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Trockis rengiąs raudonar
miečiu sąmokslą

Tokias žinias skleidžtąs Stati* 
nas, norėdamas pateisinti 
opozicijos areštus

BERL1NAS, spalių 20. — 
Vokiečių komunistų laikraštis 
“Fahne dės Komunismus”, ku
ris simpatizuoja Trockio opozi
cijai, rašo, kad Maskvos dikta
lonus Stalinas išsiuntinėjęs 
visoms komunistų organizaci
joms aplinkraštį, kuriame jis 
sakąs, kad Trockis ir Kamene- 
vas rangią raudonarmiečių są
mokslą tikslu pasigrobti val
džią į savo rankas.

Tuo Stalinas bandąs patei
sinti persekiojimus • opozicijos 
ir masinius Trockio šalininkų 
mėtymus laukan iš komunistų 
partijos.

Pašiepdamas dėl to Staliną, 
laikraštis ironiškai sako: “Gai
la, kad Trockis yra žydas ir 
bailys. Jei jis toks nebūtų, jis 
greitai galėtų paimti valdžią į 
savo rankas.”

“Fahne dės Komuunismus” 
pareiškia, kad informacijų apie 
Trockio ruošima neva raudon-

armiečių sąmokslą Stalinu? ga
vęs iš vieno “čekos“ šnipo, bu
vusio Vrangelio armijos ofi- 
ciero, kurs pirma kovojęs prieš 
i)olševikus, o paskui prisilai
žęs bolševikams ir patapęs “t'e- 
kos” agentu. Ir ve, remdama
sis šitokio asmens informaci
jomis, sako “Fahne dės Kum- 
munismus”, Stalinas metąs 
laukan iš partijos Šimtus ko
munistų, daugybę jų areštuo
jąs ir vedąs partiją prie visiš
ko suakylimo.

Laikraštis dar praneša, kad 
spalių 20 dieną rusų komunis
tų partijos cen tralinis komite
tas laikysiąs susirinkimą, ku
riame busią balsuojama dėl iš
metimo Trockio ir Smilgos iš 
centralinio komiteto.
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Persai patvirtino sutartį 
su sov. Rusija

TEHERANAS, Persija, spa
lių 20. — Persijos seimas (me- 
džlis) šiandie kaip vienu balsu 
patvirtino padarytą tarp Per
sijos ir sovietų Busijos saugu
mo ir neitralumo sutartĮ.

Legaliai, ar moteriškė 
yra “asmuo”, ar ne?

0TTAWA, Ont., Kanada, 
spalių 20. — Aukščiausias teis
mas turės išspręsti svarbų 
klausimą: ar moteriškė yra 
“asmuo” ?

Moterų organizacijos reika
lauja, kad moterys taipjau bu
tų renkamo* į senatą, o konsti
tucija sako, kad senatoriais ga
li būt tik “kvalifikuoti asme
nys.”

Vyriausybė nutarė dalyką 
pristatyti Aukščiausiojo teismo 
sprendimui.

Francuzų lakūnai at
skrido į Buenos Aires
BUENOS AIBES, Argenti

na, spalių 20. — Francuzų 
aviatoriai Dieudonne Costes ir 
.losoph I^e Brix šiandie atlėkė 
iš Brazilijoj į Buenos Aires. 
Jie buvo pasitikti triukšmingo- 
mis ovacijomis.

Darbininkas elektros užmuštas
DECATI’R, III., spalių 20.— 

Taisant elektros vielas, srovės 
buvo užmuštas darbininkas E. 
Gaff. Jo kūnas buvo baisiai ap
degintas.

Kaina 3c

Ku-Klux Klanas — mušei
kų organizacija

Alabamoa generalinis prokuro
ras, klanietis, išstoja iš jos, 
baisiai pasipiktinęs

MONTGOMERY, Ala., spa
lių 20. — Generalinis prokuro
ras' Charleą C. McCall, priklau
sęs iki šiol Ku-Klux Klano or
ganizacijai, dabar išstoja iš 
jos. Jis išleido viešą pareiški
mą, kuriame sako, kad Alaba- 
mos Ku-Khix Klano organiza
cija susidedanti iš mušeikų ir 
kriminalistų, ir kaip tokia ji 
sudaranti pavojų visuomenei ir 
esamajai tvarkai,
Pastaruoju laiku Alabamoj* |- 

vyko nuolatinių kaukėtų bandų 
užpuolimų ant nekaltų piliečių 
ir žvėriško jų sumušimo. Pa
daryta tyrinėjimai, kurie pa
rodė, kad tie užpuolimai ir 
plakimai buvo klaniečių dar
bas. Tardymus vedė patsai ge
neralinis prokuroras McCall, ir 
jis baisiai pasipiktino, pama
tęs, kad organizacija, kurios 
nariu jis pats buvo, buvo bar 
ditų organizacija. Iki šiol su
imta ir inkriminuota 102 kla-
n iečiai.

Tarptautinė geležinkeliu 
konferencija Praboj

PBA HA, Cbchosfc vt^k i ja,
spalių 20. — Prahoje prasidėjo 
tarptautinė geležinkelių konfe
rencija, kurios tikslas yra ap
svarstyti budus Anternacionali- 
niani pasažierių ir prekių tra
gikui pagerinti. Konferencijoj 
atstovaujamos l>eveik * visos 
centralinės Europos valstybės. 
Konferencija nutarė priimti 
taipjau Tautų Sąjungos atsto
vą.

Du darbininkai žuvo 
katilui sprogus

A LEDO; III., spalių 20. — 
Vietos medžių plovykloj spro
gus gariniam katilui buvo už
mušti du darbininkai, John 
\Vall ir W. StickkT.

Kiek Levine’ui mokėjo 
skridimas per Atlantą

NEVY YOBKAS, spalių 20. 
— Charles A. Levine, Colum- 
bia monoplano savininkas ir jo 
pasažierius kelionėje p?r At
lantą, grįžęs dabar iš Europos 
sako, kad tas skridimas per 
vandenyną ir paskui kelionės 
po Europą jam parėję apie 
$125,000. Bet jis turėjęs daug 
smagumo ir visai nesigailį? 
tiek pinigų prašvilpęs.

BANDITAI APIPLĖŠĖ KA
NADOS BANKĄ

TORONTO, Ont., spalių 20. 
,— Trys banditai puolė Bank of 
Nova Scotia skyrių. Ginklai-, 
suvarę banko štabą į prausyk
lą, banditai iškraustė kasą Ir 
pabėgo su 8,000 dolerių.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATSAI 
NUSIŽUDĖ

LNDIANAPOLIS, Ind., spa
lių 20. — Vietos gyventojas 
Claude Jenkins gatvėje, pilnoj 
žmonių, nusovf savo žnion:;. 
kuri buvo jį pametus, paskui 
pats galą pasidarė. Viena Jo 
šautų kulipkų kliudė ir sužei
dė vieną pašalieti.

Japonų laivyno manevrai
TOKIO, Japonija, spalių 20. 

— Japonų imperatorius Kiro- 
hito šiandie karo laivu išvyko 
į laivyno manevrus.*

Entered aa Mcmid Olaaa Mattar Mareli 7, 19K, at the Port Office of Chfcagu, HL, 
vndor the Art of Mareh t. 1879.

Chicago, III. Penktadienis, Spalis-October 21 d., 1927
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Gatvė Torreon mieste, Meksikoj, kur batalionas kareivių pakėlė maištą, bet tapo nu
veiktas. Maišto vadai pulkininkas ir 13 ofk'ierų buvo sušaudyti, bet kareiviai liko tik nu
ginkluoti.

Kasyklų darb ininky strei
kas Coloradoj

1. pikietininkai, nebo
dami užgynimo pikietuoti. 
uždarė dar 5 kasyklas

WALSENBURG, Colo., spa
lių 20. — Nežiūrint vyriausy
bės užgynimo pikietuoti ang
lies kasyklas, “aidoblistai” 
(Industrini Workers of the 
\Vorld unijos nariai) šiandie iš
vyko į apteikikės kasyklas u 
privertė dar penkias kasyklas 
paliauti darbi).

Prkietininkų kuopai. kurioj 
buvo ir trys moterys, atvykus 
į Colorado Fuel and Iron kom
panijos Lester kasyklas, kasy
klų sargybos vadas revolveriu 
grūmojo jiems, kad nesiartin
tų, bet. moterys pikietininkės 
stojo kitų prieky, ir drąsiai 
ėjo prie ša f to, kur angliaka
siai buvo susirinkę darbui pra
dėti. Sargybos vadas nedrįso 
šauti. Pasikalbėję su pikietl- 
ninknis angliakasiai kasyklas 
apleido.

A vier’koj 35% vaikų 
kenčia dėl nepaval

gę mo

CINCINNATl, Ohio, spalių 
20. — American Public Health 
asociacijos metiniame suvažia
vime D-ras R. Carlton savo 
kalboj pasakė, kad Jungtinėse 
Valstybėse apie 35 nuoš. mo
kyklų vaikų kenčią dėl neda- 
valgymo.

KITĄ KARTĄ JIS BUS DAUG 
ATSARGESNIS

CLEVELAND, Ohio, spalių 
20.—Policijos seržantas Frank 
Bolfs nuteistas sumokėti Jose- 
phui Mack’ui ir jo žmonai $2,- 
200 už tai, kad jis, pamatęs 
juodu automobily bučiuojantis, 
areštavo ir, nežiūrint jų pro
testų, uždarė policijos kalėji
me.

POTVYNIAI MEKSIKOJ

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 20. — Del smarkių lietų 
Grijalva upė labai patvino ir 
keletas miesteliu Tabasco pro
vincijoj atsidūrė vandeny. Teu- 
pa miestely keletas namų nu* 
nešta.

2 metai kalėjimo už štinj
ST. LOUIS, Mo., spalių 20. 

— Už pavogimą šuns pilietis 
Joseph Blant buvo teismo uu-| 
baustas dvejais metais bau
džiamojo kalėjimo.

Ispanai Italai Prancūzai 
mainysis kolonijomis

ANGLAI TARPININKAUJĄ

LONDONAS, spalių 20. — 
Nežiūrint oficialinių neigimų, 
diplomatiniuose rateliuose Lon
done tvirtinama, kad jau esą 
susitarta dėl naujų teritorinių 
pasikeitimų Viduržemio ir 
šiaurės Afrikos srityse. Suta
rimai buvę padaryti, kai Ang
lijos užsienio ministeris Chain- 
berlain lankęsis pas Ispanijos 
diktatorių Prlmo de Riverą, o 
Churchill —- pas Italų diktato
rių Mussolinį. Anglija tuomet 
sutikus pavartoti savo įtakos 
Francijai, kad ji sutiktų su 
nauju teritorijų mainu.

Ispanija esanti pavargus, be- 
bandydama suvaldyti Moroką, 
ir norėtų pavesti ją Francijai. 
Pastaroji gi mielai norinti pa
imti ją ir sujungti su kitomis 
savo kolonijomis šiaurės .Afri
koj.

IItalija, betgi nepalanki šito
kiam Francijos įsigalėjimui Vi
duržemy, ir dėl to nori, kad jai 
kuo nors “atlygintų.” Francija 
pasiukus jai Siriją, kame fran- 
euzai jau nemaža vargo turėjo 
ir Italija apsidžiaugus: Sirija 
yra visai netoli nuo Turkijos, 
o Italams gelią dantį dėl jos 
turtingų teritorijų pietuose, ir 
jie norėtų griebti jas pirmai 
progai pasitaikius.

Y ■ /
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MEKSIKOS BANDITAI SU
ĖMĖ ANGLĄ

VVASHINGTONAS, spalių 
20. — Praneša, kad Meksikos 
banditai suomę anglą W. E. 
Michellį, Amojac Mining kom
panijos vedėją Ixtlano distrik- 
te, Nayarito provincijoj. Ban
ditai reikalaują iš jo 5,Cik) pa
sų išsipirkti.

Chicagai ir apieiinkei federa
linio oro biuras Šiai dienai pru- 
mišauja:

Iš viso gražu ir mažumą 
Šalčiau; vidutinis, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 49° ir 75° F.

Šiandie saulė telęa 6:08, Jei- 
džiaki 5IH. Mėntm teka Sifll 
ryto. . _

Pilsudskis mok avaldyti 
Lenkus be seimo

VABŠAVA, spalių 20. —Dik
tatoriaus Pilsudskio klausyda
mas, respublikos prezidentas 
šiandie išleido dekretą, kuriuo 
pabaigiama nepaprastoji sei
mo sesija, turėjus kaip rytoj 
vėl susirinkti.

Nepaprastai sesijai seimas 
buvo susirinkęs prieš menes) 
laiko, tečiau vos vieną dieną 
paposėdžiavus, sesija buvo 
Pilsudskio uždaryta ir atidėta 
keturioms savaitėms.

Einant įstatymu, Pilsudskis 
turi vėl sušaukti seimą biudže
to sesijai prieš mėnesio pabai
gą, bet antrą kartą ją atidėda
mas, jis sugebės neleisti sei
mui ilgiau kaip vieną dieną 
debatuoti prieš lapkričio 27, o 
lapkričio 27 pasibaigia seimo 
terminas.

Tuo bodu Pilsudskis, kaip ir 
nelaužydamas konstitucijos, 
valdo Lenkus be seimo.

Pardavė savo teatrus už 
$30,000,000

NEW HAVEN, Conn., spalių 
20. — Sylvester Z. Poli, kurs 
per 68 savo amžiaus metus 
buvo “pedleris”, ir kareivis, ii 
vaškinių figūrų lipdytojas, ir 
pagaliau, teatrininkas, turėjęs 
įvairiuose Naujosios Anglijos 
miestuose dvidet^mft vodevilio 
ir krutamu jų paveikslų teatrų, 
tuos savo teatrus pardavė, pa
imdamas už juos viso labo 
$30,000,000. Nupirko juos vie
nas Bostono teatrų sindikatas.

h ą* »A*

AVIACIJOS NELAIMĖ

PORTSMOUTH, Ohio, spalių 
20. — Aeroplanui nukritus že
mėn netoli nuo čia užsimušė 
Wm. Cottrell ii’ mirtinai susi
žeidė jo sūnūs Chešter.

Užsimušė, nukritus 12 aukštų

NEW YORKAS, spalių 20.— 
—Iškritus netyčia pro langą iš 
dvyNkto Claridge viešbučio 
aukšto užsimušė baleto, šokė
ja Jane Johnson; 18 metu am
žinus mergaitė.

Fuadas Paryžiuje
PARYŽIUS, spalių 20. — 

Paryžiun atvyko su vizitu E- 
gipto karalius Fuadas.

Mirė buv. Bavarų premjeras

MIUNCHENAS, Bavarija, 
•palių 20. Mirė buvęs Bava
rijos ministeris pirmininkas 
l)r. Eugen von Khilling.

Italija negalinti nė kalbėt 
apie papeš valstybės 

atsteiginiri
ROMA, Italija, spalių 20. —■ 

Oficialiais fašistų laikraštis 
Foglib D’Oędini, kalbėdamas 
apie vadinamo “Bomos klausi
mo” išsprendimą tuo budu, kad

kaip to oficialiais Vatikano 
organas reikalauja — papai 
butų grąžinta pasaulinė galia, 
pareiškia: %

“Aišku, kad apie atsteigimą 
papos valstybės, dagi ir mažių 
mažiausios, fašistų Italija ne
gali nė kalbėti.” .

[Apie prieš savaitę laiko Va
tikano organas , Osscrvatore 
Romano buvo pareiškęs,’ kad 
ginčui tarp bažnyčios ir valsty
bės išspręsti tesąs vienų vienas 
būdas: grąžinti apaštališkam 
sostui kad ir mažą dalelę teri
torijos, kuri buvo iš jo atimta 
1870 metais.]

------------------------------- ----------- ■

Išsivaduoti nuo kardo -* •
didžiausias uždavinys

LONDONAS, spalių 20. 
Atidengiant vadinamą La De
li verance (Išvadavimo) stovy- 
lą Londono Finchley priemies
ty, buvęs- premjeras Lloyd 
George savo kalboje pareiškė, 
kad didžiausias šiandie žmoni
jos uždavinys esąs ne išvada
vimas kardu, bet išvada viinar 
nuo kurdo.*

Meksikoj susekę naujų 
sąmokslų prieš valdžių
NOGALES, Ariz., spalių 20. 

— Pranešimas iš Meksikos sa
ko, kad Guadalajaroj, Jalisco 
provincijoj, tapęs susektas 
naujas revoliucinis sąmokslas 
prieš valdžią. Keliolika sąmok
slininkų esą suimta.

Stiklo darbininkų strei
kas pabaigtas

PITTSBURGH, Pa., spalių 
20. — Stiklo darbininkų strei
kas, kuris čia tęsėsi p^r tūlą 
laiką, unijai su samdytojais su
sitaikius, tapo pabaigtas.

MILIONAI MISIONIERIV
DARBAMS UŽSIENY

WASHINGTONAS, spalių 
20. — Sekmosios Dienos Ad
ventistų užsienio misijų taryba 
skelbia, kad savo misijų dar
bams užsieny adventistai atei
nantiems 1928 metams pasky
rę $4,428,360.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

L NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
UitSjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 

Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais h, taipgi P*r skyrius Ir paltą ii kitą 
miestų ,

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuds Jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą: •
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Ilalste<i St. 
TUBUC1O A1TIEKA, 233 E. 115th Street 
TUP1KAIČIO APBEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA. 2316 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicttgo, 111.

No. 248

Lietuvos žinios.
Prekybos įstaigų bank- 

rotavimas Kaune
KAUNAS. — Paskutiniu lai

ku Kaune pasireiškė keletas 
didmenų prekybos įstaigų ban
krotų. Vyriausybė, susirūpinu
si tuo reiškiniu, padarė žygių 
jį išaiškinti, šeštadienį, rugsė
jo 24 d. jvyką bendras preky
bos rūmų posėdis su finansų 
ir teisingumo ministerijų at
stovais, paskirtas specialiai tų 
bankrotų išaiškinimui. Tie ban
krotai dažiausia sunkiai palie
čia užsienio kreditorius ir 
smarkiai kompromituoja visus 

■musų prekybininkus užsienių 
firmų akyse. , Tokia reiškinys 
yra labai kenksmingas kraš
tui. Šį bankrotų reikalą ima 
savo žinion teisingumo minis
terija. Ji ketino nežiūrėti rusų 
įstatymų raidės kovai su ban
krotais, bet gilintis į įstatymų 
leidėjų dvasią, kuri vis dc4to 
numato kovą su blogos valios 
bankrotais, stengsis praplėsti 
tų įstatymų aiškinimą ir reika
laus iš teisėjų, kad jie piktų 
bankrotų kaltininkams taikytų 
tardomąsias priemones ir auk
ščiausią bausmės laipsnį. Nėra 
išimta galimumo, kad piktų 
bankrotų kaltininkai bus bau
džiami visu griežtumu ir gry
nai administracinėmis priemo
nėmis.

Į VARNIŲ SIBIRĄ

TELŠIAI. - - Sėdėję Teisių 
j kalėjime telšiškiai p. Tornau, 
i “žemaičio” redaktorius p. Jo
nikas ir zeceris p. Buzas Tel
šių karo komendanto parėdy
mu išsiųsti i Varnius, o palei
stiems (buvo suimta daugiau) 
uždėta policijos priežiūra.

Lietuvių kalbos rašybos 
reformos projektas

KAUNAS. —Tenka sužinoti 
iš patikimų šaltinių, kad mu
sų kalbininkai profesoriai, kai 

;kurie jauni kalbininkai ir stu
dentai yra paruošę naują lietu
vių kalbos rašybos projektą be 
nosinių raidžių. Rašyba su
prastinama visiškai. Rašybos 
projektą tie kalbininkai žada 
paskelbti visuomenės kritikai 
dar šį rudenį.

