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Susekė sąmokslą 
prieš Serbų karalių

Vokiečiu kasyklų streikas 
gal šiandie baigsis

100 žmonių žuvę per pot 
vinyus Meksikoje

Vyriausybė priversianti savi
ninkus mokėti algas, arbi
tražo teismo pripažintas

60,000 angliakasių streikas 
Vokietijoj gal šiandie baigsis

Sąmokslas nužudyti Ju 
goslavijos karaliy

100 žmonių žuvę per 
potvinį Meksikoj

VTENNA, Austrija, spalių
23. — Iš Beigi-ado, Jugvslavi- 
jos sostinės, praneša, kad už
sienio ministerija susekus są-ftvyniai, kilę dėl smarkių lietų, 
mokslą nužudyti karalių Alek
sandrą, ministerius ir Jugosla-

? vų diplomatus užsieny.

spa-
Tabasco ir Chiapas

MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 23 
provincijose siaučia stiprus po-

BERLINAS, spalių 23.
Darbo ministeris Brauns vakar 
pareiškė, kad vyriausybė pasi
rengus priversti kasyklų savi
ninkus mokėti kasyklų darbi
ninkams algas, kurias 'arbitra
žo teismas jiems pripažino. An
gliakasiai arbitražo teismo 
sprendimą buvo priėmę, bet 
kasyklų savininkai jį atmetė. 
Del to ir kilo streikas, kuria
me dalyvauja apie 60,00(1 cen- 
tralinės Vokietijos kasyklų 
darbininkų. Manoma, betgi kad 
stre.kas kaip pirmadienį [šian
die] baigsis'

Prieš Bulgarų kami- 
tadžus

Pranešimas iš Hermos! Uo sako, 
kad visa Tabasco provincija ir 
trecdalys Chiapas užlietos. 
Daugiau kaip šimtas žmonių ir 
daug namų esą nunešta.

Maištininkas Gomez pa 
bėgęs į Guatemalą

ATĖNAI, Graikija, spalių 
23. — Graikų ir Jugoslavų vy
riausybės pradėjo bendrų žing
snių prieš Bulgarijon komitad- 
ž ils (part izanus).

Graikų vyriausybė įsakė sa
vo ministeriui Jugoslavijai, ku
lis dabar atostogauja Graiki
joj, tuojau grįžti į savo vielą 
Belgrade ir laukti naujų 
strukcijų ryšy su įvykiais 
noje. ——.......

Italija derasi Londone 10 
miliony paskolos

Hnigai bus suvartoti 
Sirijai, kurią Italija 
t i iš Franci jos

išvystyti
gaunan-

23.
in- 

sie-

palių 
derybas 

bankais
SU 

dėl

Vokietija neboja “boso” 
Parkerio įspėjimo

LONDONAS.
Italija pradėjo 
dviem Londono 
10,000,000 dolerių paskolos Si
rijos išvystymui finansuoti.

Einant sutartimi, kurs buvo 
padarytas Anglijos finansų mi- 
nisteriui Churchill’iui besilan
kant Romoje, Francija atiduo
danti Siriją Italijai, pati už tai 
gudama iš Is|ianijos Moroką.

Finansų ministeris Koehler sa
ko, kad valstybės tarnauto
jų algos bus padidintos Indijoj siaučia maras

G UATEM ALOS, MI ESTAS, 
Gvatemala, spalių 23. — Pra
neša, kad generolas Arnulfo 
Gomez, vyriausias Meksikos 
maištininkų galva, ištnikęs iŠ 
federalinės kariuomenės nagų 
dabai* pabėgęs per sieną į Gva
temalą. Sako, kad šiuo 
jis esąs vienoje faunoj netoli 
nuo San Filipe stoties, tarp 
Mazatenanco ir Retalhuhn.

Chicago, III. Pirmadienis, Spalis-October 24 d., 1927

Kellogg įspėja nikaragie 
tj Chamorro

Jungt. Valstybės nepripažinsiu 
jo, jei jis ir busiąs išrinktas 
prezidentu

VVASIIINGTONAS, spali i 23. 
— Valstybės departamentas 
vakar oficialiai pranešė gene
rolui Emilianui Chamorro, bu
vusiam Nikaraguos de fakto 
prezidentui, kad jei ateinan
čiais 1928 metų rinkimais Ni- 
karaguoj jis ir busiąs išrinktas 
respublikos prezidentu, Jungti
nės Valstybės jo nepripažin- 
siančios.

Valstybės sekretorius Kel
logg savo veiksmą remiu tuo, 
kad einant Nikaraguos konsti
tucija joks pilietis, užimąs 
prezidento vietą. negali būt 
renkamas kitam terminui nė 
prezidentu, n& viceprezidentu.

“Romos klausimas”
Spėja, kad netrukus prasidės 

derybos tarp Italijos valdžios 
ir Vatikano atstovų

Si lai pu

[Pacific and Atlantic Phuto,
Bose Sarlo, 18 m., religinės 

mokyklos mokytoja iš Weno- 
nah, N. .1., kurių rasta nužu- 
tdytą. Prisipažino ją nužudęs 
jos vaikinas George Yarrow.

R^^iJ?ud^S!!?eI Tarp Nankino ir Hankovovaidinimo nemėgia
mos dramos

“Didi Žiponė“, k urios 
Marija 
įvykoteatro aikštėj 

riaušių.
dramos autorius buvo 

o todėl /tūkstančiai anti- 
puolė teatrą, bandyda-

Riaušėms

No. 250

Klaipėdos Seimelio atidarymas
Demonstratyviai atmesti visi lietuvių pasiūlyti 

prezidiuman kandidatai. Teisių komisijon lie
tuvių ats. neišrinkta.

KLAIPĖDA, spalių 7. [El
ta]. — Vakar, 10 vai. ryto 
Klaipėdos miesto tarybos posė
džių salėj. Klaipėdos guberna
torius pulk. Įeit. Merkys ati
darė Seimelio posėdį. Po savo 
kalbos p. gubernatorius pakvie
tė seniausią amžiaus atstovą 
Hilpertą užimti Seimelio pirmi
ninko vietą.

Po trumpos pertraukos ėjo 
Seimelio 
tariate 
dalyvavo 
neatvyko

Jis pasiūlė pirmo vicepirminin
ko vietai atstovą Liutkų (Volk
spartei). Savo kalbą atstovas 
Borchertas pasakė lietuvių 
kalba ir norėjo pakartoti vokiš
kai. Bet jam nebuvo norima 
leisti. Prieš tai griežtai užpro
testavo ats. Trukanas, kurs 
pabrėžė, kad abi kalbos turi ly
gias teises. Seimely yra dalis 
atstovų, nemokančių lietAivi.Š- 
kai, todėl svarbiausi motyvai 
turi būti pareikšti abiem kal
bom. Po ats.

vėl kilo kova
na-Nuosaikieji ir radikaliniai 

cionaiistai mobilizuoja jėgas 
vieni prieš antruosius

23.

ROMA, Italija, spalių 23. — 
Nežiūrint griežto fašistų orga
no Foglio D’Ordine išėjimo 
prieš vadinamo “Romos klau
simo“ išsprendimą pasaulinės 
popiežiaus galios atsteigimu, 
kontaktas tarp Italijos valdžios 
ir Vatikano nėra nutrukęs ir, 
galimas 
prasidės 
džios ir 
bos. Tai

daiktas, kad netrukus 
formalios tarp val- 

Vatikano atstovų dery- 
matyt iš pusiau ofleta

linio 11 Tevere vedamojo, kurs 
sako, kad iki šiol visos disku
sijos buvusios vien žurnalisti
nės, bet jau dabar tuo klausi
mu nebe laikraščiai turi kal
bėti, o atsakingi žmonės ir įs
taigos turi konkrečiai veikti.

prezidiumo ir sekre- 
rinkimai. Balsavime 
27 atstovai, posėdin 
2 atstovai. Bi 
pirmininkas Krausas' bėti vokiškai. 
Landwirtschaft8parteilvių protestų, ats. Mcyeris 22 

blo- ju vicepirmininku.
j Reikšdama protestą prieš at
stovo Meyerio išrinkimą lietu
vių frakcija tolimesnius rinki
mus boikotavo. Todėl tebuvo 
statomas vienas kandidatas. 
Antruoju vicepirmininku išrink
tas socialdemokratas BcrČhis. 
Sek re taria ta n išrinkti Richer- 
tas (Volkspartei), Pagalys, ir 
Joniškys (abu LandwirtschaflA

Trukano kalbos
uvęsjp. Borchertui buvo leista kal-
— _ Nežiūrint lietu-

BERLINAS, spalių 23. — 
Nežiūrint generalinio reparaci
jų suėmimo gento, amerikiečio 
Seymouro Gilberto Parkerio 
įspėjimo, Vokietijos finansų 
ministeris Koehler vakar feich- 
stagv (parlamente) pasakė, 
kad valstybės tarnautojų ir 
valdininkų algos bus padidin
tos, bendrai imant, 17 nuošim
čių.

šitas valstybės tarnautojų 
algų padidinimas valstybei pa
reis apie 200 milionų 
metais.

Finansų ministeris 
kad geresnės valstybės 

. tojų algos duos jiems
Lės daugiau pirkti, o- tai reikš 
daugiau mokesni!) valstybei.

dolerių

manu, 
taniau- 
galimy-

DEL TENORO MOTERIŠKE
NUSIŽUDĖ

Čio 
šių

APPOLLONIA, Italija, spa- 
23. — Vieno vietos viešbu- 
numery rado nusinuodiju- 
gražią moteriškę Alessand- 
Markwiart, rusę. Jos kam

bary buvo daug pagarsėjusio 
tenoro, Beniamino Gigli, foto
grafijų. Ji, matyt, buvo tą dai
nininką įsimylėjusi, nes palik
tame ant stalo raštely prašo, 
kad fotografijos butų kartu su 
ja palaidotos.

MEKSIKOS BANDITAI PA
LEIDO JŲ SUIMTĄ ANGLĄ

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 23. — Praneša, kad Angli
jos pilietis 
jac Mining 
aistra torius 
provincijoj,
banditų suimtas, dabar 
jų paleistas*

AI LAHABADAS, Indija,
sielių 23. — Hydenibado ap- 
skrity siaučia maras. Bendrai |V(XS 
kasdien miršta po dvidešimt 
žmonių. 18,000 žmonių įčiepyta 
nuo maro. Sekundarabado mie
stą apleido apie keturi penkta
daliai gyventojų.

Rusai steigia žymiausių 
žmonių smegenų 

panteonų
LENJNGRADAS, spalių 23. 

— Sovietų vyriausybė nutarė 
įsteigti “smegenų muziejų“, 
kur bus stikliniuose induose 
laikomi žymiausių rusų žmo
nių smegenys. Toks muziejus 
arba panteonas planuojama 
atidaryti šių metų lapkričio 7 
dieną, švenčiant dešimties me
tų Rusų revoliucijos sukaktu
ves. Sako, kad basistas Fiodo
ras šaliapinas jau sutikęs, kad, 
jam mirus, jo smegenys butų 
atiduotos smegenų muziejui.

Nepaprasta bažnyčios 
tarnautojo mirtis

ST. CARLO, Tirolius, spalių 
23. — Kai jaunas Aloizas Mic- 
cel, iv. Mikalojų ils bažnyčios 
zakristijono padėjėjas, įlipęs 
bokštan skambino “Sveika 
Marija“, jis įsipainiojo į varpo 
virvę. Varpui tabaluojant, 
vė apsisuko apie vaikino 
lą ir, pakėlus aukštyn, pro 
što spragą išmetė laukan',
kritęs ant žemės jis užsimušė.

vir- 
knk- 
bok- 
Nu-

W. Mitchell, Ama- 
kompanijos ' adml- 
Lvitlanei Nayarito 

k ui s andai buvo 
tapęs.

mis jį mirtinai nugulo.

PARIS, III., spalių 23>- Pi
lietė Arte r bu ra,

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 23. — Ryšy su vaidini
mu Nacionaliame Teatre senos 
dramos
heroine yra karalienė 
Teresė, 
didelių

Mat 
žydas, 
semitų
mi neleisti vaidinti, 
patrempti buvo pašauktos vi
sos Budapešto policijos rezer- 
__ Keletas policininkų buvo 
skaudžiai govėdų sumušti, še
šiasdešimt penki asmenys areš
tuoti. Teatran buvo numesta 
keliolika smirdančiųjų bombų.

Po vaidinimo riaušės buvo 
vėl atsinaujinusios, tečiau at
vykę raiteliai minias išvaikė.

PEKINAS, Kinai, spalių
— Tarp Nankino nuosaikiųjų 
ir Hankovo radikalinių nacio
nalistų f akcijų prasidėjo vėl 
atvira kova. Ir viena ir antra 
f akcija mobilizuoja savo ka
riuomenes ties Vuhii ir An- 
kinąju, Anhvei provincijoje, 
sprendžiamai kovai.

Britų firmos Kinuose 
remiu Pekino dikta

torių

Kunigas, fašistų prie
šas, nubaustas- iš 

trėmimu
23.BRESC1A, Italija, spalių

Pontoglio parapijos klebo- 
kunigas Giovanni Orzlo, 
nuteistas ištremti į tam 
vietą, iš kurios jam ne- 
niekuu pasišalinti. Jis 

kaltinamas dėl priešfašis- 
darbuotės.

nas, 
tapo 
tikrą 
leista 
buvo 
tinės

NAUJAS GREITO SKRIDIMO 
REKORDAS

ROMA, Italija, spalių 23. — 
Majoro Mario de Bernardi su
mušė visus greito skridimo re
kordus. Macchi hidroplanu jis 
reisuose padarė truputį dau
giau kaip 101 mylių per va
landą.

SHANHAJUS, Kinai, spalių 
23. — Pietų Kinų nacionalistų 
valdžia per oficialinę Kuomin- 
tango žinių agentūrą kaltma 
Britų firmas Kinuose dei rė
mimo Pekino diktatoriaus Čang 
Tsolino ir skolinimo jam 30,- 
000,000 dolerių pinigų karui 
prieš nacionalistus finansuoti. 
Nacionalistų valdžia sako, kad 
viena Britų firma davus Cang 
Tsolinui 20,000,000 dolerių, 
gaudama už tai koncesijų įs
teigti geležinkelio liniją per 
Čihli provinciją; o antra Britų 
firma, Arnhold kompanija, da
vus jam 10,000,000 dolerių ir 
gaytis koncesijų Kalgano apy
gardoj, šiaurinėj čihli provin
cijos daly.

