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Lietuvos su Lenkais 
tąsynės dėl Vilniaus 

Voldemaras jau daugiau kaip 
pusmetis vedąs netiesiogines 

derybas su Varsa va
Chicago Daily News kores

pondentas Varsa voje, Lenkų 
propagandininkas Darsie Gil- 
lie, antroj savo koresjiondenci- 
joj lietuvių-lenkų santykiais 
rašo:

‘“Kodėl Lietuva būtinai nori 
būt visai nepriklausoma, jei ji 
tuo pati sau dideliu nuostolių 
daro?

“Pirmiausia, dėl savo atkak
laus pasiryžimo ir* didumo, ku
rie yra vyriausia lietuvių bu
do žymė. O tai tik patvirtina, 
kad lietuviai didesni giminės 
nordikų, ne kad slavų rasės. 
Jie savinas Vilnių, o jis buvo 
išplėštas iš jų rankų, pasijuok
ta iš jų kentėjimų, ir todėl jie 
nori Lenkus pažeminti. Jie ne
nori, kad Europa užmirštų, jo
goj Lenkų pučininlkai paėmė 
Vilnių; jie gėrisi žiūrėdami, 
kaip maža jų šalelė laiko ker
tėj prispyrus didelę Lenkiją.

“Bet tokios jų politikos yra 
dar kita priežastis. Lietuva 
bando sukurti nuosavą kultū
rą. Vis dar sakoma, nors ta
me vis mažiau tiesos, ‘pakrap
štyk lietuvį ir rasi lenką.’ Len
kai tikisi atgauti Lietuvą savo 
įtakon, jei tik jiems pavyktų 
dar kartą su ja susiartinti. Del 
tos, tad priežasties jie ir ne
puolė etnografinės Lietuvos, Ir 
nebandė jėga priversti ją for
maliai sutikti su Vilniaus a- 
neksavimu. Jie tikėjos tuo bų- 
du gražumu prieiti prie suta
rimo. 1X4 tos pačios .priežasties 
jie dal>ar nepriima Lietuvos 
pasiūlymo atidaryti Nemuną 
Lenkijos miškui plukdyti-—tik 
miškui. Tai, jų nuomone, atgai
vintų Klaipėdą, miško uostą, 
liet šiaip jokio susidūrimo tarp 
lenkų ir lietuvių vis tiek ne
būtų. Jie todėl reikalauja, kad 
ne tik butų atidarytas Nemu- 
nias, bet kad butų panaikintas 
karo stovis, duotas raštu pa- ‘ 
tvirtinimas Lenkų konsulatui 
ir atidaryti geležinkeliai. Nor
malių diplomatinių santykių, 
nė Vilnijos prųražinimo kaip 
Lenkų teritorijos lenkai nerei
kalauja. Jie mano, kad visa 
tai ateis su laiku, by tik durys 
bus vieną kartą atidarytos.

Naujoji Lietuva.

“šitokias Lenkų viltis lietu
viai žino ir, regis, nujaučia jų 
pavojų. Lietuva niekados ne
buvo Lenkų užkariauta, ji bu
vo padarius su ja tik laisvą 
uniją, bet jau po to veikiai 
buvo civilizuotesnio kaimyno 
paveikta. Lietuviai bijo, kad 
vėl taip neatsitiktų. Už sanda
riai uždarytos sienos jie stro
piai darbuojasi naujai, apšvies
tai, be jokių lenkų antlakų. lie
tuvių kartai sukurti. Lietuvių 
kalba vis dar neišsivysčius, ne
daug ką gali dar ja diskusuoti. 
Prieš karą diskusijos eidavo 
lenkiškai, dabar — rusiškai. 
Milžiniškų pastangų daromo 
mokyklų skaičiui padauginti 
(jau dabar jų yra dvigubM 
daugiau!) ir sukurti naują, vi-, 
sai lietuvišką, švietimo slstc-, 
mą, baigiant universitetu ‘lai-j 
kinai Kaune’. Viena diena to, j 
žinoma, nepadarysi, bet bar jo* 
ras tarp Lenkijos Ir Lietuvoj 
šitoms tautinėms ambicijoms)

vykinti žymiai padėjo. Jis lai
kė uždaręs duris Lietuvon len
kų knygoms, lenkų teatrų tru
pėms, lenkų mokslininkams, 
lenkų ekspertams.

“Praeitą žiemą Vilniuje mirė 
lietuvių rašytojas Basanavi
čius, ir lenkai leido žymes
niems lietuviams atvykti į jo 
laidotuves. Daugelis tikėjo, 
kad čia ir bus kontakto pra
džia. Lietuvių delegatai buvo 
labai svetingai traktuojami, ir 
jie negalėjo nepastebėti, kaip 
daug Vilnius yra lenkiškas. At
rodo betgi, kad Lietuvos vy
riausybė to pabūgo, Ir praeitą 
liepos mėnesį, kai buvo vaini
kuojamas švenčiausios Pane
lės paveikslas, ji nenorėjo leisti 
Lietuvos maldininkų keliauti į 
tas dideles katalikų iškilmes 
Vilniuje.

“To nežiūrint, Lietuvoj vis 
tik yra stiprių srovių, kurios 
ima krypti kiton pusėn. Visi 
tie, kuriems rupi Lietuva eko
nomiškai išvystyti ir pakelti 
ūkininkų būklė, turi siektis tai
kos. šaunių pastangų daroma 
geležinkelių pastatyti, dreniruo 
ti Kauną, statyti naujų namų 
gyventojų reikalams patenkin
ti, tečiau sunku daug kas pa
daryti ligi netaps normali pre
kyba ir bus gaunamas nebran
giu nuošimčiu kapitalas.

“Ponas Voldemaras, dabarti
nis Lietuvos premjeras ir už
sienio ministeris, tatai supran
ta. Pirmoj savo kabioj Seime 
jis pareiškė, kad jis sutiktų 
derėtis ne bendrai vi^u klausi
mu, skiriančiu Lietuvą nuo 
Lenkijos, bet detaliais, jei tik 
tokios derybos vestų geron pu
sėn. Jis, matyt, minė, kad Lie
tuva priimtų I^enkų siūlymą 
atsteigti ramius santykius, jei 
sutarty butų įdėta tam tikra 
klauzulė, kuri duotų Lietuvai 
vilties gauti — kada nors — 
Vilnių atgal.

“Bet kaip tik tokios klauzu
lės Lenkai nenori, o Eurojios 
taikai ji taipjau butų labai 
abejotinos vertės. Niekas taip 
netrukdo vyriausybei dirbti 
rimtą darbą. niekas neteikia 
palankesnės dirvos demago
gams ir agitatoriams, kaip kad 
teritorinės padėties netikru
mas, ypač dar taip arti bolše- 
v^kų Busi jos. Europa turėjo 
perdaug plebiscito ir panašių 
sričių. I

“Dabar nebe paslaptis, kad 
jau per pusmetį ar daugiau 
laiko ėjo ne tiesios, bet aplin
kiniais keliais, derybos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Jų užpa
kaly stovi Anglija ir Franci- 
ja, kurios bando prikalbinti, 
kad jos, darydamos viena an
trai nusileidimų, susieitų pu- 
siaukely. Iki šiol tos pertrakta- 
cijos buvo bergždžios. Ar Vol
demaras, įsitikinęs, kad dabar
tinė jo pozicija yra visai be 
vilties, matys reikalo daryti 
didesnių nusileidimų, tai pasi
rodys vėliau. Jo valdžia Lietu
voj pareina daugiausiai iVtio . 
karininkų korpuso, ir maža tė
ra abejonės, ką jie pasakytų, 
jei jis mėgintų nusileisti. Ar 
Voldemaras yni tiek stiprus, 
kad galėtų pažaboti fuus ir 
vesti? Nežinia.“

Gen. Francisco Setrano, Meksikos maištininkų vadas,
nesitikėdamas laimėti rinkimus piliečiu balsavimu, bandė 
ba, bet tapo valdžios kariuomenės suimtas ir sušaudytas

kandidatus į prezidentus, 
patapti prezidentu ginklo 

Morelos valstijoj.

kuris 
pagal-

Komunistai Norvegijoje 
. skaudžiai sumušti

Socialistų išrinkta parlamentan 
56 atstovai; tuo tarpu ko
munistų beišrinkta 3

OSLO, Norvegija, spalių 19.
— Darbininkų partijos, kurion
įeina ir vadinami Traninaelio j Byšy su kilusiu Coloradoj ka- 
komunistai. laimėjimai ką tik «yklų darbininkų streiku, vals- 
įvykusiuose Norvegijoje visuo-py^ ir kauntės vyriausybės 
finuose rinkimuose šiandie pa-į Paskelbė, kad visi streikininkų 
sitvirtino.

Darbininkų partija, bendrui'
su Tranmaelio komunistažš,
gavo 355,(100 balsų, arba 90,-
000 balsų daugiau nei peY pra
eitus rinkimus. Konservatoriai 
prarado 60,000 balsų.

Naujojo stortingo [parla
mento] sudėtis pagal pa it i jas 
bus tokia: Darbininkų parti
jos, bendrai su Traninaelio ko
munistais, 56 atstovai; kairių- 

Ijų paitijos — 32; agrarų — 
27; konservatorių — 32; tik
rųjų komunistų 3 atstovai.

Red. pastaba. — Aukščiau 
įdėtoje krblegramoj? iš Oslo 
minimi “Tranmaelio komunis
tai” yra ne komunistai, bet 
socialistai. Tranmael buvo Dar
bininkų partijos vadas tuo lai
ku, kai iš jos buvo pasitraukę 
socialdemokratai. Bet jau ko
kie penkeri metai, kaip Nor
vegijos Darbininkų partija at
simetė nuo Maskvos ir vis daž
niau ir dažniau veikė su so
cialdemokratais. Pagaliai!*, ji 
tiek su jais susiartino, kad so
cialdemokratai savo atskirą or
ganizaciją likvidavo ir įstojo į 
Darbininkų partiją.

Norvegijos Darbininkų parti
ja — panašiai kaip Anglijos— 
susideda iš darbininkų unijų ir 
kitokių darbininkų organizaci
jų. Į ją neįeina tiktai Komu
nistai, kurie, kaip pranešimas 
paduoda, pravedė vos 3 atsto
vus į parlamentą (vietoje 7 ar 
9). Vadinasi, komunistai šiuo
se rinkimuose ne laimėjo, bet 
skaudžiai prakišo.

Nova Scotia senatas 
panaikintas

LONDONAS, spalių 19. — 
Slaptoji taryba patvirtino No
va Scctia valdžios nutarimą pa
naikinti provineijųs leglslaturos 
tarybą arba senatą.

Dabar Kanados provincijų 
tik vienas Quebėc beturės sena
tą.

Pastolius nusišovė.
SPRINGFIELD, III., spalių 

19. — Nusišovė, Seymour bap
tistų bažnyčios pastorius Uar- 
ry T. Cmker, 47 metų am
žiaus.

I Pacific ajui Atlantic Photo)

Kasykly darbininky strei
kas Goloradoje

Streikuoja 1,000; vyriausybė 
laiko streiką neteisėtu ir
grūmoja areštais

DENVER, Colo., spalių 19.—

! pikietininkai busią areštuoja
mi, kadangi streikas esąs ne
teisėtas.

Iki šio| jau areštuota septy
niolika streikininkų.

Streiką paskelbė ir jau va
dovauja “aidoblistai” (I. W. 
W.); United Mine VVorkers 
unija buvo priešinga streikui.

Streikininkai reikalauja 
$8.50 dienai algos ir penkių 
darbo dienų savaitės. Darbą 
metusių iki šiol yra apie 4,000 
angliakasių.

Komunistų teisėjas ko 
apoplekcijos negavo

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 19.—šiašiasdešimt dvie
jų komunistų byloje vyriausias 
kaltinamųjų, Zoltan Szamo, 
savo nenulankumu ir priešta
ravimais taip įpykdė teisėją, 
kad tasis vos apopleksijos ne
gavo. Del tos priežasties teis
mas buvo atidėtas.

Bandė išsprogdinti ka
talikų bažnyčią

PITTSTON. Pa., spalių 19.
Nežinomi asmenys praeitą 

naktį bandė dinamitu išsprog
dinti vietos katalikų šv. Jono 
bažnyčią.

Kiek anksčiau buvo bandyta 
išsprogdinti viena “rodhauzė” 
netoli nuo Sorantono.

i--------------------------1—

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

Bendrai gražu; nežymi tem
peratūros atmaina; vidutiniš
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 41° ir 63° F.

Šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5Mėnuo teka 12:59 
ryto. .....

V. Berger - Sočiai isty par
tijos egzekutyvo pirmi

ninkas
NEVV YORKAS, spalių 19. 

— Socialistų partijos vietos 
organizacijos centras praneša, 
kad ką tik Detroite įvykusiame 
paitijos nacionalinio vykdomo
jo komiteto suvažiavime' egze
kutyvo pirmininku, vietoj mi
rusio Eugene V. Dėbso, išrink
tas kongresmanas Victor L. 
Berger iš Milwaukee.

Drg. Berger yra senas socia
listų darbuotojas, socialistų 
dienraščio “Milwaukee lxied- 
er” leidėjas ir redaktorius. Jis 
yra vienintėlis socialistų atsto
vas kongrese.

/

Banditai vėl puolė traukinį 
Meksikoj

Per užpuolimą 8 žmonės už
mušti, 10 sužeisti

LAREDO, Texas, spalių 19 
— Praneša, kad Meksikoje, 
trisdešimt mylių į pietus nut 
San Luis Potosi, banditų Du 
rys iš apie 100 vyrų puolė pa 
sažiieriitį traukinį. U^juolime 
astuoni žmonės buvo užmušti, 
apie dešimt ar daugiau sužeis 
ti. Banditai, apiplėšę eksprese 
ir pašto vagonus, pabėgo į kai- 

! nūs.

Lenkija neįsileidžia 
Anglijos maineriv 

’ sekretoriaus
• ’ • ‘, v - .

LONDONAS, spalių 19. - 
Lenkų vyriausybė atsisakė 
duoti pasporto vizą Did. Brita
nijos angliakasių federacijos 
sekretoriui A. J. Cook’ui, Ku
lis buvo pasirengęs važiuoti ; 
Varšavą dalyvauti kasyklų dar
bininkų internacionalo suva
žiavime.

Penki negrai sudegė 
namų gaisre

MURPUYSBORO, III., spa- 
llų 19. — Gaisre, kurs praeitą 
naktį Čia sunaikino vienus na
mus. žuvo penki vienos neg
rų šeimos nariai, Wm. Turner 
ir keturi jo vaikai, amžiaus 
nuo 12 iki 4 metų. Tumerlo 
pačios ir vyriausios dūktoj 
tuo tarpu nebuvo namie.

Mano, kad Vokietija rems 
Lietuvy byloje su Lenkija
GENEVA, Šveicarija, spalių 

19. Lietuvos atsišaukimas 
j Tautų Sąjungą, kad ji dary
tų intervencijos ginče tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, buvo for
maliai pristatytas Sąjunga!. 
Septynių lakštų dokumentas, 
premjero Voldemaro pasirašy
tas, |X‘rduotas Sąjungos tary
bos nariams ir bus padėtas 
gruodžio mėnesio svarstymų 
pfograme.

Lietuva kaltina įlenki ją dėl 
neteisėto uždarymo lietuvių 
mokyklų Vilniuje.

Nuo laiko, kai prieš septyne
rius metus Lenkai pagrolrė 
Vilnių, santykiai tarp Lietuvos 
ir Lenkijos buvo nutraukti. 
Del tokios padėties jau n' 
kartą grėsė kilti tani abiejų 
valstybių ginkluotas konflik
tas. Karo padėtis tarp judvie-
jų ir šiandie tebėra.

Lietuvos pastangos rasti už
tarimo Tautų Sąjungoj iki šiol 
buvo bergždžios, vyriausiai dėl 
Anglijos opozicijos. Anglija 
nepalanki Lietuvai dėl to, kad
ji sėbraujanti su Rusija. Fran- dar atlankyti Vokietiją, Bei gi- 
cija taipjau neturi didelio pa-! ją, Franciją, Holandiją ir An- 
lankumo Lietuvai dėl to, kad gliją.
Vokiečių nacionalistai neva re-j ' -—-r------------
mę Lietuvą prieš Lenkus. PASIRODĖ KRYŽIŲ VAGYS 
Franci ja yra Lenkijos globėja. I IAUKUVA. — Rietavo nuo-

Kai Vokietija jau yra įsto- vados taikos teisėjo nutarimu 
jus į Tautų Sąjungą ir kai ji tapo areštuota žinoma kaip 
dabar ėmė rūpintis Dancige davatka Kontautaitė už piaus- 
byla, dalykai jau pakitėjo. Ma- tymą naktimis nuo kapinių ug- 
noma, kad D-ras Streseman niakurui kryžių. Ji teisme iš- 
nas, Vokietijos užsienio reika Į vadino liudininkus bolševikais, 
lų ministeris, gruodžio mene nebežiūrėdama, kad ir jos 
šio susirinkime atvirai rems Idraugės davatkos tą patį pa- 
Lietnvą. i-odė.

