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Colorados angliaka 
šių streikas plinta

Vokietijos angliakasių 
streikas pabaigtas

Bucharinas pašiepia pa 
šaulio revoliucijos idėja

Vokietijos angliakasiai laimėjo 
streiką r

Colorados angliakasiu 
streikas plinta

Bucharinas jau pašiepia 
“pasaulio revoliuciją"

Streiko vadai pranašauja, kad 
netrukus Coloradoj busią vi
sos kasyklos uždarytos

DENVER, Colo., spalių 24. 
— Kilęs praeiki savaitę kasyk
lų darbininkų streikas, kuriam 
vadovauja “aidoblistai”, persk 
metė iš Huerfano kauntės jau 
ir į Las Animas kauntę, kur, 
angliakasiams metus darbą, 
buvo priverstos užsidaryti dar 
septynios kasyklos. Streikinin
kų pikietai visur stropiai dar
buojasi ir atkalbinėja kitų ka
syklų darbininkus prisidėti prie 
streiko. Vakar devyni pikietuo- 
tojai buvo areštuoti ir padėti 
kalėjime.

Streiko vadai tikrina, kad 
j>er savaitę laiko visos kasyk
los Colorados valstybėj busią 
uždarytos.

Imigrantų šmugelis 
prašokęs degtinės 

šmugelį
šiemet vyriausybė suėmė 

000 slaptų imigrantų
19.-

WASHINGTONAS, spalių 
24. — Imigracijos vyriausybė 
susirupinus dėl stipraus padi
dėjimo imigrantų šmugelio į 
Jungtines Valstybes. Imigran
tų šmugelis prašokęs dagi svai
giųjų gėrimų Šmugelį. Per de
vynis šių melų mėnesius būvu 
suimta 19.000 slaptų imigran
tų.

Amerikos universitetui 
studentų uždar

biavimas
Yale universiteto studentai 

praeitus metus užsidirbo 
kslui $593,697

per 
m<>-

NEW HAVEN, Conn., spalių 
24. — Daug Yale universiteto 
studentų, dėl neturto, savo mo
kslui ir išsilaikymui priversti 
patys užsidirbti. Bureau of 
Appodntmenįts , •; iVtrdktct'iaus 
pranešimu, per praeitus metus 
to universiteto studentai užsi
dirbo bendnki $59£^679f. Tos 
sumos $350,856 jie užsidirbo 
universiteto sesijos metu, o 
$242,823 vasaros atostogų me
tu.

Maurai suėmė nelaisvėn 
francuzų moteris

maurai su- 
Atlaso kal- 

ir Jeaną 
generolo 

Steego gi-

CASABLANCA, Moroka, spa
lių 24. — Karingi 
gavo medžiojusius 
nuošė Yves Steegą 
Mailletą, Francuzų 
Morokoje Theodoro
minaičius, ir jų drauges, ponią 
Prokurovą ir baronesę Steln- 
heil. Francuzų karo vyriausybė 
daro pastangų surasti sugau
tuosius ir juos išgelbėti. Bijo
ma teČiau vartoti jėgą, idant 
maurai sugautųjų nenužudytų..

Kominterno “pasaulio revoliu
cijos“ propaganda padarius 
Rusijai daug žalos

MASKVA, spalių 24. —Kal
bėdamas nepaprastame sovietų 
prezidiumo mitinge, Nikalojus 
Bucharinas, sovietų organo 
Pravda redaktorius ir politinio 
biuro narys, pasakė, kad Rusi
ja turinti stengtis įsigyti ang
liškai kalbančių valstybių pa
lankumą, idant, jų padedama, 
galėtų savo gamtinius turtus 
iŠ vystyti.

Del “pasaulio revoliucijos” 
Bucharinas ironiškai pasakė:

“Pasaulio revoliucija, kurią 
mes išradome, negalima Įga
benti nė į Angliją, nė į Jungti
nes Valstybes, nes tų kraštų 
darbo masės dagi nė galvot ne
galvoja apie ‘pasaulio revoliu
ciją’.

“1 atikas galų gale prisipažin
ti, kad mes ne tą raktą valio
jome atdaroms durims, kurio.1 
mus vedė Į taiką ir gerovę. O 
jei raktas netikęs. • tai jau 
kvaila taikyti jam sentimentus.

“įMes turime stengtis, kad 
musų idėjas, 
siuntinėjimu 

ir ne eikvoji-
bet tik jau ne 
savo ‘misionierių’ 
mu savo aukso užsienio propa
gandai.”

Tie Bucharino žodžiai buvo 
atkreipti prieš Trockio-Zinov- 
jevo opoziciją, kuri 
tebesilaiko “pasaulio 
jos” idėjos, kurią
kominternas (komunistų inter
nacionalas) propaguoja.

atkakliai 
revoliuci- 

vadinamas

Peikia laikraščius, skel
biančius skandalingas 

sensacines žinias
NE\V YiORKAS, spalių 24.— 

Columbijos universiteto žurna
listikos mokyklos direktorius 
Dr. John W. Cunliffe savo me
tiniame pranešime sako, kad 
butų nebloga, jei butų toks įs
tatymas, kuriuo laikraščiai bu
tų šiek tiek pažeboti nuo skel
bimo skandalingų sensacijų. 
D-ro Cunliffo nuomone, pur
vini žymių piliečių skalbiniai, 
arba piliečių, tik tuo ir pasi
žymėjusių, kad jų skalbiniai 
nepaprastai purvini, turėtų 
privačiai skalbiami, dagi 
tai butų ir teismo kvotos 
lykas.

Dras Cunliffe reiškia 
mo priimtam Anglijoj 
mui, kuriuo užginama 
šeimų išsiskyrimo 
bylų detalius.

būt 
kad 
da-

ir

pritari- 
įstaty- 
skelbti 

panašių

DVI BAŽNYČIOS SUDEGĖ

Streikininkai grįžo į darbų, pri
žadėti, kad algos jiems bus 
padidintos

BER LINAS, spalių 24. — 
Kasyklų darbininkų streikas 
centralinėj Vokietijoj pasibai
gė ir angliakasiai šiandie grįžo 
darban. Angliakasiai sutiko 
grįžti j kasyklas darbo minis
terijai prižadėjus, kad arbitra
žo teismo 
savininkai

nuosprendį kasyklų 
bus priversti pildy-

ti.
Kasyklų 

vo 9 nuoš. 
tražo teismas betgi
jiems 11 Vi nuoš. 
daugiau, ne kad 
reikalavo.

darbininkai reikalu- A 
algos priedo, arbi- 

pripažino 
priedo, — 

angliakasiai

7 lakūnai užsimušė 
per vieną dienų

I Pacific and Atlantic Photo,
Leonas Trockis, buvęs Leni

no dešinioji ranka, dabar tų 
pačių jo draugų — bolševikų 
persekiojamas ir išmestus iš 
komunistų internacionalo už 
priešinimąsi diktatoriui Stali
nui. Trockio gi draugai vien
minčiai yra areštuojami, kali
nami ir tremiami.

Nori Vionną padaryti Tau
tą Sąjungos buveinę

- e
Austrų patriotai sako, kad

Vienna esanti tinkamesnė 
Tautų Sąjungai vieta

VIENNA, Austrija, spalių 
24. — Viennos patriotai laiky
toje konferencijoje pradėjo ju
dėjimą, kad Tautų Sąjungos 
buveinė butų perkelta iš Gene- 
vos į Austrų sostinę. Išrinkta 
tam tikras komitetas, kuris 
formaliai kreipsis j miesto ad
ministraciją ir krašto valdžią 
prašyti, idant jos duotų oficia
lų pasiūlymą Tautų Sąjungai 
persikelti į Vieftną. Sumanyto
jų nuomone Austrija šiandie 
esanti tokia pat neutrali vals
tybė, kaip ir Šveicarija, o Vien
na esąs tikrasis Europos cent
ras ir turįs geresnių patogumų, 
ne kad Geneva.

Kolegija panaikino 
svetimų kalbų 

kursus

Prekybos sutartis su 
Rusija Latviy seime

Jei seimas sutartį patvirtins, 
Anglijos pastangos Pabalti
jy nueis niekais

Lietuvos žinios.

LOS ANGELES, Cal 
lių 24. — Vakar vietos aviaci
jos laukuose žuvo trys lakūnai. 
Vienas jų, W. F. Lesseman, 21 
motų amžiaus, užsimušė ban
dydamas parašiutu nusileisti 
žemėn iš aeroplano 2,(HH) pėdų 
aukštumoj. Parašuitas neišsi- 
skėtė, ir Lesseman kai akmuo 
nukrito žemėn.

Lakūnai L. Brongman ir C.
Eiting užsimušė jų aeroplanui Iforse vieno krutamu jų paveiks- 
nukritus ir susikalus.

21 asmuo žuvo teatro 
gaisre Suomiuose

ELSINKIS. Suomija, spalių
24. — Praeitą naktį Tammer-

Du lakūnai žuvo ugny
LINCOLN, Neb., spalių 24.

Lauke, netoli nuo miesto, 
vakar aeroplanui nukritus ir 
užsidegus, ugny žuvo du lak u-j 
na i, Don Sease ir < 
abudu iš Lincolno.

lų teatro gaisre žuvo dvidešimt 
vienas asmuo. Vieni jų sudegė, 
kiti nu troško. žuvusių tarpe 
buvo vyrų, moterų ir vaikų.

Filmai užsidegus, mašinos o- 
peruotojas įspėjo publiką, kad

CL0VELAND, Ohio, spalių 
24.— Case School of Applied 
Science panaikino visų svetimų 
kalbų kursus, o jų vietoj įveda 
ekonomikos, istorijos ir kitų 
dalykų kursus. Kolegijos - vy
riausybės nuomone svetimų 
kalbų mokėjimas mokslinę mo
kyklą baigusiems nieko gera 
neduodąs.

Mokytojams pakako 
kunigų vergais būti

RYGA, Latvija, spalių 24.— 
Ateinantį ketvirtadienį Latvi
jos seimas balsuos ratifikavi
mą prekybos sutarties tarp 
Latvijos ir sovietų Rusijos.

Savo užsienio politikoje so
cialistinė Latvių valdžia sie
kias prekybos sutartimis ir ga
rantijų paktu susiartinti su 
Rusija ir atsipalaidoti nuo 
Lenkijos ir Anglijos Įtakų. Jei 
tact seimas patvirtins valdžios 
padarytą sutartį su sovietais, 
Anglų pastangos sudaryti Pa
baltijo valstybių bloką prieš 
sovietų Rusiją nueis niekais.
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Hankovas nutraukęs san
tykius su Nankinu

Jangtse upėj padėtos minos Ir 
laivams užginta vaikščiot!

3 du laku- ji tuojau pasišalintų iš teatro. 
Ori Carr, IKilo panika, žmonėms bandant • w 4 • < > • v

Pasažierius užsimušė
MOUNT CLEMENS, Mich., 

spalių 24. — Vakar netoli nuo 
čia nukrito aeroplanas. Pilotas 
Woodworth išliko gyvas, bet 
jo pasažierius Bemard Al- 
bright, iš Detroito, užsimušė.
Aviacijos mokinys užsimušė
KANSAS CITY, Mo., spalių 

24. — Bandydamas nušokti pa
rašiutu iš aeroplano 2.600 pė
dų aukštumoj, parašiutui neiš
aiškėtus užsimušė aviacijos 
mokinys Kenneth Davis.

prasimušti laukan, pasirodė, 
kad durys iš lauko pusės buvo 
užblokuotos minių, susirinku
sių kitam seansui. Gaisrinin
kai, paleidę srautus vandens 
minion, ją išskirstė ir tada tik 
buvusieji teatre galėjo prasi
mušti laukan. Daug betgi buvo 
jau nebegyvi, dar daugiau bu
vo sužeistų.

Burgcnlando mokyklų mokyto
jai nebenori kunigams barz
dų skusti ir žlugto skalbti.

VIENNA, Austrija, spalių 24.
Del to, kad jie verčiami pa

rapijų kunigams l^arzdas skusti, 
plaukus kirpti, jų drapanas 
skalbti, numirėlius laidoti, baž
nyčias šluoti ir kitus panašius 
darbus dirbti, Burgcnlando 
krašto parapijinių mokyklų mo
kytojai grūmoja paskelbti vi
suotini streiką.

Mokytojai cyna baudžiavą ku
nigams dar nuo tų klikų, kai 
Burgenlando kraštas buvo Ven-

HANKOVAS, Kūnai, spalių 
24. —> Hankovo radikalinių 
(koriiuni s tuoj ančių) nacionalis
tų valdžios politinė taryba skel
bia, kad santykiai su nuosai
kiųjų nacionalistų Nankino val
džia tapę visai nutraukti. Ji 
kaltina nankiniečius dėl nelai
kymo prižadų

Besitraukianti ketvirtoji 
Hankovo armija padėjus Jang 
tse upėj tarp Nankino ir Vulii 
viso arti'100 mylių, minas. Ki
nų ir svetimų kraštų la’vams 
užginta vaikščioti be tam tik
ro vietos Kinų karo vyriausy
bės leidimo.

Lietuvos ūkininku 
vargai

PLATELIAI, Kretingos ap. 
— Pas mus yra vartojamas 
priežodis: “Kontras kap že
maitis”. Bet pastaruoju laiku 
ir žemaitis pradeda nekantrau
ti. Atėjo ruduo ir vietoj džiau
gsmo dar didesnes bėdos. Rit- 
gių -tik pusė laukiamo išbiro, 
miežius vasaros kaitros taip 
sunaikino, kad varpose tik vo? 
po kelis mažus grūdelius rasi, 
avižas rūdys pagadino, žirnius 
kirmėlės sugriaužė (vos sėklai 
surinks), bulvės mažutės užau
go ir linų vienu trečdaliu ma
žiau, kaip pernai. Produktų 
kainų skirtumas:

1926 m. , 1927 m.
Rugiai cntnr. 30 lt. 20 It. 
Miežiai cntnr. 20 lt. 20 lt. 
Avižos cntnr. 24 lt. 15-18 It. 
Vikiai cntnr. 20 lt. 16 lt.