GIRTAS NUŽUDĖ SAVU 
ŽMONĄ ir PODUKRĄ

Areštuota 50 Ispanijos 
karininką

atstovo von Dresslerio kandi-'halsais buvo išrinktas pirmuo- 
daturą. Rietuvių tautinio I ' 
ko atstovas d-ras Trukanas, 
kalbėdamas lietuvi^kaij reika
lavo, kad Seimelio prezidiumo 
ir sekretariato nariai mokėtų 
abi oficialines vietos kalbas ir 
kad prezidiume butų atstovau
jamos visos 5 Seimelio giupės. 
D-ras Trukanas pasiūlė pirmi
ninko vietai Baldžiaus (Land- 
wirtschaftspartei) kandidatū
rą. Balsuojant von Dressleris partei).
gavo 22 bhlsus, Baldžius 3, 2» Po rinkimų buvo padaryta 
kortelės buvo paduotos tuščios, j pertrauka iki 5 vai. po pfet.

Pirmojo vicepirmininko vie
tai Seimelio dauguma pasiūlė likos. 
Meyerio (Volkspartei) kandi 
daturą. Prieš jį griežtai užpro-1 
testavo atstovas BorcBenas. 
Jis nurodė, kad siūlomasis kan
didatas palaiko santykius 
vienos svetimos valstybės 
ganizacijomis, kuriomis, jo 
rimomis žiniomis, suteikė 
nių apie Klai|>ėdos krašto val
dininkus, suskįrstydamas juos 
į grupes: didlietuvius, ne visai 
patikimus ir patikimus. Savo 
kalboj ats. Borchertas pareiš
kė, kad į prezidiumą negali bo
ti renkami atstovai, kuriems 
svetimos valstybės reikalai ♦ru
pi- daugiau, negu savo krašto.

Posėdžių salė buvo pilna pub-

su 
or
tu- 
ži-

Popietiniam Seimelio posė
dy išrinktos 8 komisijos, į ku- 

įėjo ir tautinio lietuvių 
atstovai, šios grupės at- 
nėra tik teisių komisl-

bloko 
stovų

Kitas Seimelio posėdis tuo 
tarjni dar nepaskirtas. Lietu
vių tautinio bloko atstovai už
protestavo prieš tokį Seimelio 
darbo iš pat pradžios vilkini
mą.

Vakare Klaipėdos krašto gu
bernatoriaus ministerio Merkio 
suruoštose vaišėse dalyvavo 
visi Seimelio nariai ir kiti sve
čiai.

I1ENDAYE, Francijos Ispa-1 
nijoa siena, spalių 23. —Bar-! 
celonoj areštuota penkios de
šimtys artilerijos 
tai, kad jie atsisakė eiti į gele-i tinę ir pati nusišovė,
žinkelio stotį pasitikti karalių 
Alfonsą.

Kita šeimos tragedija
>S ANGELES, CfcL, spalių 

oficierų už Nužudė savo vyrą, seserį, augin-^k — Gmulahipe Rosas, 21) me
tų amžiaus, nušovė savo jaunu
lę, penkiolikos metų amžiaus, 
pačią ir pašovė jos tėvą ir mo
tiną. Tragedijos priežastis — 
nesutikimai Šeimynoj. Rosas 
pats pasidavė policijai, sakyda
mas: “Mano gyvenimas buvo 
pragaras. Galit mane pakart, 
man vis viena.“

ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

Panama panaikina savo 
legacijas Europoj

PANAMA, spalių 23. —“Del 
ekonomijos“ Panamos vyriau
sybė nutarė panaikinti 
savo legacijas Europoje, 
riant vien Paryžių, kur 
cija pasiliks ir toliau.

visas 
išski- 
lega-

BUFFALO, N. Y., spalių 23. 
— Didelė Wickarie Spencor 
Steel korporacija vakar nuėjo 
į receiverio 
ei jos turtas 
$29,000,000, 
000,000.

NEW YORKAS, spalių 23.— 
John Ilansen, mašinistas, 50 
metų amžiaus, girias ir susivė
lęs atėjo Brooklyne j policijos 
stotį ir pasisakė, kad jis už
mušęs savo pačią ir podukrą,

miegodama Atvykus į jo namus policija iš 
vienoj lovoj su savo dviejų mė- tikro rado abidvi negyvas, su 
nėšių amžiauA kūdikiu, netyčio- suskaldytomis galvomis. Pikta

darys uždarytas kalėjime.

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

Didėjąs debesiuotumas su 
nedidele temperatūros atmai
na; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 52° ir 70* F.

šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 4:57*

rankas. Korpora- 
apskaiči uoj ama s 

o skolos — $22,-

GIOVERSV1LLE, N. Y. spa
lių 23. Maifielde, netoli nuo 
čia, jų namuose rado negyvus 
keturis šeimos narius, Charles 
Knappą, jo žmonų, žmonos dvy
likos metų seserį ir jų augin
tinę, 1 metų mergytę. Tardy
mai parodė, kad Knappo žmo
na nušovė vyrų ir abidvi mer
gaites, o paskui pati nusišovė. 
Tos l>aisios tragedijos priežas
tis nežinoma.

VILNIUS. Vyriausybes 
komisaro įsakymu sukofffis- 
kuotas “Kelio“ 39 Nr.

PA TARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Mirė kardinolas O’Donneli
DUBLINAS, Airija, spalių 

23. — Carlingtone, kur jis sir
go plaučių uždegimu, mirė kar
dinolas O’Donneli, Airių pri
matas. Jis buvo 71 metų am
žiaus.

$30,000 gaisras
1)EWEY, III., spalių 28. — 

Gaisras sunaikino Jonės kom
panijos javų elevatorių ir Rew- 
ter Lumber kompanijos įstai
gą. Nuostoliai siekia 
kaip $80,000.

daugiau

Cal., spa- 
vagys, į-

SAN FRANCISCO, 
Hų 23. — Nežinomi 
lindę į seną San Fernando mi- 

brangių daiktų irsiją, pavogė 
relikvijų.

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

.. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
s..h.t8jams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra natogpusia -tusti dėlto, kad 
NAUJIENOSE U ailikti reikalu* dienomia, vakarai* 
ir sekmadieniatb << «tpgi skyrius ir paštą ii kitą 
miestų

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

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

Al'AKOS KNYGYNAS. 3210 S. Halsted St 
1L BllūiU AlTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAlčiO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 6»th Street

NAUJIENOS
1739 So. Ualsted St, Chicago, OL

Plrmas.tr


I

------------------- ------ ----------------- ...----------- . . „— „

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d. 
L. N. T. Tarybos Valdyba/’

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Strę^t
J. YUŠKHVIČIUS, Sekretorius — Š647 Archer Avė., L
A. MASULIS, iždininkas — 6641, So., Western Avė.,

-)

Namu vertė Chicagoje Chieagoj jau-arti keturiy
Mes ųekartą jau esame mi

nėję, jog apielinkė daugiau ne
gu kas kitas nustato nekilnoja
mos nuosavybės v^rtę. Kaiku- 
riose vietose jau galima nupfr- 
l<t.i namus )>i^iau nesru dveji 
metai atgal, tuom tax*pu kaip 

tokios mat medžiagos ir pasta- 
tymo namai ikam distrikte pa
brango keliais tūkstančiais.

žmonės, kurie be atodairos 
pirko šiandie skundžiasi, kad 
nebegali uždirbti 2-3 tūkstan
čių, kaip kad uždirbdavo kiti. 
Namas tai ne sidabriniai dole
riai, kurie panaši vienas į kitą 
iki nago juodimo, 
tinka, kitur ne.

Daugiausia klaidų 
perkantys be 
žinovais. Vaikščiojant

milionygyventojy
Per septynius metus priaugo 

1,040,205
Oabartiniu laiku CYiicajęa tū

li 3,741,910 žmonių, taigi arti 
keturių milionų. Tokias skaitli
nes paduoda miesto knygius 
Frederick Bex. 1920 metais te
buvo tik 2,701.705- gyventojų, 
arba 1.040,205 mažiau.

Sulig miesto dalių bendras 
skaičius dalinasi sekančiai: 
South Sidė —1,516,874; West 
Side 1,605,749 
620,287.

padaro
pasitarimo su j J domu 

gatvė-|ai,krirn«s

ir North

y,rn 
pagal

sužinoti 
kolonijų

miesto 
arba 

balsuotojųmis ir žiūrinėjant kur iškabin- distriktų. Paėmę 
supranta- skaičių 1921 metais ir 1927 m.tą lentelė “For sale”, 

ma lengvai nupirksi tą kas ne
tinka tavo sąlygoms.

Tūkstančiai namų įvairiose reikalinga, 
C.hicagos vietose neteko vertės k,am 
ir greit bus nugriauti. Vieni jų 
paseno ir aidi sugriuvimo, kiti 
savo pastatymu ir įtaisymais 
nebeatatinka Šių dienų reikala
vimams. Kitose vėl kolonijose | 
namai brangsta, neatsižvel
giant į jų išvaizdą. Kodėl? To
dėl, kad žemė ant kurios tu 
namai stovi eina brangyn. Na
mą gali pastatyti už tą i>ačią 
kaina ka ir astuoni metai at
gal, l>et sklypo žemės jau ne
gausi.
Žinoma, atspėti puolimą ir ki

limą kainų gali tik patyrę ir 
prasilavinę real estate žinovai, 
kurie metai iš metų darbuojasi 
toj pačioj srity. Sakysim, da
bar yra pranašaujama, jog a- 
pielinkė prie ežero kranto tu
rės pakilti. Kaipo įrodymą pa
duoda faktą, jog jau dabar 
ten pradedama statyti aukštui 
namus, šalę 53 gatvės jau pa 
statyta debesiniai bokštai.

Yra šimtai kitokių 
kurie perspėja apie 
čias permainas, žmogus, kurs 
tą viską tėmija gali mums pa
sakyti kokią* vertę turės toj 
apielinkėj nekilnojamoji nuo
savybė už metų ar kitų.

— G. Lucas.

matysime kiek kuris 
yra pasidauginęs. Visa kas 

, tai . atsiminti 
warde” esame.

ward’ 
čia 
ko

VVard’as
Gyventojai

1921 m. in.

2

o
6

8
9

10

13

15
16
17
18
19
20

. . . 21
dalykų,-gg

23
24
25 ‘
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Vengrai Chieagoj stato 
kliubą

Nacionalinė vengrų labdary
bės sąjunga nutarė statyti Chi
cagoje namą $300,000 vertės 
prie 852-58 Altgeld gatvės.

Pirmam aukšte bus restora
nas, virtuvė ir svečių kamba
riai. Antram aukšte tilps au-‘ 
d i tori j a su tūkstančiu sėdynių. 
Trečiam aukšte bus įrengta 
masonų svetainė ir keli klubo 
kambariai.

36
37
38
39
40
41
42
43

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

.46
'47 .
i48 •
49 .
50 .

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas mcdikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, h visokių gerklės 1 gų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”t Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalcngvintų vartojant 
ij taip, kaip nurodyta, klauskit pas 
ūsų aųtickorių. Creomulsion Com- 

yany, Atiąotą, Cj.’ (»py)

sėkmingam gydymui pastovaus 
aulio, ėalčto, ir visokių gerklės

....55,468

....57,927

....61.273

....58,640

....52,642

....57,346
.... 51,372

55,994
....14,377
....52,427
....54,000

57,415
60,443
51,439
52,245 
55,573 
54.042

60,775
59,080
52,234
52,543
56,372
54,347
50,886
52,019

.56,645

.52,293 

.59,762 

.51,519 
55,830 
.59,805 
.53,995 
60,358 
56,071 
49,440 
53,730 
56,075 
48,475 
53,458 
52,775 
55,866 
52,740 
53,364 
44,442

Toks nuolatinis
augimas negali neatsiliepti į 
nekilnojamos nuosavybės vertę. 
Juk tuos žmones reikia k ui' 
nors sutalpinti, kitaip sakant 
statyti naujus namus ir plėsti 

'miesto rybas.
| Tiems, kurie sako, jog reai 
.estate kainos turės pulti, pa
tartina vieną dalyką: pažvelg

ei . aukščiau paduotas skaitli
nes.

3

^lc8j?o, Hlf

l’ruduUcos r. LorUlard Co, Ist. 17CO
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Aš ir mano
Aliejaus kurui S. V. 

nepritruks
<4 '. <» / ’ - -

' Buvo nemažai spėliojama ar
! tik netolimoj ateity nėišsisems 
kūrenamas aliejus.- Bet perei
tais metais tapo ‘surasta beveik 

. neišsemiamas aliejaus šaltinis, 
kurs galės patenkinti per ilgus 
laikus/ vartotojų Reikalavimus.

Dabartinė aliejaus produkci
ja siekia 2,500,000 bačkų į die
ną, kurių pusė tenka kūreni
mui maždaug 6,000,000 namų. 
Kadangi aliejų vartoja tik apie 
milionas šeimynų, tai nėra jo
kio pavojaus pritrukti.

Klausimai

Grindys virtuvėje

1. KLAUS. Pasakykit man
kokios grindys geriausia tinka 
virtuvėje? —J. č.

ATS. Tur būt dauguma žmo
nių sutiks, kad geriausia yra 
vartoti, taip vadinama “linole- 

I um”, kurs yra sanitariškas ir 
patogus, žinoma, reikia pirkti 

'geresnės rųšies.
Pamaino stiklą.

2. KLAUS. Man
kad esą išrasta medžiaga, 
pilnai pakeičia stiklą ir 
daug pigesnė. Ar tinka ji 
tojimui? — K. P.

ATS. Kalbamas stiklas 
ma naudoti įvairiems
kiams ir yra pakankamai tvir
tas, kad atlaikyti vėjus. Kai
nuoja aštuonius kartus pigiau 
negu paprastas.

pranešė, 
kuri 
yra 

va r-

«alt- 
huotl-

OLD COLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretes

Išrūkysi vežimu ir kosulio neturėsi.
Vn.dukifift D. Lnrlllu

1927 i
72,832
94,743
94,560
91,856
78,540
68,927

114,729
96,586
74,944
69,048
58,416
78,868
66,398
70,120 .

103.395
56,554
59,348
80,373
89,337
79,018
73,902
62,874 
69,584 
69,627 
61,812 
66,354 
63,819 
61,105 
63,215 
80,626 
66,371 
66,483 
56,863 
71,730 
59,482 
68,908 
95,830 
60,51d

110,434
91,581

105,105
64,283
66,709
58,707
60,914
63,776
72,321
68,931
83,455
81,191

gyventoją patiltai tas palies išorinę iš
vaizdą ir spalvas, jei archi
tektai, statytojai ir artistai yra 
teisingi savo pranašavimuose.

Senoviškas sugurpavimas 
ncėks savo vienodumo, mono
tonijos ir bus pakeistas įvairia 
ir gražia medžiaga, spalvomis 
papuošta.

Telephone Hepubliv 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Kockwcll St.

CHICAGO. 1LL.

Pastatymas laipsniškai Statyba Chieagoj ir ki
eina pigyn

Darbininkų algos liekas tos pa 
čios

tuose miestuose
Ką mes gaunam ir ko 

netenkant

——- " 1 '■ ■—

jei nori ISmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Garsinkilės Naujienose

$275,000 už kampą ant 
Kedzie Avė.