VIEŠINTAI, Panevėžio aps. 
— 15 d. rugsėjo naktį areštuo
ti Viešintų Valsč. viršaitis 

Įšiaučiulis, Panevėžio apskr. ta
rybos narys Strolia ir kiti.

Spėjama, kad areštai pada
ryti ryšy su Tauragės įvykiais.
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pamokinimų Jobu

Pastaba; Mano ofisai* dabar ran-
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I Ne Atidėliokite Ilgiau čia

Padėka

paren

skyriusco

•varitM Kmynai ir Uitai

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building

Geresnis Darbas Negu Pirmiau 
Kitchcn Klenzer tikrai namų reikalingas 
daiktas, nes su juo nuvaloma ir atAviežini- 
nama viskas puikiausiai, ir darbas atlieka
mas ekonomiškai.

dan naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 
OI’TOMESRISTAS

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

Pašaukite mus telefonu

Pranešimas
LSS. VIII Rajono narių 

žiniai.Tautiškoj Svetainėj, 35th ir Union Avė.
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Už pauražintaK kepures laimės dovanas 
Inžangra 35c.

Kviečia KOMITETAS.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIO SVBIKA

•t

___________________________________

Kepurinis Balius
Rengia

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų
• »

B Rūšis
i VISUOMET Grynas ir 

Atsakantis
Plain or Hop Flavored

At yourDealei•/fjY|

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation^
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

arba atsilankykit į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis- /

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė
Tel. Saginaw 4847

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visos kuopos, priklausančios 
LSS. Aštuntam rajonui turi 
būtinai išsirinkti delegatus 
konferencijon, kuri įvyks atei
nantį mėnesį, tai yra lapkričio 
13 d., 1927 m. Konferencija 
prasidės lygiai 11 vai. prieš 
pietus “Naujienų” name, 173S 
So. Halsted St.

Delegatai turi būti renkami 
nuo skaičiaus narių, kaip ii 
visuomet buvo daroma, ir kuo 
pų valdybos tegul savo delega
tams išrašo mandatus.

Konferencijos dienotvarkis 
bus paruoštas vietoj.

—LSS. VIII Raj. Valdyba.

Sacco-Vanzetti konfe 
rencija

u
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UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 

SVEIKU IR STIPRIU

"[ŽUDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
Jlx guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 
gauna. Jūsų kūdikis turi būt maudomas 
kasdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Pieną. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iŠ riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojų visur 
dėl jo gerumo.
Jei Juk prlafųilte mums Altų paricelbhnft tu ju»q 
vardu tr adreHU. arba prialijHlte inunu atvirute, 
mea pHHlųilme Jvmi, dykai, pamokinimų Juaų 
kalboje kaip penėti Jonų kū
diki; taipgi valkų knygutę 
ir kitokio* įdomios literatū
ros.

Parsiduoda visose
vaistinėse ir grosentdae.

P. Lorrillard Co„ pionieriai iš- 
dlrbinėtojai cigaretų virš 167 metų, 
klausinėjo dešimtimis tūkstančių 
rūkytojų per paskutinius pusantrų 
metų, ką jie mėgsta cigaretuose. 
lie davė savo atsakymus. Dešimtį 
tūkstančių jų.

Kompanija paskiau įdėjo savo pa
tyrimą per 167 metus dėl išdirbi- 
nėjimo ši ų geriausių cigare! ų. Tai Il
gi sudėjo goriausi tabake kokį lik 
gąlima gauti. Tų cigaretų gali iš
rūkyti visą vežimą be sukosėjimo.

Jie yru užvardinti Old Gold, var
das atatinka savo rųšiai. Old Gold 
cigarelai yra tokie, ktiriuon galite 
rūkyti rylą, dieną ir vakare, l>e bai
mės apkartimo liežuvio ir gerklės 
įrllaciios.Skaitykit <M«I Gold cigaretų ear- 
toon .skelbimus šiame laikraštyje. 
Išsikirpkit juos ir jsikIijuokit į kny
gą. Jie suteiks jums užtektinai juo
ko ir praleiskit linksmai valandą 
su šeimyna ir draugais. Jie telpa 
reguliariai šiame laikraštyje.

Vajus išgelbėjimui gyvasties 
Sacco ir Vanzetti kaštavo ptnr- 

Jgų. Dar ir šiandien yra užsi
likusių nemokėtų bilų, kurias 
reikia padengti. Jų padengi
mui, kad nereikėtų rinkti au 
kos, tapo parendavotas kruto* 

i mas paveikslas, užvaldytas 
|“Moana of the South Sens”. 
; Tai yra labai gražus ir pamo
kinantis paveikslas. Jis bus ro- 
.domas spalio 28 
Parko auditorijoj 
Kedzie
veikslo pąrodos: 
vai. 
va k. 
kitę

d. Douglas 
(Ogden ir 

avės.). Bus dvi to pa- 
viena nuo 7

vakare, kita — nuo 9 vai. 
Ateikite patys ir atsives- 
savo draugus pažiūrėti.

“Jaunoji Birutė“
“Jaunosios Birutės” orkest

ro pirmos pamokos įvyko pir
madienyje, 17 d. šio mėnesio. 
Mark White Sųuare svetainėje. 
Susirinko viso dvylika narių ii 
visi geri muzikantai.

P-nas P..Sarpalius užtikrina, 
kad šį sezoną “Jaunosios Biru
tės” orkestras busiąs vienas di
džiausių jaunimo orkestrų.

“Jaunosios Birutės” choras 
yra lavinamas su dar didesne 
atyda, kaip kad iki šiol. Cho- 
o repeticijos įvyksta ketvcrgaU 

7:30 vai. Gi orkestro 
cijos turima kiekvieno 
dienio vakarais Mark 
Sųuare svetainėje.

Taisyklingas Maudymas 
Rėdymas Svarbus

- Į t J

Kūdikis reikia sykį į dieną maudyti 
jai gydytojas nejsako kitaip. Rytme
tis geriausias laikas (pirm peneėji- 
mo), nors galima ir vakare, jei pato
gu. Kūdikio nereikia maudyti bent 
valandą po peneėjimb, neigi tuoj prieš 
išvežimą oran.

Pirm bambos užgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti. Paskui maudyti 
Vanioje. Tą yartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui dapilti kiek 
reikia šalto. Vanduo turi būti tokio 
šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki 100 
laipsnių Fahrenheit. Patartina var
toti termometrą. Jie nebrangus ir 
butini griežtumui. O jei negalima, 
tai motina turi patikrinti vandenį su 
alkūne. Jei vanduo patogiai Šiltas 
kunui, tai gana. Niekados neliek 
karšto vandens į vonią kūdikiui ten 
esant, nes yra pavojus nuplikinti jo 
opią odą.

Pirm nurėdymo, pridabok, kad vis
kas jau butų prirengta. Abrusai, 
muilas ir milteliai tuji būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, baltas ir 
be kvepalų. Labai mažai jo vartoti, 
ir svarbu pridaboti, kad kūdikis butų 
po maudymui gerai numazgotas, kad 
muilo nei trupučioant odos neliktų. 
Motinos rankos turi būti švarios, o 
drapanose nereikia špilkų, kad ne- 
įdrėkstu kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reikia plau
ti pirmučiausia. Pridabok, kad muilo 
neįeitų j akis. švarus rankšluostis 
aprištas ant akių išvengs to.

Įmuilyk galvą gerai ir numazgok 
pilnai ir greitai. Po to reikia atydžiai 
ir lengvai nutrinti visą kūnelį su 
mirkšta skepetaite. Po to pilnai nu
mazgok visą odą nuo muilo. Nu
šluostyk su šiltais minkštais abrusais, 
netrinant, bet pridėliojant. Jei kū
dikis atydžiai nusausinamas, tai mil
telių labai mažai reikia. Grynas tai
kumas reikia įdulkinti tik į odos rauk
šleles, po ranomis ir tarpukišy.

Muštardo maudynės naudingos dėl 
nerviškumo ir utmiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pilną šaukštą muštar- 
dos į šešetą galionų šilto vandenio. 
Kūdikį tentu laikyti reikia dvi ar tris 
minutes, o išėmus gerai nutrinti ir 
tuoj paguldyti, šita metode papras
tai tuoj iššauks atgaivinantį miegą. 
Nepatartina muštardo maudyne šilta
me ore, jei to nejsako gydytojas.

Tėmykit Pavojaus ženklų 
Nedapenėjimo

Didžiuma tėvų nedapenėtų vaikų 
neturi nei mažiausioj idėjos, kad jie 
yra aukos pavojingas padėties. Ar 
jus manot, kad vienas trečdalis musų 
vaikų mokyklose butų nedapenėti ir 
nedasveiti jti tėvai tą žinotų? Ne- 
dapenėjimas visados veikia paslap
čiomis. Visą sistemą galima pakast 
jei nebus ganėtino skaičiaus stotybės 
maisto, bet tas kasimas eina taip iš
loto, kad motinos ne tuoj jj pastebi.

Apsaugok savo vaiką pridėliodamas 
Borden’s Eagle Pieną prie jo kasdie
ni nipų valgių. Nesenai, vesti eksperi
mentai tarpe mokyklos vaikų parodė, 
kad Eagle Pienas yaptingai veikia gy
dant nedapentėtus.

Saityk atydžiai šituos straipsnius 
kas savaite ir pasidėk ateičiai.

PRAŠALINKITE SILPNUMUS
Beveik kiekvienas silpnumas slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, j.ie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

SCOIUS EMIILSIOK 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
c6d-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su J 
turtingu vitaminais Šcott’s Emulsion!

Scott & Bo\vne, Bloomfield, N. J.

repeti- 
pirma- 
Whitc

Jaunuolių dainų pamokos į- 
vyko spalių 18 d. Liuosybės 
svetainėje. Pamokos buvo pa
sekmingos. Atsilankė virš 20 
jaunuolių ir atsilankiusieji pri
sižadėjo atsivesti dar po vieną 
draugą; Dainų pamokos atsi
bus antradienio vakarais nuu 
7 iki 8 valandos. Mokins p-nia 
čerienė.

Lietuvių kalbos — rašybos 
pamokos jaunuoliams-lėms bus 
sekmadieniais 
12 valandos. 
Montvidas.

♦X
P-nas F. Prusis ir jo žmona 

buvo išvažiavę į Madison, Wis., 
praleisti smagias vakacijas. 
Dabar vėl sugrįžo Chicagon.

ryte nuo 11 iki 
Mokins daktaras

Musų kolionijoj bus siu drau
gijų dideli parengimai: 1) 
Kultūros Batelis turės pramo-

1651 North Kedzie avė. 2) S. 
L. A. 226-tos ’kuopos balius- 
koncertas įvyks lapkričio 26 d., 
Wicker Bark svetainėje. 3) 
A. L. T. Sandaros 23-Čios kuo
pos jubiliejinis bankietas į- 
vyks gruodžio 10 dieną. Daly
vaukime būtinai tuose 
gimuose.

e ♦ »
%

Lietuvių rubsiuvių
269-tas pusėtinai subruzdo vei
kti. Spalių 14 dieną susirinki
mas buvo pusėtinai skaitlin
gas ir daug rimtų dalykų nu
tarta. V. Poška pasakė rimti} 
kalbą, kuri susirinkusiems, ro
dosi, patiko. Komunistai gavo 
išsiplepėti, kai Saikus Įnešė re-

zolinciją formoje pareiškimo 
prieš komunistų šmeižtus spau
doje.

Kaip teko patirti, tai K. J. 
Semaška šiais metais statys 
savo kandidatūrą į biznio agen
tus.

* * *
Musų Pirmyn Choras prade

da atsitaisyti. Dainininkų vis 
prisideda, bet yra labai pagei
daujama daugiau jaunimo. 
Choristai mano pakviesti rą 
dalį jaunimo, kuris,* suaugęs, 
pasitraukė nuo "Bijūnėlio” ir 
dabar niekur nedalyvauja. Vy
rai, proga juos pakviesti.

— Dainorius.

Ta- 
ad- 
Ar- 

””Nau-
čenčių”,

Tūlas laikas atgal p. S. 
mašiunas, užlaikąs viešbutį 
ręsti 6136-38 Archer avė., 
go, 111., turėjo reikalo 
j ienose”. Išduodant
p. Tamašiunui buvo atskaityta 
10 dolerių daugiau, negu rei
kėjo. P-nas Tamašiunas, su
grįžęs namo ir pamatęs pada
rytą klaidą, pasilaikęs, sugrąži
no “Naujienoms” tą dešimtį 
dolerių, šiandien, kuomet dau
gelis žmonių dėl dolerio gatavi 
vienas kitą kojomis mindžioti, 
p. Tamašiuno pasielgimas yra 
tikrai pažymėtinas. Ačiū p. 
Tamašiunui. —M. Jurgelionis.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė
Tct Boulevard 7589

Garsinkitės Naujienose

BABRAVIČIAUS- VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainy ir JuoKy

KONCERTAS
PenKtaciieny,

Spalio-Oct.,28’27
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St, Chicago.

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare; Prasidės lygiai 8:00

Vidurinės tikietų kainos 
Malonus priėmimas ir patarnavimas 

Del visų 
Patogiai sudėstyto sėdynės 
Kad visi matytų ir girdėtų 

Proga pasirodyt 
Visi chicagiečiai ir 

apielinkių gyventojai 
kviečiami
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Care of Babies
šitas kūdikis nesirgo nei vienos 

dienos ir neturėjo jokių nemalonumų, 
kurie tęstųsi valandų. Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo geros 
sveikatos ir linksmumo? Ne valgiai, 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne gyduo
lės, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dar nei lašo neragavo pa- 
rvgoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oil. Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yra stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina jį mažiau negu j penkioliką 
minučių!

Paslaptis to kūdikio puikaus stovio 
ii liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas ku- 
dkius. Tai paprasta, senai vartoja 
ina Castoria. Miliūnai ir daugiau 
moterų bažyjusi už Castoriją, ir n:e- 
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasi rodančiam karščiui, colic. 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar
žovės; štai kodėl daugelis gydytojų 
ir pataria tėvams vartoti jas savu

udikiams visokio amžiaus — jau- 
liausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
nėgsta jų skonį!

Vienas žodis persergėjimui; gau- 
.it gryną, tikrą (’astiriją. Fletcheris 
Castoria yra originalė. Tą njšį gy- 

’ y tojai pataria vartoti. Ir prie kiek- 
ieno butelio duodama knygutė “Care 
nd Feeding of Babies“ ji verta tiek 
ukso, kiek ji sveria kiekvienai moti

nai ar busiančiai motinai. Todėl at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletoher’s .Castoria.

.. ■■■ _!■ .M ! ■■■! !■ ......... .. i

Children Cry for

CastoriA
zn\\x\xx\xxxx\xxxxx\\\\\xxxx\xx\x\\x\\\xx

“Plaukite, po 
Amerikos Vėliava”

Ekskursijos į Lietuvą
Speciali Kalėdinė Ek?kursija

S.S. LEVIATHAN 
išplauk, iš New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktį 
Po asmeniška prieiiura Mr. J. Turėk, 

iš United State. Lines. Šita ekskursija 
nuveŪ jus i tėvynę kaip tik ant linksmu 
kalėdinių švenčių.

Gaukite* platesniu informacijų apie 
>aa .tuo jūsų vieton agento arba rašykite 
paa

Apaiiankvmaa į tėvynę rudenį ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgai atminty. Planu* 
.Išrykite įlabat plaukti viena i.4 ruošiami) 
dvejų ekskursijų laivais United States 
Lines?

S.S. LEVIATHAN 
išplauk, vš Xew Yorko 

Subatoje. Lapkričio 12.
Po priežiūra Mr. T. Rerkovit*. atrtovo 

United States Lines, kuris pilnai prižiurus
jU.š VISUS.

1 10 So Dearh-m St.. Ch’.cagr III. 45 Broadway, New York City

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

metųPer daugiau kaip 
užmirštas garais ir vėl aplan
kė p-n u s Stelmokus, 839 West 
31-th st.. atnešdamas dukrelę.

Kūmai buvo p. Pranus Klik- 
na ir p-nia Puzauskienė. Var
das garnio dovanai duota Gla-

P-nai A titanas ir Marijona 
Stelmokai sekmadienyje supra
šė gimines ir draugus. Po drau 
giškų pasikalbėjimų ir gardžių 
užkandžių, apie 11 valandą va
karo svečiai išsiskirstė namo 
dėkodami p-nams Stelmokams 
už malonų priėmimą, o jų duk- 
relai linkėdami sveikai užaug
ti gražia mergina. Svečias.

Ar Jūsų Liežuvis
Apsivėlęs Iš

Ryto?
A|Mlvėlc.« liežuvis yra puvojingas ženklui! 

Yra tikrai ženkliu virškinimu organų nulrh 
mo, kurie veda prie daugelio rųšių pavojim 
«ų Igų. Ir tai yra tikrai* ženklas, kad jums 
re kia Tanlac. šio* gerta ir atsakančio* gy
duolės yra pagel bėjusios tuk»tančiams, ku 
lių »veikata buvo visai nuirtu! nuo skilvio 
ir žarnų trubfl ių kur e buvo bandę “via- 

nepagelbėjo ir buvo nustojęl.ą” ir nieks 
v :tlen.

Skaitykit ki| 
Arhland Avv., 
metu, aš kentėjau nuo skilvio ‘mielių Ir 
trano i>pelitą, buvo vi.ni dinttęs. Tanlac iš. 
tikro nu»n gerai pagelbėjo! Dalmr mano vi
durių viaškinimas yra taip neras, kad aA ga
lių valgyt bile ką. Aš niekuomet neaergu 
-l'jgumi'i TaA ac užlaiko mane tokioje ge
roje sveikatoje.”

Ths atisivė'ęi lietuvis parodo jum>, kodėl 
nuo menko dalyki jus tuojau pavargstate; 
kode' jums skaude, v’duriai, turit gasų, 
rugštumų, svaigstate. Pamatysit kaip plr- 
mutin s butelis Tanlac jums pagelbės.

T&nlac yra piularytos iš Šaknų, žievių ir 
žiedų gamtiniu gyduolių doi sergančių. 
Nusipirkit buteli nuo invo vaistininku šian- 
<1 e. Juaų pinigai bus gr»|žinomi, jeigu ne
pagelbės.

Mi. W»ilUr J. FrUbic, 2U»H 
iJctroit, Mich., sako: šeifs

“Du

Roseland
Broliu” scenoje sekmadie

nyje.

UŽTIKRINA SAUGUMĄ i 
“BAYER ASPIRIN”

Yards 4951
M ra. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUiERKA
3252 So. Halsted St.

“Du Broliu’’ statoma jcunojo 
ateinantį sekmadie 
23 d., Strumilo 
Vaidinimo pradžia 
karo.

Prisirengimas šio 
statymui jau kaip 
Ms. Dekonicijos

i, t palių 
svetainėje, 
(i vai. va

vaidylos

rateiie- 
Barčiur, 
važiuoja

Moterys ir mergi 
uos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai 
’.cu naga! e u‘irt i.

Viršuj UniversftJ

State Bank

.Jei abejoji apie savo akis, cik pa*
Dr.-A. R. BLUMENTHAL 

npTOMLSTRIST

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

A. ViOIKAS-LULEVICH
AKU.EBKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gaivia 

Tel. Yards 1119

Does not affect 
the Heart

veikalo pa- 
ir užbaig- 

r’pad4 y^o. i 
Joms įtaisyti daugiausia pasi
darbavo Liudkevičius, Skun
kus, Pučkorius ir Vainorui*. 
Paskutinė repeticija bus spalio 
21 d. Repeticijai visi 
turi būti.

