riai: E. Klemavičius, J. Dap
kus, K. Rimkus, P. Norbot, E. 
Tašakarnįs, .L Nainis, K. 'fra
kas, Yureviczius, J. Fryeras, 
P. Gudas ir A. Kasparas. Tas 
pirmas lošis pasiliko ilgų lai
ką atmintyje daugelio kliubie- 
čių, kurie mate eigą lošimo. Jo
nas Fryeras buvo metėjas 
(piteher), o Povilas Gudas gau
dytojas (catcher). Rezultatai 
— Golden Star '(>, o White 
Engies 0. '

Sekančiame susirinkime į ei
les Golden Star bolininkų įsto
jo P. Zinkus, sukis ir A. Ku- 
lešius. Jau jauktas pasididino. 
Po 3-čio susirėmimo, kurį tu
rėjom su Chicago Ileights bo
lininkų jauktu, įstojo W. Ro
manas, Begalis, Gedvilas, Kravė- 
nai, du Tarnas ir Fra-
nas. Varnas Ki-avenas ateižyme- 
įo kaipo metėjas (piteher) su
sikirtime su Wanderors A. C., 
kuriame Golden Star išėjo per
galėtojais į 14 imingų.

Po supliekime \Vanderer A. 
C. gavom savo tarpan broliu: 
Yuknius, Juozą ir Tarną. Pas
kutinis (gėliau visiems žino 
mas kaipo “Red”) labai genu 
metėjas bolės (pitehe ), kuris 
ilgainiui daug prisidėjo prie iš- 
laimčįimo Golden Star rungti
mi! su kitais. Praslinkus porai 
savaičių gavom A. Stankų ir 
V. Domikaitį. Putam prisideda 
prie musų A. Benikas, P. Exti- 
nas, W. Gricius, l’rlika ir J. 
Bartulis (mctejas-pitaher), ku
ris atsižymėjo paskutiniame lo
šime prieš Harvey Blue Sox, te- 
davęs musų oponentams 7 iš
mušimus (hits), o mūsiškiai 
gavo nuo jų 15 išmušimų (hits) 
nuo 2 medėjų bolės (pitcher’s).

Tai yra musų trumpa Golden 
Sar Kliubo istoiija. Parodant 
veikimą tos mažos saujalės pir- 
mutiniųjų musų bolininkų Gol
den, Star Kliubas sugebėjo su
traukti geriausias lietuvių bo
lininkų spėkas šiej apielinkėj 
bei visoj C.hicageį. Ir mes, kai
po nariai to Golden Star Kliu
bo, turime kuo pasididžiuoti, 
o už vis daugiau prieš ki
tus kliulms, priklausančius Fe
deracijai Lietuvių Kliubų. Bet 
neprivalom pamiršti ir musų 
kliuhiečių mėgėjų besbolo mu
sų draugų pašalinių. Musų Rose- 
lando biznieriai iv profesiona
lai, kurie vienu bei kitu hudu 
prisidėjo ir pagelbėjo mums

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

das naujoj vietoj 
DK. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589___________ i__ _____t_______ 

gausiai lankydami lošius musų 
jaukto ir remdami, ar mes iš- 
lošėm ar pralošėm.

Tenka tarti padėkos žodis
I >r. I. E. Makar - vedėjui Gol
den Star. base bąli jaukto. Ir 
aš žinąu, kad sutiks visi su 
manim, nes daktaras L E. Ma- 
kar dirba pagal savo išgalės, 
kaii> geriau permanė, be jokio 
atlyginimo iš kliubo pusės. Jo 
darbas nenuėjo veltui. Pirmi 
metai tai yra sunkiausi ir ang
lų patarlė sako: “first year the 
harderst”). Bet I)r. L E. Makar 
gali pasididžiuoti ir sykiu su 
juom kliubiečiai, nes per tą se
zoną Golden Star base balt 
jauktas išlošė 14, o pralošėm
II lošimų (games), daugiausiai 
pradžioje sezono. Nuošimtis vi
so jaukto (team) yra 560. Per 
tą laiką gavome 198 bėgimus 
(rims), 281 išmušimus (hits) 
prieš musų oponentų 190 Il
gimų (runs) 215 išmušimų 
(hits). Tą rekordą yra sunku 
sumušti bile vienam jaukini 
(team) turėdami omenyj, kad 
pirmas metas ir vien tik lietu
viai, nariai Golden Star Kliu
bo, aktyviai dalyvavo lošiuose. 
Kliubas vna dėkingas l>r. L E. 
Makar už jo triūsą. Neturime 
pamiršti ir musų rėmėjų ((boos- 
ters), o jų turim daugybę. Kas 
gali susilyginti su mumis skait
liu rėmėjų? Nemanau, kad at
sirastų nors vienas.