Darbo arklys
650 lt. / 450 It/

Brangstant prekėms, ūkinin
kų išlaidos didėja, o pajamos 
mažėja. Jokių susirinkimų ir 
paaiškinimų nedaromą. todėl 
plinta visokie gandai. Čia kelią 
pastojo, kitur užmušė, ark
liams uodegas nupiaustė ir pri
rištiems lauke grandines nuo 
kaklo nukabino. Ištvirkimas, 
girtuokliavimas ir kortavimas 
pasiekė aukščiausio laipsnio. 
Tik klausia kits kito, kas bus?

Japonų orlaivis sudegė; 
įgrila išgelbėta

TOKIO. Japonija, spalių 24. 
— Japonų orlaivis N-3, daly
vaujant laivyno manevruose, 
buvo priverstas nusileisti į jū
res ties Ižu pusiausaliu. Palie
tęs vandenį orlaivis užsidegė. 
Jo įgula buvo išgelbėta, 
vienas įgulos žmonių buvo 
voiingai sužeistas.

bet 
pa-

VIDURVASARIO KAITROS

.QUINCY, III., spalių 24. — 
Oras čia nepaprastai įšilo. Va
kar termometras įregistravo 

šilumos. Vaisių medžiai ė- 
antrą kartą žydėti.

92° 
mė

Banditai puolė banką
ST. JOE, Ark., spalių 24. — 

Keturi ginkluoti banditai puolė 
St. Joe banką. Trys 
banke 
vienas 
pabėgo

klijentų buvo 
jų mirtinai, 
su .$300.

buvusių 
pašauti, 

Banditai
HARRISBURG, III., spalių 

24. — Kasyklų miestely Harco, 
dešimt mylių į žiemių vakarus 
nuo Harrisburgo, praeitą nak
tį sudegė dvi bažnyčios, viena per balsavimus praeitų metų 
baptistų, antra Christian pavasarį, kriminalinio 
Church. Manoma, kad bafnyv buvo pasmerkti1 try* rinkimų 
čios buvo kieno padegtos. valdininkai.

spalių
Del papildytų suktybių

PITTSBURGH, Pa 
24.

teismu

Bandymas skristi per 
Atlantika nepavyko

O(U) ORCHARD, Me., spalių 
24.— Amerikos aviatorė Mrs. 
Frunces VVilson Grayson vakar 
vėl bandė skristi per Atlan
tą į Europą. Dideliu Eokero 
monoplanu Tlie Dawn ji, jos 
draugas pilotas Stultz ir navi
gatorius Goldsborough, buvo 
išskridę iš čia kaip 6:13 vai. ry
to, bet apie 5 valandą po pietų 
vėl sugrįžo į Old Orchardą. Del 
tirštos miglos jūrėse ties Nova 
Scotia ir dėl Čmusio gesti mo
toro lakūnai buvo priversti 
grįžti atgal.

Danų muitinė sudegė
ELSINORE, Danija, spalių 

24. — Gaisras sunaikino čia 
muitinės namus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lirus oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Iš viso gražu; truputį 
siau; vidutinis žiemių ir 
mių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 509 ir 67° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei- 
d^iaerf '4:5X. Mėnuo teka H TO 
ryto.

pra-

žle-

Byla pasmerktam bur
mistrui iš vietos 

pašalinti
INDIANAPOIJS, Ind., sp.- 

lių 24. — Kadangi pasmerktas 
dėl korupcijos Indianapolu 
burmistras John L. Duvail ai 
sisakė rezignuoti iš burmistro 
vietos, Marion kauntės Apskri
ties teisme Įnešta byla jį teis-

$23,000,000,000 Ameri
kos kapitalo uįsieny

WASHINGT()NAS, spalių 24.
Prekybos departamento skait

menimis, Jungtinių Valstybių 
iki šiol investuotas svetimuose 
kraštuose kapitalas (privati
niai investavimai, paskolos, val
džios. karo metų kreditai sve- 
t’morrs valstybėms) l>endrai 
siekia 23,000,000,666 (^3 bilio- 
rus) dolerių.

Vien šiais metais duotos už
sieniams paskolos sieks apie 
1 t/g biliono dolerių.

Stiprus žemės drebėji-
grijos dalis ir kada kunigai bu
vo visagaliai viešpačiai. Dabai" 
tie mokytojai reikalauja sau 
tolygių privilegijų ir laisvių, 
kuriomis naudojasi jų profesi
jos žmones visur kitur Austri- 
joje.

Maskvoj prasidėjo ta
riamų Britų šnipų 

byla
MASKVA, spalių 24. — Va- 

kar—nors tai buvo sekmadie
nis — Maskvoj aukščiausiame 
karo teisme prasidėjo byla 
penkių rusų, kaltinamų dei 
šnipavimo Anglijos naudai ir 
pardavinėjimo jai sovietijos 
karo paslapčių. Prokuroras 
Ivan Kondruškin dramingai 
pareiškė, kad “sovietų valsty
bės išdavikams sekmadienio' 
nėra.” Kaltinamiems jis rei
kalauja mirties bausmės.

CHIRURGAS MIRĖ PADA
RĘS CEZARIŠKĄ OPE

RACIJĄ

PASSAIC, N. J., spalių 24. 
— Pasaic General ligoninėj 
chirurgas Dr. Abraham Mach- 
lin' padarė sėkmingą gimdyvei 
cezarišką operaciją, bet tuojau 
po operacijos pats krito negy
vas. širdies liga.

SALT LAKE CITY, Utah, 
spalių 24. — Gaisras sunaikino 
čia Carpenter Paper kompani
jos įstaigą, padarydamas apie 
$460,000 nuostolių.

mo keliu Malinti. mas Alaskoje
Del korupcijos, burmistrą* Į

Duvail yra pasmerktas mėnesį i JUNEAU, Alaska, spalių 24. 
kalėti ir pasimokėti $1,000 pa- “ si aP,e 8ePtlnt« va,1,n-
baudos pinigais. di> Juneau buv0 stlPraus ž<'mSs

____ _________ -drebėjimo sukrėstas.
BANKAS BANKROTAVO I Drebėjimas buvo jaustas ir 

 ’ kitose Alaskos vietose.
SALL1SAW, Okla., spalių 24. ------------------

- First National Bank, seniau-1 MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
sias šioj apygardoj bankas, lių 24. — Vakar čia atvyko 
šiandie uždarė savo duris. Ban- naujas Jungt. Valstybių amba- 
kroto priežastis esanti faunų sadorius Meksikai Dwight W. 
produktų pigumas. Morrow.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
S4UGUMAS

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
’letuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
s. kitėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacljos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimų.

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

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

Telegrafuokjt pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 

v jums patarnavimą:

AITROS KNYGYNAS, 3210 S. Hnlsted St 
TU BUCIU APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUP1KAIČ1O APTIEKA, 527 W. 120th St. 
R AKO APTIEKA. 2346 West 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL
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PRANEŠIMAS Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaunoji Birutė

orkestro painokos, kurios bu
vo pertrauktos vasaros laiku, 
jau prasidėjo. Buvo jau kelios 
pamokos, j kurias atsilankė 
daug senųjų jaunųjų birutiečių 
ir taipjau daug naujų narių 
įsirašė. J vyko ir tėvų susirinki
mas.

Prie .Jaunosios Birutės yra

STIPRUS DARODYMAS
It’s Toasted” suteikia LUCKY STRIKES

Gerbiamieji;—
Šiuomi pranešame, 

i kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No. 
8121-27 So. Halsted St., 
persikelia Į naują vietą, 
kuri bus naujame name

• moderniškai įrengtame. 
Musų “Show Room” 
bus ciel 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.

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

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

Jaunosios Birutės rudeninis [du skyriai: dainų ir žaismių ir 
sezonas jau prasidėjo. Dainų ir orkestro. Dainų ir orkestro pa

mokas duoda p. P. Sarpalius. 
Žaismėmis vadovauja p. M. 
Vaidyla, kuris ketina * įvesti ir 

(sporto skyrių, suorganizuoda
mas kelis sportininkų jauktus, 
pirmiausia pradedant nuo fut
bolininkų.

Iki šiol visos pamokos būda
vo ketvirtadieniais, Mark Wlnte 

įSųuare, Library Room, prie 30 
i ir Halsted gatvių. Birt dėl pa- 
I tegumo ir sekmingesnio lavi
nimus, kad vieni kiliems ne
trukdytų, pamokos tapo per
skirtos ir nuo šio laiko ketvir
tadieniais bus tik dainų pamo
kos, o taipjau ir žaismės. Or
kestre gi pamokos bus pirma
dieniais, toj pačioj vietoj. Vai
kučiai, eidami į pamokas, at
sineškite neparduotas serijas ir 
pinigus už parduotąsias seri
jas, kad Lutų galima tuoj pri
rengti pilną serijų atskaitą.

Be to Jaunoji, Birutė dabai 
1 rengiasi prie savo vakaro, ku
ris įvyks netolimoj ateity.

Taigi Jaunoji Birutė darbuo
jasi. Jeigu vaikučių tėvai dar 
kbiau susidomėtų savo vaiku
čių draugijėle, dar daugiau pa
remtų ją darbu, tuo pagelbėda
mi savo pačių vaikučiams, lai 
darbuotė galėtų pasidaryti dar 
platesnė ir sėkmingesnė, kas 
duotų dar daugiau naudos vai
kučiams, iš ko pasidžiaugtų pa
tys tėvai. —Narys.

Cigaretams puikiausi skonį 
ir apsaugoja gerklę

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais žios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

10C N. LaS'alIe Stn Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentų

-S

1,

t.

Penktadieny

/

Bridgeportas

•< t =—M

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

BABRAVIČIAUS- VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainų ir Juoku

Spalio-Oct., 28’27
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago.

Vidurinės tikietų kainos 
Malonus priėmimas ir patarnavimas 

9

Del visų 
Patogiai sudėstyto sėdynės 
Kad visi matytų ir girdėtų.

Proga pasirodyt
Visi chicagiečiai ir 

apielinkių gyventojai 
kviečiami

Roseland
Lietuvių Improvement and Be- 
nefit Kliubo. Programą išpildė 
Laisves Kanklių Mišrus choras 
iš Chicagos. Programas ne vi
sai geras. Lr> tą kainą turėjo 
dm,Ir daug geresnį, žmonių bu
vo mažai, nors doleriniai komu
nistai pusėtina,i darbavosi dėl 
to koncerto ir sakė, kad jeigu 
mes ką apšliūrame ir dirbame, 
tai. padarysime naudingą dar
bą kliubui, sukvipdami publi
kos pilną svetainę. Bet tas jų 
pasigyrimas iš anksto, parodo 
kaip tik kitokias pasekmes.

Žmonių buvo mažai. Progra
mas brangiai kainavo. Išlaidų 
buvo virš dviejų šimtu dolerių. 
O įplaukų virš vieno šimto do
lerių. Reiškia, kliubui lytis nuo
stolių apie šimtą dolerių. Kitą 
kartą kliubiečiai turėtų apsi
žiūrėti, nerengti lokį kaštauną 
koncertą, kuomet reikia paneša 
ti nuostolių.

Nėra ko klausyti iš anksto 
pasigyrimų. Po laikui tie patys 
asmenys juokėsi, kad kliubas 
turėjo panešti nuostolių. Ar tik 
nebus suokalbis dolerinių ko
munistų nubankrutyti kliubą?| 
Jie senai yra pasakę, kad jei 
kokia draugija nepasiduos jų Į 
diktatūrai, jie ją “šunakius” iš 
vidaus. Jau jie pradžią padarė 
nakinimui kliubo. Jeigu keletą Į 
kartų juos dar prileis prie Ra
kinimo iš vidaus, bus ir po I 
kliubo. Man rodos, kad kliubas 
nieko blogo niekam nėra pada
ręs. Jis, kaip pašalpos kliubas,

buvo sumanęs ir darbavosi su
vienyti pašaipiuos draugijas. 
I'am jo darbui buvo keletas 
draugijų, kurios labai prielan- 

j kini pritarė. Buvo išrinkusios 
[delegatus, kurie darbavosi su- 
| vienijimui pašalpinių draugijų. 
Ir jeigu ne doleriniai komunis
tai savo liežuviais, tai kliubo 
sumanymas butų įvykdytas gy
venimai). —Buvęs.

Kalbant apie musų gabius 
lietuvius ir lietuvaites, tenka 
pažymėti, kad chicagiečių tar
pe yra gabi lietuvaitė modis
tė,. kuri baigė 1924 m. vadina
mų “Industrial Art in Garment

Armand Tokatyan
Metropolitan Opera Kompanijos 

Tenoras sako:

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

Lybrand, lioss Bros.
& Montgomery 

Accountantg and Audiiors 
New. York, July 22, 1927

lUCKy

Ką 11,105* gydytojų rašo 
apie rūkymą

“Aš negaliu atsiminti kitų cigaretę 
kurie suteiktu tiek daug smagumo 
kaip Lucky Strikes — jie apsaugoja 
brangiausią mano dovaną, mano ger
kle“.

