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LONDONAS, spalių 26. — 
Lietuvos vyriausybė kreipėsi į 
papą Romoje, prašydama, kad 
apaštališkas sostas apgintų 
lietuvių kunigus Vilniaus kra
šte nuo lenkų persekiojimų.

Priežasties tokiam papos ap
gynimo prašymui davė lenkų 
represijos ir išgujimas iš Vil
niaus dvylikos lietuvių, kurių 
tarpe buvo trys kunigai. Išgui
tieji dabar laikomi demarkaci
jos linijoje, nes lenkai nelei
džia jų grįžti atgal į Vilniaus 
kraštą, o lietuviai bijo
jiems įeiti į Lietuvį kad 
to lenkai nepultų.

leisti 
dėl

“Salve, Abraham 
Moišė te salutat”

Arba kaip vienas Vaitavote 
delis mokėsi angliškai, o 
moko latiniškai

žy- 
iš-

Associated Press paduoda 
tokią žinią iš Varšuvos:

A romas Noz, gyvenąs Lon
done žydelis, parašė Varšuvo
je gyvenančiam savo broliui, 
Moišei Nozui, laišką, kviesda
mas jį atkeliauti pas jį į Lon
doną. “Bet pirma pasimokyk 
kiek angliškai,” patarė savo 
laiške Abromas.

Moišė tuojau pasisamdė mo
kytoją, vieną studentą, 
Mruk, kuris prižadėjo 
lis mėnesius išmokyti 
liškai.

ii-

pavarde 
per ke- 

ang-ii

Po trijų
savo

Moišė uoliai mokėsi, 
mėnesių jis žydiškai rašo 
broliui A bromu i, pranešdamas, 
kad jau angliškai gerai išmo- 

“What is that?” klausia, nie
ko nesuprasdamas, Abromas.

Moišė dar atkartojo.
Pagaliau Abromas ėmė jau 

žydiškai kvosti. Pasirodė, kad 
Moišė nė žodžio angliškai neži
nojo: jis buvo išmokęs ne ang
liškai, bet latiniškai.

Mat, studentas Mruk, kurs jį 
mokė, angliškai pats visai ne
mokėjo, bet jam reikėjo pini
gų, tad užuot angliškai jis mo
kė Moišę latiniškai.

Abromas ir Moišė dabar pa
davė Mruką į teismą už apga
vimą. V 
kęs ir kad netrukus važiuosiąs 
pas jį.

“Palauk, aš pirma atvažiuo
siu pas tave apsilankyti,” at
rašė Abromas, ir atvyko į 
Varšavą.

Broliai buvo nesimatę per 
trisdešimt metų, ir kai susiti
ko, Moišė, norėdamas pasirody
ti, kaip gerai jis jau moka an
gliškai, šitaip sveikino Abro- 
mą:

“Salve, Abraham, frater 
tuus Moses te salutat.”

“What?” išsižiojo Abromas.
1‘Salve, Abrahamu” atitarto

jo Moišė, “frater tuus Moses te 
salutat. Quid novi in familia 
nostra ?”

kaNelaimė atsitiko dėl garinio 
tilo sprogimo; iš 1,300 kelei
vių 1,224 išgelbėti

KIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spalių 26. — Jūrėse, apie 
keturiasdešimt mylių nuo Ba
li ia uosto, 
do didelis 
Principessa 
iš Genujos
Buenos Aires.

Brazilijoje, pasken-
1 talijos garlaivis

Mafalda, plaukęs 
į Kio de Janeiro ir

Laivas gabeno apie 1,300 
pasažierių, jų terpe daug emi
grantų į Argentiną, ir nors 
šimtai keleivių buvo išgelbėti 
keturių atvykusių pagalbon lai
vų, bet daug kitų, daugiausiai 
tarpdėny keliavusių emigrantų, 
nuėjo dugnan kartu su laivu.

Daug pasakorių išsigL,' Z j: 
skubiai nuleistomis
valtimis, kiti, kuriems pavyko 
įsigyti phidiiriuojfthos* juostos, 
buvo atvykusių gelbėtojų iš
graibyti iš vandens.

Paskiausiomis 
išgelbėta 1,224 
pasigendama ir 
jie yra žuvę.

Laivas Principessa MaOilda 
paskendęs dėl įvykusio jame 
garinio katilo sprogimo, išdra
skiusio laivo šoną.

VIENNA, A|usti1ija, spalių 
26. — Pranešimai iš Buchares- 
to sako, kad Rumunijos val
džia ėmėsi represijos priemo
nių tikslu patremti bet kurį 
sukilimą buvusio 
Karolio naudai.

Telefonu gauti 
t į pranešimai iš 
Belgrado sako,
susisiekimas su Bucharestu nu
trukęs ir kad nė viena iš ten 
žinutė telefonu ar telegrafu 
cenzūros nepraleidžiama.
Grūmoja paskelbti krašte ap

siausties padėtį
BUCHARESTAS, Rumanija, 

spalių 26. — Neleisti gali
miems kilti neramumams ryšy 
su atidengtu sąmokslu grąžin
ti sostan buvus Rūmai į! ( 
kronprincą Karolį, vyriausybė 
įsakė kariuomenei užimti visus 
valdžios trobesius. Opozicijos 
partijoms duota žinot, kad dėl 
mažiausio jų pasikrutinimo jų 
vadai bus areštuoti ir visame 
krašte paskelbta apsiausties 
padėtis.

Ministerių kabinetas išleido į tori jos vadovėliais, 
šitokį pranešimą:

“Užsienio spaudoj 
pranešimai dėl 
bruzdėjimo Rumartjojo yra

t Pacific and Atlantic Photo J
Senatorius James Watson iš Indiana, kuris Ind. teismo liko 

apkaltintas už politinę korupciją.

Švarcbard, Petliuros už
mušėjas, išteisintas

Teismui paskelbus puosprendj, 
žmonių minios sukėlė 

ovacijas

Lietuvos žinios.

vandenin

žiniomis 
žmonės.
manoma,

buvo 
Kitų 
kad

Meksikos banditai karino 
menės sumušti

spa-VERA CRUZ, Meksika, 
lių 26. — Federalinė kariuo
menė, generolo Jesuso Aguirre 
vedama, kuri per kelias pasta
ras dienas kovėsi su banditų, 
vado, gen. Lozado, bandomis 
Orizabos ugniakalnio šlaituose, 
galutinai jas sumušė ir iš
sklaidė.

Nori $450,000 širdies 
žaizdai sugydyti

27 metų moteriškė skundžia 81 
metų amžiaus senį, kam, jos 
nevedęs

IRONWOOD, Mich., spalių 
26. — Ardis Pederson, 27 me
tų moteriškė iš Milvvaukee, 
įnešė čia teisman skundą prieš 
Gunleiką Berglandą, turtingą 
miško pirklį, jau 81 metų am-
žiaus, reikalaudama iš jo $450,- 
000 atlyginimo už jos meilės 
suvylimą ir širdies sužalojimą. 
Milionierius Bergland žadėjęs 
ją vesti, bet paskui atsisakęs.

VVASH1NGTONAS, spalių 25.
— L. P. VVinnings tapo paskir
tas darbo departamento imi
gracijos apeliacijų komisijos 
pirmininku.

Arklys nuspyrė farmerį
PHILO, III., spalių 26. — 

Vietos farmeriui Frankui Bre- 
weriui bandant išimti iš kano
pos įsmigusią vinį, arklys spy
rė jį ir vietoj užmušė.

“Kryžių karas” su pro- 
britiškomis knygomis
Chicagos politikierių, su mė- 

ru Thompsonu prieky, pradė
tas “kryžio karas” su pro-bri- 
tiškomis knygomis, vyriausiai 
su vartojamais mokyklose is- 

kuriuose
jie įžiūri propagandą Angli- 

pasirodę jos naudai, rado sau taikiniu- zitu, šią savaitę laukiama at- 
karolininkų kų,

Irako ir Egipto galvij 
vizitas Londonui

Ir Didžiosios Britanijos pastan
gos stipriau įsitvirtinti ‘ rytų 
kraštuose

LONDONAS, spalių 26. — 
Kartu su Irako karaliaus Fei- 
salo ir jo premjero Jafaro vi-

ar be
Mihvaukeej

niekuo nepamatuoti. Tiesa tik, kiečiai susirūpinę 
kad buvęs kronprincas Karolis dovėlių propaganda 
bandė siųsti pakvietimą įvai- ją, kiek propaganda 
rių partijų vadams, taip pat ir 
premjerui, kad Rumunijoj butų 
padarytas plebiscitas klausimui 
dėl jo grįžimo sostan išspręsti.

“Kadangi toksai aktas butų 
tiesiai pasikėsinimas prieš kon
stitucinę tvarką ir grėstų pa
vojum valstybei.

kiečius.

pamėgdžiotojų, vykstant į Londoną Sarvato, 
milvvau- Egipto premjero.Tik 

ne tiek va- 
už Angli- ; 
prieš Vo

Advokatas J. «P.

nėra pripuolamas atsiti- 
kad dviejų rytų kraštų 
vienu kaltu daro Lon- 

vizitą. Anglija daro di-
Beuscher, 

vienos didelės vokiečių organi- 
zacijos vadas, surado, 

;Milwaukees mokyklose 
vartojami vadovėliai su

le ad 
esą 

aiškia
vojum valstybei, Manoilescu,. P.r0P“«anda P,ieš Vokiečius,- ir 
agentas, per kurį toki laiškai p18 .^a<^. al ūmiausiame tos or- 
buvo siunčiami, tapo areštuotas 
ir atiduodamas į teismo ran
kas.

“Vyriausybė yra tvirtai pasi
ryžus išlaikyti krašte ramumą 
ir pavartos visų reikiamų prie
monių jokių panašių pasikėsi
nimų neleisti.”

ganizacijos mitinge įnešti rezo
liuciją, kad ji pavartotų v:sų 
reikiamų priemonių, idant to
kia anti-vokiška literatūra bu
tų iššluota iš mokyklų.

Milwaukee yra pusiau vokiš
kas miestas, nes pusę jo gyven
tojų sudaro vokiečiai.

Milionierius paliko 
$10,000,0(10 moterų 

prieglaudai

Milžiniški Amerikos 
korporacijų pelnai

Tai
• kimas, 
. galvos 
donui 
džiausiu pastangų įtvirtinti sa
vo poziciją artimuose rytuose 
ir patikrinti savo įtaką Egip
te, Palestinoje ir Irake.

Irako karalius Feisalas nori 
gauti pinigų savo armijai ir, 
be abejo, gaus.

Egipto premjeras Sarvatas 
nori galutinai išlyginti kai ku
riuos klausimus, kurie liko 
neišspręsti, kai Anglija davė 
Egiptui pusiau nepriklausomy
bę. Svarbiausi tų klausimų 
yra armijos ir užsienio reikalų 
kontrolė, svetimšalių apsauga 
ir Suezo kanalo saugumas.

• PARYŽIUS, spalių 26. Gar
si bylą dėl Ukrainos generolo 
Simono Petliuros užmušimo 
šiandie pasibaigė. šolemas 
švarebard, jaunas žydas, ama
tu laikrodininkas, kuris nušo
vė Petliurą Paryžiuje 1920 
metų gegužės mėnesį, teismo 
buvo išteisintas.

Byla tęsėsi ištisą savaitę. 
Teisme švarebardas įprisiipa'ži- 
no, kad jis užmušęs gen. Pet
liurą, keršindamas jam už jo 
papildytus baisius žydų po
gromus Ukrainoje.

Jo kaltintojai betgi, Petliu
ros šeimai atstovaują advoka
tai, stengėsi įrodyti, kad 
švarebardas tą žmogžudybę 
papildęs ne keršindamas dėl 
žydų pogromų, kurių Petliurą 
niekados neorganizavęs ir bu
vęs priešingas žydų skerdy
nėms, bet dėl to, kad jis tarna
vęs bolševikams. , Bol^vikai 
bijoję, kad Petliurą nesugrįžtų 
atgal į Ukrainą kovoti su so
vietais, ir švarebardas Luvęj 
jų įnagis tam ukrainiečių va
dui nudaigoti.

i Teisėjui paskelbus išteisini- 
Imo nuosprendį, teisme ir lau
ke ties teismo rūmais žmonių 
minios kėlė ovacijas.

Lonky seimas šaukiamas 
susirinkti spaliu 31

VARŠAVA, spalių 06. — 
Respublikos prezidentas Mos- 
cickis išleido tarimą, kuriuo 

' paprastoji Lenkų seimo ir se
nato sesija šaukiama susirink
ti spalių 31 dieną vyriausybės 
pateiktam biudžetui priimti.

DU VAIKAI SUDEGĖ

EMMETSBURG, Io\va, spe
nių 26. — Ugnyr kuri sunaiki
no netoli nuo čia gyventojų 
Ragenų namus, žuvo du jų vai
kai, vienas 13, antras 11 metų 
amžiaus.

GAISRAS.
KUPIŠKIS. —- Iš rugsėjo mė

nesio 17 į 18 d. naktį Vilka
viškiu vienkiemy gaisras su
naikino pil. Černiau^ visus tro
besius. Nuo gaisro pasisekė 
išgelbėti tik gyvulius. Nuosto
liai dideli. Gaisro priežastis 
nežinoma.

PERKŪNIJA NUTRENKĖ 
KARVES

KETURIUOSE, Klaipėdos 
krašte. — šiomis dienomis bu
vo smarki perkūnija. Pil. Pa- 
pendikio 4 karvės ganykloje 
stovėjusios prie tvoros — nu
trenktos.

DEL MEILUŽIO NUKOVĖ 
VYRĄ

Rūgs. 21—22 d. Kariuome
nės Teismas nagrinėjo bylą 
apie nukovimą šių meti? sau
sio mėn. Jurkšių kaime Paeže
rių vai., Vilkaviškio apskr. pil. 
Zableckio Aleksandro. Užmuši
me kaltinama užmuštojo žmo
na, kuri tą darbą atliko susi
tarusi su savo meilužiu Micuia 
Juozu. Teismas abudu pripa
žino kaltais ir nubaudė: Za- 
bleckienę 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o Micūtą Juo
zą iki gyvos galvos.

KAIP KUR KAS SUPRANTA 
KARO STOVĮ

BALTIMORE, Md., spalių 26. 
— Miręs milionierius S. Davis 
Warfield likusį savo turtą, sie
kiantį apie 10 milionų dolerių, 
užrašė kaip fondą pavargėlių 
moterų prieglaudai, kuri turės 
būt įsteigta jo didelėje Manor 
Glen farmoje Monktone, netoli 
nuo Baltimorės.

Bankrotavęs brokeris 
kaltinamas dėl pa

vogimo $106,000

NEW YORKAS, spalių 26.— 
Dvi didžiulės Amerikos pra
mones korporacijos, General 
Motors ir United States Steel 
korporaciją, per pinriUs šių 
metų devynis mėnesius padarė 
milžiniškų pelnų, kurie bendrai 
siekia daugiau kaip 250,000,000 
dolerių. General Motors per 
tuos devynis mėnesius “uždir
bo” gryno pelno $193,758,000, 
o United States Steel korpora
cija — $74,050,000.

Egzekucijos Pekine
Per dvi dienas čang 

sušaudė dvidešimt 
kinų studentų.

Tsolinas 
asmenų,

IŠSIUNČIAMI iš KAUNO

NEW YORKAS, spalių 26.— 
Į teismo rankas tapo atiduo
tas bankrotavęs ir išmestas iš 
New Yorko biržos buvęs jos 
narys I lema n W. Booth. Vie-
na moteriškė, Mrs. Jennie Den- 
ton, kaltina jį dėl pavogimo 
jos $106,000 pinigais ir vek
seliais. Bendri kreditorių ieš
kiniai prieš Boothą siekia dau
giau kaip 2 milionu dolerių.

