
VOL. XIV

The First and Greatest Lithuanian Daily tn America

The Lithuanian Daily News
Kutarud aa ■imi (Haia Mattar Nareli 7, Iflft, *t Che Pert Office DL,

ander the Aet ef Mareh 1, 1878.

The First and Greatest Lithuanian Daily tn America

NAUJIENOS J
Thi Lithuanian Daily Nrw«

FB1LISHBD BY ZU LITHUANIAN NBW9 PUBL1SHING CO.. ING.
1739 South Halatod Str««t, Chioago, lIlmol^NIVLHSn 

T«l«pbona Rooaavalt 8500

NAUJIENOS
THI Lithuanian Daily Nawa

FV8LIIHBD BY LITHUANIAN NBWB PUBLI8H1NG CO„ INC. 
1739 South Halatad Street, Chicago, Illinoia 

Ttlaphona Rooaavalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj] Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Kaina 3c Chicago, UI. Penktadienis, Spalis-October 28 d., 1927 m

Kritinga padėtis
Rumanijoje

Ispanijoj vėl susekta są 
mokslas prieš karalių

Italijos garlaivio katastrofoje 
žuvę 400 žmonių

Kova Rumani jo j dėl Karolio i Naujas sąmokslas nuver
grąžinamo sostan sti Ispanų karalių?

Buchareste kilęs maištas; sos. 
tinėn gabenama provincijų 
kariuomenė

VIENNA, Austrija, 
27. — Iš Belgrado 
kad Buchareste, 
sostinėje, įsteigta 
cenaura. Išskiriant
telegramas, jokių kitų žinių te
legrafu nė telefonu neišleidžia
ma.

praneša, 
B u man i jos 

aštriausi 
oficiali nes

gauti prane-

Vienas pranešimas sako, kad 
Buchareste kilęs maištas. Ka- 
rolininkų judėjimas priimąs vis 
rimtesnį pobūdį ir krašte nusi
statymas prieš valdžią didėjąs.

Kariuomenė šaukiama 
j Bucharestą

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 27. — Slaptais keliais— 
nes dėl cenzūros siena sanda
riai uždaryta
Šimai sako, kad padėtis Bu
chareste esanti labai kritinga.

Valdžios trobesiai, ministeri
jos ir geležinkelio stotys esą 
stipriai kareivių ir žandarme
rijos sergimi. Gatvėse, jei tik 
kur pastebima kokia kuopelė 
daugiau kaip iš keturių asme
nų, tuojau išvaikoma. Į Bu- 
charestą tapus pašaukta ka
riuomenė iš provincijų ir ji 
laikanti apsiautus sostinę, užė
mus strategines vietas.

Buchareste buvę kilę didelio 
subruzdimo dėl paleistų girdų, 
kad Bratiano valdžia ruošiantis 
areštuoti Julių Maniu, tautinės 
ūkininkų partijos vadą.

Daug Karolio salininkų 
esą areštuota

PARYŽIUS, spalių 27. — 
Gauti čia Šiandie iš Rumunijos 
sienos pranešimai sako, kad vy
riausybė ėmusis aštriausių 
priemonių, stengdamos pa
trempti 
grąžinti 
Karolį į 
chareste 
rėmėjų areštuota.

Gen. Averescu prieš 
Bratiano valdžią

BUCHARESTAS, Rumanija, 
spalių 27. — Generolas Ave
rescu, buvęs ministeris pirmi
ninkas, išleido pranešimą, ku
riame jis klausia, ar. regentura 
negali padaryti galo esamos 
vyriausybės neteisėtumams ir 
ar krašto žmonės nemano, kad 
šiandykščiai uzurpatoriai 
škia, Bratiano kabinetas] 
tų būt išvyti iš valdžios.

ėmusis
stengdamos 

kiekvieną bandymą 
buvusį kronprincą

Rumunijos sostą. Bu- 
esą jau daug Karolio

[rei- 
turč-

TEISMAS IŠTEISINO SUNŲ; 
MOTINA NUSIŽUDĖ

Raly laivo nelaimėje žuvę
400 žmonių

BAIIIA, Brazilija, spalių 27. 
— Iki šiol vis dar nėra tikrų 
žinių, kiek žmonių žuvo jūrėse, 
l>askendus dideliam Italijos 
garlaiviui Principessa Mafalda. 
Francuzų laivo Mosella, išgel- 
bėjusio toje nelaimėje 
šimtą žmonių, kapitonas 
sako, kad žuvusių bus 
mažiausia 400 žmonių.

Kai kurie išgelbėtųjų 
koja matę ryklius
draskant nelaimės aukas, kovo
jančias vandeny.

Garlaivis Princįpessa Mafal
da, keliavęs iš Genujos į Rio 
de Ja neiro su apie 1,300 pasa- 
žierių, jų tarpe daug imigran
tų, paskendo vandenyne apie 
80 mylių nuo Brazilijos krantų.

apie 
Privat 
mažų-

pasa-
(sharks)

ji

(Pacific and Atlantic Photo j
P-lė Tora Teje, garsiausia Švedijos scenos žvaigždė — artistė.PARYŽIUS, spalių 27. — 

Paryžiaus laikraščių gauti šian
die pranešimai iš Ispanijos sie
nos 
pęs 
nis 
sui

skelbia, kad Ispanijoj ta- 
susektas naujas reVoliuci- 
sąmoksJas karaliui Alfon- 
pašalinti nuo sosto.

Sienoj esą mobilizuota daug
kariuomenės ir policijos.

Pranešimas iš Narbopne sa
ko, kad revoliucininkų kuopos 
renkasi Andoros respubliką} e, 
kame dabar randasi pulkinin
kas Francisco Macia, prieš kurį 
laiką išvytas iš Franci jos.

Pangalos paskelbtas kaip 
valstybės išdavikas
ATĖNAI, Graikija, spalių 

27. —• Vyriausybės* paskirta 
komisija, kuri tardė 
Graikų diktatoriaus, generolo 
_____ » Pangaloso,Teodoro

buvusio

darbus, 
pripažino Pangalosą kaltą dėl 
valstybės išdavimo. Jo teismo 
tečiau dar nebus per du mėne
siu.

Ištraukęs mirtięs burtą 
turės mirti

nužudymo 
Jose Ma-

įstatymais,

LA PAZ. Bolivija, spalių 27. 
— Respublikos prezidentas 
Hermando Šilęs atmetė tam 
tikros moterų delegacijos pra
šymą susimilti .Alfredui Jaure- 
gui, vienam keturių nusikaltė
lių, pasmerktų dėl 
buvusio prezidento 
nuel Pando.

Einant Bolivijos
už papildytą žmogžudybę tik 
vienas asmuo gali būt nužudy
tas, nežiūrint to, keli žmogžu- 
dybėje dalyvautų. Tad kai da
bar dėl buvusio prezidento 
nužudymo buvo pasmerkti ke
turi asmenys, pasmerktiems 
buvo leista traukti burtus, ku
ris jų turi mirti. Burtą ištrau
kė jauniausias jų, Alfredo 
Jauregui. Jis tur būt bus nužu
dytas šią savaitę.

Amerikos

Kiek žmonės sumoka 
dantų gydytojams

DETROIT, Mich., spalių 27. 
— Laikomoje čia
Dentistų draugijos konvencijo
je Dr. Ernest E. Dalton, chi- 
cagietis, savo pranešime pasa
kė, kad žmonės, kurie lanko 
dantistus, per metus sumoka 
už dantų sutaisymą bendrai 
$300,000,000.