Daugelis klausinėju 
čius, kaip J. J. Zolp, 
lialikdami savu biznį
lioselandan ant repeticijų. Ba- 
teliečiai atsako, kad jiems yra 
malonu dirbti sykiu su Lietu
vių Scenos Mylėtojų Rateliu, 
kadangi Ratelis turi savas de
koracijas, kadangi Ratelio' pa
rengimuose visuomet /Sfena 
būna tinkamai įrengta.

M. Dundulienė ir PeiraiČlu- 
tė-Millerienė atvažiuoja iŠ 
Northsidės. Jos sako: mes, esą, 
mėgiame roselandiečii^i dėlto, 
kad į Ratelio parengimus pub
lika skaitlingai atsilanko. O 
Karolis Požėla, kuris purenda
vo svetainę, sakosi paliepęs at
vežti daug naujų kėdžių ‘įmes 
jų Brolių” vakarui, kad nerei^’ 
ketų publikai stovėti.

Tie, kurie pasiskubins ateiti 
anksčiau, gaus progos pasirink
ti vietas arčiau scenos.

Nežiūrint
čiams prisirengimas

to, kad ratelio- ( 
Įkainavo 

brangiai, bilietų kainos yra žc*, 
mos — tiktai 75 centai ypatat 
Mat, rateliečiai dirba ne už at
lyginimą, bet iš pasišventimo 
scenai. — Reporteris.

------------ v-»—-

TėM 1 Kas bus spalio?
lai bus penktadienio vak

52 M1U1ON BOTTLES USED

WENNERSTENS
YOohcmian XTop°

TIKRI APYNIAI
TURTINGAME SA1YKIT1^11

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

z

KIŠENINIS ŽODYNĖLISsiunčk.nt du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

tai pirmu! nė ir vienintelė laivinė bendrove 
kurios l.-.i ai praiuužė kelia iš Amerikos 

New Ynrko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

SKIRTINGI
Nuimkit VlrtdjPAŽIUPfMT 
PAUOSTYKIT-PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

KAINOS LAIVAKORČIŲ
| KLA1PCDĄ

Trečia klesa .......................   $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ $181.00

Turistinė III klesa ............ $117.00
Ten ir atgal tiktai ........ $196.00

Valdžios taksai atskirai

P0L0N1A’- .

‘I.1TUANIA

•E STONI A”

1 Lapkr.-Nov.

Lapkr. Noy. 22

............ Dec. 22

Lietuviškai - Angliškas •• ir

Angliškai - Lietuviškas

vaka- 
ras. Apie septintą valandą va
kare prie Lietuvių Auditorijos 
pradės rinktis būriai žmonių 
pėsčių ir važiuotų ir tam tikri 
žmonės atidarys Auditorijos 

.duris. Prasidės didelis judėji-i 
mas. Vis daugiau ir daugiau 

i žmonių rinksis iš visos Chica-i 
gos ir apielinkių ir stengsis uŽ- 

Jimti geresnes pozicijas didžio
jo je svetainėje.

7:30 vakare atvažiuos iš 
North Sidės kriaučiai. Didelė 

'dalis northsidiečių važiuos bū
riais, kiti po vieną. Iš Rose- 
lando atvyks daug žmonių au
tomobiliais ir strytkariais. At
vyks žmonės iš Brighton Par
ko, Marųuette Parko, 

, kitų vietų. Vietiniai gyvento
jai eis vienas paskui 
stengsis pasididžiuoti 
rio didumu, 

jtainę ir lauks.
8:00 vai. vakare prasidės 

Babravičiaus, Vanagaičio ir 
Juoząvito koncertas — dainuos 
vienas, dainuos kitas, o trečias 
pritars, žmonės šluostys aša
ras, juoksis, kvatos ir plos,

KALĖDŲ laivas “POLONI A” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

peni Baltutis & Co.
Central Mfg. T>i«t. Bank 
J no P. Ewa!d
S. L. Fabian 
Vine. Mllaalewic. 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinam & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp
Metropolitan State Baim 
O. E. Jacobaon,

3327 S. Halsted S t., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 VVest 33rd St., Chicago, III. 
809 Weat 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th S U Chicago, III.
1739 So. Halsted SU Chicago, Ilk 
726 Weat 18th St, Chicago, III.
3255 So. Halsted St, Chicago, UI.
3252 So. Halated St., Chicago, III. 
4559 So. Pauliną St, Chicago, III. 
2201 W. 22 St, Chicago, III.
1103-4 St, Sioux City, Iowa

Talpina 18,000 žodžių 
Išleido M. J. Tananevičius 

Kaina $1.25 
Parsiduoda 

Naujienų Knygyne

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kemvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi aku«’> 
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bu Šiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimai, dar ir 
atokiuose rei- 
taluosc mote 
ims ir mergi 

noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
4elbą.

Valandos nu<
8 ryto ild 2 po 
pietų, nuo 6 iki 1
9 vai. vakare,

>

’ritaiko akinius, atitaiso regėjimų 
akių jtempinių, ir galvota 

skaudėjimą
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

I l

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro

3265 S. Halsted St.
Nedeliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

. M.

t

Telephone Yards 0904

DR i n 
4631 So Ashland

Cicero ir

kitą ir 
savo bu- 

Visi sueis į sve-

KAHN
Ofiso Valandos: nuo 10 ild 12 (Ilo

ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia auo 19

Rėš. telephone Plaza 82M
iki 12 dieną.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS^—

Gerai lietuviams žinomas 
metų kaipo patyręs gy< 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronii

per 16

Phone Ofiso Canal 4922
Phone Rez. Victory 7516

DR. H. SIEGEL'
GYDYTOJAS »K CHIRURGAS

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Pavlina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai

Ii 
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. vakaro.

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Bouląvard 4136

—

1

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedam rę 
čiam mokintis angliškos na 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta
rimui ir palyginimui žodžių; 
yra gera ir musų jaunuo
liams mokintis lietuviškai, |

Gnygelė ’ susideda iš 160
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus

’ ♦ ♦ ♦

Reporteris Pupa dėl žingei
dumo buvo nuvykęs pas ponų 
Vanagaitį į “repeticijas" ir 
klausėsi jo dainų — ir tai bu
vo ko pasiklausyti! Nauji žod
žiai, naujos gaidos, nauji juo
kai ir prašmatnumai. O Bab
ravičius, Babravičius, kai jis 
užtraukė “Mamytė”, nenoromis 
ašaros kai rasa pasirodė!

Kas iki šiol dar nėra nuslta- 
apie spalio 28-tą, Irti pribu- 
į Lietuvių Auditoriją.

— Rep. Pupa.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3823 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo b iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

Town of Lake
Davis Sąuare parkas.

Knygyno pasakų valanda, 
_ t pradžia 4 vai. po pietų šiaurl-

apdarai; didžio 3 per 5 ir nėj trobesio dalyje bus ketvir- 
pusė colių, kas yra labai pa- tadieny spalio 27. Southsidės 
togu nešiotis kišeniuje. parkų berniukų pamokos rankų 

Prisiųskit $1.25 ir apturė- ,,Ų. pa.čii‘l ,dien$: .
šit knygelę paštu, arba , P?rmadleruu’
kreipkitės asmeniškai. 81 . T'' J>,rm,,die'

r įuo vakarą bus duodamos pa-
Naujienoe įmokos siūti. Bus ir siuvamo*

1739 S. Halsted st., Chicago mašinos pa/upintos.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: z
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Parjk 8895

BLDG. 
St.

Clark

i Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN Į Dn A-A. Roth
(Jom Bagdzloau Borteli)

Miesto Ofisas 
190 No. State SU, Room 1013 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgitiams

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefoną* Canal 2552 

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

LIETUTIS ADVOKATAS
112 West Adams St. Room 1217 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 

Telephone Rooaevelt 9090
Namų Teleforfąs Repufrlic 9600

Specialistas MoteriiVų, Vyriikų 
Vaikų ir visų chroniikų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, 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. Fairfaz 6358

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčiog

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam šviesas n 
elektros jiegą j nav 
jus ir senus namus i 
mainom naujas lian 
pas j senas; duodam 
ant lengvo iimokėji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591
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Užsimokijimo kainai
Chicago ja — paltu:

Metama ________________
Dusai matą
Trims minėdama
Dviem minasiama_______
Vienam minėsiu!________

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija___________   8c
Savaitei _____  18c
Minėsiu!------------------------------ 75c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje,
palte i

Metams--------------------------  |7.00
Puse! metų---------------------- * 8.50
Trims mėnesiams  1.75
Dviem minesiams _ ___   1.25
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir kitur uislenluoeei 
(Atpiginta)

Metams ____   |8.IO
Pusei metų - .   4JD0
Trims minesiams 150
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu ra ušsakyme.

MASKARADAS

servatorių valdžia, nors ir turi stambių daugumų dabarti- lai.
niame parlamente, bet buš priversta jį paleisti ir skelbti Amerikiečiai

• geležis, auksas ir kitokie, meta- 
yra investavę'imta žemė. Vienok prie da 

, jeigu 
atimta, tai už ją sa- 
gavo atlyginimą.
nesusipratimai tarp

!8<00 . . i • 13 • v - . inMnua puugų beveik i visas Meksikos bortines valdžios,4,jj naujus rinkimus, kadangi žmones vis labiaus n labiaus buvo >
1.54 ja nepasitiki. ... _. tūkstančių, o kitur po keletą vininkai gavo atl

18

Chicagos Marijonų laikraštis, kuris per keletu savai
čių be paliovos plūdo Tauragės sukilėlius “banditais” ir 
“visuomenės išmatomis”, dabar jau pripažįsta, kad pati 
Lietuvos valdžia yra kalta dėl kylančių krašte neramu
mų. Kalbėdamas apie žinias, kad smetoninio “referen
dumo” visai nebusiu neva delei riaušių Lietuvoje ir kon
fliktų su kaimynais, jisai sako:

“Mes dėlto nei kiek nesistebėtume. Juk jau de
šimts mėnesių kai ‘daroma pastangos’ normaliai kra
što tvarkai atstatyti bet vis vietoje tebestovima.”
Toliau tas pats laikraštis pastebi, kad smurtu pasi

grobusieji į savo nagus valdžių Lietuvos pažangiečiai- 
tautininkai “sulaužė konstituciją ir nenori išeiti iš nenor- 
maiės valstybinio gyvenimo padėties.” !

O pirma jų buvo pasakojama, kad Lietuvoje prie tau
tininkų valdžios esanti kuogeriausia tvarka ir kuonorma- 
liškiausia padėtis. Pats konstitucijos sulaužymas buvo 
vadinamas “tautos išgelbėjimu“!

Darbo Partija ir konservatoriai jau turėjo savo kon- miiionų. 
gresus, kurie šitų partijų nusistatymų pareiškė visuome- kiečių 
nei. Dabar atėjo eilė liberalams. Kadangi tečiaus libe-'American 
ralai vidujinėje pilitikoje neturi aiškaus programo, tai 
jiems tenka statyti pirmon vieton tarptautinės politikos c^ianea-Co. 
klausimus. , j United

Nėra abejonės, kad stodami kovon už nusiginklavimų Refining Co., kurios kapitalas 
ir pasaulio taikų, liberalai pataikys į skaudžiausių dabar
tinės valdžios vietų. Nes Baldwino kabinetas pasižymėjo 
tarptautinėje politikoje savo imperialistiškais, pasaulio 
taikai pavojingais palinkimais. Ne kas kitas, kaip tik 
Baldwinas, anųmet suarįė MacĘonaldo pastangas įvesti 
per Tautų Sųjungų privalomų arbitraciją, kaipo priemo
nę tarptautiniems santykiams reguliuoti.

Liberalai savo laiku padėjo konservatoriams nuversti 
MacDonaldo valdžių ir tuo budu davė galimybės įsigalėti 
dabartinei imperialistinei politikai Anglijoje. Šiandie gi 
jau ir pats Lloyd George yra priverstas agituoti už Mac- čių ūkių ' ir baigiant milžiniš- 
Donaldo idėjas. komis kavos

Anglijos žmonės geriausia pasidarbuos taikai, jeigu plantacijomis, 
jie sekančiuose rinkimuose atiduos savo balsus ne už at- dau«1^lsia 3 
žagareivį Baldwinų ir ne už vijurkų Lloyd George’ų, bet pravestas0101’ 
už Darbo Partijų. namas Bichardsono

I
_____ ____ _____ _ _____ projektas. lai gal

vairius

Anierikiečių nuosavy
bės Meksikoj.

ameri-
šios:

Befin-

Stambiausios 
kompanijos yra 

Smelting & 
kurios kapitalas sie-

$125,000,000; Greene-
. su $75,000,000, ir 

States Smelting &

Bet 
Amerikos ir Meksikos labiau
sia kilo dėl to, kad tapo išleis
tas patvarkymas, kuriuo einant 
svetimšaliams Meksikoj yra 
draudžiama prie sienos (rube- 
žiaus) turėti plantacijas ir že- 

išneša $40,000,00Q. MaZn^!"1®8 “kiu8;. Tas ^“rkyinas
kompanijų, kurių kapitala.s si< - *a" skau,dž'”1 . amer-
kia po keletu milionų dolerių, k,e4iUS; kada"«1 nemaaas

.. • j būrys kaip tik prie sienos iryra pusėtinai daug. Nėra i . . .... .. / . , . . . . yra apsigyvenęs. Kiek jų ūkiaiMeksikoj tokio mineralo, prie ; , . .. v / .... . . . . . . iir plantacijos yra versti,—tik-kuno kasimo nebūtų prisidėję, . x
..merikiečini ral ne«ahmu Pasakyti. Bet nė-

. ra abejones, kad m verte sie-

Amerikiečiai nemažai yra 
užinteresuoti ir žemės ūkiu. 
Meksikoj jie turi daugybę nuo
savybių, pradedant nuo mažy-

"CASCARETS" NUO NE
SVEIKU ŽARNĮt GALVOS 

SKAUDĖJIMO, SLOGU
Išvalyki! savo kepenis ir užkie- 

tiejusius' vidurius šį vakarą 
ir jausitės gerai.

Nusipirkit už 10c baksiuką 
tuojau.
• Ar jus užlaikote savo kepenis, 
skilvį ir žarnas švariai, grynai 
ir šviežiai su Cascarets arba

I

gal kas kelinta diena vis varto
jate visokias druskas, pravalni- 

i nanėias pilės arba castor oil?
Tai yra svarbu.

Nėra skirtumo kaip sergate,

Tautiškieji Brooklyno fašistai (arba, kaip jie save va
dina, “kvašistai”) taip pat ėmė muštis į krutinę ir atbuli 
trauktis nuo “naujosios eros” didvyrių. Pažymėję, kad 
net ir Lietuvos klerikalai griežtai reikalauja konstituci
jos vykdymo ir Seimo rinkimų paskelbimo, jie savo or
gane rašo:

“Tie krikščionių sunanymai turi daug panašumo 
į D-ro šliupo pasiūlymų...”
Ir “kvasištų” organas toliaus giria Šliupų, kad jisai 

savo reikalavimus pastatėt smurtininkams šešiais mėne
siais pirmiaus, negu klerikalai.

Tuo gi tarpu per visus šiuos šešis mėnesius brookly- 
niškiai smetonlaižiai teisino ir gynė visas Lietuvos smur
tininkų šunybes!

Tam pačiam savo numeryje jisai dabar jau dedasi ir 
prie tų, kurie smerkia smetoninių diktatorių terorų. Sako:

“ ‘Manchester Guardian! Tauragės malšinimų va
dina ‘baltųjų teroru’ ir lygina jį prie teroro Rusijoj, 
Bulgarijoj ir Vengrijoj, kur taipgi neduodama lais
vės opozicijai, spauda’, susirinkimams ir politiniems 
priešininkams.”

Aliejaus interesai. ----  Kiek ame
rikiečiai turi investavę pinigų 
Meksikoj? — Aliejaus nuosa
vybių vertė. — Aliejaus šuli
nių vertė. — Aliejaus laukai. 
— Geležinkeliai. — Kasyklos. 
— Plantacijos ir žemės ūkiai. 
— Meksikos valdžios patvar
kymai. — Kodėl Amerika rū
pinasi tuo, kas dedasi Meksi
koj. v —

vietoj Washingtone 
rateliuose yra dis- 
sekamas klausi- 

vertė yra amerikie-

Vadinasi, musų klerikalai ir atžagiH’eiviškieji tauti
ninkai jau ėmė “atvirsti” prie konstitucingumo, teisėtumo 
ir demokratybės. Bet, žinoma, butų juokinga manyti, 
kad jiems šitie dalykai tikrai rupi.

Žmonės, kurie nuoširdžiai stoja už teisėtų ir demo
kratinę tvarkų, niekuomet nebūtų galėję gėrėtis tuo chu
liganizmu, kuris prasidėjo Lietuvoje nuo gruodžio 17 d. ‘

Apsimesdami šiandie konstitucijos vykdymo šalinin
kais ir teroro priešais, musų klerikalai ir tautininkai 
veidmainiauja. Jie mato, kad diktatūros rėžimui jau gre
sia pavbjus neužilgio susmukti, todėl jie skubinasi užsi
dėti ant savo fašistinių veidų maskas, kad išvengti visuo
menės paniekos.

Bet tegu Kauno deržimordoms pavyktų vėl- kokiu 
nors budu sustiprinti savo pozicijų, tai tos maskos huo 
veidmainių veido kaip bematant nupultų. Konstitucijos 
laužymas, žmonių galabijimas ir visa kita, ką šiandie daro 
smetoniniai smurtininkai, jiems vėl pavirstų garbingais 
“tautos vadų“ darbais!

ANGLIJOS LIBERALŲ MANIFESTAS

įmo-

alie
juos 
Kaip

Lloyd George’o partija išleido manifestų, kuriame 
reikalaujama, kad Anglijos Valdžia stengtųsi atsiekti pa
saulio nusiginklavimo ir kad butų einama prie karo paša
linimo. Manifestas siūlo, kad valstybes susitartų visus 
tarptautinius ginčus spręsti arbitracijos keliu, o ginčai 
kurių arbitracijos keliu negalima išspręsti, kad butų pa
vedami tarptautiniam tribunolui Haagoje.

Sako, kad po šituo mafinestu pasirašęs ne tik liberalų 
partijos vadas, bet ir tie Anglijos liberalų šulai, su kuriais 
jisai iki šiol pykstasi, lordas Grey ir k.

Anglijos politikų akyse, šis liberalų vadų žinksnis tai 
rinkimų kampanijos manievras. Rinkimų į parlamentų 
Anglijoje laukiama ateinančiais metais, nors parlamento 
kadencija dar nepasibaigs iki 1929 m. Manoma, kad kon-

Kai tarp Jungtinių Valstijų ir 
Meksikos kyla nesusipratimai, 
tai pirmoj 
oficialiuose 
kilsuojamas 
mas: kokia
čių nuosavybės Meksikoj.

Dauguma mano, kad aliejaus 
laukai sudaro apie 90% ameri
kiečių nuosavybės. Bet toli 
gražu taip nėra. Faktas yra 
tas, jog aliejaus laukai ir su jais 
surištos koncesijos sudaro tik 
25'/ amerikiečių.