Rutha Eioer’iutė iš
plaukė j Europą 

1 f

IfcORTA, Fayalo Sala, Azo
rai, spalių 18. Amerikos 
aviatoriai, Rutha Elder’iutė ii 
jos draugas George Haldeman, 
kurie skrisdami per Atlantą iš 
New Yorko į Paryžių savo “A- 
merican Giri” aeroplanu nu
krito į vandenyną, bet buvo 
išgelbėti ir atgabenti į Azorus, 
šiandie partugalų garlaiviu IJ- 
ma išplaukė į Lisaboną.

UŽGYNĖ NEŠIOTIS GINKLUS 
PER IUNKIMUS

MANAGUA, Nikaragua, spa
lių 19. — Vyriausybė išleido 
dekretą, kuriuo griežtai užgi
nama nešiotis žmonėms šauja- 
mus ji kitokius pavojingus 
ginklus per įvyksiančius lapk
ričio 6 dieną municipalinius rin
kimus. Asmenys, pas kuriuos 
bus rastas ginklas, bus baudžia
mi kalėjimu ir pinigais.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iA daugelio kitų pnežasčių, kurios pritraukia 
Lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

!, NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
, siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 

Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjam^ Grei
tumas įeina j patarnavimą.

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

3. NAUJIENOS duoda visiftką garantiją už siunčia- 
' mus pinigus, kad bus Išmoksti adresatui ar grąžinti atgal

jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

A VAROS KNYGYNAS, 3210 S. Hsbted St. 
TUBUČ1O Al TIEKA, 233 E. U5th Street 
TUP1KAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl

Lietuvos žinios.
Pensijos rašytojams

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas šiomis dienomis švieti
mo m misterio prašomas, nuta
rė kreiptis j Respublikos prezi
dentą, kad paskirtų žinomiems 
lietuvių rašytojams M. Pečkau- 
s kaitei— Šatrijos Raganai ir 
J. Miliauskui — Miglovarai 
pensiją. Šatrijos Raganai bus 
suteikiama pensija iki gyvos 
galvos po 300 litų per m<n.; 
Miglovarai iki gyvos galvos po 
150 litų per mėnesį.

Pečkauskaitė dabar gyvena 
Židikuose, Maž. ap. ir truputi 
sirguliuoja, o J. Miliauskas 
skursta Šiauliuose.

Kunigas Krupavičius 
atvažiuoja į Ameriką
Kauno “Lietuva“ praTieSa, 

kad Lietuvos klerikalų vadas 
kunigas (su barzda) Mykolas 
Krupavičius vykstąs į Ameri
ką. Iš Kauno išvažiuojąs spa
lių 20 dieną, bet pakeliuj žadąs

M O K Y TOJ AS KALTINAMAS 
DEL PLĖŠIMO

i t__________

' ŠĖTA. — Rugsėjo 21 d. ta
po suimtas Šėtos pradžios mo
kyklos mokytojas Jonas Ka
manas, už tai, kad jis yra įta- 

Iriamas išplėšęs šaulių kasą su
moje 175 litų. Kaltinamasis 
tardyme, kaltu neprisipažino.

ŽŪJĖMIMAI

KRETINGOJE <r keliuose 
Į krėtimuose valsčiuose suimta 
22 žmonės, 13 tų paleista, o li
kę 9 asmenys: Bružas, Jurgu
tis, Katkus, šleinis, Bagutskis, 
Zareikovičius, šrotas, Getvilali, 
Sartys, kaip “pavojingi visuo
menės tvarkai” išsiunčiami i 
Varnius.

NUSIŠOVĖ Iš MEILĖS
Pašiušvis. (Kėdainių apškr.) 

Rugsėjo pradžioje čia 1 agu- 
merČių pil. J. Jesaitis nusišo
vė, sako, dėl nelaimingos mei
lės.
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Elektra teikia
daugiau patogumų”

— 
-■ r ■--■ - 1.

Tarp Chicago* 
Lietuvių 
L .—L, ...... = 
Nortii Slde

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Sako Herbert Hoover, 
Sekretorius

U. S. Department of Comercc
“Mes esame viduryj didelės transfor- 
tacijos išsivystyme elektrinės jėgos — 
ji sumažina žmonių darbą; ji padaugi
na produktingumą; ji teikia daugiau 
patogumų musų žmonėms.44*

Rengia smagų vakarėlį.

KĄ kiekvienas darbininkas 
Jungtinėse Valstijose ga

li padaryti savo rankomis, tas 
darbas yra padauginamas de
šimtį sykių su pagelba elekt
ros jėgos, šešios dešimtis as
tuoni milionai žmonių taipgi 
vartoja darbo sutaupymui 
elektrinius įrankius savo na
muose.

patarnavimams daugelį metų į 
priekį. Kiekvienas naujas 
elektros išradimas randa už
tektinai jėgos jo patarnavi
mui. Dabar ir mažos sodybos 
gauna elektros patarnavimą 
su pagelba sujungimo elektri
nės jėgos.

Elektros patarnavimas turi 
didžiausią vertę, nes ji dasta- 
toma į vietą ir laiku kur ji rei
kalinga. Tad štai ką elektros 
patarnavimas reiškia ir toli
mesnis permatymas ir prisi
rengimas kompanijų gami
nančių šviesą ir jėgą padaro

Entuzijastiškas publikos pri
pažinimas daug pagelbėjo iš
tobulinti elektrinį patarnavi
mą. Trys milionai investuo
toji! yra savininkais elektros 
jėgos kompanijų ir publika 
pasinaudoja nupiginimų kai
nų kurias galima padaryti su 
pagelba vartojimo darbo su- 
taupymo įrankių.

Northsidės DrnV'jfjų Sąry
šis rengia smagų vakarėlį su- 
batoj, spalių 22 d., IJ uosy bes 
svetainėje, 1822 Wabansia avė. 

’ Kaip jau žinoma, Northsidėj 
[ senai gyvuoja draugijų Sąry

šis. Jis užlaiko svetainę ir kny
gynų., kuriais Northsidės pro- 
gresyviškoji visuomene gana 
plačiai naudojasi.

Bet palaikymui to reikia 
daug lėšų nežiūrint to, kad 
draugijos sumoka nustatytą 
mokesnį. To dar neužtenka. 
Taigi šis vakarėlis ir yra ren
giamas parėmimui Sąryšio. Be 

! to yra atidarymas svetainės 
žieminiam sezonui. Todėl pa
tartina, kad publika skaitlin
gai susirinktų. Bus galima 

(smagiai praleisti laikas. Taipgi 
. paremsime keliais centais Są- 
1 ryšio reikalus. Tikiuosi, kad vi- 
1 si tą reikalą supras ir skaitlin
gai atsilankys.

Suslžeidimai
Jeanne Gordon—

9

Nes jėgą gaminančios kompa
nijos,stato dirbtuves ir trans- 
mission linijas kurios atsaky
tų augantiems reikalavimams

Kad užtikrinus galutiną paža
dėjimą patogumų ir laimės 
kurią elektra pasiūlo, Ameri
kos principas individuolės ini- 

. ciatyvos turi būt palaikomos.

*Pilnas tekstas Sekretoriaus Hoover’io kalbos reikalaujantiems 
yra suteikiamas

Commonwealth Edison Company
72 W. Adams Street, Chicago

r’AGRįŽINKIT SU 
“DIAMOND DA2YVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 • 
centų pakelis tu- j 
ri paprastus nu
rodymus, kad 
kiekviena mote-1 
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, 
apvalkalu — 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.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jum.; skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 

•— kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY

20 W. J aekson Blv., netoli State St. 
Kami-’-iai 1^12, 101a, 1O1L>. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.-

Pastaruoju laiku Northsidėj 
atsitiko daug susižeidimų, — 

'daugiausia su mašinomis. La- 
1 blausia nukentėjo J. Milaševs- 
kis ir J. Gečiunas. Dr. A. M011- 
tvidas išegzaminavo J. Mila- 
ševskį su pagelba X-Ray spin- 

' dūlių ir surado, kad yra šon- 
• kaulis įlaužtas. J. Gečiunas 
randasi Miesto ligoninėj. Sako, 

j esąs nugarkaulis sulaužytas. 
' Kiti gi yra mažiau nukentėję.

Pirko mašiną.
Visiems northsidiečiams taip

ogi, manau, ir plačiajai Chlca- 
gai žinomas laikrodininkas, 
pianų taisytojas ir abelnai me
chanikas, Jonas. Kučas, pirko 
automobilį. Automobilis yra 

'gražiausios mados, astuonių ci- 
. linderių “Cadillac”. Kaip ma
tyti, tarpe nortnsidiečių autai 
dauginasi, o ne mažėja. X. S.

Žymi Operos Žvaigždė, sako: i

“Aš mėgstu dainuoti Cannen ir 
laike lošimo aš rukau Lucky 
Strikes. Jie niekuomet neįri- 
tuoja mano gerklės. Jie visai ne
kenkia mano balsui ir turi malo
nų skon|.”

įWKK

?TRike
,T$ TOĄSTSĮį* /

Rudeninis Šokis
Rengia Brighton Bark Lietuvių Atletinis 

ir Pašeipos Kliubas

Subatoj, SpMct. 22,1927
Meldažio Svetainėj,

2244 W. 23 PL
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 50c.

Muzika JOHN POCIUS
JI

i ' PRAKALBOS SU 
PAVEIKSLAIS

Bus rodyta iš Biblijos, kaip 
tapo sutverta: žuvys, paukščiai, 

i galvijai, žvėrys ir žmogus? Ko
de! žmonės įniršta, kur jie po 
mirties yra? Ar žmones turi 
kokių viltį? šiuos paveikslus 
turėtų matyti kiekvienas žmo
gus. Bus rodyta per du ketvir
tadieniu vakarus: 20, 27 dd. 
spalio. Kas nori pasilinksminti, 
prašom ateiti

Ketvirtadienyj 20 d. 
Spalio, 1927 m.

Mildos Salėj,
3142 S. H AUSTEI ) ST. 

Pradžia 7:45 vai. vakare.
Kalbūs S. Beneekas 

įžanga liuosa. Nėra kolektos
Bengia ir kviečia

T. B. S. S.

NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

*) šiuo liūdi jam, jog mes že- 
miaus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery 

Accountantą and Auditors 
New York, July 22, 1927

|^xxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx

Nebūk 
Besivalkiojęs

Nuola'; be*i jaučias nuvargęs 
kuomet ju,ų šeimyna ar (Irau 
Kai nori ką nors veikti. Pra
radimas apetito, nervinKumaH 
ir aladnas nusilpnėjimas lenu, 
vai kc.'i būt prašalintas su 
Sevcra’s Esorka.

Severa’s Esorka yra. naudin
gas virškinimo ir pravalnlnimo 
tonikas. PaKcrina apetitą. Sti- 
mulloji*. virlk'nimą. Tūkstan
čiui jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučiasi 
smagiau. Reikalaukit nuo vais
tininko vieno butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO.
Sedar Kapids, Iowa

Peoples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Dykai Nuo Dusulio ir 
Hey Fever Kenčian

tiems
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kiek

vienas Gali Vartoti Be Jokių Ne
malonumų ir Sutrundymo Laiko

Mm turįpie metod| dėl sukontroliavimo du
sulio. ir nor'me, kad jųa pabandytumėt mu- 
aų iila domis. Nežiūrint ar jūsų liaa yra Be
na ar nauja, ar yra chroniška* duBulia ar
ba Hay Fever, Jum turėtumėt reikalauti dy
kai iėbandymo mojų metodo. Nežiūrint ko
kiame klimate jųa «yvcnat, net’urint koka 
juaų darbe* arba amžius, jei Jų* kenčiate 
nuo Dusulio ir Hay Fever, musų metodas 
turės jums pagelbėt' ureit.

Me« norėtume specialiai atsiųiti tiems, 
kurioms jokios (kvėpuojamos gyduolės, opiu
mas, garai, “patentuoti durnai“ ir t, t. ne
pagelbėjo. Mes norime darodytt kiekvienai? 
musų iiladomis, kad musų metodas pra4ak 
Hns sunkų kvėpavimų ir duaul|.

Sis dykai pasiūlymas yra svarbus, kad jus 
nepralelstumėt nei dienos. Rašykit tuojau Ir 
bandyk t tų metodą dabar. Neąiųakit pini- 
--u. Tikta atsiųskit kuponą. Darykit tu) 
šiandie _________ _ * ■
f----------------------------------------------------------------

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,
70 F Fr<»ntier llldg., 462 Niagara 8t., 
1811 E. riffao. N. Y.

Prigulkite dykai išbandymui jūsų me
todą:

“Kuprotas Oželis”
METINIS TEATRAS IR BALIUS

RENGIAMAS PASTANGOMIS L. E. L. DRAUGYSTĖS

Nedėlioj, Spalio-Ociober 23, 1927
M. Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23rd Place
Durys atsidarys 5 vai. vakare Prygiamas prasidės 6:15 vai. vak. 

Po programų! šokiai iki vėlai nakties.
Todėl Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni, mylinti 

gražias komedijas, turėsite progos pamatyti vieną šauniausių ir juo
kingiausių komedijų — “KUPROTAS OŽELIS”, šitą veikalą suloš 
vien tik pasižymėję artistai ir artistės. Kas myli gražias komedijas, 
tai turėtų neatbūtinai atsilankyti j šį vakarą, ba kito,tokio programo 
negreit bus, dėl to, kad L. E. L. draugija visuomet stengiasi gerbiamą 
visuomenę pilnai patenkinti savo parengimais.

Todėl visus maloniai kviečia
L. E. L. DRAUGIJOS KOMITETAS.
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Užlaiko viski, dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
SEVERAS 
ESORKA

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme- 

|AMlj||IH n*s i savo num4 ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis Šaltas oras.

niNH Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit i musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 

Į kaip galite turėti apšildymo reik-‘mSSZMI M! n,en*s NUV0 namuose su mažomis 
j||]l||||Į||ĮU išlaidomis-

Mes taipgi duodame reikalingus
* W Įrankius ir planą dykai*.

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Te). Saginaw 4847

syr^r.1. SK'r.’r..................r:tz':.’.- ■■■t-t..-—-77- 1

Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkčiausiu Amerikos muzikalių iŠdirbisčių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti Hile muzikaliu daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse r<a- 
» kaina ir 

Taipgi ine< užlaiky- 
mekanikus ir

sitė goriausius daiktus už žemesnę 
prieinamesnes išlygas.
darni patyrusius pianų ir radio
patarnavimo žmones, visuomet galime suteiktf * 
geresni patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

.ENGVLS IšMOKKJIMl'S’ StrrElKIAMli VISIEMS

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Ganai 6982
M. KEŽAS, Vedėjas ’ J. NAKROšlS, Vedėjas

Garsinkime Naujienose”



l

tapo nominuotas

llas Metinis

Atwater Kent Radio

f ji

dykai.

Krautuvės atviras vakarais dėl Tamstų parankumo.

is pigumas seklyčios setų dabar esti
e. Nes mes patys nuosavoje dirbtuvėje galime 

juos geriau ir pigiaus ir suteikti savo 
džios vertybėm
dengtas ant dailaus romo su puikiu Jacųuard. 
Kaina tik ................................................... .............

1
. —........... ...........kad jis bus nominuotus, todėl

Juuididatais j Detroito miesto!visi kandidatai, kaipo praktiš-
valdybą. Iki politikieriai jį atakavo. Lai-

—_ ________Kandidatais j mayoro vietą1 mėtojai atsižymėjo gavimu
n . i. |«I . liko John C. Lodge ir John'daugiau balsų, negu ikišiol pa-
u8n0ll| MlCh W. Smith. Daugiausiai balsų(našiuose rinkimuose, o pralak

______  gavo pirmasis. Daugiausia kri-!mėję atsižymėjo gavimu ste- 
šio miesto politikos dūmams tikos turėjo atlaikyti John W. bėtinai mažo skaičiaus balsų.

praslinkus ir suskaičius pilie- Smith. dabartinis mayovas, nes
ėių balsus jau žinom kas lai- jau iš kalno buvo numatoma, litikoj, laipiėdami

Lenkai parodė savo galią po- 
John A.

Peoples Furniture Co. Krautuvėse

IŠPARDAVIMAS
PASKUTINES 3 DIENOS: KETVERGIS, PETNYCIA IR SUBATA

Didelis Kainu Numažinimas ant Rakandų, Pianų, Dadio, Kaurų, 
Pečių ir Visokių Namams Reikmenų.

NAUJIENOJ, Chicago, 111

neturėjo jokio 
kaip girdėti, 

balsavo. Gels-

ir neapleisti

nenukrypti šių
visiems su-

Kronk nominaciją j knncelma 

mis (('.oninion Council). Lit 
tuviai, žinoma, 
kandidato, bet, 
didelis skaičius
tina, kad nors dešimtį kartų 
daugiau jų balsuotų. Tada gal 
ir mes galėtumėm vieną kitą 
j miesto valdybą įsprausti.

Negalima sustoti raginus da
lyvauti politikoj 
progos balsuoti. 
Naujienų ir kitų 
laikraščių reikėtų
brusti ir pasirodyti, kad mes 
kaipo lietuviai, nesame atsili
kę nuo kitų.