Maskvoj sušaudyta 
dešimt banditų

MASKVA, spalių 26. —Šia n- 
die buvo sušaudyti, dešimt vy> 
rų, priklausiusių vienai bandi
tų kuopai, kuri per ilgą laiką 
siautė Briansko apygardoje, 
terorizuodama gyventojus. Bau 
ditai buvo slaptosios policijos 
sugauti.

TOKIO, Japonija, 
— Areštuota viena 
bandžiusi įmesti į 
ICirohito automobilį 
suteikti Japonijos 
balsavimo teises.

spalių 26. 
moteriške, 
ciesoriaus 
peticiją

moterims

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

Bendrai gražu ir šilta; vidu
tinis, daugiausiai pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 54° ir 79° F.

Šiandie saulė teka 6:16, lei
džiasi 4:521 Mėnuo leidžiasi 
6:21 vakaro.

PEKINAjS, Kinai, spalių 
26. — Diktatoriaus čang Tso- 
lino kovoje su komunistine 
propaganda, per pastaras dvi 
dienas Pekine buvo sušaudyta 
dvidešimt asmenų, daugiausiai 
kinų studentų, šiandie buvo 
sušaudyta dešimt asmenų; jų 
tarpe viena mergaitė.

Kinų laikraščiai, rašydami 
apie tas egzekucijas, aštriai 
kritikuoja policiją.

Pekine dabar apsiausties pa
dėtis. Mieste atrodo ramu.

Aeroplanai naikins 
plaukiojančią jūrė

se degtinę
WASHINGTONAS, spAlių 26. 

— Pakraščių sargybos tarnyba 
siunčia visą eskadrą aeropla
nų degtinei naikinti, kuri dė
žėse plaukioja Atlanto pakraš
čiais.

Pakraščių saj'gyibos vyriai^ 
sybė sako, kad dėl audros ir 
dėl muitinės laivelių šekiojimų, 
kai kurie degtinės kontraban
dos laivai buvę priversti savo 
brangius krovinius išmesti į 
jūres ir dabar jie dėžėse phi- 
duriuoją vandeny.

Kauno karo komendanto nu
tarimu, šiomis dienomis iš 
Kauno išsiunčiami: Antanas 
žvaronas visam karo stoviui į j 
šakių apskritį; VenckeviČius 
Juozas 3 mėn. Biržų apskritį; 
Mačiulis Jonas, Kuzas Joche- 
lis, Glezeris Meilochas 3 mėn., 
ir Kasteckas Juozas 
į Varnius.

Krušinskų km., Zapyškio 
vals. Apie pirmą valandą nak
ties pas vietinį ukininką J. 
K. atvyko nežinia kokiu tikslu, 
vos pastovjs ant kojų, Zapyš
kio pilietis M. ir pradėjo kie
me šaudyti • iš revolverio, šei
mininkui pareikalavus nustoti 
šaudyti ir pasišalinti iš kiemo, 
pil. keikdamas liepė nutilti: 
“dabar, girdi, karo stovis, to
dėl privalo visi klausyti”. —Po 

t tam pareikalavo kinkyti ark- 
dius ir vežti jį į Zapyškį. Atsi
sakius šeimininkei kinkyti ar
klius ir jį vežti, ėmė grasinti. 
Ūkininkas J. K., regis, padavė 

(tuo reikalu skundą valstybės 
.gynėjui.

! NUŽUDĖ TĖVĄ 
žemaičių kaime, Seredžiaus

i valse., pil. Bartnikas Stasys 
užmušė savo tėvą Antaną, su
davęs jam basliu į galvą. Tė
važudys suimtas.

GERINĄS! PRIEŠ REFEREN
DUMĄ

KAUNAS.— šiais metais 
miškų departamentas atleis 
ūkininkams dvigubai daugiau 

2 mėn. miško medžiagos, negu kad 
kitais metais buvo atleidžiama.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas |eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogaus!* siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galfma atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais taipgi per skyrius ir paktą ii kitą 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halated St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APl’IEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

I
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Radio kokio tamista laukiai

GoldVardas ir Pavardė

rroJvkta« P. Lpiillard Co-, 1*1. Hw

ON

FOR.ONLY

12.50

13.00

50c

193 Grand Street

Garsinkitės

IMPERFECT in original
______________________________

3514-16 Roosnvelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

DĖŽUTĖ 
TUŠČIA

Naujienose Garsinkitės “Naujienose

dus ir Roles.
Einame i namus ir Ra

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

“IR CIGARETŲ 
STALELIO IR-GI

Ne Atidėliokite Ilgiau

KADA PRADEDI PRO KI3ENIU5 
JIEŠKOTI CIGARĖTO KURIO 
VISAI NĖRA

Birutės” belaukiant

Tni švelnesnis ivgenesnis cigo/vetcs 
Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami i krautuvė, gausi 
te dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

ne taip kaip da
bar, kada komunistai surenka 
šimtus dolerių iš tų pačių biz
nierių, kuriuos paskui visokiais 
žodžiais niekina, vadina buržu
jais, tinginiais, lupikais ir ki
tokiais žodžiais kolioja.

Taigi “Birutė” su Keistučiu 
jau čia pat—-tik už poros sa
vaičių, Lietuvių svetainėj. Ti-

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 4705

Atdara kiekvieną vakarą iki 10 valandai. Nedėliotais iki 1 v. po piet

Daugumas detroitiečių 
klausinėja, kada jie 
matyti tą gražią 
“Neužilgo”, būdavo 
sakoma. Bet tas

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 
Telefonas j visus departmentus — C'alumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė 
Tel. Saginaw 4847

eiles gražią cementinių bloksų, tuomet jūsų skiepas yra 
Kuomet užbaigtam darbe jūsų namas ii* 

sausas, ruimingas ir vertas antratiek

užbaigsim

•ir cAluTinAI BE Vilties , nus- 
VARSTAI tiUElT IR GAUT VIEN^, 
PAS JOKŪBU VVEAVER, BET 
ŽINODAMAS KAD JIE DUOS KOŠE 
□ IMĄ IR KRANKŠĖJIMĄ, TAIP 
KAIP BANKIERIUS^—. 
ATSAKYDAMAS Į
PAS KOLĄ.

Atvvater Kent vėliau-, 
sis modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Freshman vėliau sis 
modelis kaip ant pa- k
veikslo už $98 ir aukš- 
čiaus.
Radiolas už $78 ir auk- 
ščiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79. 
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas

OH-HM4-H BOV H a 
TAI NE PUIKUS IR NE 
IŠKILMINGAS JAUEMAS ?

Įsiveskft namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis Salta* oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

Detroite atsirado tik 
biznierius komunistas, 
mėgina boikotuoti kitų 
veikimą. Bet ir be jo

DO* •

rerai išsila- 
inome, kad

kietus galima gauti pas visus 
choristus. Patartina tikįetus 
įsigyti iš kalno, nes svetainė 
ne didžiausia, talpina tik apie 
500 žmpnių, o Detroite yra 
apie 10,000 lietuvių, kurių di- 
dėlė dalis, be abejonės, norės 
pamatyti Keistutį su Birute. 
Tik nusipirkę tikietą iškalno 
busit tikri, kad juos pamatysi-

o

Detroito lietuviai karštai re
mia šio veikalo pastatymą, ne
tik dailės mėgėjai, bet ir biz
nieriai, kurie noriai duoda sa
vo skelbimus į vakaro progra
mą. Visi lietuviai biznieriai 
noriai davė savo paskelbimus, 
išėmus tik vieną aptiekininką, 
kuris atsisakė duoti apgarsini
mą, teisindamasis, kad jį galį 
nubausti jo draugai už davimą 
apgarsinimo kitai srovei. Taigi 
visam 
vienas 
kuris 
srovių 
liko surinktas tokis didelis pro
gramas, kokio Detroito lietu-* 
tuviai gal dar niekad neturė
jo. Bet kas atsitiktų, jeigu 
biznieriai pasektų to biznierio 
pavyzdžiu neduoti apgarsini
mų kitoms srovėms ir neduo
tų savo pagarsinimų į to biz
nieriaus kolegų (komunistų) 
programas? Jų programai iš
eitų tik su to vieno biznieriaus 
pagarsinimu

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

STUCCO
Jūsų namas iš- 
rodys kaip nau
jas. Kainos biskį 
daugiau negu 

malevojimas.

$10 CASH
2 metai 

išmokėjimui

Joniškiečių Kliubo visi nariai, kaip 
vienas, yra prisirengę sutikt visus 
savo draugus ir drauges ant ateinan
čio koncerto, kuris atsibus ateinan
ti sekmadien), spalio 30, 1927, J. J. 
Ežerskio svetainėj, 4600 So. Paulina 
Street. •

Koncertas bus smagus, dalyvaus 
žinomi dainininkai, taipgi bus puiki 
muzika, nes B. Brlędžiutė, jauna ir 
gabi pianistė vadovaus orkestrą su 
savo broliuku. Solistės taipgi jau dir
ba keletą metų ir yra 
vinusios dainuot, mes 
užganėdins visus. Solistės: A. An- 
čiutė, A. Burkaitė, J. Gricaitė, F. 
Gareckaitė.

Malonėkit visi, kas norit linksmai 
vakarą praleisti, atsilankyti ir link
smai su musų kliubo nariais laiką 
praleisti ir susipažinti. Programas 
prasidės 4:30 vai. po pietų, įžanga 
ypatai, 50c.

Kviečia visus KOMITETAS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dadėkit šilumos, gražumo, ruimingumo, pa
togumų ir padvigubinkit vertę savo namo 
Mes pakeliame namus, įdedame cementinius skiepus, iš viršaus pa
dedam 5 eiles gražių cementinių bloksų, tuomet jūsų skiepas yra 
užtektinai šiltas. Kuomet užbaigtam darba jūsų namas išrodo gra
žus, lygus, šiltas, sausas, ruimingas ir vertas antratiek pinigų.

Jei pradėsim dabar - 
į 5 dienas

VEIKIT TUOJAU nes mes dedame 100 skie
pų prieš žiema labai pigiai. Telefonuokit 
Harrison 0875 dėl apskaitliavimo, be atsako
mybės jums — arba atsiųskit kuponą.
Vardas ........................ S.................................
Adresas .....................................*.....................

Pažymėkit kryžiuku kada atsišaukti:
...... Dieną .......Vakare .......Subatoj po pietų

...... Nedėlioj
v ,

I’ontiac padaro geriausią cemento konstrukci
ją. Daleiskit apskaitliuoti jūsų darbą. •>

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kili 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryŠ. Eikit pas tikrą specialistą, 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 St. 
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

Pirmą vakarą komp. Petrą u s., 
kas paskirstė balsus ir liepė 

'dainuoti. Kai uždainavo, tai 
; Petrauskas nebežinojo prie ku- 
' rio bėgti, nes veik kiekvienas 

balsu dainavo. 
|Tuo laiku oras buvo karštas, 
I troškus, Petrauskas sušilęs ir 
į pavargęs bėgioja nuo vieno 
prie kito,—išrodė, kad nieko 
nebus iš to sunkaus darbo. Bet 
Petrauskas vis ramindavo: 
‘‘Nebijokit, aš išmokinsiu, tik 
bukit kantrus ir imkit laio”. 
Net ir patys choristai abejojo 
ir tankiai kompozitorių klausi
nėdavo: “Ar bus kas iš to mu
sų darbo?” Bet Petrauskas vis 
juos ramindavo, kad viskas ge
rai, viskas tvarkoj. Del viso to 
ir buvo abejonės, ar išviso teks 
mums “Birutę” pamatyti, ir to
dėl tai klausiantiems ir buda- 
vo duodamas tokis nerybotas 
atsakymas: “Neužilgo”.

Tečiaus paskutinės -repetici
jos visiems parodė, kad viskas 
einasi kuogeriausia ir kad “Bi
rutę” mums teks tikrai pama
tyti už poros savaičių ir pa
matyti visame jos pilnume ir 
gražume. Keistutis savo rolę 
jau gerai moka, kalba drąsiai 
ir aiškiai, kad ir toliausia sė
dintis žmogus galės jį girdėti 
ir suprasti ką sako. Birutė 
taipjau rolę moka, o jau jos 
balselis, kaip lakštingalėlės,— 
ne vienam džiaugsmo ašarą iš
spaus. Birutės broliai yra tik
ri artistai ir patyrę daininin
kai, kurie visiems patiks... Kri- 
vų-Krivaitis, senovės lietuvių 
kunigas, pilnai atsako savo ro
lei: didelis, tvirtas vyras, tu
rintis stiprų balsą. Senas vai- 

j dyla taipjau senas Detroito vei
kėjas ir scenos mėgėjas. Vo
kietis Sundsteinas, kuris įsi
mylėjo į Birutės gražumą ir 
nori ją ginklui iš lietuvių pa
veržti, turi suorganizavęs savo 
gerą gvardiją—tikri kareiviai; 
mat daugelis jų yra dalyvavę 
pasauliniame kare ir bus ko 
publikai pažiūrėti Kai Sunds
teinas atmaršuos su savo ka
reiviais atimti iš lietuvių Bi
rutę. Visos solistės yra jau 
dabar gerai išsimokinusios, taip 
kad ir šiandie galėtų eiti 
non. Didelis choras, suside
dantis iš apie 70 dainininkų- 
kių irgi dainuoja jau pilnai su
tartinai, kaip vienas. Petraus
kas visą tai matydamas tik 
džiaugiasi, tarsi net prajaunė- 
ja besidžiaugdamas savo sun
kaus darbo geromis pasekmė
mis. Visą tai užtikrina, kad 
“Birutę” mums teks pamaty
ti visame jos gražume, kaip 
dar niekad nematėm jokio kito 
veikalo taip gražiai pastatyto.

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ------------------------- -
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo IJetu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................................................ ___
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose -------------67AMI
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......................-......   60c

Rašybos vadovėlis su rašybos šodynillu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....................................................  55c
Namų darbai, namini sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

galės 
“Birutę”.

jiems at- 
“neužilgo” 

taip neaprVbotas, taip abejoti
nai tariamas. Ir ištikiu jų, sun
ku buvo net pasakyti, ar ir vi
sai teks mums, detroitiečiams, 
“Birutę” pamatyti. To net ne
galėjo užtikrinti patys choris
tai. Opera “Birutė” yra di
delis veikalas, reikalaująs daug 
solistų, vaidilų ir choristų. Ka
da gi kompozitorius M. Pet
rauskas atvyko į Detroitą ir 
paragino pastatyti operą “Bi
rutę”, tai buvo sutarta kviesti 
publiką ir organizuoti chorą. O 
kad M. Petrauskas nepasakė 
ką reikia kviesti, tai buvo su
kviesti visi, ką spėta pakviesti 
—ir daininnkų ir ne daininnkų, 
artistų ir ne artistų. Veik visi 
pakviestieji atsiliepė. Tarp jų 
buvo gerų dainininkų ir artis
tų, bet buvo daugelis tokių, 
kurie nemokėjo dainuoti, o kiti 
ir visai dar nebuvo dainavę. O 
kad “Birutė” yra reikalinga di
delio choro, tai rinktis nebuvo 
galima ir priimta visus atėju
sius.

< cxxxxxxxxxxxxxžxxm»lttxtxxitttimkxxxxxixxxxxx 

Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau Čia. Koncer

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

CASU
’ 2 metus 

Kaina $585 ir daugiau

Adresas
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi: vis skirtingu

DAkjvj < fFčWčOTE VR ■ IAV CONST RUCĮION



Ketvirtadienis, Spal. 27, ’27 NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

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

ŠTAI YRA BUDAS IŠSI
GYDYTI RUPTURį

Puikus pat.’es-savęs-namie gydymas 
kurį kiekvienas gali vartoti prie bile . 
kokios įliptu ros, didelės arba mažos.