Jungtinių Valstijų valdžios 
apskaičiavimu, amerikiečių kon- 
trojuojami geležinkeliai, alie
jaus laukai, įvairios plantacijos 
ir kitokios koncesijos sudaro 
$1,265,000,000. Iš tos sumos 
aliejaus interesams tenka $270,- 
000,000, kasykloms $216,000,- 
000, plantacijoms ir žemės ukiui 
$14 0,000,0000, gelež i n kel iams 
$300,000,000, metalo valymo 
įmonėms $176,000,000; likusia 
kapitalas yra investuotas j fab
rikus, bankus ir kitokias 
nes.- ,

Pirmiausia pažiūrėkim į 
jaus interesus, nes apie 
daugiausia yra kalbama,
jau matėme, aliejaus laukai su 
visais įrengimais, pąsak val
džios, yra verti $270,000,000. 
Tačiau New Jersey Standard Oil 
kompanijos prezidentas apskai
čiuoja, jog tų laukų vertė sie
kia $500,000,000. Meksikos 
aliejinis laukai daugumoj randa
si Tamunlipas valstijoj, kurios 
vyriausias miestas ir uostas yra 
Fampico. Į tuos laukus pinigus 
yra jvestavę beveik visos stam
biosios amerikiečių 
kompanijos.

Sulig Meksikos oficialiu ap
dainavimo, aliejaus nuosavybių 
vertė siekia $520,000,000. 
tos sumos amerikiečiams pri- 
ikaitoma $303,000,000, ang
lams $172,000,000, olandams 
$35,000,000 ir tik $5,791,000 
meksikiečiams arba meksikiečių 
korporacijoms. Likusis kapita
las priklauso svetimšaliams.

Meksikiečių apskaičiavimu, 
aliejaus šulinių vertė siekia 
$100,000,000. Iš tos vertės 
amerikiečiams pr iškaitomą $57,- 
000,000, anglams $37,000,000, o 
olandams ir meksikiečiams liku-

/

kia milionus dolerių.
Antras patvarkymo punktas 

neleidžia svetimšaliams valdyti 'kokį turit galvos skaudėjimą ir 
žemę prie juros kranto. Tatai '> viduriai yra užkietieję, pa- 
amerikiečius irgi labiausiai pa- Cascarets šį vakarą, jausi- 
liečia. tės puikiai iš ryto.

Į visuomenės įmones ameri- -kuomet jus miegosit, 
kiečiai irgi nemažai yra pinigų bakselis nupirktas iš vaistinės, 

,.4.wQv«vę, —gal apie $18,000,- užlaikys jūsų galvą, skilvį ir ke- 
buvo Q0Q Daugiausia yra investuo- penis švariai. Lauk ėjimas bus 
vadi- įa j gatvekarius, elektros ga-' reguliaris per mėnesius. Neuž- 

i — jų švelnus vi- 
Meksikos valdžios1 duriukai irgi reikalauja valymo.

1 Cascarets greitai išvalys skil-

ir įvairių vaisių
Amerikiečiams

žemės priklau- jnvestavę'
kur f

tės puikiai iš ryto. Jos veiks, 
Už 10c

irigacijos minimo įmones, gazo kompani-1 mirškit vaikų 
geriausi jas jr t.t. Mekcikez J

irigacijos sistema visoj Meksi- bonų Amerikos korporacijos ir’ _____ __________
koj. Amerikiečiams ji atsiejo šiaip pavjęni piliečiai turi už vį, prašalins iš jo rugštumus, ne- 
keletą milionų dolerių. Konce-, $65tooor000. • /
sijos buvo gautos dar Dlazo Dabar kiekvienam gali buai j 
laikais Iki 1923 m. tam iri- ujšgu

----------------- gacijos projektui buvo išleista,jos yra susirūpinusios tuo, kas1 
šieji $6,000,000. Įvairių pageri- $4,000,000. Sonoioj buvo apsi-į dedasi Meksikoj. Amerikai' 
nimų ir išvystymo vertė siekia 8Yvenę b0 amerikiečių su savo;yra svarbu ginti taip vadina- Į 
$347,246,000. Iš tos sumos šeimomis. Carranza panaikino amerikiečiu interesu?,
amerikiečių saskaitort tenka
$202,181,000, o anglų $106.-
878,000. Meksikos valdžios ap
skaičiavimu, aliejaus laukų ver
tė siekia $197,000,000. Ameri
kiečiams ir čia tenka daugiau
sia, būtent, $100,000,000; ang
lams $65,000,000, olandams 
$30,000,000, o meksikiečiams 
tik $2,251,202. 

i
Toliau seka geležinkeliai. 

Amerikiečiai į Meksikos geležin
kelius yra investavę apie $250,- 
000,000. Vien tik į Meksikos 
nacionalį geležinkelį yra inves
tuota $90,000,000 amerikiečių 
pinigų. Dabartiniu laiku Anie- £jaj vjg iaį)iau jT labiau prade- 
rikos kompanijos yra užimtos da nusiskųsti, kad , I 
pravedimu geležinkelio per Gu-j 
dalajarą. Tas geležinkelis at
sieis labai brangiai, nes jis yra 
vedamas per kalnus. Sakysimcs 
vienoj vietoj" teko iškasti 11 
tunelių, kad pravesti 27 mylias 
geležinkelio.

Meksika yra turtinga gamtos 
turtais. Iš 30 valstijų tik ketu
riose nėra kasyklų. Visose ki
tose valstijose kasama sidabras,

koj.
keletą milionų dolerių. Konce-, $65įo(),Ood. suvirškintą ir gendantį maistą
, . T1 . . • . ------ - --------- — ° - ----- ir gasus. Prašalins tulžies kar-laikais Iki 1923 m. tam iri- ..ul., knflpi TlinntinM Vakti-L , - i..... .j. . . |Hisku, Kouei jungtines vaisu tuma nuo kepenų ir išvalys uz-

kietiejimus iš vidurių ir nuodin
gas dalis iš žarnų.

šeimomis, t.arranza panaiKinojmus amerikiečių interesus 
koncesijas ir išleido patvarky-,Meksikoj. Kad tie amerikiečiu 
mij, kad žeme butų išdalinta interesai yra interesai Stand- 
meksikiečiams. Pravesti tą pu-iar^ kompanijos ir kitų millo-1 
tvarkymą nepasisekė, kadangi niniy korporacijų,— tą faktą 
Carranza tapo užmuštas, o jo bandoma paslėpti. ’ i
vietą užėmė Obregon. Naujasis jg kitos pusės, Meksikai yra’ 
prezidentas grąžino koncesijas svarųu užkirsti kelias Ameri-' 
amerikiečiams. Irigacijos pro-j<og kapitalo įsigalėjimui. Jei- 
jektas vėl buvo pradėtas vy^-gU j j sėdėtų, rankas sudėjus, 
tyti. Padariny.j amerikiečiai įaj neužilgio ji susilauktų tokiotyti. Padariny j i
šiandien Sonoroj kontroliuoja 
40,000 akrų geros žemės.

Bet' tai dar ne viskas. Mek- Amerikos jūreiviai.—K. A. 
sikoj amerikiečiams priklauso _________ _______________

s daug nemažų ūkių, kur augi-'
narna gyvuliai ir vaisiai. * Rniuibiic 008.1

Pastaruoju - laiku amerikie

Meksikos j 
Į valdžia konfiskuoja jų nuosa-i 
vybes. Nurodoma į Haciendą 
San Juan Tamaulipas valstijoj.! 
Ta hacienda susidėjo iš 60,000 
akrų žemės ir priklausė H. H. 
Reeder,. amerikiečiui. Valstijos' 
gubernatorius iš to dvaro kon
fiskavo 500 akrų žemės ir pa- i 
dalino ją meksikiečiams. Yra' 
žinoma ir daugiau atsitikimų, 
kuomet iš amerikiečių buvo at-

Atlikit tai tuojaus
žiema jau visai netoli. Ar jus esat prisirengę 

ir turit prisipylę savo anglinyčią anglims, tinka
mos rųšies anglimis?

Nelaukite didelių Apeigų. Yra didelis užsiga- 
nėdinimas žinant, kad jus turite užtektinai ku
ro, kad suteikus patogumų ir apsaugojus svei
katų savo šeimynos.

Consumers Anglys ir Coke yra parduodamos 
su musų garantija geros rųšies . Pilnas svaru
mas ir užganėdinimas.

Nusipirkit sau anglių dėl per tikrinimo!

Phone Franklin 6400
(onsumers (gmpany

KURAS — Namą 
. Materiolas

LEDAS

pat likimo, kaip, sakysime, Ni- 
caragua, kur šeiminiųkakija

1 Telephone Republic 0083

Dl V. B. Milaszewicz
Dentistas

Cor. Rockvvell St. 
CHICAGO, ILL.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

,900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metams $2
Pusei metų s I
Kopija ............................................ 20c

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

(b prašo Lietuvos žmonės ir 
p pataria Lietuvos bankai

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nu< 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

N ........ 11..... .. ' .. ......—..................... .

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Hulsled St.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

A. L Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. G00DHA11T 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:} nuo 9 iki 11 vat 
t ’ < nuo 6 iki 8 vai. vakare

3514-16 Koosevclt lid. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S«u Halsted St.
Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
> . Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 2160

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

X—..... ... . —-------------

A. MO^TVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. VVestern Avė.'

f- Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos / nuo g jiy <j vafc.
■ . ...

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezclis
LIKTI)VIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Res. Vlcinlock 13K5
DR. JONAS MOCKUS 

dentistas
Valandų.^: nuo 9 ryto iki 9 vakaio 

Nedelioj pagal sutartį
3101 SOUTH'IIALSTi:i) STRl-JET 

(HICACO, 11.1,



Penktadienis, Sp. 21, 192? NAUJIENOS, CEWJ, hp

L.S.A.A. Membership 
Drive Now <0n

®(K tubcnts Coruer
Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

—

VOLUME V October 21,1927
......... ■ ■ ■ ■■ ............................................................................ v-------------------------

FRANCES H. SADOWSKAS — Editor 
6028 So. Albany Avenue, Chicago

Seen, Heard, or Read DISTURBANCE NOT 
POLITICAL

M—i

STANLEY LUCAS — Circulation Manager

THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student-

Our Story Remembered? ‘ AMONG FR1ENDS

L.S.A,A. Members i
Special Meeting, Nov. 4

Number 18

October comes around and 
vvith it, a reprint of McCut- 
c-l»eor»'s ‘"Injun Sunimer", the 
picturesque American myth, 
the beautiful little story that 
vve shall alvvays read, as often ’ 
as it is reprinted, and shall 
read from the first to the very 
lašt vvord and shall enjoy the 
more, the greater number of 
vears vve read it. *

The little 
the smoke 
leaves, the 
haze—then, 
juns, their

“Home, home, svveet, svveet 
home!” 
ChicAiro, 
away region.

The vvord “lecture” used to 
frighten many people. In great 
surprise, in disbelief, they ex- 
claimed, “VVhat! you’re going 
to a lecture?” Hovvever, at the 
present day, even leetures are 
interesting and entertaining 
besides

No.

Again I shall tell 
i jis.teari of some 

This time 

meeting.
departure of our
President, Nor-

Tumavich, to study 'at 
to” elect

of 
far 
of

entertaining 
being educational.
week, Thursday, at
IIaJI. 1 heard I)r. MorTy 
on the “Maya Civiliza- 

Central America”. The

Econ. and Gen'l Bulletin, 
17—Lithuanian “Elta” Agency 
Service—OfficiaI telegrams re- 
ceived by the Lithuanian Le- 
gation in London emphatically 
deny exaggerated accounts of 
the Tauragė (Tauraggen) dis- 
turbances circulated in some 
of the Continental papers, as 
also the punitive measures and 
mMss ui-resits to the
military authorities.

help to the wounded in time 
of vvar, looking after invalids 
and others visited by mis- 
fortunes. The Lithuanian Bed 
Cross belongs to the Interna
tional Red Cross Union.

the Lith- 
Cross of Youh 

the educa-

of this

NEWS AND NONSENSE
!! Po«try?!

boy, 
f rom
corn 
the

tepees, the smoke 
from camp-fires and the 
juns’ pi peš.

Some leaves rustle and 
red from Injun vvar-paint; 
little boy, the old man.

A dreamy, thoughtful cycle;’ 
hazy, vaguely real except for 
the little boy and the old man ' 
and us who iike the little 1,7e“’^7 Theasurėn

the burning 
stacks, the

danei ng In-
to” in-

Due to the 
lašt acting 
bert
Urbana, vve “chose

; Mr. Dubiske as the
President for the ręst 

the old man, year.
Likevvise vve “chose

trust our funds and vvealth to 
the care of Nr. Yakubovvski, 
vvhom, therefore, vve novv knovv In-1 as the acting Treasurer. Air.
Mack, vvho vvas dūly eleeted 

fall, Treasurer of the L^.A.A. for 
the the year 1927, finds it impos- 

1 sible to vvork and to go to 
I shool and among other duties 
to perform faithfully the duties 

I of the Treasurer of the L.S.- 
lA.A.;, hence the need for tbe

lecture 
all pre- 
to learn 

ai mos t

theagain attentively listen to 
story.

Then, i n the haze, vvith 
smoke our minda drift away j 
to dreamland vvhere we dance 
vvith the Injuns and go a-hunt- 
in’ until nex October, vvhen we 
shall come back to danes again, 
and once more hear the beauti- 
ful story..

Altthough,
Al officers 
the i Aldona

I Se«uor
(eleeted
I laudable
jA.A. and her notevvorthy
■ ability for the office, made her 
the unanimous choice.

as a rule, our 
are college students. 
Pūkas, vvho is būt a 
in high school, 
Vice-President. 
interest in the

vvas
Her

cap-

At the lašt meeting of the 
L.S.A.A. it vvas also decided 
that the association needed a 
Corresponding Secretary to 
answer properly the letters and 
ųuestions from various places, 
fręm the numerous persons in-

■Meanvvhile until next Oct
ober—vvill there be no other 
beautiful stories? Are they 
told and retoki only of In
juns? only in the Autumn, i. 
October? \Vhy are not other 
beautiful stories told in Winter, 
Spring and Summer, and vvhy 
not beautiful stories about us?

The old man vvould be only 
too glad to tell the little boy 
more 
more, 
us to 
loved,
and retold from year to year. ’h’e'is ^tudkng'lin

Thus if wo allowed him to, preparation fol. entrance ini0

stories, if there were 
vvorth telling. ‘Tis up to 
live stoties that vvill be 

cherished, remembered

Mr. Dubiske vvas eleeted also 
to fili the new position of Cor
responding Secretary. Anthony, 
or A.A.D., as he is very often 
called, we are sure vvill ably 
perform his L.S.A.A. duties. At 
present he is attending DePaul 
University vvhere he is a junior 

1 vvhere he is studying in

the old man vvould eagerly and 
again and again tell stories 
about us,—about hovv our 
vvas one beautiful story.

life

Public leetures

ofUniversity College 
University, of Chicago 
interesting public lec-

lavv school.
Joseph Yakubovvski (“Red”), 

our acting Treasurer, vvas 
graduated from the Morton 
Junior C.olkge this lašt June, 
and he plans to enter the Uni
versity of Illinois, the Corning 
autumn, to continue vvork foi 
the aimed-for M. I).

—Sir Knight Errant.

The 
the 
offers 
turės dovvntovvn, four evenings
each vveek, from October to 
May, at 6:45 to 7:45 P. 
The leetures are informal 
non-technical discussions 
recognized aathorities.

On Mondays, at the Dovvn
tovvn Lecutre Room, Lake 
Vievv Building, the leetures are 
on Problems of 
Investor.

M.

by

the Individua!

Nota Bene!

at the Fuller- 
Institute, the 

Nineteenth 
Literatu re. 
the Doyvn- 
Lake Vievv’

in 
at

lt 
bership drive! the November 
meeting vvill be sėt aside for 
nevv members!

Students of Lithuanian de- 
scent, vvho are at least in their 
fourth year in high schooland 
vvho intend to continue with 
their studying in college or 
university, are invited to send 
for applications for member- 
ship in the L.S.A.A..

Needless to add, college and 
university students are espedal- 
ly invited.

Ali ųuestions will be care- 
fully answered and any ex-

is on! the L.S.A.A. meni-

Last
Martelei 
lecture 

tion in 
title does not allure one vvho
is not a student of history, 
hierogliphies, anthropology, or 
vvhatever class of students it 
might be that vvould interest 
itself in sucli a topic.

Yet, the illustraled 
vvas really enjoyed by 
sent, lt vvas amazing 
hovv ruins could be
vvholly restored and hovv much 
ruins may tell about the times 
vvhen they vvere not ruins.

(Deep down in the 'earth, 
gorgeous temples are hidden, 
vvhich tell, vvhen unearthed, of 
the religious beliefs and pract- 
ices of the ancient peoples. 
These temples are novv carefully 
unearthed, clėaned, studied. 
The blocks of stones th$t vvere 
painted štili keep their rich 
colorings, in some cases. Some- 
times an entire murai painting 
is preserved.

From these dug-up ruins, 
blocks that vvere once a part 
of some magnifięenl structure, 
are again replaced and the 
huge temple js reconstructed 
in the original pattern.

Splendor! Beauty! The civil- 
izations of centuries past vvere 
not as uncivilized as vve some- 
times likę to think they vvere. 

♦ * *
Musical Comedy, next! ex- 

cuse the sudden transition, bui 
I suddenly remembered that 1 
vvanted to say something about 
a muaicacl performauce that I 
savv not so very long ago.

“Yours Tiuly” is vvorthvvhile 
seeing only for a fevv reasons. 
Of course Leon Errol is a good 
actor, būt his exaggaretion of 
some situations and lowr erud- 
eness certainly do not con-> 
tribute for a “ląudatio”.

The Tillers girls vvere really 
good. I vvould have likod to 
see more of their dapcing.

Wliat truly impressed me, 
hovvever, was the supposed 
Chinaman, Chang. His voice 
is one that lingers in the 
memory. His “Lotus-Flovver” 
and “Davvn of My’ Dreams” 
vvere sung very vvoll. I vvould 
likę to hear him singing again.

The roller skaters introduced 
in the. lašt scene nudoubtedly 
are vvorthy of high mention. 
Būt, trieks likę svviftly turn- 
ing in one spot svvinging anotli- 
her skater in the air, frighten 
me more than they entertain, 
so that I cannot be an open- 
minded critic, here.

Continental repors of a ge
neral strike are fantastically 
untrue. The affair is > des- 
cribed by the Minister of 
National Defense, Colonel Dau
kantas, as banditry, and de- 
void of real political signific- 
ance. There have been about 
tvvo hundred arrests to date, 
and not more than sevent death 
sentences have been carried in- 
to effect agsint the leaders of 
the outbreak. Many of those 
arrested have since been re- 
leased upon giving satisfactory 
proof of their identity. The 
country as a vvhole is entirely 
tranųuil.
Lithuanian Delegates in League 

Coinmissions
members of the iJJth- 
delegation vvere ap- 
to the follovving com- 

•ague of 
Professor

Disarm-

The 
uanian 
pointed 
missions of the , L
Nations plenum: 
Voldemaras, on the 
ament and Juridical Commis- 
sion; Dr. Zaunius on the Tech- 
nical and Budgetary Commis- 
sion; and Mr. Sidzikauskas on 
the Political and Sočiai corn- 
mission.

Doctors in Lithuania

Russians and Ukra- 
The majority of these 
are produets of the 
Russian universities,

Since 1924 there has been 
attached to the Lithunian Red 
Cross Association, 
uanian Red
which looks afte 
tion of the young in the spirit 
of mutual help. This organiza- 
tion isMiies o month ly oi-sran 
called “žiburėlis”.

Hereaftcr the Lithuanian 
Red Cross has morked without 
proper by-laws; now, however, 
these are being draftęd, whila 
in general it is intended to re- 
organize the activities of the 
society.
Lithuanian Foresti-y Regulation

The Lithuanian Foresty De
partment is taking energetic 
steps to regulate the manage- 
mient of the Lithuanian forests. 
Hitherto the forest ’area, be 
longing to the State has not 
been accurately and finally 
measured. At the present time 
a special organizafion consist- 
ing of seventeen surveyors is 
constantly engaged on this 
work.