(Bus daugiau)
G. S. Kliubo Korespondentas

Bridgeportas
S'imano Daukanto Draugija 

laikė mėnesinį susirinkimą 
spalio 2 dieną Auditorijos sve
tainėje. Atidarius susirinki
mą, pirmininkas T. Janulis 
pranešė, kad vienas musų drau 
gijos narys S. Petreikis, pasi
mirė. Tai pirmininkui prane
šus, visi draugai pareiškė liū
dėjo atsistojimu vieną minutę.

Nutarimai pereito susirinki
mo skaityti ir priimti. Raportai 
apie sergančius narius išklau
syti ir priimti ir nutarta pa
šalpos mokėti visiems. Paskui 
sekė raportai iš Susiyienijimo 
draugijų ant Bridgeporto ir iš 
Lietuvių Auditorijos bendro
vės. Raportavo P. Killis. Iš ra
portų paaiškėjo, kad Susivieni
jimas draugijų rengia didelį 
koncertą lapkričio 24 dieną. 
Raportas priimtas. Paskui T. 
Janulis išdavė raportą apie 
rengiamą musų draugijų kon
certą spalio 39 dieną Lietuvių 
Auditorijoj. Pranešė, kad vis
kas eina gerai. Komitetas dar
buojasi idant koncertas pavyk
tų, ir nariai pardavinėja tikė
tus. Kai kurie narių net po 
kelias serijas pardavė.

koncerte bus platus progra
mas. Bus dalinamos dovanos 
laimėjusiems. P-nas Alex Ju- 
nevičia aukoja sidabrinį setą 
peilių ir šaukštų vertės $25. 
Petras Knabamakštis aukoja 
kumpių vertės $6. Illinois Fur
nitūrų CoJ aukoja elektrinę 
grindų lempą vertės $20.

Simano Daukanto draugija 
ir komitetas kviečia taip na
rius, kaip visue nenę atsilanky
ti spalio 30 dieną į Lietuvių 
Auditoriją ir užtikrina, kad 
linksmai laiką praleisite ir visi 
bus užganėdinti. Dar primenu, 
kad šiame vakare duodamos 
dovanos nariams, kurie neėmė 
pašalpos i er 12 metų.

—P. K. nutar. rast.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia

Brighton Park
Nelaimė lietuvių šeimynoje.

Mateušns Uratu pas. 2523 \\. 
45 place pereitą šeštadienį va
žiavo su savo šeimyna auto
mobiliu į Oak Forest. Ties Ci
cero avė. ir 1 18-ta gatve kitas 
automobilis kirto j Pratapo au
tomobilį. Šio automobilis apsi
suko ir nuo staigaus ir netikė
to sukimosi iškrito iš automo- 
biiiaus p-no Pratapo sunūs, 10 
metu berniukas. Jis skaudžiai *

Nelaimė atsitiko 10 valandą 
ryte. Vakaie apie 6 vai. vaiku
tis mirė. P-uų Pratupi? sūnūs 
išrodė grakštaus sudej’nio, bet 
buvo nepaprastai aįxiov.inotas 
muzikaliu jautrumu. Jei vaiku
tis butų užaugęs, kas žino, ra
si bu tume susilaukę nepapras
tų gabumų muziko. Vienok li
kimas jam skyrė ką kitą.

Vaikučio kūnas pašarvotas 
tėvų namuose. Laidotuvės bus 
ketvirtadienyje išryto j šv. Ka
zimiero kapines. — Reporteris.

Nuo Redakcijos
Jau buvo tiek daug rašyt 

apie p. Vaičkaus teatrą, ka< 
skaitytojams ikirė.io. lodei 
gauti Fulmina Frango ir Al 
girdo straipsniai -už ir prie

FRADKKiT ŠI AN UI K 
tojai visoje faly.je pripažysta

REIKALINGA veiterka į restaų- 
rantą, darbas dienomis; atsišaukit 
tuojau. Universal Restaurant, Norkus 
savininkas. 750 W. 31 St. Tel. Yards 
5377.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Vyrai
I

Kurie

Nori

Pinigu

Pasimatykit su manim tuojau. 
Malonus ir lengvas darbas. DT- 
DELfi MOKESTIS. Nuolatines 
vieta su DIDELE ATEIČIA. Di
džiausia proga kokią kada turė
jot. Turit būti švariai apsirengęs

Mums
yra 
reikalingi

3 vyrai. Todėl pasimatykit su 
ipanim tuojau.