Kokia yra rysis cigaretų kuriuos Tito 
.Schipa, Jeanne Gordon, Ciarence Whitehill, 
Ežio Pinza, Nina Morganą, Armand Toka
tyan, Frank Keenan, Fannie Brice, Laura 
Hope, Crews ir daugelis kitų žymių daini
ninkų, aktorių, radio pradešejų ir publilkų 
kalbėtojų yra datyrę kas padaro Lucky 
Strikes cigaretus gerais ir visai nekenkia 
jų balsams?
Del atsakymo mes padavėm šitokį klausi
mų gydytojams ir paklausėm:
Ar jus manot, iš jūsų patyrimo su LUCKY 
STRIKES cigaretais, kad jie mažiau įrituo
ja jautrią ir švelnią gerklę, negu kiti ciga- 
retai, kokia jūsų nuomonė?
11,105 gydytojai atsakė —
“TAIP”.
Pagalvokit ką tos skaitlines reiškia; pagal
vokit kad jie atstovauja nuomones ir paty
rimus gydytojų kurių dalykas yra žinoti 
apie tai.

It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS— NERE1K KOSĖTI

WENNERSTEN’S
•Dohennan u.^po 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO

sumaišytisu turtingu salyklu 
Nėra Arlificialiu Prieskoniu » •

ki- 
ži-

jo-

Designing” kursų Evelyn Aca- 
demy mokykloje.

Kalbamoji lietuvaitė yra Mil
da Balsienė. Ji mums ne sveti
ma, ji yra žinoma kaip darbuo
toja kitoje srityje musų teatre. 
Kas matė vaidinant “Keistuti”, 
“Valdovo Simų” ir daugeli 
tų teatro veikalų, bis gerai 
no Mildą Balsienę.

Bet, kaip jau minėjau,
siiks darbuotė neužsiveria musų 
teatru. Ji sėkmingai darbuoja
si moterų rūbų ir jų madų dai
lės srityje.

P-ia Balsienė sutiko patarnau
ti naujai sudarytam “Dailės 
Kliubui” pasidalindama su ki
tomis lietuvaitėmis savo žinio
mis ir talentu. Jau yra susida
ręs nemažas būrelis lietuvaičių, 
kurios susirenka p. Balsienės 
namuose ir yra mokinamos 
“Go\vn Designing” ir siuvimo.

Ne Studentė.
Garsinkite^ “Naujienose
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Visiems Reikalingas Radio
ligi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

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

Rūgštumai Viduriuose
”1 hdlipN Milk of Magneaia” 

Oriau negu Soda

NAUJIENOS, Chicago, U)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

UŽTIKRINA SAUGUMĄ Į 
"BAYER ASPIRIN"

Yards 4951
M r s. Anielia Jarusz-Kaushillay 

AKUAERKA
3252 So. Halsted St.

in
iii

im
in

iii
iii

iiiu
iT

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

prieina-Radio kokio tamista laukiai—parankiausio, 
miausia kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių MilzikflliŠknje 
Krautuvėje.

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

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
Žumo rūgimų viduriose ir praša 
liną visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil-

Dvidešimtis penki ir pen- 
i centų buteliukas, 

bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Išregis
truota Trade Mark per Tht 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 187-5.

Bridgeportas

Vartok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

j lips”. Dvidei
J j kiasdešimtis

' Hilo Iz mL

Užgerk ma-u-ne,
Mylėk maa-ne,
Aš blogo ned-a-r-y-s-iu, 
Langelio nedauž-y-siu.
Manau, kad sudainuoti vir-. 

šuje žodžiai patys už save kal
ba ir nematau reikalo aiškinti 
juos skaitytojams. Bet vienam 
šio polikio dalyviui, Frankiui, 
nebuvo pakankamai aišku, kad 
žodžiai “užgerk mane” reiškia 
“nupirk”-.ir tik tada “užgerk”. 
Ir kadangi Frankis to nesupra
to ir ne savo užgėrė, tai pasek
mės buvo tokios, kad Frankis 
nei nepastebėjo, kaip pasijuto 
begulįs ant žemės kruvina no
simi, o Fninkio draugas vos 
spėjo išsprukti laukan su už
muštu vienu “langu”.

bayer

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

Viršuj Universal
State Bank

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

OPTOMESTRLST

Grybai

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

Slogų
Neuritrs
Dantų gėlimo
Ncuralgia

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUAERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Tel. V arda 1119
Baigusi ak uw* 
rijos frol«*gi ia* 
ilgai praktika 
tusi J’ennsyl 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži 
niųgai patar
nauja, visokio
se ligdse nrie?

1 gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.
z Valandos nu<
8 ryto iki 2 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vaJ. vakare.

— ■ ■ ■■■■■ .. i
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Jos. F. Budrik ilnc.j
3417-21 So. Halste d St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 v.- landai. Nedaliomis iki 1 v. po piet.

“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUBUS NAUJAI

liktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Šitą kuponą prisiųsdami mum- arba atnešdami j krautuvė, gausi
te dykai Veidrodėli su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas &
 Kiekvienas 15 
centų pakelis tu 
ri paprastus nu 
rodymus, kad 
kiekviena mote 
ris gali nuspal 
vuoti švelniu 
spalva arba nu 
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si

jonų, veisčių, dresių, kautų 
pančiakų, sveterių, uždangalų 
Apvaikalų —» visojo!

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

Rodosi, kad grybų klausimas 
ar problema yra vienas sun
kiausių klausimų, ir tas klau
simas reikės ateityje šiokiu ar 
tokiu budu išspręsti.

Klausimo tinkamam pastaty
mui, man rodosi, kad butų ge
riausia, jei grybai augtų ant 
Bridgeporto arba ant Town of 
Lak.. Tuomet mums nereikėtų 
važinėti Į nežinomus miškus jų 
ieškoti. Prie to, išvengtumėm vi
sokių nesmagumu.

Na, paimkime kad ir pilietį 
Adomą. Jeigu butų galima pa
sirinkti grybų ant Bridgeporto, 
tai jo fliveris . nebūtų apvirtęs 
griovyje ir nebūtų reikėję miš
ke nakvoti.
Jani grybauti 
ko joto 
grybų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, TU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

SKAUDA
GERKLE?
vartok

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Įvairus Gydytojai

Apart to. važiuo- 
, reikia turėti ir 

pakankamai, ba kitaip 
i terasi.
matote, kiek visokių keb- 
pasitaiko tik todėl, kad 
važiuoti miškan grybauti, 
ir statau klausimą: ar ne

luinų
tenka
Todėl
butų geriau, kad grybai augtų
ant Bridgeporto arba ant Ttnvn 
of I^ake?

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

I

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė 
Tel. Saginavr 4847

Dasižinokit apie

Ne Atidėliokite Ilgiau
|siveskit namų a ičildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas orus.

Pašaukite mus telefonu
arba etsilankykn i musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis-

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO
3621-23-25 So. Halsted Street

Didžiausia Lietuviu Rakandu Krautuve Bridgeporte

Su vedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus h 
mainom naujas Pam
pas i senas; duodame 
ant lengvo iimokėji- 
mo. |

Metropolitan Electric 
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Mes taipgi duolame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

The Common Sense Health Habtt
Specialiai dabartiniame wxone, juAų gerk
lė ir burna turi būti apsaugota nuo vi
sokių mikrobų, kur’ų visuomet galite 
gaut.'. Saugokit aavo sveikatą. Vartokit 
Severa’s Antisepaol taip reguliariai kaip 
valote dantis.

Antisepsol yra aukštos rųšies antisep- 
tic skystimas. Nepalyginamos dėl burnos 
plovinio ir garga.iavimo. E’asald'na kva
pą apsaugoja sveikatą. Pilnos mie- 
nis butelis 50c. pas visus vaistininkus.

REIKALAUK KAMPELIO 
bandymui buteliukas dykai. Reikalaukit. 
W. F. SEVERĄ CO., Dept. A, Cedar 
Itajųds, lovva.

809 W. 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 

■Boulevard 0611—0774

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare -uždaryta 
Ncdčlioj pagal sutartį

- J

Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 di« 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Iki I 
vakare. Nedčlinmis nuo 19 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 92M

6 mėnesiams išmokėjjimui 
SPECIALUS KAINOS 

$35.00 pleitos tiktai, $12.50 
$7 Sanitary Bridge $1 

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

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

135 S. State St.
Kampas State ir Adams — 

Trečias augStas
Atdara vakarais iki 8. Nedėlioj 

nuo 9 ryto iki 12 dieną.

lietuvis Kontraktorius

Indėnų vasara

K irk vienais metais, pasibai
gus “reguliarei” vasarai, nuo 
15-tos dienos spalio prasideda 
vadinamoji indėnų vasara.

Bet nuims, lietuviams, iki šiol 
dar nėra gerai suprantamas šis 
metų laikotarpis, ir tik pasku
tiniu laiku musų tautiečiai pra
deda tinkamai paminėti indė
nų vasarą.

■ Pereitą pirmadienį mačiau, 
kaip musų tautietis šoko indė
nų šokį ant Morganstričio. Ir 
tinkaniesniam šokio atlikimui, 
musų tautietis buvo po mėnulio 
spinduliais, nors saulė ir pie
tuose buvo. —Kipšas.

Aukos Vilniaus reikalams
Spalio 7 d., Liet. Auditorijoj 

Vilniaus Vadivimo 
surengtame gedulingame 
nėjimie lenkų išplėšimo 
sostinės Vilniaus lietusių 
lams aukojo:

Po $2: Kazakevičia ir
kevičiute, Karteckas, Dr. S. Mal
kelis.

Komiteto 
paini- 
musų 
reika-

Kaza-

Vincas 
Petru

li Dauburas, X X„ 
I Sandarietis, Simonavičius, Dar
bininkas, X X., Dr. Juozaitis, 
Galkauntas, 
nas (rurch, 
Bacevičius, 
Stulpinas, J.
Naruševičius, T. Matukaitis, 
Matulaitis, K. Vaičikauskis, 

I Jurgelionis.
Po 50c: Ona Rastenis, 1 

eius, Gaižaitė.
Viso aukų, su smulkiomis, 

surinkta $43.20.
Visiems aukautojams taria 

me nuoširdų ačių. Taipjau ta
riam nuoširdų ačiū visai į tą 
masinį mitingą atsilankiusiai 
publikai, kalbėtojams ir artis- 
tams-ėms, kurie išpildė gražų 
programą. —Viln. Vad. Kom.

Po $1: M. Vaidyla, 
Bašinskas, Bukauskas, 
ševičius,

Jonas Šileikis, Jo- 
D. Šidlauskas, 
J, Bardauskas 
Vildis, X X.

J.

K.

alsume senus ir naujus sto
gus kibai gerai prieinama' kaina. 
Bridgeporto Eumiture Co., 3221 S. 
Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis grabinius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Mar<us& (kirtis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Boekwell 0762 
Namų Boek. 8479 .

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.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per Ifr 
metų kaipo patyręs gydytoja*- 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 rvto iki 4 p. p.
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boeievard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. ■ 
<— ---------------------------------------

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

/CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Park 3895

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, UI.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan- 

v dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2784
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 tai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nio 7 Iki 8 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablic 9600

Phorle Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516

’ DR. E. SIEGEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1800 So. Halsted St. 
Chicago

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

. ..................... ................................

- .............— 1 "

J. P. WAITCHES
LIETUTIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė. 
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas tisų teisių

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyčioB

-------------------------------------------- --------------------—š

Telephone Bepubiic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Kockwelt St.

CHICAGO, JLL.
Ofiso Tel. Boulevard 9698

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Ragas Gydytojas ir Chirargaa
S pači ai i gtaa Moteriilrų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų Hgą 

Ofip«R 310? <40. Halai •‘d Stn Chicago 
arti 3lat Street

Valandos: I—3 po piet, 7—8 vak- Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6.368
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TIESA APIE RUSIJĄ

Kaip ta katė su pūsle, taip musų bolševikėliai bėgioja 
su “neoficialės amerikiečių delegacijos” pasakojimais apie 
sovietų Rusiją. Visa, kas tuose pasakojimuose yra palan-

bankrotų pobūdį, jų priežastis ir pasėkas. Vien baudžia
mosiomis, teismo ar administracijos, priemonėmis to 
klausimo išspręsti negalima.

Pas mus Lietuvoj yra, kaip visiems žinoma, nuolati
nis ekonominis krizis. Iš vienos pusės, jis dalinai priklau
so nuo visuotino pasaulinio ekonominio krizio, kaipo di
džiojo pasaulinio karo pasėka. Tačiau, iš antros pusės, 
musų krizis turi gryną lietuvišką pobūdį. Jis ankštai su
sijęs su ekonomine, finansine ir politine musų krašto kon
junktūra [apystovų susidėjimu]. Niekam nepaslaptis, 
kad pas mus jaučiama didelė kredito stoka. Mes esame 
labai neturtingi. Kreditas pas mus pasakingai brangus. 

' Palūkanų imama nuo 20 iki 50. Jau vien tas nenormalus 
reiškinys griauna musų prekybos ir pramonės pamatus. 
Kas yra priverstas mokėti tokias aukštas palūkanas, ne
gali normaliai vesti savo biznio. Prie to reikia dar pridė
ti esamą pas mus baisią konkurenciją, niekeno ir niekuo 
nereguliuojamą. Kainos dažnai numušamos ne paprastos 
ekonominės kalkuliacijos sumetimais. Kainų sumažini
mas nėra pramonės ir prekybos būdų pagerėjimo ir atgai-

Antradienis, Spalis 25, 1927
1 Dar keletą žodžių apie TMDJ 
Gaila, bet turiu priminti, kad ' 
ši organizacija šiuo laiku sto-' 
vi silpnai. Raštus leidžia mo
ksliškus ir vertus plačios vi- 

i suomenės paramos. Kilnesnis 
darbas visuomet yra sunkiau 
įgyvendinti. Taip yra ir su 
TMD. Mano gyvenimo Ameri
koj laiku dar nesenai kraštu
tiniai kenkdavo Olševskiui 
knygas leisti, vadindami jas 

Amerikos lietuvių gyvenimo kapitalistiškomis ir drausdavo 
istorijų sako, kad lietuviai ket- skaityti darbininkams. Prie te
vertas desėtkų metų atgal at- kio anų laikų priešų nueinu, žiu- 
vykę į šį Kolumbo atrastą kraš-!r’u Gl.ševskio išleistas l^alio

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Amerikos lietuviai ir 
Tėvynės Mylėtojų 

Draugija

: “CASCARETS” DEL SKIL 
VIO SUIRIMĮJ IR GAL

VOS SKAUDĖJIMO
šį vakarų ! Išvalykit savo žar

nas. prašalinkit galvos skau
dėjimą, Slogas, Rugštu- 

mus iš vidurių.

ku bolševikų kraštui, jie stengiasi kiek galint labiau išpu- vinimo rezultatas, teikiąs galimumo racionališkai taupyti, 
sti ir tuo budu įtikinti publiką, kad sovietijoje tikrai esan
ti gera tvarka ir laiihingas darbininkams gyvenimas.