1,062 žmonės žuvo gele
žinkeliuose

SEDALIA, Mo., spalių 27.— 
Kelioms valandoms praslinkus 
po to, kai jos sūnūs Henry, 
22 metų, kaltinamas dėl tėvo 
užmušimo, buvo teismo ištei
sintas, Mrs. Bertha Patterson,
45 m., mirė išgėrus nuodų. sužeisti 2,901.

Antisemitizmas Vengrijoj
Studentai kelia riaušes protes

tuodami prieš įsileidimą žy
dų į universitetus

Traukinio.katastrofa Praao dau2'au ate°s mui _ ■ ■ — — *
Jugoslavijoje tiniy tarnautojams

spalių 
plana- 
[šlan-

VIENNA, Austrija, 
27. — Vengrų studentai 
vo ateinantį penktadienį 
die] surengti vėl didelę demon
straciją ties Budapešto parla
mentu protestui prieš sumany
mą leisti priimti daugiau žydų 
į universitetus, bet vyriausybė, 
[demonstraciją laikyti užgynė. 
Studentai savo 
pasiuntė švietimo 
K’ebelsbergui.

Vengrų studentai 
kad žydai sudarą tik 5 nucš. j 
visų Vengrijos gyventojų, o 
todėl jie neturį teisės monopo
lizuoti mokyklų, kurios esą 
valstybės įstaigos.

Budapešto universiteto stu
dentai grūmoja paskelbti strei
ką, jei parlamentas pakeisiąs 
suvaržymus prieš žydų studen
tus, bet vyriausybė 
kad jei studentai 
riaušių ir nenurimsią, kolegi
jos ir universitetai busią už
daryti.

Pekino armijos muša 
“krikščioniy generolų

Kuomintango f akcijoms 
kovus, visa Kinija 
vienu mušiu lauku

Iš Vilniaus Krašto
Bepročio Lenkai pabūgo

VILNIUS. (Elta). — “žy- 
cie Ludu” praneša apie tokią 
charakteringą lenkų valdžiai 
“klaidą”. Kažkoks beprotis 
Vladas Plauga buvo lydimas gi
minių į ligoninę, bet pakeliui 
išspruko ir pabėgo. Atbėgęs 
prie už miesto esančių naujai 

cionalistų) Nankino nuosaikių-(išstatytų fortų, jis pradėjo 
jų ir Hankovo radikalų fak- kandžioti dantimis spygliuotas 
ei jų beveik visą Kinų žemę pa-'fortų tvoras, už ką sargybų 
vertė milžinišku mūšių lauku, ’čia pat buvo suimtas ir kaipo 
nuo Pekino iki Kantono ir “lietuvių šnipas” nugabentas. j 

iki Szečuano Lukiški© kalėjimą. Giminių įti
kinėjimai, kad jis sergąs pro-

susi- 
virtus

ŠANCHAJUS, Kinai, 
27. — Kilusios kautynės tarp 
Kuomintango (pietų Kinų na-

spalių

nuo Pekino 
nuo vandenyno 
provincijos.

Pekino diktatoriaus maršalo'J0 gelbėjo ir po ilgų 
__ .... tordvmn niivn *nu niatoo 11 Ir nr4!-tardymų buvo “paleistas tik pri

stačius iš gydytojo “šnipo” li
gos istoriją.

Čang Tsolino sąjungininkai sa
ko, kad jų armijos jau įėjusios 
į rytų Ilonaną, paėmusios Kai- 
fengą ir privertosios ‘krikščio
nių generolo” Feng Juhsiano 
jėgas trauktis į vakarus. Fen- 
gas planuojąs įsitvirtinti neto
li nuo čangčau, Pekino-IIan- 
kovo-Lunghai geležinkelio maz
go.

Ilankovo generolas Tang 
Šentse ruošiasi blokuoti Jang- 
tse upę ir sulaikyti visokį sve
timų kraštų laivų judėjimą.

Praneša, kad Nankino nacio
nalistų kariuomeniė i 
pietinį Anhvei, išstūmus 
kovo armiją, kuri betgi 
giantis mušiui netoli nuo 
kovo.

TEISIA MOKINIUS
VILNIUS. — Šio mėn. 14 d 

Naugardėlyje apygardos 
mas nagrinėjo politinę 15 
munistų bylą. Kaltinamųjų 
pe buvo 9 gudų gimnazijos 
kiniai. Visi kaltinama už
klausymą prie “komsomolco” 
organizacijos ir už platinimą 
komunistinės literatūros. Užva
kar teismas priėipė sprendimą

teis- 
ko- 

taK 
mo- 
pn-

WASHINGTONAS, 
27.

spalių
,7 i v , v. :^i. — Mkiitinių valdininkai 27. — Vakar susikūlus pasazie- . . _ . . , . , ., ..... , .. I kreipėsi i kongreso atstovų bu-rimam f vau l/imn i hinr.c’laui i t o

VIENNA, Austrija,

riniam traukiniui Jugoslavijo-f 
je, trys žmonės buvo užmušti 
ir vienas sužeistas. Nelaimė 
atsitiko geležinkely tarp Sara
jevo ir Mostaro.

protestą^ tad done Exchange Telegrapho 
mi n isterini pranešimas skelbė, kad gele-

Įžinkely tarp Sarajevo ir Mosta- 
tvirtina ro Popieriniam traukiniui iš

trukus iš bėgių ir nusiritus į • 
pakalnę buvę užmušta 260 pn-,

to sumanymų komisiją prašy
dami, kad muitinių^ valdinin
kams ir iš viso tarnautojams 
butų padidintos algos ir 
rintos bendrai tarnybos 
gos.

Jie nusiskundžia, kad 
muitinių personalo
algos pernelyg menkos.

Jų 'prašymą remia importo ir 
eksporto žmbnės ir suintere
suotų užsienio prekyba biznio 
orgahizacijų atstovai.

užėmus Į prieš kaltinamuosius:. 2 kaltina
is Han- mųjų nuteisti po 2 metus pa

page- 
sąly-

ren-
Han-

taisos namų, likusieji po 1 me
tus.

dabar 
gaunamos

Kasykly darbininky ;
streikas Coloradoj

Susikirtimai tarp streiko pikie-,m^’y dm lis

GRĮSTA RICIERIŲ LAIKAI

Stalininkai neleido kal
bėti Trockio draugams

MASKVA, spalių 27. — Ko
munistų partijos mitinge, kurs 

atsakė, |va|<ai. įvyko Maskvoj, Leonas 
nepaliausią, Kamenevas, sovietų ambasado-

J. V. ir Francija susitaikė 
dėl tarifo

Maldos nieko nepadėjo; 
vienas mirė, 2 miršta

rius Italijai, ir * Kr. Rokvskis, 
buvęs ambasadorius Frakcijai, 
savo kalbomis bandė ginti 
Trockio ir Zinovjcvo nusistaty
mą, bet nė vienam nė antram 
nebuvo leista savo kalbų baig
ti.

PARYŽIUS, spalių
Francija ir Jungtinės

27.
Valsty-

j Nesenai Seredžiuje, vieną 
turgaus dieną didžiausio triuk
šmo sukėlė dviejų jaunų kai- 

;” peiliais už 
tuotoju ir kasyklų sargybl-, kuri, vežime

stovėjo ir verkė, žiūrėdama Gu- 
_______ elio pabaigoj.