Nieko nekainuoja bandymas

KORESPONDENCIJOS UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
"BAYER ASPIRIN”

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillaa

AKU6ERKA 
8252 So. Halsted St.

Lawrence, Mass.
Margumynai

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

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

ŽmunėH turinti rupturot visoje šalyje yra ,
nustebinti i>eveik stcl.uk ingoinia pasekmėm s, , ,
vartojant paprastų metodą rupturų gydymui, Pasibaigus vasaros sezonui 
kabiųjų, ši pu ki Rupturų gydymo sistema praSldC jo llCtUVI 11 paVOTlglITia

k" I- <'• Kliubo snlėi. Žinomu, vi- 
T*“K: sos draugijos skubinos, kn<l bu- 

kių dušų nei paiaikj tojų. ti pirmesnėms ir nugriebti ru-
Neiurint kaip pavojinga ruptura ir kaip deiline SIIietODa.

ilirai ją turite, arba kaip sunku Ją palai- . * ' . .
kyti vietoje, nežiūrint kokiui diržus dėvė- Pirmutinį balių, spalio 1 d., 
lot, lai niekas ne.sulaiko Jūsų nuo |«igijim<> ■ f ., .
*l<» DYKAI GYDYMO. Gal manote, kad jums parengė piit.S L. U. KllUbaS.
ne’egal nm pagelbėti arba turite rupturą o ,. f, , . t C*
kuin kumAtį. Ai puiki •isterna HV.kontro ition oPIlllO (I. DUVO • U. IN fl” 
iumi' savo kmaKi*kro:ukX'\.iVuipUHiaH«b vadausko eperetg. Artistai bu- 
ays tas vietas, kur rupturu išeina, kad jus qii vi n b f i ič kitu mioslllrr.it galėsit dirbti blle kok| darbą Ir liksi. V0 »UI IIIKL1 1S KUU II1RJ31U.
te taip kaip niekad neturėjęs rupturoa. Pats NnvadaUS'kM gyvena

jų. gauto gauti dykai šitą puikų paimn- Liuvrence. tad nežinia kode 
dymą vien tktai prisiunčinnt savo vardą ir 
adre-ą paa w. a. colungb. inc., si/ k Navadauskas neįtraukė i savo 
Y’ollings liu.ldlng, Watertown. N. Y. Ne- ... _ .
siųskit pinigų. Pabandymas dykai. Rašykit artistų gTlipę DC Vi«JllO Viel>- 
dubar šiandie. Gal išgelMs jumk, nuo dė- . ,__ . , j • . t .......
"ėjimo diržo per visą amžių. IllO. Man rodosi, knd ir Law-

_____ _____ rence yra prasilavinusių, o 
ypatingai iš merginų. Pasek
mių minėtos operetės neteko 
patirti.

' Spalio 8 d., šv. Onos moterų 
pašalpinė draugystė buvo su
rengusi vakarienę.

Spalio 11 d., “Aušros Vartų 
Motinos Dievo vyrų, pašalpine 
draugystė” turėjo balių. Drau
gystė yra skaitlinga nariais, 
turi ir turto, bet (jau vardas 
tai visai vyrams netinka ir tu
rėtų būti pamainytas.

Spalio 16 d., pirmutinį teat
rų suruošė Tautiška parapija, 
vadovaujama kun. S. šlenio. 
Statė scenoje dramą “Laimės 
Ieškotojai”, žmonių buvo daug 
ir rengėjams liks pelnp.

Spalio 30 d. L.S.S. 61 kp. 
rengia dideles prakalbas. Bus 
gerų kalbėtojų.

■ f. ?
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BABRAViCIA JS - VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainų ir Juoku

Komunistų veikimas čionai 
visai apsilpus; nors ir vežinėja 
čionai pats vyskupas L. 
Pruseika, bet ir jis ne ką 
gali padaryti. Jie jau supra- 
t«„ kad kommnizjno (įvykinti 
jau neįmanoma ir be pinigų 
gyventi yra sunku, nors ir pa
čioj Rusijoj buįum. Tpdel. ko
munistai pradeda \ dauginus 
žiūrėti patys savęs, o ne Hele
rių. Komunstų veikėjai vieni 
perkasi kokį nors ūkį, kiti ei
na į biznį, o da kiti važiuoja 
Lietuvon, pamėgsta Smetoną, 
perka namus ir apsigyvena. 
Atsiranda ir tokių iš moterė
lių, kurios gerinus myli “Šven
to tėvo tautiečius”, negu ko
munizmą. Taigi už kelių me
tų iš komunistų veikimo liks 
tik atmintis.

Does not affect 
the Heart

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

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin- 1 
cus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
>4 ir 100. i

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kosulio ir 
» Krutinėję 
Naudokite

antfjor JSranb
Coufilj i&j’rup -

4a
(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui) 

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

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam šviesas i 
elėktros jiegą į nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam
ant lengvo išmokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

k , /

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nprodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Viršuj Universal

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai 

k u pagal sutartį.

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevaręl 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paalina St., Chicago, III. 
k............................................ .................

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
Hnonią atsakančią įstaigą.

St.
& 35 St.) 

Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

A. VIDIAAS-LULEVIGH
AKUiEBKA

8101 Se. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuša- 
rijoji kolegiją; 
ilgai praktika flPU 
vysi Pennsyl 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai . putar-1 
nauja, 
se I‘_ 
gimdymot 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 no 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

visokio- 
ligose prieš 
įdymo, laike

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 ik* 2 iT 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį
------

Telephone Yards 9994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 Iki 3 
vakare. Nediliomi* muo i U 
iki 12 dieną.

Rea. telephone Plaza 82*9

DR. RERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 6488

Penktadieny,

Spalio-Oct., 28’27
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago.

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

Vidurinės tikietų kainos 
Malonus priėmimas ir patarnavimas 

Del visų
Patogiai sudėstytos sėdynės 
Kad visi matytų ir girdėtų

Sandariečių veikimas irgi 
silpnas, nes išvažiavus J. Se
kim, sandariečiai liko našlai
čiai. Lietuvos įvykiai taipgi 
juos demoralzuoja. Mat, pas
kui sandariečius sekė ir tarp 
jų buvo ,daug margo svieto. 
Dabar vienas karštas sanda
riečių veikėjas V. Č. geriaus 
myli smetonuotą “Vienybę”, 
negu “Sandarą”. Rymo katali- 
kamsj žinoma, daug galvoti ar 
veikti nereikia—už juos pro
tauja kunigas, tai kaip pasako, 
taip ir būna Amen.

Darbai labai šlubuoja, nes 
mažosios, o kai kurios ir didė- 
sės dirbtuvės stovi uždarytos. 
O kurios ir dirba, tai ne ilgai, 

padirba kokius tris mėnesius 
ir vėl stoja. Aiškinasi neturį 
užsakimų, o kaip gauna kokį 
užsakymą, tai dirba dieną ir 
naktį, kad tik greičiaus už
baigti. Kitokių darbų nėra, 
kaip tik audeklinės ir pora po
pierinių ; geležinių kaip ir nė
ra. Prie audimų ir verpimų 

j reikia patyrimo, o tokių yra 
t užtektinai be darbo, tad nepa
tyrusių visai ir nesamdo. Gyve
namų butų tuščių stovi, nes 
daug išvažinėjo į kitus miestus, 
o kiti net į savo senas tėvynes.

—M. B. Sviruoklis.

Lietuviai Advokatai
__ _________ *

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boalevard 1310 
Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

N«xi*lioniis nuo 9 fVi 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State StM Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

' Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nediliomis nuo 10 ryto >ki 12 

TeL Y arda 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlam*.

Proga pasirodyt
. -- • Visi cjljcag.įe^įaį jr

apielinkių gyventojai 
kviečiami

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose, j 

nu.. .. . ii m i i i —

■■ ■' 1 1

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
/ ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE JBLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington and Clark

Ofiso Tel. antrai 2978
Namų Tel.i Hyde Park 8395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisss
4729 So. Ashland Av% 2 Inboe 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880- . „———, , -J

JOHN B. BOROEN 
(John Bafdalnnaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Kepablic 9600 
hl I ! ........................ I ■■■!<

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

19756 So. Mlchigan Are. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

ViikurniH
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Phone 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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 Wcst 63rd Street 
Cor. Bockvvell St.

CHICAGO, ILL.
Ofiso Tel. Boulevard 9693

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rum« Gydytojas ir Cbirargiui
Specialistą* MoterliVą Vyrišku 

Vaikų ir vi*ų chruniik^ h<ą 
Ofiw>N 310? So. Halsted St., Chicago 

arti 31«t Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN ' 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853 

............  ...----------—J
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“JUODASIS TROCKIS.”

So. Bostono “Darbininkas”, kuris yra truputį apsu
kresnis už kitus mūsiškių klerikalų Organus ir todėl su
gebėjo labiaus, negu jie, prasiblaivyti nuo smetoninės 
“eros” kvaitulio, šaukia Amerikos lietuvius katalikus pa
daryti demonstraciją prieš Lietuvos fašistų diktatūrą.

Kauno diktatoriai, girdi, esą tokie akyplėšos, kad už 
menkniekį (tik už parašo pakeitimą po straipsniu, kurį 
buvo praleidusi cenzūra!) uždėjo 3,000 litų pabaudą 
dienraščiui “Rytui”. Prieš šitokį fašistų sauvaliavimą 
amerikiečiai turį griežčiausia užprotestuoti, ir štai ko
kiu budu:

Atvažiuoją Amerikon Lietuvos krikščionių demo
kratų vadas, kun. Krupavičius. Jis aukų neprašysiąs, 
bet amerikiečiai galį pažymėti jo atvykimą, patys pasiū
lydami jam pinigų laikraščio pabaudos užmokėjimui ir, 
jei bus reikalas, tai ir “spaudos įkūrimui Prūsuose”. Šv. 
Juozapo sąjungos organas sako:

“Kuomet Krupavičius lankysis po musų koloni
jas, niekeno neraginami patys duokime jam savo de
šimtukus, kvoderius ir dolerius padengimui ‘Ryto’ 
pabaudos. Bus tai musų amerikiečių demonstracija 
prieš fašistinę cenzūrą. Duosime savo kvoderius ir 
reikalausime, kad, kas liks pamokėjus ‘Ryto” pabau
dą, bus sunaudota leidimui laikraščio Prūsuose demo
kratijos ginimui nuo Voldemaro, kaip seniau jį bu
vo ginama nuo caro.”
Mes nenorime “D.” skaitytojus ir jų vienminčius at

kalbinėti nuo aukų davinio. Bet kuomet jisai stengiasi 
įtikinti publiką, kad tai busiąs nepartinis darbas,.tai mes 
esame priversti pareikšti, jogei jisai varinėja monus!

Lietuvos klerikalų “Rytą” dar tik pirmą kartą kiek 
skaudžiau palietė smetoninių smurtininkų ranka, tuo tar
pu kad kitų srovių laikraščiai visą laiką buvo žiauriausia 
persekiojami. Bausmės ant Kauno “Socialdemokrato” ir 
“Lietuvos Žinių” visą laiką pylėsi, kaip iš gausybės rago. 
Bet ar Amerikos klerikalai kuomet nors prieš tai protes
tavo ?

Ar jie protestavo bent tuomet, kai fašistų banda nak
ties metu įmetė bombą į liaudininkų dienraščio spaustu
vę?

Ne, jie prieš tai neprotestavo. Jie neretai net užtar
davo smetonininkų represijas prieš demokratinę Lietuvos 
spaudą!

Iš to aišku, kad “Darbininkui” taip pat ,kaip ir ki
tiems musų klerikalams, rupi ne spaudos laisvė, bet tik
tai jų siaurai-partiniai interesai. Jeigu Voldemaras ne
būtų pradėjęs imti į nagą klerikalinių laikraščių, tai Ame
rikos klerikalai butų ir šiandie fašistų cenzūra pilniausia1 
patenkinti.

Antra, So. Bostono laikraštis ragina amerikiečius 
padaryti anti-fašistinę “demonstraciją” sąryšyje su'kun. 
Krupavičiaus atvykimu Amerikon. Bet kodėl jisai užmir
šta priminti savo įskaitytojams, kad Krupavičius dar ne
senai buvo uoliausias fašistų rėmėjas ir bendradarbis?

Lietuvos klerikalų vadas pats viešai pasigyrė, kad 
gruodžio 17 d. perversmo metu jisai pirmas atvyko fa
šistus pasveikinti ir prižadėjo jiems “besąlyginę paramą”.

Dar pirmiaus, negu buvo įvykęs perversmas Lietu 
voje, tas pats Krupavičius iš Seimo tribūno sakė: “Mes 
savo priešus šaudėme ir šaudysime!

Kuo gi tad Krupavičius yra geresnis už Voldemarą,. 
Plechavičių ar kurį kitą fašistų deržimordą?

Taigi siūlyt amerikiečiams panaudot Krupavičiaus 
atvykimą “demonstracijai” prieš Lietuvos fašizmą reiš
kia — tyčiotis iš žmonių!

Demonstracija su Krupavičium yra demonstracija 
už fašizmą — tik ne už voldemarišką, bet už klerikališ- 
ką fašizmą.

Kovoti prieš fašizmą, remiant Krupavičių, butų toks 
pat absurdas, kaip kovoti prieš bolševizmą, remiant 
Trockį.

Su Lietuvos klerikalų “Trockiu” tikrieji demokrati
jos šalininkai taip pat neturi nieko bendra, kaip ir su 
Smetonos saika.

Lietuvoje siaučia fašistine 
reakcija. Pats’ fašizmas kaipo 
sistema bando įsitvirtinti ir 
likti pastovia valdymo forma. 
Prie to eina pirmon galvon da
bartinės valdžios viršūnės, nes 
tautininkams nėra kito kelio. 
Susitarimas su kuria nors po
litine grupe aiškiai nuvestų 
prie Smetonos-Voldemaro sai
kus likvidacijos, todėl valdiš
ka, žmonių pinigais leidžiamo
ji “Lietuva“ sako, kad nepavy
kus pakeisti konstitucijos vis- 
tiek, girdi, dabartinė vyriausy
bė nepasitrauksianti. Tame ir 
yra visa šios šaikos esmė, kad 
ji nepasitrauks, — nepasitrauks, 
kol jėga liaudis jos nenublokš.

Likvidacija paskutinių gink
luotų įvykių Lietuvoje rodo, 
kad fašistai U) mintį realizuo
ja. Tauragės įvykius malšino 
grupė nusigėrusių karininkų su 
Lebučiu ir Truderiu priešakyje. 
Turime žinių, kad Varėnos areš
tus darė grupė girtų karininkų 
su Cioderiu, Alytaus žvalgybos 
punkto viršininku, priešakyje. 
Fašizmas, beorganizuodamas iš 
karininkų tam tikrus kovos bū
rius, aiškiai tais būriais remiasi 
ir juose mato savo galios bazę. 
Dabartinę Smetonos-Voldemaro 
saikų remia tipai, kurie visur 
sudaro fašizmo pamatą: prasi
gėrę, atbukę karininkai, apsi
vogę valdininkai ir politinių 
partijų vadai bankrotai, savo 
esmėje kaipo asmenys, žulikai 
ir kriminalistai. Tokiems ti
pams kitos išeities nėra, tik 
arba būti visuomenės tranais 
legaliai, arba, jei legaliu keliu 
to pasiekti negalima, tai tranau- 
ti nelegaliai, jėgos keliu.