Bet keistas dalykas, kad tie patys bolševikėliai ugnim 
spiaudo ant buvusiųjų savo vienminčių, kurie, pagyvenę 
Rusijoje ir pamatę viską savo akimis, nusivylė bol
ševizmu.

Vienas tokių nusivylusių bolševizmu žmonių yra 
Roselando (Chicagos priemiesčio) gyventojas, A. Kuprei- 
šis. Jisai tik šiomis dienomis yra pagrįžęs iš Rusijos, kur 
jam teko išgyventi be pertraukos ištisus metus ir pusę ir 
apkeliauti daugybę miestų ir sodžių, pradedant Maskva 
ir baigiant Krymo pusiausaliu. Mat, pernai metais jisai 
buvo nuvykęs su buriu draugų į sovietų šalį tikslu įsteigti 
tenai žemės ūkio komuną. .

Gyvenimas Rusijoje A. Kupreišiui atvėrė akis. Jisai 
šiandie puikiai žino, kad visos Maskvos komisarų ir jų 
klapčiukų pasakos apie “darbininkų gerovę ir laisvę” so-; 
vietijoje tai begėdiškiausias melas ir humbugas. Bet kai 
anądien jisai ėmė dėstyti savo patyrimus iš keliones po 
Rusiją viešam susirinkime, tai musų vadinamųjų komuni-, 
stų vadai šoko jį niekinti ir plūsti!

Tai ve kaip jiems “rupi” patirti tiesą apie Rusiją.

Nusipirkit už 10c baksiuką.
Palikit šaly — tik vienam sy

kiui — Druskas, Pilės, Castor 
tą ir radę laisvę ėmėsi laisvas Žodynas ant vidurio stalo kaip Oil arba Purgative Vandenį, ku- 
idejas skleisti savo tautos karalius bestovys. Suprato, 
žmonėms lietuviams. Pirmuti- kad jam šiandie ta knyga nau- 
niai gerbiami veikėjai priešą- J dingą ir jo nei auksaburnis 
kyje su mus tautos patriarku ai’kaniuolas neįtikins, kad ji 
Dr. Jonu šliupu paklojo tvir- nenaudinga darbininkui, 
tus išeiviams lietuviams pama- • —- --  —   -v    - v* .
tus statime reikalingų namų: ij0 istoriją kiek pajuokos, me-jios puikiai išvalo skilvį, praša-

1. Sutverta Susivienijimas lų iš komunistų daryta,—-kur Jin« nesuvirškintą maistą, rugš- 
Lietuvių Amerikoje, apdraudosj^ia ir suminėsi visus priešini-'tumus ir visokius gasus, praša- 
pašelpos ir labdarybės organi-'mus. Pasaulio Istorijos at-'lina perdidelį tulžies kartumą ir 
zacija. šiandie ta organizaci-'spausdinta du tomai; šiemet, prašalina iš vidurių visas užkie- 
ja yra stipriausia ir skaitome jei suplauks pinigų, bus baig-‘tėjusias dalis ir nuodus iš žar- 
ją jau milijonine. tas didelis darbas ir išleistas' nų.

2 Sutverta Tėvynės Mylėto- paskutiBis trečias tomas. Esu! Cascarets paimtas iš vakaro, 
jų DraUgija atlikti visus ap- tikras, kad ne kas, bet komu-Į jus labai gerai jausit iš ryto. Jos 

iankstus ir išpustas. Jis visiškai neatatinka kapitalo apy-i’švietos ir kulturinius reikalus, nistlJ 
vartai tam tikroj gamyboj. Daugumos įmonių savininkų. leisti savo 
kapitalas nepaprastai mažas, palyginant su svetimu — knygas.
apyvartos kapitalu. Nuosavus daugelio jmonininkų kapi- len^V(>

rie pereina kiaurai per žarnas, 
bet neišvalo jų ir neatšviežina 
tų organų ir neturi jokio afekto 
ant skilvio ir žarnų.

Užlaikykit savo vidurius šva- 
Pradėjus leisti TMD. Pašau- riai ir šviežiai su Cascarets, ku- 

1 ______ _________ I vina rinitiui i&vnlrt skilvi nraša-

Pasaulio 
šiandie ta organizaci-'spausdinta du tomai;
4 • • • • 1 • A 1 - _ . - _

PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKROTAI 
LIETUVOJE

Mažiaus kaip metus laiko pašeimyninkavę Lietuvoje, 
tautininkai ne tik pasmaugė visą jos politinį gyvenimą ir 
padarė beveik neįmanomu kultūrinį darbą, — bet atvedė 
kraštą ir prie didelės ekonomines suirutės.

Visa Lietuvos spauda dabar ėmė minėti nuolatos 
įvykstančius prekybos ir pramonės įmonių bankrotavi- 
mus. Taip visuomenė, kaip ir valdžia mėgina surasti šito 
pragaištingo reiškinio priežactis.

Krašto diktatoriai mano, kad bankrotavimai tai blo
gos valios pasėkos, ir todėl rengiasi juos “pašalinti” bau
džiant bankrotuojančias firmas. Bet Lietuvos laikraščiai 
nurodo, kad šituo keliu nedaug kas tegalima pasiekti, nes 
nusigyvena toli-gražu ne vien tik tokios firmos, kurios 
nori apgauti savo kreditorius. Daug gilesnė bankrotavi- 
mų priežastis esanti ta, kad Lietuvos prekybininkams ir 
pramonininkams trūkstą pigaus kredito.

Lietuvoje tokio kredito gauti negalima. Lietuvos ban
kai ima už paskolas po 20 — 30 ir daugiaus nuošimčių. Pi
gaus kredito todėl tenka ieškoti užsieniuose. Bet užsienio 
piniguočiai neduoda kredito Lietuvos biznieriams, kuo
met Lietuvoje neveikia Seimas, nėra teisėtos valdžios ir 
žmonės, išvesti iš kantrybės, kyla.su ginklais rankose 
prieš valdžią! , •

Taigi tautininkų diktatūra su jos kruvinuoju teroru 
žlugdo Lietuvą ir ekonomiškai. Tie asilai iš Lietuvos bur
žujų tarpo, kurie buvo įsivaizdavę, kad smetoninis smur
tas padėsiąs jiems pralobti, dabar patys mato, kad jie ap
sigavo.

Bet kokia išeitis?

Pas mus, dažniausia, vedama grobuoniška konkurencija, 
kuri nežino atsakomingumo ir prekybinio padorumo jaus
mo. Daugumos prekybos ir pramonės įmonių aparatas ne-

.J I I | U

tas didelis darbas ir išleistas nų.
! Cascarets paimtas iš vakaro,

laikraščių redaktoriai veikia, kol jus miegate — nepa-

talas dar bekuriant įmonę esti lygus nuliui. Jie dirba sve
timu kapitalu ir svetimu pasitikėjimu. O svetimas kapi
talas ir svetimas pasitikėjimas — tai labai opus dalykai. 
Reikia būti labai specializuotam, gerokai žinoti savo da
lyką ir turėti dorovingumo, kad, esant tokioms sąlygoms, 
neperžengus ribų.

Pažvelgus giliau į kai kurių subankrutavusių firmų 
reikalus, nesunku bus įsitikinti, kad jos ilgai dirbo ir gy- 

j vavo tiesiog svetimomis lėšomis. Esant tokioms sąlygoms, 
jos turėjo mokėti už prekes ir kreditą neįmanomas kai
nas ir palūkanas, o nykstančioms įmonės jėgoms palaiky- 

•11 i turėjo pardavinėti prekes žemiau savo vertės. Daug kas 
žino, pavyzdžiui, kad kai kurias užsienio prekes galima 
būdavo pirkti čia Lietuvoj pigiau, negu užsienyje. Tokia 
“konkurencija” ardė musų normaliaus prekybos ir pra
monės gyveninio pagrindus. Įmonės, veikusios ant sveikų 

i ir tiesių pagrindų negalėjo ir negali gyvuoti kaimynystė
je su tokiais “konkurentais”. Tokioj liguistoj ekonominė
je atmosferoje ir vystėsi bankrotų priežastys.

Tačiau yra dar psichologinės ir politinės musų ban
krotų priežastys. Kreditas savo didžiumoje buvo užsieni
nis. Nemokėti užsienio kreditoriams buvo lengviau ir 
drąsiau, negu saviesiems. Tai versdavo musų prekybinin
kus visiškai arba dalinai patenkinti vidaus kreditorių rei
kalavimus, o užsienio kreditoriams skolų būdavo apmo
kama vos 20—45%. Besikalbant su kai kuriais Lietuvos 
pirkliais galima būdavo pastaruoju laiku išgirsti net to
kių atvirų minčių. Dalykai, iš tikrųjų, blogi. Bankrotas 
i eka bankrotą. Galima net tikrai nurodyti, kas ir kuomet 
bankrotuos. Ir jie yra pasakę teisybę. Ir tai įvykdavo. Bet 
jokios baimės nei rupesnio dėl bankrotų nebūdavo. Vis
kas išeidavo ir išeina gerai, (cenzoriaus iškąsta. “N.” 
Red.).

Taip, maždaug, galvodavo ir galvoja kai kurie musų 
buržuazijos “atstovai”. Bet jie, žinoma, klysta. Bankrotų 
epidemija griauna ne tik vyriausybės, bet ir valstybės 
prestižą [autoritetą, garbę]. Ir todėl prieiti prie tų ban
krotų tik administraciniu atžvilgiu negalima. Baugini-, 
mais čia nieko nepasieksi. (Cenzoriaus iškąsta). 
Bauginimais galima bankrotus tik laikinai sulaikyti, o 
ne visiškai.padaryti negalimus.

Teisingai išspręsti ekonominio krizio klausimus te
galimu kitu budu. Mums reikalingas pigus 
užsienių kreditas [paskolos, koncesijos] i r 
pasitikėjimas. O kaip visa tai gauti — nesunku 
numanyti. O kol to nebus, mes vis dardėsime į pakalnę. 
Mes vartosime nereikalingas ir netikslingas priemones. 
Mes trypsime vietoje. Mes pastatysime neišeinamon pa- 
dėtin musų ir be to silpną prekybą ir pramonę.

naudosis tuo veikalu, sems mo- (iaro gripo, nesusargina ir kai- 
kslo žinias iš Pasaulio Istori- nuoja tiktai 10 centų bakseliui 
_ , jei, žinoma, apart melų vaistinėje. Milionai vyrų ir mo- 
nor®s duoti skaitytojams rim- įel.y vartoja Cascarets dabar ir 

TMD. leistos tesnill moksliškų straipsnių.
Čion mano noras kviesti vi- mo, 

eiti į pagelbą Nevirškinimo, Rugštumų Vidu- 
riuise arba Užkietiejusių Vidu
rių. Cascarets turi rastis kiek
vienuose namuose. Vaikai mėg
sta jas vartoti.

lietuvių kalboje 
Ta organizacija iš- < .

, šviesos žibintu-, ^os’ 
va s plėtėsi tarpe išeivių lietu
vių, pasiekdavo '____ _____
knygelės šimtais egzempliorių 
ir priespaudoj laikomus tuo- sus lietuvius 
met rusų caro lietuvius, mus TMD. Taisykime spėkas su- 
gimtinį kraštą Lietuvą. Laikui bendrinę tą mus kulturinį ap- 
bėgant ši TMD. organizacija įgriuvusį namą. Tapkite na- 
buvo išaugus į gan skaitlingą.! riais, už mažą mokestį gausite 
Bet tarpe vadų kilo minčių'dvigubai daugiau vertės išleis- 
skirtingumas leidime raštų. Su
tverta kaip ant keršto imi kenk
ti TMD. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, kurią 
paskui suskaldė komunistai ir 
dadėję prie vardo žodį Ame
rikos dabar naudoja savo nau
dai, leisdami raštus lietuvių 
kalboje, bet dvasia * rusiška, 
štai nesenai mačiau veikalą 
Leninas išleista. Tuo pačiu sy
kiu per “Laisvę” ir “Vilnį” 
niekina savo lietuvių vadus 
kaip įmanydami, o svetimus 
gerbia. Gerai sužinoti kitų 
tautų didvyrius, bet kad savo 
neigti ir griebtis už svetimo 
atrodo atbulas darbas. Juk mes 
savųjų tiek ir tiek turim, se
ni rankraščiai pelėja. Kad ir 
šiuo laiku ar neverta paremti 
nors prenumeratura Dr. J. 
šliupo leidžiamus raštus “Iligi- 
jena’” ir “Medicinos Istorija”. 
Nors kelis sykius per spaudą 
buvo pranešta, bet darbais 
mažai dar kas įrodė. Vieton 
gerų raštų, kaip minėjau, net 
gėda ir prisiminti apie tokius 
šlamštus, kaip knyga “Leni
nas”, “Revoliucijos” ir pana
šios joms.

tų moksliškų knygų.
Knygų leidimas ^»t u v iš

kalboj e žymiai pas mus, ame
rikiečius, sumažėjo. Reikalas 
didelis turėti ir savo prigimto
je kalboje gerų raštų. Lengvai 
didelius raštus galėtume iš
leisti, jei eitume sutartinai. 
Mes pinigais tam reikale ne
esame taip biedni. Kiekvienas 
iš mus lengvai savo kišeniuj 
suras du doleriu 
nė yra mokestis.
ta santaikos, kur labiausiai pa
geidautina. Gulim mes politi
koje peštis, bet kultūrinis dar
bas,—kaip ta pražydus niekam 
nekalta mergelė. Broliai 
via i, jei mes negalim 
bėj sutartinai dirbti
turinį darbą, tai 
nau, kuriam kitam darbe ga
lėtume susitarimą rasti.