DENVER, Colo., spalių 27.> Vigai k,;uvinus ir v(* fvus 
- Streikuojančių Angliakasių *1U0» Yzrukus ^skyre po- 
pikietininkams bandant prikal-l ,c*ja’ lenam, . ., smar lai
binti kitų kasyklų darbininkus įsužeista nugara' 
mesti darbą, įVyko keletas su-| 
sikirtimų su kasyklų sargybi-j 
niais.

Stiprus
i

susikirtimas įvyko,
bes principe susitarė Francijos Įies DelaglIa kasyklomis, kur 
tarifo klausimu. Tuo susitari-j pįjuetininj^ms vadovavo mer- 
mu Jungtinės Valstybės, ligi gįna> Amelia Sablick. Sargybi-

Laivo įgula išgelbėta 
jūrėse; laivas su

deginta
MONTREAL, Que., Kanada

bus padaryta nuolatine preky-; n j pagalbą atvyko šerjfo spalių 27. — Kanados trans-

NYACK, N. Y., spalių 27. 
— Vietos gyventojo, Johno 
Murphy, dvejų metų amžiaus 
vaikas susirgo difterija. Mur
phy'nešaukė gydytojo. Jis tiki 
į maldos galybę ir pats ėmė 
maldomis ir užkalbėjimais sū
nų gydyti. Susirgo antras sū
nūs, 4 metų, ir žmona. Mur
phy vis tiek daktaro neįsileido, 
bet toliau ligonius savo maldo
mis gydė. Mažiausias sūnūs 
šiandie mirė, o pati ir antras 
sūnūs guli mirties patale. Mur
phy vis meldžiasi, meldžiasi.

Abudu kalbėtojai kaltino 
Stalino fakciją < dėl laikymo 
partijos po geležine letena. 
Kamenevas, be to, kritikavo 
partijos politiką Kinuose, o 
Rakovskis reikalavo diskusijų 
laisvės.

bos sutartis, gaus Prancūzuose 
palankiausios valstybės trakta
vimą. *

Amerikos rašytojas
keliauja į Rusiją

Dreiserį kviečia sovietai, kurie 
padengia visas jo kelionės iš
laidas

Elderiutė ir Haldema- 
nas atskrido į Madridą

M AI HUDAS, Ispanija, spa
lių 27. Amerikos skridikai 
l>er Atlantą, Rutha Elderiutė 
ir jos draugas pilotas George 
Ilaldeman, šiandie 
aeroplanu atskrido 
iš Lisabono.

Lakūnus pasitiko
ambasadorius Hammond ir Is
panijos 
kaip šį vakarą traukiniu iš
vykti į

Junkerio 
į Madridą

Amerikos

aviatoriai. Jie mano

Paryžių.

GAISRAS NUŠLAVĖ DEŠIM
TĮ NAMU

PGPULAR BLUFF, 
spalių 27. — poniphan mieste- 

per pirmus įly, 80 mylių į vakarus nuo čia,

Episkopatų kunigai 
smerkia prohibiciją PARYŽIUS, spalių 27. —Va^ 

kar iš Paryžiaus išvyko į Mas
kvą žymus Amerikos rašytojas

N1':VV ,Y<)l'K^S’..spa!lųu|27- apysakininkas, Theodoras Drei- 
Episkopatų Bažnyčios Blaivy
bės draugijai padarius ankietą 
prohibiciijos klausimu, ' 2,500 
episkopatų kunigų .pasisakę 
prieš Volsteado aktą. Visi ku
nigai sutinka nuomonėj, kad 
prohibicijos aktas girtybės ne
sulaikė, bet ją padidino. Tikros 
blaivybės ręikalas dėl prohibi
cijos tik nukentėjęs.

ORĄ

specialiai policininkai, ir pi- 
kietininkai buvo priversti atsi
traukti.

Keli pikietininkai buvo areš
tuoti.

SOFIJA, Bulgarija, spalių 
27. — Chamlieve tapo areštuo
tas ūkininkas, pavarde Mitrov, 
25 metų amžiaus, užmušęs 
miegančius savo tėvą, motiną, 
pačią, brolį ir du jo vaiku, j 
žmogžuda tvirtina, kad sapne'
jam pasirodžius kaž-kokia esy- 27.— Praneša, kad Jugoslavi- 
bė, kuri liepus jam tokį darbą jos kareiviai kasą Bulgarijos 
papildyti. pasieny apkasus.

porto laivas užtiko jūrėse, apie 
400 mylių į rytus nuo New 
Yorko, skaudžiai apdaužytą ir 
savo vairo netekusį tristiebį 
škunerį, Santa Bosą iš Pensa- 
cola, Fla. Įgulos žmonės ir ka
pitonas buvo išgelbėti, o šku- 
neris padegtas.

Serbai kasą apkasus 
Bulgarijos sienoje

SOFIJA, Bulgarija, spalių

ser. Jis žada subuti Rusijoj 
du mėnesiu ir per tk laiką su
sipažinti su sovietijos tvarka. 
Jo kelionės išlaidas padengia 
patys sovietai.

i

Dreiser sako, kad jis buvęs 
pakviestas į Rusiją sovietų 
valdžios lėšomis, nes jie norį, 
kad Jungtinėse Valstybėse ge
riau butų suprasta ekonominė 
ir politinė sovietų sistema.

“Gavęs pakvietimą aš bu
vau nustebęs”, sakė Dreiser, 
“nes nors aš stropiai studija
vau komunizmą, tečiau nieka
dos ir nieko apie jį palankiai 
nerašiau. Mano vizitu jie gali 
tik laimėti, o prarasti nieko ne
praras, nors manęs neriša jo
kia priedermė rašyti palankų 
sovietams pranešimą.”

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS '

yra tryn iŠ daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
suntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

Didėjąs debesiuotumtaS; šil
ta, bet vakarop vėsiau; viduti
nis pietų h\ pietų vakarų vė
jus.

Vakar . temperatūros buvo 
tarp 55° ir 88° F.

šiandie sadlė teka 6:17, lei
džiasi 4:51. Mėnuo leidžiasi 
6:37 vakaro.

WASHLNGTONAS, spallių
27. — American Raihvay aso
ciacijos raportu j
šių metų šešis mėnesius gele- praeitą naktį kilęs dėl nežino- 
žinkelių skerskeliuose Jungti- mos priežasties gaisras sunai- 
nėse Valstybėse buvo trauki- (kino pačiame biznio centre de- 

žmonės, o šimtį namų. Nuostoliai vsiekia 
apie 125,000 dolerių.

VAISIŲ MEDŽIAI VĖL SU- 
ŽIDO

nių užmušti 1,062

CAIRO, Ilk, spalių 27. — 
Del pasitęsusio šilto oro šioje 
apielinkėje 
jau trečią 
tės gi jau

vaisių medžiai ėmė 
kartą žydėti. Avie- 
nunokusios.'

i , 4- v <

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
—   II■ I I ■■■■■    " .........—■
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Duok savo 
kūdikiui 
geriausį 
maistą

DEL APRŪPINIMO
T EI negalit penėti savo kruti- 
J mis kūdikio, nedaryk ban
dymo su kitais maistais, bet 
pradėk gerai-—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktai) 
—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išauginai* 
stiprias kojas ir stiprų kūną.’ 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
Stos rųšies ir gerai sudėtas.
Jei Jus prisiusite mums lite paskelbime 
•u Jūsų vardu Ir adrvau. arba prisiusite 
tnume atvirute, mea pasiųsime Jums, 
dykai, luuuokinlmų Jūsų kalboje kaip 
prnltl Jūsų kūdiki; talpai vaikų knygute 
Ir kitokius įdomios literatūros. l*arslduoda 
visose v ai* tinto* Ir groaerndsa,

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

DIDELIS ROŽINIS BALIUS

tl>M »kyri«}« ■« laiku

•varto* MayMl Ir teaUi

Rengia t ’

LIET. I’OLIT. IR PAŠELPOS KLIUBAS

Nedėlioję, Spalio-October 30,1927.
M. Meldažio Svetainėje

2242-44 West 23rd Plnce
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga ypatai 50c

Piie tikietų bus duodama rožė dykai.
Priėmimas už dyka, kad norėtų Įstoti j draugiją. Narių yra apie 

300; pinigų apie $6,000.