MR. ANTHONY,

VYRAI! VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS

Senai įsteigta firma pradeda ką 
nors naujo, šie darbai yra labai 
gerai apmokami, jei tik pradėsite 
TUOJAU. Jus galėsit dirbti lietuvių

GAS. Mes išmokinsime jumis 
iųs lurif lineli mažiausiai atj 
metus an žirnis Jei norite už 
DAUG PINIGŲ kas savaitę, 

[inatvkit su manim tuojau.
MII.

Ruoni 906

Automobiliu savininkai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BEKERNP. retail ir olselio, mai-j 
pysiu į real ostale. Phone Hemlock kambarių apt. 
6028. 1 eųuily. ---------- —-----—----------------- r* lotus. Parduosiu į uiažesnPARDAVIMUI barbernė ant 2-ju n....... ..tk,. r.a 811 
kėdžių, visa arba pusę, greit ir pigiai, i Milu’imkee avc 
Priežastis pardavimo, nesutikimas Į 
partnerių, 2404 W. 46th Pi.

pardavimo,

5 Real Estate For Sale 
Na m ai -že mė Pardarim ui

12 APT. namas, dideli 1 ir .» 
, . mainysiu, $16.000 

mainysiu į mažą namą ar 
.............................. * .... ^. n| išmokč- 

barbernė ant 2-jų |ų narną arba farmą. A. SIIEPANEK, 
Albany 6369.

Real Estate For Sale
,Pardavimui

GERIAUSIS bargenas North West 
aide, 5 kambarių eottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit: ,
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė.
Kedzie 7891

Miscellaneous
Įvairus

___ ______ „ -_______  , PARDAVIMUI lotas per savinin- 
PARDAVlMUl grsornė ir bučernė. ką, 25x125, prie VVestern Avė., tar

senas biznis išdirbtas. Visokių tautų pe 73 ir 74 St. M. L. Carmichael, 
apgyventa apielinkė. (’ash biznis. 10018 S. Sangamon St. Vakarinėj 
6747 So. Western Avė.pusėj gatvės.

RĘSTA V RANTAS. Sena ir gerai--------------- *---- ---------- —------- -----
išdirbta vieta. Greitam pardavimui %
nebrangiai, 2507 S. Halste<l St. 12 APARTMENTU namas, 2934 

, n i Bellc Plaino avė., po 4 kiunbarhis,BARGENAS Puiduvimui iokIuu- (|s kI1,M,s lul!)'s r>()ylį-, ,„.l0.
rjmtas su minkštų geninų vu'lu. I Kils h 2 k.lrl) |i||ijl) •rik|.|ls pirkiny,, (Į 
lysas, pigi P*didelių d 1 du- rcn(|:»s. Savininkas Bueking-
vių, 24X E. 157 St. tlaivea III. ; |įultl 0877. ,

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro-
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučornių, į 3 AUKŠTŲ mūrinis namas ant 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariaį iš už-: stone Basement, $17,000, 3—5 ir 3—4 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin- Į kambarin kambariai šviesus, kam- 
kas 2917 W. 63ar St. Į pi nė plati elė, netoli “L” ir gat-
___ ______ ________ _—ivokarin 2 karų garažas, 1312 N.

\ HoVne avė.,- netoli Division st.
Phone Humboldt 8152Exchange—Mainai

MAINYSIU bungalow | lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu i lotą.

THE 11OYAL MORTGAGE & 
REALTY CO. 

Hemlock 8300

MAINYS
Grosernes, 
Bilčerne.s, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
didelių, 
mažu, 
vidutiniu.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Camtl 4960

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Parduri m u i

SU mažu įmokėjlmu paJite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, jrali pirkti ir už cash. 
Namas randasi paik oje Mar-
(TUette Park apielfrikcje, tik BARGENAS. Parduosiu arba mai- 

’ • . . ,. nysiu 6 kambarių naują mūrinį bun-
trejetas blokų nuo parkų, arti galow, furnas šildomas, 2 karų gara- ............... • • • -M—MK- IJe.