—Mf Kasparaitis.

tokia meti-
Mums truks-

lietu-
vieny-

kul-
neži-

Milionai vyrų ir mo-

vėliau neturi Galvos Skaudėj i- 
Raugėjimo, Sunkių slogų.

STRĖNDIEGLIS IR 
MIZERIJA GREITAI 

PAŠALINAMA
Red Cross Kidney Plasteris 

Veikia tarsi Magiškai
Jus galite beveik ūmai pašalint aš

trius skausmus ir nušipusius dieglius 
dėl Strėndieglio. Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Reed Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet šis nuostabus, senas 
belbstantis plasteris yra panaudoja
ma prie skaudamų vietų, jis teikia 
šilumą, švelnina ir ramina sujaudin
tus nervus ir pašalina skausmą ir 
mizeriją tarsi magiškai. Jus gau
nat patvarią pagelbą da ir dėl to, kad 
gyduoles Red Cross Kidney Plasterio 
nuolat Sunkias per odą j apimtas vie
tas taip ilgai, kol plasteris laikomas 
prie kūno. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudona flanele užpakaly. Visose vais
tinėse.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

» Krutinėję
Naudokite v

Sncfjor JSranb 
CousjIj S>i’tup

(Inkaro Ruiles Vaistui Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik 

“ANCHOR”
(Ištarkite "ENKER”)

JŪSŲ AKYS

Kitokios išeities nėra, kaip tik pašalinant dikta
torius.

SOCIALDEMOKRATAS” APIE BANKROTUS
LIE1UVOJE

Įdomų straipsnį apie įmonių bankrotavimą Lietuvoje 
įdėjo musų draugų laikraštis “Socialdemokratas”. Jį že
miau paduodame skaitytojų dėmesiui.

Socialdemokratų organas rašo:
Šiomis dienomis kai kuriuose laikraščiuose pasirodė 

trumpas pranešimas apie masinius prekybos įstaigų ban
krotus Lietuvoje. Tais bankrotais susidomėjo ir vyriau
sybė. Ji žada imtis griežčiausių priemonių, kad ištyrus ir 
užkirtus kalią tam nenormaliam reiškiniui. Išimtinais at-j 
vėjais vyriausybė žada net imtis grynai administracinių 
priemonių.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAM, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnhfi išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryŠ. Eikit pus tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State SI. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 1G—12 r. 
Kezidence 6640 fl. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

/■.............1,1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

I ......-■....... » -------

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

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsnu 
gokite savo sveikatų. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

I Egz.aminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
■ LlE’fUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

OR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Garsinldtės Naujienose
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

/— .......... ....... .
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
Tek Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 iki 11 val-
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
( bicaao, Ui.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ , , j nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos į nu0 g g Val. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. ('. Z. V eželis
LIETUVIS UENTISTAS 

4645 So. AHhlund Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Re.s. Hemlock 1386
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

kyla.su
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KAZIMIERAS PUŽAS

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

laidotuvės įvyk# Seredoj 
Spalio 26 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kazimiero parapiįos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapienes.

Visi 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.

A A
KAZIMIERAS M ĮKAITIS

Mirė Spalių 22 d., 1927 m., 
12:20 vai. ryto, 62 metų am
žiaus. Kilo iŠ Kauno rėd., Tau
ragės apskričio, Žvingių parap., 
Laumėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moten Oną, po tėvais Jurevi
čiūtę. sūnų kunigą Viktorą, 6 
dukteris: Mis. George £ernau- 
skas, Mrs. Charles Jacobson, 
Mrs. Dorothy Bechtlaff, Mrs. 
Peter Goss, Rave Viktorą Mi- 
kaitisoff. Helen Mikaitis ir Mrs. 
Otto Mueller. *

Kūnas pašarvotas pas žentą 
Jurgį Černauską, 79th ir Archer 
Avė.. Justice, III.

Laidotuvės įvyks Utaminke, 
Spalių 25, 1927. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j ŠV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

N uliudv:
Moterim Sūnūs Kunigas 
ir Dukterys

J. f. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grabąrius Chicagoje
Laidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gralių išdir- 
oystėa.

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

SKYRIUS:
32°»8 S. Halsted St.

Tel. Bivd. 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi
mas.

j, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS .

4417 So. Fairfield A venų e, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero 3794 Ir 8094
SKYRIUS

3201 Auhurn Avi, Tel. Blvd. 3201

I I

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Koncerto belaukiant
VATYJTKTTTO, CKTcagr, TU.

Šalin pletkai!

Tikėtai
Babravičiaus, Vanagaičio ir 

Yozavito koncertui, kuris į- 
vyks penktadienyje, spalių 
28 d. Lietuvių Auditorijoje.

Šių “Trijų Gracijų“ koncer
tui tįketai galima gauti seka
mose vietose:

Universal State Bank, kam
pas Hajsted ir 33čios gatvių, 
pas p. Šukį.

Aušros knygyne, 3210 So. 
Halsted st.

Charles Bagdžiunae, 748 W. 
35-th st., real estate ofise.

Dalens Pharmacy. 4193 Ar
cher avė.

S. Dargužis, 807 West 18th 
str„ real estate ofise. •

Stankūnas Studio, 3315 So. 
Halsted str.

Bielskis ir Rakštis aptickoje, 
67 ir Artesian avė. (Marųuettc 
Parke).

Iš “Birutės”
• 11

■ ■■■" ""n“"

čigonai scenoje

Sekantis “Birutės“ vakaras 
vyks sekmadienyje, gruinlžio 

I d., Lietuvių Auditorijoje, kil
iame bus pastatytas scenoje 
'ražus muzikalis komp. Šim
kaus veikalas “čigonai“. Bus 
parašyta keletas naujų dainų. 
Veikale dalyvauja musų žymes
nieji dainininkai artistai, ku
rių vardai bus paskelbti vėliau. 
Sekite “Naujienas“, kuriose 
bus visi pranešimai iš “Birutės“ 
veikimo. —Zosė.

Marųuette Park
Pereito šeštadienio vakare,

tiksliau pasakius naktį, taip 
12:30 vai., važiavo trokelis ita- 
lionų Western avė. Tur būt 
kraustėsi, kadangi trokelis bu
vo pilnas baldų ir žmonių. Ties 
69-ta gatve trokelis suko į tą 
gatvę rytų link. Važiavęs iš- 
paskos didžiulis autas, kai švei
tė trokelio priešakį n, tai troke
lis, lyg apsvaigęs, pasisuko, ir 
šliopt aukštyn ratais. Pasigir
do kliksmas, vaitojimas, šauk
smas pagelbos. Didžiulis gi au
tomobilis kaip aitvaras dingo 
iš akių. Trokelis visai suardy
tas. Sužeista važiavusieji tro- 
keliu. Jie nugabenti ligoninėn.

šiai nelaimei ištikus trokelį, 
sustojo daugybė automobilių. 
Pilna gatvė. Visi laukia kol ga
lima bus prasilenkti. T'k štai 
kur buvęs, kur nebuvęs fordu- 
kas—visai sukiužęs Adomo ir 
Jėvos metų, bet bėga 40 mylių 
valandoj greitumu. Ir tik 
bamt — į naujų gražų autą. 

(Tai jau antra nelaimė bėgyje 
į kokių 10 minučių.
i To negana, “Dingu-lingu-lin- 
gu“, suskambėjo stiklai. Kas 
atsitiko? Gi bomukai išdaužė 
langus tūlo lietuvio karčiamos, 
kuri randasi ant Western avė. 
arti 69-tos gatvės, kadangi jie 
neįleista vidun.

Kryžkelė 69-tos gatvės ir 
VVestern avenue tur būt dau
giau . nelaimių mato, negu kuri 
kita Chicagos kryžkelių.

—Reporteris,

KĄ TIK IŠĖJO
Vėliau: i lietuviški rekordui vis'ems gerai žinomų Chicagos artistų 

10 colių, 75c.
Skoinbalini — Polka
Telšių —• Polka

Joronimos Reksnis ir jo Orchestra
Tu Arielką Tu Pilkoji
Augino Matulė Vienturtę Dukrelę
Barbaru
Mariutė.

79481 C

79482

80037

VITAK-ELSNIC CO.
Sinčiarne paštu.

šo lietuviškų

Vąlcas
Polka

A. Labučki Orchestra

A. Venckevicz
A. Venckevicz-J. Zuka

Reikalaukit pilno sura 
regordų ir rolelių.

4639 So. Ashland Avė
Chicago, III.

Artistų “troikos“ koncertas 
įvyks spalių 28 d.

Praeitą pavasarį visai neti
kėtai susidarė artistų trejukė 
(troika). Ta trejukė aplankė 
daugel] lietuvių kolonijų, bet 
slauniąją Chicagą aplenkė. Chi- 
cagiečiams tai buvo nemalonu. 
Juk Chicaga yra Amerikos lie
tuvių centras, kuris turi dau
giau muzikalus publikos, negu 
bile viena kita kolonija!

šį sezoną atidarant buvo pa
sirūpinta, kad trejukė savo kon
certų maršrutą pradėtų nuo 
Chicagos. Ir štai ateinantį 
penktadienį, spalių 28 d., Lie
tuvių Auditorijoj turėsime tre
jukes koncertą.

Trejukė, pasak Vanago, susi
deda iš trijų “singelių”. 'l ai ne
paprasta kombinacija. Art. .1. 
Babravičius jau ne kartą yra 
įtikinęs chicagiečius, jog kito 
tokio dainininko Amerikos lie
tuviai neturi, šiame koncerte 
jis pasirodys su naujomis dai
nomis, kurių chicagiečiai nėra 
dar girdėję.

Vanagaitis lai nepamaino
mas “fonininkas“. Siužetus sa
vo kūrybai jis ima iš kasdieni
nio musų gyvenimo, ir kai kam 
pataiko ne į antakį, bet tiesiai 
j akį. O penktadienio vakare 
jis rengiasi chicagiečiams pa
tiekti tikrą siurprizą.

Ką galima pasakyti apie Yo- 
zavitą? Tai Chicagos produk
tas. Begis, dar visai nesenai jis 
su trumpomis kelinėmis scenoj 
pasirodydavo. Vadindavome mes 
įį tada “Maikin” ir pranašavo
me, kad ateityj išsivystys iš jo 
talentingas pianistas. Ir reikia 
pasakyti, kad “’Maikis“ chica- 
giecių neapvylė. Juo tolyn, tuo, 
jis labiau progresavo muzikoj, 
tuo darėsi geresnis pianistas. O 
kada jam pasitaikė proga prie 
trejukės prisidėti, tai pas jį at
sirado dar daugiau entuziazmo 
dirbti. t

žodžiu, mes pamatysimi' penk
tadienio vakare artistų trejukę, 
kuri savo gražiomis dainomis, 
foiiėmis ir piano skambinimu 
suteiks mums smagumo ir ma
lonumo. —K.

Du smagiu pasilinks
minimu

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia du draugišku 
pasilinksminimu. Pirmas jų 
bus Bridge arba Bunco ir įvyks 
ateinantį trečiadienį, spalių 26 
d., 1 vai. po pietų Windermert> 
viešbuty. Bus užkandžių ir pri
zų ant kiekvieno stalo. Pasirin
kite draugus ir loškite kas pa
tinka. Bus daug ir kitokių lo
šimų. Tikėtus iškalno galima 
gauti pas Kliubo narius. Visi 
malonėkite atsilankyti, nes 
Kliubo tikslas yra grynai lab
daringas. Visas pelnas eis nau
dai pavargusių lietuvių Chica
goje per Kalėdas (Christmas 
Fund).

Antras Kliubo parengimas 
bus labai smagus šokiai trečia
dienio vakare prieš Padėkavo 
nės dieną, lapkričio 28-Člą, 
naujame ir dailiame Stevens 
viešbutyje. Tai bus pirmi lietu
vių šokiai tame viešbutyje. 
Grieš geras orkestras. Užtikri
name visiems smagiausią lai
ką, kaip ir visuomet kad esti 
Moterų Kliubo parengimuose. 
Atsiminkite: šokiai bus Ste- 
vens viešbutyje, lapkričio 23 d. 
Pradžia 9 vai. vakare.

Kviečia Moterų Kliubas.

Sakau kartų ir ant visados: 
šalin pletkai! šalin pletkai, 
pletkininkai ir pletkininkės, nes 
jau jus atplakėt žmonėms sku
rlis nuo kaulų. Ir kas ant lie
žuvių užplūdo, tai plepute. Vie
nas sako, kad daktarai pataria 
žmonėms ‘mažai mėsos valgyti, 
o patys pusę rūkyto kumpio' 
suvalgo iš syk. Antras tvirtina, 
kad jam vienas dentistas aiški
nęs šitaip: kai, girdi, valgai 
smetoną,v tai nėra skirtumo, 
kokią smetoną valgai — sal
džią ar rukštą. Todėl nusiimk 
kepurę, atsistok ir garsiai su
šuk: “Valio, ponas prezidente! 
Tu esi lietuvių tautos vadas, o 
aš tautos sūnūs ir dabar pri
imu tave pas save!“ Numanu, 
kiti sakys, kad Smetonoje esa
ma ir maslionkų, bet, kaip ži
note, žodis “maslionkos“ nėra 
lietuviškas. Grynai lietuviškas 
žodis yra “pašeštijonkos”. O 
kai pasidaro iš Smetonos svies
tas, tai įvyksta antras pervers
mas.