Paskutinieji Seimo rinkimai 
parodė, kad tranai iš Darbo Fe
deracijos — Ambrozaičiai, Jo
čiai ir kt. — legaliai negalės 
tranauti, nes D. Federacijai, 
kaipo politinei grupei, vistiek 
lemta buvo išnykti, o Ambzro- 
azičiams, Jočiams už Jurbarko 
miškų vogimų arba už ėmimą 
pinigų iš valstybės iždo butų 
dar tekę atsidurti kalėjime ir 
tenai užbaigti savo politinę kar
jerų. Kas laukė Mačiukų, Jab
lonskių, Gudinu, Glovackių, Ple
chavičių, Šaranskų, Kalmanta- 
viČių, Skorupskių, Negevičių ir 
kitų karininkų — štabinių ir 
neštalūnių? Jie už girtuoklystę, 
visišką negabumų butų nustoję 
šiltų parazitiškų guolių. Arba 
Voldemaras — girtuoklis, ma- 
nijakas, Smetona — bevalis, 
alkoholikas irgi manijakas, 
Aleksa, Daukantas, Noreika ir 
kiti — kiek ilgai jiems butui 
reikėję laukti, kad legaliu ke
liu prieiti valdžios ir aukštų 
vietų? Kiekvienas žino, kad 
tautininkai visuose rinkimuose 
nieko negaudavo, tik paskuti
nieji rinkimai suteikė jiems 
tris kėdes Seimo salėje. Iš val
dininkų: Matulevičiai, Matas 
šalčius, Gustainis, dabartinės 
valdžios padėliai, amžinai nie
ko nepasiektų. Tik fašizmo si
stema, sistema smurto ir dik
tatūros duoda jiems galimybės 
būti viršūnėse ir naudbtis tų 
/iršininkų padėties patogumais.

Taigi aišku, kad įsivyravusi 
Smetonos-Voldemaro šaika ge
ruoju nepaleis vadelių iš savo 
rankų. Klysta ir klys tie, kurie 
mano, kad geruoju, normaliu 
keliu pasikeis padėtis Lietuvo
je. Klysta tie, kurie šiandien 
tiki j taikos kelius Voldemaro 
ir patvirkusios karininkijos dik
tatūrai pašalinti. Juo daugiau 
Lietuvos visuomenėje šituo klau
simu bus svyravimų ir neaišku
mų, oportunizmo ir svajonių, 
tuo ilgiau vyraus Smetonos- 
Piechavičiaus-Voldemaro šaika. 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
visa pažangioji visuomenė turi 
šitą įsidėmėti, su šitąja min
tim, kad tik kovos keliu gali-
ma pašalinti Lietuvos tranus, 
privalo gulti ir kelti, kol tas 
brudas nuo Lietuvos kūno jėgos 
keliu nebus nuvalytas.

Amerikos lietuvių visuomenė 
savo nusistatyme griežtai ir ak
tingai kovoti su fašizmu pri
valo žinoti, kad elementai iš

pa- 
sa-

kai res ir dešinės, siekia tos 
čios diktatūros, lik žinoma 
vos, — komunistinės ir klerika
linės. šitiems rėksniams nėra 
ko pasitikėti. Nesenai Maskvos 
“Pravdoje” Mickevičius-Kapsu- 
kas komunistų vardu prieš Vol- 
d'tmarą-Smetonų nusiplovė ran
kas, pareikšdamas, l$ad su Tau
ragės įvykiais komunistai nie
ko bendro neturi. Ten, kur liau- 
dis-demokratija, ten Pilotai kaip 
Kapsukas, rankas plaunasi. Ar
ba pernai Šmulkštys nekartų 
rinkimų metu reiškė viešai: — 
mes (kademai) vis tiek valdžios 
neatiduosime, kad ir koks bu
tų Seimo rinkimų rezultatas.

Suprantama, kad demokratin- 
goji Amerikos lietuvių visuome
nė, aktingai kovodama prieš

Nauji t platinumo šalti
niai. — Keista moky
kla.

♦ ♦ ♦ '

Viena įdomiausių pasaulyj
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

ves, kurios ugnim spiaudo prieš nybę auksui, kuris, šiaip a. 
svetimų diktatūrą, bet visomis taip, visgi yra gražesnis, negu 
jėgomis siekia savos diktatu-' platinumas.
ros.

.Išvados aiškios: Mes, Ameri
kos lietuvių demokratingbji vi- mokyklų randasi Pittsburghe. 
suoinenė privalome ne palaidai, Toj mokykloj vyrai yra moki- 
bet organizuotai remti kovų' narni, kaip gelbėti kasykloj 

užgriuvusius žmones. Mokykla 
turi “laboratorijas”, kur pada
roma kasyklų užgriuvimai. To
se laboratorijose mokiniai turi 
progos įgyti praktiškų žinių,

prieš Lietuvos fašistus, remti 
ją aktingai visomis musų ran
kose esamomis priemonėmis. 
Atstatymas demokratijos Lietu
voje — vyriausia šios kovos 
tikslas, ir visos priemones, ve- kurios yra reikalingos prie už- 
dančios į tų tikslų, šventos ir'griovusių angliakasių gelbėji- 
geros. Privalome atsirubežiuoti mo.
nuo visų lai kovai priešingų I ii tą mokyklą yra priimami
elementų, kuriais ©balsiais vyrai nuo 21 iki 45 metų am-
tie elementai nesidangsty- 
tų. Tik šitaip pastačius klausi
mų, galima rasti tinkamų jo ri
šimą. —Buvęs Amerikietis.

žiaus.—K. A.

Žiežirbos

randama aukso Ra

Platinumąs yra labai popu- 
larus dalykas. Tai brangiau
sias metalas. Nors jis atrodo 
lygiai taip pat. kaip nikelis,1 
vienokb^S"iS: Įšiasi’ apie dešimtu“ myMųr " 

Į Tuoj susikūrė milžiniška 
kompanija, kuri pradės plati- 
numą kasti ant nedidelės ska
lės. Iš tono uolos gaunama 
apie pusę uncijos platinumo. 
Nors dar kasimo išlaidos nė
ra tikrai žinomos, bet apskai
čiuojama, jog kompanija pląti- 
numą galės pardavinėti tokia 
pat kaina, kaip Hr auksą. O 
kaip žinia, aukso unicijai yra 
mokama $20.67.

Dabartinė platinumo kaina 
yra $105 uncijai. Jeigu to me
talo kaina staiga nupuls, tai 
turčių moterims bus didelis 
smūgis. PJatinumo tiaras, žie
dus ir kitus papuošalus jos vy
riausia pirkdavo todėl, kad tas 
metalas yra brangiausias ir 
tik turčiams beprieinamas.

Paskutiniais keleriais me
tais platinumas gal labiausia 
pabrango dėl to, kad reikalavi
mas ant jo žymiai padidėjo. 
Prieš šimtą motų platinumo 
uncija kainuodavo t-ik 40 cen
tą. 1899 m. jo kaina pakilo 
iki $9 uncijai. Vadinasi, jo 
kaina ir tada buvo gan prieina- 

Bet 1909 m. 
jau buvo 

Nuo to laiko 
kilo

atradimas nepaprastai

Ve, Bimbai reik pastebėt tas: 
“Komunistai įteikė Pankenui 
ir eilę tam tikrų (minimum) 
darbininkiškų reikalavimų. Vie
nas tų reikalavimų— butinu- 

’mas darbo partijos”.
Įgadinusi, komunistai nori, 

idant socialistas Pankenas į- 
steigtų darbo partiją. Čia ir 
pasirodo komunistinės gaspa- 
dinės nesupratimas. . Darbo 
partija nesutvėrė nė Pankinas,

,Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit' Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšiee — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

kasyklos irgi randasi prie upių.
Kalifornijoj jis yra, taip sa
kau, šalutinis priedas: mažas 
jo kiekis 
syklose.

Olando
sujudino Transvalio gyvento-1 nė vieno atskira partija. Tą 
jus. Ekspertų tyrinėjimas pa----- A““‘ A—L —

'rodė, jog platinumo uolos tę-

negu auksas, štai kodėl tur- j 
tingieji stengiasi įsigyt: iš pla
tinumo padarytus daiktus.

Bet prieš keletą mėnesių at
sitiko nepaprastas dalykas: ta
po surasta platinumo uolos. Iki 
šiol platinumą rasdavo tik kai 
kurių upių dugne. Jis papras
tai būdavo susimaišęs su žvy
ru. e Visos pastangos surasti, 
taip sakant, tikrąjį platinumo 
šaltinį nedavė pageidaujamų 
rezultatų. Bet visai nesenai 
Pietinėj Afrikoj, Trąansval 
provincijoj, tapo surastas nau
jas platinumJ šaltinis. Val
džios inžinieriai pranašauja, 
jog platinumo ten randasi la
bai daug.

Iki šiol platinumo kasima.*, 
dar nepradėta ant didelės ska
lės. 'Lodei nėra galimybės tik
rai pas?/ yti, kiek ateityj kai
nuos jo uncija. Tačiau žinovai 
spėja, jog neužilgio platinumas 
kainuos ne daugiau, kaip auk
sas, o Sfal iv. .mažiau.

Jei taip atsitiks, tai bus tik
ra revoliucija. Moterys, 
didžiuojasi platinumo 
ir papuošalais, vieną 
dieną patirs, jog jų 
yra menkos vertės, 
jos turi pagrindo 
nes platinumas kainuoja dešim
tį kartų brangiau, negu auksas. 
Auksadailiai irgi atsidurs keb
lioj padėtyj, kuomet# brangiau
sias metalas pasidarys beveik 
taip jau pigus, kaip nikelis.

Naujų platinumo šaltinių at
radimo istorija yra gana ro
mantiška. Olandas Adolph 
Erasmus netoli nuo Nabooms- 
pruit, Traansvalyj, ieškojo auk
so. Jam atėjo mintis į galvą 
pažiūrėti, kas randasi termitų 
(baltųjų skruzdėlių) lizde.

Termitai sucL.ro kokių pen
kiolikos . pėdų kalnelius. Me
džiagą jie ima iš uolų. Eras
mus tikėjosi skruzdėlyne raslv____ _____________  .... .„
aukso pėdsakų. Bet vietoj auk-Ida, kai bando savo “brangeny- 
so, jis rado smulkius pilkoė » - .-x„4.„4...4.:
medžiagos trupinius.

Kitas gal butų nekreipęs dė
mesio į tą radinį. Tačiau oion 
das kitaip pasielgė. Jis pasiry
žo patirti tos medžiagos sudė
tį. Pasirodė, kad tai yra plati
numas. Po kiek laiko jis su
rado platinumo uolas. Platinu
mas tose uolose radosi ne gys- 
lase (kaip pa v. auksas), bet 
sudarė uolų dalį, t. y. kiekvie
nas akmens šmotas turėjo pla
tinumo trupinių.

Tai buvo nepaprastas daly- $100.

partiją turi tvert visos politi
nės partijos, grupės, ir, gal 
būt gerai, kad dalyvautų tame 
tvėrime unijos. Tas tvėrimas 
darbo partijos turi eit visai ki
tu keliu, negu kuriuo komunis
tai jį pasiuntė. Reik šaukt 
tam darbui konferencija parti- 
jinių ir unijinių atstovų, iš
dirbi planai, padaryt konstitu- 
cija-programa, ir, kuomet vis
kas bus gatava, reikalaut iš 
valstybės čarterio.

Bet aš turiu pasakyt, kad 
komunistams bendras darbas, 
platus bendras darbas, visai 
nerupi. Todėl jie ir pradeda 
visokį bendrumą iš atbulos pu
sės, kad jokis bendrumas neį
vyktų. Jie nori tokios darbo 
partijos, kuri butų,^ kaipo į- 
rankis A. D. P., arba tokio 
bendrumo, kaip prieš fašisti
niame veikime: bendras iš vie
nų “komunistų”’.

—V. Z. Zabulionis.

|F PAVOJUS!
f Pasirodžius pirmiems
’ ženklams persišaldymo VY 
krutinėję, patrinkite vikriai 
pu I

,DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies i

.PAIN-EXPELLERIU
A Vaisbaženklis registruotas

S. V. Pat. Biure. /

F Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis t| 

butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba | 

rašykite tiesiai į laboratoriją. Į

F AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. 5th Sta.,

& Brooklyn, N. Y, A JMh

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Garsinkitės Naujienose
Prenumerata metama
Pusei mėty
Kopija ..........................

$2
$1

20c

kurios 
žiedais 
gražią 

žibučiai
šiandien 

didžiuotis.

■kas. Niekuomet dar platinu
mas nebuvo rastas uploųe. 
Svarbiausias jo šaltinis buvo 
upių dugno žvyras. Sakysime, 
Uralo kalnuose (Rusijoj) pla
tinamas yra randamas tose 

vietose, kur senovėj tekėjo 
upes. Kalifornijoj platinumo

tiesiog

platinumo 
mokama 

kaina pla- 
galvatruk-

Valstijų Kasyklų 
jog ne retai auk- 

pardavinėja nikelį,

Lietuviai DaKtaraima. 
uncijai 
$23.50. 
tinumo 
čiais.

Jungtinių 
Biuras sako, 
sadailiai 
vietoj, platinumo. žinoma, ge
ros reputacijos krautuvės to 
nedaro. Bet prigavikų juk vi
sur randasi.

Frank L. Hess, valdžios eks
pertas, sako, jog atskirti ni
kelį nuo platinumo yra labai 
sunku. Jokis ekspertas neat
skirs ^tųdviejų metalų vien tik 
iš pažiūrėjimo. Štai, kodėl dau
gelis įmonių didžiuojasi savo 
“platinumo” papuošalais, kurie 
tikrumoj yra padaryti iš ni
kelio. Tiesą jie sužino tik ta-

Ves” parduoti arba užstatyti. 
Mat, auksadailiai žiuri ne kaip 
daiktas atrodo, 
yra padarytas.

Atrodo, kad 
nebūtų reikalo 
žmones, nes pelno jie ir taip 
turi pakankamai, 
įdėjimas dcimąnto į platinumo 
žiedą atsieina apie $120. Fn 
tinumo žiedui auksadailiai su
vartoja už kokius vienuollką 
dolerių. Vadinasi, pelno jam 
lieka (atrokavus darbą) apie

bet iš ko jis

auksadailiams
prigaudinėti

Pavyzdžiui,

Turtingos moterys nori dė* 
yėti visa • tai, kas hlbąį bran
giai kainuoja. Kadangi platinu
mas dabar yra brangiausias 
metalas, todėl jis ir yra popu
liarus tarp turtingųjų. Bet kuo
met jis kainuos ne daugiau, 
kaip auksas, tai, nėra abejo-

/■"1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Vi ■ ■■ I I ■

DR.MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

............. —/

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A p tiekos 

CHICAGO, ILL.
_____  —2_____ _____ .________ - - -

sucL.ro


Ketvirtadienis, Spal. 27, ’27 NAUJIENOS, CEfcsp, Ifl.1’

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magaesia” 

Geriau negu Soda
S-------------------------

Vietoje sodos nuo dabar p pa
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 1 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda k

L.S.S. ŽINIOS 
' « 

Ofidilinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

11,125 daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Spalis 27,1927 Eilinis No. 225
L.S.S. Pildomasis Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — Anton J ūsas, 8959 Ar
cher .Avė., Chicago, III.

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

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

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

Nariai —- A. Kudrotas, A. Norbutas.
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of, 
Magnesia” yra U. S. Užregis-' 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. [ 
Phillips nuo 1875.