Dabar bus rinkimai lapkri
čio 8 d. Visi užsiregistravę h 
toj pačioj vietoj gyvenantys, 
iš kur registravosi, galės bal
suoti. Tie. kur da nesiregis- 
travo, arba permainė savo ant
rašą po registracijos, da turi 
progų dabar registruotis, kad 
galėjus balsuoti 
lapkr.
Hali) 
truoti 
spalio 
lubų,
ryte iki 9 v. vakare.

Kiekvienas gali rasti laiką, 
jeigu norės, ir iš darbo par
keliavęs prispės pilietybės par
eigas atlikti, 
tingai reikėtų 
jos ir dienos 
s i registruot i.

Advokatas J. P. Uvick

8 d. Miesto 
bus galima 
bile dieną iki
(Oct.) 22 d.

City Clerk ofise nuo 8

rinkimuose 
bute (City 

užsiregis- 
šeštadienio, 

ant 3-čių

Moterims ypa- 
neapsileisti, nes 

laiku galėtų už-

3-jų Šmotų Puikus Jaųuard 
Seklyčios Setas $89.50

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

Puikiame naujos mados Poolev 
kabinetas, taip kaip pa- C 1 O f J 
veikslas atrodo, kaina 1

Miegamo Kambario Setai

Peoples Krautu- 
padaryti 

kostumeriams di- 
3-j u šmotu setas, tvirtai padarytas ir ap-

$89.50

YANKEE

LIETUVIS AKIU SPEClALlSTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 

' sitikimuoae egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali} atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai.

1 Nedėiio i 10 iki 1 vai. po pietų.
4712 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589

Kaldros
ų nužeminimas

Išmokit Drossmaking

šis setas padalytas iš parinktos medegos ir labai dailiai nu
baigtas. šiame išpardavime parduodame veik už pusę kai
nos, 3 šmotus: Ia)W}. šefonetą ir Komodą arba $78.50 
Vanity Kamoda, už ................... ....................

ant 
Kaldrų ir Blnnketų. $4.50 pilnos 
mieros Kaldros tik $2.29 
$7.50 Sateen Kaldros $3.98 

• $17.50 tikrų vilnų CQ OE 
Kildros po........... ...

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

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, 

kamp. Lake St. 10 fl.

Virtuvės Pečiai
Naujos m a d o s “Bongalow” 
virtuvės Pečiai, visi baltai ar
ba pilkai parceluoti, ir palnai 
gvarantuoti. Ver- CCQ Cft 
ti $120; dabar už

Valgomo Kambariu Setas
Labai platus pasirinkimas valgomo kambario setų už labai 
hužemintas kainas yra siūloma šiame išpardavime: šis 7 šmo
tų setas, susidedantis iš pilnos mieros stalo' ir 5 kėdžių ir 1 
kėdės su parankoms. Tvirtai ir dailiai padaryti ir švelniai 
nubaigti iš amerikoniško riešuto medžio su Jac- $56.50 
t[uard sėdynėmis; Vertas du syk tiek, dabar už

Lengvi Mėnesiniai Mokesčiai Yra Pritaikomi Visiems

1922-32 So. Halsted Street
J. NAKROšIS, Vedėjas

4177-83 Archer Avenue
M. KEŽAS, Vedėjas

3 ‘

UŽTIKRINA SAUGUMĄ I Mrs. Anielia Jaru.sz-Kaushillas i A. VIDIKAS-LULEVIGH 
c ' AKUšERKA

3252 So. Halsted St.“BAYER ASPIRIN”
Va r tok it be jokios Baimės 

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab 
let’o, tai jus dar negaihiat 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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

Viršuj Universal

State Bank

AKUAERKA
8101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gntvl*

Tel. Yards 1119
Baigusi 

Motery. Ir mergl-!
uos kreipkitės su vusi J’ennsyl 

Į vanijos llgon- 
reikalais nuo 12 iki | bučiuose. Sąži 
s Vtaoro. Kitu lai-1

ku pagal sutartj. kgo.se niieš 
gimdymo, laike 

---------- ___________gimdymo ir po 
------------------ —. gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir

I kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 

j noms, kreipki 
tęs, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
| 8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 ild>^2S 

I 9 vai. vakare.

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

OPTOMESTRIST

Tol. Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kcnwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

•
l’ritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių jtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farrną visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
‘Nedeliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel.* Boulevard 7679

12

MM

10
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

žiūrėkite kad gautumėt

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir G iki 8 P. M. 
Scredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

BILE laikrodis, kuris parsi
duoda kaina artima Inger

soll dar nėra Ingersoll.
Ingersoll turi daug pamėg

džiotojų, nes jam vyksta. Bet 
jokis pamėgdžiojimas nėra In
gersoll gerumo.

Taigi bukite tikri kad jūsų 
perkamas laikrodėlis yra tikrai 
Ingersoll. Ieškokite vardo In
gersoll ant veido. Jis reiškia 
pasitikėjimą ir verte. Pirkliai 
visur. »

INGERSOLL WATCH CO. Ina.
Ne\» York • Chicago • San Francbco

SERGANTI ŽMONĖS
Del rerlauslo ir greičiausio išsigydytno 

paaitarkit su

Dr. B. M. Ross
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tu pasekminjro nra 
ktiknvimo gydvme 
<*hronišku ir užkrė- 

A *iamų ligų, kraujo 
nuslgs, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

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

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukftto. Vy- 

ų priėmimo knipbarya 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
/akare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
įdėt. Panedėiyj, Seredoj ' ir Subatoj nuo 10 
ryta iki H valandai vakare.

n

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac•

Jei esi persirbęs arba dėl neapši- 
žiurėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vargtiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonhj yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iŠ žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jusu vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

. TANLAC
DEK rusu EVEIKATOS

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

Telephono Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiao Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 18 
iki 12 dieną.

Res. telephons Plaza 82W

žemos kainos — atsakau 
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Phimbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Bonlevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

Valandos nuo 9:80 iki 2.30 vai.
Bridgeporto Ofisas 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 9141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

rA. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHItAGO TEMPLE 
77 W. Washington K

Cor. Washington and
Of{so Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Park 8395

BLDG. 
St.
Clark

DR. HERZMAN
-^IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 8110.
South Shore 2238, Boulevard

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN Dr„ A. A. Roth
(Jota Batdzlunas Bordan) Spengta, Moteriai, Vyritt,
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephune Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 St. nao 1 iki 9 
Telephune Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600

Vaikų ir visų chroniškų 'igų 
Ofisas 310? So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vai Ne- 
dėliomi\ir Šventadieniais 10—12 dien

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė. .
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. m: j. sherman
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. L«Kimia, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6868

Lietuvis Kontraktorius

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

Suvertam šviesas i, 
elektros jiegą j nau 
ies ir senus namus i> 
mainom naujas lian 
pas j senas; duodan. 
ant lengvo i įmok* j i 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Onai 2591
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TAUTININKŲ “ŠAMO 
DERZAVIJOJE"

1.60 
.76

((“Naujienų” koresfpondiento)

KAUNAS, spalių mėn. 2 d. 
—Dabartinė Lietuvos politika 
atsiduoda carų sampderžavijos 

- laikais, kuomet j publikų ,atel- 
Z 1.75 davo gandai ir tik gandai iš

kreditbriams apie $600,000 kas. nepadaro reikiamo įspu- 
nuostolių. ‘ džio. Pirmąjai Gegužės išau-

Nepersenai bankrotavo Šiau- šus policija vaigščiojo gatve
lių Shoronžickio odos fabrikas mis ir varinėjo darbininkus ir 
ir pridarė apie $300,000 nuo- namus savininkus eiti’su kas- 
stolių. Kokios gi iš viso to IS- tuvais medžius sodinti. Pas 
vados? Jos aiškios, neturėsime mane irgį buvo atėjęs policis- 
prekybinio užsieniuose kredito, į tas, kuris išdidžiai pranešė: 
neturėsime jo ilgiems laikams, Tamsta esi kviečiamas 10 vai.

Gyvenimo mintys ACID VIDURIUOSE

Entored m Second ClaM Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
oi Chicago, IU., under the ect of 
March 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, Ubkiriaat 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
drovė 1789 So. Halstad St, Chicago, 
IU ■— Telefonas: Rooeevelt 86M.

Dviem minėdama--------------- 1.25 aukštųjų “žvaigždžių” sferų.
Vienam minėsiu!----------------- .76 Bet ftr parodija gali ilgai

Lietuvon ir kitur ulslealuosei tęstis? Samoderžavijos žval- 
Metams ______ 88.90’2fž<iės nubluko; jas nurankiojo
Pusei metą____________ --J 4J0 nuo skaistaus maniakų dan-
Trims įainesiams--------------- 1M gaus

Pinigus reikia siųsti palto Money į Valdžios teroras tebeina. Į 
orderiu kartu su uiaakyma. į Varnius ištremta šie socialde- 

J mok ratai: Jokubauskas, Žu-
kauskas, Markelis. Januškis 
esąs atiduotas ar norima jį atl- 

J duoti karo lauko “teismui“.
Šiomis dienomis “Naujienos” gavo visų glėbį labai Kaune socialdemokratui žiur- 

įdomių žinių ir informacijų iš Lietuvos. Daugelis jų to- liui (žaizdrininkui), Mečinskui, 
kio pobūdžio, kad jų negalima skelbti, kadangi tai pasta- Stanevičiui. Kanišauskui ir dar 
tytų pavojun žmones, kuriuos gali pasiekti smetoniniai 
galvažudžiai.

SMETONA RENGIASI DUMTI

finansinės viso to pasekmės 
labai didelės ir opios. Kitą ver
tus, kiekviena šalis brangina 
ekonominiais su užsieniu ry
šiais, nes jie nulemia ir politi
kos klausimus.

Anarchija ir spekuliacija.

Pas mus politikoje vyrauja 
visiška anarchija, tokia pat 
anarchija prasidėjo ir ekono
miniuose santykiuose. Pasako
ja, kad prie dabartinio režimo 
įvairus spekuliantai greit susl-
kalba su tam tikros rųšies val
dininkais. Spekuliantai džiau- 
g-iasi, kad jiems nieks jokių 
kliūčių nestatąs, kad visur ke
lias esąs atviras ir tiesus.

• kam tai iškelta byla ir jie per- 
duoti kariuomenės teismui. 
Žvironis ištremtas į šakius.

Bet mes manome, kad nepakenks niekam, jeigu įdėsi- 1>z- Budrys- kandidatas į Var- 
me tą pranešimą, kad tautininkų “ikona , tariant prezi- . Estjja (abu žaizdrillinkai) 
dentas” Smetona, jau rengiasi, viską palikęs, dumti į Na> ynl jr daugiau suimtų ir 
užsienį! * * ištremtų, bet visų jų neišvai-

Tauragės sukilimas, nors bendrai imant skaudžiai d5S1‘
pakenkė demokratinėms jėgoms Lietuvoje, nes davė pro- Masiniai areštai 
gos smurtininkams žudyti ir areštuoti savo priešus, — Tauragės įvykių dienoje
parodė, jogei fašistų diktatūra laikosi, kaip ant vištos Mažeikiuose suimta apie 60
koiofl žmonių soc.-dem. ir valst. liau-

. i t., dininkų. Visi suimtieji jokio
Šiaulių ir Radviliškio kariuomenės dalys atsisakė kaltinimo negavo už tai dalį 

malšinti'sukilėlius, ir jeigu toks pat judėjimas, kaip Tau- ištrėmė, gi visus turėjusius 
ragėje, butų įvykęs kartu dar keliose vietose, tai nebūtų vl®‘as geležinkeliuose ar savi- 

buvę kas j j malšina., vo Vienas buvęs aukštas as-
Šią pasibaisėtiną tiesą patys diktatoriai suprato, ir muo nesenai pasakojo, kad 

kinkų drebėjimas pas juos dabar dideąnię, negu buvo ka- “>
da nors nuo gruodžio 17 d. teismai skiriami netik

Vieno Tauragiene gyve
nimas prieš ir po per

versmo Lietuvoje 
(Tęsinys)

♦ f ' ' •

Laikui bėgant žmonas šiek 
tiek apsiprato ir ėmė prikai
šiot smurtininkams iškėlimą
gedulos vėliavos, uždarant vi
sokius pasilinksminimų vakarė
lius, suėjimu^, net ir kultūrinį 
veikimą, kaip suaugusių gim
naziją, vakarinius kursus,

Nenuostabu todėl, kad Plechavičiaus pastumdėlis 
Smetona jau žiuri, kaip pasprukti iš Lietuvos! bet ir' tiems, kurie ateity gali 

kokį nors nusikaltimą pada
ryti’”. Gal užteks šitos frazės, 
ji viską pasakys ir paaiškins, 
kokioj padėty yra kiekveinas 
Lietuvos pilietis.
Krik-demų pareiškimas

Krikš.-dem. ir ūkininkų są
jungos pareiškimas referendu
mo klausimu kokiu tai stebuk
lu praėjo visas cenzūros pink
les ir tilpo “Ryte”. Kitoms po
litinėms grupėms: soc.-dem. ir 
v. 1. ūkininkų partijai tokio 
pat renferendumo reikalu pa
reiškimo neleidžia ir be atodai
ros braukia. Tai pavyzdys kaip 
tautininkai visomis pajėgomis 
bando slėpti nuo visuomenės 
politinių partijų nusistatymą 

partijos atstovų, 56 darbininkų atstovų, įimant ir Tran- taip svarbiu kraštui klausimu, 
mael komunistus, ir 3 tikrųjų komunistų. , 1 Lenzura ir cenzoriai tokių

įsivedė naujovių, kokių niekas 
Šios skaitlinės rodo, kad Norvegijos komunistai ne pasaulyj nėra matęs, pavyz- 

tik ne laimėjo, bet tapo skaudžiai sumušti, nes senamjam džiui:—- cenzorius netik išbrau- 
parlamente jie turėjo bene 9 atstovus! k!a. nepatinkamas straipsnių

vietas, bet kai kurias vietas 
Vadinamieji “Tranmael komunistai” yra visai ne ko- pataiso ir įbruka savo mintis, 

kaip jie yra nu- įrašant ištisus sakinius. Būna 
pavyzdžių, kad tokių pataisytų 
straipsnių redakcijos visai ne
deda, mat, ir mūsiškiems lie
tuviškiems redaktoriams tai 
atrodo per daug ir negirdėtu 
ir neregėtu dalyku, kuomet 
becenziai cenzoriai atsisėda re
daktorių kedėsna. Pasakoja,

MILŽINIŠKAS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
NORVEGIJOJE

“Naujienos” neklydo, pastebėdamos vakar dėl “Daily 
News” radiogramos iš Norvegijos, kad laimėjusieji rin
kimus yra ne komunistai, bet socialistai. Dabar jau ir 
pats to anglų laikraščio korespondentas atitaiso savo 
klaidą.

Štai kokias skaitlines apie rinkimų rezultatus jisai 
dabar paduoda: Darbininkų partija, kartu su vadina
mais Tranmael komunistais (? “N.” Red.), surinko 355,- 
000 balsų, t. y. laimėjo 90,000. Konservatoriai prakišo 
60,000. Naujasis Stortingas (Norvegijos atstovų butas) 
susidės iš 32 konservatorių, 21 valstiečio, 32 kairiosios

Ryte“

munistai. Jau bus kokie penki metai, 
traukę visus ryšius su Maskva; pastaruoju laiku jie yra 
tiek prisiartinę prie socialdemokratų, kad Norvegijos so
cialdemokratų partija (kuri pirma buvo atskilusi nuo 
Darbininkų Partijos, dėl pastarosios palinkimo į bolše
vizmą) nutarė su ja susilieti į daiktą — ir susiliejo.

Norvegijos Darbininkų Partija tuo budu yra socialis
tinė partija. Jos nusistatymas prieš bolševizmą yra taip kad ūkininkų partijai jokiu bu- 
griežtas, kad, kaip pasirodo, ji nė šiuose rinkimuose nesi- neleidžiahia paskelbti, kad 
dėjo j bloką su “tikraisiais komunistais”. Dėlto pasta- 
rieji ir tapo supliekti.

Norvegijos socialistai laimėjo šiuose rinkimuose 
90,000 naujų balsų, o visos kitos partijos pralaimėjo; ir, 
kaip matyt, daugiausia pralaimėjo konservatoriai ir “tik
rieji komunistai”, kitaip sakant, juodieji ir “raudonieji” 
reakcininkai.

Taigi Europoje socializmo jėgos ir vėl smarkiai kyla. 
Nesenai buvo pranešta apie nepaprastai didelį socialistų 
pasisekimą miestų rinkimuose Vokietijoje ir Lenkijoje; 
kiek ankščiau — Danijos provincijoje, Islandijoje.

šitaip plačiai pasireiškęs socialistinio darbininkų ju-

tijos senai pašluoti iš narių 
tarpo, neleidžia ir tiek. Mato
mai minėtieji ponai skaito rei
kalingu dangstytis tos partijos 
autoritetu.
Prekybinių firnpi bankrotai.