34 METŲ JUBILIEJINIS APVAIKSClOJIMAS 
Simano Daukanto Draugijos Koncertas Ir Lošimas 

ADOMAS IR JIEVA

9

f.' Penktadienis, Spalis 28, ’27

-- * '--—y-------------- Augustinavičių, kuris pasakė 
^nDCCDnAinCklPI inc ^ana tinkam4 prakalbsią, nuro- (KUIltvrylIUCIIUlU’Jd dydamas kiek tenka garbės 

tiems lietuviams-ėms, kurie 
tampa šios grbingos organiza
cijos, SLA., noriais. Taipjau 
trumpai ir aiškiai supažindino 
naujus SLA 185 kp. narius su 
SLA. ir nurodė, kiek naudos 
jie apturės priklausydami prie 
SLA. Taipjau Baronas ir Vai- 
dyla pasakė gana gražias pra- 
klbėles. žinoma, ir vietinių ne- 
stokavo ir vi< Jų, kurie lik bu
vo pakviesti, vykusiai kalbėjo. 
O ypač gražų įspūdį padarė 
p-ia D. Diminskicnė, jau nebe
jauna moteris, gal virš 50 m. 
amžiaus, prie SLA. priklausan
ti jau 24 metus. Ji gražioj 
ramioj kalboj papasakojo, kaip 
seniau ją persekiojo kitos tam
sesnės moterys ir skaitydavo 
ją už nedorą moterį už tai, kad 
ji priklausė prie SLA. ir lan
kydavosi į kuopos susirinkimus 
ir prakalbas. Net ir į susirin
kimus ji turėdavusi eiti pasi
slėpusi nuo kitų moterų, o ir 
atėjusi prie salės durų ji ilgai 
nedrysdavusi eiti į salę, į vie
nų vyrų susirinkimą, nes ji bu
vo pirmoji moteris toj kuopoj 
ir daugiau moterų joje nebuvo, 
nes tais laikais mterys prie or
ganizacijų dar nepriklausyda
vo. Tečiaus dabai* padėtis yra 
pakitėjusi. Į musų kuopą pas
taruoju laiku lankosi dagi dau
giau moterų, negu vyrų ir 
moterys čia pasižymi dideliu 
darbštumu ir sumanumu įvai
riuose parengimuose.

Vakarienei pasibaigus pradė
jo groti orkestras, o svečiai 
linksminos ir šoko iki vėlyvos 
nakties. O chicagiečiai svečiai 
susėdę į Barono automobilį iš
važiavo namo.

&

. Indiana Harbor, Ind.
j r

SLA. 185 kp. vakarienė.—
LPD. Kliubo mitingas

- , ■ <

ApstuH Miegan Apdraudžia 
Sveikatą J ūmu Kūdikio

Reguliariški laikotarpiai nejudamo 
miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilsiu gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiai ding
sta. Kūdikiui patogiausia miegoti vie
nam. KambarĮ reikia gerai išvėdinti. 
Matrasas turi būti lygus ir iš bovei- 
nos, plkukų arba vailoko. Paduškos 
nereiKia, bet jei norima, tai galima 
patiesti švarią, sulenktą skarelę po 
gaiva. Miego iššaukimui kambarį 
reikia pritamsinti. Reikia vengti kū
dikio supimą ir kitus nuraminimo bu
dus. Atmink, kad miegojimas yra 
įgimtas paprotis ir turi ateiti gam
tiškai. Vengk visų gyduolių dėl mie
gojimo, nes jos visos labai pavojin
gos rankose neprityrusio asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas 
kūdikis bus alkio išbudinamas. Per
rengtas bus neramus nuo suirimo vi
duriuose. Sveiku kudikių niekad ne
reikia budinti, kaip tiktai dej penė
jimo. Vienok dėl permainymo sušla
pintų drapanų tą taisyklę, galima 
peržengti. Kūdikiai tuoj pramoksta 
nrnbusti penėjimo laikui, ir nėra ste
bėtina, kad kūdikis po trijų mėnesiu 
inrnntn miegoti ištisai visą naktį, 
urabusdamas tik dėl penėjimo pava
kary. šitame ainžv kūdikis turi pra
migti bent du sykiu j>o dvi valandi Baronas 
per dieną, ryte ir po pietų. Kūdikiui . ’ 
augaųt, vieno snustelėjimo užtenka, 1 v Uldyla. 
bet Patartina popietinj užmigimą tę- ” *
sti iki penkto ar šešto meto.

Jei po to, kaip padarei visus pa- 
sisaugojimus, kūdikis vis nerimaują, 
pasitark su gydytoju, nes gali būti 
ura kokia besivysianti liga, kuri ne
duoda ramiai ilsėtis.

Spalio 15 d. SLA. 195 kp. 
surengė šeimynišką vakarienę 
pagerbimui naujų narių. Tai 
buvo puiki vakarienė—dar pir
ma tokia skaitlinga ir linksma 
vakarienė Indiana Harbor. 
Svečių tiek daug susirinko, kad 
jokiu budu negalėjo sutilpti 
prie stalų ir reikėjo net tris 
sykius sodinti prie stalų. Žino
ma, rengėjoms, o ypač šeimi
ninkėms, prisiėjo labai daug 
padirbėti. \Vell, kitą sykį ži
nos, kad reikia pasiimti Audi
torium svetainę ,kur gali tilp
ti iki 500 svečių. Šioj gi va
karienėj dalyvavo apie 200 
svečių ir viešnių, — tai gani*, 
daug sulig tokios mažos lietu
vių kolonijos. Reikia’ dar jm- 
žymėti, kad svečiai buvo rink
tiniai, visi Ind. Harbor švie- 
seni žmonės. Tai rodo, 
SLA. 185 kp. turi didelės 
kos tarp vietos liętuvių Ir 
visų protingesnių lietuvių 
biama ir remiama. SLA.
kp. irgi stengiasi būti verta to 
pasitikėjimo ir kiek galint dar
buotis. štai ir netolimoj atei
ty ji ketina vėl ką nepaprasto 
surengti vietos lietuviams.

vakarienėj dalyvavo 
iš Chicagos: inžinie- 
Augustinavičius, K. 
M. Baronienė ir M. 

Padėčiau t vakarienę
p-lė Tutkiutė paskambino pla
nu Lietuvos Himną, o svečiai 
atsistoję jį sudainavo. Po va
karienės SLA. 185 kp. pirmi
ninkas S. Barzdis pasakė pra- 
kall>ėlę, trumpai paminėdamas 
apie SLA. 185 kp. praeitį ir 
darbuotę; priminė, kad šioj va
karienėj randasi veik visi SLA. 
185 kp. nariai, išimant B. R. 
Jasiulį, kuris jau antras mėnuo 
tfuli ligoninėj, po operacijos ant 
kojos. Paakiai! pristatė inž.