Trečias žmogelis sako, kad 
jau kelintas metas, kaip Chica
gos gatvėmis laksto šunys ir 
taip sudžiūvę, jogei vos kojas 
pavelka. Na, ir pradėjęs tyri
nėti, iš ko tai paeina. Surado 
būtent, kad jų. porciją suvalgo 
žmones pavydale visokių “sa- 
sedžių”. Gal iš dalies tai ir tie
sa, bet aš to nežinau ir nežino
siu, kol šunys nepradės kelti 
protesto.

Ketvirtas draugelis pletkavo- 
jo, buk ant Bridgeporto galima 
pirkti pigių ir gerų automobi
lių, bet kai nusiperki, tai rei
kia pasislėpus važinėti, kad nie
kas nematytų, nes kai pamato, 
tai liepia išlipti ir eiti pėsčiam 
namo. Tai jau, mano suprati
mu, yra prastas bargenas, kad 
karą nusipirkus, o reikia pės
čiam vaikštinėti. —Pustapėdis.

AR JUMS NUSIBODO JŪSŲ 
CIGA RETAI?

Yra daug vyrų kuriems yra nusi
bodę tie patys cigaretai. Jie norėtų 
gauti tokių cigaretų kurie užganė
dintų jii skonį. Jie pageidauja šaltų 
ir švelnių cigaretų, tokių cigaretų 
kurie nekerta į gerklę ir rūkant ne- 
rtikia kosėti.

1* I .orillard Kompanija, iš<lirbine- 
tojai cigaretų per 166 metus dabar 
išdirba Old Goki Cigaretus. Tie ciga
retai yra 1927 metų. Old Gold, kaip 
pats vardas sako yra aukščiausios 
vertės cigaretai.

Jus galit netikėti iŠdirbinStojų pa
sakymui, pabandykit pakelį patys ir 
nuspręskite. Už penkioliką centų jus 
gausite gerą rūkymą. Mes esame tik
ri, kad jus paskiau nemainysite j ki
tus cigaretus.

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

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

Nėra geresnio 
“Good Time”

šiomis dienomis teko susi
tikti ir įsikalbėti su ką tik pa
grįžusią iš Lietuvos chicagiete 
p-nia Osinskiene. P-nia Oslns- 
kienė, gerai žinoma brųjhton- 
pąrkiete ir naujienietė, su sū
numi Vytautu buvo išvažiavusi 
Lietuvon atlankyti gimtinio 
krašto, savo senos motinėlės, 
brolių ir kitų artimų giminių.

P-nia Osinskienė labai džiau
giasi atlankiusi Lietuvą. Sumiš 
dar jaunas, nieko apie Lietu
vą nežinojo, bet Lietuva jam 
taip patiko, kad tikrai prižadė
jo atlankyti ją kitą Artą. Mat, 
sako, Lietuvos žmonės tai kaip 
karveliai: malonus, mandagus, 
o jau apie orą, tai nėra ką nei 
kalbėti, nes žmogus vien ačiū 
orui kitaip jaučiasi.

P-nia Osinskienė yra naujie
nietė ir su “Naujienų“ patar
navimu važiavo laivu “Levla- 
than.“ Visa kelionė buvo lai
minga, tik gailėjosi, kad nesu
spėjo važiuoti su “Naujienų’* 
ekskursija, nes mano, kad bu
tų turėjusi dar smagesnę ke
lionę.

Nors p-nia Osinskienė atlan
kė Berlyną, Paryžių ir kai ku
rių kitŲ Europos šalių miestus, 
vienok malonesnio kampelio, 
kaip Lietuva, sako nėra. P-nia 
Osinskienė apleido Lietuvą 
pirm 15 metų. Tai, sako, kad 
sunku bepažinti kitas vietas: 
kur visai nebuvo namų, dabar 
gražus, nauji kaimeliai apsta
tyti naujais nameliais; daug 
didesnis judėjimas, negu se
niau, ir kultūra aukštesnė. 
P-nia Osinskienė ir jos sunūs 
važiavo Lietuvon, kad arkliais 
pasivažinėjus, bet neturėjo 
progos, nes automobilius ant 
automobiliaus ir Lietuvoje. Iš 
p. Osinskienės pasakojimų ma
tyti, kad ji turėjo ^tikrai pui
kias vakacijas, tik gailisi, kad 
neilgai svečiavosi Lietuvoje.

—Brightonparkietė.

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.
V a 1 ad o s: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Ncdčlioj nuo 2:20 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marxhall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pigią mėsą šunys ėda
Pirm poros mėnesių du vle-

do, kaip kregždės muses; kol 
dolerį surenka, tai turi sušilti, 
čia yra pletkininkų ir pletkinin- 
kių, padaužų ir , padaužininkų, 
didiedių ir mažų, visokio saizo 
liežuvių — ilgų ir trumpų. /

Taigi sudėjiis viską daiktai 
pasirodo, kad Chicagos lietu
viai nesnaudžia. Vieni eina, ki
ti puola, keliasi ir vėl eina, tre
ti važiuoja ar raiti joja, bet 
vis kruta, juda, matuškuoja j 
visas puses, kur kam papuola.

Žinoma, dar butų galima du 
kartu tiek parašyti, bet bijau, 
nes sakys, kad tai pletkai.,

Pustapėdis.

tos biznierių — vienas lietu
vis, o kitas slavokas — nusi
pirko labai pigiai pusbačkę ar 
bačką aliejaus. Ir nors jie nėra 
tame biznyje, vienok pradėjo 
tą aliejų irgi pigiai pardavinė
ti. Pardavinėjo kol atvažiavo 
policija, kuri pareiškė, kad 
aliejus vogtas, ir nugabeno 
musų partnerius policijos sto
tim Abu paleisti buvo po 
$1,000 bondsu. Kuo pasibaigė 
byla, nežinau.

Sufpraiz parė.
Yra moterų, kurių visam 

kam ištenka, kurių taip sakyti, 
ištenka ir prie svečio ir prie 
pečio. Viena tokių moterų ant 
Town of Lake, tai p-nia Čepu
lienė. Negana to, kad ji daly
vauja visokiose parapijinėse 
draugijose, parengimuose, mu
sų ponia surado dar laiko su
rengti surpraiz purę p-nui Kin-

Klaidos atitaisymas
«<

Pereito penktadienio “Nau
jienų“ laidoje tiljx) žinutė apie 
tai, kad garais atlankė p-nus 
Stelmokus, žinutėj įsiskverbė 
klaida. Buvo pranešta, kad p-ai 
Marijona ir Antahas Stelmo
kai susilaukė garnio, o turėjo 
būti — Marcelė ir Antanas 
Stelmokai.

ClASSIFIEb AUS

činui, kuris turi bučernę adre
su 4441 So. Donore st. Ką ren
gėja pirks, praneriu vėliau. 
Bet, susimildami, žinokite, kad 
rengiama yra surpraiz parė, to
dėl nesakykite apie ją nieko 
p. Kinčinui. Aš juk irgi nesą-; 
kau, tik rašau. Ir rašau todėl, 
kad kito rengęjos neruoštų tą 
dieną ir nesuspoilytų p. Čepu
lienės darbo. — Rep.

' Announcements
PjygdlrojiĮ

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj, spalio 25 
dieną Aių metų 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Šiuonri yra kviečiami 
draugijų atstovai ir valdybos būtinai 
pribūti j susirinkimą, nes yra svarbus, 
todėl kad bus * rinkimas darbninkų 
koncertui patarnauti lapkričio 24 d.

— P. K., nut. rašt.

' Gedimino Budavojimo ir Skolinimo 
Bendrovės narių dalininkų speciaiis 
susirinkimas įvyks antradienyj (utar- 
ninke) spalio 25 d., 1927, 7:30 vai. 
vakare p. K. Gramonto svetainėj, 4535 
So. Rackwell St. Kurie negalėsite 
pribūti nepamirškite prisiųsti proxys 
ne vėliaus kaip virš minėtą dieną iki 
6 vai. vakare į bendroves raštynę, 
4405 So. Fairfield Avė. Su pagarba,

— Sckr. J. J. Palekas.

Town of Lake

SERGANTI ŽMONES
Del ceriauido ir rretčiaueio iisigydymo 

paaltarklt il»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

ir Europos gydymo metodus. Goriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Buildlng 
imkite elevutoriii iki penkto aukAto. Vy

rų priėmimo kambaryj 600, — Moterų 608. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Pamalėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Kruvini keliai.
----Pasakyk, Reporteri, kur 

dievobaimingesni žmonės gy
vena — Lietuvoje a,r Chicago
je?

—Easy — atsakiau — Lie
tuvon*.

—Nežinai — atšovė tonof- 
leikietis. — Amerikoje. Pas 
mus, apie šv. Kryžiaus bažny
čią šalygatviu netik kryžiaus’ 
bet kruvinus kelius vaikšto. Ei
nu andai anksti ryte, žiūriu vi
sas šalygatvis nutaškytas krau 
ju. Manau sau: kas čia dabar 
tą kraują laisto taip apsčiai? 
Vjėliau dasiprotėjau, kad tur 
būt koks nors dievobaimingas 
lietuvis, negalėdamas įeiti baž
nyčion, kuri buvo uždaryta, nu 
sitarė * apvaikščioti kruvinus 
kelius apie bažnyčią.

Kam teks šv. Kryžiaus baž
nyčia?

Užsukau pas vieną biznierių. 
Čia eina smarkus “debatai“ dėl 
meksikiečių, kurių šioje aple- 
linkėje vis daugiau spiečiasi 
ygventi.

šiandien jie neturi savo baž
nyčios, todėl kun. Skripka pri
glaudžia juos lietuvių bažny
čioj. Klebonas Skripka, sako
ma, manąs net meksikietį ku
nigą pasikviesti.

štai dėl to ir ėjo ginčas. Vie
nas parapijonas karštai tokiam 
klebono sumanymui pritarė. 
Kitas gi buvo priešingas. Pas
tarasis argumentavo taip: kai 
lietuviai, esą, pradėję apsigy
venti ant Town of Lake, tai 
čia gyvenę airiai ir vokiečiai. 
Lietuviai ir lenkai išstūmę ai
rius ir vokiečius. Dabar esąs 
pavojus, kad meksikiečiai iš
stumsiu lietuvius. O išstumda
mi lietuvius iš apielinkės, gir
di, paims ir bažnyčią.

—Lietuvių bažnyčia — sau
kė karštasis pritarėjas meksi
kiečių kunigo,

—Vyskupijos, o ne lietuvių 
—tvirtino jo oponentas. Kaip 
vyskupas norės, taip ir pada
rys.

Apie visus
Jeigu manęs paklaustų žmo

gus, kas yra Chicaga, atsaky
čiau trumpai: miestas. Bet jei
gu paklaustų, kas yra Chica
gos lietuviai, tai jau trumpai 
atsakyti negalėčiau.
' Chicagos lietuvių tarpe yra 

biznierių ir biznierkų, biednų 
ir bagotų. Vieni jų dejuoja, ki
ti juokiasi; vieni turi pinigų ga
lybes, kiti skolų galo nemato. 
Čia yra bažnyčių ir bažnytėlių, 
rymiškų ii’ tautiškų; kunigų ir 
kunigėlių, storų ir plonų. Vie
ni per savo lašinius nemato sa
vo čcvcrykų, antrųjų — tik nu
garkaulis ir oda prešakyje. čia 
yra draugijų ir draugijėlių: 
vienos kuniginės, kitos laisvos, 
trečios stovinčios ant pusiaūke- 
lio. 1 ! •

Čia yra advokatų ir advoka- 
telių. Vieni bylas veda, kiti 
perkalbėtojais tarnauja. Čia yra 
siuvėjų ir siuvejukų. Vieni siu
va, kiti darko; vieni dėvi ir 
džiaugiasi, kiti keikia, čia yra 
chorų ir chorelių. Vieni dai
nuoja, kiti tartum pakarti rėkia. 
Į parengimus sueina žmonių ir 
žmonelių: vieni tyli ir klauso, 
kiti rankom ploja ir šaukia, o 
treti snaudžia arba žiovauja. 
Čia yra lošėjų ir loščjukų, te
atro tėvų ir tėvukų. Vieni per
daug žino, kiti nieko nežino.

Čia yra butlegerių ir butle- 
geriukų. Vieni pinigus šiupele- 
mis semia, kiti tik nikelius gau-

Personai 
Asmenų Ieško

PAJlEŠKAU Izidoriaus Brožio ir 
Petronės Jokubauskienės ir Izidoriaus 
Urbono. Visi trys paeina iš Sugintų 
kaimo, Nemakščių parapijos. Yra la
bai svarbus reikalas, prašau juos pa
čius arba kas apie juos žino, praneš
ti, busiu dėkingas. JONAS F. DANIS, 
P. O. Box 24, Divernon, III.

Help Wanted—Female
__________Daibininlcių Reikia

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

Help Wanted—Malė

IŠMOKIT PLEISTER1 AVIM A ‘PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsimo gerą 
žmogų ir duosime darbą laiko mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į ve.ianda, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisternin’uis.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

AR JUS NORIT DARBĄ?

Ar jums reikalingi pinigai?

Pa»taha: Mano ofisas dabar ran* 
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Šita didelė įstaiga turi 
keletą gerai apmokamų vietų 
dėl keleto ambitingų, gerų 
darbininku, gerai atrodančių 
LIETUVIŲ VYRŲ.
GEBA ALGA 
iš pat pradžių 
ir puiki ateitis tiems, 
kurie tiks tam darbui. 
Pasimatykit su manim 
šiandie.