Kiekvienas žinom, kad įsi
gyti namą reikalinga pinigų. Ir 
dažnai tenka nemažai pasiau
koti, kad atsiekus užbrėžta 
tikslo. Vienas, kitas smagumas 
prisieina atidėti į šalį. Maži
nant išlaidas, atidedam pirki
mą automobilio vien dėl to, kad- 
turėti savus namus.

šitie suvaržymai laikui 63- 
• gant apsimoka. Jie duoda gali- 
'mybės aprūpinti sau ateitį ir 
ne retai sukrauti turtą. “Iš 
rankos į Durną” gyvenimas 
dabartinėse aplinkybėse gali 
atnešti daug nesmagumų. Tik 
žmogus turintis nekilnojamą 
nuosavybę vertas savo ir kitų 
pasitikėjimo.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINASIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atailankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kurks neklaus jūsų 
kur ir kas jums .<dcaųda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLĘY
20 W. Jackson Blv., netoli Štate St. 
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit «levatoriij 

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

—

Musų miestus gali pasidi
džiuoti prieš kitus tuomi, kad 
jo augimas nepastojamai tę- 

js sias iš metų į metus. Per šiuos 
mėnesius Chicaga 

nesiskiria parodė tiek gyvumo, kad “subi- 
tino” visus kitusv,miestus. 

sin- ‘ “Tėvas Knickerbockor* 
mo- New Yorkas nuo $750,692,000 

į $682,-

| Statybos kainos palengvoj 
puola šiuose metuose, bet vis- devynerius 
gi dar daug kuom 
nuo praeitų penkerių metų.

, Iš kiekvienų $5 išleistų 
tybai, $3 
džiugai, o likusieji $2 — (lai- 1926 metais nupuolė 
bininkams.

I Per tam tikrą laiką mūrinin
kų algos vis kylo, bet prade
dant 1923 metus medžiaga ėjo 
Pigyn. 1

Brangiausiai! kainavo namo nukentėjo. Gal būt, kad “flive- 
pastatymas, tai 1919 metais ir'rių” išnikimas padarė tuos 
pirmoj daly 1920, nes tada me- nuostolius, o Chicaga tuom tar- 
džiaga stovėjo nepaprastai au- pu auga po senovei.
kštai. Bendos irgi nepasiliko ' štai visos skaitlinės diaes- 
vietoj ir mainėsi sykiu su niuose Amerikos miestuose per 
brangumu arba pigumu pasta-1 paskutinius devynerius rnėne- 
tymo.

I Ateinančiais metais 
permainų nenumatoma.

maždaug tenka

didelių

Kokie namai bus stato
mi ateity

Architektai spėja, jog turėsią 
daug spalvų

Trobesiai ateity bus statomi 
visiškai kitoki negu dabar. Y-

>714,000 1927 m.
VVillium Penn miestukas ar

ba kai|) kiti vadina Philadel- 
phia taipgi gerokai sumažėjo.

Statyba Fordo mieste 
nūs su pereitais metais

sulygi

tuos

sius 1927 metų.
New York ........ $682,714,000 
Chicago ...".....  277,678.00
Philadelphia ....... 96,664,O(X)
Detroit ........... 115,666,680
Cteveland ........... 32,674,000
St. Louis ........... 31,313,000
Boston .......  40,875,1X10
Pittsburgh ........ 28,575,000.

Kambarių ventiliacija 
svarbus dalykas

Lawrence avė. National 
Bank nupirko iš Max ir Ernest 
Messner pietinį Lavvrence ir 
Kedzie avė. kampą už $275,000. 100,

Nuosavybės frontas ant Ke
dzie avė. yra 75 pėdos ir ant 
Lawrence avė. 125 pėdos.

Kad žmogaus sveikata Žy
miai priklauso nuo įkvėpiamo 
oro, tur būt niekas neabejoja. 
Miesto valdžia kreipia daug 
domės į tai, kad viešose vieto
se, kaip tai mokyklose, teatruo
se ir tt. butų tinkama venti
liacija.

--  tyras oras ofisuose Ir 
Pereitos savaitės biznis gyvenamuose kambariuose kaž 

-----------  kodėl bijomąsi įleisti. Visi žino 
Nekilnojamos nuosavybės naudą, bet neprisirengia atlik- 

apyvarta pereitoj--savaitėj reiš- ti reikalingus žngsnius. o tuo
kėši sekamai: tarpu žmonės namuose pralei-

Transferuota 2,205—$4,323,- džia daugiau laiko negu bile
042; J • kur kitur.

Skolinta 2,166— $11,541,861'' Naujos rųšies ventiliatoriui 
Leidimų statyt 233-17,710,- yra labai praktiški. Jie įveda

mi į langą ir sukdamiesi pra
skečia orą ir sykiu sulaiko

Jlaminkitac NaniionnoD kurs kartais esti UalulllhlttRl llaUjluIlUvP /kenksmingas. .......

AR JUS BANDĖT

Jūsų groserninkas par
duoda ją

LIETUVIS AKIU SPECI ISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

eąti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuimsi kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė ątydu atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj 10 iki l.vaL po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tol. Koulevard 7589

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

' - 1 Lik' i'A .• į _ .k. —-4 /. i • ■. .. j l ’L'LAu:k V

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Swallow Coffee Mills
CHICAGO, ILLINOIS.

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsivestai namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai »— už keletu dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba etsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip gąljte 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 deparlmentus — Caluinet 0644-0645 
Atdafa iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commcrcial Avė. 
Teh Saginaw 4847
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MUSŲ MOTERIMS
1 puodukas rusvaus cukro 
1*2 puoduko bailaus cukro

SUŠALDYTOS SALOTOS

Veda Dora Vilkienė

PRIKIMŠTOS, KEPTOS 
BULVES

6 bulvės
3 šaukštai smulkiai sukapo

tų žalių pipirų.
šaukštai sukapotų petruš-•>

1 šauktas sukapotų svogūnų 
šauktai taukų

2 šauktai sviesto
’ > šaukštuko druskos
1 s šaukštuko pipirų
I šaukštai pieno 
1 šauktai 
6 šaukštai 
pinių.
I šaukštai

i vidurį, sudėk bliudan, supilk 
. kepintas petruškas, svogūnus 
I < te. Paskui sudek likusius pri- 
dėčkus ir su šaukštu ištrink ir 
išplauk. Sudėk atgal į bulvių 
luobas. Ant viršaus užpilk tar
kuotą sūrį sumaišytą su duo
nos trupiniais. Kepk pečiuje 

į bulves kokias 3 minutes, arba 
pakol viršus gerai neparus. Pa
duok stalnn karštas.

Viską kariu sumaišyk ir virk 
3 minutes. Duok atšalti, su
pilk i butelį ir gali laikyti, kaip 
prireiks.

•ŠUTINTAS DUONOS 
PUDINGAS

BLYNAI SU KOltNAIS

2 puoduku duonos trupinių 
puodukas miltų
puodukas mažų razinkų

l.j šaukštuko druskos
1 šaukštukas cinamonų 
:li puoduko migdolų

1

1

Ištrink sviestą
Pridėk miltus 
baking pauderiu ir druska.
Dėk prie mišinio iš sviesto ir 
cukraus miltus pamainydama 

sukapotų žvalių su vandeniu. Sudėk paskui
tvirtai išplaktus kiaušinius ir 

geros alyvos ekstraktą. Jeigu kepsite vienoj
blėtoj, tai reikės laiyti nekarš-

“cream cheose” 
sukapotu riešu-

IĮ SU Cukrum, I Vardą 4951 , ■ i m rūmu
persijotus su[^rHe Anielia Jarysz-Kauahillas jįi V iulKAS“LULtV iCH

in i>. rlihiubn AKU1ERKA .

1/2 puoduko
tų

1/2 puoduko 
pipirų

2 šaukštuku
V* šaukštuko paprikos
i/jj puoduko sukapoto pimen- tame pečiuje 45 ar 50 minutų;

to jeigu dvejose blėtyse, tai kep-
i/2, šaukštuko mayonniaise kitę tik 25 minutes.

dažnio
•/i šaukštuko išplaktos 

džios Smetonos
•3j šaukštuko druskos
Ištrink sūrį. sumaišius

alyva, druska ir paprika. Rri- 
dėk riešutus, pipirus ir pimien- 

A A 1 1*1 •

sal-

su

AKUfrERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31 -mos gatvta 

Tel. Yards 1119
Baigusi aha**’
rijos
ilgai praktika

3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

kolegijų;
Pennsyl 

ligun-

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

vanijoa 
bučiuose, 
n ingai 

' nauja, 
, se ligose prieš 
i gimdymo, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

patar- 
visokio-

Sustabdyk Pavojingą 
Kosulį

N.'le'nk kosuliui lAiivvstyti | pavojingą 
Htfą. Si’V.’Ih'h Couirh BhUriii greit pugel 

Ik'h. PraSnlinu gerklę 
kutenanti kosulj, ku_ 

kenkia nervams.
ir i.belnatn Htlprumul. 
1’nstovlo* gyduolė* 
,><r IR metilu. Ma
lonioj vartoi, aau- ' 
,?!os vaikama ir su- 
uiifltusiems. Aptieki. <e 
':6c ir 60c buteliai. 
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapidn, lowa. 
Nuo krūtinė* ir Kal
vos slogą vartok Sc- 
vera’a Cold Tableta.

sviesto
karšto vandens
“molasses” (si- to. Ant galo sudėk mayonnaise| 

ir saldžią smetoną. Sudėk bliu-Į

puodukas
puodukas

rapo)
šaukštukas sodos 
šauktukas “mace

t Vį puoduko miltų
2 šaukštuku baking pauderio, 

šaukštuk<y druskos
1'kiaulinis ! Sutarkuok luobų nuo
1 puodukas komų iš keno. ,"os orandžio.
Išmaišyk ir jaTsijok sausus' 

prideckus, išplak kiaušinį, pri- dėk į gerai išsviestuotą bliudą mas. 
dek prie miltų, taipgi pridėk įr šutink ant garo 2% valan- 
kernus. Jeigu bus pertjrsta, (]ų. Padabink migdolais, ir pa-' 
įpilk tniputį pieno. Kepk gi- duok stalan sekamais kietu ir 

verda 3 minutes. Perplauk bul-Hiuo.se taukuose, arba su seka- skystu dažniais: '
ve» pusiau, išimk su šaukštu .nu sirupu:

tarkuoto sūrio 
baltos duonos tru-

vandens.

Išrink gražias, lygias bulves.
Nuplauk ir kepk pečiuje 
landą. Sudėk petruškas, 
rus, svogūnus ir taukus, 
pink ir supilk vandenį,

Viską kartu sumaišyk.

j ledų 3 valandas. Paduok ant
i salotos lapų, apibarstyk smul-!

"kiai sukapotom pertruškom. Ge
tras valgis užkandžiu’ arba va- 

Su-Ikare, nes len?;/ai suviršklna-

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų
1 va- 
pipi- 

pakt^- GKĖPSŲ KONSERVAI
sįevera’slaMJGHMLSzįmI

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimą, ir galrou 

skaudėjimą

Jos. F. Budrik Ine
3417-21 So. Hals^d St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705 
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
jus galite gėrėtis geera mu

miniuose SU
A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh-

Rudeninis seezonas jau či 
zika ir futbolės sportu iš oi o jūsų pačių 
Brunswick ir R. C. 
man Radio.

šaukštu sviesto
šaukštas

dens
puodukas

cukraus
šaukštukas

I.štrkin cukrų 
dėk vandeni irI

pakol pasidarys lengvas
i kaip smetona. Padėk j

verdančio van-Į

kvortos grėpsų 
orandžiai

21/2 sv. cukraus
1 s v. besėklių

2

1 labai smulkaus

vanilijos.
su sviestu prl-

razinkų 
valai "škų ne-

SUS.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

iš

. Z. »

įplauk ir nuvalyk grėp- 
Virk g rėps u s. Perkošk.

sunką š orandž;ų, o 
ir skurelę sutark nok, paskui su

šali/pilk cukrų, sudėk razinkas. j 
stykjVirk 5 minutes, sudėk riešu-1 

šmotukais ir uždėk ant pudin-.tus ir dar virk kol bus tiršta, 
go. Viršui užpilk tokį pat da- Supilk j sti’lu . ‘
žalą, tik skystą, kuri padarysi;

' sekamai:
1 puodukas cukraus
I 8 šaukštuko maltų 

dikų 
šaukštukas miltų 
šaukštukas sviesto 
puoduku vandens 

mace” 
kurnu

gvaz- 9

1
2

lengvo džiaugda-
musu Radio De-

Atvvater Kent vė
liausi m< dėl i a i 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshman vėliau
si modeli; i kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir ; ukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krųyoje *»ž

Užlaikome vė
liausius Uruns- 
wick ir C»lumbia 
Uetuvišku i Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk 
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk 
partamentą. Viskas naujas, tl.delis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 vaiand ii. Nedėliomis iki l po pietų.

Tris Rdio eee.xpertai vis; dos jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
Šitą kuponų pričiupdami mums arba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicpgos Radio Stotimis.

Adresas

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedalioj pagal sutartį

' .VI

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
<lor yra padarytus iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Italifiko 
talko. Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumų —y raminu... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvienų kartų 
pakeičiant palas.

*

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

(IT( H1LI DAŽALAS
tuzinu tomą t ų 
žal: pipirai 
svogūnai

puoduko cukraus 
kvortą acto 
šaukštu 
šaukštu 
šaukštą 
šaukštą 
Šaukštą

Nuplikyk ir nulpk tomates, į 
, virk 10 minutų, supiaustyk, viską kartu sudėk,. 

pridėk virk ant ant mažos ugnies 3 
ir,

2
>2 šaukštuko 
1 šaukštukas 

molo
1 šauštiikas vanillos.'
Visus sausus pridėčkus per-! 

sijok keletą sykių”'paskui už-1 
pilk vandeniu 
nuimk nuo ugnies, 
sviestą ir vanilių. Vartok karš- valandas. Supilk į butelius 

užliek butelius liaku.

krak-
1

druskos
maltu gvazdiku 
maltų nutmeg 
malto imbiero 

“all špice”

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

ta.

Mes taisome senus ir. naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. ' 
Bridgvporlo Furnitūrų Co., 3224 S. 
Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Manus# ('uitis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Ilockwell 0762 
Namų Hock. 847!)

( HOW-CHOW

čou!i-flower” (ko-

16
6

agurkų 
žalius pipirus 
raudonus pipirus

2

ver

'TheRooseveltSmartShop
3221 West. Roosevelt Rd.

Kviečia lietuvius atsilankyti į atsakančią ir vienos kainos krautuvę 
tSKILMINGį ATIOARYMį 

/y I

Mes turėsime 5 dienas išpardavimą, tose dienose čia 
gausite geros vertės tavorus pigiau negu kur kitur.