Care of Babies

kad

yra

185

tik teisingas kas link tikros Casto- 
rijos; Tokias rųšies kuri vadinasi 
Flėtcher’s turinti Fletcher’s užra
šą yra tikra — ir neturi savyje 
opiates ar bile kitų vaistų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy
duolės gal irgi yra nekenksmingos, 
bet rašytojas jų nežino, bet tik ži
no šeimyną, kurių dukikiai nedaro 
bandymų su kitomis.

SPECIALI* PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros FJatcher’s C.as- 
lorijos yra 'įvyniota knygutė “Care 
and Feeding of Babies”, verta liek 
aukso, kiek Ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba busiančios mo
tinos. ' •

Kodėl labai daugelis šiądieninių 
kūdikių neturi tų visokių nemalo
numų, kaio būdavo biskį seniau ir* 
tas suteikdavo motinoms didelį rū
pestį ir jos taipgi negalėdavo mie
goti naktimis?

Jei jų.s nežinote atsakymo Į tuos 
klausimus, tai jus dar nežinote apie 
gryną, nekankinančią Castoria. Ji 
yra saldi vartoti, ir saldi kudikių 
skilviui. Ir jos naudingumas tartum 
pereina per visą kūdikio kūnelį. 
Net ir negardus castor oil vartoji
mas nesuteikia tiek gero. O jos 
taip malonios vartoti. Paragaukit 
pačios ir jųs dasižinosit kodėl “Kū
dikiai reikalauja jos.”

Flether’s Castoria yra iš grybų 
daržovių, jųs galite (hioti ją liue
sai, iš put pirmo pasirodymo ’colic; 
arba, numatote, kad ' bus vidurių 
užkietėjimas arba vidmHavimas. Ar
ba ir tokiose atsitikimuose, kuomet 
jųs tikrai nežinote kas kūdikiui 
yra. Ištiktis sunkiai ligai šaukit gy
dytoją. O kitais atsitikimais duokit 
keletą lašu Flctcher’s Castoria. Pa
matysit kaip greitai nusilpimas pra
nyks!

Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augščiau minėtas patarimas

Children Cry for

ir svečių 
rius K.

Jos. F. Budrik {Inc.į*
Reikia pasakyti, kad garbė 

už surengimą tokios puikios 
vakarienės tenka $LA. 185 kp. 
moterims, nes jos čia 
šia pasidarbavo.

Taipjau nepamiršta
185 kp. nario B. R.
Ant rytojaus po vakarienės 
jam į ligoninę nuvežta gražių 
gėlių bukietą.

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

GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ,- RAD1OS 
IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.

Rudeninis seezonas jau čia, jųs galite gėrėtis gcera mu
zika ir futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunswick ir R. C. A. Badiola, Atvvater J£ęnt ir Fresh- 
mah Radio.

daugiau-Sena Problema Motinoms
l

Nedapenejimas yra didžiausias 
priešas bręstančiai merginai. Kiek
viena motina turi ta pavojų sutikti. 
Nesenai Įžymus anglų kirurgas pa
reiškė, kad minios bręstančių mer
gaičių yra nedapenėtęęp, O Noriausia 
♦ o dalis yra, kad lipa tuoj po to se- 

,!•». Džiova ypatingai gręsia bręstan- 
čiom.1 mergaitėms. '• *

Mokslo eksperimentai tarpe moky
klos vaikų nesenai įrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant neda- 
nenėjimą. Vaikai auklėti su Eagle 
Fienu du syk greičiau augo, negu pa
prastai. Po teisybei, vidutiniškai jie 
d nuginu augo, negu paprastu pienu 
išauklėtieji. Jų mokytojai raportuoja, 
kad jie netik geriau išrodė, bet buvo 
sveikesni ir greičiau mokinosi.

Skaityk Aituos straipsnius alydžiai 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

O KOKIĄ GALYBĘ DUOTOJ 
MUMS DOVANOJO MATYTI 

SAVE TAIP, KAIP KITI 
MUS MATO

GROJIKLIĮI PIANŲ OUTFIT

m

Ned., Spalio 30 d., 1927 m.
Chicagos Lietuvių
Auditorijos Svet.
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 v. v. Įžanga 75c
Dalyvaus žymiausi artistai ir artistės 

p. p. Sabonei, p. S. Krasauskienė, J. 
Grecaitė, S. Saboniutė, J. Bijanskas ir 
kiti. Kas atsilankys ant to vakaro ir 
norės pristoti prie Draugijos bus veltui 
priimti. Kviečia KOMITETAS & Oiva.arat.

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto Furnitūrų Co., 3221 S. 
Halsted .st., ir Kadžius and Pavi- 
lonis grabinius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

Marcus& Curtis Boofing Co. 
3411 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwcll 0762 
Bock. 8479

ir SLA.
Jasiulio.

štai yra jūsų proga nusipirkti šitą puikų 3 šm< 
su Foteliais, cabinet ir liampa, pigiausia kaina .-------
Mums rėkia vietos ir mes priversti parduoti 10 tų setų 
tuojau. _

Tiktai $10 įmokėti ir gausit tą setą j savo namus. Pa- 
matykit ji TUOJAU.

Duodam gerą kainą už jųsų seną pianą
Atdara vakarais ir nedėlioj nuo 11 ryto iki 4 po pietų

TRAYSERPIANOCO
1538 W. Chicago Avė., Haymarket 4725

. Spalio 1 6d. laikė savo mė
nesinį susirinkimą L. P. D. 
Kliubas. Susirinkimas buvo 
tvarkus ir ramus. Apsvarščius 
kliubo reikalus nutarta išrink
ti bent keturius žymesnius 
kliubo narius, kad jie aplanKy- 
tų kliubo 
kuris jau

tru- 
ima 
ima

narį B. R. Jasiulį, 
antras mėnuo guli 

Taipjau nutarta nu- 
gy.vų gėlių bukietą,

Visi mes pamatome kilų tru
kumus, bet ne savo ir todėl 
škotų dainius parašė šituos žo
džius, kurie yra padėti aukš
čiau.

Mums visiems nestinga 
kūmų. Kai kurie žmonės 
nervuotis pamatę pelę, kiti
karščiuotis be jokio reikalo. Re
gėjimo kliutingumas, toliregy- 
l)ė, trumparegybč ar astigmije 
priverčia daugelį žvairiai maty
ti. Lietuvis I)r. G. Serner, 3265 
S. Halsted St., visuomet praša
lina šitas kliūtis.

vešti jam 
išreiškimui kliubo užuojautos, 
Reikia pasakyti ,kad B. R. ka
siulį Ind. Harboro lietuviai at
jaučia; kada tik nuvažiuoji, 
visuomet randi lankytojų, taip
jau netrūksta ir gėlių. Jasiulis 
mano, kad jam reikės išbūti li
goninėj dar kokis mėnuo laikp.

Reikia pagirti kliubą, kad jis 
atjaučia savo vadą.

Alvienas.

Atvvater Kent vė
liausi modeliai 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshmąn vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč.
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaikome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk iš lengvo džiaugda-
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti.
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą. 
--------------------- ---------------------;__ Z___________________ 
Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė ........... ...................................................................

East Chicago, Ind
Spalio 16 d., ALŲ. Kliubas 

lalikė priešmetinį susirinkamą. 
Protokolas rodė, kad šių metų 
piknikas davė $200 su centais 
pelno. Visas kliubo turtas sie
kia virš $5,000; pinigai yra 
padėti ant “goki bonų’ 
7 nuošimtį.