Paskutinėmis dienomis lietu
viškieji laikraščiai paskelbė 
chronikos žinutę apie kokius 
tai prekybinių Lietuvos firmų 
bankrotus. Dabar teko' sužino
ti, kad Lodzės (visi ekstra tau
tininkai žino, kad Lietuvos biz
nieriai ^uri reikalą su lenkais) 

dėjimo augimas liudija, kad fašistų ir kitokių smurtininku Prąhos, kaikurie Anglijos ma- 
viešpatavimo dienos baigiasi. ‘ ■ ^kturos ir galanterijos .ir-

1 mininkai uždarė Lietuvos • pre-
Galutinas persilaužimas šių metų eigoje dar gal ne- kybininkams • kreditus i prėkė- 

įvyks. Bet ateinančiais, 1928 metais, bus visuotini rin- mis- Mut» Lietuvos urmininkai 
kimai Vokietijoje ir Francijoje. Tuomet šių dviejų stam- 
biųjų Europos valstybių darbo žmonėms bus proga su
vesti sąskaitas su atžagareiviais! Kad tai bus socializmo 
ir demokratijos pergale, šiandie beveik negalima abejoti, krotavo ir pridarė

, Bern- 
stclnas, Galeikeris, Pirmoji 
Lietuvos Suvienytoji Manufak
tūros bendrove ir kitos ban- 

užsienių

buti aikštėje su kastuvu. Už 
atsisakymą busi baudžiaams”. 
Bet aš jį paprašiau išeiti ir 
man netrukdyti gaidas tvarky
ti. Sutvarkęs gaidas, apie 11 
vai. nuėjau į aikštę, kur bur
žuazija Uijiai darbavosi su 
priverstaisiais darbininkais. 
Kiek pažiopsojęs ir vienu kitu 
aštresniu žodžiu apsimainęs su 
apskrities inžinierium Klima
šausku, pasukau į salę, kur 
darbininkai ruošėsi prie mitin
go, puošė raudonas vėliavas
baltomis raidėmis su visokiais 
atsišaukimais. Taipjau puošė sa-1 
lę vakarlėliui ir kiekvienam 
praeiviui sagstė raudonus han
telius. Daugelis žmonių, ypač 
kaimietės net nežinbjo ką tas 
hantelis reiškia ir todėl po visą 
miestelį pasklido daugybė žmo
nių su raudonais hanteliais. Į 
tokius žmones buržuazija žiu
rėjo su didele neapykanta.

Pagalios viskas buvo priruoš
ta. Išsirikiavo orkestras, po jo 
sekė visokio didžio ir visokiais 
obalsiais vėliavos, o už jų ėjo, 
vyrai, po šešis eilėj išsirikia-1 
vę. Tvarkiai, grieždami maršus, 
atėjome į aikštę, kur d. Mar-
kelis pasilipo į tribūną ir pra
dėjo prakalbą. Visa buržuazi
ja puolė d. Markelį traukti nuo 
tribūnos. Aš visa gerkle suri
kau: “Taip ir paduodat? ’

Žmonės turintieji savo sie
loje meilės jausmą ir visuomet 
girdi, jaugia, mato vien tik 
šventumą, kilnumą ir pajėgia 
virš dvasios jėgų mylėti net 
mirtinus priešus. Turintieji 
gi sieloje gilų neapykantos 
jausmą neapkenčia net Šven
čiausių esybių.

Mes gyvename ne vieit savo 
laimei, bet savo ir žmonijos 
laimei,—todėl jeigu mums gy
venimas butų sunkesnis už pa
čią mirtį ir netekę dvasios i) 
fizinių jėgų nematytume jokit 
tikslo gyventi savo laimei, tuo
met gy.venikime žmonijos lai
mei.- Nes žmpnija gyvena mu
sų laimei, todėl nelikime jai
skolingi. —Žalgiris.

Automobilis ant bėgių

Nesenai Pietų Australijos ge
ležinkeliuose įvesta nauja susi- 

! siekimo priemonė automobi- 
i lįai ant bėgių. Kas nenori va- 
1 žiuoti traukiniu, bendrai su ki
tais keleiviais, gali nusisamdyti 
automobilį, kurs greit ir pato
giai nuveža į bet kurią geležin
kelio stotį.

šis susisiekimo būdas kitose 
šalyse dar neįvestas.

liaudies universitetą ir t.t., ir žmonės tada puolė buržujus ir 
reikalauti, kad visą tai butų nustūmė juos į šalį. Bet pasi- 
vėl atidaryta. Sumurtiniųkai rodė raitoji policija, įjojo į mi- 
suprato, kad tais savo bepro- nią ir ėmė ją skirstyti..
tiškais suvaržymais stumia priduoti drąsos, teisingiau, pa-
nuo savęs liaudį ir netenka jos didinti chaosą, paliepiau griešti 
pasitikėjimo, tad sumanė, ne- * Marsalietę. Minia, skatinama 
nuimant suvaržymu, kitokiais1 muzikos garsų, tiek įsisiūbavo,

Kad

budais mulkįnti žmones. Na ir kad policija turėjo nusilenkti 
atidaro Vyskupo Valančiaus1 ir pasitraukti iš mitingo vie- 
Liaudies Universitetą,— šven/Įtos. Bet antrą dkną prasidėjo 
tus zokonus davinėti. Lėk to-1 areštai iij tardomai. Papuolėm 
riais užsirašę tokie pasižymė-• ir griežikai, bet iki teismo pa- 
ję “tėvynės labui” darbuotojai, Įleido. Teismas gi visiems grie- 
kaip Mokytojų Seminarijos di-'žikams apskyrė po dvi šavaftes 
rektorius Avižonis, temoj “Kas'kalėjimo, o vedėjui—vieną mė- 
yra socializmas ir kodėl jis'nesį. Padavėm apeliaciją. Musų 
kenksmingas”; kun. Dichavi-1 advokatu buvo Seimo atstovė 
čius—“Apie Romos katalikų 'Purenienė, kuri mažai teisėjui
bažįnyčią; vikaras—“Apie ku- ir išsižioti leido ir mes likome 
nigiją ir jų mokslą”.* Norėjo išteisinti.
dar užsirašyti Bilduša, valst.- 1926 m. Pirmąją Gegužę 
liaudininkas, bet jo nepriėmė, švęsti nebuvo laiko nė vie- 
Kartą “lekcijose” susitikęs niems, nė kitiems, nes artinosi 
Bildušą ir juokiuos jam: Ne- Seimo rinkimai ir visi buvo 
priėmė, tai ir nereikia, vistiek užimti agitacija. Buržuazija 
šį “universitetą” lankydami samdė buderbrodininkus ir ge- 
neliksime kunigais, nes esame rai jiems mokėjo, o darbinin-
vedę; o gal manai, kad jei 
Krupavičius gali kunigauti, 
nors ir su barzdą, tai jau ir 
mudu galim likti kunigais, kad 
ir su žmonomis? Geriau prisi
dėti kur kitur, tik ne čia. Štai 
aš vakar surinktas aukas pa
siunčiau atstatymui susprogdin
tos “Lietuvos žinių” spaustu
vės. Mes kalbėjomės garsiai ir 
kiti suolai mus girdėjo ir juo
kėsi, . —matyt, pritarė musu 
kalbai. Mums pakilus eiti lauk, 
pakilo dauguma publikos ir 
taipjau apleido salę, visaip šai
pydamasi iš “naujosios eros” 
mulkinimo įstaigos.

Dar paklausiau draugo Sa- 
moškos apie nubaudimu j i ka
lėjimu 1925 ita ’ už griežimą 
Marsalietės Pirmosios Gegužės 
šventėj, apie ką man rašė iš 
Tauragės. Apie tai drg. Samoš- 
ka paaiškino sekamai:

—Tais metais (1925 m.) 
Pirmąją Gegužės rengėsi vieni 
kitus nugalėti ir prie ton šven
tės ruošęsi iš kąlno. Darbinin
kai ruošėsi prie sąvo paprastos 
tarptautinio solidarumo ir ko
vos už pąliuosavimą šventės, o 
buržuazija norėdama tą dar|)i- 
ninkų šventę panaikint) sten
gėsi paversti ją į Vilniaus me
džių sodinimo šventę. Abi pu
sės stropiai rengėsi ir laukė 
kas bus. Darbininkai parsi
kvietė Seimo atstovą d. Mar
kelį, sQciąldempl<ratą, o įr grie
žikai žinojo savo pareigas, 
kad reiks griešti darbininkų 
mitinge, šauliai gi sįgtp ant 
griežikų, kad pelavo sau or
kestro ir kad todėl jų krikšty
nos turėjo apsieiti be muzikos,

kai patys dirbo ir dėjo visas 
savo pastangas. Ir nors be ka
pitalo sunku ką nuveikti, bet 
visgi tauragiečiai gerai pasi
darbavo ir susilaukė gerų pa
sekmių. Tą rodo basavimo 
daviniai. Neskaitant mažųjų 
partijų, kurios jokios rolės ne
lošia, socialdemokratai gavo 
982 balsus, valst.-liaudininkai 
815 b., o krikščionys demokra
tai tik 32. b. ir tautininkai vos 
17 balsų. Tai rodo, kad tau
ragiečiai labai kratėsi atžaga
reivių. Dabar irgi matėm laik
raščiuose, kad tauragiečiai, ne
begalėdami pakęsti priespau
dos, pirmieji pakėlė maištą, 
kurį Lietuvos tyronai paskan
dino kraujuje. Nėra reikalo 
tikėti Eltos pranešimams, kad 
buk maištą pakejusi plėšikų 
banda, bet žmonės pakilo, nes 
prie to privedė neapsakoma 
priespauda. Juk niekas nega
li įtikėti, kad Seimo atstovas 
pavirto plčšiku-banditu, kaip 
smurtininkai, kurie patys yra 
niekas daugiau kaip ban
dytų gauja, kuri naktį už
puolė teisėtą valdžią, ją nuver
tė ir pątys pasistvėrę valdž*; 
ją nuvertė ir patys pąsistvėrė 
dabar įvairiausiais būdais 
ten^rizupja ir žpdo Lietu
vos gyventoj us.

—-Petrauskąs.
(GALĄS) ' ..

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo eu 
Lietuva, ųž pigią 
kainą, naudokitės

su

PAVOJUS!
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo

l krutinėję, patrinkite vikriai

DR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vai»baženk1is registruotas 

S. V. Pat. TBiurc.
Persitikrinkite, kad.

Inkaro vaisbaženklis 
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & So. 5th Sts., 

Brooklyn, N. Y.

Tęlephpne Republic 0083 
t

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63nl Street
Cor. Koekvell St.

CHICAGO, ILL.
Nedčlioj tik pagal sutartį.

“Phillips Milk of Mag«esia” 
Geriau negu Soda

__________________________J
Vietoje sodos nuo dabar pra- 

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

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

============—
Nuo Kosulio ir 

Šalčio Krutinėję 
Naudokite

4a
Kmbor Yranti 
Couglj &prup

y 4a
(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui)

Visuomet Reikalukite Tik “ANCHOR” 
(Ištarkite “ENKER”) ———

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Te!. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metams $2
Pusei metų 81
Kopija ......................................... 20c

' ---------------------------- ... j

Lietuviai Daktarai
11 1 1 ■ ■*

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2?01 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidcnce 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

g J'.l.... -TU 1 "Z.
/'■ " 1......................-

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, UI.V .
DR.MARGERIS

3421 So. Halsted Street 
Tėl. Boulevard 8483

Nu< 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. A. J. KARALIUS ' 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

■ ■■X ... .................. .. » ■—-* -.f, ■■ ■—

A. montvid, m. d. 
1579 Miltfaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983. 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

DR. M. T. STRIKO!.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

■■■■—;................................ ............ .---------- -
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASI1
3464 8o. Hąl.Įed St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 8201 So. Wallace Street

A. L Davidonis, M. D< 
ir DR. J. A. GOOPHART 

4910 So. Ąlichigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 11 vat rjrte;
< nuo 6 iki 8 vai. vakare 

’S. .1 !! ■■' I '.'TLII.U

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

t DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III..
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L^.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelioniene, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.?

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St., Chicago, III,

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.

Povilas Mikulskis •
(Fašistų užmuštasai sociald.
frakcijos Seimo atstovas).

Draugas P. Mikulskis buvo 
drąsaus budo ir savistovaus 
proto žmogus, Dažnai jis sa
kydavo, kad Lietuvai daugiau
sia reikalinga apšvieta, nes ji

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankia 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
fgreitumu; jis palengvina ir gydo 
iga apimta odų ir sulaiko gemalų 

augimą.
I> visų žinomų vaistų, kreozotą 

pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

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

Kaip gražuli pražystančios 
gėlės žiedas dažnai nuskinamas 
egoisto rankos, tokio egoisto, 
kuriam užėjo noras patenkinti 
savo smaližavimą, taip drg. 
P. Mikulskis tapo nuskintas 
fašistų; tų fašistų, kurie 
“gvaltu” prisimušę prie vals
tybės iždo sėdosi valdžios kė
dėn, norėdami pasipelnyti ir 
patenkinti savo šaikos troški
mus. Darydami perversmą, jie 
dangstėsi patriotizmo skraiste, 
kvietė vienybėn visus, kas no
rįs dirbti tautos labui. Bet 
kuomet Lietuvos visuomenė at
suko jiems savo nugarą, duo
dama suprasti, kad ji neprita
ria smurtu užgrobusiems val
džią smetonininkams, tai “pa
triotai”, pamiršę tautą ir jos 
vienybę, griebėsi skersti savo 
tautiečius nuo pat 
valdymo dienų,
jiems riaušininkų vardą. Fa
šistų siaubo auka yra drg. P. 
Mikulskis.

Nužudytasai drg. P. M. bu
vo mažo Žemaitijos ūkininko 
sūnūs, gimęs 1897 m. Kaltinė
nų apylinkėje, Tauragės apskri
tyje. Mokslus ėjo labai var
gingai. Tik per savo didelį 
prisirišimą jis, jau būdamas 
Seimo atstovas, baigė šį pava
sarį astuonių klasių Liet. Mo
kytojų Prof. Sąjungos gimna
ziją. Jo prisirišimas prie mo
kslo buvo neapsakomas; jis ne
žiūrėjo nei gėdos, kad vyras 
apie trisdešimts metų amžiaus, 
kartu su augliais vaikšto gim- 
nazijon. nekreipė domės, kad 
buržuazinių partijų atstovai 
dažnai net i.š tribūnos prikiš
davo, kad, girdi, sociąldemo-

pirmųjų 
primesdami

supta galingesnių kaimynų, ga
lėsianti išsilaikyti iy sudaryti 
tarptautinės reikšmės, jei sa- 

ivo kultūra pralenksianti aplin- 
; kinius kaimynus. Tokią mintį 
nešiojo savo širdyje drg. Po

vilas pilnas pasiryžimo kultū
rinti musų tautą ir, kovoti su 
tamsybe, despotizmu ir netie
sa.

Tautos kultūrinimo mintis, 
kurią taip garbino drg. Povi
las, buvo bepradedanti pasi
reikšti stiprėjančios lietuvių 
pažangiosios visuomenės tarpe. 
Bet po trečiojo Seimo rinkimų 
nedrąsiai atsistojusią prie vals
tybės vairo demokratinę vy
riausybę užpuolė biaurųs plė
šikai, kurie kardo ir durtuve 
jėga atstūmė tautos rinktus 
atstovus nuo valstybės valdy
mo reikalų, pasivadino “tikrai
siais Lietuvos sūnumis” ir fa-Į 
natišku atkaklumu stengiasi 
sudaryti sąlygas, kuriose tur
tingasis galėtų išnaudoti netur
tingąjį nevaržomas jokių vals
tybės įstatymų, kad darbinin
kai neturėtų teisės organizuo
tis prieš išnaudotojus ir kad Socialistinio Darbininkų Inter- 
aukštesniųjų mokyklų durys, 
butų uždarytos biednuomenės 
’ nikams. Su tokiais norais at
ėjusiems patamsių gaivalams 
valdyti jauną Lietuvos respub
liką, gręsia ne tik biednuome- 
nei, bet ir visai tautai pražū
ties pavojus. Kiekvienas lie
tuvis, kuriam brangi laisva de
mokratinė Lietuvos respublika, 
privalo pasišvęsti kovai su fa 
šiltinių banditų gauja, kuri 
kruvino teroro priemonėmis pa- 
laikydama savo režimą diskre
dituoja musą tautą kitų vals
tybių akyse, o Lietuvos priešų 
širdyse žadino apetitą užgrobti 
musų kraštą.

Kiekvienas lietuvis privalo į-

TODĖL KAD O. Gs. YRA GERESNI!

gauna jerry”
Todėl, kad jie

Produktas
P. Lorillard Co. 

{steigta 1760

Prieš Lietuvos fašizmą
I

nacionalo atsišaukimas

In- 
ši-

...štai kodėl geresni rūkytojai visur 
prie šitų naujų cigaretų smagumo.
yra geresni cigaretai. Tobuliausias skonis... nes jie 
yra sumaišyti iš geriausių tabakų... moderniškų su
maišytoji! kurie pradėjo ten kur kiti yra palikę.