ŽIEMINIAI KAUTAI
Naujų ir gražių rudeninių spalvų, gražiai trimuotf A pa 
su šiais kailiukais: Burbo, Voverės, Lapės, Vilko,\ EB
Martin, Badger, Civet Katės
Kumeliuko kailio kautai. C7O CA
tiktai
Pilnas pasirinkimas seal leopardų ir kitokių K A
kailinių kautai I «vU
ARABIŠKŲ AUDEKLŲ SUORT KAUTAI, turtingu rudeninių spalvų, gražu
mas kuris teikia malonumą žiūrėtojams. Kailiukais grimuoti ir jię_trimuoti, 
šilkiniais pamušais, nepaprastos 
vertės

•/j kvortos mažųjų s vogtinų
1 didelis

pustai) 
mažų 

mažus 
mažus
puoduką druskos 
šaukštu muštardos 
šaukštas “tumeric” 
kvorta acto.

Nulupk svogūnus, tegul
da vandeny 10 minutų, paskui 
nusunk. Padalink kopūstų gal
vą į mažas daleles ir įmirkinus 
sūriam vandeny laikyk pusant
ros valandos. Sudėk svogūnus 
vienan bliudan, kopūstus, agur
kus ir pipirus kitan bliudan. 
Pridėk druskos prie 3 kvortų 
vandens, tegul verda 10 minu- i 
tų. Nuvalyk ir nulupk daržo
ves, apipilk dažoves tuo drus- 
kuotu vandeniu, tegul pastovi 
per naktį. Nusunk ’ vandenį ir 
sudėk daržoves puodan. Su- 
mai^yjk muŠtardą ir gomerlc 
su Vi puoduko vandens ir už
pilk ant daržovių. Užpilk actą 
ir tegul beevik užverda. Taip 
laikyk valandą laiko. Paskui 
supilk į sterilizuotus stiklus 
padėk žiemai.

BALTAS KEKSAS

ir;

tau-

$22.50 
DflESIŲ IŠPARDAVIMAS

Velvetines — Satininės — Crepea. Gražiausių spalvų 
kokias tik galima gauti
Taipgi nepaprastos vertės 
tiktai po

Dešimtį nuošimčių nuleidžiamo už rubus čia nepaminStufl.
Jei rūbui nepatiks, pinigai bus grąžinami. Atsilankykit anksti ir išsirinkt 

geriausius. Krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto.
Atdara utarninko, ketverge ir subatos vakarais.

The Roosevelt Smart Shop

IR $34.50

$14.75
$24.50

1/2 puoduko sviesto arba 
kų

1 puodukas cukraus
1 2/3 puoduko miltų 

sijok keletą sykių) 
kiaušinių baltymai 
šaukštuku baking powder 
šaukštuko druskos 
puoduko šalto vandens.

(per-

3

*/2
Vanilos arba citrinos ekstrak
to.

Phone Ofiso Canal 4922
Phone Rez. Victory 7516

DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kraujo ir Slapumo analyza . 
Valandos: 1-4 Ir fl-8 vak.

1800 So. Halsted St. 
Chicago

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

■’t ■■................... '■

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, iiskyrue ketvergų.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. Stato SU Room 1BU 
Tel. Dearborn 2784 

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

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

Nedėliomis ubo 10 lyto Iki 12
TeL Tardo 0141

Bylos visuoso teismuose. — Ab
straktai, — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgiflams.

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAH^
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Ud 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dienų.

Res. telephono Plaza 82K

Z

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Nakti 
South Shore 2238, Boulevard 4186

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Te!. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

ADVOKATAS
11 S. U Šalie St., Room 20Č1

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pitnyčioi

t

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vertikų 

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

arti ylst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomls ir iventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. ŠHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358 

................. ■ .......................... ■ >

lietuvis Kont rektorius
Suvertam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam, 
ant lengvo ilmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

' \
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Bditor P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111. 

Telephone Roosevelt 85W

Subacription Ratas i
|8.M per year in Canada
|7.00 per year outsida of Chicago.
|8.00 per year iu Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Mattar 

March 7th. 1914. at tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilakiriaat 
sekmadienius. Leldtia Naujiena Ben
dros!, 1789 So. Haleted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8504.

Uisimokijlmo kainai

Chicago ja — paltu:
Metams —....  -------- _ |8.00
Pusei meti .....____ «...------- __ 4.H
Trims minesiams____________ 2.60
Dviem mėnesiams —_______ 1.59
Vienam minėsiu! ___________ .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija  ------ —,  8c
Savaitei ------------ ----- —-------— 18c
Minėsiu! 76c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paltai

Metams _ 17.00
Pusei metų ...........   8.50
Trims mėnesiams ---------------- 1.75
Dviem minesiams  1.25 
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir Idtur uisieaiuosei 
(Atpiginta)

Metams—------ $8.90
Pusei meti _ _____ ______ „ 4 JO
Trims minesiams XM
Pinigus reikia sijai! palto Mono y 

orderiu kartu su uisakyma.
;,S~ttt- -------------------- rr

VĖL SUŠAUDYMAI

Čia kalbame ne apie Lietuvą, bet apie Sąjungą Sovie
tinių “Socialistinių” Respublikų arba SSSR.*

Telegrama iš Maskvos praneša, kad Kamenec-Podols- 
ske pasibaigė byla prieš 50 žmonių, apkaltintų užsiėmus 
šnipinėjimu sovietų Ukrainos teritorijoje Lenkijos nau
dai. Penki svarbiausieji kaltinamieji nuteisti sušaudy
mui, likusieji penkiems iki dešimčai metų kalėjimo.

O prieš 10 metų, kai bolševikai nuvertė Laikinąją Re
voliucinę Valdžią Rusijoje, tai vienas pirmųjų jų dekretų 
buvo mirties bausmes panaikinimas. Tuo dekretu mirties 
bausmė buvo panaikinta net už sunkiausius nusidėjimus, 
atliktus karo metu mūšių lauko srityje!

NUODINGŲJŲ gazų gamyba sovietijoje
j /

Pasak Maskvos “Pravdos“ iš spalių 2 d., diktatorius 
Stalinas pareiškė:

“Mes turime 37 dirbtuves nuodingiems gazams ir 
padegamomsioms bomboms gaminti. Mes ruošiamės. 
Karas, kurį mums užkars vakarų Europos valstybės, 
yra neišvengiamas (! “N.“ Red.). Aš bijau, kad jisai 
įvyks jau 1928 m.”
Štai kaip kalba galva valdžios, kuri giriasi esanti 

“vienintelė“ tikra kovotoja už “pasaulio taiką“!
Sakyt, kad jau gal ateinančiais metais įvyksiąs karas 

ir kad Rusijos valdžia skubiai ruošiantis prie jo, gamin
dama 37 fabrikuose bombas miestų'deginimui ir nuodin
guosius gazus žmonėms troškinti — ar tai nereiškia kur
styti prie ginklavimosi visą Europą

Kaip galima dar aršiaus varyti militarizmo propa
gandą pasaulyje, mes neįsivaizduojame.

Ir kam ši propaganda reikalinga? Nėra jokios abe
jonės, kad nė pats Stalinas visai netiki tam, ką jisai plepa 
apie “neišvengiamą karą“. Nes tai iš viso yra nonsensas. 
Karo išvengti galima, jei tik valdžios nori jo išvengti. 
Antra vertus, yra tuščias prasimanymas sakyti, kad šian
die bent viena šalis pasaulyje rengiasi užpulti Rusiją.

Vienintelis tos šlykščios militarizmo propagandos 
tikslas tai — nugąsdinti Rusijos žmones, kad butų patei
sintas kruvinasis sovietų veldžios teroras!

...........—| ——II ■1——^—-

: Apie Įvairius Dalykus :
_______________________ - - ----------------------

Ar žinote, kas ištiktųjų 
jums kenkia?

Ar jus nuolat sergate ir tikrai nežinoda
mi kaa jums* yra, jmgclbėkit gamtai valgant 
lengvai virškinamus valgius, užlaikant skil
vi Kuosai būdami daug atvirame ore.

Kitas puikus dalykas dol pagelbėjimo gam
tai, tai vartojimas Tanlac ir jus pamatysi
te k»» net vienas butelis gali jums padaryti.

Mrs. Annle Webb, 713 S. Kates St., Ha 
ginaw, Mich., sako: “Aš labai daug ken
tėjau nuo gasų viduriuose ir tik galėjau 
valgyti keletą valgių be užkietėjimo. Aš 
bandžiau keletą gyduolių, bet jos man ne_ 
pagelbėjo kol nepradėjau vartoti Tanlac,' Aš 
dabar galiu valgyti viską, miegu gerai ir 
Jaučiuosi gerai."

Tanlac yra vienatinės gyduoles, kuriomis 
galite pasitikėti ir jos greitai pagelbsti nup 
it bei no nusilpnėjimo, nuo galvos skaudėji
mo, nervingumo, praradimo apetito ir miego.

Tanlac yra geros, grynos gyduolės. Jos tu
ri savyje geras daržovių dalis, sutaisytos iš 
šaknų, žievių ir ž'edų, kurie yra pripažinti 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoela Nusipir- 
kit jų nuo savo vaistininko ir pradėkit jas 
vartoti tuojau. Jūsų pinigai bus grąžinami 
jei nepagelbės

Tanlac
įa MUJUON BOTTLES USED

ĮPirma3ienis, Spalis 24, 1927

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

Šiuomi pranešame, 
kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No. 
3121-27 So. Halsted St., 
persikelia j naujų vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musų “Show Room” 
bus dėl penkių automo
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname 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.

IŠRINKTI 62 SOCIALISTAI

Paskutinės žinios iš Norvegijos rodo, kad Darbininkų 
Partijos laimėjimas tik-ką įvykusiuose Stortingo (seimo) 
rinkimuose yra dar didesnis, negu buyo pranešta pir- 
miaus. Jos atstovų išrinkta ne 58 ir ne 61, bet 62.

Visos kitos partijos Norvegų atstovų bute turės 88 
atstovus, iš kurių yra 3 “tikrieji komunistai”.

Kadangi Norvegijos socialistai naujame parlamente 
turės beveik dvigubai dauginus atstovų, negu bet kuri 
buržuazinė partija, tai, einant parlamentinės tvarkos tai
syklėmis, karalius dabar privalo socialistam pasiūlyti su
daryti valdžią. Nemaloni “Dievo pateptojo valdovo“ pa
dėtis! Atžagareivių spauda rėkte rėkia, kad Darbo Par
tija esanti “komunistiška“ (kas yra melas) ir kad valdžios 
atidavimas į jos rankas pražudysiąs “tėvynę”; bet, antra 
vertus, karalius žino, kad parlamentinės tvarkos sulaužy
mas gali iššaukti pavojingų jo sostui komplikacijų.

NORVEGIJOS SOCIALISTŲ PROGRAMAS

Nors buržuazinė spauda gvoltu rėkia apie Norvegų 
Darbininkų Partijos “komunistiškumą“, bet jos progra
mas beveik kiekvienam punkte sutinka su tais progra- 
mais, kuriuos stengėsi įvykinti Danijos, Švedijos ir kitų 
šalių socialistai, kuomet jie buvo paėmę valdžią i savo 
rankas. v i Pi*

Norvergijos Darbininkų Partija reikalauja, pav. vi
siško nusiginklavimo ir siūlo pinigus, skiriamus armijos 
ir laivyno užlaikymui, suvartoti gamybos plėtimui, kad 
bedarbiai galėtų rasti darbo. Ji reikalauja taip pat, kad 
butų sudaryta prekybos sutartis su sovietų Rusija.

Sakoma, kad Norvegijos Darbininkų Partija stojanti 
ir už pasitraukimą iš Tautų Sąjungos — tai jau butų 
priešingas socialistų nusistatymui reikalavimas. Bet ši-; 
tam punkte telegramų pranešimais vargiai galima pilnai, 
tikėti. Kuomet Norvegijos darbininkai buvo bolševizmo 
įtakoje, jie, tiesa, buvo priešingi Tautų Sąjungai; tik so
cialdemokratai (kurie tuomet buvo atsimetę nuo Darbi
ninkų Partijos ir susiorganizavo į atskirą partiją) laikėsi 
kitokios nuomonės. Šiandie tečiaus Darbininkų Partija 
jau yra susiliejusi su socialdemokratų partija, todėl ten
ka manyti, kad jos pozicija Tautų Sąjungos klausimu yra 
tokia pat, kaip socialdemokratų, arba artima jų pozicijai.

Norvegijos darbininkai pirmiaus buvo karšti^roffi- 
bicijos šalininkai; šituo atžvilgiu jų galvojimas buvo pa
našus į suomių darbininkų. Bet gyvenimo praktika pa
rodė, kad prohibicija į blaivybę neveda; todėl Darbininkų 
Partija dabar protingiau sprendžia šitą klausimą. Ji 
reikalauja, kad svaiginamųjų gėrimų gaminimą ir parda
vinėjimą kontroliuotų valstybė ir kad pajamos iš šito šal
tinio butų apverčiamos socialinėms reformoms — darbi
ninkų apdraudai nuo ligos ir nedarbo, pensijoms seniems 
darbininkams, ir 1.1.

Apie tai, kad darbininkai, paėmę valdžią į savo ran
kas, turėtų vienu užsimojimu suvalstybinti visą pramonę 
ir prekybą, kad jie turėtų atimti teises “buržujams“ ir 
vietoje parlamento įvesti sovietus, — Norvegijos Darbi
ninkų Partijos programe nėra nė vienu žodžiu užsiminta. 
Taigi aišku, kad su leniniškais bolševikų absurdais ji ne
turi nieko bendra.

Galutinas Norvegijos Darbininkų Partijos tikslas yra 
socialistinės tvarkos įvedimas. Bet šitokį tikslą turi viso 
pasaulio partijos. • I A v
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Nedarbas įvairiose šaly
se. — Varlių gaudy
mo pramonė. — Val
džios išlaikymo išlai
dos. — Naujovinis lai
ko padalinimas.

Amsterdamo Tarp ta utinės
Amatininkų Unijų Federaiijos 
Biuras surinko žinias apie ne
darbą įvairiose šalyse. Pasiro
do, kad Europos šalyse nedar
bo problema nėra tiek aštri, 
kaip ji buvo seniau. Išimtį su
daro tik Rusija ir Italija. 

*Austrijoj, pavyzdžiui, birže
lio mėnesį pašalpa buvo duoda
ma 158,821 bedarbiui. Kiek 
ankščiau šelpiamų bedarbių 
skaičius siekė 181,175. Čeko
slovakijoj gegužės 1 d. buvo 
įregistruota 60,260 bedarbių; 
praeitais metais tuo pačiu lai
ku bedarbių skaičius siekė 
6‘J,098. Bedarbių skaičius kiek 
padidėjo Danijoj: šią vasarą 
jų buvo 53,557, o praeitų me
tų vasarą 45,200. Olandijoj 
gegužės 1 d. buvo įregistruota 
56,634 bedarbiai .