! tuvių kolonijoj. Savininkas, 3617 W. 
60 PI. Republic 06x11.

gatvekarių ir bouJevarų. PirkS-1 *««, netoli mokyklų ir bažnyčių, 
jas gaus lengviausias išmokėji 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7111 S. t'amphell Avė.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalovv, karšiu vandeniu šil- 

Į domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažus, $3500 cash. kitus 
kaip rendą. 5942 S. Talmf.n avė. 
Tel. Prosncct 5765.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTAST, 2812 W. Van Buren 
St. West 0749.

HELTCOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot nower, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Eric St. Austin 4204.

15 PLATŲ BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra moderninis na

mas, flatai po 4 kambarius, viskas 
išrenduota, $12,000 į metus, gerai fi
nansuotas, turiu atiduoti savo $30,000 
eųuety šią savaitę už gerinusį cash 
pasiūlymą arba mainysiu į lotus ar
ba mažesnį namą, šaukit savininką 
Columbus 0121.

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, 
musų 
dėsi t 
Harr. 
1820,

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & lltg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

lengvais išmokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra-

darbą, Bell Contracting Co., 
0697 vakarais' ir nedėlioj Plaza

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. People’s Plbg. & lltg. 
Sup. Co., 490 Milwaukee avė. llay- 
markel 1018—4221.

PARDAVIMUI naujas npartincn- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—1 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su 810,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjiiną. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant jūsų lolo 
arba musu loto tik hiskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford avė. Irving 2634.

10 FLATU namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį Įmokėjimo. VVALTER .1. PAUL, 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

NEBRANGI biznio 
flatų, kaina $15,500, 
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara- 

1 žas.

prapertė, 2 
mūrinis na-

2 FLATU namas, 5—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškas, įmūrytos vanos, tile va
na, 117 ir Loen Avė., $2500 cash. 
Anderson and Carlson, 52 \V. 1121h 
St. Pullman 3195.

PARDAVIMUI — $5000 cash, len
gvais išmokėjiinais, 15 apt. kampi
nis namas, 80 ’ kambarių, įplaukų 
811,000, bargenas $60,0(10. šaukit J 
savininką. Tel. Edgewater 14122 
915 Lafayette Pk\vy.

4316 Milwaukee nvo. 
Kildare 7491.

----------------------------------------- -------- SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

SPECTALIAI, VEIKIT TUOJAU mis kainomis plumbingą ir namų 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, apšildylno reikmenis, arba Įvedant 
prit Grand Aye., netoli, pabrangs ke- nieko nejmokant per' 2 metus iš
lota tūkstančių dolerių kaip tik 40 mokėti. South-End Plumbing Heating 
f ėdu cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

Supply Co., 2108 S. State St.- Calu- 
met 4200—2029.

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar- 

BUDAVOTOJAS pasiūlo, I)e Luxe bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. išmokėjimais. VVestern Construction 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk- Co., 6559 S. \Vestern avė. Phone 
cijos. nėra geresnių Chicagoj, atdaros Hemlock 3768.
kasdle, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $15,000. 's 
cash $3,000.

Savininkas Kildare 3695

PIGIAI per savininką naujas mu- 
; rinis bungalow, parduosiu už geriau- 
. sį pasiūlymą, arba $500 įmokėti ir po 
! $40 j mėnesį, 2 blokai i pietus nuo 
Belmont kai-ų, 2914 N. Lotus Avė.

*)ld (.ro'ti cigaret-us kaipo geriausius 
. iirnrt tu* kokie iki šiol buvo išdirbti '

• ;t«. kvkto >4«liit>in?tojo.
Išpardavimas Old Gold cigaretų yrn 

uinU smarkesnis negu spėjama ju ii 
c'.bti ir skaitytojai šio laikraščio išti- 
ki ii i'.i yra tla/mingi, jei gauna jų nu- 
'ipiikti pas savo cigarų pardavinėto-’

Jei nesate dar vienu rūkytojų Ohl i 
Gold cigatetų, tai dabar yra laikas j 
•nulieti iuos rūkyti, ju. surasite, kad' 
Old Gold cigaretai yra ka< nors nau-į 
jo cigaretuose.