Approximate figures place 
the present area of State-own- 
ed forests at about 800,000 
heetares, the annual inerement 
of which • is about two million 
cubic meters of timber mat- 
erial. This area wiih its an
nual inerement forms the big- 
gest State asset. For the care, 
supervision, and proper utiliza- 
tion of this wealth the Forestry 
Department has an apparatus 
consisting of 34 superintendents 
under the control of each of 
whom are about 30,000 heet
ares of forest; also 330 forest- 
ers and over two thousand 
assistants of various kinds. 
This apparatus is štili in- 
adeųuate for the more perfect 
organization of the forests.

The Lithuanian forest du- 
ring the war sustained a heavy 
blow from the enemy occupants 
resulting in the almost totai 
disorganization and ruins of 
their mauagement. Apart from 
the pūrely predatory destruc- 
tion of the forests, many of 
the buildings 
administration 
demolished.

by Nevv Sense 
(free verse, unrhymed)

Can the Koše Be Far Behind?
(that’s the title)

(here’s the POEM:—)

S ummer, vvarm and sunny, has
' ‘ - * gone,

N ow Autumn, rainy wet, ik Roing,
O nly the brovvn, dry leaves with

US—
W inter, too, vvill go away, — 

later, būt
F irst, it mušt' come, and
Let me tell you, it has
A li'pady come. One day lašt 

week, 1 was
K issed by Winter*s cold, būt
E ver gentie and dainty, vvhite 

messenger.

A-ah-h, I novv await some poetry 
prize, — don’t you? 1’11 let you knovv 
as soon as it comes; othenvise, 1’11 
give no after-talk.

Falše! Falše!

Jr. claims that the statement about 
him in the lašt issue, as regards the 
Spcl. Mtng. was falše!

Sorry, Jr., būt when things likę 
that happen, take them as NON
SENSE — and fgrget the NEWS 
part of the title of this kolyum.

Want-Ad

(Before I tell you the vvant-ad, let 
me explain: the insertion of this 
want-ad is not paid for, yet — ąnd 
somehovv I hope it WON’T ever BE 
paid for!)

WANTED a proficient and ef- 
ficient jstar-gazer. Frances is tak
ing now. Aw come on, fifil—, let’s 
fore needs (?) a co-star-gazer.

Apply immediately and please 
don’t remember to mention. vvhere 
you savv this ad.

Hovv? Hovv?

Hovv does it feel to be so popular, 
filasofur? vvith these girls fightin’ 
and vvritin’ about and to you?

(Seems to me they’ve got him 
scared, ‘cause he evidently quit vvrit- 
ing novv. Aw come on, fili—, let’s 
hear from you again.)

(Būt the girls! try and stop them 
now!:—)

Soch a noives by S'usy! Hinterfer- 
ance wid my huffaires d’i^mmor 1 
dunt stood for. you ahud knovv.

I shud trust it yat <a blonde agen!

of the forestry 
were burnt and

had

upon 
the

16th, 1922, 
a medical 

to the Uni- 
vvhich

pliannaceut-

Department 
practice to 

dentnsts 
To for-

Land Bank Gets Fojeign 
Credit

Bank (žemės Banj 
obtained a very con- 
advance from the 
Trust Company of

Nefer! Don dope! Hee-po-krit! Low- 
lifer! Watch ouid iff you dunt get 
it a smack in de haid yat, fur soch 
gruss prewaricutions.

—De Nize Baby.

(and she be a de NIZE baby? OUT 
of her vvay, I’m steppin’! būt here 
is some more from d. N. b.:—
To filasofur:

Honny, dunt you believ it. yat 
»och lies dot dope pulls uff. Alraddy 

you know my sediments by you.
Yours trully,

N1, z? Baby.
(now for another story and 

the other one:—)
Thay, you better leave him alone, 

you; Jutht cauthe New Thenthe thaid 
there vvath a triangle in the L. Th. 
A. A. you don’t have to think you’re 
in it. You’re not the only red-head 
runnin loothe. Anyhbw, the blonde 
or golden ith a giri an’ the red an* 
brovvn are boyth, thee thmarty ? An’- 
one of the boyth ith filathofur, the 
there! —-Thuthy.

Well, vvell, they seem to knovv 
more about my secrets than even I 
do. When woinen start disagreein’, it 
gets dangerous for innocent bystan- 
ders, too.

fu fur tbe T. S. C. 
vvhatever that ineens! būt that’s 
vvhat appeared on some of the cards 
that were sent to us before the lašt 
meeting, and vvhich 1 hear the other 
sister (if you knovv vvhich I 
meanl wrote.

Anyway, vvhoever wrote ‘ein has 
learned, I hope, that, it’s impossible 
to write legibly vvhile riding in a 
street-car!

News From Foreign Landa

Norbert writes from Urbana that 
“liųuor is as scare as goki”.

If only gold were as “scarce” as 
liųuor is, in Chicago!

So Faithful to the “KNIGHT”?

Is it that “WILLIE” keeps Betty 
so busy that she can’t even find time 
to come to the L. S. A. A. meetings 
once a month?

WEEPING HEROES!

FRANK and STANLEY, weep from 
laughing, and laugh from weeping! 
— and if they thcinsėlves, know 
why—?, — 1*11 lell you my real 
name!

On Tuesdays, 
ton Hali, Art 
leetures are on 
Century leaders

On Wednesday, 
tovvn Lecture Room, 
Building, the leetures are on' 
Health and the

On Fridays, 
tovvn Lecture 
Vievv'' Building, 
are on The 
VVorld and oi Man. |Talman Avė., Chicago, III.

For Information address 
University College, University 
of Chicago. Tickets may be se- 
eured at 
Eleventh

Community.
at the Dovvn- planations gladly given,% at re- 
Room, Lake ųuest, by the 

the leetures responding 
Nature of the Anthony A. Dubiske, 6802

L.S.A.A. Cor
Secretary, M r

LJS.A.A. MEMBERS!

Avenue.

College,1 There vvill be a special Meet- 
L.S.A.A., Friday, 
1927, at 7:30 P, 
< Albany Avė.,

University
Floor, Lake Vievv ing of the 

116 South Michigan Noveniber 4 
A nominal fee vvill be M., at 6028

Chicago, 111.

Oh, another thing that 1 
mušt speak of is “Birute’s” 
concert, held October 9, 1927. 
Mr. Shimkus, the composer- 
director, certainly merits re- 
cognition as an able pianist.

Of the other people of jm- 
jiortance, thut night, there js 
no need to say. anything: they 
have been talked-about a- 
plenty. Yet, permit me to tel? 
you that 1 prefer to hear Mr. 
Stogis sii)g a Russiun song 
rather than a Lithuanian pr 
an English song.

This concert vvas M r. Shipi- 
kus’ first, in Chicago. 
not the lašt if all 
carried out, s o vve’ll 

lot him, at another

It wa» 
plans are 
hear more 
time.

On the first day of this 
year there vvere in Lithuania 
463 doctors of jnedicine of 
vvhom 31.3'; live in Kaunas. 
The proportion of inliabitants 
to one doctor in Kaunas is 
upon an average 642/ vvhereas 
i n other parts of Lithuania 
it is 6,37& As regards nation- 
ality, vve find 248 Lithuanians, 
171 Jevvs, 15 Russians, 12 
German, 17 Toles, and one each 
White 
inians. 
doctors 
pre-war
or vvere educated in Austria, 
the United States, and els- 
vvhere.

Since February 
there has been 
faculty attached
versity of Lithuania 
embrace medicinai, veterinary, 
odontological, and 
ical sections.

The Health 
grants licenses to
doctors of medicine, 
and pharmaceutists. 
eigners sučh right may be 
granted. only provisionally, 
vvith thė consent of the Cabinet 
i n each case, in accordance 
vvith the lavv issued i n 1925. 
On finishing the medicinai 
faculty the candidate takes a 
State examj«alion and before 
a license to practice is given 
he mušt go through a one 
year’s course of study in pre- 
viously indicated hospitals; 
vvhile pharrpaeeutists mušt 
spend the šame time in normai 
drug-tores.

On January Ist this year 
in all Lithuania there vvere 
271 dentists,—7,500 inhabit- 
ants to one dentist.’Of these, 
66 vvere Lithuanians, 203 Jevvs, 
and . one t ęacji Poli#h and Ger
mini.

Reorganization of Lith. Red 
Cross

It is reliably reported that 
the Land 
kas) has 
siderable 
Guaranty
Nevv York on favourable terms. 
This credit is regarded as a 
most gratifying occurrepce 
which will greatly add to tl<e 
Land Bank’s 
financing 
ers.

usefulnęss jn
the Lithuanian farm-

Wireless Plans in Lithuania 
important conferenęeA very 

of the Radio Council has been 
held in the Ministry of Edu- 
ęation. The council resolved 
to open the vvinter season from 
October lst,‘ and. greatly to ex- 
tend the vvinter programine.

The musical portion of the 
programme vvill be revised by 
the inerease of Lithuanian na- 
tional music and ordinary con
certs, vvhile attention vvill be 
paid to vocal art and chorai 
singing. Concerts of serious 
music vvill be fevver, būt vvill 
be given 
chestra; 
vvill not 
and the 
sėt uside

The Radio 
resolved to revievv after Oct
ober Ist, the socalled “Child-

The Lithuanian Red Cross 
Society vvas -establisbed in 1919, 
for the purpose of extending

by an enlarged or- 
symphonic concerts 
exceed ten ,a month, 
šame number vvill be 
for chamber music.

Council further

ren’s Hour”, vvhich has 
great success.

The Radio Council took 
it^elf the publication of 
“Radio Patarėjas” (Radio Ad-
viser) as a weekly j.ournal 
vvhich since tjie spring has been 
circulated among the farmers. 
The Councul then in principle 
adapted a decision in the issue 
of a bi-weekly printed radio 
journal with the necessary ex- 
planations for wireless sub- 
scribars, and also the pro
gramines of our own and for
eign wireless stations vvhich 
are badly needed by our wire- 
less smhseriibęrs.

t
Noted Lith. Engineer Dįes
The death of Mr. T. Norus 

Naruševičius, on September 
16th lašt, depriyes Lithuania 
of one of her most distinguish*' 
ed and patriotic saus, whosė 
untimiely end he was only in hiš 
56th year may in m small 
degree be ascribed to his un- 
exampled devotion to duty 
vvhich would not permit him 
to take the ręst and treatment 
impe^atively demanded by his 
impaired health.

In his life of unremuitting 
toil, Mr. Naruševičius aohievod 
notable success not only in his 
earlier chosen sphere as a n 
efigineering specialist, būt later 
in the unfamijiar euyb’Oiment
,of , International diplomacy,
thanks to his naturargifts, un- 
fuiling tgct 
transparent 
pose.

ThQ» lašt meeeting reminded me of 
the coming L. S. A. A. eleetions, and 
therefore I have decided that it is 
already time to start campaigning, 
now, Of course THE important 
{.ofdtion is that of the Ed., and so, 
naturally, that is the position I am 
interested in. Be it understood that 
is a position that reųuires a know- 
ledge of human natuye and its likęs 
pnd dislikes and desires, a thorough 
understanding and profound vvisdom 
in the field of Students, and an abili- 
ty to control oneself and just to 
swear when the printer IMPROVES 
on the Ed.’s work, and in the opinion 
of (before I tell you the op., please 
do not misunderstand me, I am not 
casting any inferences as regai-ds the 
present Ed., NO, I am referring only 
to the FŲTURE editor) in the o- 
pinion of some — absolutely no need 
for ųuestions “vvho are ‘some’?”— 
the most positively promising and 
the probabĮe choice vvill possibly be 
thą modest ant gentie

NEW SENSE.

What fun ’twiil be!

L.S.A.A. is gonna have a ptember- 
ship drive. Ah new members’. new 
secretsl that’s most interesting — to 
me!

And here’s some ADVICE, pro- 
spective members, as soon as you 
are in the L.S.A.A,, be sure, first of 
all, to s«ek out, and arrange terms 
with, New Sense.

-!11*—" ■    —......................

BftVies lt
D«l skilvio ir viduriu Mama- 

M ■ Brfofcrtiet 
turimo, nieko nira gensnio 
kaip ib saugas Kgdikia

ma-

and epurtesy and 
hoųesty of pur-

Mm.
Syrup

*
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Jos. F. Budrik [Ine.;
. 3417-21 So. HalsM St„ Ciiicago. III.

Tol. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVE.
Rudeninis seezonas jau Čia, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolas sportu iš oro jūsų pačių 
BrunstVick ir R. C. 
man Radio.

namuose su
A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh-

TIKRAS BUDAS BAIGT T

Į KORESPONDENCIJOS
MISKULĮI SKAUSMUS l—.- - - - - - - - - —■

■’IL Tuščios bonkos — #ais
ro priežastis

KANADOJE

lengvo džiaugda- 
musų Radio De-

Atvvuter Kėni ve- 
liausi modeliai 
kaip ant paveiks* i- 
lo ui $120.00 
Eiediman vėliau- 
>i modeliai kaip 
i.nt paveikslo, vi ___
$98.00 ir aukšė.
Radiolas už $78.- IF 
00 ir aukščiau.
I’lionogi ;i p h ir ■& 
Radio krūvoje •»>. BL 
$79.00.
Užlaikome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re- i 
komius ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk iš 
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk 
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirijikti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbami į naujos mados už labai prieinamą kainą.

- — - Į. J^l. - -Į ~ -Į.l ~   ' T ■ l~ ~ «l ■ I» I II ■ ii. ■ ■■ I ĮiM ■ —Į

šitą kuponą prisiųsdami mums urba atnešdami i krautuvę, gausite 
dykai Veidrotlelj su Chicagos Radio Stotimis.

I Nebūk mizeriją su slrčndiegliu ir 
skausmu dėl suslvrusių muskulų ir 
sąnarių dėl sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar dėl kitos priežasties. Vartok 
.lohnson’s He<| Cross Kidney Plasle- 
rį prje skaudamų vielų, subrinkimai 
ir sustyrimai apleis—beveik urnai.

Johnson’.s Red Cross Kidney Plas- 
leris užbaigia skausmus tarsi ma
giškai <lel to, kad gyduolės ant pla- 
‘.terio nersisunkia per odą ir eina 
tiesiog į apimtas vietas ir būtinai 
pradeda savo nuostabų veikimą ir 
teikia pagalbų taip ilgai, kol plaste- 
ris laikomas prie kūno.

Tuksiančiai sunkiai dirbančių vy- y£s; protestonai skuba j savo 
rų ir moterų surado paprasčiausią, 
’engvii uslą, greičiausių ir tikriausią 
būdą gydymui skausmų ir sustyru- 
•Jų muskulų. Nekęsk nei vienos mi-

1 uilčs. Gauk Hed Cross Kidney l’la- 
i .ter bi'e vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vartei, jus nu
sistebėsite jo nuostabiu veikimu.

Pas Windsoro lietuvius

VVINDSOR, ONT.—Spalių

Žymus pasauly prancūzų ku
rortas Nica pasižymi gaisrų 
gausumu, kurių priežastis daž
nai būna neišaiškinta. Tyrinė

siant nuodugniau gaisrų prie-.

žastis, patirta, kad gana daug 
jų kyla dėl tuščių bonkų ir jų 
smukių, kurių būna primėtyta 
nuošalesnėse vietose. Saulei 
šviečiant, stiklo gabalas sukau
pia krūvon spindulius, kurie 
ilgainiui kaitindami nedideli 
plotą uždega sausas šakas, žolę

ar kitų greit užsidegančią me
džiagą. Iš to kyla miškų ar 
net namų gaisrai, ši priežastis 
gana rimta tuose kraštuose, 
kur ilgai būna karštas oras ir 
daug saulėtų dienų, t. y. pu
siaujo ir artimesnėse šalyse.

16,
d. sumaniau aplankyti WindsoriXXXXXXXXTXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
miesto lietuvius. z m

Cražus, saulėtas, vėsus ru- m
Hdens rytas,- žmonių pilnos gat-, n

Atdara subatos vakarais iki 9 vai. vakaro

Geriausias už viską

t. /

L

i

bažnyčias, katalikai anglai ir 
francuazi vėl skuba į savo, štai 
eina Anellette Avė. jaunas vai
kinas su panele, jauna, grakš
ti, linksma ir patenkinta, — 
mat, eina į Detroit miestą. Aš 
einu Detroit upės krantu. Pui
kus reginys į Detroit miestą, 
saulės auksiniuose spinduliuose 
skęsta Detroit 
namai milžinai. 
Salvation Army 
Einu toliau. Jau 
City (VVindsoro 
praeinu faneuzų
nyėią, pasuku po dešine ir ei- i 
nu Droullard road. Priešais ma-į 
ne eina du džentelmenai Irj 
kalbasi gryna • lietuvių kalba.’ 
Sustojau, sveikinu, kalbamės ir 
einame pas kitus lietuvius jau j 
trys lietuviai.

Užėjome pas ponus Taurins-Į 
kus, ten radome daug lietuvių; 
iš Detroit miesto, visi kupini! 
džiaugsmų, kalbamės, dalina- P 
mes 
nai 
tiški

»

smuĮUĮJrt^insofę

miesto
štai

gioja
įėjau

miesto
katalikų baž

centro j 
būrys i 

maršą, 
į Ford Į 
dalis),
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A Kugely Succeseful Forty-Seven-Ycar-old Store 
Be Mnde Štili Greater, Better and More Successfiil!

Mr. B. Hillman.
Klein Bros. New Manager and President

šešiems mėnesiam* kreditas, garantuoja 
žemas cash kainas

Tiktai išsirinkit ką norite paprastu budu 
h pasakykit pardavėjui, kad jus norit 
pirkti nauju planu.
$25 pirkinys—$5 įmokėti—$1 į savaitę 

Ir kitos sumos proporcionaliai

Ponas Hillmanas labai džiaugiasi susitikęs daug draugų pas Klein Bros, kurių jis 
yra įsigijęs per 26 metus kaipo Generalis Merchandise Manageris pas HiUman 
State St. Departamentinėj krautuvėj. Atsilankymas žmonių į musų penkių dienų 
Perorganizavimo Išpardavimų buvo didelis. Kad pailginus tą pasisekimą, mes 
pasiūlome

N 
M

Adresas as*
t

■

55c

Brooklyn, N.193 Grand Street

liet gali dirbti ir Detroite,

Miesto 
dviem

Taurins- 
i )etroite, 
ir jųjų 

Tutinus

$7.00 
.. 50c

Vardas ir Pavardė

►
K 
s. 
M 
M

100

25*

Išgirskit šj puikių balnų pianą ir jus neno
rėsit kito. Artistai sako, kad tai yra ge
riausias tonas. Prie to dar jus gausite 
Dykai liampą, 20 rolelių, cabinet, suoliukas
ir piano uždangalas.

Klein Bros. Pianų Krautuvė Prieš Musų• *
Departmentin? Krautuvę.

Metiniai žemų 
kainų rūbai, ver
ti $25. Siutai, 
kelnėmis, Avie-' H 
Hųs ir tamsus — 

pageidaujamu 
stilių. Mieros 30 
iki 46.

□verkautai
Dideli, šilti 
ley, 
šviesus 
tamsiai 
povvder mėtini ir 
navy mėtini Che- 
sterfields. Kiek
vienas kautas ge 
rai pritinka ir 
užlaiko savo sty- 
lių. Mieros 30-40

(Klein Bros. Pirmas aukštas)

Jus sutaupysite pusę ant šių turtingų kailinių kautų. Gerai 
pasiūti, liuo.su efektų swagger ir sport styliųl Trimuoti 
kailiukais rankogaliai ir kalnieriai didelis pagražinimas prie 
kiekveno modelo. Mes garantuojame kiekvieną parduodamą 
Kautą. Gražus trimingai alnierių ir rankogalių.