Norvegijos darbo biurai geg. 
16 d. turėjo suregistravę 27,- 
406 bedarbius; praeitais me
tais tuo pačiu laiku 'darbo ne
turėjo 21,791 žmogus. Švedijos 
profesinės sąjungos, kurioms 
priklauso 258,333 nariai, geg. 
1 d. raportavo 31,882. bedarbiu. 
Tačiau apskaičiuojama, jog tuo 
laiku viso Švedija turėjo apie 
60,000 bedarbių.

Italijoj nedarbas žymiai pa
didėjo. Balandžio pradžioj be
darbių buvo 227,947, o 61,599 
dirbo tik dalį laiko. Praeitais 
metais bedarbių buvo 109,471, 
o dalį laiko dirbančių 8,333.

šiais metais Rusijoj pasireiš
kė didelis krizis pramonėj. Pa- 
darinyj geg. 1 d. registruotų 
bedarbių buvo 1,428,000. Dabar 
jų priskaitoma apie pusantro 
miliono.

Pinigų valiutos stabilizavi
mas pagimdė nedarbą ir Fran- 
cijoj. Birželio pradžioj bedar
bių skaičius siekė 47,827. žie
mą jų buvo daugiau.

Belgijoj atsitiko tas pat, kas 
ir Francijoj. Praeitą rudenį ten 
irgi buvo pinigai* stabilizuoja
mi. Geg. 1 d. tikrų bedarbių 
ten buvo 10,609, o tokių, ku
rie dirbo po dvi ar tris die
nas savaitėj, 21,306.

Praeitais metais Vokietijoj 
siautė didelis nedarbas. Bedar
bių buvo priskaitoma 1,740,754. 
šią vasarą jų skaičius nupuolė 
iki 806,000. Vadinasi, susima
žino daugiau, negu du kartu.

Anglijoj birželio 1 d. 1926 
metais bedarbių buvo 1,675,- 
600, o šių vasarų tuo 
pačiu laiku 1,050,000. Dabar
tiniu laiku bedarbių ten yra 
dar mažiau.

Geg. 1 d. Lenkijos bedarbių 
skaičius siekė 195,363, o geg. 
I d. 1926 m.—303,720. Reiškia, 
darbai ir Lenkijoj žymiai pa
gerėjo, nežiūrint j politiškus 
neramumus.

Vengrijoj geg. 1 d. bedarbių 
buvo priskaitoma 17,120. Pra
eitais metais jų buvo nepaly
ginamai daugiau.

* * *
Pasakojama, kad kanadietis 

franeuzų kilmės duodavo tokį 
patarimą:

“Paimkite didelę, ir riebią 
varlę ir nukirskite jai kojas. 
Nulupkite nuo kojų odą, o 
paskui įmerkite jas į sūrų van
denį. Po |o pakočiokite jas 
miltuose ir kepkite svieste. Kai 
iškepsite varlės kojas, tai jus 
turėsite tikrą vištieną.”

Nors Amerikoj yra daug 
žmonių, kurie niekuomet dar 
nėra bandę “varlienos”, bet 
varlių vartojimas piaistui su 
kiekvienais metais vis auga. 
Daugiausia jų sunaudojama 
didmiesčių viešbučiuose ir res
toranuose. Pirmoj vietoj sto
vi New Yorkas, Bostonas, St. 
Louis, Chicago, Philadelphia, 
Balt i m ore, San Frąncisco, Wa- 
sliingtonas ir New Orleans. 
Kiti didieji miestai— Detroit, 
Cincinnali ir Minneapolis ma
tomai, dar neįprato žaliukių 
valgyti. Rinka ten varlėms ne
didelė.

Kol kas dar pasitenkinama 
natūralinėmis varlėmis, t. y. 
nebandoma užvesti varlių ūkiai, 
kur jos speciaiai butų augina
mos. Bet nežiūrint į tai,, var
lių gaudymo pramonė vystosi 
visose valstijose. Kadangi dau
gumoj vietų pasitenkinama lo
kalinėmis rinkomis, tai paduo
ti tikslių žinių apie sugaunamų 
varlių kiekį nėra jokios gali
mybės.

žuvininkystės biuras apskaį- 
čiuoja, kad kas metai Ameri
koj sugaunamos varlės sveria 
apie 1,000,000 svarų. Gaudyto
jai už tą kiekį gauna maždaug 
$50,090. Bet viešbučiuose ir 
restoranuose publika sumoka 
apie <$150,000 už keptas varlių 
kojas. Kainos Varlėms labai 
įvairuoja; viskas priklauso nuo 
vietos r laiko, o taipgi nuo 
varlių didumo. Prirengtų var
lių kojų svarui mokama nuo 
12>/2 iki 50 centų. Už tuziną 
gyvų varlių mokama nuo pen
kių centų iki keturių dolerių.

1908 m. Amerikoj buvo par
duota 250,000 svarų varlių, ku
rių vertė siekė $42,000. Nuo 
to laiko varlių vartojimas mais
tui nuolat didėjo.* * *

Kiekvienas Meksikos pilietis 
kas metą moka $10.50 palaiky
mui savo valdžios, —nuciona- 
.les, valstijos ir municipalės.

Įdomu palyginti tą skaičių su 
kitų valstybių mokesniais. Pa-

. ' GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Bivd.

TELEFONAS CRAWFOftD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

ff. ■imu1 »

j NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare.

I Nedčldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

si rodo, kad anglui valdžia at- 
s/eilia $88.77; argentiniečių i 
$62.22; australiečiui $56.89;, 
belgui $52.36; franeuzui $45.- 
37; kanadiečiui $42.86; ameri
kiečiui $32.76 ir vokiečiui $29.- 
05. Rumunijoj, Kolombljoj, 
Venczueloj ir Brazilijoj val
džios išlaikymas atsieina net 
pigiau, negu Meksikoj.

Pravartu pažymėti ir tą fak
tą, jog juo tolyn, tuo .valdžios 
išlaikymo išlaidos darosi dides
nės. Pavyzdžiui, 1908, 1909 ir 
1910 m. Meksikos valstijos su
rinko $33,500,01X1 mokesniais, 
o 1923, 1924 ir 1925 m. tie mo-
kesniai sieke $73,000,000.

Išlaidos, surištos su centra- 
linės valdžios palaikymu, dar 
labiau padidėjo. Pirmuoju pe
riodu (nuo 1908 iki 1910 m.) 
nacionale valdžia surinko $271,- 
000,000 mokesnių, o antruoju 
periodu (nuo 1923 iki 1925 
m.) mokesnių jau buvo surink
ta $710,000,000.

Visų tų skaiičų reikšmė yra 
ta, kad valdžios išlaikymo iš
laidos 
ga.

nepaprastai sparčiai au-

* * *

Vis 
Lybių 
laiko

daugiau ir daugiau vals- 
pradeda priimti naują 

padalinimą. Para dalina
ma nebe į dvi pusi, kurių kiek
viena susideda iš dvylikos va
landų, bet tiesiog į 24 valan
das. Sulig naujojo laiko pa
dalinimo, reikia sakyiti “try
likta valanda“, o ne “pirma va
landa po pietų’’.

Prieš keletą menesių nauja
sis laikas tapo priimtas Vokie
tijoj. Sakoma, kad žmonės 
labai sunkiai prie jo pri
pranta. Bet kuomet pra
siplatins laikrodžiai su nau
jais ciferblatais, kur laikas 
bus skitomas nuo pirmos iki 
24-tos valandos, tai ir žmonės 
apsipras su naujove.

Įdomu pažymėti, kad dalini
mas dienos į 24 valandas nėra 
naujas dlykas. Istorikui įrodi
nėja, kad pabaigoj penkiolikto 
šimtmečio Vokietijoj buvo vie
tų, kur laikrodžiai turėjo 24 
valandų ciferblatus. Tos rų- 
šies laikrodžiai buvo vartojami 
ir renesanso gadynėj.

—K. A.

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

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

r=J r=J'[=J r=J t=J '

Pranešimas
MICHIGAN CLEANERS

Jau nėra daugiau prie
3511 S. Halsted St. Dabar randasi di
desnėj ir gražesnčj vietoj, didžiausioj 
vietoj Middle West

1339-51 W. 63 SI.
Kviečiame jumis atsilankyti į musų 
naują ir patogią vietą ir pažiūrėti kaip 
atsakančiai mes atliksime jums darbą. 

Visi telefonai

Normai 5400
n=ą=ą=i[=H=in=H=j|xJ
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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, iLL.

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. M AHGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nu< 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

.......................... .. ............... II .........— ! I -J

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare 
Res. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

ValandosJ nuo 9 ,ki 11 vat ryte;
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, JII.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

........................................................................ ■ ■ . ! R

t A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avo.

Tel. Lafayette 4146
__ , . J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos '/ nuo g j^į 9 vai. va]c_

.. .....................................................................,/

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

4645 So. Ashland Avė. ■ 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.
" ■ i. į ■■■■j 1 —'

- ■«.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaio 

Nedėlioj pagal sutarti I 
8401 SOUTH HALSTED STREI i 

CHICAGO, ILL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių 'l

Roseland
Bolševikėlių didelės bėdos it 

baimės. — Komisarų lėbavi
mas. — Desperacija dei mo
kyklėlės. — Bolševikiška pir-

tynas. * Jis gaudavo visus įsa
kymus ir skubiai perduodavo 
‘‘pieškopi”, kol dar nepaseno, 
nes ant rytojaus, vėjui atsigry- 
žus, galėjo ateiti visai priešin
gas įsakymas.

Martynui apleidus Hoselandą, 
musų bolševikėliai liko kaip bu- 
rys avių be piemens: mina ant 
vietos ,ir nežino nė.ką daryti, 
nė kur eiti. Net ir Zonė, ir ta 
‘‘be pometės” liko.
daug žinodavo, daug kalbėdavo, 
n; t ir įsakymus davinėdavo. O 
dabar, be Martyno, ji sėdi su
sirinkimuose nusiminus, tyli, 
akis įdelbusi į vieną vietą, tar
si nejausdama ir negirdėdama

ir jų tėvai, kurie ir sudaro pub
liką. Tuo bildu ant vaikučių už
dedama pareiga vilkti bolševi
kišką vežimą. Taigi, jei griūtų 
draugijėlė, griūtų ir visos bol- 
levikiškos partijos ir kuopos, 
nes nebeliktų kas jas vežtų.

Todėl tai tok j sumišimą ir to
kią baimę sukėlė tarp bolševi
kų įkūrimas lietuvių kalbos mo
kyklėlės.

ją, kad jis jiems visą biznį su
gadino, parodydamas nuogą pa
veikslą Rusijos ir klaikiojoje 
gyvenimą. Juk kiekvienas aiš
kiai pamatė, kad Rusija yra ne 
darbininkų rojus, bet stačiai 
pragaras ir, žinoma, daugiau 
bolševikų tauzij imama netikės 
ir, kas bolševikų komisarams 
baisiausia, nSbeaukos bolševi
kiškam hunibugui. —Matas.

tisu

Vietos bolševikėlių lagery di-

Pirmiau

džiausiąs sunarnąs, didilausm] kas dedasj
baime. O tai dėl to, kad juos J'
apspito įvairios bėdos, bėdos, 
kurių raudonieji biznieriai, nė 
kilbasninko padedami, negali 
nusikratyti.

Pirmiausia,

Iš tos nelaimės betgi komi- 
■iurai mus tavorščius išgelbė
jo, paskirdami jų dvasišku va
du raudonąjį kilbasninką. Ga- 

juos apk ido jų vęs tokią augštą vietą, jis iš di-
svarbiausias dvasiškas vadovas delio džiaugsmo surengė didelį 
Martynas, l'ai labai didelis smū
gis. Bolševikai nėra pratę sa- 
vystoviai galvoti ir savystoviai 
veikti, nes visuomet laukdavo 
paliepimų, įsakymų ir patari
mų “iš augstybių”.

, kad bolševikų “princi- 
ir taktika keitėsi sulig to,pai

kaip vėjas putė. O kad jie mai

1 anketą viename kabarete. Pa
sikvietė Driulį, Kvailonį, Pus
kvailį ir visą virtinę komisarų. 
Pasikvietė dar ir keletą turtin
gesnių biznierių. Bet “pieškos” 

. Taip buvo; tai ne vienos nekvietė, kad ne- 
‘ gadintų ūpo (Juk ir kunigai į 
savo pokilius parapijonų ne
kviečia, tai nė norėt negalima, 
kad ir komisarai susidėtų su 

šoko, gėrė

Pastaromis dienomis bolševi- 
kėlių baimė, po biskį ėmė at
slūgti, pamačius, kad mokyklė
lė yra įkurta ne tam, kad ką 
nors griauti, bet kad užpildyti 
labai reikalingą spragą: pamo
kinti vaikučius lietuvių kalbos, 
kurios nemokina nė bolševikai 
savo draugijėlėse (tiesa, jie ne
va mokindavo, bet Martynui iš
važiavus, kalbos pamokos panai
kinta) ir jų daugiau nebeduo
dama), 
kosi ir, 
1 ingai

Svečias iš Washingtono
Lietuvos psiuntinybės Wash- 

ingtone sekretorius ir laikinai 
einąs Pasiuntinio pareigas, p. 
M. Bagdonas, atvažiavo Chica- 
gon praleisti keletą dienų sve
čiuose pas savo gimines. Prie

progos atsilankė ir vietinių lie
tuvių laikraščių redakcijose, 
kur kalbėjosi daugiausia žinių 
iš vVashlngtcno , prisiuntlmo 
klausimu.

»’ I
P. Bagdonas dar yra jaunas 

vyras. Prieš keletą metų jisai 
gyveno Chicagoje ir ėjo moks
lus Chicagos Uhivers/eie, 
Kun. Aalbavičiųs, kuris yra 
artimas jo giminė, jį rėmė.

Paklaustas, ar Lietuvos vy- 
panai kinti 
Jungtinėse 

atsakė, kad 
Amerikoje, 

didelė lietu- 
Lietuvai reikią

riausybė neketina 
savo pasiuntinybę 
Valstijose, svečias 
ne. Jo nuomone, 
kur randasi tokia 
vių kolonija, 
turėti savo diplomatinį atstovą, 
o ne vien tik konsulus.

vėjo, tai “pieškos
nebt'suspėdavo taip greitai mai- “pieštomis”), l’žč 
nyti savo frontų, tai ir reikėjo,1 iki poryčių. Gal kelios šimtinės 
kad visus įsakymus davinėtų buvo prašvilptos.
vi.-š.mės, nes kitaip nebūtų ga- i T()kje |e|>avimai niekanl 11C_ 
bma buvę pala.kvt. d.seiph- (la naudillgi. Neišsj() naudos 
nos . arpinin u aip vii.su favorščiams. Biznieriai ėmė
nių" ir "pieskų n- buvo Mar-1 jr ju(Atig ..pieį_

koms” ir net pašaliečiams, kaip 
komisarai lėbauja kabaretuose. 
Dabar “pieškos” nepatenkintos, 
kad juos pažeminta ir pokilin 

komisarais nepakviesta;
si gi žmonės tuo komisarų 
bavimu yra pasipiktinę ir 
virai sako:

—Palaukite, ateisite pas mus 
i aukų rinkti, tai stačiai ir pa
sakysime, kad patys atiduotų 
as šimtines, kurias pralakė ka- 

: barete, — tai nereikėtų 
, kaulinti.