Tanaka • juose yra puikus, ir turi 
•okj skonį kurio dar iki šiol nesate ra- ' 
gavę. Jie ra kerta Į liežuvį ir neįri-j 
’.uoia gerklės. 
Gold cigaretu? 
be i

uloniobi-

MARIONAVA. 2—6 kainb. mū
rinis, skiepas, garažus 2 karam, 
mainysiu ką turit.

JADVYGA V A. 3—I, skiepas, 
kai, mainysiu j didesnį arba 
liavą namą.

PALM EB SQUARE. 3—5—6,
biz

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 

' 80 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 

J 5910 Irving Park blvd. Kild. 8091
PARDAVIMUI per savininką 6( 

kambarių kampinis namas, !* 
rų mūrinis garažas, vandens lašų į 
vana. moderniškas, su $4 
veikli. 5500 W. Ilutchinson St.

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas pigiai. Mažas įmok ėjimas, 1807 
So. Peoria St.

KAINA numažinta iki $4000. Del 
užbaigimo naminių reikalų, reikia 
greit veikti, 4 flatų mūrinis namas, 
4-5 kambarių, garu šildomas, 6441 
Sangamon St.. nauja kaina $18.500. 
Ilayden and Stone, 738 W. 64th St.

gerą tlurl»q nei J«» V-

Lžilirlikite ekstra pinigų savo 
l'uosaine 
8 vai, v

Ofisas atdaras 
Matykit

JAMES V EB H
Ruoni 348

29 S. La Šalie St.

r V, be 1

Arm-itage 1422, 2 fl.

J MAINYSIU nedidelį ręsta u ra n tą, 
i lietuvių ir lenkų apgyvento) vietoj, j 
bile ką: automobilių, lotą, 1721 South 
Jefferson St.

ATSAKANTI KOMPANIJA 
1:1 metai pasekminga biznyje, išmo- 
i ins gerai prasilavinusius du vyrus, 

Jus galit rūkyti Old vjrj 95 metų, pastovaus ir gerai ap- 
■.•■o”----- rytą> diena ir vakare mokamo biznio, Chicagoj arba iš ar-
įritaci.ios gerklės. Nėra sukosėji- tirnij miestelių. Ne real estate arba 

•no išrūkius ir visa vežimą. fonai. Malonus surprizas laukia ju-
Skaitykit Old Gold eigaretų cartoon ,u> ateikit čia. Turi švariai išrodyti. 

skelbimus šiame laikraštyje. Išsi-1 Atsišaukit nuo 11 rvto iki 2 po pietų. I __ 
kirpkit juos ir įsiklijuokit į knyga.~ ............
Jie suteiks jums užtetinai juoko ir' 
praleiskit linksmai valandą su šeimy-! 
na ir draugais. Jie telpa reguliariai ' 
šiame laikraštvie. 1 ,St. Mansfield 2949. W-.—■ III ■IMI ■! .    11 — M.   ■ . Į, ,    . ,. . . M |

Real Estate For Sale
Nainai-Žemž Pardavimui

NAUJAS murinis bungalow, ber
žo trimas, ugnavietč ir knygynas, 
.stikliniai porčiai, karštu vandeniu 
šildomas, prie geležinkelio ir gat- 
vekarių, tuojau galit gyventi, spe
cialiai

Room 910, 53 W. Jackson Boul.

CLASSIFIED ADS
Announcements

____________Praneli mai

Roseland. Spalio 11 d., 8 vai. va
kare, Aušros kambariuose, 10900 So. 
M ir h i gan 
šio delegatų susirinkimas, 
sirinkime bus svarbus 
portas 
vakarą, 
reikalai, 
atsilankykite paskirtu laiku.

—r J. Tamašauskas, sekr.

ivvks Draugijų Sąry- 
Siame su- 

komisijos ra- 
$urengimui Austos knygynui 

Reto bus svarstoma svarbus 
Visi dtlegatai ir delegatės

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
mrJevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČJONJy

ka. $500 ĮMOKĖTI
urns- l«š $76 i mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt.; 
1000 ga?it ren‘hĮ $45, naujas, gražus 2 apt. kar-, 

štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans-j ARCHER Avė. distrikte, bloke 6000 
portaci.ia i