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

— 11 -ii. ,■ —t 1 . .U-L-pila' ĮirtL—LlUM ................. . »

SOCIALISTŲ KONVENCIJA 
BUS NEW YORKE

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

'priveda prie pavojingos bėdos. 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
tnulsion yra naujas medikaliskas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

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

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

buvo nuta- 
konvenciją 
bet Nacio- 
Komitetas, 
pirmesnjjįDetroite, 

atšaukė ir konvenci- 
perkėlė į balandžio

Sekanti Amerikos socialistų 
partijos konvencija įvyks New 
Yorke, balandžio 14 d.

Pirmiaus partija 
rusi laikyt savo 
sausio mėn. 14 d., 
nalis Ekzekutyvis 
susirinkęs 
nutarimą 
jai laiką 
mėnesį.

Ekzekuvyvio Komiteto posė
džiams Detroite pirmininkavo 
drg. Morris Hillųuit. Be kitų 
dalykų, Komitetas nutarė pa
skirti d-gę Harriot Stanton 
Blatch atstovu į Tarptautinį 
Socialisčių Moterų Komitetą 
(kuris veikia kartu su Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo biuru.

Kongresmanas Berger tapo 
išrinktas partijos pirmininku.

Sekantis Ekzekutyvio Komi
teto susirinkimas įvyks sausio 
14 d. Philadelphijoje, Baltimo- 
rėje, Buffalo arba Readinge, 
žiūrint kaip ras tinkamiau 

kzekutyvis Sekretorius.

491,150; 1922 m. — 553,022; 
1923 m.— 514,273; 1924 m.— 
566,124; 1925 m. —576,107;
1926 m. birželio mėn. 30 d.— 
592,346; 1926 m. gruodžio m. 
31 d.—595,417.

Partijoje dabar yra 424,070 
narių vyrų ir 171,347 nariai 
moters.

Per rinkimus, vykusius šių 
metų birželio m. 24 d., Austri
jos socialdemokratų partija ga
vo 1,539,088 balsus.

Visų gyventojų Austrijoje 
yra 4,037,012. Taigi organi
zuotieji socialdemokratų parti
joje žmonės 
šimčius visų 
kiekvienų 7 
vienas yra

sudaro 14,74 nuo
gy vcntojų, arba iš 
krašto gyventojų 
socialdemokratas.

SOCIALDEMOKRATŲ LAI-
• JIMAI VOKIETIJOJE

Ek-

JOKIŲ RYŠIŲ SU 
KOMUNISTAIS!

JŪSŲ AKYS

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

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

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS

3101 So. Halsted St.

jo-
nei
na-

ir

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlir jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
variusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Babies Lova It
Del skilvio įr vidurių Besma- 
lumy ii prieiaatk* dantą 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iia saugus Kūdiki*

Mas. Wlnslow’S 
Syrup

Emma Trentin—
Operečių Žvaigždė, sako:

Pastaba: Mano ofisas dabar ran- 
z das naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių įtemf 

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

4712 So. Ashland A ve.
Tai. Boulevard 7589

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai. f .

EAGLE: BRAND

-

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

♦) šiuo liudijanti, jog mes že
minus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery 

Accountants and Auditors 
New York, July 22, 1927

“Keletas metų atgal kupmet 
“The Firefly” ir “Daughty Ma- 
rietta” linksmino Broadway, aš 
rūkydavau cigaretus savo pasil- 
sio valandomis. Tuomet aš pa
bandžiau Lucky Strikes. Dabar 
aš gaunu viską iš tų puikių ciga
retų ir tikrai žinau, kad jie ne
kenkia mano balsui nei biskučio”.

'jįonik
fn Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimoI 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su žiuo nu
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmu&a bakterijas. 
Ir išgydo.

Nepaprasti Vokietijos so
cialdemokratų laimėjimai mies
tų rinkimuose Altonoje, Wands- 
beck’e, Harburge, Karaliaučiu
je ir Hamburge suįdomino ne 
tik politinius Vokietijos vei
kėjus, bet ir užsienius.

Mat, tos pergalės įvyko ne
užilgo po to, kai Vokietijos na
cionalistai triukšmingai apvai
kščiojo feldmaršalo Hindenbur- 
go 80 metų sukaktuves. Dide
lės kaizerininkų demonstraci
jos per tas iškilmes sukėlė 
svetimose šalyse įspūdį, kad 
Vokietijos žmonės vėl ėmę virs
ti prie monarchizmo. Bet so
cialdemokratų pasisekimai pa
rodė visai ką kita. Francijos, 
Anglijos ir kitų šalių demokra
tija dabar žino, kad monar- 
chizmui Vokietijoje liaudis ne
pritaria.

Stambiausias socialdemokra
tų laimėjimas buvo Hambur
ge, kur jie gavo 248,163 bal
sus, padidindami savo balsuo
tojų skaičių 74,000. Socialde
mokratų pergalės neįstengė su
laikyti ne tik didžiausios deši
niųjų pastangos, bet ir atkak
li komunistų kampanija prieš 

Maskvos 
klapčiukai, kaip visur, taip ir 
Hamburge, daug pikčiau ata
kavo socialistus, negu monar- 
chistus, ir Hamburge, kaipo 
mieste, turinčiam didelį uost- 
tą, randasi nemaža tokio ele
mento, kuriame komunistų de-, 
magogijai yra gana 
dirva, 
pravedė 
kuomet 
išrinkta

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Šveicarijos Socialdemokratų 
Partijos valdyba nutarė įteik- 
J partijos centraliniam komi
tetui pasiūlymą, kad Socialde
mokratų Partija ne tik atmestų 
visokį bendradarbiavimą su 
munistais, bet kad neitų į 
kius ryšius su komunistais 
partijos skyriai, frakcija 
cionalėje taryboje (seime) 
spauda.

&is griežtas nusistatymas 
prieš komunistus tapo išašuk- 
tas biauriomis komunistų ata
komis prieš socialdemokratus.

Šveicarijos socialdemokratai 
yra viena kairiausiųjų socialis
tinių partijų pasaulyje. Savo 
laiku ji buvo atsimetusi nuo 2 
Internacionalo ir sudariusi 
(kartu su Austrijos, Rusijos, 
Italijos ir kai kurių kitų šalių socialdemokratus, 
kairiaisiais socialistais) Vienos 
socialistinių partijų Sąjungą. 
Kai ši Sąjunga susiliejo su 
Antruoju Internacionalu ir įkū
rė kartu su juo naująjį, dabar 
gyvuojantį, Socialistinį Darbi
ninkų Internacionalą, 
carai pasiliko stovėti 
nuo Internacionalo.

Tečiaus begėdiškos 
tų intrigos ir jiems 
nepakenčiamos.

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

tai švei- 
nuošaliai

komunls- 
pasidarė

palanki
Tečiaus komunistai 

tiktai 27 atstovus, 
socialdemokartų lapo 

63.

AUSTRIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJA AUGA

Nors Austrijoje siaučia 
skaudus pramonės krizis, pa
siekęs šių metų vasario mėne
syje aukščiausio laipsnio, kuo
met 275,974 darbininkai buvo 
netekę darbo, bet socialdemo
kratų partija vistiek auga. Iš 
partijos centro apyskaitos, pri
rengtos ateinančiam suvažiavi
mui, partija šių metų pradžio
je turėjo 595,417 narių. Pernai 
vasarą narių buvo 592,346.

Nuo 1919 metų Austrijos so
cialdemokratų partija nuolatos 
didėjo, nežiūrint to, kad kraš
tui per tą laiką teko pergyven
ti sunkiausių krizių. Jos na
rių skaičius per tuos metus kei
tėsi^ šitaip: 1919 m.—332,391; 
1920 m.—335,863; 1921 m. —■

SERGANTI ŽMONES
D«1 ferianslo Ir graiČiauaio iialfydymo 

puitarkit at»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto ivikAto. Vy

rų priėmimo kambaryj 606, — Moterų 608. 
Ofiso valančio* kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Bubatoj nuo 10 
ryto Ui 8 valandai vakare.

Lietuviškai - Angliškas 
Angliškai - Lietuviškas

Talpina 18,000 žodžių 
Išleido M. J. Tananevičius 
f Kaina $1.25 <

Parsiduoda
Naujienų Knygyne

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

Gny^elė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
rą popiera ir drūti, dailus 
apdarai; didžio 3 per 6 ir 
puse colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė- 
sit knygelę paštu,, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1789 S. Halsted st., Chicago

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritexl

APSIDRAUSK!

$10,000 a=t policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurių sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............................................
Adresas (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

Garsinkities “ Naujienose

j
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You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

Ūse

O(Sdar
V^Polish

at ali

Visas 
Nuvargęs?

Neturi apetito? Jaučiatės ner- 
vuotae, nuvargęs? Nenusimin
kite. Žmoni. gali atsikratyti 
to dalelio nuovargio jautimo 
a u SevoM'a Kaorka ir ta p ga

i naši taisyti, kad tikrai gali 
diiaUgCa gyvenimu.

Severa’s Esorka yra naudin. 
ga< virškinimo ir pravalnin niu 
tonikas. Pagerina apetitu. 8ti- 
mulioja Virikinimę. Tūkstan
čiai jų vartotojų miega ge
riau, valgo ger.au, jaučiasi 
smagiau. Reikalaukit nuo vais
tininko vieno butelio šiandie.

W. F. SKVERĄ. CO.
Cedar Rapida. luwa.

I

SEVERAS^ 
■ esoRKA2
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M Peoples Furniture Co

DVI DIDŽIA.USIOS LIETUVIU KRAUTUVtS CHICAGOJE

M 
h

H 
M 
h

M 
M 
M 
H 
N 
M

Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 

ptrinkčiauaių Amerikos muzikalių išdirbinėtų 
produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS

ATWATER KENT RADIOS ir lt.
Reikalaujanti bite muzikalio daikto, buki

te tikri, kad tik šiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
prieinamesnes išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresnį patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam.

M 
M 
M 
M

M 
M 
M
H

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

« AUJUSNOS, cnicago, UI Ketvirtadienis, Spal. 27, ’27

Skaitytojų Balsai

Tautinė etika

100% Almighty Tepimo Sistema

M

M

UNIVERSAL SERVICE STATIONSN

M

H

Prospect 16003214-16 West 63 Street
H

M

K

Fecna-mint

N 
M

KJ

M
H 
H

* 
M

47th and California Avenue 
681 h and Cottage G rovė Avė. 
68th and Western Avenue

Kviečiame visus naudotis musų prekėmis ir pa
tarnavimu. štai musų Stotjs:

reikalavi-
Užsienio lietuvių laik-

3414 Ogden avė.
Ofisas: Tol. Rockwell 0762 
Namu Rock. 8479

Po $1 i savaitę
Ta vertė yra typiška iš tūkstančių 
kaurų, sutaupysit nuo 25% iki 50%

ATDARA

Utarninko—Ketverge—Subatos
VAKARAIS

Nariai Associated Furnitures Stores, Ine. of Chicago.

mokslo straips-

9x12 Velvet kaurai, paprastai COQ Efl 
$45 vertės, dabar .....................
9x12 Tikri Vilnoniai Wilton, pa-
prastai $11O, speciailiai ..............
8.3x10.6 Velvet kaurai, $40 ver- CO7 A A 
tęs, dabar................................... f .UU
8.3x10.6 Axminster kaurai, $45 OA Cft 
vertės, dabar ............................ vHaUU

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] * I
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MUMS REIKIA

Pet-

__________________________________________________________________________________________________________ —

ANTISEP
TIKAS

pirktą laisvę ir atimti jau ant 
visados; nepataria kovoti su 
žydais, rusais, vokiečiais, bet 
per bažnyčias ir laikraščius 
šaukiama j mirtiną kovą bro
liai prieš brolius, metama kalė- 
jimuosna, šaudoma, išvedama 
kareivių kuopa prieš kuopą ir 
įsakoma šauti! (1926. XII. 17). 
Tautos Garbe reikalauja pa
gerbti savo vadus, bet musų 
tduta užsimiršo savygarbą ir 
savo vadus laikoj žemiau ban
ditų. Negi rašysime į Lietu
vos atgimimo istoriją, kad 
Lietuvai vadovavo žmonės ban
ditai. Gal busimoji karta iš
kels garbės paminklus musų 
tautos vadams,—mes gi esame 
užimti tarpusaviu karu ir ne
įvertiname musų vadų nuopel
nų musų tautai. Niekas musų 
tautą nežemina ir negali nu
žeminti, bet mes patys galime

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjau J. NAKROŠIS, Vedėjai
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Pinigai išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa- 
ėmejo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmjkit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
Į 9747—Dr. St. štabinskui 
123070—A.

9744—A.
9738—0.

22661—M.
9435—M.

23098-A.
9490—A.

9491—M. Slaboševičienei 
9710—J. Jonikui

13102—Z. Vambutaitei
9717—V.
9712—I. Sidaravičiui

24422—M.
9732—B. 

23701—A. 
23702—B. 
23712—M. 
56231—V. 
56238—St. 
23054—A. 
23055—A.
9479—A.

56212—A.
9702—G.

56221—T.
56235—J.
13111—A.
9756—M.
9764—M.
9737—K.

13104—A.
9749—0.
9779—M.

23713—K.
rikoniui

23715—J. Sniukienei
23718—P. Naujavičiui 
23719—M. Aukštikalnaitei 
23724—J. Bartašiui

9635—V. 
23050—J.

9716- A.
9731—0.

23065—V. 
23710—B. 
56237—V.
26210—M. 
56241—V.
9754—0. 

56236—0. 
23069—P.

9752—J.
9638—M.
9489—M.

56218a—J.
23062—P.
9720—P.
9719—-V 
9730—B. 
9762—A.
9757—B.
9751—P.

23068—A.

9809—S.
9588—EL
9705—C.
9493-J.
9499—J.
9722—P.
9714—R.