Tai antra nelaimė.
Bei tos nelaimės dar 

| teko. Ėmė ir susikorė 
| klausoma lietuvių kalinys mo
kyklėlė, kurioj vaikučius mo
kinama lietuvių kalbos. Rodos, 
įsteigimas mokyklėlės yra la
bai giras ir naudingas daly
kas, iš kurio turėtų pasidžiaug
ti kiekvienas protingas žmo
gus ir jį darbu paremti. Bet 

pasijuto taip, tar- 
peilį prie kaklo bu-

KAZIMIERAS PUŽAS

l’trsibkyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 22 diena, 3 valandą po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs Kvėdarnos mie
stelyj, Raseinių ap., paliko di
deliame nuliudime moterį — 
Eleonorą, sūnūs; Kazimierą, 
Juozapą ir lx*oną, duketris: Ma
rijoną, Juozafiną, Kazimiera ir 
Elzbieta ir kiti giminės. Kū
nas pašarvotas, randasi 2767 W. 
lOth PI. Gary, Ind.

laidotuvės jvyks Seredoj 
Spalio 26 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kazimiero parapijos 

I bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapienes.

Vįsi A. A. Kazimiero Pužos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris Sunai, Dukterys 
ir kiti Giminės.

1

X—

su šiuo pašau-

1927 m., sulaukęs 17 metų 
amžiaus. Gimęs Švenčionių 
apskr., Daugėliškiu parap., Ta- 
lodiškių kaimo. Paliko dide
liame nuliudime 2 broliu: Jo
ną ir Mirtiną, 2 brolienes, 2 
pusbrolius: Antaną Abaravi
čių ir Anuprų Bložį ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4554 So. Paulina St.

Laidotus ės įv\ks panedėlyj, 
spalio 21 d., 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Gaidelio 
giminės, drauuai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Broliui, Brolienės, Pus
broliui ir Giminės.

Laidolu vėso patarnauju gra- 
b'niiis Eu (teikis 'I'cl. Yards 
1741.

J. F. BAUŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graboriutt Chicagoje

Laidotuvėse t atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabą iSdir-

OFISAS:
668 W. 18th St.
I'cl. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 s. Halsted St. 

Tel. Blv'l. 4063
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didžiausiu gvollu

bolševikėliai 
si kas jiems 
tų prikišęs. Jie kasdie savo ie- 
žednevnoj

lėmė šaukti, kad ta mokyklėlė 
sugriaus jų Ateities Žiedą. Šau
kė iv tebešaukia, kaip už

liežuvio kariami. Kame daly

kas? Kodėl mokyklėles atida
rymas bolševikams tiek baimes 
ivarė, kad juos apėmė despera-

Bolševikai iki šiol manė, kad 
jie turi monopolį ant vaikų 
draugijėlių. Jie ir čia turi drau
gijėlę, kurioj betgi lietuvių kal
bos nemokinama. Ta draugijė
le jie labai didžiavosi ir sake, 
kad ji yra labai tvirta ir nie
kas jos nenugalės. Bet kodėl 

Į bolševikėliai įpuolė desperaci- 
I jon vien užgirdę apie mokyk
lėlę? Todėl, kad jie žino, kad 
jų draugijėlė yra labai silpna, 
nežiūrint jų skelbiamo jos stip
rumo, kad ji gali mirti, jei su
sikurtų nepriklausoma draugi
jėlė. Jie ir manė, kad ši mo
kyklėlė ir bus pradžia tos drau
gijėlės. Del tos pačios priežas
ties jie visomis keturiomis prie
šinosi ir kūrimui jaunuolių kuo
pelės prie SLA 139 kp. Jie šiuo 
savo riksmu prieš mokyklėlę 
tik išdavė savo draugijėlės silp
numą.

Bet juk. nėra svarbiausias bol
ševikų tikslas palaikyti vaikų 
draugijėles? — paklausite jus. 
Taip, nėra, paviršutiniai žiū
rint. Bet pažvelgę arčiau pama
tysite, kad ant tų draugijėlių 
rymo visos bolševikiškos parti
jos, visa bolševikiška abėcėlė. 

I l'ik dėka tų draugijėlių ta abe- 
j celė ir pasilaiko. Bolševikai ne
beturi įtakos ir neįstengia su
traukti publikos, tad visur stu- 

. mia vaikus, o su vaikais ateina

Mokyklėle gerai tvar
kai dėl pradžios, s k ap
lankoma. Mokytojauja 
tam tinkąs žmogus ir

vaikučiai pamokas labai mėgs
ta ir noriai jas lanko. Jos bū
na šeštadienių ir sekmadienių 
rytais, Aušros knygyne, 10900 
Michigan avė. (antras augštas). 
Vietos dar yra ir kas nori sa
vo vaikučius pamokinti lietuvių 
kalbos, gali atvesti juos sekmar 
iienio ryte. Jokio mokesnio nė
ra.

KA TIK IŠĖJO
Vėliausi lietuviški rekordai visiems gerai žinomų Chicagos artistų 

10 colių, 75c.
Skombalini — Polka
Telšių — Polka

Jeroniroos Reksnis ir jo Orchestra
Tu Arielką Tu Pilkoji A. Venckevicz
Augino Matulė Vienturtę Dukrelę A. Venckevicz-J. Žuku 
Barbora — Valcas 
Mariutės — Polka

A. Labucki Orchestra

794 Si

79482

80037

VITAK-ELSNIC CO.

Sinčiame paštu. Reikalaukit pilno sura 
šo lietuviškų regordų ir rolelių.

4639 So. Ashland Avė
Chicago, 111.

$

dirbti ne visas dienas savaitė
je. Kuomet mažiau turi užsa
kymų, reikėtų lengviau dirbti, 
tada užtektų darbo visoms dlc- 

jnoms savaitėje. Bet dabar kaip 
Jų koncertas bus spalių 28 d., tik atbulai daroma: kuomet

Lietuvių Auditorijos svetainėj mažiau turi užsakymų, daugiau 
----------- t spaudžia darbininkus dirbti.

štai koncertas, kuriame va- Darbininkai milėje organizuo- 
dovaujamą vietą užima choras. Priklauso unijai. Bet šito- 
štai koncecrtas, kur pasirodo kįaįs laikais boselis pusėtinai 
solistai vyrai. t štai koncertas,: “kįkina” ir unijistus darbinin- 
kur dainuoja solistės. Arba ve kus. žinoma, tuo jis ir pasiga- 
lošiama dramos veikalas. Skir- nėdina, kad gauna pakikinti 
tingi balsai, skirtingos dailės darbininkus prie darbo. Kad 
formos. Ir vienok visose šiose vajją turėtų, nukapotų ir mo- 
< lai lūs formose pamatinis tiks- kestį. Bet prie mokesties ka
las, rodosi, yra vienodas: jos pOjįmo nedaleidžia kontraktas, 
■apeliuoja į publiką, jos stato- kompanijos pasirašytas.
ma scenoje žmonėms, idant jie
klausytųsi ir gėrėtųsi. Darbininkų dirba visokių

tautų. Su savo amatu kiek-
Lyginti solistą chorui, rodosi, vienas darbininkas gerai apsi- 

negalima. Bet galimą lyginti pažinęs. Darbą diliai ir greitai 
publikos įspūdžius, kuriuos ji .padaro. Šią vasarą sudėjo nau- 
išsineša iš to ar kito koncerto ;jas “Speed” masinas. Jos ma- 
arba iš koncerto, operos ir dra- ^os ir mažai vietos užima dirb- 
mos. tuvėje, bet lentas rija kaip II-

šiemet jau buvo patiekti Chi- dėkos karosus. Kad ir daug 
lagos lietuviams keli perslaty- gauna užsakymų, padaro darbą

be viršlaikių. Jau buvau rašęs 
“Naujienose”, kad vienas ita
las buvo sužeidęs bosą. Tas. bo
sas vaikščioja dirbtuvėje kairę 
ranką pasiryžęs nieko nedirb
damas. Manau, kad keletas mė
nesių praeis, kol jisai galės ta

Babravičius, Vanagaitis > 
ir Yozavitas

tingi bakai,

tuvėje, bet lentas rija kaip li- 
____ ______  Kad ir daug

Trečiadieny, Slrumilo svet., 
raudonieji biznieriai susilaukė 
tokios pirties, kokios jie nie
kad nesitikėjo. Ir išvanojo juos 
buvęs jų draugas A. Kupreišis, 
kuris su komuna buvo išvažia
vęs Rusijon ir dabar sugryžęs 
papasakojo, ką jis matė Rusi
joj. Tai buvo labai karšta pir
tis bolševikėliams, nes Kuprei
šis ne kokius įspūdžius parsive
žė iš Rusijos.
• Išvanoti bolševikėliai bandė 
kelti triukšmų, liet pabijojo. 
Bandė primesti kalbėtojui me
lavimą, bet kalbėtijas patarė 
bolševikėliams nuvažiaoti į Ru
sija ir patiems įsitikinti.

Prakalbose išvanoti bolševi
kėliai gryžo keikdami kalbėto-

Reikia Gero 
Managerio Pagelbininko 

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 j metus. Galime priimti tiktai 4 žmo
nės. Atsišaukit pėtnyeioj, 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
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JUSU PASIRINKIMUI SKALBIMUI MASINOS

(No 25)

(H)

I

Mota

IŠKAŠCIV
RYTOJ IR SEREDOJ

Kol tas pasiūlymas tęsis
Graži wrought geležies bridge liampa, poly- 
chromed užbaigimo. Su turtinga rankomis 
tepta shade, dengta su pleated georgette, su 
charmeuse pamušu. Papuošta šilkinėmis 
kvietkomis. Pakreipiama kaip norit, lenciu- 
gcliu patraukiama užibinant.
DYKAI duodama prie kitkvienos perdirbtos

Veikit Tuoj
Apžiurėkit kiek su
taupysit. Kiekviena 
skalbimui mašina 
yra bargenas. čia 
yra geriausių Ame
rikoj išdirbysČių.

Sutaupykit 
40%

Nueikit bilexį vienų 
iš musų 5 krautu
vių. PIGIOS KAI
NOS, LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS ku 
rie nustebins, jus 
Pirkit sau skalbi
mui mašiną dabar.

M

M
M 
M
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Lowest Prices Ever Quoted!
$77.60 F«deral| $46.00

62.00 Calaracl 65.00
67.60 CoHIeld 68.00

. 47.60
57.00 

. 66.00 

. 58.00

Maytag <n°- «’> 
Thor 
Easy 
Eden 
Apex

ŠIOS SKALBIMUI MAŠINOS 
yra perdirbtos musų dirbtuvėj ir turi naujų ■ 

skalbiamų mašinų garantiją.
CHICAGOJ DIDŽIAUSI PARDAVINĖTOJAI 

y _____ ____________r 7 ■■

►<

17 E. Adams St.
4051 W. Madison St.
2604 Milwaukee Av.
6148 S. Halstėd St.

mai ir koncertai. Dabar, atei
nantį penktadienį, pasirodys 
Babravičius, Vanagaitis ir Yo
zavitas. Bus ko palyginti. Pir
miausia — ar musų Babravi
čius vis dar tebėra Babravičių 
dainininku, kurį mes girdėjom 
pirmiau? Ar Vanagas tebėra;rank‘u ‘dirbti. Jeigu taip butų 
dar tas pats Vanagas, kurio vien sjužeistas darbininkas, jturėtų 
pasirodymu scenoje publika pa- skursti namie, niekas už sirgi- 
tenkinta, lyg jis butų ilgiausią nemokėtų, bet kuomet ser- 
ir gražinusį programą išpildęs. ;ga b^s vaikščiodamas dirl> 
Ir Yozavitas, kuris, kaip teko tuvėje, jisai už tą gauna už- 
patirti, per vasarą stropiai ruo- ^ mokėti kaip ir sveikas būda-a. 
šėsi šiam koncertui — ar pa- mas. Italas dar nepagautas, 
žengė jis pinfnyn? nes jįsuį yra išvažiavęs į Tė

ti ve kitokiam palyginimui nesija. Visi bosai buvo su-
žengė jis pirinyn?

O ve kitokiam palyginimui nesiją. Visi bosai 
dirva: ar malonesnio, gilesnio skatą klegėti, kad jį pagausiu, 
įspūdžio klausytojuose paliks Pagavę patupdysią į belangę, 
šis koncertas, ar jau buvusieji prįe to, dar turėsiąs visas lė- 
ir busimi šią žiemą parengi- padengti. Klegėjo bosai per

• /Xmai?
Gal tokie palyginimai ir 

malonus artistams, vienok 
yra neišvengiami. Artistai 
si rodo publikai I 
rodomi | 
Įima publikos kaltinti 
daro savo palyginimus. Well, 
šiame koncerte galėsime “pa
nagrinėti” i 
palyginti juos kitiems, arba 
bent palyginti savo įspūdžius, 
įgytus jų koncerte, su įspū
džiais, gautais kituose parengi
muose.

Musų artistai ne juokais ren
giasi .koncertui. Babravičius, 
kaip visuomet, veda derybas “su 
sąžine”, kitaip sakant, skirsto, 
dėsto savo dainas, kurios butų 
įdomesnės, artimesnės lietuvių 
širdžiai. O Vanagaitis, tas “mu
ša” ant naujanybės. šeštadienio 
“Naujienose” jau buvo paduota 
ištrauka iš naujos Vanagaičio 
dainos “Pokeris’’, vį sykj pa- 
duosiu ištrauką kitos Vanagai
čio dainos, kurią jis dainuos 
koncerte, būtent:

Vanago Ašaros
Apie Sharkio puotą artistas 

A. Vanagaitis ve kaip ašaroja:
Siuntė, siuntė telegramą, 
Kad Jack Sharkey atvažiuotų 
Ir kada, kad žinią duotų. 

Lauke, laukė, nesulaukė... 
Kaip sulaukė staiga kaukė. 
Telefonai, telefonai...

Susirinko “fifty pypei” 
Hamilton kliube ant aukšto, 
Kur sidabro peiliai šaukštai.

ne- 
jie 
pa-

: keltą savaičių, dabar jau nu
stojo.