OLD GOLD
NEI VIENO SUKOSEJIMO IŠ VISO VEŽIMO

Ne tik darbininkai, bet ir pla
tus buržuazijos . ir ūkininkų 
sluoksniai yra (>Hni neapykan
tos tam karininkų sauvalės lū
žimui. šitokiose aplinkybėse vi
sai suprantamas dalykas^ kąd 
nuolatos kyla mėginimų nu
versti valdžios uzurpatorius to-

žmonių, kurie tebevarstą aukš
tesniosios mokyklos duris. Drg. 
Mikulskis kantriai pakeldavo 
net savo frakcijos draugų pri
kaišiojimus, 
Seimo atstovas ir lankydamas 
mokyklą, : 
tori tetą 
kytis, didinti savo žinijos ho
rizontą ne gėdą, bet garbė, o 
kas statosi labai daug žinąs naujinti 
arba pavydo pagautas tyčioją- Kiekvienas 
si ar prikaišioja tam, kuris ver- devintoje valstybėje butų, pri- 
žiasi mokslo pasaulin ir trokš-į valo darbu ir lėšomis remti tą 
ta įgytąsias žinias pašvęsti klasinę lietuvių visuomenės ko- 
darbo žmonių kovai su kapi- vą su dvarininkais ir stambią- 
talizmu, tai pats menkos ver- ja buržuazija, privalo rinkti 
tės padaras. aukas kovai su fašizmu

kad jis, būdamas sidėti giliai į širdį, kad jo tik
roji motina Lietuva lenkiško 

žeminąs frakcijos au-’kraujo dvarininkų, su Plecha- 
Jis suprato, kad mo- vičiais, llolmotavičiais prie

šakyje, šiandien yra smaugia
ma, o jos, liaudžiai norima at- 

baudžiavos jungas, 
lietuvis, nors jis

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažie’rius ant 
musų laivų turi privatišką 
daromą kambarį. Jei jus 
uote važiuoti

už-
ma-

LIETUVON
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

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TII.E MARINE CO.

127 So. State St.
Chicago, 111.

aukas kovai su fašizmu, pri
valo organizuoti savanorių gru
pes ir siųsti jas į Lietuvą, o 
pasiliekantieji- užsienyje priva
lo savo spaudoje varyti stip
riausią akciją prieš Lietuvos 
fašizmą. Kas nelaimėje pame
ta savo tėvus, tas yra išgama, 
O kas pamirštų fašistų nioko
jamą tėvynę, tas nevertas bu
tų garbingo lietuvio vąrdo. 
šios mintys, tai kovojančios su 

1 fašizmu lietuvių demokratinės 
visuomenės balsas, kuriuo ji 
kreipiasi į savo tautiečius. Ji 
įsitikinusi, kad tiesa ir tėvynė 
bus apginta. Draugo T. Mi
kulskio mirtis yra simbolis, 
kad baigiasi fašistų diktatūros 
terminas, kaip franeuzų revo
liucijos metu užmušamas Dan
tenas simboliškai išpranašavi- 
mo Babspjerui, kad po trijų 
mėnesių seks jo baisaus reži
mo likvidavimas.

—Visuomenės Narys.

Sociajistinio Darbininkų 
ternacionalo biuras kreipęsi 
tokiu atsišaukimu į J 
darbininkus:

Į Lietuvos darbininkus!
Jau trys ketvirtadaliai metų, ninku mėginimas atsteigti de- 

kaip Jūsų kraštą terioja besą-1 mokratiją nepavyko. Karininkų 
žiniškų karininkų saujos dikta- diktatūra 
turą. Nuo to laiko, kai begėdiš
kas 1920 m. gruodžio m. 17 die
nos perversmas išplėšė Jums 
Jūsų politines teises, visų ša
lių organizuotieji darbininkai 
mato, kad viešpatavimas “Ge- 
neralio štabo Viršininko Ple
chavičiaus”, kuris yra tikrasis 
vadinamos Voldemaro “val
džios” galva, pavertė Lietuvą 
tuo kraštu Europoje, kur fa
šistinė reakcija taip pat, kaip 
Italijoje, vykina žiauriausią 
smurtą.

Lietuvos socialdemokratai pa
skutiniuose rinkimuose 1926 m. 
gegužės mėnesyje buvo pasie
kę milžiniško balsų padidėjimo, 
jie pasidarė antra sulig savo 
stiprumu partija ir įstojo j 
krašto | valdžią. Profesinės są
jungos ir partija vystėsi tolyn 
vis geriau. Tuomet atėjo per
versmas, kuris pastatė prie val
stybės vairo mažiukę tautinin
kų partiją, dabartinio “preziden
to” Smetonos ir “ministerio 
pirmininko” Voldemaro parti
ją, turėjusią Seime viso tik tris 
atstovus. Diktatūrai susidarius, 
karo stovis pavirto nuolatine 
“tvarka”. Visokia spaudos lais
vė 
ma 
pas 
ta,

Lietuvos mis pačiomis priemonėmis, k u- į • • • 1 1 •rias jie patys yra pavartoję.
Tauragės darbininkų ir uki-

dabar keršija liau
džiai; visų pirma ji mano tu
rinti patogios progos pribaigti

stangų 1 neišleisti jokių žinių iš 
Jūsų krašto apie padėlį viduje. 
Bet žinokite, kad Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas, ne
žiūrint į visas kliūtis, renis 
Jus kiek galėdamas, kad jisai 
stengsis parodyti Europos vi
suomenei tikrąjį veidą tų ne
naudėlių, kurių auka šiandie 
yra Lietuva, ir kad jisai tikisi 
iš Jūsų, jogei Jus ir šiose sun
kiose dienose nenustosite pasi
ryžimo ir drąsos atlikti savo 
didįjį uždavinį: atsteigti Lietu
voje demokratiją!

-ganizacijų grio- NACIONALIO EKZEKUTYVIO 
.ietuvoje vėl lie- KOMITETO POSĖDIS

jasi kraujas. Tos visos mirtys i 
tai apkaltinimas diktatoriams.■ 
Jie galabija savo aukas be tvar
kingo tardymo teisme, jie ne
pasirūpina net teisingai pažy
mėti sušaudomųjų vardus. Tuo 
badu galėjo įvykti negirdėtas 
dalykas, kad valdžios laikraštis 
iš šešių sušaudytųjų penkis 
vardus paskelbė klaidingai ir 
paskui turėjo juos ai įtaisyti. 
Tų pirmųjų sušaudytųjų var
dai yra šie: Gudjonis, Odovas, 
Linkaičius, Paulikas, Burneckis, 
Kazlauskis.

Vėliaus padaryta dar astuo
ni mirties nuosprendžiai. Vie
nas jų tapo įvykintas. Sušau
dytojo vardas: Jonas Milkerai- 
tis. Kitiems bausmė buvo pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos. Iki šiol tapo nuteista še
šiolika sukilėlių kalėti iki gy
vos galvos, vienas dviem dešim
tim metų, vienas penkiolikai 
metų, vienas dešimčiai metų ir 
vienas trejiems metams.

Šitomis aukomis tečiaus Lie
tuvos diktatoriai dar nepaten
kino savo kraujo troškimą. 
Ateina žinių apie naujas rep
resijas, kurių šioje valandoje, 
dar nebuvo galima patikrinti. 
Bet jau u* iš to, kas yra žino
ma iki šiol, pilnai pakanka, kad 
paskatinus visų šalių darbinin
kus prie griežčiausių protestų 
prieš Lietuvos smurtininkų 
valdžią.

Lietuvos darbininkai!
Mes žinome, kad Jums visos 

galimybės susisiekti su užsfc>

vimą. Todėl

Detroite tik-ką pasibaigė So
cialistų Partijos Nacionalio 
Vykdomojo KomiU to posėdis, 

atsišaukimą 
ragindamas 

pasidarbuoti 
spalių mėn. 
mėn. 5 d.

t. v. šian-

šešiolika dienų Na- 
na-

ir susirinkimų laisvės for- 
tapo panaikinta. Apie tuzi- 
profesinių sąjungų uždary- 
tarp jų ir didžiausios są

jungos geležinkelių darbi
ninkų, metalistų ir odininkų. 
Profesinių sąjungų organas už
draustas, sąjungų viršininkai 
sugrusti j koncentracijos sto
vyklų arba ištremti užsienin. 
Diktatūra laikosi tokio nusista
tymo, kad profesinės sąjungos 
iš viso esančios bereikalingos 
įstaigos. Visokie parlamentiniai 
ir demokratiniai keliai liaudiesiniais yra nukirstos. Mes žino- 
valiai pasireikšti tapo uždrausti, nie, kad daroma didžiausių pa- 3

Jisai nutarė išleisti 
į partijos narius, 
juos intensyviai 
partijos labui nuo 
20 d. iki lapkričio

Spalių mėn. 20 d
die, sukanka lygiai metai laiko 
nuo drg. Eugene V. Dėbso mir
ties. (ii lapkričio m. 5 d. tai 
Dėbso gimimo diena.

Per tas
ciunalis Komitetas ragina 
rius agituoti už partiją, skleis
ti partijos literatūrą, aukoti 
partijos labui ir rinkti aukas.

Socialistų Partija yra išleidu
si tam tikras Dėbso Atminties 
(Dobs Memorial) štampas, 'lai 
yra laisvų mokesnių stampos, 
kurias galima pirkti iš parti
jos centro raštinės ne mažiaus 
kaip po $1.00 už kiekvieną. Ket
virtadalis šito mokesnio eis kuo
pai, ketvirtadalis valstijos or
ganizacijai, ketvirtadalis Na- 
cicnaliam Ofisui ir ketivrtadalisK 
laikraščiui “American Appeal”.

Nacionalio Ekzekutyvio Ko
miteto pirmininku tapo išrink
tas kongmsmanas drg. Victor 
L. Berger.

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekoie ir čeverykų 
krautuvėse.

DlScholl’s 
Zino-pads

Uždekit vieną k 
skausmas 
pranyks

Pas visus 
vertelgas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM

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

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

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

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

. Budrik line. Į
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

1 Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 v. po piet.

Šitą kuponą prisįųsjtuni mums arba atnešdami į krautuvė, gausi
te dykai (Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė ............................................... ................................ .......
’-v* ■■ V •/ X .. J* * \

Adresui ..............................................  ,..... .
Wrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgxti
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Dainy ir JuoKų

KONCERTAS
Penktadieny

Spalio-Oct., 28’27

KĄ JIE MUMS DUOS?

i

našlaičiu naudai.

—Būtinai šiandie.t

Penktadienyje, spalio

susirinkime!
—Valdyba.

Yra svarbių klausinių apta-. 
rimui, būtent taksos, gatvių j. 
valymas, šviesos “stop” ir ’go“; 
prie 69-tos ir Western avė. Be 
to, bus svarstomas klausimas įvyks SLA. moterų 208

vieta adresu G933 S-.. \Vcstern kitę 
avė. u. t melžt:-* 7:30
vak vaka -e.

can Lilhuanian Political Club i tįsimų precinktų kapitonų rin- metinis balius ir šokiai. Pra
tupės susirinkimą. Sus: rinkimo kimo ir koletas kitų. Visi bu- dzin 8 vai. vakare. Vieta — 

Masonic Temple, prie 64-tos 
ir Green 
Lietuvos

k U o)Garsinkites Naujienose

h.<

PUIKUS MIEGRUIMIŲ SE

$98.75
Mokėti po $1.50 į savaitę

S5ęF

I."

Alt;

Ii#
b* ‘y

«l

Nepalyginami šitie 7 šmotų Veneer Valgomo Kambario Setai, 
pėdas, su gražiu riešutiniu viršų, vienas svečių krėslas Sr 5 kiti 
iš gumvvood arba riešutinius gražiai užbaigtus. Krėslai yra stiprų 
vertės X125, specialė kaina

Turit juos pamatyti, kad įvertinus, tiražus stalas, padidinamas 6 
krėslai, jų sėdynės jac<|uard apmuštos. Stalus galiniu pasirinkti 
riešutinio medžio ir sutaikintų spalvų, 7 šmotai

Geros vertės po $5 paukščių 
klėtkos

Pilnai prirengtos, vra tankus d ratukai dėl 
apsaugojimo išbirėjimo paukščių lesalo, 
is žvilgančio drato. Nepa- sT 1 QQ 
lyginamos vertės už 9

i Neimam paštu nei telefonu orderių)

Likeriotas End Stalas
Raudono, žalio arba juodo likerio, gražiai 
dekoruotas ir gerai padarytas, Paprastai 
$5 vertės, dabar C O QfZ
tiktai

Visokių Rųšių Geležiniai 
Virtuvės Šildytuvai

Gerai padaryti, $25 vertės virtuvių pečiai, kurie 
Šąli būt vartojami Sąšlavų sukurenimui. Ekstra

pecialiai Šiai savaitei $18.75
50c. j savaitę

t

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marguette Perk
šiandie South Weat

Geriausi Vertė Kuri Nepaiso Jokios Kompeticijos!
Štai yra didžiausios vertės tavorai suteikia ui visuose metuose! Mes duosime net dar 
daugiau už jūsų pinigus — ir mes tikrai taip darome. Tik pastebėkite tas vertes ant 
šio puslapio. Jos nebijo jokios kompeticijos, jei jus turėsite domėn rųšj. Atsilanky- 
kit ir pažiūrėkit juos — jie yra išpar avimui tokiomis pigiomis kainomis 
tiktai per tris dienas. Nepraleiskite šios progos, nes paskiau jums reikės laukti ilgą 
laiką kol jus gausite kitą panašią progą ir panašių bargenų.

Išmokėjimais už bite vieną daiktą.
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago.

KAS TENAIS BUS?

$79.50

S

♦ f

ARGENAI
Tie trijų šmotų setai yra padaryti iš 5-ply \valnut veneers iš fronto ir viršui, su pri
taikinta spalva. Nuo dulkių apsaugojanėios konstrukcijos viršus ir apačia; kaip 
baksiukų stalčių konstrukcija. Kietas medis vartojamas prie padarymo kitų dalių, 
stiprus. Tie trys šmotai patiks jums savo gražia išžiūra ir patarnavimą kokį ji su
teiks. Paprastai $150 vertės, dabar dreseris, pilnos mieros ’CCJSl 7^1
lova ir skrynia, specialiai ųlvOi I 9

Musų mylimi artistai — Babravičius, Vanagaitis ir ♦
Juozavitas, kurie jau nekartą linksmino mus, graudino, 
žavėjo ir juokino savo dainomis ir muzika. Jie keliavo 
po lietuvių kolionijas visur palikdami malonius, neuž
mirštamus įspūdžius ir patys pamylėjo keliones; ir da
bar kai rengėsi apleisti mus visam sezonui liko sulai
kyti tik vienai dienai ir sutiko duoti mums vieninteli 
koncertą.

Patogus Kreditas 
Išmokėjimais

r

Tie du gražus šmotai sutaupius jums $51 
Paprastos vertės parloro kambario setas $150, apmuštas jacnuard artistišku 
paternu, liuobomis paduškaitėmis sėdynės, apverčiamos. Rėmai gražiai 
išdrožinėti. Pilnos mieros, ekstra patogus. Jums patiks tas 
Vargonus. Davenport ir Club krėslai, dviejų šmotų, ekstra special 

Mokykit $1.50 į savaitę t

Naują, žavėjantį programą. Kompozitorius A. Va
nagaitis laike pereitos vasaros parašė daug naujų dainų /
— klasiškų, rimtų ir juokingų, tinkančių musų šių dienų 
pageidavimams, dvasiai ir nuotaikai. Artistas, Babra
vičius gyvendamas per visą vasarą ukėse, kur gamta 
randasi pilnoj savo skaistybėje,įsigijo sau naujos ener
gijos, meilės, nuoširdumo ir pajėgos perduoti savo daino
mis tą nejkainuojamą turtą visiems, kurių širdyse yra 
nors kibirkštėlė jausmo. Pianistas M. Juozavitas, ačiū 
jo įgimtiems gabumams, nuolatiniam studijavimui ir _ . , •
Tabor Farmai, išmoko duoti paprastam pianui sielą ir 
kalbą. Jam kalba pianas, juokiasi, skundžiasi, aima
nuoja ir verkia pritardamas Babračiaus ir Vanagaičio 
dainoms. Visa tai bus sujungta ir perduota chicagie- 
čiams šiame koncerte. *

KVIEČIAME KIEKVIENĄ!

Tegul tą diena pribus į Lietuvių Auditoriją kiekvie
na gyva siela, išklausyt šių paskilbusių artistų ir sustip
rins jų energiją, darbuotis toliau!

RENGĖJAI.
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UILLIAMAS AUGUTIS
Mirė netikėtu smerčiu, Spalio 

17 dieną, 5 valandą vakare, 
1927 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus; gimęs Kretingos kaime, 
Kretingos apskričio, Kauno rė- 
dybos, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Petronėlę, po 
tėvais Jurkšaitė, sūnų Vincentą 
11 metų, dukterj Oną 5 metų, o 
Lietuvoj motiną, tris seseris ir 
2 broliu. Kūnas dabar randasi 
prirengtas į paskutinę kelionę, 
namuose, 8350 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

• Visi A. A. vVilliamo Augučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nuliu
dime jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse iri suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Tarp Ghicagos
f

Lietuvių

Lietuviu bylos teismuose
šiomis dienomis tur būt taps 

byla, ku- 
lietuvių 
Ve ta

Svečias Chicagoje
Chicagoje dabar svečiuojasi 

vienas žymiausiųjų Lietuvos 
žydų darbuotojų — rašytojas 
ir poetas p. U. Katzenelenbo- 
gen. Jisai yra atvykęs į Ame* 
ką tikslu susipažinti su Lietu
vos išeivių gyvenimu šioje ša
lyje ir suinteresuoti juos Lie
tuvos reikalais.