23066—J.
23699—U.
23700—E.
23703—I. Ribinskui
23703—Ig. Ribinskui
23705—A.
56228—J.
9718—J. Liepiai

Vasibauskienei 
Dotui
Stankevičiūtei 
Petraitienei 
Kvietkienei 
Kazlauskui 
ž i bei i u i 
Kinčienei 
Bagdonaitei 
Vapštienei 
Vertei kaitei 
Vilčinskienei

Gudeliui 
Montvidienei
Adomaičiutei 
Daugel ienei 
Ramanauskui 

Juškui 
Juškienei 
Budginienei 
Vaitelioniui 
Bukauskienei 
Baltrūnui
Gildučiui 
Jokšaitei 

Sadauskaitei 
Petkevičienei 
Velavičiui 
Andrį uškienei 
Zevertui 
J. sunui Petrilai 
Paulauskienei
Barisui 
Pulmanienei 
Stankunieeni

širvinskui 
Jakaičiui

4

Kasetini 
Daunienei 
Daugvilienei
Paša kamienei 
Glam bausk ienei 
Petravičiui 
Bielskiui

Zdanevičienei

Balnenytei 
Petraičiui 
Kurpalieeni 
Žardeckienei 
Platakaitei 
Šulcui
Vaišnorienei 
Zekevičiui 
Povilauskienei 
Vinspaliui 
Meižiui 
Prunskienei 
Bruzgulytei 
Puodžiunui 
Juraitienei 
Bagdonienei 
Bačkienei 
Vilimui
Pultinevičienei 
Beverungienei 
Jurenienei 
(Jurgio tėvui)

Musų tautoje yra įvairių 
žmonių. Vieni turtinai, kiti 
visai beturčiai; vieni laisvų pa
žiūrų, kiti išpažysta religijas. 
Visi turi savo atskirus, teisė
tus ir būtimis jų gyvenimo rei
kalavimus. Visi turi vienoda 
tikslą gyventi. Visi yra ku
pini geriausių norų, visi yra 
pasiryžę nugalėti gyvenimą 
teisingumu. Dėja, ne visi iš 
musų pajėgiame tęsti iki ga
lui sunkią gyvenimo kovą. Kar
tais sunkus gyvenimas išplėšia 
iš musų sielų švenčiausius su
manymus. Nematydami jokios 
galimybės savo sumanymus į- 
vykdinti daugelis iš musų gy
vena bevilčiui, betksliai.—Tau
tinė etika reikalauja iš musų, 
kad lietuvis lietuviui visur ir 
visuomet ištiestų pagalbos ran- pri(|gep9rlo Fnrniture Co 
ką ir turėdamas galimybės ko-ljlalstcd st., ir Badžius t 
voti su gyvenimu, padėtų ko- o,įeising^ n‘U‘
voti su gyvenimu tiems, kurie Mnrcus& Curtis Boofing Co. 
jau nustojo dvasinių ir fizinių 

gyventi 
laimei, 

taktika 
yra laik-

jėgų. Mes privalome 
savo ir musų tautos 

šiandieninė musų 
pražūtinga. Kiek tik 
raščių, tai jie visi daug ar ma
žai kovoja prieš visus. Talpi
nami ilgiausi straipsniai, ragi
nantieji mirtinai kovoti broliui 
prieš brolį, patariama imtis 
net ginklo ir smeigti ar šauti 
krūtinėn savo broliui, vien tik 
ccl to, kad vieni iš musų tur
tingi, kiti beturčiai, vieni lais
vų pažiūrų kiti> išpažysta re
ligijas. Lietuvis lietuviui nėra 
joks priešas ir kovoti žodžiu 
ar ginklu yra pražūtinga; mu
sų tautai reikalinga sklandi 
vienybė. Ypač svetimose vals
tybėse gyvenantieji lietuviai 
privalo mesti tarpusavę kovą 
per spaudą ir burtis į vienybę, 
kad lengviau butų nugalėti 
sunkus gyvenimas. Juk svetur 
mes esame tik valdomi, bet ne 
valdantieji. Ne mes patys sa
vo reikalus sprendžiame, bet 
mums svetimi išsprendžia, 
mums lieka tik sutikti su ki
tų tautų įstatymų 
mais.
laščių tuščias ginčas turi už
leisti vietą 
niams.

Lietuvoje irgi iš pamatų ar
doma vienybė. Ten nepataria
ma kovoti su amžinu ir mirti
nu priešu lenku, kuris pagrobė 
musų sostinę ir laukia pato
gaus momento, kad atimti Lie
tuvai musų brolių krauju nu-

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

. Mėtos ..

LISTERINE 
throatB 
TABLETE

56244—E. Vaitkienei 
56246—J. Kleivienei 
56251—A. Vilienei 
56253—P. žaronui 
56254—J.
23075—U.

113120—O.
9813—J.

Tamulaučienei 
Jurkienei 
Grinienei 
Grušui

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina.

‘ .................... »., 3224 S.
and Pavi-

ją liužerrVintiį—bet galime ir 
išaukštinti. Mums nepakeliui 
su Kinija rišti musų tautos vi
dujinius klausimus, mums ar
čiau imti pavyzdžius iŠ Švei
carijos. Jeigu mus skiria eko
nominiai reikalai ar pasaulė
žiūra, tai kovokime broliai 
prieš brolius aukščiausiais žmo
niškumo jausmais, tautinės eti
kos ribose.—Žalgiris.

Su gera reputacija 
real estate brokerio

Del atstovavimo musų par
davinėjime Rio Grande Val- 
ley žemės ir citrų krumus. 
Labai geras pasiūlymas dėl 
lietuvių, lenkų ar bohemian 
Real Estate Brokerių. Ma
lonėkit rašyti tuojau.

Proggreso Developement
Company /

Room 929 Strauss Bldg.
310 So. Michigan Avenue
Telephone Wabash 8360 

MR. C. O. MILĖS 
General Manager
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PRANEŠIMAS — UŽKVIETIMAS

AUTOMOBILISTAMS
Šiuo pranešame automobilių savininkams ir šo
feriams, jog esame atidarę tris gasolino stotis, 
lietuviams patogiose vietose. Užlaikome: gerą 
gasoliną, geriausi aliejų, kaip tai Pennsylvania 
ir Quacker State ir kitus populiariškuosius.

A. J. Beržinskis — J. A. Dargis 
Savininkai

Stiefel Furniture Company
$25,000 Kaurų Išpardavimas
Gražus Kaurai Parduodami Tik 

Stebėtinos Vertės. Didžiausias 
Išpardavimas. Atsilankykit 

ir Pamatykit!
Jei jus lauktumėt ir visą savo gyvenimą, jus nesu- 
lauktumėt panašaus ir neužmirštamo išpardavimo, kaip 
šis! Puikiausi kaurai visokios rųšies labai atpigin
ti! Jų yra tūkstančiai! Jūsų pasirinkimas neaprube- 
žiuoiaa. Atsilankykit ir nuspręskit patys. Tai di
džiausias kaurų išpardavimas Chicagoj.

Neaprubežiuotas pasirinki
mas — Atvažiuokit anksti — 
Durys atdaros nuo 9 vai. ryto

9x12 H Axminster kaurai, labai 
geros rųšies, verti QC £A 
$50, tik ..................... OO.UU

Tiktai po $1 j savaitę

Specialia Neponset Kaurų Išparda
vimas; $1 Įmokėti

6x9 Neponset kaurai, gražių spalvų, išpar- ffE* Q£ 
davimo kaina ..............................................
9x10.6 Neponset kaurai, gražių patternų, C O 0,0 
išpardavimo kaina,.......................................
9x12 pėdų Neponset kaurai, kambario mie- Ot% 
ros, išpardavimo kaina ...............................
9x12 Art langučiais, geriausios rųšies, iš- C "7 y f* 
pardavimo kaina.......................................... I ■ I U

Kiti didumai kaurų apkainuoti proporcijoj su šiaisI

DEL

KETVERGO 
PETN YCIOS ir 

SUBAIGS
TIKTAI!

Stiefel Furniture Co. 
3214-16 W. 63rd St.

i»’ iilmll --tHF ' tilt

Labai 
Paranku 
Mokėti 

Stiefel 
Budu —

Už vidurmiesčio rytų 
Užtektinai vietos karų pastatymui

■M k 1 tbF)? lite-
f

•V

iįįiHiiliijii!
Ii !' ! ! iH

2 šmotų išmargintais rėmais 
Jacųuard Setas; Sutaupyk $51

Puikios rųšies setas kuris parduodamas po $150. 
Dengtas puikiu Jacųuard, baltos liuosos paduš- 
kaitės, su artistiškais išmarginimais. Gražiai iš
drožinėti rėmai. Bargenas visam amžiui! Ne
praleiskit jo!

Tiktai $10 {mokėti



Roseland
(Pabaiga)

asmeniški

—Pilietis.

rint
nas

pranešti, 
gražią va- 
vakarienei

Persiskyrė

79181 C
č

80937

...A ■

79482

draugai ir pažj- 
kvie-

laiidotuvėse patarnauja gra- 
borius p. Butkus, Tel. Canal 
3161.

Polka
Jcronimos Reksnis ir jo Orchestra

A. Vcnckevicz
A. Venckevicz-J. Zuka

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ELZBIETA ŠVENTECKIENE

su šiuo pasauliu 
Spalio 26 dieną, 1 valandą ry
to, 1927 m., sulaukusi 46 me
tų amžiaus, gimusi Lietuvoj, 
Tarnagalės kaimas, Naujamies
čio valšč., Panevėžio apskričio, 
paliko dideliame nubudime vy
rą Benefacą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 710 \V. 18th Str.

Laidotuvės jvyks šeštadienyj, 
Spalio 29 dieną, 9:30 valandą 
vyto iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos Sventec- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie- 

| čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, , 
Vyras

Pil. šlikas yra gerai žinomas 
vietos gyventojas, gerbiamas 

' ir skaitomas padoriu žmogumi. 
Jis nesikabinėja prie žmonių 

Įdėl to, kokias jie politines ar
ba tikybines pažiūras turi. Bu- 

jtų labai patartina ir kitiems 
i taip elgtis.

O ir pats pil. Nutautas juk 
'nebe pirma diena, kaip pažįsta 
jaldermaną devintos 
Visi 
yra

vvardos. 
šie užsipuldinėjimai gal ir 
labai svarbus tiems, kurie 
daro. Vienok iš šalies žiu- 
išrodO, kad tikrasis aksti-' 
tokiems puldinėjimams yra*

ne kas kitas, kaip 
sumetimai.

Baigdamas turiu 
kad Kliubas rengiu 
karienę. Tikėtus tai
galima gauti iškalno pas kliu- 
bo narius.

Lilei, bei, bei!
Pykšt, pykšt, pykšt!
Pokšt, pokšt, pikšt!
Prožektoriai plykst, plykst!

k. A.. įaSmj J
k j

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETIE
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos*.

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Mirties Paminėjimas

DOMICĖLĖS

tėvais Rimkaitė
VIKTORIJA 

MAZELIAUCKIENK

Iš Vanagaičio Deklemaęijos

Vanduo pliupt, pliupt!
Saulutė — švyst, švyst!
Debesys — pačiušt, pačiušt!
Šiltos dienos — jau čia, jau čia 
Aš mergytei — eiva, eiva!

Krūmuos gegė — kuku, kuku!
Mudu jai— ačia-ačia!...
Lakštingelė — Jurrrrgut!... pa

lauk, palauk!..

pažiūrėjęs — 
reiks nešt!...
yra vienas žy- 
dienų Lietuvos

Chicagos lietuviai, kurie dalyvavo pietuose, "parengtuose kumštininko Jack Sharkey pa
gerbimui llamilton kliuhe antradienyje, rugsėjo 20 d. Stambusis vyras centre yra p. Sharkey. 
Paveikslą įraukė p. Stankūnas, 3315 S. Halsted st.

Kur jusy faktai
apie

s pamaldos už jos sie
lą šv. Kryžiaus bažnyčioj, Su- 
batoj, Spalio (Oct.) 29, 1927. 
Pirmos šv. mišios bus 6:30 iŠ 
ryto, o antros mišios duotos 
jos motinėlės 8 vai. ryto.

Esate labai nuoširdžiai kvie
čiami giminės ir visi pažysta
mi geros širdies žmonės, kurie 
galite atsilankyti ant pamaldų.

Ilsėkis tu mano mięla prisie- 
ga ir musų motinėlė šioj šal
toj žemelėj. Ir mes mažučiai su 
tėveliu neužmirįime tavęs ir 
užaugę. *
l iekame didžiausiame ilgėsyj, 

Vyrah nfhži vaikučiai *>

DOMININKAS CIBl LINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 25 dieną, 1927 m., Cook 
County Institution, Oak Forest, 
III., paliko dideliame nubudime 
sūnų Vladą ir brolį Apolinarą, 
Lietuvoj moterį ir 2 seseris. 
Laidotuvėmis rūpinasi Andrie
jus Statkus, 722 W. 120th St., 
Tel. Pullman 0434.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 28 dieną, 9:00 valandą 
ryto iš namų į šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus irėdulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Domininkas Cibu- 
linskis giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs ir Brolis

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius W. Adomavičius, 706 W. 
119th St., Tel. Commodore 1270

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 25 dieną, 4:40 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukusi 78 
metų amžiaus, gimusi Lietuvoj, 
Kibeikivj kaime, Virbaliu para
pijos, Suvalkų gubernijos, pa
liko dideliame nubudime duk
terį Kotryną Martišienę ir tris 
žentus: Joną StatkeviČių, Anta
ną Jakaitį ir Frank Martišių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 710 
W. 18th Str.

Laidotuvės įvyks šeštadlenyj, 
Spalio 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos Bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.^

Vwi A. -A. V’^riios Maze-.į 
liauckienės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentai ir Anūkai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

MARTINAS ŽARKAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 26 dieną. 12:15 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskričio, Ža
garės miestelio. Buvo narys Šv. 
Antano iš Padvos draugystės. 
Laidotuvėmis rūpinasi Bernard
as Markūnas. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4605 So. Hermit- 
age Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 28 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Martino Žark&u- 
sko giminės, 
stumi esate nuoširdžiai 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

KĄ TIK IŠĖJO
Vėliausi lietuviški rekordai visiems gerai žinomų Chicagos artistų 

10 colių, 75c.
Skombalini — Polka
Telšių

Tu Arielką Tu Pilkoji
Augino Matulė Vienturtę Dukrelę
Barbora — Valcas
Mariutės — Polka

A. Labucki Orchestra

Sinčiame paštu.
šo lietuviškų

Reikalaukit pilno sura- 
regordų ir volelių.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avc

Chicago, III.

Einant namon pempė — gyvi? 
gyvi ?

Prūde antis — kva-kva-kva, 
kva-kva-kva!.. .

Garnys kraike 
reiks nešt,

Kazys Binkis 
minusiųjų šių
poetų. Vanagaitis šioje ištrau
koje iš savo deklamacijos, ma
tyti, stengiasi atvaizduoti, kaip 
jam išrodo Binkio poezija ir 
gal būt pats Binkis. Kad ge
riau nušvietus Binkio kurinius, 
Vanagaitis tur but deklamuos 
šias eiles koncerte, kuris įvyks 
rytoj Lietuvių Auditorijos sve
tainėje.

O Babravičius tyli. Tas gal 
niekam nepasirodys pirm kon- 
certo. Reporteris visur jo ieš
kojo, bet nesugavo. Well, pa
matysime ir išgirsime jį kon- 

į .
Beje, vienas čio koncerto da

lyvių prasitarė, kad publikai 
koncerte bus duotas “siurpri
zas”. Visos .teėiaus pastangos 
sužinoti, koks tas “siurprizas” 
bus, nuėjo niekais. Gal apgio 
dos kokius svarbius Chicagos 
gyveninio įvykius. Bet biesas 
juos

Daugelis mėgia kalbėti 
Rusiją, nors nieko apie ją ne
žino. Man rodosi, kad jeigu 
kalbėti apie ką nors, tai reikia 
remtis faktais. Jeigu kas kal
ba, kad Rusijos pramonė yra 
suirusi ir kad nieko iš Rusijos 
į užsienį neišvežama, tai yra 
neteisybė..

Aš žinau bent vieną laktą, 
būtent tą, kad Rusijoje plytų 
pramonė stovi gana tvirtai, nes 
Amerikos karštesnieji lietuviai 
komunistai nuvažiavo Rusijon 
ir dabar jie ten molį minko ir 
plytas kepa, o tas plytas siun
čia Amerikon savo draugams. 
Tas plytas aš mačiau “Vilnies” 
ofiso lange sukrautas.

Ir ištiesų, jei jos Rusijoje 
dirbtos, tai gana geros atrodo. 
Suprantama, pačiai Rusijai ply
tų nereikia, nes komunistai dau
giau pripratę yra griauti, negu 
statyti. Todėl j jie, matyti, ir 
siunčia savo draugams plytas 
į Ameriką, tik, žinoma, ne vel
tui. Jie kaulija , kad šie pasiųs
tų jiems dolerių.

SVARBIOS PRAKALBOS AN
TANO KUPRAIŠIO NORTH

SIDftJE

Antanas Kupraišis ką tik grį
žo, iš Rusijos. Jis Rusijoj išbu
vo pusantrų metų ir ištyrė Ru
sijos rojų. Taigi nedėlioj, spa
lių 30 d., 7 vai. vakare, Liuosy-

Wabansia
Kupraišis 

pats patyrė 
jis daug ir

bes svet., 1822 
Avenue, Antanas 
papasakos ką jis 
Rusijoj. O patyrė
turi daug žingeidžių dalykų pa
pasakoti. Todėl visi ir visos at
silankyki! i šias žingeidžias pra
kalbas. —Rengėjai.