Lumber jarde dirba 12 dar
bininkų po dešimtį valandų pa- 

bizi”. BetjuMniYcJ, kaip tavorai l0Je- ^i šiol buvo 
parodoje, ir jau nega-l^ savaitę mažiau darbo. Ne- 
Mikus kaltinti, kad ji kuriuos darbininkus paleido 

kelioms dienoms namo. Leisti
visai nepaleis iš darbo, kol vi- 

ir musų artistus ir užšals ii sustos budavoję 
namus.—Darbininkas.
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šne-Valgė, valgė, užkandžiavo, 
kušiavo... Yes.

Kaip užkando ir išgėrė, 
Vien’s sušuko: “Well...
Mes šia turim šlaunų vyrą 
Boksų Sharkey!... Ilure!!” 
Plojo, plojo ir suplojo dldę 

šlovę jam... (etc.).
Su Vetnagu yra Ledos. Kai 

jis “verkia”, tai norisi juoktis, 
o kai jis “juokiasi”, tai jau ne
jauku darosi. —Reporteris.

Grand Crossing
Illinois Interior Finish 

panijos dirbtuvėje pradėjo 
mažėti darbai. Milėje-darbinin
kai dirba po septynias valandas 
paroje. Pirmiaus dirbo po aš-; 
tuonias valandas. Leisti nepa
leido iš darbo darbininkų, kuo
met mažai turi užsakymų. Ne-, 
kuriems darbininkams duoda1

kom-

ClASSIFiED hUS
Announcementa

Praneli m ai
Susivienijimas Lietuvių Draugiją ir 

Kliubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj, spalio 25 
dieną šių metų 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. šiuomi yra kviečiami 
draugijų atstovai ir valdybos būtinai 
pribūti j susirinkimą, nes yra svarbus, 
to.l.'l kii.l btiM rinkimas* <larbninki| 
koncertui patuinauti lapkričio 24 <1.

— • I*. K., nut. rašt.

Gedimino Budavojimo ir Skolinimo 
Bendrovės narių dalininkų specialia 
susirinkimas jvyks antradienyi (utar- 
ninke) spalio 25 d., 1927, 7:30 vai. 
vakare p. K. Gramonto svetainėj, 4535 
Šo. Rackwcll St. Kurie negalėsite 
pribūti nepamirškite prisiųsti pioxys 
ne vėliaus kaip virš minėtą dieną iki 
6 vai. vakare j bendrovės raštynę, 
4405 So. Fairfield Avė. Su pagarba,

— Sekr. J. J. Palekas.

I

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MERGAITĖ, virš 16 metų amžiaus 
dirbti už antrarankę klebonijoj, $10 į 
savaitę, kambarys ir valgys. Alga 
mokama kas subatą.

Atsišaukit iš ryto.
3210 South Union Avenue

Help Wanted—Female
Uaihininkių Reikia

KEIKIA moterų sorlaviniui sku
durų, pageidaujama tokios, kurios 
negeria. 1820 W. 14 St. Canal 2747.

TUKIME dabar daug gerų darbų 
dėl moterų. Virėjų, $30 į savaitę. 
Indų plovėjų, $16 į savaitę. Lovų 
taisytojų, $60 j mėnesį; į dirbtuves, 
patyrimas nereikalingas, $15 į sa
vaitę. Veiterkų, $18 į savaitę. Par
davinėtojų, $18 į savaitę.
South Purk Einployment Agenc.v, 

4191 S. Halsted St., 
kampas 42 St. 2 fl.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žįnogų ir .duosime darbą laike mokrni- 
mosi'. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi
lankyki!. Po I savaičių mokslo dirb- 

l'site kaip pleistcrninkas.
Chicago Plast ering School, 

1123 N. Ashland avė.

(Continued on paBc 6)
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MisccllancousReal Estate For Sale 
N a m ai-žemė Pardavimui

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui__

Ar jums reikia farmos? $6 ĮMOKĖTI. Generalini kontrok- 
Mes išmainysime 80 akrų farmąj t°riai, muro darbas, plumbingas, na-

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

GERAS INVEST.MENTAS

Help Wanted—Malė 
Darhininkų Reikia

(Continued from page "■)

Business Chances 
Pardavimui Bągająj

DEidKATESEN, groserio ir aal-; 
dainių krautuvė, daug tavoro, pirmos 
Hjšies fikčerial, rendn tik $35, ru skle-

AR IpS NORIT DARBĄ?

Ar jums reikalingi pinigai?

šita didele įstaiga turi 
keletą gerai apmokamų vietų

darbininkų, gerai atrodančių

Pardavimui 6 flatų, 4—4 knmba* 
pu"T\^4nYn/ufkambariah/52bo Šo.jrių ir 2—3 kambarių, naujas na- 
Hnnor« st / Imas. S. W. kampas Lockwood ir

/_____________ ; Montana. Pigiai. Savininkas Mr.
f " . Fine, Novada 4059

• PARDAVIMUI soft drinks par-l------------ ------- ------ -------- - --------
toris. Savininkas turi du bizniu ii , PARDAVIMUI arba mainymui į 
abiejų negali apeiti.. Geras biznis. Jot a|lk^ namas pr|c na|sted 
Vieta apgyventa ainsiais, vokiečiais s| nctoH l7 Yrft krau|uv{l ir 2 
ir lietuviais. fintai, aukštas skiepas su Bosvling.

.‘-'*00 W. lershing Rd., Allev, tinkama vieta dėl pool room,'
kumpas (ampbell Avė. jei pirks|t Kreit, tik $2000 įmokėti,

-------------- " kitus lengvais išinnkčjiin.iis (niorgi- 1 
ICE Cream parloris, parduosiu I čius). S. G. Tuponieh, 1829 Blue j 

arba mainysiu i soft (trink parlorj. i lslan<| avė.
1319 \V. 69tli SI. . i ------ ——

AUKAVIMAS - TURIU PAR
DUOTI 5 kambarių murini bungalow, 
stikliniai porčiai, visi kambariai švie
sus, gražiai dekoruota, 2 karų gara
ms, randasi centrai Berwyn, netoli 
transportacijoR, tik $750 cash, išmo
kėjimais. Tel. savininkui Columbus 
0926.

Real E«(:ite For Sale 
N ii m a: 7cmė PąrdĄYVpyJ

GERIAUSIS BARGENAS Nor|h-1 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunpa 
ice box, aržuoln trimas, tile 
ir prieangis, gnsiniai pečiai, lotas 
31X125, kaina $14,500, cash $1500 
J. R. BRUCE, 74.) N. Hamlin avė. .\iS|šauku 'jui tiarrij 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą j,a|.k -p,,] Austin 3074. 
dieną. ' '

5—5 kambarių, sunparlorai, . j flke in tfera stu_ mus pakeliam, dedam pamatus,
....... •"-> vano K?1’ ‘ | u» »kro n“, tom «raiu.. perdirbam senus ir nau-

gasiniai pečiai, lotas >a ’ „jorgičiu Mes norime vakaruo- {us» lengvais išmokėjimais. Gaukit 
‘ cash $1500. nrba .šiaurėj 2 iki 8 flatų namą. | .d^aI apskaitiiarimą kol pra-

7 .) N. Hamlin nye. Alslšaukit 201 Ilarrison . t., Oak' Bell Contractmg Co.,
Atdara nedėlloj visą pnrr >r i \i|Stin 3074 Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza

a-

iš pat pradžių
ir puiki ateitis tiems,

Pasimatykit su manim 
šiandie.

MR. ANTHONY
Hm. 1514

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!

Keletas vyrų, gerai atrodan
čių, gero būrio, apie 25 metų 
amžiaus ir kurie gyvena Chi
cagoj mažiausiai apie du metus, 
gali gauti pelningą darbą prie 
dilelės ir senos įstaigos. Jus 
galėsit dirbti dalį laiko arba 
visa laika. Atsišaukit šiandie* t •

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

MR. VERR, 
Room 328 
S. HiSalle S t

KEIKIA barbevio tuojau patyrusio 
šiame amate, gera alga ir komišinas. 
Atsišaukite, Alex Stasulaitis, 1405 S. 
49-th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA 1-mos klesos “bush- 
elman” prie gatavai padarytų drabu
žių krautuvės, 1213 S. Halsted St.

PA IEŠKAU bučerio gerai supran 
tančio savo darbą geras atlyginimas. I 
2257 W. 23 rd PI.

REIKIA gero shermeno 
l¥j žirklių.
4000 Weniworth Avė.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau-j GEKIAUS1S bargenas North West 

jas namas, uždaromi porčiai, neto-1 «lde, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 
* į ii Marųuetlc bulvaro, netoli lietu- ražas. Kaina $5,600, cash $800.

.ių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Su-1 
vinlnkas. Hemlock 4900.

PARDAVIMUI 5 kambarių mui-, 
PARDAVIMU! Iničernė ir groser-!jas bungalosv iš fronto furnas šil-, 

nė labai pigiai, nes partneriai ne-1 domus ir 4 flatų iš užpakalio, mu- 
moka darbo ir nesusitaiko. Lietu- I riniai, geros įplaukos, Brighton Par

ke, • netoli karų ir krautuvių, #2000 
cash, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. S. G. Tuponieh, 1829 Blue 
Island avė.

vių kolonijų. 31 lo S. \Vallace St

HARDWARE krautuve pardavimui. 
Geras biznis. Puiki vieta. Tikras 
bargenas. 7309 West Roosevelt Road, 
Forrest Purk, III. Phone Forręst 527

Exchange—- Mainai

MAINYS 
Groscmes, 
Bučerncs, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale
Namai-žemČ Pardavimui

KLAUSYKIT,

Kam mokėti rendą 
"WHITE BROS. NAMAI’’ 

BROOKF1ELDE
Yra ne išrendavojlmui, bet jūsų 

. už rendą. $8,150, su biskiu įmokė- 
— 'jimo ir po $55 į-mėnesį, įskaitant 

[ nuošimčius.
, ' Nupirksit 5 kambarių, plieųo
’ "1 konstrukcijos mūrinį bungalosv, ne

toli gražaus zoologiško sodno, arti 
, puikios transporlncijos, krautuvių, 
1 mokvklų ir t. t., vra visi įrengimai.

' SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas 
.su pleisteriotomis lubomis, aržuo- 

(rFzHAS lotas netoli 52 St. lo grindys ir trimas, tile vana su 
v..« <UUUI imuryta maudyne ir lietaus lašais,ii ta vlsi Įrengimai, įtikta 1S>(M Į)Ufejas/.prosinimui lenta, pand šie-1 
cash. Rašvkit K. D. Friend, nos, landrės lovys, stikliniai mie- 

Fvpr/lt Avn «irhi šaukit gojimui porčiai' ir didelis aukštas jotu kverett Avė. aina saiiKiijp|ej <Me.y kainbariŲ <ras muU0H 
įlydo Park 200o. vra toks kaip jųs sau kad stiitytu-

 mėt. Atsakykite šiandie ir bukit P»- 
. . sirengv /pamatyti tą namą šiandie. į
kaniba- Clark St. arba lelefonuokit 1

Stale 2904.

KAMPAS netoli 51 St., visur 
linkui apgyventa, "iui kaina, 1 
kia $750 cash.

Z. MAGDICH 
1412 įlydė Park Blvd. 
Arba šaukit Atlantic 2603

I Yra visi 
cash. Rašykit

VAIKINAS parduoda 5 1 
rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
furnas šildomas, netoli .šv. Kon
stantino bažnyčios, taipgi lotas 25y 
125 $6,000 už viską. 5/19 Grover st.

NEPRALEISKIT PROGOS 
2 akrai žemės ir naujas 4 kamba-j 

rių namas, garažas, vištų, vaisinių. biznio strecto, 
medžių. Svyrimai takai, gera trans- pj- i 
portaoija. Viskas už $4250. Jmo- (luošini lUDfl 
kėli tik $400 cash, kitus po $40 j mė-. biznio lotu arba ... nrvn. ..*..:,...lu I , .mo. Kaina pigi.

Matvkit mus. •*

nesj, su nuošimčiais. Hk atsiųskit 
savo vaidą ir adresą j Naujienas, 
1789 So. Halsted St. Box 992.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba- 
i rių mūrinis bungalow, ugnavietė, 
knygynas, garu šildomus, stikliniai 
porčiai, gražiai dekoruotas.

Savininkas
8121 Prairie avė.

, PARDAVIMUI modemiškas mu 
— — rinis bungalo'W, 5 kambarių, mie

Įgojimui porčiai, garu šildomas 
\valnut trinias, įmūryta vana, ne 

prie No. toli katalikiškos mokyklos. Savinin-
Apex Iro n čt Metai Co. kas 1520 N. Sawler avė.

Furnished Rooms
KAMBARIS rendai vyrui, naujas 

namas, šiltu vandeniu šildomas. 
2215 W. 22 St. 2 fl. Tel. Canal 2591

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
ųalosv, $6950, lotas 45X125. 4222 
No. McVickers avė. Tel. Btieking- 
ham 2118.

jūsų

For Rent
RENDAI garažas, dėl 10 karų ir 

taisymo šapu. 3200 S. Halsted St.

ŽEMIAU KAINOS $4500 
l^astatstas savininku gražus nau 

2 flatų namas, prie 
\Vestern. I’as namas yra 
si a s ir bus parduotas 

kitus

Financial
Finanaai-PaRkoloK

Kaina $5,600, cash $800. 
Atsišaukit:

J. K. BRUCE ,
745 N. Hamlin Avė.

Kedzie 7891

SPECIALIAI, VEIK1T TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
h. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

4

’-Kl MOKGiCIAI 
3-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

1820.
PAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS

Mes pasiimam ir dastatom bile 
<ur. Darbas garantuotas ir geriau* 
iia.s. Pigi kaina. Pabandykit pas 
nūs. Taipgi turime naujus pirmos 
ųšie.s rakandus

Columbus Park l'urniturc Co. 
>655-—57 W. Madison st. ('oi. 0319

Bndgeporu Pai n r 11
& Hardware ('o.

falevojam ir popieruojain. U U n ik o m 
mcJevą, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. P RAMANCJnNlS

STOGDENGYSTE 
tusų stogų prakiurimas užtaisomas 

i 't garantuojamas už $4. Automobi- 
’ių, trokiL patarnavimas Chicagoj ir 

' įpielinkej. įteigta 34 metų senu- 
■ mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
I dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty

rę
JEI JUS TURIT $200

Jųs galite kraustytis į vieną mu
sų puikių bungalosv, kurie randasi 
netoli Marųuotte Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

Phone llemlock 8300

PARDAVIMUI 5 flatų narnas, mū
rinis, pečiumi ir furnas šildomas, 

pirmos 
.Matyk it 

savininką. 7158 S. Green St.
125 $6,000 už viską. 5/19 Grover st. j !.ni^ kampo, lotas 56Xl*/>
l blokas į pietus iki Higgins r(f, 12 APARTMENTŲ namas, 29341 tlLs,oVil« " r!!*!!'’'’ 