P. Katzenelenbogen
gražiai kalba lietuviškai (nors 
jisai studijavo lietuvių kalbą 
daugiausia iš knygų) ir ypa
tingai gerai pažįsta Lietuvos 
miestų ūkį, nes jisai yra Pane
vėžio miesto tarybos narys. A- 
merikos žydų spaudai jisai Jau 

lyra davęs keletą įdomių straip
snių apie Lietuvą.

nušviečia 
Amerikoje.

Puponienė. Ji turi 
Brihgton parke —

gana
praslinkus, 

Daktaras 
ligoninėn.
Puponie-

ANTANAS MAŽEIKA

ALEKSANDRA ANTANAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Spalio 18 dieną. 3:30 valandą 
po pietų 1927 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Kauno ve
dybos, Panevėžio apskričio, 
Amerikoj išgyveno 21 metus, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Pauliną, 2 dukteris, Anto- 
nette ir Mary, sūnų Antanų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5351 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. A. Antanaičio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
.Moteris, Dukterys, 
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
horius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Spalio 18 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs apie 38 
metus amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskričio, Vadžgirio 
parapijos, Bebervų kaimo, pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Oną, sūnų Antaną ir dukterį 
Oną, seserį Vincentą, švogerj 
Petrą Augustinus Amerikoj, 
Lietuvoj paliko dvi seseris ir 
brolį. Kūnas pašarvotus, ran
dasi 933 West 33 St.

laidotuves įvyks Subatoj, 
Spalio 22 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų j Šv. Jurjęio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Greičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simus ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Simpatiškas —
Mandagus — 

B Geresnis ir Pi- 
Už Ki- 

1 Pv’1’1 p-Girna vi- 
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS 
1410 Sb. 49 CU Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 3291

A v

Nėra kito sa.Unio 
iš kurie plauktų 
tiek nan iimn; fin<v

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 18 dieną, 4:05 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 45 
m. amžiaus, gynęs Švenčionių 
apskr., Linkmenų parapijos, 
Vaidžuškių kaimo, palimo dide
liame nuliudime moterį Uršulę 
po tėvais Rokaitė, 2 dukteris, 
Anastaziją ir Heleną, sūnų Ka
zimierą, 2 pusbrolius, Vincą Bil- 
kinį, Ignacą Čaponį, švogerj Ju
stiną Rokaitį ir gimines. Kū
nas paša notas, randasi 4453 S. 
Honoite St.

laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Motėris, Vaikai, Pusbroliai, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

s. 0. LACHAV1CZ
Lietuvis Gr&boriua 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

išspręsta labai įdomi 
ri keistai 
gyvenimą 
byla.

Teofilė 
du namu
41405 ir 4107 Maplewood avė 
Ji dar turi trobesį ant Lowe 
avenue, prie 66-tos gatves.

Gegužės pradžioje, šių metų, 
pas Puponienę atvažiuoja Jos 
sesers duktė, Ona Sellas, su 
savo vyru, Frankiu, kurie yra 
pirmiau gyvenę Chicagoje. Te
ta, t. y. Puponienė, priima juos 
gyventi pas save.

Kuriam laikui 
Puponienė apserga. 
patarė jai važiuoti 
Tada Sellienė prašo
nės padaryti testamentą ir už
rašyti jai visą prapcrtę. Pu
ponienė sutiko.

Buvo apie 11 vai. vakaro. 
Frankis išbėgo iš namų ir neil
gai trukęs atsivedė realestatl- 
ninką. Salduką. Atnešė popierą 
pasirašyti. Moteris nemoka nei 
skaityti, nei rašyti, padeda tik 
kryželį Frankiui prigelbstint. '

Popiera pasirašyta. Puponie
nė prašo realestatininką laiky
ti tą popierą pas save. Kuriam 
laikui praslinkus jai tapo pra
nešta, buk Frankis pasakojęs, 
jogei jis esąs savininkas minė
tų Brighton Parke praperčių 
ir jogei popieros esančios už- 
irekorduotois. Puponienė persi-, 
tikrinti tų gandų teisybe nuėjo 
pas advokatą, kuris surado, 
kad savastis ant Maplewood 
avė. užrekorduota ant Onos 
Sellas vardo.

pas Salduką į ofisą, bet Saldo
kas pasakęs, jogei tų popierų 
neduosiąs niekam, tik Pupo- 
nienei, kaip fcad jam buvę įsa
kyta.

Puponienė padarė naują tes
tamentą. Bet kada pati nuvyko 
pas Salduką pasiimti padary
tus deed’us, tai Saldukas pasa
kęs, jogei popieros suplėšytos.

Kai Puponienė antru kaitų 
nuvažiavo pas Salduką, tai 
Saldukas prisipažinęs, jogei 
popieras atidavęs SellieneL

Shimkus irgi liudijo taip pat. 
Minėtą dieną, būtent spalio 10, 
Puponienė nepabaigė savo Ba
dymo, kadangi ji taio susiner
vino, jog kuone apaljio teisme.

Byla atidėta 21-ai dienai Šio 
mėnesio. Perkeltinėj imas pra
sidės 2 vai. po pietų. Master in 
Chancery Dellenbach, kamba
riuose, Washington ir Clark 
Sts.

Puponienė vėl susirgo. Vertč 
prapertės, dėl kurios Puponie 
nė

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
\ Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedalioj nuo 2:C0 iki 4:80 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

bylinėjasi yra anie $14,(100.
—Reporteris.

Geležinis Vilkas
Bašo J. J. HertmanaviČius

(Tęsinys)

CLASSIFIED ADS
Announcements

Praneiimai
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
v • ! REIKIA patyrusio bučerio, tik ne-

HumboNt Park djetuvių Polit. girtuoklio. Ateikit tuojau darban. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas at- s58 W. 33 St. 
sibus ketvirtadieny, 20 d. spalio, 
Humboldt Maccabet svetainėj. 1621 
N California avė., 2 lubos, 7:30 v. 
vakare. Narius meldžiu dalyvauti, 
nes yra svarbus reikalas.

A. YValskis, sekr.

NUOLAT DARBAS 
—GERA MOKESTIS

NAUJA PAGELBA KASDIE
Yra didelis reikalavimas mažų 

i formų, kurios randasi netoli. Mes 
spccializuoiamg.s juom<s. Mes taip
gi budavojame savo kostumeriams

NORTH SIDĖS LIETUVIAMS 
ŽINOTI \

Subatoje, spalio+October 22 d., namus mažais mėnesiniais išmokė- 
įvyks iškilmingas rudeninis Liuo- Jiinais. Mes duodame automobilių 
sybės svetainėj, atidarymas — su ir mokame DIDELE ALGĄ — mė- 
muzika ir {vairiausiais pamargini- nešini komisą. Mes išniokosime ju- 
mais, kurie bus savos ypatingos *nis to' darbo.
rųšies ir atatinkamas šios dalies Tikras pardavinėtojas gali uždirb- 
mesto lietuvių skoniui. ii $500 i mėnesi ar daugiau. Reikia

Vakaras prasidės 7:30 v. vak., tiktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau
Liuosybės svetainėj, 1822 Wab«n- Ml’. Olson
šia avė. Pertat visi šios dalies mies- Room 906
to lietuviai, taipgi ir iš kitų Chi- 134 N. La Šalie St.
cagos miesto kampų meldžiami da- Atsišaukit tarpe 9 ir 5 vak.
lankę rasite smagumą sau laiko 
lyvaufi šiame vakare, o į jj atni- 
praleidimui ir pasigerėsite nauju 
Liuosybės svetainės pągražinimu iri
sykiu išsišoksite ir kitaip pasi- RENDAI garažas, dėl 10 karų ir 
linksminsite. Kviečia North Sidčs taisymo šapa. 3200 S. Halsted St.
Lietuvių D r-jų Sąryšio Komitetas,-------- -----------------------------------------

jos sutvirtinimui, sugalvotos 
buvo jungtuvės Lokietko sū
naus Kazimiero su Gedimino 
duktere, Aldona. Jungtuvės 
Lietuvos kunigaikštytės Ir 
Lenkijos karalaičio buvo pir
mas stambus žingsnis susigi
miniavimo lietuvių su lenkais.

Manyta \>uvd, jog susigimi
niavus valdonams, bus galima 
palaikyti amžiną taiką tarp 

1 kaimyniškų tautų. Gyvenimas 
i parodė tokio sąprotavimo klai
dingumą. Gediminui mirus, 
lenkai sukėlė pretenzijas prie 
tūlų Lietuvos kraštų, pasire
miant ar tai pažadais, ar tai 
įpėdinystės teisėmis, dėl kurių 
tai pretenzijų teko Algirdui su 
lenkais kariauti.

Gediminas, miręs nuo 
dos, 
prie

For Rent

RENDAI tinkama šauni vieta, 5 
, kambariai už $16 j mėnesį. Elektra, 
gasas, va»ia. I’usitiu beismento. 3622 

B. Sosnauski,

Atstovai 
Chicagoje, 
9 d., 1927 
tavo Jono 
minties, nuspręs, ką chicagie- sunų ] 
čiai lietuvių kultūros klausimu darni tais pačiais politiniais su- 
Vilniuje veiks, lokiu bpdu tas metimais, kokius turėjo Gedi-

lietuvių draugiją 
susirinkę gruodžio 
m. pagerbimui dak-
Basanavičiaus at-

žaiž- 
padarytos vilyčia, kovoje 
Veliuonos, paliko keletą 
ir dukterų. Jo sūnus, ei-

BBIDGEPORT
DIDELIS METINIS BALIUS c . < ; t. .

Rengia Dr-lė Šv. Mataušo Apaštalo nl0n.>o97‘
SPALIO 23, 1927 sh(vi ,

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ ,eL Lafayette u933. .V
3133 S. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare.
Komisija deda visas pastangas, 

kad vakaras visus užganėdintų ir 
kad galėtų visus svečius kuoman- 
(lagiausiai priimti. Prie geros mu______  . _ RENDAI naujas štoras 9(>X 
zikos pasilinksminę ir pasišokę ga- nn -j tinkamas dėl kipkvio- 
Iės su minkštais gėrimais ištrošku- l)ea^’ unKamas OC1 KieKVie-
siiis pagirdyti. Yra kviečiami visi no biznio. 2 ofisai ir 5 kam

barių flatąš: įrengtas pagal 
naujausios mados. Garu apšiL

lės su minkštais gėrimais ištrošku-

svarbus klausimas bus demo
kratiški—■ suorganizuotų lie
tuvių — budu išspręstas. Bet 
prie progos pravartu yra prisi
minti šiuos svarbiausius Įvy
kius pastaraisiais penkiais 
šimtais metų lietuvių istorijo- 

___ _ * jje, kurie sudarė priežastis to-l 
nėta spalio 10 dieną pas Masterikio lietuvių taįitos likimo, kokį 
in Chancery, Dellenbachą.

Teisme Puponienė liudijo, 
kaip nurodyta aukščiau, ir tar
pe kita ko pasakė, kad jai 
įesant Cook pavieto ligoninėje, 
p*is ją atėjo Frankis ir atva
žiavo Steponas Shimkus, kuris 
dažnai teismuose patarnauja 
kaip perkalbėto jas, ir išsikal
bėjus, Frankis prisipažinęs, 
kad tai buvęs deed’as ant pra
perčių, o ne testamentas. Tada 
Puponienė liepusi Shimkui pa
daryti testamentą, o deed’us 
atimti iš Salduko juo greičiau
sia. Puponienė liudijo, kad 
Frankis ^pasakęs: gerai, tams
ta gali gauti deed’us kada nori. 
Frankis ir Shimkus nuvykę

Tapo užvesta byla teisme, i- 
dant sugrąžinus savastį PupO- 
nienei. Puponienės byla nagri-

minas, leisdamas Aldoną už 
Lenkijos kunigaikščio, vedė 
daugiausia gudės. Vien Kęstu
tis apsivedė su žemaite Birute. 
Anūkai tad Gedimino, gimę iš 
gūdžių motinų ir jų auklėja
mi, tėvams
nuolatai kariaujant 
dais. Tokiu budu 
dų kunigaikščiai 
mes.

atsilankyti be skirtumo — vyrai, 
moterys, jaunikaičiai ir mergaitės.

PASARGA. Kurie norės ynt Ju
liaus'įstoti į draugiją, bus priima- domas. 3147 S. Halsted St. 
,„i už dykų. -Ko.n.s,ia. Į Krejpkit&;

840 W. 33rd St.
Yards 2790

Reikia Gero 
Managerio Pagelbininko 

z kuris kalba 
Lietuviškai ir lenkiškai

Turi būti energingas ir darbštus žmogus ir ku
ris jau yra dirbęs prie agentūros. Musų pasiū
lymas gali jums atnešti nuo 4 iki 6 tūkstančių 
dolerių į metus. Galime priimti tiktai 4 žmo
nės. Atsišaukit pėtnyčioj, spalio 21 nuo 1 iki 4 
po {lietų ir nuo 6 iki 8 vakaro,-o subatoj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų.

RALPH F. HARTENSTEIN ORG. 
360 North Michigan Avė, 

Room 605, Klauskit A. S. TARAS

PRANEŠIMAS
I I

Gerbiamieji:— ’
Šiuomi pranešame, 

kad Milda Auto Sales / 
ilgą laiką buvusi po No. / 
3121-27 So. Halsted St., / 
persikelia į naują vietą, Į 
kuri bus naujame name I
moderniškai įrengtame. j
Musu “Show Room” /
bus dėl penkių autamo- /
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš 
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikalą-. 
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai 

806-8 West 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 1685

ji pergyveno. <Tam tikslui ver
ta paaukoti truputį laiko ir 
vietos spaudoje.

Vilniaus įkyrėjus, Gedmi
nas, yra gerbmmae visos lietu
vių tautos, kžtfpo narsus šalies 
gynėjas nuo jfepriėtelių ir kai
po vienas žymiausiųjų Lietuvos 
kunigaikščių, kuris rūpinos. į- 
vedimu taikos su kaimynais, 
kuri duotų galimybės įkurti 
Lietuvos ūkį ekonomiškai ir 
kultūriškai. Įkūrimas Vilniaus 
buvo 'jo stambus kultūriškas 
darbas, bet 'anaiptol ne visas. 
Jis atgabeno iš užsienių iš va
karinės Europos, gamybos ir 
prekybos žinovus, kad jie padė
tų lietuviams sukurti gerbūvį 
ir pradėtų kultūrišką gyveni
mą. Bet tas uždavinys buvo 
sunkus Lietuvai . esant apsup
tai iš visų pusių griežtais ne
prieteliais — vokiečiais, len
kais, gudais ir totoriais.

Su vokiečiais jokios taikos 
sudaryti nebuvo galima.
buvo suorganizuoti į du kariš
ku ordenu, Jiryžiaus Vyčius h 
Kardo vyčius, pasiryžę užka
riaut Lietuvą ir, ją pavergus, 
apkrikštyt.

Santykiai su gudais 
taip blogi, bet ir čia 
buvo susitaikinti.

Santykiai su pietų 
nais, lenkais, buvo'aršiausi — 
jie nuolat nuo seniausių laikų, 
skverbėsi prie Baltiko juros 
per Lietuvą, (Parusniją) ir, 
negalėdami savo jėgomis Lie
tuvius nukariaut, su Romos 
pagalba susirišo tam tikslui 
su vokiečių vyčių kryžiaus or
denu. Lenkai tad vokiečių kry
žeivius prieš Lietuvą sukurstė. 
Tečiaus, kryžeiviai, remiami 
vakary Europos krįkščionių, J- 
giję didelę galią, pasidarė pa
vojingi pačiai Lenkijai, kuri 
anais laikais buvo suirusi anar
chijos viešpatavusios per 167 
metus.

Gediminui viešpataujant Lie
tuvoje, Lenkijoj ėjo masinis 
karasld<4 valdžios. Lenk’{ kara
lius Lokietek, negalėdamass avo 
priešus nugalėti, ir vienkart 
vesti karą su išoriniais prie
šais, nusprendė ieškoti taikos 
su Lietuva ir susibičiulluot! su 
Gediminu. Kadangi ir Gedimi
nui taika su Lenkija buvo bū
tinai reikalinga, tai Lokietek 
savo tikslą lengvai pasiekė. Tos 
taikos tarp Lietuvos ir Lenki-

lietuviams 
virto 

susidarė 
lietuvių

gU-
gU' 
kil-

duoda progą

Gediminui, didžiuoju 
kįtmigaiik^iu buvo 

jo jauniausis sunūs, 
bet kada karas siau-

Jie

nebuvo 
sunku

kaimy-

Personai
Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykil Dickinson Business Coltege. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, RENDON ofisai tinkanti dėl gy- 
mašinčle rašymo, dienomis ir va- dytojų, dentistų, bcaiity parlor. At- 
karais. 218 S. Wabash, Room 824. sišaukit Kleker iMiotographer. 1645 
VVab. 2082. \V. 47th, netoli Ashland avė.\V. 47tli, netoli Ashland avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNA lietuvaitė baigusi 4 me
tų “seeretarial” kursų ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefonuokite “Naujienos” Box 084.

RENDAI valgykla ir rooining 
house, su forničiais, randasi 2113 
S. Halsted st. Tel. ('.anai 5177.

.................—I. Į ■■■■■ .11 -.H.l <■» I I .