North Side
Antano 

sekmadienyje 
Liuosybes svetainėje, 
VVabansia avė. Pradžia 
vakaro

Kupraišio prakalbos 
spalių 30 d., 

1822

žino. —Reporteris.

ru

Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkas
Dabokitės namų plėšikų!
Kai jus išeinate iš namų,

pestingai uždarykite visus lan
gus, užsukite velkes ir užrakin
kite duris. Paslėpimas raktų 
po karpe tais arba ant durų rė
mų yra pakvietimas plėšikams 
apiplėšti j tisų namus.

Įtaisykite iš vidaus lenciūgus 
arba kitokius apsaugos prietai
sus taip f rentinėse duryse, kaip 
virtuvėse, idant galėjus susi
kalbėti su nepažįstamais jums 
žmonėmis neįsileidžiant jų vi
dun. Šitokia atsargumas gali 
kartais išgelbėti jūsų gyvastį.

Pinigai, brangios popieros ir 
■kitokios brangmenės turi būti 
laikomos saugiose šėpose pati
kimame banke.

Atidžiai apsižiūrėkite, ką jus 
jsileidžiate j savo namus. Nie
kuomet neįsileiskite elektros ir 
telefono įcompanijų pasiuntinių 
j vidų pirm neištyrę, kad jie 
tikrai yra pasiuntiniai tų kom- 

' panijų.
Plėšikai retai įsibriauja na- 

man, kuriame šviesos žiba. Kai 
į jys apleidžiate namus, negar

si ūkite to fakto užtraukdami 
uždangas.

Padėkite mums apsaugoti 
Reikalui esant, telcfonuo- 

s to
jus.
kitę artimiausiai policijos 
čiai. Tel. Police 1313..

Mokose Park
Spalių 29 dieną Melrose 

ko jauiiimo kliubas rengia šo
kius, kurie įvyks Vaičiūno 
svetainėje, prie 15-tįos ir Lake 

■*: gatvių.— Korespondentas. ,

pa r-

Mano nuotikiai
I

daug žmonių, kurie sie-Yra daug žmonių, kurie sle
pia nuo kitų, jeigu kas jiems 
nutinka, o aš mat, ne.’ Jei man 
kas nutiko, tai tuojaus prane
šu visiems.

štai ne taip senai, kai buvo 
labai karštos dienos, aš įėjau į 
vieną valgyklą, atsisėdau prie 
stalo ir paprašiau kavos puodu
ką. Vciterka įpylė kavos ir pa
klausė, ką daugiau norėčiau. O 
aš labai mėgiu keiksus surazin- 
komis. Matau, ant vieno keikso 
labai daug razinkų, tik juoduo
ja. Ir paprašiau to keikso. Vei- 
terka atnešė.

Na, tu, Dieve mano, žiuriu, 
kad nei vienos razinkos nebėra 
ir sakau veiterkai: “Tamsta 
man ne tą keiksą padavei, ant 
ano keikso buvo daug razinkų, 
o ant šito nei vienos nematau.” 

Veiterka tuoj man paaiškino: 
“Kai aš prie keikso priėjau, tai 
razinkos nulėkė, ir dabar, ana, 
ant pajaus tupi!”

Tai, matote, pirmą kartą 
man teko matyti razinkos su 
sparnais.

Simpatiškas — 
M andagus — 

^Geresnis ir Pi- 
|lgesrĖs Už Ki- 
py Patarnavi- 
' mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Aven Tel. Blr<L 3201

K

Lietuvių bylos teismuose
Gabrielius Benošius prieš ()- 

ną Benošius, bylos No. 465,- 
625, Supefior Ct., divorsas.

Karolis Hermanovich prieš 
Wilhclminą Hermanpvich, by
los Nr. 465628, Superior Crt., 
divorsas.

Juozas A. Globis, prieš Ago
tą Globis ir Aantaną Balcunas, 
bylos Nr. B. 153265 Circuit 
Crt., reikalauja indžionkšeno.

Wm. A. Callahan prieš Joną 
ir Augustą Bubis, 
465720, Superior 
000.

Lilija Childras 
dras, bylos Nr.
perior Crt., divorsas.

bylos Nr.
Crt., dėl $10,-

prieš E. Chil-
465767, Su-Antanas, fCųpraišis buvo pa

siųstas Rusijon “Lietuvių 
žemdirbių Komunos” pasirinkti 
žemės lietuviams komunistams 
Rusijoje. Jis išbuvo Rusijoje 
pusantrų metų. Kaip pasiunti-

\ Bet man rodosi, kad Rusijojejnys amerikiečių komunos, jis 
pinigai nereikalingi, kaip kadĮapvažiavo daug miestų ir kai- 
danguje. Tur but Amerikos do-lmų. Matėsi su 
lerius jie ten maišo su moliu. 
Sakoma, kurierbuvę karšti ir 
gudresni komunistai, tai be
minkydami šaltą molj greitai 
atvėso ir iššokę iš molio bėgo, 
kur juos kojos nešė. O tie, ku
rie turi asilo supratimą, nepa
jėgia iš molio išlipti. Tik dan
timis griežia, “buržujus” kei
kia ir mina, kaip kalakutai 
raudoną skepetaitę.

Well, tiek apie Rusiją. Bet 
Amerikoje kiekvienas karštai 
susipratęs Adaribininkas turėtų 
tą kojomis minkomą industri
ją paremti ir užsiorderioti kiek
vienas nors po tūkstantį plytų, 
ir kai ištiks Ameriką revoliuci
ja, tai bent bus kuo svaidyti. 
O kai jau kas gaus kojomis 
minkytą plytą į pakaušį, tai 
tas daugiau nenorės. Tokiu bu->

Rusijos valdi
ninkais komisarais, matėsi su 
darbininkais, matėsi ir kalbėjo
si su kaimiečiais ir komuna^ 
rais. Kitaip sakant, per pusan
trų metų gyvendamas ir važi
nėdamas Rusijoje, jis pamatė 
plačiąją, nepridengtą Busi ją.

Pamatė ir vargais negalėmis 
sugrįžo Amerikon. Pirm treje
to savaičių draugai roselandie
čiai jam buvo surengę prakal
bas Roselande. Susirinko virš 
poros šimtų žmonių. Suvažiavo 
ir lietuviai komunistai iš visos 
Chicagos. Mėgino kelti lermą, 
mėgino supainioti klausimais. 
Buvo visi komunistų “herštai.”

Ir ve ką jie gavo: po pra
kalbų vienas “Vilnies” redakto
rių verkšleno: Kam, girdi, mes 
draugai einame į “buržujų” 
prakalbas; neikime; tegul jie

du galima apsiginkluoti nef pa- tllščioms‘ ’kedSms k’lba!'
Č.'T i'"'“' "eŽ1"a.nl' Kode! gi “Vilnies” “pisorius”

visuoinet įaip dejav0? Todėl, kad Kup- 
sandvičiai. ; komunistų

jie norėjo

Antrą vertus, plytos visuomet 
ųri esnės yra, negu sunuviuiui. jraj§j0 atsakymai į 
Sandvičius suėdei ir nėra jų, o k|ausinu|s> kuriais 
plytų galima nusinesti j nienše-' 
vikų susirinkimą ir ažuot klau
simą davus žodžiu, galima pa- g.0|e taškė jų veidus, 
siųsti plytą. 'Lodei aš ir reko-l 

. Bu-menduoju traukti plytas iš 
sijos. —Pustapėdis.

Brighton Park
šioje apielinkėje gyvuoja 

Mid-West Home Loan Assn., 
4034 Archer avė. čia yra susi
rietęs būrys pasiturinčių lie
tuvių. Kalbama įstaiga veda 
finansines operacijas. Mid-West 
daro paskolas ant pirmo, antro 
ir trečio morgičiaus.

Liepos 15 dieną įvykęs Mid- 
West 
nutarė 
50,000 
atlikti

dalininkų susirinkimas
pataisyti čarterį ant

dolerių. Darbas
advokatui John

Ei

pavesta

pi šorius

i ’
“paklupdyti” Kupraišj, kaip 
botagu kapojo juos, kaip maz-

Juokingų momentų buvo to
se prakalbose. Didžioji laiko 
dalis praėjo atsakymuose į 
klausimus. Kai]) musų komu- 
.nistai buvo susinervavę, galima 
pastebėti iš šio mažo incidento:

Vienas žmogus paklausė A. 
Kupraišj, ar jis buvo taip kar
štas, kaip komunistai, kol ne
buvo Rusijoje. Kupraišis atsa
kė — taip. Esą, jei nebūčiau 
buvęs karštas, tai nebūčiau 
važiavęs Rusijon.

— Meluoji, ėmė šaukti tūla

Antras nuotikis r buvo toks. 
Mano draugas nusipirko tokį 
vežimą, kuriuo be arklio gali 
važiuoti, ir pamatęs, kad aš 
pėščias einu, sušuko: “Eik šen, 
sėskis į mano tabakierką, pa
vešiu galą.”

Ir kur tu /žmogus nesėsi? Įsi- 
rangiau kaip katinas į klėtką ir 
tupiu. Jis tik pamynė dešino ko 
ja tokią gieležiukę. ir pradėjo 
judintis iš vietos, ir juo tolyn, 
tuo smarkyn, taip kad pralen- 
kėm visus stulpus. Bet ant ne
laimes vienas stulpas nespėjo 
pasitraukti mums iš kelio. Tai
gi kad drožėm tiesiog su liktar- 
ne, tai ir liktarnės subyrėjo ir 
cabakierka išsiskėtė, o stulpas 
nei krust.

Aš pradėjau keikti savo drau
gą, sakau: “Tamsta turi po ran
ka triubelę, reikėjo paspausti 
ir stulpas butų pasitraukęs iš 
kelio, o dabar liktarnės subyrė
jo į miltus; jei nori, supilk jas 
j kišenių.

« ♦ *
Kita mano nelaimė, tai tas 

Bostono “Rimbas”, kad jį devy
ni galai! Kai aš tik pamatau 
“Naujienose” arba “Keleivyje” 
pagarsinimą, kuris sako “Skai
tykite ‘Bimbą’ ”, tai aš vis skai
tau. O mat paskutinis ‘Rimbo’ 
numeris išėjo birželio mėnesį ir 
daugiau nepasirodo, ir jeigu jie 
nesiliaus “Rimbo” apgarsini
mus talpinę, tai mane nuka
muos iki gyvam kaului beskai
tant seną “Rimbą”, nes aš sim
patizuoju garsinimams.

Pustapėdis.

CLASSIFiED aliS.J
Announcements

Pranešimai

Garfield Park vaikų “Dailės Drau
gijėlės” pamokos dainų, lietuvių kal
bos ir rašybos, jvyks ketverge, spa
lio 27, 7 vai. vakare. Angels Hali, 
3720 W. Harrison St. Mokytojaus 
Gaubas. Malonėkit visi tėvai atsiųsti 
savo vaikus į šias pamokas.

— Valdyba

Roseland. — Spalio 27 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 South 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės direktorių 
susirinkimas, šiame susirinkime bus 
įvairus raportai ir bus svarstoma šė- 
rininkų susirinkimą sušaukti prieš- 
metinj. Visi direktoriai budinai atsi
lankykite paskirtu la ku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

LSS. Pildomojo Komiteto susirin
kimas jvyks ketvirtadienyj, spalio 27 
d., Naujienų name. Visi prašomi bu-> 
ti, nes yra labai svarbių reikalų.

— Sekr.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Kliubas rengia koncertą su šo
kiais spalio 3(1 d., J. .1. Ažerskio 
svet., 4(500 S. Paulina st. Bus pui
kus programas, dainuos 5 solistės, 
dainuos visos lietuviškas dainas. 
Taipgi skambins piano solo p-le B. 
Bredžiutė. Malonėkit visi atsilankyti. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų; įžanga 
ypatai 50c. UžkvieČia Komitetas.

Personai

PAJIEŠKAU Izidoriaus Brožio ir 
Petronės Jokubauskienes 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. 0. Box 24, Divernon, III.

KNYGVEDYSTfiS ir apskaitliąvi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

i ką yra matęs .savo akimis. Ir 
moteris, aš tikrai žinau, kad tu tai patraukia klausytojų domę. 
nebuvai karštas! (Taigi bukite šiose prakalbose

Publika, išgirdusi šitokį mo|visi, kas tik galite. Išgirskite 
Ubiškės pareiškimą, kuone iš- apie Rusijos rojų pasakojimą 
virto juokais. žmogaus, kuris kalbės apie tai,

Kupraišis nėra “profe«sinis”> ką matė savo akimis.
Džei. 'kalbėtojas. Bet jis pasakoja — Reporteris.

Help Wanted—Malę 
Darbininkių Reikia

BEI KALINGA jauną moteris, ga
linti dirbti lunch ruiiny. Trumpos 
valandos ir geras mokesnis. Atsi
imkit. 3518 S. \Vallace st.

Garsinkite Naujienose
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmopų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui netlidelės, jei 
norite dirbti už 60c. j valandą, atsi- 
lankykil. Po t savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterniąkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Real Estate For Sale
Namal-žemi Pardavimui

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Bervvvn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L" 

Pažiūrėkit kol nupirksi!

Furniture & Fixtures 
________ Rakandai-Įtaisai _____  

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus vvalnut miegruhnio se
tas, $15. 7 šmotų vvalnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
kada. Available Storage Co., 7732 stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
Stony Island avė.________________ Į vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi

kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $>000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI moderniškas mū
rinis bungalovv, 5 kambarių, mie
gojimui -porčiai, garu šildomas, 
walnut trimas, įmūryta vana, ne
toli katalikiškos mokyklos. Savinin
kas 1520 N. Lavvler Avė.

Real Estate For Sale

z Geras investmentas . 
Pardavimui 8 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8787.

Real Estate For Sale
NamaLžemS Pardavimui

Miscellaneous

AR JVS NORIT DARBĄ?

Business Chances
______ PardaviniuiBizniai______

SINGER siuvamos mašinos, de- 
inonstratorini ir nertaisytos, po 
510 ir daugiau, cash arba išmokė- , 

I įimais.
4251 Cottage Grove avė. PRANEŠIMAS

Ar jums reikalingi pinigai? BARBERNĖ, 4 krėslai pardavimui 
pigiai. Geriausia vieta West Sidėj. 
1610 W. 47th St. Arti Ashland Avė.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis j vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums upsif,’’venti lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hcmlock 8300

PARDAVIMUI arba mainymui 16 
flatų ir 3 krautuvės, ant mažesnio 
namo arba lotų.

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

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

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. ‘/z bloko i pietus 
nuo Archer avė. 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 nedėtoj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. ('anai 
1272.

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymu 

reikmenis
Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 

mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmenini patar
navimą.

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. Štate St.
Tel. Calumet 4200

šita didelė įstaiga turi 
keletą gerai apmokamų vietų 
dėl keleto ambitingų, gerų 
darbininkų, gerai atrodančių

| Pirkėjams ir pardavėjams namų, 
lotų, formų ir biznių, taipgi Real 
Estate brokeriams ir snlesinanams.

HAUL1NG biznis — kontraktai su šiuomi pranešam, kad už padary- 
geru uždarbiu, i'eikia važinėtis tro- ma kontraktų, bill of sale ir listų 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma-1 mes nekainuojam visai. Taipgi lū
žiausiai 3V4 tono sunkumo perveži-| rime žemas kainas dėl padarymo 
mas.

UNITED FORWARDING CO.
400 N. Green Street
Klauskite Mr. Brach

$1500 CASH
Kitus kaip renda, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marųuette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa
vininkas. Hcmlock 4900.

iš pat pradžių
ir puiki ateitis tiems, 
kurie tiks tam darbui. 
Pasimatykit su manįm 
šiandie.