•tams Gatve cementuota ir apmokėta,' Kicke'r,
’. įulnėra išlaidu. Imkit Kedzie Avė. karą

iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka- ‘

U S III l III I vi. • V IX J ■ <4 l 4 C» HH ' 4 0 0
eroit augančioj apielinkej, S. VV. K kambarių namas, lotas ’8.3x 
i Kylu, mulnysiv. i ruimų , 126. $B.SOO, casli $2OO<I rir^mužluu K.
.6 rniru.ntiiAi-i ir nnmulrntn. , l(ickt*r, S. S>t. Ix>uis Avtt.

l* BARGENAS. Našlė turi parduoti 
irt t uj 11 «• i «■» >

. "> dideli kambarini ir pusr\ cs‘
j’ knmlmrhikąsj stikliniai porčiai, 
*’ sas ir visi įrengimai ir apmokėti,'

remtos *“.> į mčnesj apsimoku pats j ri,s> arba Archer Avė. karą iki bai pigiai, ‘ biskj įmokėti, kitus leng-
per save, sJO.lO, cash • 3001, kilus spauldin^Ave. ofisas 4486 S. Spauld-jvais išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam- 

. |l)0 <u nuošimčiais. Belmont . inf? Tel. Lafayette 9570, arba barių namas, 2 vanos, vištininkas,
6778. kreipkitės prie savininko 4358 South ’ furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164,

--------- - - Spaulding Avė.
GERAS investmentas. Pardavi-į-----------------*

mui 3 nauji murintai 2 flatų na- j GRAŽUS 8 kambarių murinis
mai, a—a kambarių, moderniškas, 1 |)Unga|0Wt 4 miegruimiui, 1 

? —JI — 4 IT « •* t V 4 ■ < 1 V* 91 __ | ’

1 ! ina, savininkas priims $'2000 cash,
$16,000. —a- N. Oak 1 ark avė, , kitus kaip rendą. Nevaria 7814.

Merrimac 8737. 

TURIU parduoti šias prapertes la

ją savaitę. 8831) Bucine avė.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų ga-1 

* * - ‘i, geroj vie
toj. 2336 N. Ilarding avė.

REIKALINGAS kriaučius prie/se-
p o ir naujo darbe, 5749 Augusta Įažas, uždarini jiorčiai

For Rent

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

STOGD]'3NGYSTK:
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir

i e 1 i n >c j . a. 34 metų Monvi-
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai s&maomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-10 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114
9621 Charles St.

OCTAGON frontu 6 kambarių mu-Į. 
rinis bungalow, statytas savininko, 2 
t v t • ■   .. . 2   _  _____ . aeroi kanl garažas, tile vana, įmūrytos va- 

pavienis apšildymas,*'2 karų «ara-| ’ ** vietor'aliejum Šildo- no8’ lotas 5(>xl69» už Kerą cash pa-l ...... .. Čir. nnn \OO oOUin oiiore vietoj, aiiijuiii miuu- cvrio rhurloe

o-rnAn i GERIAUSIS BARGENAS North-PARDUOSIU savo $5000 eųuity, wesj — 2 flatų mūrinis na- 
už $4,000, naujas Zi flatų namas, 5-5 j inas, ry5 kambarių, sunparlorai, 
kambarių, garu šildomas, 2 karų ga- įcc jjOX> arįuoio trinias, tile vana 
ražas, tile vana, lietaus lasų vapa,Jį,, prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus, ;u y 125( ^3 $14,500, cash $1500. 
po $100 j mėnesi, 5553 S. Albany j K BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 

i Avė. Republic 7104. Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą
' dieną.

TURIU parduoti iš priežasties 
—,-------- ljgOs kambarių mūrinį bungalow,

RENDON 6 kambarių finas dėl > 2 karų garažas, furnas šildomas, 
daktaro arba kitokio profesionalo, čia kieto medžio grindys, moderniškas, 
visados daktaras turėjo ofisą. Stankų- Savininkas. Tel. Republic 0641.

! nas, fotografas, 3315 S. Halsted St.
$1500 CASH

Kitus kaip rendą, 2 flatų nau-1RENDAI Storas, geroj vietoj, $35
raktas restaurante šalę štoro, 736 W. jas namas, uždaromi porčiai, neto-; "p Ą Q^Ą/TT TQ
35 St. Savininkas Midway 2246. ’• k.tlvorn not.Ji X iVlkJkJ

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, v
Biznj, 
Automobili, 
Farmą 

ATSILIEPKITE

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 ikii 
$25,000. Tikri namai gražiame Be
verly Mills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Jrving, 9944 Prospeet, 
9820 Hamiiton, 9850 Iloyne. Key. 
9134.

riulymą. 9712 Charles St.
50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 

garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
eottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, Beverly 
3925 ir 4659.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette .8705—8790

Chicago

u Marųuette bulvaro, netoli lietu-' 
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu-, 
vai. $14500, kitus kaip rendą. 
vininkas. Hemlock 4900.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

81500 cash, kilus kaip rendą.