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, pageidaujama tokios, kurios 
negeria. 1820 W. 14 St. Canal 2747.

REIKALINGA prie namų gas- 
padine. 3800 S. Emerald avė.

Phone Boulevard 7685.

REIKIA lietuvaitės kaipo sales 
lady j dry goods krautuvę. Atsi
šauki!. Georgės Dry Goods Store, 
3454 S. Halsted st. Tel. Boulevard 
8939.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GERAM vyrui, geras uždarbis. Pa
tyrimas nereikalingas, Theinert & 
Malkin R. Estate, 2343 W. 95 St. Tel. 
Beverly 9101.

KEIKIA vyro darbiu prie virtu
vės ir pagelbėti restaurante. Kam
barys ir valgis. Gera alga. 1022 W. 
14th PI.

Vilniu- 
valdyt 
Kęstu- 
Iš to 
Lietu-

REIKALINGAS žmogus išnešiu.' 
“Naujienas” Town of Lake. 'I'nri 
kaucijų užsistatyti arba nupirkti 
visų biznį. Aušros knygynas, 3210 
S. Halsted St.

Musical Instruments
_______Miizikoa Instrumentai_______

U>. $75 nupliksite mano beveik 
naują Stark Grojiklį pianą, 180 ro- 
lelių, stiklinis cabinet ir suoliukas. 
M. Walskį, 2332 W. Madison st., 1 
fl. front.

PARDAVIMUI $850 vertės gro- 
jiklis pianas už $110. Suoliukas, ro- 
ięjiai, cabinet, 6136 S. Halsted St.

VIENAS musų kostuincris paliko 
musų globoj savo grojiklį pianą, 
fonografą ir radio dėl greito par
davimo. Parduosime pigiai atsakan
tiems Žmonėms, visus tris sykiu ar
ba atskirai. Priimsime išmokėji
mais net ir po $2 i savaitę. Cut 
Rate Piano Stores (Ine.), 1120 So. 
Halsted netoli Roosevelt Road.

GROJIKUS pianas kaip naujas, 
$125. Parduosiu atsakantiems žmo
nėms lik biskį jmokėjus, kilus iš
mokėti j 3 mėnesius.

6512 S. Halsted st. Lst floor

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaigai

TIKRAS barmenas, trijų šmotų 
miegruimio setas, riešutinis valgomo 
kambario setas, kaurai, vietrola, par- 
loro selas, 6425 S. Halsted St., 2nd 
apt.' Wentworth 8159.

šita aplinkybė 
suprasti priežastį, delei kurios 
Aukštojoje Lietuvoje viešpa
tavo oficialiai gudų Kalba.

Mirus 
Lietuvos 
paskirtas 
Jaunutis,
tė, ii> reikėjo patyrusių valdo
nų, valdžią paėmė į savą ran
kas Algirdas ir Kęstutis. Al
girdas viešpatavo Aukštojoje 
Lietuvoje, ir užkariautose gudų 
šalyse, o Kęstutis — Žemaiti
joje. Algirdo sostinė buvo Vil
niuje, o Kęstučio Trakuose. 
Tarp Algirdo ir Kęstučio buvo 
vienybė, ir vienas jų dviejų 
kariavo su gudais ir lenkais, o 
antras su kryžeiviais ir kardi
ninkais. Lietuvos rubežiui tapo 
perkelti į gudų žemes rytuose 
ir pietuose, ir Lietuva tapo vie
na galingiausių valstybių Eu
ropoje.

Mirus Algirdui, jo sūnūs 
Jagaila, užėmė Lietuvos Did
žiojo kunigaikščio sostą 
j e. Jis nusistatė vienas 
visą Lietuvą ir atimt iš 
čio valdžią Žemaitijoje, 
prasidėjo kivirčai tarp
vos kunigaikščių, kurie buvo 
pirežastis leidimo naminio ka
ro. Kęstutis ir Birutė žuvo 
nuo Jagailos pasamdytų žmog
žudžių. Toks pats galas laukė 
ir Vytautą, Kęstučio sūnų, ku
riam tečiaus pavyko pasprukti 
iš Vilniaus kalėjimo ir pabėgti 
pas Boleslavą, mozūrų kunigai
kštį, su kurio pagalba jis pra
dėjo kovą su Jagaila. Vytautas 
laimėjo, bet jo brolis, Mykolas, 
žuvo. Kęstučio šeimyna ir gen
tis dingo naminiame kare ir 
tokiu budu Jagailos dinastija 
pasiliko viešpataujanti. Toks 
pats galas, koks teko Kęstu
čiui, tekė ir kitiems Gedimino 
sunams— jie dingo, nors ir ąe 
nuo žmogžudžių .rankos.

Iš to jau galima matyt, kaip 
Jagaila geidė valdžios, nepai
sant būdų, kurie prie jos ve
da. Lengviau yra tad suprast 
priežastį Jagailos atsivedimo 
1886 metais su lenkų karalie
ne, Jadvyga, kuri buvo sužie- 
dotinė vokiečių kunigaikščio 
Vilhelmo, kurį ji mylėjo nuo 
kūdikystės.

(Pabaiga bus)

KEIKIA gero shermeno prie No. 
1% žirklių. Apex Iron & Metai Co. 
4000 Wcntworth avė.

PARDĄyiMUI 4 kambarių stūbos 
rakandai, nes išvažiuoju j Lietuvi). 
3 užp. 3337 S. Auburn avė. Phone 
Yards 3039.

IŠ PBIEŽASTIES didelio pa
sidauginimo musų biznio, mums 
reikia daugiau aukštos klesos 
darbininkų. '

Mums reikia keletą gerai iš
rodančių vyrų kalbančių LEN
KIŠKAI 1B LIETUVIŠKAI. Jie 
taipgi turi mokėti ir anglų kal
bą. Mums reikalingi tokie vy
rai, kurie įvertina darbą prie 
atsakančios kompanijos, Paty
rimas nereikalingas. Uždirbs ge
rai tie vyrai, kurie tiks tam dar
bui. Del informacijų atsišauki! 
asmeniškai.

MB. M. S1STO 
Boom 348

29 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI pečius, kietom ir 
minkštom anglims. 856 W. 33 St.

VAIKINAS parduoda 5 kamba
rių rezidencijų, stikliniai porčiai, 
fumas šildomas, netoli sv. Kon
stantino bažnyčios, taipgi lotas 25 X 
125 $6,00(1 už viską. 5719 Grover st. 
1 blokas į pietus iki Higgins rd., 
arti Lawrcnce karų. Savininkas 
Pensacola 4111.

S1NGER siuvamos mašinos, de- 
inonstratoriai ir pertaisytos, po 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė
jimais.

4251 Cottage G rovė uve.

PARDAVIMUI valgomo kambario 
setas ir bufetus, šildomas ir kukni- 
nis pečius. Pigiai, nes apleidžiu 
miestų. 729 \V. 21 SI.

Business Chances
________Pardayi^mui^ Bizniai_______ _

PARDAVIMUI restaurantas iš 
priežasties apleidimo miesto. 3038 
W. 26 St.

IŠMOKTI' pleistrriavimą pas kon- 
traktorių. Priimsime gerų žmogų ir 
duosime darbų laike mokinimus. 
Išlaidos mokslui nedidelės, jei no
rite dirbti už Gile. į valandų, atsi
lankyki!. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering Sehool, 
1123 N. Ashland avė.

PARDAVIMUI pelningas lunch 
room jpriežastis pardavimo, vienai 
moterei sunku išlaikyti, 3439 W. 51 st.

PARDAVIMUI sidiunas. pigiai. Ge
roj vietoj, visų žinoma, geras ly- 

priežaMlis, turiu kitą biznį 
5(11 W. 32 St.

sas, 
mieste

(Continued <>n page 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-žeml Pardavimui

Miscellaneotis 
pairusBusiness Chances 

Pardavimui Bizniai

(Conlinued from page 7)____
PARDAVIMUI bučernė su le- 

dmme ir truku. Biznio daro apie 
.*1200 į siivuitų. Parduosiu nebran
giai. i 75o \V. 63 St.

Negirdėtas atsitikimas

F.\TRA. Pardavimui bučernė ir 
groscrhb. Pelninga, biznis išdirbtas 
18 metų. Parduosiu greitai. Visokių 
tautų apgyventa. Veikit tuojau; kat
ras pirmesnis, tam geresni listų duo- 

. siu ant k‘ek norėsi.
3225 S. Auburn avė.

125 Tpėdos žomėx ant Archer avė. 
Gerai apgyvento! vieloj, parsiduoda 
už pusę prekės, šitas lotas yra la
bai gerus dėl garažiuko, nes arti 
garažo nėra. Nepra'eiskit šitos pro
gos, ncs uždarbys yra g limituotas.

Stanko & Company
5097 ARCHER AVĖ.

lafayette 6036

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS 3 aukštų mūrinis na-1 IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų |plau-, LIETUVIAI neatidėliokit. Artina 
i. Puikioj apielin- mas, po 4 kambarius flatai, randasi kas. Naujas mūrinis bungalow, 

mimhuui pmv.M., v.ni _ _____ kėje, Roaelande. Parduosiu pigiai. (prie 23 SI. tarpe Oakley ir Wes- barnbariu, miegojimui porčiai, k.
sųq gražiai dekoruota, 2 karų gara- 10520 So. State St. *ern avė. Kaina nebrangi, lengvais i š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide-• • - ~ .... i.. || vfjknj, didelis lotas, gatvė ir kiti

marinė rezi- įrengimai, netoli geros transporta-
cijos, tik biskj įmokėti. HOME
BUILDEKS OF AMERIKA, 131 N. 
La Šalie St. Centrai 6925.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

AUKAVIMAS ____x_
DUOTI 5 kambarių murini bungalow, 

' stikliniai porčiai, visi kambariai Svie
tas, randasi centrai Bervvyn, netoli 
transportacijos, tik $750 cash, isino-1 
kėjimais.
0925. I

Mt’RO namas, 10 Hutų po
PARDAVIMUI saliunas ir Lunch . . . Q .. „ .Ruom. Biznis išdirbtas per 20 metu, kambarius h 3 šlorai, ant geto 

gera l! 
mainysim 
mažesnio

Parsiuoda pigiai, nepraleiskit pro
gos. 2620 VV. 26th St.

PARDAVIMUI Biliūnas. Geroj 
v* t'A Par-įduoda pigiai, 8352 So. 
Morgan St.

GARAŽAS ir service stution. tin-i 
kainas dėl naujų karų pardavinėji- ■ 
mo. Tinkamo pasjulymo neatme-1 
>irn.

1714—16 W. 95th St.

biznio streeto, 
Parduosim arba 
biznio lotu arba 
mo. Kaina pigi.

Matykit mus.
A. N. MASULIS 

6641 S. VVestern avė.
Republic 5550

ateitis, 
ant 
na-

___________________ —------------- ! .SAVININKAS turi parduoti 2
GROSERNĖ, delikatesen, geroj; (Į^ų medinį namą, 5-5 kambarių, 

apielinkėj, biznis cash. Jei ieškote ‘hdehs garažas. \ ei-
gero investmento, atsilankykit ir, kil tuojau, gausit gerą pirkini. 5349 
pamatykit šitą. Yra daug tavoro, b. (.ampbell avc., 2 fl. 
fikčeriai, mėsos kapotuvas. Par- 
duosiu, bet ne mainysiu. Savinin
kas. 551 VV. 29 St.

PARDAVIMUI bučernė ir Rrn- 
sernė, su ar be namų. Geroj vie
toj; visokių tautų apgyventa. Prie- 
ž'stis pardavimo — liga. 3213 S. 
Parnell avc.

6622 S. CIaremont avė.. 5 kamba
rių bungalovv, fumasu šildomas, 33 
|>ėdų lotas, visi asesmentai įmo
kėti. Bargenas. Mr. John Grandits, 
5349 S. Campbell avc. Rep. 3102.

PARDAVIMUI naujas 6 kamba
rių mūrinis bungaloAv, kieto me
džio trinias, karštu vandeniu šildo- 

PVRDAVIMVI kendžių krautuvė, mus, tile vana, prie geležinkelio ir 
labai pigiai. 4065 S. Campbell avė. gatvekarių. šaukit Bcverly 6510.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow į lotą. 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu i 1 dą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Heinlock 8300.

PARDAVIMUI 20 akrų prie Ge- 
heva kelio, netoli Gary Avė., l’a 
mylios nuo VVheaton. žemė aukšta 
ir sausa, savininkas, 521 VV. 66th 
1‘lace. Tel. Nor. 4600.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TURIU PAR- PARDAVIMUI 7 kambarių mediniu 1 ,
, namas su garažium. Puikioj apielin- mas, po 4 kambarius flatai, randasi kas. Naujas mūrinis a--,- n 1 U - ...l.n .. ... Inr.nl:.....

Mk« Slumbus MimiNIS HHNGAI.OW $500 CASH ,
• I keletas naujų 5 kambarių namų,

$7250, kitus $55 i mėnesi, su nuo
šimčiais, tile vana. skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Luwr«nce avė. Pensacola 6776.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas. 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. bloko į pietus 
nuo Archer avc. karų linijos. Ar- 
žuolų medis, f urnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30\126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos suimtoj 
ir nedėlioj. JOSEP11 STRNAl). 
1808 So. Ashland avc. Tel. Canal 
1272.’

tem avė. I 
išmokėjimais.

PUIKI 8 kambarių marinė rori- 
, 3 karų garažas, lotas 50x 

125, Chicago Lavvn, mainysiu į lo
tą arba mažesnį namą.

H. Koplevvski 
4003 Archer avė.

Lafa.vctte 930.5 arba Republic

bu n gal o w, 5 si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavhnas dy
kai. 120 W. Grand avė. Sup. 7744.

ATYDOS
Bile narnas šioje grupėje 

$1500 cnsh, kitus kaip rendą.

4422 Schubert* nve. 6 kainb. 
rini.s bungalovv.

už

mu-

4341 Drummond PI., 2 fialų
7 kambarių re-

6 kambarių

rini.s namas.
4454 Byron St., 

zidcncija.
4815 N. Tripp avc 

mūrinė rezidencija.
4?2 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla 

tų medinis namas. .
5059 Cannen avė., 2 fiatų, 1—I 

kambarių. Atsišaukit.
G. Kari Grindie

4956 N. Kentueky avė.
Palisade 0029. , ,

MAINYS 
Grosemer. 
Bučemes,

• Lotus, 
Automobilius

ANT 
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas 

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINAI 
ne čigoniški, 

bet 
TIKRI 

Atyda visiems: 
Prie pat Sears Koebuck 
didžiulės komp. guli 2 
fiatų drūtas muro namas 
6 ir 7 kamb. fumasu 
šildomas. 
Rendos į metus $1440.

MAINOSI 
ant 2 fiatų moderniško 
namo, Marųuette Parke. 
Turi būt 2 fl. po 5 ar 
6 kamb. “Hot Water” 
šildomas. 
Tuoj atsiliepkite 
pas įgaliotinį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 4 kambarių Cottage, 

kaina $7,500, priimsiu bučemę ar au
tomobilių kaip pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 18 apartmentų namas, 
South Side, mainysiu ant bizniavo 
namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 4 flatais, priimsiu lotus kaipo 
pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO piekamės biznis su 
namu, mainysiu ant didesnio namo 
nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puikus dvaras Michi- 
gan valstijoj, 300 akerių žemės su 
budinkais, mainysiu ant namo nepai
sant apeilinkės, arba priimsiu lotus, 
bučemę, restaurantą, saliuną, kaipo 
pirmą jmokėjimą. Kas norit gaut ge
rą farmą pasiskubinkit su virš minė
tais reikalais, kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

MAINYSI (’ savo Irtą j automobi
li arba barbernę. Lotas randasi la« 
bai geroj vietoj, pietinėj daly Įmes
to. J. Schultz. 3211 S. Halsted st. 
Tel. Boulcvard 5066.

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

Peoplc’s Plbg. & TRg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—1221Farms For Sale

________ Ūkiai Pardavimui 
JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 

PATAISYTI SAVO LOTĄ 
Kopcracijoj su Chicago Trust 

Company ir Metropolitan l.ife In
surance ('o., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą ant savo loto. Pagal 
šilą planą, mes finansuosime ir pa
statysime namą dėl jūsų pūgai ju- 

’; sų norą. Jums nereikės mokėti pi

li.. \ j _ .. „ u I tas, o paskiau turėsite mokėti taip 1^20.
|tu vandeniu šildomas; su saliu- |<ajp rendą. Jei jus pašauksite te-į

, arba atsi
mos išaiš- 

sinulknienas.
A. W1LKIN & CO., 

Blvd. 3380

8915

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pc- 
umicuiu nbibnui. aržuo- 
labai geroj apielinkėj, 

$11,500, jmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. šaukit savininką. 5910 
Irvinų P.,rk Rlvd. Kildare 8091.

10 FLATŲ namas — 79 St. ne- t\jn| karštu vandeniu šildomi 
toli Ashland, moderniškas, parduo- |() trinias, I 
siu arba mainysiu bile į ką kaipo l.,:,,.. 
dali įmokėjimo. \VALTER .1. PAUL,ikain 
Real Estate. 3236 W. 55th st. apt. 2

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bil« kur. 
C. P. Pedcrson, Stevart 5JJ83.