MR. ANTHONY 
Hm. 1514

134 N. La Šalie St.

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!

Keletas vyrų, gerai atrodan
čių, gero budo, apie 25 metų 
amžiaus ir kurie gyvena Chi- 
cagoj mažiausiai apie du metus, 
gali gauti pelningą darbą prie 
didelės ir senos įstaigos, .lųs 
galėsit dirbti dalį laiko arba 
visą laiką. Atsišaukit šiandie.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

MR. VERK, 
Room 328 

29 S. EaSallc St.

(Gontinued on page 6)
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Exchange—Mainai Real Estate For Sale 
Namai-Žetnė Pardavimui

VAIKINAS parduoda 5 kainba- 
" i. stikliniai porčiai,

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Miscellaneous
(vairusHelp Wanted—Malė 

Darbininkų Reiki»_
(Conthiued from page o)

PA IEŠKAU budelio gerai supran
tančio savo dailią geras atlyginimas.

MAINYS 
Grosernes. 
Bučerncs 
Lotus. 
Automobilius

ANT
REIKAI4AUJU antrarankio duon

kepio prie kepimo juodos duonos, 
darbas naktimis. FRANK BRASUS, 
139 E. 107th Street, Phone Pullman 
0915.

Tuoj

Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių, 

teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canai 4IM0
sau

HIK ALINGAS patyręs bučeris.
Lit Tel. Virginiu 0765.

Furnished Rooms
RENDAI du kambariai su fond
us arba be fornišių. 2832 So. lx>we 
ve., 1-mos lubos.

Real Estate For Sale
_____Nainai-žemž Pardavimui

Our

Business Chanccs 
Pardavimui Bizniai

BUNGALOWS. Gražus 6 kambarių VAIKINAS parduoda 5 kninba- 
bungalovv, netoli Marguette Parko, rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
$8,500, tiktai biskį cash. Taipgi 5 furnas šildomas, netoli šv. Kom- 
kambarių bungalovv, $7,000. Frank J. stantino bažnyčios, taipgi lotas 25X 
Hinkutnp, 7918 Western Avenue, 125 $6,000 už viską. 5719 Grover st. 
Republic 4900. 1 blokas į pietus iki, lliggins rd.,
■ '' rtrtj Lawrenee karų. Savininkas

6 FLATŲ muro namas, garu šit- j Pensacola 1111.
(lomas, {plaukų $540 per mėnesį. Par- ____ _________________ ____
duosiu pigiai, $10,000 cash arba bo-
nais. Netoli Rock Island stoties ii , IAHI)A\1MI 1 20 akrų prie Ge-i 
paikų. 71st ir Steward Ave. NAU- n(>v'» n£loU (,i“7 Avo ’ . I 2 
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box m.vho.s nuo liyhealon. žemė aukšta: 
\’() goo ir sausu, savininkas, ;»21 \V. bbth
—------------------------------------------- Place. Tel, Nor. 1660.

NEPRALEISKIT PROGOS
2 akrai žemės ir naujas -1 kamba-Į 

. rių namas, garažas, vištų, vaisinių' 
medžių, zvyriniai takai, gera tians-i. „ . • . . ' ., • , bi■ Viskas už $1250. Imo- ''““R“!0”’ ■ sk,‘įl ,1"' " u

) cash, kitus po $40 j m«- !"«»' !■ J'1 v 5knl-
- - , Tik įmokėti, kitus kaip rendą,

Fi nJuji^ *w». ........
Lortacija. 1 
kėli tik $400 cash, kitus 
nesj, su nuošimčiais. 'I 
savo vnida ir adi 
1739 So. Halsted St. Box 992.

KAINA NUMAŽINTA $1,100 
Turiu parduoti gražų 6 kambarių j

RENDAI 3 kambariai su rakan
dais, pigi renda. Atsišaukit j Storų.

2801 Union Avenue Honesty
For Rent

RENDA1 automobilių taisymo ša- 
pa arba garadžius. Atsišaukit j Ato
lų. 3200 So. Halsted St.

GASOLINO STOTIS
Rendavosiu arba parduosiu tinka 

mų kampų gasolino stočiai prie dide 
lio steito kelio arti Chicagos, 
lengvu išlygų.

Z. S. MICKEVIČIA 
2505 W. 63rd Street 
Phone Hemlock 0800

ant

RENDAI garadžius. talpinantis 5 
t rokus arba tinkanti/ taisymui auto
mobilių ant plačios Ashland Avenue 
gatvės.

. Z. S. MICKEVIČIA 
2505 W. 63rd Street 
Phone Hemlock 0800

Golden
Rule:

Best Policy
Trade

At Cash Price 
B riek Bldg. 1— 6—1—7 
in wonderfull shąpe. 
Furnucc Heat 
Anual Rentai $1450

Price $12000.00
For Brick Blg.
i n Marųuette Manor 
Auburn Park 
Auslin
For particulurs cacll 
Owners authorized 
reprt'sentAtive:

Canai4960

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI sH'.l) vertą gro- 
jiklis pianas už $110. Suoliukas, Fo
teliai, eabinet, 6136 S. Ila’stcd St.

rUTITT MAINYTI?
Bizniavas lotas ant Archer

avė. Mainysiu ant biznio.,
2 bizniavi lotai ant 55th st.,

Real Estate For Sale 
Naroai-žemą Pardavimui

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, I karų garažas, 
rendų $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina. $53,000, priimsiu lotus kai
po įrnokčjimą. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant jūsų tolo 
arba musų loto lik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford ave. Irving 2634.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namų, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farma

i $11,000, savininkas. ATSILIEPKITE
5232 S. Washtenaw avė.

, CRANVFORD Ave. 60x125, ne-
.... ......ugnavietf, toli M St. 8225 pfdni 1)0v 125, ne- 
, garu Šildomas, stikliniai Į0*1 t>5 ?*. $17.) pėdai. I.dlyl-o, 

kampas 64 St., $350 pėdai. 261X125, 
61 St. iki 61 PI. $15,000. l/« cash, 

[kitus išmokėjimais. Savininkas 
Vincennes 7346.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow. i 
knygynas,

1 porčiai, gražiai dekoruotas. 
Savininkas

8121 Prairie avė.

PARDAVIMUI moderniškas nui-: 
rinks bungahru', 5 kambarių, mie
gojimui Porčiai, garu šildomas, 

; walnut trinias, įmūryta vana, ne
toli katalikiškos mokyklos. Savinin-

■ kas 1520 N. Lawler Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
ffalow, $6950, lotas 45xl^n 4222 

.No. McVickers avė. Tel. Bucking-' 
ham 2118. . I

Geras investmentas
Pardavimui 3 nau'ji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas,, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. Į 
Merrimac 8737.

PAS MUS
Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiani.

PARDAVIMUI arba mainymui į MES BŪDAVO JAM GARAŽUS, 
namus mieste 15 gerų farmų, taip- porčius, taisom įvairų medžio dar
gi kiti bargenai ant mieste namų. |>ą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
Ti’- biskį jmokėti. Taipgi parduo-1 išmokėjimais. Wcstern Construction 
dame grosernes ir bučemes. Turi- Co., 6;>59 S. Western ave. Phone 
me du gerus garažus. Taipgi 2 Ha- Hemlock 3768. 
tų namus tarpe California ir Wes. 
tern, prie II, 53 ir 63 St. ir Cicero 
TOWN OF LAKE HEALTY CO. 

1705 S. Paulina St. 
Tel. Boulevard 7169.

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

LIETUVIAI neatidčliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. B1QUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apškaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

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

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ 

MUSŲ KOSTUMERIAIICompan?C‘/rOi Metropo&Lif?“^ 
tur_ j surance Co., didžiausios apdraudos 

• >. kompanijos pasaulyje, musų orga- 
inizacija gali jums pasiūlyti gerą 
i planą, pagal kurį jus galėsite pasi-1 
statyti namą ant savo loto. Pagal 

'šitą planą, mes finansuosime ir pa-: ____
j statysime namą dėl jueų pagal ju- rnis visiems? 
1 sų norą. Jums nereikės mokėti pi- »--- ™
1 nigų kol tik namas nebus užbaig- 

---- tas, o paskirtu turėsite mokėti taip 
i PARDAVIMUI 7 kambarių medinis kaip rendą. Jei jus pašauksite te- 
namas su garažium. Puikioj apielin-; lefonu Boulevard 3380, arba atsi- 

~ ’ * Parduosiu pigiai, lankysit į musų ofisą, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. \V1LKIN & CO., 
—------------------ 1812 W. Garfield Blvd. E....... ......k

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalyki! savo rali h basin ir tai
some juos. Patarnavimas Cbicagoj 
ir apielinkese.
National Catrh Basin (’leanihg Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

laukia kų turit dėl imisų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canai 4960

kSje, Rnselande.
10520 So. State St.

telc

LIETUVIAI neatidėl Jokit, artinasi 
žiema, užsikamšykit langų skyles, 
BIOUE, 40 metų langų kituojai. Pa
šaukit, apskaitliavimas dykai, 126 W. 
Grand Avė., Sup. 7744.

MES parduodame olselio kaino-
Pėople’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 

490 Milwaukee avė. 
Haymarkct 1018—4221

Žiūrėk šių bargenų____________________
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga-

P ie trSmjn°c ’ I MVRINIS BUNGALOW, $500 CASH
.... ---- ► a ninni’ Keletas naujų 5 kambarių namų,1 namas, prie Devon-, knygynas, bufetas, vėhausls Plum“ 147250 kitus $5*5 i mėnesi su nuo-

as namas yra puikiau-' /at.v6 tile vana, skalbiniams klo-
ir bus parduotas už $5000 ko, 2 blokainuo Belmont karų, tiktai;set nrosinimul lenta landrės In

kilus išmokėjimais, 3 karų; $7950, caA. B. GRUNDeA, Bailders, ...................
;> I mėnesi, 40 pe-1 kainą. HANS°N & °S1 R°M, 3550 N. 5932 LawrenCe ave./Pensacola 6776. netoli Crvstaf Lake, UI. Gera stu 

2—6 kąrnb. apt. skiepas. Cicero Ave. Į >--------------------------------- hfl hnrnp- ir t t_ #iG0 llž akra.
i poni , ATYDOS

^ans and Co., 7100 N. ; Bile narnas šioje grupOje
$1500 cash, kilus kaip rend$.

ŽEMIAU KAINOS $4500 Iow, p] 
Pastatytus savininko gražus nau-į domas, 

įas 2 flatų 
vVestcrn. T 
sias ir bus parduotas 
CaSh, kuvt.-v

! garažas, atneš $275
(ių lotas, « k“1 
moderniškas.

: tkio» r>:KriiviK
, metų. T\ f I. 1
W«stcm avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Ar jums reikia fanuos?
Mes išmainysime 80 akrų fanną,

1O I'I.ATU nninns-----70 St. ne- i ra
i toli Ashland, moderniškas, parduo- s.c. HZ ..S.. ..—I... ..-.r.. * - - •- A t

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta- 

B1 vii 3380 l°m garažus, perdirbam senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gauldt 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 

| 1820.

ba, barnė ir t. t. $160 už akrą. Nė 
Nles norime vnknruo- 

2,,iki B r,atv» ruCi.-sIlarrison .st., Oak 1i siu arba mainysiu bile j ką kaipo ^t’i‘lsaniu1 t Cn 'm-1 
dali {mokėjimo. WALTER J PAUL, 1 nrk- lcl- Al,st,n

Vai x JUS TURIT $200 i 4422 Schubert uve. 6 katnb.Il<etoll Archer ave. Mamt’SlU antį Jus galite kraustytis į vieną mu-rįnįs bungalow.
biznio arba namo. ; SM puikių nubgalow, kurie randasi 4341 Drummond Pi., 2 flatų

Madinis namas ant Town „. “*!>'• .M»,f’l!«‘tt<‘ o >ut»»irinls namas..Mtainis namas am iuwii 01 mokėsite kaip rendą. lai vra pui-
___ 7 . *-* ■?—r* j ; : 1..... .

siu ant namo bile kur. 1 aemę ; savj jyS mokOite už
'į (ir ! Mro» nu - „ , U o,,>„
* s ..h- .. i. . .... »----  ---- Phone Hemlock 8300

biznio arba namo.VIENAS musų kostumeris paliko 
musų globoj savo grojiklį pianų, 
fonografų 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 ......... ,......... -
Rate Piano Stores (Ine.), 112(1 So. ir užmiršite daug FUpCSČių. 
Halsted netoli Roosevelt Road. Naujas 2x4 kambarius mu

ro namas, 7015 S. Oakley avė. 
Mainysim ant morgičių, biznio, 
lotų ar kų turit?

Taipgi turim daug visokių 
namų, lotų, farmų ri biznių 
mainymo.

ŠTANKO & COMPANY 
5G97 Archer Avė. 

J^afayette 6036

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau. '

$179 parloro kambario srtafc, mo
hair, $95.

$75 vvalnut valgomo kambariu 
setas, $37. >

$45, 5 šmotų pusrvčiu setas, 
$22.50.

Boysen Sample Furn. Co. 
633.5 So. Ashland ave.

Buvus California Sample Furn. Co.

GRAŽUS mohair parioro setas,; 
$50. Puikus walnut miegruimio se
tas, $15. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 AVilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Available Storage (>»., 7732; 
Stony Island avė.

PARJIAVIMAI trijų kambarių ra
kandai, pigiai. Atsišaukit spalio 31 j 
visą diena iki 8 vai. vakare. SIMON : 
BOGACHEFF, 3159 So. Halsted St., 
3-čios lubos frontas.

Automobile^
PARDAVIMUI automobilius Hup- 

mobile touring, dviejų metų senumo. 
Geras dėl bučerių, pekorių. Mašineri
ja kaip nauja. Parduosiu už $250.00 
arba gerą pasiūlymą. P. BUDVITIS, 
2857 So. Emerald Avenue.