4422 Schubert avė. 6 kamb.
įpus ivuuoo mėnesinis susinriKi- i nni/n»i.uvi f(ivjin.ii.> pui»u.> m. 1 *'!.*,o 
jvyks antradienyj, Spalio 11 die- bai mažai vartotas, roleliai, šuoliu-. . 4”41 Drummond II., - tlatų
’ . F . * ; rime notnou i

Musical Instruments

$250 grojiklis, biskį vartotas, 
$100, suoliukas, roleliai, cahinct, 
mažais išmokėjimais, 6136 South 
Halsted St. i

Brideporto Lietuvių Politikos ir '
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki- PARDAVIMUI grojiklis pianas la
mas j , _______ _____  __ __
ną, 8 valandą vakare, Chicagos Lie- kas, dykai dastatymas, už $75 cash. 
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 6512 S. Halsted st., Isf floor. 
Prašau visus narius būti laiku, tfes tu-'., 
rim daug nutarimų. — Valdyba. Fumiture & Fixtures

______B.— ______ Rakandai-Įtaisai
Personai i------------------------------------------------------------------------------

Asmenų kitko ' 3. KAMBARIŲ rakandai pardavi-
——---------------- X----------------------  mui, geram stovyje. Parduosiu pi-

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, priežasties ligos. Nuo 5 vai.
kinkykit Dickinson Business College. .'/‘kare galima matyti, 721 W. 19 P1J 
Asmenines instrukcijos: 30 dienų - fl. Iront.
kursas. Trumpraščio, knygvedystės,‘----------------------------------- ————i
mašinėle rašymo, dienomis ir va-; PEČIUS, didelis, beveik naujas, 
karais. 218 S. \Vabash, Room 824. minkštoms anglim kūrenti, tik už 
\Vab. 2082. ■ už $15. 6611 S. Hoyne Avė.

K I-. I KALI N( • AS partneryg į akine- IVIiccollsinpmiC fni* nų ir marmuro paminklų išdirbys-’ MlSCeiianCOUS IOT OBie 
lę. Turi būt gabus prie biznio, mo- _____.Jva,|,us Pardavimai
kantis gerai anglų kalbą ir raštą.; 
įteikia įnešti 7 tūkstančius dolerių. ' 
Rašykite, o suteiksime platesnių žt 
nių apie biznį per laišką. A. Bac- 
vinka. 4 114 Belair Hd., Baltirtiore 
Md. Phone Hamiiton 1931 J.

Finansai-Paakolos
Financial '

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame reaį estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTKARTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7462

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų materlolo* 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome j visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka

irų ir N. W. R. B. bargenas $11500, 
jmokėt $2,500. Savininka.s 1738 Sum- 
merdale, Ravensvvood 1592.

Gerus bargenus greit per
Sa-: pasaranga išleidžiam.

- MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
ronuokit. •

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

UŽ

mu

mu-
rinis namas.

4454 Byron St., 
zidencija.

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

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

5059 Carmeii avė., 2 flatų, 4—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

7 kambarių re- (

tur- 
tele-

__________________________ - 9

GERAS INVESTMENTAS
Mes dar turime keletą naujų 2 

flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 
wood avė., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viskas moderniška, kaina 
$15,500, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. R. List, 7639 S. Bucine 
avė. Tel. Vincennes 4486.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalow, 
5233 S. Kilpatrick Avė., Va bloko 
j pietus .nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

GARAŽUS, porČius, cementinius 
1 šaly takius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 jmokėti, kitus per tris 
motus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hcm. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arctic Construction Co. 

General Contractors

1 SIUVĖJAI
žl- Mes dabar turime didelį išparda-
*• • *3t vimą puikių materiolų dėl siutų,

taipgi apsiaustų ir overkautų. ;
Materiolai dėl tų rūbų kainųo-;

PAIfiŠKAU moters ar merginos 
prie namų darbo ir apžiūrėjimo vai
kų. Valgis ir guolis, f 
susitaikysim. Atsiliepkit po 5:30 vai. 
vakaro teleponu arba ypatiškai.