NEBRANGI biznio 
fiatų, kaina $15,500, 
mas, 
žus.

pranertu 
murin 

-G kambarių, 2 karų

4310 Mllvvaukec avc. 
Kildare 7491.

2 
na- 

gara-
Pardavimui ar

Mainymui
Kampinis bizniavas muro na- ....... ....................... . . ............ .

;mas, 2 storai ir 2 flatai; karš- nigų kol tik namas nebus užba’ig-
. - i lert nnul/laii f 11 ('Ai-1 f turtuoli f flltv

$5 ĮMOKĖTI. Gencraliai kontrok- 
toriai, murji darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr, 0697 vakarais ir nedalioj Plaza

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo- į ii F* L * IsV/im r> amu-ik«l, 5 kumbpilį. furnus šildom^1 no bizniu «r •>« biznio, labai ge-; lelo.ni
',30 pėdų lolĄs, apšildomi viškai, iroj vietoj. Garadžius ant 2. ! • ' visas si’u
i JjmPaS,nhivj kni?’n«anSi mašinų. Savininkas priverstas! ” w. A. W!LKIN & 
,5910 Irving Park blvd. Kild. 8091 . . . f . . w nivH1 delei stokos pinigų pigiai par- Gairkid Blvd.

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrly Hills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irvinu, 9944 Prospect, 
9820 Ham ii ton, 9850 Hovne. Key. 
9134.

duoti arba mainyti. Kas pir
mesnis tas gaus gerą bargeną. 
Atsišaukite tuo jaus pas

F. L. Savickas
726 West 18th Street

Canal 1995

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskj įmokėjus 
ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
>ungalow, su stikliniais 1 
nirštu vandeniu šildomą, ugnavie-' 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius iI KAMBARIŲ mūrinis bunga- _  __  __

low, netoli VVestern Electric Co. (((.n vra suvestos. Taipgi 
Yra g įsas, elektra, vana, grįsti vis- rvĮa prosinimui lenta ir 
kai, aukštas skiepas. Jos. i. Novak, 'pamatyti, kad įvertinus. 
1010 W. 26th St.

SU mažu, įmokėjlmu galite! 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabūdavo- nori tikrą bargeną Brighton

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow— 
sun parlor, knygynas, panel valgoma-Į 
sis kambarys, tile vana, įmūryta prau- 

' synė, padestal lavatoiy, virtuvės cabi- 
net, miegojimui porčiai, grįsti viškai, 
pleisteriotas skiepas, k. v. š. 6740 So. 
Laflin Rep. 3818.

Bridgeport Painting 
& Hardware (Jo.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
m&levą, popierų, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St .
Phone Yards 7282 

J. 9 RAMANCJONLO

Skubinkis su depozitu jeigu1
——-------—9  ........ ..........

Ar jums reikia farmos?
Mes išmainysime 80 akrų farnių,

ta ir moderniškai įrengta. Jei Parko apielinkėj, ant Campbell netoli Crystal Lake, Iii. Gera siu
ba, barnė ir t. t. $160 už akrą. Nė- 

, ra morgičių. Mes norime vakaruo- 
Narnas randasi puik oje Mar- naujas muro namas su visais ‘sc arba šiaurėj 2 iki 8 fialų narna. 
quette Park apielinkėje, tik>moderniškais patogumais ir Austinl307L°n St’’ °ak
trejetas blokų nuo parkų, arti vienu kambariu viškose. Kaina 

porčiais, gatvekarių ir bouievarų. Pirkai tik $9,900. Įnešti tik $1500 ar' 
jas gaus lengvinusias išmokčji-'daugiau, o balansa mokėti kaip 

ant viškų, garo paipos jau mo sąlygas, hzeipkitės: 
. ■ yra imu-. 7114 S. f,ampt?ell Avė.

t. t. Turit

kas nori, gali pirkti ir už cash. Avenue netoli 48-čios. 2 fiatų

STOGDENGYSTR
Jūsų stopų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. DidžHcria ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samnomi

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-1-3 Ogden Avė.,

* Phone Lavvndak 0114

5236 So. Green St.
• KAINA NUMAŽINTA $1,100 
Turiu parduoti gražų 6 kambarių- ------- -—- .

bungalov.', viskas įmūryta, kirto arba pašaukit
! medžio, grįsti viškai, garažas, $l,0(MI, Mortgage _Co. 
įmokėti, kitus kaip rendą. kaina 127 N. Dcarborn St.
$8,900, vertas $11,000, savininkas. ( Tel. Randolph 1630.
52-32 S. \Vashtenaw avė. ------------------

CHA\VFORI) Avė. 60x125, ne
toli 64 St. *223 pėdai, 9OXi~5, ne-Į ---- _ i .

Savininkas ant vietos. Rašykit' MODELINIS NAMAS 
Rex Realty and Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 

1 7 kąmbarių, Colonial styliaus namą, 
i presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
[ presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri- 

' nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriame 

$1500 CASH - gyventumėt su pasididžjavimu. Visi,
Kilus kaip rendą, 2 fiatų nau-; moderniški ------ -------- -----------------------
minias, uždaromi nnrėini neto- nuilrim

Savininkas priverstas par-! 
duoti greitai ir pigiai, nes 
vena labai toli.

F. L. Savickas
726 West 18-th Str.

Canal 1995

»y-

Finansai-Paskolos
Financial RUBIN BROS

toli 65 kL •$k/o pėdai. L> >x i~o, jas narnas, uždaromi porėtai, neto- 
kairoas 64 St., $350 pėdu. J>4y 12», Marųuette bulvaro, netoli lietu-1

i nc*. bb obbw#vb»b^ HBUK1L 1UI. i vjiipiyuin, jojimui u į
iip rendą. Sa- Mes pastatysime ant jūsų loto namąi 
900. be įmokėjimo.

kampas 64 St„ $350 pėdai. 2t>i 
61 St. iki 61 PI. $45,000. U cash, 
kitus išmokrjinuiis. Savinink

Vinccnncs 7346.
a s vių bažnyčios, atskiri garu Šildytu

vai. $14500. kitus kai 
vtninkas. Hemlock 4!

8 METŲ
senumo

Bizniavas muro namas, štp- 
parąnkumai, tau namas raH) 3 pagyvenimai ir 3 karų

PARDAVIMUI lotai — 50 X 200 
piMlų, Oakley avc., Morgan Park — 
*50 pėdai 40Y125 pėdų. Bcverly 
Tlills — $40 pėdai, mažai tereikia 
įmokėti, su lengvais išmokėjimais. J 
Boulcvard 2594 nuo 4 iki 10 v. ar
ba atsišauk i t 3210 S. Halsted st., 
Bok 250.

KLAUSYKIT,

Kam mokėti rendą
•AVH1TE BROS. NAMAI” 

BROOKF1ELDE
Yra ne išrendavojimui, bet 

hž rendą. $8,150, su biskiu įmokė-! 34 
jimo ir po $55 į mėnesį, įskaitant 
nuošimčius.

Nupirksit 5 kambarių, plieno 
konstrukcijos mūrinį bungalovv, ne-

I toli gražaus zoologiško sodno, arti 
' puikios transportacijos, krautuvių, 
' mokvklų ir t. t., yra visi įrengimai.

»«• 1 ™ SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas1 likėjams ir nardąsėjaiusnamų, pjeistcrjotoinjs lubomis, aržuo- 
* fitrttiit a r* ni^ItlH f’lillUi Kimi | , r t1 r t • 1 Jo grindys 11* trunaa, tilo vana 311, įstate brokeriams ir sak smanams. jn’iuryta maudyne ir lietaus lašais, 

šiuonu pranešam, kad už padąr> - 1 j £ t prosinimui lenta, panel slė
nia kontraktų, bill of sale ir lįstų t -
įneš nckainuojam visai. Taipgi tu
rime žemas kainas dėl padarymo 
legališkų raštų. Už musų darbą 
mes atsakome ir 
užganėdinti kas 
mus.

PRANEŠIMAS

• 1_______ . . ...
i lotų, fannų ir biznių, taipgi Kcal ’

Už musų 
dėlto visi busit 
atsikreips

STANKO & COMPANY

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036
Arba vakarais Lafayette 7898

yra puikiausiai pubuduvotas savo rų-.
Sies. Del informacijų ir pasikalbėjimo ; m 1,10 gaiaž&fe.
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959.! BRIDGEPORTE

MAINOSI
ant
4 fiatų
6 fiatų
8 fiatų 

Gero bildingo 
Marųuette Parke 
Auburn Park

arba ' \-
South Sidėj 
Šaukit saviškį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

> Canal 4960

GERIAUSIS BARGENAS North- 
\ wcst’Side — 2 notų mūrinis na-, 

inas, 5—5 kambarių, sųnparlorai, j 
į ice box, aržuolo trinias, tile vana 

jūsų , ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas i 
.31X125, kaina $14,500, cash $1500. i 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

•PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 0 apt. namas pigiau negu 5 H 
sykių rendos, prie Jackson bulva
ro, turi būt aprduota iki spalio 
15. Veikit. greit, savininkas Dr. E. D. 
Ross, 923 Rush St. Tel. Whitehall 6567

nos, landrės lovys, stikliniai mie-į 
gojimui porčiai ir didelis aukštas ’ 
dėl dviejų kambarių. Tas namas, 
\ ra toks kaip jus sau kad statytu- 
mėt. Atsakykite šiandie ir bukit pa- 
‘įrengę pamatyti tą namą šiandie.: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box •;

i 986.

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

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 fiatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

i----------------------------- j SPECIALIAI, VĖIKIT TUOJAU
.n.oTiii-v-m onoi' Visas blokas, įskaitant 2 kampus,1 Ąl Ą/RIMENIŲ namas, *.934 prjt Grand Avė., netoli, pabrangs ke-

; Belle linine avc, po 4 kambarius, je| tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pirmos klesos, l»uis .)0yl~a, neto- cementavimo kontraktas bus už- 
It 2 karų linijų. Tikras pirki ys, 6 bajgtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 

;svkiu^o^nt,as- S-lv,nlnkus Bucking- Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
ham 0877. Belmont 2407.

PARDAVIMUI naujas^ apartmen-| KUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
tims namas ir krautuvė, 2 <i*<h^s mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba- g Ktikliniai norčiai irraftns Lmatrulr. 
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po imokėjimą. Mes pastatysim bun- 

loto
lovv, plieno konstrukcijos, f urnas ši I-j į Cravvfųrd avė. Irving 2634. Jus galite kraustvtis i viena mu- 
domas, ąžuolo ufnaXla1J?’ i----------------------------------------------- sų puikių bungalovv, kurie randasi
knygynas, bufetas, vėliausia plum- mo,i netoli Marųuette Manor, o kitus

erunn1 mokėsite kaip rendų.
Phone Hemlock 8300 .

Žiūrėk Šių bargęnų .-,.w 2-flai(J nnl • a„, . I( 
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-1 arba musų loto tik biskj pnokėj 

lovv, plieno konstrukcijos, furnas šil-i3801 N Crawford avė. Irving 26
- - ■ 

vėliausia plum-1 .
bingas, gatvė cementuota, netoli par-1 $4000 cash nupirksit cąuity mo 
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai derniško 2 H<dų namo, 8112 Ve į 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą avė., 5 kambariu, 2 karų mūrinis. 
kainų. HANSON & OSTROM, 3550 N., garažas, kaina $16,500. WM KIRK, 
Cicere Avė savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw1Liceio Avė. 837() (

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
aukštų su štoru medinis namas, nau-' 
jai numaliavotas ir pertaisytas. Ren-! 
da $60.00 i mėnes|. Kaina $4,500, j 
Mainysiu ant vartoto automobiliaus, 
arba mažo biznio.

Kreipkitės dienomis
J. MIKŠIS, 

3407 So. Morgan St. 
Vakarais

3436 So. Auburn Avė.
2 fl.’ iš vidurio

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių naujas 

_________________bungalovv; karštu vandeniu šildomas, 
PER savininką parsiduoda kam- f * $l>600, ai ba mainysiu 

pinis muro namas su bučerne ir___________ biznj. šaukit Prospect
gr^eime. 1 Storas ir 3 fialai 2-411 K^WalA0^ randusi neto11 55 
1—5. Biznis yra išdirbtas |>cr 20 ; r Kedzie Avė. 
metų, cash biznis, švedų ir vokiečių-----------------------------------------------
apgyventa anielinkė. Savininkas va-. TURIU parduoti ar mainyti namą 
žiuoja ant farmos; parduoda labai ant Mznio? bu?ern8s ar grosemės ar 
pigiai. 6001 S. Carpenter st. kitokio biznio. šaukit tel. Prospest1 

Englewood 2116 8476.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą,
Bizn|, 
Automobili, 
Karmą

I ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidziam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukiu ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

i

tu» 
teie-

murintus bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

PARDAVIMUI 5 fialų namas, mu- 
I rinis, pečiumi ir (urnas šildomas, 
i ant kampo, lotas 50x125, pirmos 
, klesos stovyį, nebrangiai. Matykit 
i salininką. 7158 S. Green St.

što-

- DIVORSAS -
šeimynoj

Verčia parduoti pigiai
BRIDGEPORTE

Bizniavas muro namas:
ras ir 3 pagyvenimai, 2 karų 
mur. garažas. Geroj vietoj. 
Tvirtas namas. Kaina tik 
$6,300 Cash reikia tik $2000. 
Musų nelaimė kiti linksminsis.

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal4960
-

?-RT MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

NAMŲ STATYTOJAI
I

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIIJS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. Įvedant elektroa dra 
i tus, motoruB, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

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

VARTOTOS LENTOS
! Gaukit musų kainas vartotu ir 
naujų lentų ir namų matenolo.

1 Plunibingo Ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

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

CENTRAL F1NANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šaly takius, grindis, pamatus, stogus 
nialcvojanie, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 

Ulėm. 7969.
5429 S. Ashland avc. 

Arctic Construction Co.
General (kintractors

ČEDYK 
Laiką 
kelionę 

ir 
pinigus

JEI JIFŠKAI 
Biznio 
garažo 
namo 
auto 
farmos 
loto

VISADOS:
• Rasi čia

Tikrus Bargenus
Pigiausias kainas 

Geriausias
Patarnavimas. 

Kviečiame
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960
KAM mokėti rendą? Ką jus turi

te parodyti, apart rendų kvitų. Už 
tuos pačius pmigus ką mokate už 
rendą jus galit nusipirkti murini 
bungalovv, 6 kambarių, garu šildo
mą, įmūryta vana, plieno konstruk
cijos, miegojimui porčiai) dideli 
viškai, gatvė cementuota, gera tran- 
sportacija. $1000 įmokėti, kitus kaip 
rendą. Geras pirkinys dėl didelių 
šeimynų. Atsišaukit 7131 S. Wostern 
avė., arba Šauk Central 2884.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
namus mieste 15 gerų fannų, taip
gi kiti bargenai . ant mieste namų. 
TP’ biskj įmokėti. Taipgi parduo
dame grosernes ir bučernes. Turi
me du gerus garažus. Taipgi 2 fia
tų namus tarpe California ir \Ves- 
tern, prie 44, 53 ir 63 St, ir Cicero. 
T0WN OF LAKE REALTY CO.

4705 S. Paulina St.
Te). Boulcvard 7169.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskj įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimąis. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

’ Room 820 Central 62601 5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

Pamatykit

KUOMET JUMS RĖI- ANTRI MORGIČIAI 
KI A PINIGŲ;

Atsišaukit pas:
» ii* —

aprokavimasDykai

Eighteenth Bond & healty & mortgage co. 
Mortgage 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

Miscellaneous
įvairus

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

6805 S. Western Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas Įveda
mas. Apskaitliavhnas dykai.

Tel. Triangle 8234

'AR JUS SERGATE?
Štai būdas dėl pasveikimo

Del geriausių pasekmių nuo se
kamų ligų vartokite žiedus.
Odos ligų — chroniško reaumatizmo 
Nešvaraus ir silpno kraujo

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas Užsisenėjusių kepenų ligų 
mus olselio kainomis. Jus nepriva- Inkstų ir pūslės nusilpimų, 
loto mokėti DIDELIU KAINŲ.loto mokėti DIDELIŲ KAINŲ. Atsilankyki! pas mus mes pasa- 

Nors musų yra didelė kompanija, kyšime kokios rųšies žiedus reikia 
be! mes suleikiame asmenini paiar- vartoti ir kiek jų vartoti atgavimui 
navimą. sveikatos, ir kokį maistą vartoti.

P. J. Matkowic
Maisto ir Dietos Specialistas 
1800 S. Halsted St. Room 5

navhuą.
Southend Plumbing & Heating 

Supply Co.
2108 So. State St.
Tel. Calumet 4200

HELTCOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot powcr, pakelia 300 svarų, $3800 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų 
$4500. 4684 W. Erie St. Austin 4204

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

MES BUDAVOJAM GARAŽUS. Mes išmokinsime jus Designing, 
jorčius, taisom įvairų medžio dar- kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
ią, darbas garantuotas, mėnesiniais i pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
šmokėjimais. AVcstern Construction ' karais.
"'.o.. 6559 S. VVestern avė. Phone! 7911 So. Halsted St.
Hemlock 3768. Phone Vincenes 3932