.arti La\vrence karų. Savininkas; Re||c pįnine avė., po 4 kambarius, 
Pensacola 4111. pirmos klesos, lotas 50x|25, neto-
_______________________________ i Ii 2 karų linijų. Tikras pirkinys, (p 

sykius rondos. Savininkas Bucking- 
MUHO namas, 10 flatų po 5;,>am 0877. ____ ________

kambarius ir 3 Storai, ant gero f 
gera 
mainysim 
mažesnio

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

unijos darbininkai samoonn.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-lfl Ogden Avė..
Phone Lawnda)e 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

6641 S. VVeatem avė.
Republk* 5550

... j PARDAVIMUI naujas npartmen- ateitls. i ljnjg nainas jr krautuvė, 2 didelės 
ant krautuvės su skiepu, 6—1 kamba- 

! rių apartmentai, 4 karų garažas, 
na“ remiu $6540, su $40,000 galit veik

ti, kaina $5.3,000, priimsiu lotus kai-: 
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 

i 4alow, 2 fialų namą a»t jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawfor<l a v o. Irving 2634.

i $4000 cash nupirksit cųuity mo- 
« derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 

PARDAVIMUI 20 akrų prie Gc-juve., 5 kainl^rhj, 2 karu mūrinis 
neva kelio, netoli Gary Avė., I *2 garažas, kaina. Al6^)00. _KIRK»! 
mylios nuo \Vheaton. žeme aukšta1 savininkas, 7/45 
ir sausa, savininkas, 521 \V. 66th i 8370. 
Place. Tel. Nor. 4660.

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- 

$500 PINIGAIS įsirašytojo. Matykit mus dėl greito
Gružus 5 kambarių mūrinis bun-. Pntnrnnviino.

$500 PINIGAIS
galosv, tik kų užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar- 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30y l2(i, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlloj. JOSE.PH STRNA1), 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

8 METŲ
senumo

Bizniavus muro namas, što-

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.

II. EPŠTEIN, 
165 No. Clafk St.

Room 820 Central 6260

Tel Lafayetta 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

ižganėdinimą. Jvedam elektros dra
us, motorus, talsom elektros reik

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

Phone Vietory 7462

Musical Instruments
MurikoaInatruMentai

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

Dcvon- 
puikhui- 

už $5000 
*ash, kitus išmokėjimais, 3 karų 
ąaražas, atneš $275 j menesį, -10 pė
dų lotas, 2—6 knmb. apt. skiepas,' 
moderniškas. Pinigai investuoti į 
'uos namus pasidvigubins į |x>rą i 
metų. T. H. Evans and Co., 7100 N. i 
VVestern avė.

KAINA xNl MAŽINTA 81,100 į rz a q MApT CPFTT A T 
Turiu parduoti gražų 6 kambariui 1Nk/IVl \J1vLj1 ±ZA.1

bungalow, viskas įmūryta, kieto PARDUOT. MAINYT, medžio, grįsti viškai, garažus, $1,0001 AV1A11N x 1,
įmokėti, kitus kaip rrndą. kaina Alrv X lrvxxl
$8,900, vertas $11,000, savininkas. I Narna
5232 S. Washtenaw avė. Biznį, '
---------------------------------- --------- Automobilį,

CHAWFORD Avė. 60yl25, ne- Farmą
toli 64 St. $225 pėdai. 90X125, ne- i ATSILIEPKITE
K,Ii C,5 SI. .$175 |X-<la>. 150X125,
kampas 64 St., $.'150 pėdai. 264X12^ > PAS MUS
61 St. iki 61 PI. $45,000. 1/rt cash 
kitus išmokėjimais. Savininkas 

Vincennes 7346.

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vienų mu-i 

sų puikių nul)galow, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui- ' 
ki proga jums apsiuvventi lietuvių 
listrikte ir vietoj mokėjus rendų 
<avi inkai, jus mokėsite už savo 
namą. *• ,

Phone Hemlock 8300

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

I garažas, kaina Al6>500. WM. KIRK, ...ubv
I .savininkas, 7745 Esaex avė. Saginaw; ras, 3 pagyvenimai ir 3 karų 

j muro garažas.
bRidgeporte 

MAINOSI 
ant 
4 flatų 
6 flatų 
8 flatų 

Gero bildingo 
Marųuette Parke 
Auburn Park 

arba 
South Sidej 
Šaukit saviškį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
tnr- 
tele-

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau./

8179 parloro kambario setas, mo- 
hair, $95.

$75 walnut valgomo 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, I 
$22.50.

Boysen Sample Furn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Sample Furn. Co.

NAUJAS 6 apt. namas, 3—5 ir į 
3—4 kambarių apt. moderniškas, 
randasi 8301 S. Throop St. Painaty- 
kit jei norit gero bafgeno, $15.000 
cash. Savininkas Vinecnncs 7346.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-!

laukia kq turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuoktt.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkfj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 

vendų, šaukit savininkų. 5910nn4VT$riTT „ $ . . j. . kaip rendą. Saukit savininką. 59
h»w nlienn konstrukciios furnas šil-1 PARDAVIMUI 7 kambarių medinis. |rvįng park Blvd. Kildare 8091. iow, plieno Konstrukcijos, i urnas su į namas su garažium. Puikioj apielin- t 
domus, uržuolo trimas, ugnaviete,1 Roselande. Parduosiu pigiai. . 
knygynas, bufetas, ’“*'1—" -'L- -
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai i 
kalną.’ hTnŠONV&VOSTROm/3550 hf 
Cicero Avė.

knygynas, bufetas, vėliausls plum- t0520 So. State St.

$7950, cash $2000, tik viena liko už tą MŪRINIS BUNGALOVV, $500 CASH ---- --------- ----- ---------- Keletas naujų 5 kambarių namų, 
$7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo- 

-- šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo- 

, vys. A. B, GRUNDEH, Įiailders, 
uZ i 5932 Lavvrence avė. Pensacola 6776.

ATYDOS
Bilo namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
SPANISKAS bungalosv — stucco 

arba tile, 5 kambarių, miegojimui < 
kambario norčiai, canvass sienos, karštu van- ■ ■ hunflaiow 

deniu šihlom^s Savininkas ant vie., .,341 Dr8unmlonrt pti 2 flaty
, tos. 9311 Ada St. Vincennes 5944. (.jnjs namas

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ- 1

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.
Tirtai, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malcvojame, taisome,s dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arelio Construction Co. 

General Contractors

TURIU pinigų investavimui į 
chnttel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, buČerncs 
nr kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. 1 ik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
ki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

ANTRI MORGIČIAI
aprokavimasDykai

Miscellaneous
įvairus

KIEK JŲS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis
' Sutaupykit pinigų pirkdami pas 

olselio kainomis. Jųs nepriva-'mus olsclio kainomis. Jųs nepriva- 
: lote mokėti DIDELIU K\INV. .

Nors musų yra didelė kompanija.
....... ..... bet mes suteikiame asmeninį patar

le parodyti, apart rendų kvitų. Už lavimą.
KAM mokėti rendą? Ką jųs turi- 

tuos pačius pinigus ką mokate už 
rendą jųs galit nusipirkti mūrinį 
bungalovv, 6 kambarių, garu šildo
mą, įmūryta vana, plieno konstruk-, 
cijos, miegojimui porčiai, dideli į 
viškai, gatvė cementuota, gera tran-! 
sportacija. $t000 įmokėti, kitus kaip . . . .
rendą. Geras pirkinys dėl didelių porčius, taisom įvairų medžio dar- 
šeimynų. Atsišaukit 7131 S. Westem darbas garantuotas, mėnesiniais

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co. 

2108 So. State St.
Tel. Calumet 4200

MES BUDAVOJAM GARAŽUS

REALTY &

6305 S.

MORTGAGE CO.

Westem Avė

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
.arštu vandeniu apšildymas įveda- 
nas. Apskaltliavunas dykai.

Tel. Triangle 8234

Educational
_____ Mokyklos____________

AGLYS
DRESSMAKJNG SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo J trumpą laiką ir 
pigiai, 
karais.

išmokėjimais. Wcstern Construction 
Co., 6559 S. Western avė. Phoni 
Hemlock 3768.

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky-

avė., arba šauk Central 2384 Mokiname dienomis ir va-■ 10 FLATŲ namas — 79 St. ne-
inu" i toli Ashland, moderniškas, parduo- 

siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
nlu’ i dalį į mokėjimo. WALTER J. PAUL,

i Yūu n Estate, 3286 W. 55th st. apt. 2.4454 Byron St., 7 kambarių re-, ________ ___ *
zidcncija. \

1 4815 N. Tripp avė., 6 kambarių SU mažu jmokSjlmu galite
422 Lake Avė./Park Ridge, 2 fla-

1 tų medinis namas.
5059 Curmen avė., 2 flatų, 4—5, 

kambarių. Atsišaukit.
G. Earl Grindie 

4956 N. Kentucky avė. 
Palisade 0029.

4422 Schubert avė. 6 kamb.

KAM MOKĖTI RENDĄ
."LtU^J.!vČ„i,LSn„!’.inT?k nturiM reiide^ija. 

(ųs gahte turėt' nuosavą namą. T k f nUp Avn P 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip i 
remia jus galit įsigyti nuosavą na
mų, f> iki Okambarių mūriniai bun- 

ow ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va- ........ i-innlIHh UR*i« v iviv-ty vauMV*»r» 
kambariai dekoruoti, lotai 50X160, 
2 blokai i vakarus nuo Harlem avė. 

—■ prie Riverside Drive. Arba pastaty- 
" 1 sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
—__— ----------------------------- ----J .jį! R'verside Drive

SINGER siuvamos mašinos, de-Į Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 
monstratoriai ir pertaisytos, po 1739 S. Halsted st.
$10 ir daugiau, cash arba išmokė- —... ..........  ■■■■■■'---------------------
jiinais.

4251 Cottage Grove avė.

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus wulnut rniegruimio •e-lnlu 5 
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo j u..|kA 
kambario setas, $40, 2 SVilton kau- * ■
rni. S20 kiekvienas AtsHaukit bile I „„.“'ugnav’iėtės”’ vandenTTIldytuvai 
kada. Avadablc Slorage Co. ”>91. . ...................
Stony Island avė.

nupirkti naują 6 kambariu mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai jrenfca. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randaąi puikioje Mar- 
quette Park apielinkgje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti

įgatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokSji- 

arodyti už visą mo sąlygas. Kreipkitės:

PARDAVIMUI arba mainymui į 
namus mieste 15 gerų farmų, taip- — j
gi kiti bargenai ant mieste namų. jcs. BIOUE, 40 metų langų kituo- 
Tib biskį įmokėti. Taipgi parduo- ___
dame grosernes ir bučemes. Turi-:kaii j26 W. Grand avė. Sup. 7744. 
nie du gerus garažus. Taipgi 2 fla-1 
tų namus tarpe California ir )Ves-l 
tom, prie 44, 53 ir 63 St. ir Cicero. 
TOAVN OF LAKE REALTY CO. !

4705 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 7169. '

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincenes 3932

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KAM MOKĖTI RENDĄ?

BILE kokį sekamų namų galit 
pirkti $5000 iki $7000 įmokėjus. 
Gražiai pastatyti moderniški namai. 

GARAŽAS ir Service station, tin- Tilo vanos, lietaus lašai, k. v. š. 
karnas dėl naujų karų pardavinėji- Frigidaires, prie valstijos kelio,
mo. Tinkamo pasiūlymo neatme-Į 9944 Prospect, 10033 Irving, 9820 
sim. Hamilton. 9850 Hoyne. Savininkas

1714—16 W. 95th St. E H. EDWARDS. Keystone 9134.

PARDAV1MUI saliunas, gera vie- • PARDAVIMUI moderniškas 2 
ta prie didelių karšapių. Gera pa- flatų, 6—6 kambarių namas, k, v. 
vieniui ar dviem partneriam. 10o56 š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
Korllins. Davažiuoti galima Cottage veikti. į
('.rovė Avė. karais. Merrimack 4663

Ką jus turite 
savo praeitą gyver 
dėtį skaičių rendų 
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar niažfau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
jųs galite nusipirkti 5 kambarių 
btingalow, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
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.

7114 S. Campbell Avė.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarlų, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrenginiai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskj jmokCti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
U Šalie St. Central 6925.

AR JŲS NORITE
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 

cttkt nnnAT.T , r- i sąlygas? Leiskite mums jums pagcl-SUN PORČIAI ir Enclosuies, ga- į išmokindami jus Auto-Electric 
.Am nnwo intrvvi n *.v /Irtvhnn nteAif ' , * . .I Mechanikos pamokos ant kostumerių 

į karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai- 
kU gauti gerą darbą su geru mokės
im Darbą surandame $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
1507 W. Madlaun

tojas. Pašaukit, apskaitlinvimas dy-

ražai, pertaisymas, darbas greit at- ’ 
liekamas. Mes važiuojam bile kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
—• Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

Savininkas ant vietos. Rašykit 
arba pašaukit Rex Healty

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambariu, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri
nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriamo 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški parankumai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų-

PARDAVIMUI grosernė, gera 
virta ir bučernei. Pigini arba ga
lim mainyti ant loto. 8049 Vince
nnes Rd.

5724 S. May St. Modemiškas 2| ««''*>•» Co.
flatų mūrinis. 0—6 kambarių, k.v. š. *12,500. M. Barton and Barton, I ,el- Bandolph 1630.
7332 S. Halsted St. Vincennes 8608.

and šie.s. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr. Tompkins, Kildnre 1959.
Mes pastatysime ant Jūsų 

i be j mokėjimo.

rj*e 1959.
loto namą

JUSU PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ 

Koperacijoj su Chicago Trust 
Company ir Metropolitan Life In
surance Co., didžiausios apraudosi 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą, 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą a»t savo loto. Pagal 
Šitą planą, mes finansuosime ir pa
statysime namų dėl jūsų pagal jū
sų norą. Jums nereikės mokėti pi-, 
nigų kol tik namas nebus užbaig- | 
tas, o paskiau turėsite mokėti taip 
kaip re.ndą. Jei jus pašauksite te-. 
lefonu Boulevard 3380, arba atsl- 
lankysit į»musų ofisą, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. WILKIN & CO., 
812 W. Garfield Blvd. Blvd. 3380

LIETUVIAI neatidėliokit, artinasi 
žiema, užsikamšykit langų skyles, 
BIOUE, 40 metų langų kituoja!. Pa- ___________________________
Šaukit, apskaitliavimas dykai, 126 W. ^MOKINAME ANGLŲ KALBOS 
Grand Ave.^ Sup. 7744. gramatikos, sintaksės, aritmetikos,

knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

i sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 

j apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla 
J. P. Oleka*, Mokytojas 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

KRAUTUVIŲ F/KCERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen. 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

MES parduodame obelio kaino 
mis visiems.

Pcople’s Plbg. & Htg. Sup. Cd., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

■

GREITAI IR PIGIAI
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