MR. ANTHONY 
Hm. 1511

134 N. La Šalie St.

GROSERNS ir delikatesen, ledau 
nė, svarstyklės, cash registeris, elek- j 
rinis kavos malyklis, 2 counter’iai ir 

lentynos, parduosiu po vieną ir pi- : 
<iai. 2612 W. 47th Street.

legališkų raštų. Už musų darbą 
mes atsakome ir dėlto visi busit 

: užganėdinti kas • atsikreips 
mus.

STANKO & COtMPANY

pas

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036
Arbu vakarais Lafayette 7898.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė 
r cottage, $8500, bargenas. 3701 I 
Emerald Avė., O’Reilly. Dearborn 
'680.

AR ŽINOTE 
kad gerinus būti menkiausiu 
biznierių, i

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

jus galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskj įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na
rna, 5 iki 9kambarių mūriniai bun
galovv ir pezidcncijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160, 
2 blokai į vakarus nuo Mariem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS. 
451 Riverside Drive

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st. j savininkas, 7745 Esscx avė. Saginaw------------- ------------------------------ 8370<

12 APARTMENTŲ namas, 2934 
Bęlle Plaine avė., po 4 kambarius, 
pirmos k.'esos, lotas 50x125, neto
li 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 
sykius rendos. Savininkas Bucking- 
ham 0877,

$4000 cash nupirksi! equity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK,

BILE kokj sekamų namų galit

REIKIA patyrusio shear men, nuo
lat darbas gera mokestis, ateikit 
anksti darban. RUBIN M ETA L J 
IRON V/ORKS, 1900 W. Carroll Avė.

. . . , pirkti $5000 iki $7000 įmokėjus,geriausiu sapos Gražiai pastatyti moderniški namai. 
PARDAVIMUI grosernė ir bučer- darbininkų. Taigi pasinaudokit Tile vanos, lietaus 

Caina rnuh kilnia Turiu <lu bjZ- ... . .• 1 • : • ' l'rlgidalrCS. 1)1’16 VIUSUJUS KVI4O.
3434_ South sltu proga patapti biznierium, g94J pr(>spect, 10033 Irving, 9820 

nes svarbi priežastis priverčia ^1

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rvndos vienam 

vaikinui, be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2nd fl.

nė. Geras cash biznis. Turiu du biz
niu, negaliu apsidirbti. I 
\Vood St., Tel. Lafayeette 9471, Tel.

: 6354,| mane

PARSIDUODA restauranas, ge- SfcrnV 
•ai daranlis bizni. Priežastis patir-; siu. 
it ant vietos. 1403 S. .lefferson st. j jįino

DIDELIS bargenas: greitam par- j 
lavimui bučernė ir grosernė. Išva-: Lilio, 

žiuoju į fanuos. 2159 W. r * ‘

RENDON didelis kambarys vie-| 
nain vaikinui ar merginai. 1246 S. 
Ashland avė.

RENDAI kambarys dėl dviejų 
merginų arba vaikinam. Su ar be 
va*gio. 3213 S. Auburn Avė. 3 lu-

PARDAVIMUI soft drink parlor 
4erai išdirbta vieta, renda maža. | 
esu priverstas parduoti; turiu 2; 
vietas, abiejų negaliu atsakančiai 
vesti. Norinti pirkti 'atsišaukit. 

Tel. Commodore 4253 
1144)0 Front St.

gerą gro- 
bučernes aisbak- 

ant išmokė- 
mainysiu ant 
pianų, automo- 
arba kas jums 

~~ntl pl- nereikalinga. Turi būti parduo
tas

paleisti 
su 

Duosiu 
arba 

morgičių, 
deimantų

iki Oct. 30 d„ 1927.
4503 S. Hermitage avė.

Tel. Lafayette 6036

RENDAI krmbarys v> rui, mergi
nai a“ba moterei su vaiku. Pigiai 
1243 W. 69th st. Store.

PARDAVIMUI bučernė arba sa- 
I įninkąs mainys j karą Parduosiu 
i migiai už teisimų) pasiulvirą. Prie
žastis — liga. 45uO So. Kedzie avė. 
Republic 4570.

PARDAVIMUI per savininką 5 
kambarių naujas mūrinis bungalovv 
ir miegojimui porčiai, k. v. š. Parduo
da pigiai dėl ligos.

6449 So. Talman Avenue

For Kent Exchange—Mainai
RENDAI automobilių taisymo ša- MAINYS 

pa arba garadžius. Atsišaukit j Sto
rą. 3200 So. Halsted St.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 mie^rui- 
miai ant viškų, kieto medžio trimas 
r grindys, furnas šildoma.

5940 So. Hermitage Avė.

RENDON 6 kambarių flatas, mo
derniškas, janitoriaus patarnavimas, i ANT 
tinkamas gydytojui ar šiaip šeimy- ‘ 
nai. Renda $75. 641 W. 119th Street, 
Tel. Pullman 0494.

Grose r ne.“.
Bučernes.
Lotus.
Automobilius

6 DIDELI, šviesus kambariai, 
naujai dekoruoti, puiki transporta- 
cija, galima tuojau gyventi, $30 į 
mėnesj. 151 \V. 38 St. Tel. Stewart

Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv, 2 karų garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai biskj įmokė
ti, kitus kaip rendą, mainysiu j lo
ta; 'savininkas 9319 Eberhart Avė., 
chesterfield 6021.

i lašai, k. v. š. 
valstijos keĮIo.

familton. 9850 Ilovne. Savininkas 
: H. EDAVARDS. Keystone 9134.

Erigidaires, prie

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

Merrimack 4663

PARDAVIMUI naujas aparlmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentni, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjimą. Mes pastatysim bun
galovv, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford avė. Irving 2634.

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
Pardavimui 6 flatų, 4—4 kamba

rių ir 2—3 kambarių, naujas na
mas. S. W. kampas Lockvvood ir 
Montana. Pigiai. Savininkas Mr. 
Fine, Nevada 4059

’ 2 PLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu Šildomi, aržuo- 
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, Įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Šaukit savininkų. 5910 
Irvirig Park Blvd. Kildare 8091.

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom {vairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Weslem Construction 
Co., 6559 S. Western avė. Phone 
Hemlock 3768.

GASOLINO STOTIS 
Rendavosiu arba parduosiu tinka-1 

mą kampą gasolino stočiai prie dide
lio sleito kelio arti Chicagos, 
lengvu išlygų.

Z. S. MICKEVIČJA 
2505 \V. 63rd Street 
Phone Hemlock 0800

Real Estate For Sale 
ant Namai-Žemė Pardavimai Į----------------------------------------

Negirdėtas atsitikima:

KUR jus nupirksite mūrinį bunga
lovv kaip šis už $9500 ? 5 kambarių, 
2 ekstra kambariai ant viškų? aržuo
lo grindys ir trimas, furnas šildomas, 
stikliniai miegojimui porčiai, 37 pė
dų lotas, 2 karų garažas, gera trans- 
portacija, tiktai $1500 cash. Atsi
šaukit 3717 Armitage Avė. arba te- 
lefonuokit SpaUlding 4280. Charles 
Jarchovv, Real to r.

ŠTAI vienas saugus, Rogers Park, 
G flatų, 100% išrenduota, $6000 cash, 
geriausias pirkinys šiandie. Kenneth 
C. Hawkins, 1745 Howard St.

125 pėdos Žemės ant .Archer avė. 
talninantis 5‘Gerai apgyVentoj vietoj, parsiduoda laipinamu* J i„RENDAI garadžius talpinantis 5.u5,,a‘ kPgyvemoj vieioi, parsiauoaa 

trokus arba tinkantis taisymui auto- !*^. prekės, ši tas lotas > ra la- j 
mobilių ant plačios Ashland Avenue ’’a* 
gatvės.

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

i geras dėl garažiuko, nes arti1 
! garažo nėra. Nepraleiskit šitos pro-: 
gos, nes uždarbyt, yra garantuotas.!

Stanko & Company 
5097 ARCHER AVĖ. 

Mfayette 6036

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai; su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 jmo- 

' kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

PARDUOSIU $850 grojiklj pianą
PARDAVIMUI — rinktinas biz

nio kampas, trys frontai, 138XM
ž $110, sykiu suoliuką ir rolelius.' pėdų, 51x60 pėdų, 132x66, 99Mi

6136 So. Halsted Street pėdų, ant užpakalio loto 2 editlon
1-inos lubos North Avė. Terrace, 2 blokai nuo 

1. C. Pasiulykit patys, C. F. Edson,

KĄ TIK UŽBAIGTAS
6 kambarių mūrinis bungalovv, 3553 

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

PARDUOSIU Angelus grojiklj pia- Į 240 E* De,aware PI. 
ną su suoleliu, cabinet ir 41 rolelių Į 
už $120, t ktai už cash pirkėjams. 
Pasimatykit su GEORGE JORGEN- 
SEN, 1120 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI labai pigiai geras 
upright pianas.

Tel. I-a Grange 2721 M.

LIETUVIAI 
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalovv, jus galit juos 
įsigyti įmokant tik $10U0, o kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Kam mo
kėti rendą, kad šituo budu jus ga
lit turėti 4 arba 5 kambarių bun
galovv, su uždaromais porėtais, Įmū
ryta vana, aukštu skiepu ir viškais. 
Yra visi įrengimai ir modemiški 

*)X128.
K. R1CKER, 

2458 S. St. Louis avė. 
kampas 251h St.

GROJIKUS pianus, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 1It, VIB1 
įmokėti, kitus j 90 dienų, roleliai, parankumai, lotas 40 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Halsted St. tst floor.

6 FLATŲ muro namas, garu šil
domas, įplaukų $540 per mėnesi. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arta bo- 
nais. Netoli Rock Island stoties ir 
parkų. 71st ir Stevvard Avė. NAU
JIENOS, 1789 So. Halsted St., Box 
No. 993.________________________

NEPRALEISKIT PROGOS
2 akrai žemės ir naujas 4 kamba

rių namas, garažas, vištų, vaisinių 
medžių. Zvyriniai takai, gera trans- 
portacija. Viskas už $4250. Įmo
kėti tik $400 cash, kitus po $40 į mė
nesj, su nuošimčiais. Tik atsiųskit 
savo vardą ir adresą j Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 992.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bile 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšies rakandus

Columbus Park Furniture Co.
5655—57 W. Madison st. Col. 0319

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis ga

ražo biznis, su dideliu “sales room”, 
lysas 5 metams, renda pigi, savi
ninkas mainys ant namo arba lo
tų.

5833—35 S. Westem avė.

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

Savininkas
8121 Prairic avė.

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

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 riietų langų kituo
toje*. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

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

DIRBTUVES sampeliai, 50% pi
giau. . t ,

$179 parloro kambario setas, mo- 
hair, $95.

$75 vvalnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

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

Buvus Čalifornia Sample Fum. Co;

GATAVAS dėl statymo namų 50 
pėdų lotas prie Western avė., neto
li 73 St. Čia reikia tuojau krautu
vių. Keletas lotų prie Artcsian ir 
Maplevvood, netoli 73 St. labai pi
giomis kainomis. Frank J. Hinkamp, 
7918 S. Western avė. Republic 4900.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, $6950, lotas 45x125. 4222 
No. McVickers avė. Tel. Bucking- 
ham 2118.

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir 
3—4 kambarių, su Murphy lovoms 
šienuose. Pamatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346.

ŽEMIAU KAINOS $4500
Pastatytas savininko gražus nau

jas 2 flatų namas, prie Devon- 
VVcstern. Tas namas yra puikiau
sias ir bus parduotas už $5000 
cash, kitus išmokėjimais, 3 karų 
garažas, atneš $275 į mėnesį, 40 pė
dų lotas, 2—6 kamb. apt. skiepas, 
moderniškas. Pinigai investuoti į 
tuos namus pasidvigubins į porą 
metų. T. H. Evans and Co., 7100 N. 
Western avė.

KAMPAS netoli'51 St., visur ap
linkui apgyventa, nl«i kaina, rei
kia $750 cash. 1

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

_________ .i '../..k.-------------------
GERAS lotas netoli 52 St. 

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

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT. MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Biznį, 
Automobili, 
Farmą 

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 < 18th St.

Canal 4960

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

MURO namas, 10 flatų po 5 
kambarius ir 3 storai, ant gero 

ateitis, 
ant 
na-

gera 
mainysim 
mažesnio

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

Matykit mus.
A. N. MASULIS 

6641 S. Westem avė.
Republic 5550

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga

lovv, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržpolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum
bingas, gatvė cementuota, netoli Par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

niu4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalovv.

4341 Drummond Pi., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

4815 N. Tripp avė., 0 kambarių 
murins rezidencija.

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

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

G. Earl Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

rnu-

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
deli skaičių rendų kvitų. Ar jus Ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant • dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskj {mokėjus 
ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
ningaiovv, .su stikliniais porėtais, 
carštu vandeniu šildomų, ugnavie- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi»yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad {vertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų, 

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

10 FI^ATŲ namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate. 3236 W. 55th st. apt. 2.

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas' nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik.oje Mar- 
ąuette Park apielinkčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevaijų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

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

GERIAUSI9 bargenas North West 
slde, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

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

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

JEI JUS TURIT $800
Jus galite kraustytis j vieną mu

sų puikių bungalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

Phone Hemlock 8300

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koperacijoj su Chicago Trust 
Company lr Metropolitan Life In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą 
planą, pagal kurį jus galėsite pasi
statyti namą ant savo loto. Pagal 
šitą planą, mes finansuosime ir pa
statysime namą dėl jūsų pagal jū
sų norą. Jums nereikės mokėti pi
nigų kol tik namas nebus užbaig
tas, o paskiau turėsite mokėti taip 
kaip rendą. Jei jus pašauksite te
lefonu Boulevard 3380, arba atsi
lankysi! 
kintame

i musų ofisą, mes išaiš- 
ums visas smulkmenas.

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

Financial
Finansai-PaskoloB

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

/

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-5716

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

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82b Central 6260

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas X

TURIU pinigų investavimui j 
chattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl., 215 W. Randolph st. Franklin 
34^6.

NORIU gauti ant pirmų morgičių 
$1500.00. Namas vertas aštuonių tuk 
stančių. NAUJIENOS, 1789 South 
Halsted St, Box 994.

MES turime keletu tūkstančių, 
kuriuos galima arba paskolinti ar
ba pirkti antrus morgičius. M. J. 
Kiras, 3335 S. Halsted st.

Miscellaneous

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža i visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nębrangia kai
na. 1787 Sedgvvick St., Diversey 2027.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalyki! savo catch basin ir lai
mine juos. Patarnavimas Cliicatfoj 
r apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

MES parduodame obelio kaino
mis visiems.

People’s Plbę. & Htg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė.
Haymarket 1018—4221

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

dalevojam ir popieruojam. URaikom 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. P RAMANčinNTS.

STOGDENGYSTR 
tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 
’ių, trokų patarnavimas Chlcagoj ir 
Apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiacsia ir geriau<n<i stogų 

! dengimo įstaiga Chlcagoj. Tik paty- 
j rę unijos darbininkai samoomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-1-8 Ogden Avė.,

Phone Lavvndalc 0114 •

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87W

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOPJUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Į vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7462

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

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

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

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

ANTRI MORGIČIAI
Dykai

REALTY &

aprokavimas

MORTGAGE CO.
Wėstern AvėJ 6305 S.

—------------------
NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS

I NEREIK ĮMOKĖTI
į -------------

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

Tel. Triangle 8234

Educątional
-s Mokyklos___________

. AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 8932