Nutarta spausdinti 
konstitucijos knygutes 
proga naudojanties
pačią konstituciją. Tam darbui 
tapo išrinktas komitetas, į ku
rį įėjo J. Putrius, J. Kamins
kas, K. Barzdukas, K. Grik- 
šas ir A. žiniavskas.

ir neša

naujas 
ir tąja 

pagerinti

Raštininkas raportavo, kad 
yra keletas narių neužsimokė
jusių savo duoklių.
laukti apsileidėlių

Rinkimuose liko
valdyba ir kitiems

Reikia pasakyti,
Chicago kliubas pralenkė savo 
kaiminų Ind. Harbor kliubus. 
Nors jie turi narių tris sy
kius daugiau, bet pinigų turi 
mažiau.—Kl. Korespondentas. K

Nutąrta 
pasitaisimo. 
visa senoji 
metams.

kad East

Adresas ..................................................     Į

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

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas į visus departmentus — Caluiuet 0644-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbamo lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commcrcial Avė.
Tel. Saginaw 4847

===-== i raun i '..roez.* I

Garsinkitės “Naujienose*



NAUJIENOS, Chicago. III

PRANEŠIMAS KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.

B AVĖ R

atsakančią įstaigą

Lietuvis Kontraktorius

BABRAVIČIAUS - VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainų ir Juoku

KONCERTAS Lietuviai Advokatai

Penktadieny BLDG

Clark

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

Garsinkitės Naujienose

Slogų 
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė, 

Ir 805 K. 47th St. 
Kenwood 1762 

Praktikuoja 20 metų

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

Show Room

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Viriu] Universal 

State Bank

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

809 W. 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

GERIAUSIA DEL SILPNŲ 
STRĖNŲ

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutari)

žemos kainos — atsakau 
tis patarnavimas.

DR. M. J. SHERMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfai 6858

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaas 310? So. Halsted 8tn Chicago 

arti 31at Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dšliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillae 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3828 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakare, iiakyrue ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS
11 S. La Salio St, Room 2001.

Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v, apart Panedilio ir 
PitnyČioa

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

18756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

Kiekvienas rre sulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Paraukus bak- 
siuRai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 

ir 1OO.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzlunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nno 7 Ud 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepablic 9600

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

OPTOMESTRIST

DEL JŪSŲ LABO

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

. E. SIEGEL 
OJAS IR CHIRURGAS

Ar jus kenčiate dėl raišumo mize
rijos, skaudamų strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’a Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silp
ną nugarą, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą, cir
kuliaciją ir normalę jėgą. Johnson’^ 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, dėl to, kad 
gyduolės persiąunkia tiesiog per odų 
j apimtas vietas — skausmas išėina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik urnai. Ir jus gaunate patvarią 
pagalbą, irgi, dėl to, kad gyduolei 
veikia nuolatos, kol plasteris laiko
mus prie kūno. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir jsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

Štai budus dėl pasveikimo
Del geriausių pasekmių nuo se

kamų ligų vartokite žiedus. 
Odos ligų — chroniško reaumatizmo 
Nešvaraus ir silpno kraujo 
Užsisenėjusių kepenų ligų 
Inkstų ir pūslės nusilpimų.

Atsilankyklt pas mus mes pasa
kysime kokios pušies žietlus reikia 
vartoti ir kiek jų vartoti atgavimui 
sveikatos, ir kokį maistą vartoti.

P. J. Matkowic
Maisto ir Dietos Specialistas 

1800 S. Halsted St. Room 5

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. dienų
Tel. Midvay 2888

Kaip pereitą sezoną, taip ir 
šį Ratelio chorą veda d. Juo
zas Macnorius ir akompanistė 
p-lė Nora Klimiutė. Abu dirba 
išvien ir yra pasiryžę šį chorą 
padaryti geriausiu choru šioj 
apielinkėj.

Dailės Batelis ne vien chorą 
palaiko, bet taipjau rūpinasi ir 
teatro reikalais, štai sekmadie
ny, gruodžio 18 d., German- 
American Home, Ratelis stato 
didelį istorišką veikalą “Mari
ja Magdalietė”. šis veikalas 
dar niekad i.ebuvo vaidinamas 
mažuose miestuose, vien did
miesčiuose, kaip Chicago, New 
Yorkas ar Bostonas. Taigi da
bar bus visiems proga pama
tyti šį didelį veikalą ir Keno
sha. Šis veikalas bus pirmą 
kartą vaidinamas Wisconsino 
valstijoj. Veikalą vaidins vi
siems žinomi geriausi Dailės 
Ratelio scenos -mėgėjai. Jie 
visuomet savo užduotį atlieka 
kuogeriausia, tad galima tikė
tis, kad ir šį kartą tiek pat ge
rai suvaidins.

DR. HERZMAN
—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 kl- 
tokius elektros prietaisus.

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

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

Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 6488

rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai w patar
nauja, "visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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 
modemiškai įrengtame. 
Mus 
bus dėl penkių automo- /
bilių vietos. Išanksto .f
užtikriname Jus, kad iš 
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA AUTO SALES

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUAERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvia 
. Tel. Yards 1119

Dabar gi, besiartinant Žie
mai, kada visur prasideda di
desnis veikimas ir žmonės gryš- 
ta į sales, tai ir Dailės Ratelis 
atnaujino savo pamokas. Cho
ro repeticijos laikomos jau nuo 
rugsėjo mėn. Į pirmą susirin
kimą suėjo veik visi senieji 
choristai; atėjo ir keletas nau
jų narių. Kuo senyn, tuo ge
ryn. Visi choristai neužmir
šo dainelių, kurias buvo išmo
kę pereitą sezoną, o ir dabar 
išmoko keletą naujų dainelių, 
nes šį sezoną pradėjome visai 
naujomis dainomis. Visi cho
ristai lavinasi stropiai ir yra 
pasiryžę pasirodyti publikai 
kuogeriausia.

SIjA. 328 kp., Milvvaukee, 

kviečia Hateiį dalyvauti SLA. 
l()-to apskr. suvažiavime sau- 
sio mėn. Matyt, kad milvvau- 
kieciai mus pasiilgo, kad net 
iškalno mus užkviečia. Pereitą | 
kartą ten nuvažiavus milvvau- 
kiečiai priėmė Ratelį su atvira 
širdžia, nes nebuvo girdėję to
kio koncerto, kokį davė Rate- 
telis.

Baigusi alriH- 
kolegiją/ 
praktika 
Penney! 

ligon-
Jau nemažai laiko praėjo, 

kaip buvo rašyta apie Dailės 
Ratelio darbuotę, žinoma, va
saros laiku, kada ateina šiltos 
dienos, žmonės išsisklaido po 
visus kampus ir sunku juos 
būna suieškoti, tad ir veikimas 
tuo laiku apsistoja. Todėl ir 
Dailės Ratelis per vasarą 
vo pasiėmęs atostogų ir 
nieko neveikė.

Spalio 7 d.—buvo laikomas 
tnetinis Dailės Ratelio susirin
kimas, kuriame buvo renkama 
nauja valdyba. Valdybon iš
rinkta: pirmininkas Antanas 
Banis, vice-pirm. Jonas Bru
žas, sekretorius B. J, Macno
rius, kasierius Juozas Kaspu
tis, fin. rašt. Jonas Kasparas, 
organizatoriai—Kazyl ’Drukte- 
nis, Helen Cleam, ir Adolfina 
Rodavičiutė, korespondentas 
Jonas Gruseckis. »•••>

—Ratelninkas. K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room HM 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8885 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

Tel Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. —< Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 18 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 Iki 9 
vakare. Nedaliomis šuo 19 
iki 12 dienų.