JUSTINAS ANTANAVIČ1A 
3327 Hirsch Street 
Tel. Belmont 8625

PARDAVIMUI BARGENAI
Naujai pertaisytas modemiškas 5 

kamb. namas, galima užimti, 5921 
So. Keeler Avė. Kaina $4500.

Sąlygos: $600 jmokėti. Likusi ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

2088 W. 18th St. arti Hoyne Avė. 
Mūrinis bizniavas namas ir / flatai. 
Kaina $12,500.

Priimsiu mažesnę propertę mainais.
Nauja muro bungalovv ant Fisher- 

i mana Terrace, arti, W. 48-člos gatvės 
I ir Naujo State Highway ir Lyons—

upės. Lotas 52x130. Kaina tik $6500.

$4000 cnsh 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. Saginav/ 
8370.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus natųą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
jmurytas lovys, gasu šildoma, elektri
nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški parankamai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959. 
Mes pastatysime ant Jūsų loto namą 
be {mokėjimo.

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Rldg., 108 N. Wells st.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskj įmokėti, kitus mažais mėnesy 

' niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprdkavimas

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA lietuvaitė baigusi 4 me
tų “sec retortai” kursą ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te-, 
lefonuokite “Naujienos” Box 984. 1

ja net po $5 mastui, o mes par- 2 l,la-ka* nuokaiųhnijosirl)ui
0 *1 *• j • ko rrc • upės. Lotas 52x130. Kaina tik $6500.Su mokesčių duosime JUOS po $2.50, $2.75 lt stygos: $600 įmokėti. Likusi mažais 
nn 5-30 vai. $3 mastui. Mes turime didelį išmokėjimais.

pasirinkimą.
Atdara subatomis iki 4 vai.

Atsilankykit anksti, gaukit dide-.
Ii pasirinkimą.

SCHATZ-POLLACK
W00LEN CO.

215 S. Market St.,
8th Floor.

Del informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 W. 18th St. 
Teel. Canal 0806

OCTANGO, sun parlor, 6 flatų. Fo- 
I rcclosure verčia greitai parduoti, 69 

PI. netoli Stony Island Avc. Specia
liai dideli 5 kamb., gerai pastatyti. 
Mainysiu j mažesnį arba cash. Takken 
6948 Stony Island Avė. Fairfax «200

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

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalow, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 jmokėti, kitus kaip 
rendą. Dąyid WhitelaW, Builjer, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5% 
sykiu rendos, prie Jackson bulva
ro, turi būt nprduota iki spalio 
15. Veikli greit, savininkas. Tel. 
yVhitehall 6567.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną dię 
ną, geromis sąlygomis. Painatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

REALTY &
6305 S.

MORTGAGE CO.
Western Avė

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK IMOKfcTI

DAUG DIDESNES vertės negu 
ąpkainuotos bungalows, 5—6 kam
barių, 5 skirtingos pasirinkimui. 
Vėliausios ir aukščiausios rųšles 
konstrukcijos, netoli mokyklų, baž
nyčių, parkų ir transportacijos, ran
čiusi 6231—37 Warwlck Avė. (Brad- 

i dvigubas, sekcijos linija, $12,0001 ley PI.) 3728—34 Nora Aye. 3803 
i akras • 
minis. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52
ras, "2 seKC:v'Us unija, $tZ>UUVĮiey t 1.) o/2a—.$4 mira avc, ooim 
— 25% j mokėt, kitus išmokė ji-į Say re avė. Atdaros apžiūrėjimui yi-

"—; J Są dieną, kaina $7,750, išmokėji-
-------------------------------------- mai.<, $501) įmokėti. .1. D. DAINES,

' savinlnkas-statytojas. Kildare 4404.MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kilus $55 j mėnesi, su nuo
šimčiais, tile vana. skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, lendrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Lnwrenęe avė. Pensacola 6776.

DIDELIS bargenas, kampinis biz
niavus namas: bučernė, grosernė, 3 
familljų, 3 karų garažas, viskas mu
ro. geram stovyje. Teisingas pasiūly
mas nebus atmestai. 700 W. Slst St.

KUOMET JUMS REI-1 
. KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Moitgage Organization 
1618 W. 18 S t.

I. F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOWSKI, Sekr. ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

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

Educatidnal
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va-

I karais. '
7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3982

V a • .J, .i