— MĄRMINK — LAPES — MENDOZA BEAVER — 
SOUIRRELETTE

Mieros moterims, merginoms ir storoms 
. Klein Bros. Antras aukštas

GROJIKLiy PIANU OUTFIT
su Bell tonu grojikliai pianai

S
I Pasiūloma dėl vyrų 2 kelnių 

siutai ir overkautai

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Ičleista 1926 metais. Apdaryta ......................    >2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geldžinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ........................... -..........      50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVCS KAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA . ........ .................................. . .......

Rašytas vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...................................   ...
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

L
hop flavoh*0

rAl BlATZ

Tikrai ų.tio-i šdirbimo 
Nepalyginamas dėl virimo, kepimo 

ir saldainių dirbimo
Vai Blatz Brewing Co. 

Chieago Branch 
1500 Holt Street 

Phone; Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitvtojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į ta§ sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

LENGVAIS KREDITAIS

gyvenimo įspūdžiais. Po- 
Taurinskai yra inteligen- 
žmonės Ponas 

dirba ir gyvena
o ponia Taurįnskienė 
dvi dukterys panelės 
kaitės gyvena VVindsoro. Nors! 
ponai Taurinskai jau senai gy
vena, pirmiau Londone, dabar 
Windsore, tarpe anglų, o ir 
panelės Taurinskaitės eina mo- Į 
kslą anglų mokyklose, bet visi į 
kalba gerai lietuviškai, skaito! 
“Naujienas”, (.erą įspūdį ga-Į 
vau aplankęs pavyzdingą lie-, 
tuvių ponų Taurinskų šeimyną.!

Vėliaus užėjau pas ponus 
Paulauskus. Ponas Paulaus
kas senas amerikonas, dirba De- ■ 
troit mieste, turi du sūnūs, pa-1 
siturinčiai gyvena; visa šeima 
kalba gerai lietuviškai. laibai 
malonus, draugiški ir simpatiš- 

!ki žmonės. Buvo ten ir dau
giau lietuvių. Vienas lietuvis 
apsakė gautus įspūdžius nesa
ltai buvusių pavyzdingų vestu
vių vienoje lietuvių šiemynoje.

Vėliaus užėjau dar pas vie
nui lietuvį, šis dirba Windso- 
,re
nes yra pilnas Kanados pilie
tis. šis lietuvis gyvena gra
žiuose namuose, rendos moka 
po 40 dolerių mėnesiui; rimtas 
ir draugiškas; pavardės neklau
siau.

Daug \Vindsor miesto lietu
vių neturi darbo, nes daug dirb
tuvių sustojo dirbę. Jeigu dar
bą turėti, tai AVindsore pragy
venti galima gerai, 
centre vienam arba 
kambarys per savaitę kamuo
ja 4—6 doleriai, o krašte mies
to nuo 3 iki 2.50 ir dar žemiau. 
Maisto produktai ir rūbai taip 
pat nebrangus. Ypač rūbai, tai 
pigiau, negu Detroite.

—Suvalkietis.
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Wrought Geležies 
Bridge Liampos

Gražiai Išmargintos 
Stalo Liampos

$7.95
Gražios wrought geležinėmis 
kojomis, gražiai išpiaustytos ir 
turtingai užbaigtos, su šilkiniu 
georgette uždangalu, puikiai tri- 
muotos.

$7.95
t

Puikios rųsies pastatomos ant 
stalo liampos, pilnai dekoruotos 
ir su stand’a iš wrought geležies 
ir šilkinės georgette užlaidos. 
Pasirinkimas gražių spalvų. La
bai pigios.

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

Central District Furnitore Co
3621-25 So. Kalstai St

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Gražiai pasiūtos 
Jresės, pigiai nu
pirktos iž didelės 
išdirbystės sty- 
lių. Materiolai: 
(.'repe de Chine, 
Fiat ( repe, (an- 
ton ('repe, Geor
gette, Velvets. 
Klare ir apsisu
pamos aplink su 
pi n tucks, pleats 
modelių yra už
tektinai. Trimuo- 

su guzikais, 
ir dir- 

M i eros 16

ud, bur- 
vilnoniai,1 
ir pilki, 
rudi,

ios 
saktimig 
žais.
iki 60. d

Pirkit nuiKŲ 6 mėnesių išmokėjimų pianu

THE. “KERZHEIM”
Nauji 1928 metų modeliai

Lyginasi bile vienam $500 
outfit’ui

Lengvais išmokėjimais be 
nuošimčių

JL

Kailinių Kautų
—Plain Blonde Calf Kautai
—Mendoza Beaver Trimnied Calf Kautai
—Fox Trimmed Calf Kautai
—Sealine Kautai
—Pilki ir Rudi Sguirrelette Kautai
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| ''[Tarp Chicagu Iš "Birutės”
ANTANAS GREIČIUS

Šeimyniškas vakarėlis

Pei'sisk} rė su šiuo pasauliu, 
Spalio 18 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs apie 88 
melus amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskričio, Vadžgirio 
parapijos, Bebervu 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 pašarvotas, ran
dasi 933 Wcst 33 St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 22 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į $v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionlo 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 paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus ir Duktė

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

Kur apsigyveno komp.
Šimkus

Ateinantį šeštadienį įvyksta 
“Birutės” šeimyniškas vakarė
lis Mildos svetainėje. Bus už
kandžių. Bus gera muzika, prie 
kurios galėsim? linksmai pasi
šokti. šis vakarėlis rengiamas 
tikslu arčiau vieniems su ki
tais susilažinti ir drauge vi
siems pasiryžus ateityje dirbti

— Zose.
i

Dar apie Raudonos 
Kliubo koncertą

Rožės

Užvakar buvo paminėta, kad 
Raudonos Rožės Kliubo kon
certe dainuos buvusi Lietuvės 
Operos dainininkė, p-nia Ona 
Pocienė, šiandie noriu tarti ke
letą žodžių apie vieną daini
ninką solistą, būtent p. Stogį.

P-nas Stogis yra vienintėlis 
lietuvis solistas basso Chicago- 

dainininko, 
mes, lietuviai,

lengvai yra įvykinti Basanavi- 
čiaus kultūrišką planą!

Kariški žygiai nepalaikė Lie
tuvos senovėje, bet kulturiškoš 
pastangos ją atgaivino. Thi yra 
didelis žibintas, kuris šviečia 
kelią, vedantį prie geriausių 
tautai pasekmių.

Eikime šituo.keliu!

CLASSIFIED aliŠ. Į
Announcements

Roseland. — Generalė repeticija 
veikalo “Du Broliu”, šį vakarą, 
Strumilos svetainėj. Malonėkit visi 
artistai dalyvauti. —Valdyba.

karo, ku- 
ir lenkų ir

tradicijos,

Liet. Teatr. Draugystė ftv. Marti
no laikys mėnesini susirinkimų šeš
tadieny, spalio 22 d. š m., Šv. Jur
gi.7 parap. svet., 32 PI. ir Auburn 
avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra svar
bus susirinkimas. Taipgi atsives
kite naujų narių prirašyti į drau
gystę. —P. K. rnšt.

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

NUOLAT DARBAS
—GERA MOKESTIS

NAUJA PAGELBA KASDIE
Yra didelis reikalavimas mažų 

farmų, kurios randasi netoli. Mes 
spccializuojamgs juomfs. Mes taip
gi budavojame savo kostumeriams 
namus mažais mėnesiniais išmokė
jimais. Mes duodame automobilių 
ir mokame DIDELĘ ALGĄ — mė
nesini komisą. Mes išmokinsime ju
mis to darbo.

Tikras pardavinėtojas gali uždirb
ti $500 { mėnesį ar daugiau. Reikia 
tiktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau 

Mr. Olson
Room 906

134 N. La Šalie St.
AtsišaukR tarpe 9 ir 5 vak.

♦ Furnished Rooms
KAMBARIS vendai vyrui, naujas 

namas, šiltu vandeniu šildomas. 
221'5 W. 22 St. 2 fl. Tėl. Ganai 2591

BUCERNE
PIGIAI

Parsiduoda 
biznis — 15 metų, 
vietoj — Bridgeporte

Senatį
Geroj
Savininkas uždirbo

PINIGŲ
Važiuoja j Lietuvą.

REIKIA
Tikro biznierio 
Kaina tik $2300. 
Atsiliepkite 
Sekretnai 

pas
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. 

Ganai 4960

ANTANAS MAŽEIKA
Perslskyiė su šiuo pasauliu 

Spalio 18 dieną. 4:05 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 45 
m. amžiaus, gimęs 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- 
kinj, Ignacą čaponį, švogerj Ju
stiną Rok ai t į ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4453 S. 
Honore St.

laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėuu- 

Jingos pamaldos už vėlionio 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,
Moteris, Vaikai. Pusbroliai, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeilfis, Telefonas 
Yards tUU V J

Atvažiuoja, būdavo, iš Lietu
vos ar iš kitur musų daininin
kai, artistai, tuoj visi sužino, 
kur jie apsigyveno,. koks tele
fonas ir tp.

Dabar, ve, pas mus atvažia
vo didžiai lauktas ir su didžiau 
ąiu džiaugsmu pasitiktas komp. 
Šimkus. Visi žinome, kad jis 
mokina “Birutę”. Bet kur jis 
apsistojo?

Tūlą reikalą turėdamas užsu
kau pas daktarą Davidonį, 
1910 So. Michigan avė. Gir
džiu, kad skamba meliodijos iš 
operos “Čigonai” ir “Išeivis.” 
Paklausiau, kas skambina. Pa
aiškino’ kad komp. Šimkus.

įėjau pas p. Šimkų. Jis, kaip je. Kitokio tokio 
ir visuomet, daug nekalba, kaip p. Stogis, i.—, ___
“Matai, sako, tai va, čia man šiandien Chicagoje, gal ir Ame- 
daktaras pavedė tuos kamba- rikoje, 
rius. Nereikės rendos mokėti. ( 
O rakandus atvežė The Peop- 
les Furniture kompanija. Jie 
yra tie, ką tas dideles krautu
ves turi ant Halsted st. ir prie 
19-tos gatvės, ir ant Archer 
avė., Brighton Parke. Aš bu
vau pas juos, išsirinkau, tai jie 
ir atvežė. Dabar tai viskas ge
rai. Tik čia ot rašyti, tai rei
kia pastatomos lempos, 
tuom laiku apleisiu.

“Dabar ruošiu vakarą 
džio 4 dienai. Statysiu 
“Čigonai” ir "Išeivį.” 
juos pertaisiau,

neturime.

Geležinis Vilkas
Rašo J. Hertmanavičfus 

(pabaiga)

rel-
Ale

diduomenė, kuri va- 
politiniais sumetimais, 
Jagailą savo jaunai

Lenkų 
dovavosi 
paskyrė 
karalienei už vyrą, nes Lietu-

RENDAI 2 kambariai pavieniui 
gulėti. Vana ir visi parankamai. Su 
ar be valgio. Labai pigiai. 827 W. 
34th il’lace. 1 užp.

nenurlm-

NORTH SIDfcS LIETUVIAMS 
ŽINOTI

Subutoje, spalio-Octobcr 22 <1., 
įvyks iškilmingas rudeninis Liuo- 
sybės svetainės atidarymas — su 
muzika ir Įvairinusiais pamargini- 
mais, kuris bus savos ypatingos 
rųšies ir atatinkamas Šios dalies 
mesto lietuviu skoniui.

Vakaras prasidės 7 ;30 v. vak., 
Liuosybčs svetainėj, 1822 Waban- 
sia avė. Pertat visi Šios dalies mies
to lietuviai, taipgi ir iš kitų Cht- 
cagos miesto kampų meldžiami da
lyvauti šiame vakare, o i jj atsi
lankę rasite smagumą sau laiko 
praleidimui ir pasigerėsite nauju 
Liuosybes svetainės pagražinimu ir 
sykiu pasišoksite ir kitaip pasi
linksminsite. Kviečia North Sidės i_____  ___ _
Lietuvių Dr-jų "Sąryšio Komitetas, portaciįa, nebrangiai, netoli Cicero

RENDAI du kambariai fornišio- 
ti, šviesus ir švarus; merginai, mo- 
terei arba vedusiai porai. 3fl. 731 
W. 60 St.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui, kuris myli pas vyrus gyven
ti. 3618 S. Union avė. 1 užp.

PARDAVIMUI bučernė su 1c- 
daune ir troku. Biznio daro apie 
$1200 į savaitę. Parduosiu nebran
giai. 1750 W. 63 St.

EXTKA. Pardavimui bučernė ir 
grosernė. Pelninga, biznis išdirbtas 
18 metų. Parduosiu greitai. Visokių 
tautų apgyventa. Veikit tuojau; kat
rai pirmesnis, tam geresni listą duo
siu ant kiek norėsi.

3225 S. Auburn avė.

PARDAVIMUI saliunas ir Lunch
---------— i I Room. Biznis išdirbtas per 20 metų.

, . , , , . Į Parduoda iligiai. nepraleiskit pro-
RENDAI šviesus kambarys dėl i uos, .2620 W. 26th St.

vaikino, su steam heąt. 3301 So.
Wallace si. 2 lubos.

gruo- va buvo galingiausia valstybė 
operą Europoje, ir pasiūlė jam lenkų 
Kartu vainiką (karūną). Prasidėjo 

patrumpinau derybos, kuriose svarbiausiai; 
tai kaip tik bus užpildyti va- punktas buvo Lietuvos apkrikS-
karui.”

Tuo musų kalba ir užsibaigė.
—Juozas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Vilnijoj 
ji buvo 

reikalauja 
atgavi-

Lietuvai. Tą 
sudaro su- 

jų persi- 
ir kultu- 
pasirem- 

savo pre-

IŠKILMINGAS BALIUS

RENDON gražus frontinis kam 
barys, privatis {ėjimas, gera trans- 
ave. ir’Fulicrton. 4838 Bclden avė. 
2 fl.

. GARAŽAS ir service station. tin
kamas dėl naujų karų pardavinėji
mo. Tinkamo pasiūlymo neatme- 
»im. • "

J714—16 W. 95th St.

LACHAVICZ
lietuvis Graborius

Balzamuotojas 
14 W. 23rd Place 

Chicago, Iii.
Patarnauja laido- 

vėse kuopi g' au šia 
eikale meldžiu at
šaukti, o mano 
arba busite užga- 
ėdinti.
Tel. CanaI 1271 

ir 2199

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse y.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
Vystės.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
--- ------ ------- --

Reikia Gero
Managerio Fagelbininko 

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 pietų 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

ir pasaulio vlešo- r'P' ■

lenkų pretenzijų 
galima sugriauti

Bet 
mirė Ir

lenkais, 
sugrįžo

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

Šiudmi pranešame, 
kad Milda Auto Sales 
iljjfa laiką buvusi po No. 
3121-27 So. Halsted St., 
persikelia į naują vietą, < i
kuri bus naujame name /
modemiškai įrengtame. K2 /
Musų “Show Room” /
bus dėl penkių automo- Z
bilių vietos. Išanksto 
užtikrinamo Jus, kad iš ~ 
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
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

tiįimas ir padarymas amžinos 
taikos tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Derybos lenkams pavyko, 
ir Jagaila tapo vienkart Len
kijos karaliumi k Lietuvos Di
džiuoju Kunigaikščiu. Tai reiš
kė valdovų unijos sudarymą 
tarp dViejų valstybių,

* * . *
i Jagaila gavo Vytauto prita
rimą, bet jx) daugelio kivirčų, 
negalėdami vienkart valdyti ir 
Lenkiją ir Lietuvą, pavedė 
Vytautui Lietuvos valstybės 
vairą. Vytautui viešpataujant 
Lietuva pasiekė didžiausios ga
lybės ir jos rubežiai nusitęsė 
net iki Juodosios juros, 
su Vytauto mirtimi 
Lietuvos galybė.

* * *

Pildant sutartį su 
Jagaila su Vytautu
Lietuvon įvesti krikščionybę. 
Sena lietuvių tikyba, senos į- 
staigos, seni papročiai, senos 
tradicijos su dideliu atsidėji
mu buvo naikinama. Iškirsti 
tapo šventieji miškai, griauna
mos Perkūno šventyklos, Lie
tuvos kunigai paniekinti, o jų 
vietas užėmė lenkai. Krivių 
Krivaitis, Lizdeikis, mirė iš 
širdgėlos. Visa tauta atsidū
rė bedugnėj perversmo, kurio 
prasmės niekas suprasti nega
lėjo. Tauta pasiliko be idča- 
lų, be tikslo gyvenime. Drauge 
su tikyba paniekinta buvo n 
lietuvių kalba. Gudrus lenkai 
po priedanga platinimo krikš
čionybės platino lenkiškumą. 
Viskas lietuviška buvo nieki
nama, kaipo “pagoniška”, o kas 
lenkų, gerbiama, kaipo “krikš
čioniška’ . Lenkų diduomenė 
vedė lietuvaites, o lietuvių— 
lenkes. Tampr&įo giminystes 
lenkų su lietuviais ryšiai, plė-

tojosi lenkiškumas Lietuvoje. 
Bet visgi ir vieni ir kiti jautė 
rasinį skirtumą, ir kivirčai ta|’p 
lenkų ir lietuvių ėjo per am
žius. 1569 metais, ainįui Ja- 
gailos, Zigmui, viešpataujant 
Lenkijoje, kivičai tarp lenkų ir 
lietuvių diduomenių buvo žy
mus ir Zigmas, bijodamas, kad 
tarp tų susigimaniavusių kai
mynų neįvyktų skilimas ir nau
ji karai, užsispyrė sudaryti 
Uniją, kuri yra žinoma, kaipo 
Liublino Unija. Bet ta unija, 
be lietuvių noro sudaryta, ve
dė vien prie didesnių kivirčų, 
kurie 1772 metais .baigėsi pir- 

:mu Lenkijos ir Lietuvos pada
linimu, po kurio ėjo antras 
ir tračias padalinimai, kuriais 
baigėsi taip Lietuvos, kaip ir 
Lenkijos riepriklausomybė.(

Nelaisvė abejų tautų tęsėsi 
iki galui pasaulinio 
riame tai ir atgimė 
lietuvių valstybės. *

Senosios Lenkijos
paglemžti Lietuvą po savo val
džia, atgimė su nauja Lenkija, 
ir pasekmė to yra generolo Že
ligovskio užgrobimai 'Vilnijos 
ir prijungimas’jos prie Lenki
jos. Lietuviaį, iš savo pusės, 
eidami dvasia ir tradicijomis 
Vytauto, kovoja už senąją Ge
dimino sostinę ir skelbia visam 
pasauliui:

“Mes be Vilniaus 
sim!”1*

Dabartinė padėtis 
yra kitoniška, negu 
Vytauto laikais, ir 
kitoniškų priemonių 
mui Vilniaus
skirtumą padėties 
lenkėjimas vilniečių, 
ėmimas lenkų dvasia 
ra, kuriais daviniais 
darni lenkai tvirtina
tenzijas prie Vilnijos pasaulio 
tribunoluose 
je opinijoje.

Pagrindus 
prie Vilnijos
vien Vilniečių lietuviškos dva
sios atgaivinimu ir iššaukimu 
pas juos jausmo, kad lygi yra 
garbė būt lietuviu, kaip įr len
ku, o kada jie yra lietuvių kil
mės, tad gali būti lietuviais, ir 
spręsti savo tautos likimą pa
tys.