Res. telephone Plasa 82M

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

N*mų Tel.» Hyde Park 8895

Suvedanti šviesas ir 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Ram
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmoksi
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St., Chicago.

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų ’

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai boa 
brangi davinį.

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewlcz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwcll St. 

CHICAGO, 1LL.
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Vidurinės tikietų kainos 
Malonus priėmimas ir patarnavimas 

< Del visų
Patogiai sudėstytos sėdynės
Kad visi matytų ir girdėtų 

Proga pasirodyt 
j Visi chicagieciai ir 
apielinkių gyventojai 

kviečiami

WENNERSTEN’S

GERESNIO SKONIO

11KR1 APYNIAI 
1VRT1NGAML SALYKU
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LENKŲ PRAMONĖS MIESTAS LODŽIUS

Prieš keletą dienų lenkų didmiesčio Lodziaus (ar Lo
dzės) vardas buvo minimas telegramose, kurios pranešė 
apie sensacingą socialistų pasisekimą municipaliuose rin
kimuose. Lenkų socialistų partija (PPS) tuose rinkimuo
se daugiaus kaip trigubai padidino savo balsų skaičių, ir 
naujoje miesto taryboje lenkų, žydų ir vokiečių socialistai 
turės absoliučią daugumą.

Tiesą pasakius, nėra ko daug ir stebėtis tais socialis
tų laimėjimais Lodziuje, nes tai juk yra pramoningiau- 
sias miestas visoje Lenkijoje. Kur yra stambi pramonė, 
tenai randasi daug organizuotų ir susipratusių dar
bininkų.

Reikia daugiaus stebėtis tuo, kad šis Lenkijos did
miestis, turintis daugiaus kaip pusę miliono (600,000) 
gyventojų, yra labai atsilikęs. Jisai iki šiol dar neturi nei 
kanalizacijos, nei vandentrukio. Šituo atžvilgiu net Kau
nas rengiasi jį pralenkti, nes dabartinėje Lietuvos laiki
nojoje sostinėje žymi dalis kanalizacijos darbų jau atlik
ta ir už metų-kitų jie bus beveik pabaigti.

Jei ne “šliachetni” ponai butų iki šiol valdę Lenkiją, 
bet paprasti žmonės, tai tokio apsileidimo tenai nebūtų 
buvę.

BOLŠEVIKIŠKAS PROVOKATORIŲ LIZDAS

Rusų žurnalistas Burcev, kuris kitąsyk priklausė so- 
cialistų-revoliucionierių partijai ir iškėlė aikštėn daugy
bę caro žvalgybos apmokamų provokatorių, tarp jų ir 
Azefą, — dabar paskelbė spaudoje naują sensaciją. Jisai 
susekė, būtent, kad Rusijos sovietų valdžios žvalgyba, 
GPU, turi įsteigusi didelę provokatorišką monarchistų 
organizaciją.

Šita organizacija esanti įkurta 1921 m. Jos tikslas 
— įsiskverbti į monarchistų emigrantų būrelius, gyve
nančius užsieniuose, užmegsti su jais “draugiškus” ry
šius, o paskui per juos susekti monarchistus, veikiančius 
Rusijoje. Ta provokatoriška monarchistų organizacija 
turinti apie 400 narių, ištikimiausių valdžios šnipų ir taip 
pat papirktų monarchistų.

Bolševikiškų žvalgybininkų ir parsidavusių bolševi
kams monarchistų, kurie priklauso tai'provokatoriškai 
organizacijai, “darbas’’ susideda iš to, kad jie, apsimetę 
karštais sovietų valdžios priešais ir carizmo šalininkais, 
stengiasi sueitf.Paryžiuje, Berline ar kur kitur žmones, 
dalyvaujančius monarchistų judėjime. Tuos žmones jie 
ima kalbinti prie kokio nors plano bolševikų valdžiai “nu
versti” ir, kai prikalbina, tai slaptai (su sovietų policijos 
pagalba) vežasi į Rusiją ir tenai ieško daugiaus talkinin
kų. Kuomet žvalgyba pakankamai prisižvejoja savo aukų, 
tai ji juos suima ir pasodina į kalėjimą. Tuos iš suimtųjų 
monarchistų, kurie pasirodo nesukalbami, G. P. U. sušau
do; o kitus pasisamdo, kaipo savo agentus., Sų jais paskui 
žvalgybininkai vėl keliauja į užsienius naujų aukų 
ieškoti.

Burcevas sako, kad ta provokatoriška bolševikų or
ganizacija parsivežė iš užsienių Rusijon kunigaikštį Dol- 
£orukovą (vieną iš 20 sušaudytųjų po’Voikovo užmuši
mo Varšuvoje) ir keletą kitų žymių rusų monarchistų. Su 
tais provokatoriais taip pat buvo parvykęs iš Paryžiaus 
Rusijon pagarsėjęs carizmo laikais juodašimtis Šulginas. 
Jisai apkeliavęs su jais visą “sovietų rojų”, nenusimany
damas, kad jo palydovai yra valdžios šnipai.

Burcevas taip pat sako, kad visi arba beveik visi “mo
narchistų pasikėsinimai” prieš bolševikus, dėl kurių so
vietų spauda yra kėlusi tiek daug triukšmo, esą tos pro
vokatorių organizacijos darbas. Bolševikų žvalgyba pati 
suplanuoja “sąmokslus” prieš valdžią, pati per savo pro
vokatorius įtraukia į juos žmones — ir paskui pati tuos 
“sąmokslus” atidengia ir visam pasauliui triubija, kad 
monarchistai kesinąsi nuversti “darbininkų ir valstiečių 
valdžią!”

Bolševikai šiandie, vadinasi, stengiasi pamėgdžioti 
caro žandarmerijos metodus.

Kitąsyk jie labai bjaurėjusi provokatorium Azefu. 
Bet dabar jis patys veisia tą judošiaus veislę savo žval
gyboje !

Užsimokijimo Kainai

Ch i c ag oje — paltu:
Metama------------ ---- —-------- -  $8.00
Pusei meta 4 M
Trims minesiams —__ ________ 160
Dviem Tsinedanie ------LM
Vienam minėsiu! .......   .76

Chicago je per neiiotojusi 
Viena kopija______________ 8c
Savaitei-----------------------  18c
Minėsiu!76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltai

Metams----------------------------. 17.00
Pusei metų _____8.60
Trims minesiams______— 1.76
Dviem minesiams ---   1.25 
Vienam minėsiu! —.75

Lietuvon ir kitur uisleniuosei 
(Atpiginta)

Metams---------------——-------_ $8.90
Pusei metą ,, ___ .... 4JO
Trims rsinesiams l.W
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakyme.

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

Vokietija rengiasi priimti naują baudžiamųjų įstaty
mų kodeksą. Svarbiausias tame kodekse punktas, dėl ku
rio eina karšti ginčai spaudoje ir viešuose susirinkimuo
se, tai mirties bausmes klausimas.

Vokietijos socialdemokratai, suprantama, reikalauja, 
kad mirties bausmė butų išbraukta iš įstatymų knygų, 
tuo tarpu kad buržuazinėse partijose nuomonės nesu
tinka. '

Socialdemokratų pozicija tečiaus rado stiprią para
mą advokatų profesijoje. Sąjunga Berlyno advokatų, ku
rie veda kriminales bylas, vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kurioje mirties bausmė pasmerkiama, kaipo senovės bar
barizmo liekana!