Business Chances
_______Pardavimui Biriai_______

SINGER siuvamos mašinos, de- 
monstratoriai ir pertaisytos, po 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė- ( 
jiniais.

4251 Cottage Grove ave.

GARAŽAS ir .Service station, tin
kamas dėl naujų karų pardavinėji
mo. Tinkamo pasiūlymo neatme- 
sim. 1714—-1B w. 95th St.

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

PARDAVIMUI soft drinks par-' 
Joris. Savininkas turi du bizniu ir 
abiejų negali apeiti. Geras L.~. 
Vieta apgyventa airišiais, vokiečiais- 
ir lietuviais.

2500 W. Pershing Rd., 
kampas Campbell Avė.

mu
Real Estate. 3236 W. 55th s t. apt. 2.

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
Mes pasiimam ir dastatom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau- 
I sins. Pigi kaino. Pabandykit pas 
• įtins. tiii’iiiio nnujiisi pirmom

4 rakandus
Cohimbus l’ark Furniture Co,

i 5655—57 \V. Madison st. (’ol. 0319

Financial
Finansai-Paskolos Bridgeport Paintiiigr 

& Hardware (‘o.
Vfatevojam ir popieruojam. UHaikoiB 

malevą, popierų, stiklus ir t t
3149 So Halsted St

Phone Yards 7282 
J. P RAMANČIHNIS -

SU mažu jmokčjlmu galite 
nupirkti naują 6 kambarių nui
ro bungalovv puikiai pabodavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash.! 

į Namas randasi puik oje Mar-; 
quette Park apielfrikėje, tik! 

| trejetas blokij nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 

_ ; jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkite:

KAM MOKĖTI RENDĄ? 7114 S- tlairiphell Ave.

4341 Drummond PI., 2 flatų inu-
.ncuiiiiB iinnmo oju vi mokėsite kaip rendą. lai yra pui- 4154 Bvron St., 7 kambarių re-

Lake, storas ir 7 flatai. Mainy- ki proga jupis ap.si»»vventi lietuvių zi(|encija.‘
-----j Tripp avė., 6 kambarių

savo i murins rezidencija.
422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fin

tų medinis namas.
----- 5059 Carmen avė., 2 flatų, 
5 ir kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

NAUJAS 6 apt. namas, 3 .. - 
3—4 kambarių apt. moderniškas,1 
randasi 8301 S. Throop St. Pamaty- 
kit jei norit gero bargeno, $15,000

i cash. Savininkas Vinecnnes 7346.

del

KAIMAS 
MIESTE

Nepaprastos 
sužiedotinės

Namas, sveikata, oras - 
žmogaus didžiausi turtai

Viską
Duodam
Kartu

PAAIŠKINIMAS:
Namas - 7 kambarių 
Sveikata iki galo 
Oras tyriausias

GERIAUSIOJ VIETOJ
ČIKAGOJ

Žmogus ieško laimės
Didžiausi — gyvenime
Turtai — užsįgančdinimas

Rasit čia
Klauskit apie 
tuos turtus. 
Viską duosime Jums 
už mažą
Skalsingų kainą.

Tik $3500.00
Tolesnių žinių gausite 
ant vietos.
Saukit savininką

CANAL 4960
ŠTAI vienas saugus, Rogers Park, 

6 fialų, 100% išrenduota, $6000 fcash, 
geriausias pirkinys šiandie. Kenneth 

biznis. U. Hawkins, 1745 Howard St.

HARDWARE krautuvė pardavimui. 
Geras biznis. Puiki vieta. Tikras 
bargenas. 7309 West Roosevelt Road,: 
Forrest Park, III. Phone Forrest 527

PARDAVIMUI saliunas. Esu pri
verstas parduoti, nes turiu du bizniu. 

1711 No. Ashland Avė.

BARBERNE, 4 krėslai pardavimui; 
pigiai. Geriausia vieta West Sidėj.' 
1610 W. 47th St. Arti Ashland Avė. į

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Westem Electric Kompanijos, 
yra gagas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

KĄ TIK UŽBAIGTAS
6 kambarių mūrinis bungalovv, 3553 

W. 63 PI., gerai pastatytas, yra vi
si įrengimai ir apmokėti, gera tran- 
aportacija, kaina žema, išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos nedėlioj po pie
tų. Augusi Morgenroth, savininkas ir 
budavotojas. 9738 So. Robey Street, 
Beverly 6954.

PARDAVIMUI Pool Room. Gerai 
bai genas. 1341 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė lietuvių ir 
lenkų apgyvento^ aplelink&j. Bizni* 
gerai eina. Parsiduoda dėl nesveika
tos. Tel. Boulevard 9712.

PARDAVIMUI arba mainymui 16 
flatų ir 8 krautuvės, ant mažesnio 
namo arba lotų.

Namas randasi ant gatvekarių li
nijos ir bulvaro. Geroj apielinkčj. 
Prieinamos išlygos.

25. S. MICKEV1ČIA 
2505 W. 63rd Street 
Phone Hemlock 0800

SPAN1ŠKAS bungalow — stucco' 
arba tile, 5 kambarių, miegojimui 
porčiai, canvass sienos, karštu van-imlu 'iildmnar S.^ni'Akus'ant 'viel | r^l',±e„K'SGnI “būt'!?? 
tos. 931! Ada St. Vincennes 5914. jS M-

~ note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 

rui.ur. TikdUs galite nusipirkti 5 kambarių 
kitus1 k liu; mngalow, su stikliniais porčiais, 

r(>n<m nu •savu iJ-1 karštu vandeniu šildomą, ugnavie-
nn 5 IkF okarnbariu niur'inHi Snin- ts- Dar Kalima pristatyti du kam- □;>w 'V,- ant vlSkų, garo paipos m.

visais atžvilgiai, tile stogas, tile va-Į I6” t / Turitnu, ugnavietėsS, vandens šildytuvai, *
I kambariai dekoruoti, lotai 50X 160» *’ * er 1 *
2 blokai į vakarus nuo Harlem ave. i eooc a#
prie Riverside Drive. Arba pastaty- oZoo r>0. Ureen 
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos 
H730 S. Halsted st.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už. tuos pačius pinigus 

į jus galite turėti nuosavų namų ’ ' 
.reikia biskį įmokėti, oi“ 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na
mų, 5 iki f

BILE kokį sekamų namų galit 
pirkti $5000 iki $7000 įmokėjus. 
Gražiai pastatyti moderniški namai. 
Tile vanos, lietaus lašai, k. v. š. 
Frigidaires, prie valstijos kelio. 
9944 Prospect, 10033 Irving. 9820 
Hamilton, 9850 Hoyne. Savininkas 
E H. EDWARI)S. Kcystone 9134.I

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
veikti.

Merrimack 4663

5724 S. May St. Moderniškas 2 
flatų mūrinis. 6—6 kambarių, k. 
v. š. $12,500. M. Barton and Barton, 
7332 S. Halsted St. Vincennes 8608.

GERAS INVESTMENTAS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Savininkas ant vietos, 
arba pašaukit Rex Healty 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

Rašykit i 
and

AUKAVIMAS — TURIU PAR
DUOTI 5 kambarių murini bungal 
stikliniai porčiai, visi kambariai ši

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31X125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visų 
dieną.

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

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė 
Kedzie 7891

SPECIALIAI, VE1KIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tuksiančių dolerių kaip tik 40 
pečių cementavimo kontraktas bus už-

itikHniai nnrfU? MatVkit savininką. Dr. C. A.!
SvlKlinidi pOlvinij VISI KnUlImilRi SViG* W ARruiiai dekoruota, 2 karų gara- ££“?d2407 ’
rąs, randasi centrai Bervvyn, netoli 
transportacijos, tik $750 cash, išmo
kėjimais. Tel. savininkui Columbus: 
0925.

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedžie Avė. 
Tel. Lafayette 67<38-67J6

STOGDENGYSTP
I Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir

\ apielinkąj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžlacsia ir geriausi stogų

. dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty-
unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-1-3 Oeden Avė., 
Phone Lavvndale 0114

RUBIN BROS.

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—87t0

Chicago

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

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

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Central 6260

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros

Kitus kaip remia, 2 fialų nau- 3052 N' MaJor Ave' Palis!“,e Room 820
jas namas, uždaromi porčiai, neto- '___________________________
Ii Marquette bulvaro, netoli lietu- ------------
vių bažnyčios, atskirt garu šildytu- i JEI JUS TURIT $200 
vai. $14500. kitus kaip rendą. Sa-i Jus galite kraustytis j vieną mu- KUOMET JUMS REI- vininkas. Hemlock 4900. i sų puikių bungaiow, kurie randasi x JALjI
______ ________________________ netoli Marųuette Manor, o kitus 

mokėsite kaip rendą. 
Phone Hemlock 8300

$1500 CASH
dp rendą 
uždaromi porčiai, neto- i

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 

! malcvojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General (kmtractors

KLAUSYKIT,

Kam mokėti renrfn 
“WHITE BROS. NAMAI” 

BROOKFIELDE
Yra ne išrendavojimui, bet

• KIA PINIGŲ
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond &

Pardavimui 6 flatu, 4—4 ka
rių ire Jiambar‘U| nauJfts ,na- i už rendą. $8,150, su biskiu įnfokč- 
mas S. W. kampas Lockwood ir jimo jr po $55 j mėnesi, įskaitant 
Montana. Pigiai. Savininkas Mr. 1 nuojjmčiUs.
l ine, Nevada 40o9 1 v.mirksiFine, Nevada 4059

KAMPAS netoli 51 St„ visur ap-

jūsų

PARDAVIMUI 5 flatų namaS, mū
rinis. pečiumi ir furnas Šildomas,. 
ant kampo, lotas 56X125, pirmos' 
klesos stovyj, nebrangiai. Matykit' 
savininką. 7158 S. Green St.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
I apskaitliavimą dykai. Planai prie 
‘ kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 

* —a_.-3 rnėnesr-
Atdara vakaraisMortgage Organization | niais Išmokėjimais. Atdara 

1618 W 18 S t »ki 7 vai. •
t A » THE ABBOTTI. F. DANKOWSKI, Prez. pt.UMRING AND HEAPLUMBING AND HEATING 

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

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

morgičiai 
Tel. Canai 1875 

j visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

Nupirksit 5 kambarių, plieno 
konstrukcijos murini bungalovv, ne
toli gražaus zoologiško sodno, arti 
puikios transportacijos, krautuvių, 
mokvklų ir t. t., yra visi įrengimai.

SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas 
su pleistcriotoinis -lubomis, aržuo
lo grindys ir Irimas, tile vana su 

I įmūryta maudyne ir lietaus lašais, 
bufetas, pyosinimui lenta, panel sie
nos, landrės lovys, stikliniai mie- 
ojimtii porčiai ir didejis aukštas 

i namas 
s sau kad statytu- 

‘ ' ‘1 pa
sirengę pamatyti tą namą šiandie. 
139 N. Clark St. arba lelefonuokit 
State 2904.

linkui apgyventa, nlai kaina, rei- puikios transportacijos, krautuvių, kia----- ’ < * ------------------.—i$750 cash.
Z. MAGDICH 

1412 Hyde Park Blvd. * 
Arba Šaukit Atlantic 2603

GERAIS lotas netoli 52 St.
Yra visi įrengimai, reikia $300 Mojimui porčiai ir didelis 

i t>~x i a. v r\ dol dviejų kambarių, las nacash. Rašykit K. D. Friend, yra jųS sau kad stat
5503 Everett Ave. arba šaukit mėt. Atsakykite šiandie ir bukit
Hyde Park 2005. 1

MURO namas, 10 flatų po 5 
kambarius ir 3 Morai, ant gero 
biznio streeto, 
Parduosim arba 
biznio lotų arba 
mo. Kaina pigi.

Matykit mus.
A. N. MASULIS 

6041 S. We«tem avė. 
Republic 5550

gera 
mainysim 
mažesnio

ateitis, 
ant 
na-

12 APARTMENTŲ namas, 2934 
Belle PlainK ave., po 4 kambarius, 
R Irmos klesos, lotas 50xi25, neto-

2 karų Unijų. Tikras pirkinys, 6 
sykius rendos. Savininkas Bucking- 
ham 0877.

$4000 cash nupirksit eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv 
8370.

u

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Ave. % bloko į pietus 
nuo Archer ave. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30x126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland ave. 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $11,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. šaukit savininkų. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

TURIU pinigų investavimui į 
chattel morgičiua, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 

Tel. ('anai bekernes, restaurantus, bučerncs 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th 

--------------f j t 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

KAM mokėti rendą? Ką jus turi
te parodyti, apart rendų kvitų. Už 
tuos pačius pinigus ką mokate už 
rendą jus galit nusipirkti murii)į 
bungalovv, 6 kambarių, garu šildo
mą, įmūryta vana, plieno konstruk
cijos, miegojimui porčiai, dideli 
viškai, gatvė cementuota, gera tran- 
sportaeija. $1000 įmokėti, kitus kaip 
rendą. Geras pirkinys dėl didelių 
šeimynų. Atsišaukit 7131 S. \Vesteim 
ave., arba šauk Central 2384.

f. iakilu.'

Miscellaneous
Įvairus

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprokavimas

: REALTY & MORTGAGE CO.

6305 S. Westem Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

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

Tel. Triangle 8234

Sutaupykit pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

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

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. Štate St.
Tol. Calumet 4200

Educational
__________ Mokyki os_______

AGLYS
DRESSMAKING SC1IOOI,

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvinio j trumpą laiką ir 

j pigiai. Mokiname dienomis ir va-
L- o rn ite

1 7911 So. Halsted St.
Phone Vincente 3932

/ > tcJLu'ut: i f1-