Lietuviai ištautėję ne po vie
nų lenkų įtaka. Dalis jų ištau- 
tėjo po įtekme vokiečių, dalis 
po įtekme gudų, ir dalis po į- 
tekme lenkų. Tos trys žymios 
Įtekmės susilpnino lietuvius po
litiškai ir kultūriškai, ir jeigu 
nebūtų atsiradę svajotojai, ku
rie, kaip Lizdeikis svajojo apie 
Geležinio Vilko prasmę svajojo 
apie lietuvių kultūros prasmę 
—šiandien nebūtų nepriklauso
mos Lietuvos.

Eilėje tokių lietuvių kultū
ros svajotojų, kurie gaivino
lietuvystės dvasią ir dėjo pas
tangas kelti lietuvių kultūrą, 
buvo velionis D-ras Jonas Ba
sanavičius. Jo atmintis šiandie 
visų šviesių lietuvių yrą ger
biama. Jo idėja šiandien vysto
si Lietuvos kultūriškose įstai
gose, bet vilnija vis dar yra po 
lenkų įtekme, ir saujalė lietu
vių veikėjų Vilniuje negali 
prieš / lenkų įtekmę atsispirti. 
Tame ir yra svarba busimo 
Chicagos lietuvių draugijų at
stovų susirinkimo, 
tvirtam Chicagos 
draugijų atstovų 
galima bus ateiti 
su galipga parama
ten Basanavičiaus idėją.

Pastatymas Basanavičiui pa
minklo yra vienas dalykus, o 
sukūrimas lietuvių Louvfro Vii* 
niuje yra kitas.

Basanavičius buvo įkūręs 
Lietuvių Mokslo Draugiją ViV 
niuje, kuriai stengėsi parūpinti 
atatinkamus rumus. Tai butų 
buvęs lietuvių kultūriškas cen
tras pasaulyje. Basanavičius, 
pravedimui savo sumanymo 
lankėsi Amerikoje aukų rinkti. 
Tai buvo 1913 metais. Jam 
mirus, sumanymas gyvuoja,1 ir 
tikri lietuviai neduos .jam žlu
gti.

Vifen Chicagos lietuviai išga
li įkurti vieną puikiausių mu- 
zejų ir knygyną Vilniuje, o 
prie chicagiečių prisidėjus vi
siems amerikiečiams ir kitur 
gyvenantiems lietuviams, kaip

Bengia Lietuvių Tautiška Draugija
Subatoj, spalių 22, 1927
J. Kallarichen Svetainėje
4430 So. Wentworth Ąve.,
• I

Pradžia 7 vai. vakare
šiame baliuje bus išdalinta atsi

žymėjusiems draugams garbės ženk
lai. Taipgi bus išdalinta ir dova
nų. Kviečiame visus dalyvauti šia
me baliuje.

KOMITETAS.

Personai
Asmenų 'Ieško

1 GROSERNĖ, delikatcsen, geroj 
[ apielinkėj, biznis cash. Jei ieškote 
gero investinento, atsilankykit ir 
pamatykit šitą. Yra daug tavom, 

garažas, dėl 10 karų ir fikčeriai, jnėsos kapotuvas. Par-
- -- - - - i duosiu, bet ne mainysiu. Savinin-

For Rent
RENDAI

taisymo šapa. 3200 S. Halsted St.

RENDAI naujas storas 90X 
23 pėdų, tinkamas dėl kiekvie
no biznio. 2 ofisai ir 5 kam- 

’ barių flatasį įrengtas pagal
± naujausios mados. Garu apšil

domas. 3147 S. Halsted St.
Kreipkitės:

840 W. ‘33rd St.
Yards 2790

REIKALINGAI pusininkas į res- 
taurahtų ir soft (trink įmrFnr| arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mote
ris negaliu apsidirbti. 2244 Blue, 
Island avė.

PAIESKAU dviejų brolių Jono 
ir Povilo L'manlų. Paeina iš Pab-) 
romėnės kaimo. Pats ar kas žinot 
praneškit man, už kų busiu dėkin- 
gus. Juozas Umantas, 2-ro Ulanų 
Pulko, 4-to Eskadrono 2-ras Būrys, ss 
Alytus — IJthuania.

RENDON ofisai tinkanti dėl gy
dytojų, dcnlistų, beauty purlor. At
sišaukit Kleker Photographer, 1645 

. ’ 47th, netoli Ashland avė.

kas, 551 W. 29 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, su ar be namų. Geroj vie
loj; visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo — liga. 3213 S. 
Parnell avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, tarpe dirbtuvių; labai pigiai. 
1248 W. Carroll avė., kampas Eli- 
zabeth st.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Senas biznis, išdlrbias, visokių 
tautų apgyventa apielinkč. (5ish 
biznis. 6717 S. \Vcstern avė.

PARDAVIMUI garažo biznis su 
praperte; 75 y 133. Pirmiaus buvo 
Hub Cab garažas. Savininkas. 2929 
S. Halsted st.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
tabako ir saldainių. Sykiu pečius, 
minkštom ir kietom anglim kūre
namas, 226 W. 17 Si.Musical Instruments

UŽ $75 nupirksite mano beveik 
■ naują Gtark Grojiklį pianą, 180 ro-

, . . . ■ lėlių, stiklinis cabinet ir suoliukas.
JAUN/\ lietuvaitė baigusi 4 me- m. VVnlski, 2332 W. Madjson st., 1 

tų “secretarial” kursą ieško darbo front.
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefonuokite “Naujienos” Box 984.__________ ____________________ PARDAVIMUI $850 vertės gro- 

.__________ jiklis pianus už $110. Suoliukus, r<>-
IEŠKAU darbo. Esu paty- lėliai, cabinet, 6136 S. Halsted St. 

ręs fireman (pečkuris) per ii-----------------------------------------
gus metus. Sutikčiau išvažiuot VIENAS musų kostumeris paliko 
ti. 1615 Jelfeison St., Chicago, fonografą ir radio dėl greito par- 
į]| ' davimo. Parduosime pigiai atsakan

tiems žmonėms, visus tris sykiu ar-
--------- —----- - > |>}| atskirai. Priimsime išmokėji- 

NAŠLĖ moteris ieško'darbo prie inais net ir po $2 j savaitę, (’ut 
Turiu Bate (Piano Stores (Ine.), 1120. So 

Halsted netoli Boosevelt Road.
namų ant trumpų valandų, 
mergaitę 2 metų, kad galėčiau sy
kiu su savim paimti, arba ir apsi
verčiau su geru žmogum. Mrs. Strug, i 
4705—7 Evvens ave.l fl. durys P. 
1 blokas nuo Cottnge Grove avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

(iRO.HKLIS pianas kaip naujas, 
$125. Parduosiu atsakantiems žmo
nėms tik biskį įmokėjus, kitus iš
mokėti j 3 mėnesius.

6512 S. Halsted st. Ist floor

PARDAVIMUI saliunas, gėla vie
ta prie didelių karšapių. Gera pa- 
vieniui ar dyiem partneriam. 10556 
Koillins. Davažiuoti galima Cottage 
Grove Avė. karais.

PARDAVIMUI grosernė, gera 
vieta ir bučernei. Pigiai arba ga
lim mainyti ant loto. 8019 Vincc- 
nnes Rd.

BUČERNĄ ir grosernė parduoda
ma. Geras cash bizniu, nebrangiai. 
Parduodama dėl nesutikimo part
nerių. 3955 Archer avę.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, visokių tautų apgyventa vieta. 
BargenasA1314 S. 49th f t.

SOFT Drink parloris parsiduoda 
prie didelio markrto ir dirbtuvių. 
Visi įrengimai ant vietos. 1435 S. 
Sangamon st.

Susidariusio 
lietuvių 

komitetui, 
vilniečiams 
ir pravesti

REIKALINGA’mergina ar moteris 
prią namų darbo, $15.00 mokestis j 
savaitę, valgis ir guolis, G. Wertelka, 
Pip. in Willow Springs, Tel. Wiilow 
Springs 15.

Furniture & Fixtures

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

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui, nebrangiai, žemu renda. Tu
riu greit parduoti. Informacijų dė
lei pašaukite Cicero 117.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

: slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUKITE
VIKgUI ASHLAND STATE BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD
TELEFONAS CANAL 9464

1480

REIKIA motorų sortavimui sku
durų, pageidaujama tokios, kurios 
negeria. 1820 W. 14 St. ('anai 2747.

REIKIA lietuvaitės k:/ipo sales 
lady i dry goods krautuvę. Atsi- 
šaukit. (teorfrs Dry Goods Store, 
3-154 S. llulsTcd st. Tel. Boulevurti 
8939.

Help ^anted—Malė

REIKIA vyro darbui prie virtu
vės ir pagelbėti restaurante. Kam
barys ir valgis. Gera alga. 1022 W, 
14th PI.

IŠMOKI'!' plcisteriavimą pas kon- 
traktorių. Priimsime gerų žmogų ir 
duosime darbo laike mokinimus. 
Išlaidos mokslui nedidelės, jei no
rite dirbti ,už 60ę, į valąndą, atsi- 
Innkykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

¥179 parloro kambario setas, mo
liu i r, $95.

$75 walnut valgomo kambario 
setas, $37,

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

Boym'ii Saniple I'uFn: Co.
(1335 So. Ashland avė.

Buvus Guiifornia Safttple Furn. (Zo.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serhė. Biznis eina gerai, sena vieta 
lietuvių apgyventa. Ruimai pagyve
nimui, 1967 Canaiport avė. Roose- 
velt 4395.

PARDAVIMUI hoR drink purlor.
1121 W. 591h SI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Chccker Cab ar- 
I bu savi įlinkus mainys j nmžų na- 
I mų arba lota. Atsišaukit: Aušros 
i knvgynas, 32H) S. Halsted St. Box 
1251. ‘ į

TExchanfif e—Mainai
PARDAVIMUI restaurantas iŠ * TNTAZO 

priežasties apleidimo miesto. 3088 IVlAllN 10 
ZZ Grosernes.

■■■........    *--------------------- Bučernes,
Lotus. 
Automobilius

W. 26 St.

PARDAV1MŪI pelningas lunch 
room jprieŽastis pardavimo, vieųai 
moterei sunku išlaikyti, 3439 W. 51 st. A N 1

. ’ PARDAVIMUI saliunas pigiai. Ge- [ 
roj vieloj, visų žinoma, geras ly-1 
sas, priežastis^ turiu kitą bizni 
mieste. 501 W. 32 St. Tuoj

Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių, 

teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal

REIKALINGAS džianitoriaus pa- SINGEll siuvamos mašinos, de- 
gėlbinįnkas — $25 įmėnesĮ ir bur-i monstratoriai ir pertaisytos, po 
das. Turi būti singolis. Atsišadkit $10 ir daugiau, cash arba išmokė- 
j boilerio ruimų iš užpakalio. 11255 jimais. I
^>o. Purk avė. 1251 Cottage Grove ’.ive. (Continued oa page 8)
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Real Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimui

Exchange-~Mainai
(Continued froin page 71

MAINYSIU bungalow į lotą, 6 |otus 2 aukšt 
kumbarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į I Uą.

THE HOYAL MORTGAGE Jš 
, REALTY CO. 
Hemlock 8300.

MAINAI
z bet 

TIKRI 
A lydą visiems: 
Prie pat Sears Roebuck 
didžiules k^mp. guli 2 
flatų drūtas muro namas 
6 ir 7 kamb. furnasu 
šildomas.
r.endos .i metus $1440.

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

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TIKRI MAINAI

Real Estate For Sale 
yamai-ženig Pardavimui 

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalosv, 5 
bambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskį įmokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie SI. Central 6925.

. Miscellaneous
_______ Įvairus____________

MES BUDAVO.TAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. \Vestern Construction 
Co.. 6559 S. \Vestern avė. Phone 
Hemlock 3768.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinia NAUJAS 3. aukštų mūrinis na- 
nnmnfl ru garažium. Puikioj apielln- 1 mas, po 4 kambarius fintai, randasi 
‘ . parduosiu pigiai, prie 23 St. tarpe Oaklcy ir.Wes-

; tern avė. Kaina nebrangi, lengvais
... išmokėjimais. j

jum, tiK fiuv vumii, iMiriu- vfiioiMic a-AA i utį PI IKI 8 kambarių mūrinė rezi-Tel. savininkui Columbus, \ S H^NliALOAV, J500 CASH deruijn, 3 karų garažas, lotas 50y
Keletas naujų ;> kambarių namų, ^25, Chicago Ijisvn, mainysiu į lo- 

— $*’5 1 su tą arba mažesnf narna,simčiais, tilo vana. skalbiniams klo- n Koplesvski
setas, prosinimui lenta, landrės 10- 4903 Archer avė

l,ž vys. A. B. GRUNDĘR, Hailders, Eafavette 9305 arba Republir 
.»932 Lawrence avė. Pensacola 6776.1 __ _ __

m 2 ‘FLATŲ mūrinis namas, 2 pe- j
10 H.A1V namas — /.) St. ne- f.įnj karštu vandeniu šildomi, aržuo- 

toli Ashland, mmterpiskas, parduo- j0 trimis, labai geroj apielinkėj, 
siu ariia mainysiu bile ką kaipo kftĮnu $14,500 įmokėti $1590, kitus 
d*'h M ALI ER J. f Al L, kaip rendą. saukit savininką. 5910
Real Estate. 323(1 W. 55tb M. apt. 2. frvinM Perk Blvd. Kildare 8091

ReaL Estate For Sale
Namai-Žem< Pardavimui

yinui IĮ AUKAVIMAS — TURIU PAR- 
llalsted DUOTI 5 kambarių murini bungalow, j 

porčiai, visi kambariai švie-:

Real Estate For Sale 
Nąmai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
»tus 2 aukštų namas prie halsted ! ouvri b kambarių ri 

si., netoli 17 St. Yru krantuvė Ir 2 stikliniai porčiai, visi kambariai švie- • kėje, Roselande.
fintai, aukštas skiepas su Bovvling sus, gražiai dekoruota, 2 karų gara-jt0520 So. State St,
Allev, tinkamu vieta dėl poni room, ras, randasi centrai Berwyn. netoli
jei pirksit greit, tik *20(81 įmokėti, transportacijos, tik $750 cash, iftmo- 
kilus lengvais išmakčjiimiis (morgi- lojimais, 
čius). S. G. Tuponich, 1829 
Islaml avė.

Blue

m li-PARDAVIMUI o kambarių 
jas bungalovv iš fronto luinas Šil
domas ir 4 flatų. iš užpakalio, mū
riniai. geros įplaukos, Brighton Par
ke, netoli karų ir krautuvui, $2000 

išrnokėji- 
1829 Blne

cit h, kilus mėnesini '.i» 
u ais. S. G. Tuponich, 
Isiaud avė. •

K \MPAS netoli 51 St,. visur 
’inkui apgyventa, ni«i \ kaina,* i 
kia $750 cash.

Z. MAGDICII 
1412 Hyde Park Blvd. 
Arba šaukit Atlantic 2603

i»P

0925.

ATYDOS
Ri'e namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip remia.

PI., 2 flatų mu-' 

7 kambarių re-.

44*22 Sehubert avė. 6 kamb. mū
rinis bungalow.

4341 Drummond 
rinis namas.

' 4154 Byron St:,
zldenci ja.

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

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

5059 Carmen avė., 2 flatų, 4—5 
' kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky n ve.

Palisade 01)29.
GERAIS lotas netoli 52 St. į 

Yra visi įrengimai, reikia $300; 
cash. Rašykit • K. D. Friend,; 
5503 Everett Avė. arba šaukit! 
Hyde Purk 2005.

PER savininką parsiduoda kam
pinis muro namas su bučeme ir 
ųroscine, 1 storas ir 3 fialai 2— 6 
1—5. Riznis yra išdirbius per 20 
metų, cash biznis, švedų ir vokiečių

8915
LIETUVIAI neatidėliokit. Artina

si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQL’E, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas (ty
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

NEBRANGI biznio* prapcrl 
flatų, kaina $15«M)0, mūrinis 
mns, <r 
žas.

[įertC, 2 
kaina $Lru4U0, mūrinis na- 

5—6 kantbarių, 2 karų gara-

4316 Milwaųkee avė. 
Kildare 7491,

EI)WARDS PUIKUS NAMAI — 
moderniški, $16,500 ikigrąžui 

$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
i verlyi Mills, bungalow kainomis; jie 
, randasi 10033 Irving, 0944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 

.9134.

Fanus For Sale
_________liktai Pardavimui__

JUSV PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koporaeiioj su Chicago Trust 
Company ir Metropolitan Life In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga-

1 nizacija gali jums pasiūlyti gerą 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą aut savo loto. Pagal 
šitą planą, mes finansuosime ir pa- 

.. statysime namą dėl jūsų pagal ju-hampims bizniavus muro na- ■ norą. Jums nereikės mokėti pi- 
mas, *2 storai ir 2 fintai; karš- nigų kol tik namas nebus užbaig- 

!tu vandeniu Šildomas; su saliu- j
no bizniu ar be biznio, labai ge- lefonu Boulevard 3389, arba atsi- 
rni vipfni Gnradžius nnt 2 h‘nkysit i mnsU ‘J.1®* i^’iš-jroj vietoj. tiaiaazius ant z kingilHe Juhls visas smulkmenas, 
mašinų. Savininkas priverstas \v. A. \VILKIN & Go
delei stokos pinigų pigiai par- 812 w- Oarfield Blvd. 
duoti arba mainyti. Kas pir

Pardavimui ar 
Mainymui

MES parduodame obelio kaino
mis. visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milvvaukec avė. 
Haymarket 1018-4221

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bite kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

Ką jus turite parmlyti už visą ♦ OfT » ! ....
savo praeitu syvmhniĮ? Gal būt «li- SU mažu |tnokfjlmu galite 
dclį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži- nupirkti naujų 6 kambarių mu-1

melų, VUHII Biznis, sveuų n vuiucvių . n-jlji., 
apgyventa apielinkė. Savininkas va- 
žiuoja ant farmos; parduoda labai Pun8" 
pigiai. 6001 S. Carpenter st.

Eng)ewood 2116

VAIKINAS parduoda 5 kamba
rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
luinas šildomas, netoli šv. Kon
stantino bažnyčios, taipgi lotas 25y 
125 $6,000 už viską. 5/19 Grovcr st. 
1 blokas į pietus iki Hipgins rd- 
arti laisvrcncc karų. 
Pensarola 4111.

mok»n^dnrŲmalkm’ nl-gn' kad “jus r0 bungalotv puikiai pabūdavo- 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus ta ir modemiškai įrengta. Jei

”. ?uS1?tikHnl.dS gorčiais,: Jt“3 nori> ««'* pirkti ir UŽ’cash 
karštu vandeniu šildomą, ugųaviv- 'T 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St. *

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv
mesnis tas gaus gėry barmenų. 8Un parlor, knygynas, pane\ valgoma
A x:X..... 1.!i.„ .... ...... f oiu Uomhai-vu tilo vnnn imnrvtn nr«u(Atsišaukite tuojaus pas

. F. L. Savickas 
726 West 18th Street 

Canal 1995

sis kambarys, tile vana, įmūryta prau- 
synė, pariestai lavatory, virtuvės cabi- 

* net, miegojimui porčiai, grįsti viškai, 
pleisteriotas skiepas, k. v. fi. 6740 So. 
Laflin Rep. 3818.

$5 ĮMOKĖTI; Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na^ 
mus pakeliam, dedam pamatus, sta- 
tom garažus, perdirbam senus ir nau- 

BĮvd. 3389 iu.% lengvais išmokėjimais. Gaukit 
____1 : musų dykai apskaitliavimą kol pra

dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820. > S ,A’ f*

Bridgeport PairTm^ 
. & Hardware ( o. 

Malevojam ir popieruojam. UMaikom 
mcJevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282J. S RAMANCJONU’

-------------------------- r*----------- Ar jums reikia farmos?
Skubinkis SU depozitu jeigu Mes išmainysime 80 akrų farmą, 

nori tikrą bargeną Brighton i ^.rnVk“'. l“$I6o'"ž aknl. n"?
Parko apielinkėj, ant Campbell ra morgičių. Mes norime vaknruo-, 
Avenue netoli 48-čios 2 fiatu arba šiaurėj 2 iki 8 flatų namą. Avenue neion 4&-cios. l imtų; AtsHmikit 2oi Hanison st., Oak; 
naujas muro namas su visais pork. Tel. Austin 3074. 
moderniškais patogumais ir 
vienu kambariu v iškošė. Kaina 
tik $9,900. Įnešti tik $1500 ar 
daugiau, o balansą mokėti kaip

Namas randasi puik.oje Mar- 
quette Park apielihkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų? Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. K/eipkitės:

7114 S. Campbell Avė.
3 FLATŲ’ namas ir krautuvė, mo

derniškas, biznio lotas, geroj vie
toji tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu į lotus ar į ką nors mažesni. 

7 FLATU namas ir krautuve, 
kampinis namas, moderniškas, krau
tuvė tinka bile kokiam bizniui, par
duosiu arba mainysiu į lotus arba 
mažesnį namą.

5- KAMBARIU bungalovv, mūri
nis garažas, aržuolo trinias, furnas 

ik ai roi vikiui n.fnli lunko namas SU ITMUMI ilinu. llfioj f -I niUUUiUių, vviuinoi nvyuaun naui<|, j— o------------- -
■o u imokėt klina «6<MM) ’ apielinkėj, gerai apsimokąs namas.1 . K“us kaip rendą, 2 flatų. nau- presuotų plytų, 2 karų garasas , irgi vena labai toli.-:wo l'į, , (>aS!luk suviniū ą, namas uJdaronil poięiai, ne o-; presuotų plytų, graži tile prausynž, T c
« irhnas '“niZmta' kų Roger, i-ark «Z '!!.,.««!. b±ba.™- ^".n!!,8!!!:! «'!•'<»»«, elektrl-1
gatvė ir apmokėta, moderniškas, 
karštu vandeniu šildomas, parduo-, 
siu arba mainysiu į lotus arba ma 
žesnį namą.

—5 KAMBARIU naujas niūri-,.. - •treetnJE’
namas, moderniškas, aržuolo' *

, du atskiri boileriai, karštu j Parduosim arba 
..j šildomas, netoli gatveka- bįznįo |otų arba

mo. Kaina pigi.
Matykit mus.

Savininkas ant vietos.
•«., Jtrba pašaukit Rex Realty 

Savininkas Mortgage Co.
127 N. Dearborn St.
Tel. Rnndolph 1630.

Rašykit 
and

PARDAVIMUI 3 aukštų bizniu-1 " "
vas namas su restaurantu. Geroj . ) , $1500 UASH

‘ apielinkėj, gerai apsimokąs namas.1. Ttas namas, uždaromi porcini

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm de! apžiūrėjimo, gražų . .. .........................
7 kambarių, Colonial styliaus namą,'duoti greitai ir pigiai, nes

Savininkas priversta^ par- 
gy-1

nis
Irimas, 
vandeniu šildomas, netoli gatveka-' 
rių, netoli parko, bažnyčių, mokyk
lų, parduosiu arba mainysiu į lojus 
: rba ką nors mažesnį.

4—1 KAMBARIŲ medinis ntnnas,, 
pirmos klesos stovyj, geroj vietoj, 
tikras baigomis, kaina $4800.

11 Fl-ATV, 4-—3 ir 7—4, naujas* 
namas, viskas išrenduotių parduosiu 
arba mainysiu į bizniavą lotą arba 
šiaip lotus, arba | mažesni namą i 
bile kokioje vietoje.

\V. II. KEU’S & CO. 
2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099

Vlų bažnyčios, atskiri garu šildylu- n6 |edaunė, kietų medžio grindys, ce-į 
vai. $14500. kitus kam rendą. Sa- rnentuotas skiepas. Namas, kuriame' 

Ml’HO mimas, 10 flatų ĮX) 5 vininkas. Hemlock 4900. (gyventumėt su pasididžiavimu. Visi:
----- , modemiški palankumai, tas namas 

yra puikiausiai pabudavotas savo rų- 
i Sies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 

• šaukit Mr. TompKins, Kildnre 1959.
Mes pastatysime ant jūsų loto namą 
be {mokėjimo. '7

. — ______ _____  „ Jūsų! ’’ ’ .
, už rendą. $8.150, su biskiu įmokė- —------- --------- ------------ ---- —------
jimo ir po .$55 į mėnesi, įskaitant! GERIAUSIS BARGENAS North- 
nuosimčius. „i:.., ’west Sidc — 2 flatų mūrinis na-

Nupirksit .> kambarių, plieno m kambarių, sunparlorai,
konstrukcijos murini bungalow, nę:jkc box, aržlloio trinias, tile vana 
toli gražaus zoologiško sodno, arti j prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
Pluktos tranaportacijoą, krautiivuj. 31 ■',25 kai’na ,$H ag) fash $150ft. 
'^Mt J. B. BRVCE, 745 N. Hamltn avė.

SI LCIAU JRLNfiIMAl. Skhpas Ketlzie ‘ 7891. Atdara nedalioj visą su pleisteriotonns lubomis, aržuo- j .n ,-- ’
lo grindys ir trimas, tile vana su1 _ _ __  __ ______________
įmūryta maudyne ir lietaus lašais,! ‘ ’
bufetas, prosinimui lenta, panel šie- Į GERIAUSIA bargenas North West 
nos. landrės lovys, stikliniai mie- aide, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 
gojimui porčiai ir didelis aukštas ražas. Kaina $5,600, cash $800. 

! dėl dviejų kaiųbarių. Tas namas; Atsišaukit: 
vra toks kaip jus sau kad statytu- J J. R. BRUCE ,

1 mėt. Atsakykite šiandie ir bukit pa-( 745 N. Hamlin Avė.
'slrengę pamatyti tą namą šiamlie. Kedzie 7891
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box ------------- -   - —■

kambarius ir 3 storai, ant gero 
ateitis, 

ant 
na-

gera 
mainysim 
mažesnio

KLAUSYKIT,

Kam mokėti rendą 
“WHITE BROS. NAMAI” 

BROOKF1ELDE 
Yra ne išrendnvojiiinii, bet

S. Wcstem avė.
Republir 5550

PARDAVIMUI naujas 6 kamba- J 
rių murini* bungalovv, kieto me
džio t rimas, karštu vandeniu šildo
mas, tile vana, prir geležinkelio ir 

, gatvekarių. šaukit Bevcri.v 6540.

J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė

PARDAVIMUI 20 akrų prie GePARDAVIMUI .3 aukštų murinip
namas, 6 flatų, rendų $90, kaina neva kelio, netoli Gary .Avė., 1H 
.<5,800. J. Plashtka, M>25 S. Jefferson mylios nuo Wheaton. Zenlė aukšta 
St. !tr sausa, savininkas, 521 W. 66th j
______________________________ Tet Nor. 4660. ;J ' Naujienos

1 : k SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU !
KAM MOKĖTI RENDA Jį

. . .. • . . *?w’ netoli \\<««tcm Electric 42 APART MhNTŲ namas, 2931 prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke-
Kuon>et už tuos pačius pi igus > py gasas, elektrų, varui, Krikti v^jBeUe Plaine avė., po 4 kambarius, lėta tūkstančių dolerių kaip tik 40 

lųs galite turėti nuosavą namą. Tik kai, aukštus skieptus. Jos. I. Novak,, nįrfnos kiesos, lotas 50yl25, ncto- pėJų cenientavimo koptfaktaH bus už- 
reikia biskj įmokėti, o kitus kaip-ųnio V\. 26th St. y 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A.
n ndą jus galit įsigyti nuosavą na-(-------------- r------------------------------ į sykius rendos. Savininkas Bučking-, Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel.

' ham 0877. . Belmont 2407.iki 9kambarių mūriniai bun- j 
ir rezidencijos, moderniški1 

atžvilgiai, tile stotfas. tile va- {„nvi.-tc-f., S.il«t> tuvai.
riai dekoruoti, lotai fdiy 160, 

2 blokai j vakarus nuo įtariem avė, 
prie Riverside Drive. Arba pastaty- 
.siui pagtil jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Deive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”,

mą, 5 
galow KAINA NUMAŽINTA $1,100 , ham 0877. . Belmont 2407.

Turiu parduoti gražų 6 kambarių---------------------------------------------- - ------------------------------—---- —------- ,
iM^OOO- .. VAnl>AVIM<’! ..hmJak nnnrtnien- BUDAVOTOJAS pasiūlo. De I.uxe'

iIM.UZIO, K1ĮS.1 Nixxa.., t|n^R nr.nms ir krautuve, 2 <u<ielts murinlue bungulovv, tile stOKas, k. v.
įmokėti, kitus kaip rendą. , “®lna Į krautuvės su skiepu, 6—4 kainba- §. stikliniai porčiai, gražios konstruk-
$8,900, verias $11,000, savininkas, i rĮu apnrtmenlai, 4 HflNj Miražas, cijos, nčra geresnių Chicagoj, atdaros
52.32 S. \Vashtenaw avė. j renju $6540, su $40,000 galit veik-1 kasdie, 8052 N. Major Avė. Palisade

■ ...... —— --------------- **?---------ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- 1179.
CRAWX)RD Avė. 60x125, ne- po Įmokėjimą. Mes pastatysim bun-: ------------------------------------------ —

toli 64 St. $225 pėdai, 00x125, ne- galow. 2 flatų narna ant justi loto 
toli 65 St. $175 pėdai. 150x125, arba musų loto tik bisk| |nial<.ejus. 
kampas 64 St., $350 pėdai. 264 y 125,13801 N. Crawford avė. Irving 2634.
6! St. iki 61 Pi. $45,000. cash, —--------------------------------------------
kMus išmokėjimais. Savininkas _

Vincennes 73-16. derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon
_________  1 avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
_  50x200; garažas, kaina $16,500. WM. KIRK

BILE kokį sekamų namų galit 
pirkti $5000 iki $70(81 įmokėjus.I 
Gražiai pastatyti moderniški namai. PARDAVIMUI lotai _  50x200; garažas, kaina ?Įtt,:>UU. WM. Kiiin.,
Tile vanos, lietaus lašai, k. v. š. pėilų^ Oakley ave.^ Morgan Park — savikinkas, 7745 Essex avė. Saginaw 
Frigidaires, prie valstijos kelio. ’nedai 40yl25 pėdų. Beverly į 8370. 
9911 Prospect, 1(M>33 Irving, 9820 į(j|is __ gjO pėdai, mažai tereikia,---------------------------------------------
Hamilton, 9850 Hoyne. Savininkas 1 įmokėti, su lengvais išmokėjimais. TT A Q NTART (^RFTT A T 
E H. EDWARDS. Keystone 9134. Boulevard 2594 nuo 4 iki 10 v. ar-j AAo iNUivl UzKlLl. 1 Al 

" ba atsišaukit 3210 S. Halsted st., PARDUOT, MAINYT, 
nB«25<x------------------------------------ ! AR PIRKT •

Geras investmentas 1 
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų AutomobilĮ,

__ namai, 5—5 kambarių, modemiškas, Farmą
GERAS INVESTMENTAS ATSILIEPKITE

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažai, su $10,IMKI galit 
veikti.

Merrimack 4663

Pardavimui 6 flatų, 4—4 kamba
rių ir 2—3 kambarių, naujas na
mas. S. W. kampas lxx*kwood ir 
Montana. Pigiai. Savininkas Mr. 
Ei ne, Nevnda 4059

Merrimac 8737.

1OW, plienu nuuou unvijun, d»-

domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum- 

įtvė cementuota, netoli par
itui .»i<iri|iiviiv r m nu, -poguvu, ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai
biskį cash. Taipgi 5 kambarių bun- $7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
galow, $7,000.

Frank J. Rinkimų), 
7918 Western avė. 

Republic 4900

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

Canal 1995

8 METŲ 
senumo 

Bizniavus muro namas, što- 
ras, 3 pagyvenimai ir 3 karų, 
muro garažas/’””*

BRIDGEPORTE 
MAINOSI 

ant ' 
4 flatų 
6 flatų 
8 flatų

Gero bildingo
Marųuette į’arke
Anbum Park 

arba
South Sidėj 
šaukit saviškį

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL

INVESTMENT
* CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

; 3804 So/Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

‘ 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

ČEDYK
Laiką
kelione

pinigus
JEI JIEŠKAI

Biznio
JEI JUS TURIT $200

Jus galite kraustytis j vieną mu-i 
su puikių bungalow, kurie randasi 

. .. .. __ i netoli Marųuette Mąjįor. o kitus$4000, cash nupirksit eųuity mo- kaip rendą.
. n -------------------------- 01.0 v-------- phonie Heinfock 83oo

PAS MUS
Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiain.

namo 
auto 

i fanuos 
loto

1 PARDAVIMUI 5 flatų namas, mu- VISADOS: 
; rinis. pečiumi ir furnas šildomas, pQC: xiQ
ant kampo, lotas 56y 125, pirmos, naši c a
klesos stovyj, nebrangiai Matykit, T1KH1S Bai'genUS 
sarininką. 71u8 S. Green .St. • • i •Pigiausias kainas

Geriausias
Patarnavimas.

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

Ganai 4960

•—DIVORSAS —
šeimynoj

Verčia parduoti pigiai
BRIDGEPORTE

Bizniavas muro namas: Sto
ras ir 3 pagyvenimai, 2 karų 
mur. garažas. Geroj vietoj. 

I Tvirtas namas. Kaina tikŽiūrėk šių bargenų
MUSŲ KOSTUMERIAI $6,3oo” cZ'^ikia 'tik‘"$2000“

BUNGALOWS ____ _____
Gražus 6 kambarių bungalow, nc-i bingas, ga 
Ii Marųuette Parko, $8500, tiktai ko, 2 bloks

jcainą. HANSON & OSTROM, 3650 N. 
Cicero Avė. .

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

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

tur- Musų nelaimė kiti linksminsis.
,ele’ Kas pirks?

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960
DIDELIS BARGENAS • 

Pardavimui 5 kambarių naujas• v <vaiuuwi4 linuko »»ZA V 11N 1. N IVz\ o IUH parduoti i
BARGENAS KAM NORS. Ką tik bungalovv, karštu vandeniu šildomas, flatų medin) namą, 5—5 kambariųSAVININKAS turi parduoti 21 

. 5—5 kambnriii 1
$500 PINIGAIS

Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 

; lių. trokų .patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžmcsia ir geriausia stogų 
dengimo Įstaiga Chicagoj. Tik patv- 

( re unijos darbininkai samoonu
J. J. DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

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

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

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

H. EPŠTEIN.
No. Clark St.

Room 820 Central 6260

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAK TORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nof (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų inateriolo. 
’ Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 

iCo., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, slogus 
malevojanie, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hein. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

NAMV APS1I.PYMAS 
PLUMB1NGO JVEUIMAM

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
T7TTr\iuTTvn TTTiurn T>T1T apskaitliavimą dykai. Planai prie 
KUOjMfEyr JUA4S RE!“ kiekviąno įvedimo irgi dykai. Tik 

biskį įmokėti, kitus ųnažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING

’ SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tek Bershire 1322

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas' 

patarnavimas

ANTRI MORGIČIAI
aprdkavimasDykai

REALTY &

6305 S.

MORTGAGE CO.
Western Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK ĮMOKĖTITURIU pinigų investavimui į 

chattel -morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restauraigus, bučernes - - ------- — -....... “ -
ar kitus biznius. F. BOI^AND 7th karštu vandeniu apšildtfnas |veda- 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin nias. Apskaitliavimas dykai. 
3446. Tel. Triangle 8234

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir

KAM mokėti rendą? Ką jus turi
te parodyti, apart rendų kvitų. Už 
tuos pačius pinigus ką mokate už, 
rendą Jus galit nusipirkti mūrinį 
bungalovv, 6 kambarių, garu šildo-; KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
mą, Įmūryta vana, plieno konstruk-: Plumbingą ir namų apšildymo 
cijos, miegojimui porčiai, dideli i reikmenis
viškai, gatvė cementuota, gera tran-! —-------
sportacija. $1000 įmokėti, kitus kaip 
rendą. Geras pirkinys dėl didelių mus olselio kainomis. Jus nepri 
šeimynų. Atsišaukit 7131 S. Western lote mokėti DIDELIU KAINU- 
avė., arba Šauk Central 2384. ['

Mlscellaneous
]vairqs

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Re.staurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos

užbaigtas 6 kambarių mūrinis bun- reikia įnešti $1,500, arba mainysiu 50 pėdų lotas, didelis garažas ><VeL • 6«low, tik ką užbaigtas. 5227—9 Š. namus niršte 15 gerų farmų, taip-j 
,----------- lj._ i tU(): nirkini 5349 Kilpatrick Avė. bloko į pietas gi kiti bargenni ant mieste namų.

netoli 65 S. C.ainpbdl “ve., 2 fl. »»" Archer nvo. karų Unijos. Ar- Ti>- biakį jinoketi. Taipgi parduok
gulo v,, octagon frontu, stikliniai bile į kokį biznį. šaukit 
porčiai, I blokas nuo Archer avė. 8476. Bungulow randasi 
4948 S. Kildare avė. Virginia 0716. į St. ir Kedzie Avė.

5721 S. May St. Modemiškas 2 —
flatų mūrinis. 6—6 kambarių, k. ant biznio? bu^erolu ay 
v. š. 812.500. M. Barton and Rarton,1 kitokio biznio. !
7332 S. Halsted St. Vinrennes 8608. 8476.

TURIU parduoti ar mainyti namą

_____ '________ _______________  žuolo medis, furnas šildoma, stikli- 
.___________________________niai porčiai, gražiai dekoruotas,

6622 S. Claremont avė., 5 kamba- aukšti viškai, lotas 30\ 126, kaina 
rių bungalow, furnasu šildomas, 83 tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
“ —. ‘ toseph strnad,

... - John Grandits, 1808 So. Ashland avė. Tel. Canal
S. Campbell avė. Rep. 3102, 1272.

d«b ar grosernės ar pMų lotas, visi asesmentni išmo-1 ir nrdėūoj. 
Saukit tel. Prospest keti. Bargenas. Mr. John Grandlts, 1808 So. Asl

5349

/
V.

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas ras 1
s olselio kainomis. Jus nepriva-kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. SJate Street 
Nors musų yra didėlė kompanija, 

bet mes suteikiame asmeninį patar- 
PARDAVIMUI arba ųihinymui į navinią.

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co. 

2108 So. State St. 
Tel. Calumet 4200damo grosornes ir bučernes. Turi

me du gerus garažus. Taipgi 2 fin
tų namus tarpe California ir Wes-l HEIJCOPTER
lorn, prie 44, 53 ir 63 St. ir Cicero. I Kas nori
TDW OF LAKE REALTY CO. * • 

4705 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 7169.

Mes 
kirpimo

l įsigyti aeroplana — , pigiai.
j foot nowor, pakelia 300 svarų, $3800 i karais. 
Gasolįno jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204.

Educational
________ M okyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

išmokinsime jus Designing, 
ir siuvimo j trumpą laiką ir 
Mokiname dienomis ir va-

7911 So. Halsted St 
Phone Vinoenes 3932

■■ a’ <■ . ' Mr - -