Faktai ir Lietuvos tikrenybė
Tauragę malšino girti kari

ninkai. Malšinimo scenos pa
našios viduramžių vachanalijai. 
Seimo atst. s-d. Povilą Mikulskį 
nušovė šaulių ir gusarų būrys, 
karininko Labučio vedamas. 
Nušovę 'Mikulskį, laibutis ir vi
sa jo šaika sugiedojo Lietuvos 
hfrnną. Ką pasakytų Amerikos 
patriotas, jei šaudant ir žudant 
politinius kas-nors imtų giedo
ti tautos himną! Smetonos-Plc- 
chavičiaus pretorijonai tą pa
darė ir viešai pasigyrė. Tepa- 
galvoja “Vienybės” ir “Dirvos” 
redaktoriai, kaip gražiai visa 
tai atrodo ir su kuo jie turi 
reikalo, remdami Smetoninę sai
ką.

Labutis — buvęs Kauno po
licininkas. Jis sušaudė 1925 m. 
bedarbius prie » Kauno rot ūžės, 
.lis išvedė ginkluotos jėgos pa
galba K. Bielinj, K. Grinių ir 
Lapinskį iš Seimo, kuomet p. 
Bistras jį ten pakvietė. Dabar 
Labutis Iš policijos perkeltas j 
gusarų karininkus. Kiek gar
bės Lietuvos armijai, kuomet 
jos eilėse veikia Labučiai, Kal- 
mantavičiai, Močiuikos, Plecha- 
vičiai, Glovackiai ir kiti jiems 
panašus tijiai!

Tauragėj suimta virš 120 
žmonių. Mažeikiuose buvo su
imta apie 200. Suimtųjų tarpe: 
.lokubauskas, s-d. Seimo narys; 
Badys (v. 1.) Seimo narys, Da
rnusis (v. 1.), Lisauskas (s-d.), 
Munys (v. !.). Visi ištremti į 
Varnius. Paleistieji iš kalėjimo 
paliuosuoti iš vietų, ir pridur
ta: — dabartinė valdžia negali 
kęsti kitokio nusistatymo žmo
nių.

Telšiuose suimtas Tomau (v. 
1.), buvęs Seimo narys. Šiau
liuose: Žan užkiš ir Markelis 
(s-d.) Seimo nariai; ištremti į 
Varnius. Januškiul žadama su
daryti bylą ir atiduoti karo 
lauko teismui. Kaune suimti: 
Žvironas (s-d.) ištremtas, An- 
cevičius (ištremtas), abu stu
dentai, “Žaizdro” dr. nariai. 
Žaizdrininkui stud. Žiurliui pro
vokatorių parodymais sudaroma 
byla, kurion įeina karininkas 
Gvažulevičius, stud. Armalis, 
darb. s-d. Mečinskas. Stanevi
čius ir kt. Studentai Krygeris, 
Liutikas ištremti į Varnius.

Iš vals. liaud. ištremti C. 
Petrauskas, Boleckis ir kt. Di
deli areštai padaryta Suvalki
joj : Vilkaviškio, Kybartų, Aly
taus rajonuose. Čionai, girdėti, 
bus sudaryta didelė byla. Su
imtųjų tarpe dauguma s-d. Ky
bartuose suimti: Kilikauskas 
.Jurgis, Rossas Robertas, Gri
mas, Petraitis. Mariampolčj su
imtuosius mušė ir kankino, pri
taikindami k-d. laikų elektriza
ciją ir šlapius maišus. Kilikaus- 
ką nukankino iki pastarasis 
nustojo sąmonės, tuomet jis 
pasirašė viską, ką tik žvalgyba 
jam pakišo. Kilikauską kankino 
ir mušė Butvilą (polic. nuov. 
pad), Kovas Bronius, žvalg. 
agentas ir polic. sargas Kati n s- 
kas Jonas.

Varėnoj rugsėjo 29 d. kari
ninkų ir policininkų būrys, Aly
taus žvalg. punkto virš, čiode- 
rio vedamas, atvyko Varėnon 
ir nusigėrę karčianioj suėmė: 
1) Poškų Julių, 2) L. Linkevi
čių, 3) A. Palevičių, 4) A. Ker
šį, 5) P. šarkauską, 6) Adelę 
šarkauskienę, 7) A. Navicką. 
Visus baisiai mušė. Iki sąmo
nės nustojimo primušė Poškų 
ir Keršį.

Mušeikos: polic. nuov. virš. 
Baranauskas, parubežinių virš. 
Ratkevičius. Mušant šarkaus- 
kienę, jos mažas vaikas mirė 
ant jos rankų.

Perlojuj* ir įMerkynėj rūgs, 
m. 29 <1. suimta apie 50 žmo
nių. Ieškojo senio Rasimavi- 
čiaus, bet jo neradę, mirtinai 
primušė 14 m. jo sūnų Praną.

Merkinės, Perlojaus areštai 
padaryta įskundus žmones ku
nigui Markveckiui, pašto virš. 
Kundrotui ir Baranauskui.

Kaune tardo su pagalba re
volverių. Taip daroma Budrio 
vedamoj žvalgyboj!

Prieš referendumą nusistatė 
visos partijos. Voldemaras pa
siliko tik su Darbo Federacija 
ir savais tautininkais. Rašyti 
apie referendumą neleidžiama. 
Susirinkimų (laikyti neduoda. 
Aktyvus visų partijų boikotas 
visai izoliavo diktatorius. Užsie
nis nepasitiki. Europoj bręsta 
mintis, kad Lietuvą galima bu
tų iškeisti į Dancigo koridorių 
ir atiduoti Lenkams.

f------------------------------------

Skaitytoji! Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] * 
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Lietuvos fašistų valdžia 
nė paminklo Dr. J. Ba

sanavičiui nepastato
Vilniaus lietuvių veikėjai, su 

Dr. Alseika priekyje, atsišau
kė per Chicagos konsulą Za- 
deikį į Amerikos lietuvius dėl 
pastatymo paminklo and Dr. 
Jono Basanavičiaus kapo Vil
niuje

Šis Vilniaus veikėjų atsišau
kimams mums amerikiečiams 
yra nepriimtinas ir ne vietoje. 
Paminklo pastatymas Dr. Jo
nui Basanavičiui, kaipo Lietu
vos patriarkui, yra reikalas 
Lietuvos valstybės, o ne paša
linių, Amerikos ar kitos kurios 
šalies lietuvių. Tai yra sar
mata visai Lietuvos valstybei, 
kad ji neįstengia pastatyti pa
minklą tam žmogui, kuris dir
bo Lietuvai visą savo amžių ir 
dėka jam Lietuva tapo nepri
klausoma valstybė, bet kad net 
tokiam žmogui pastatyti pa
minklą reikia kreiptis prie 
amerikiečių ir prašyti iš jų au
kų. Tokiu savo pasielgimu fa
šistiškoji Lietuvos valdžia dar 
sykį parodė savo antikulturinį 
veidą. Kulkoms laisvesniesiems 
žmonėms šaudyti ir savo fašis
tinei agitacijai vesti tai turi 
lėšų, o kad paminklą Lietuvos 
patriarkui pastatyti, — tai te
stato amerikiečiai, ar kas kiti. 
O už tą gi mums, amerikie
čiams, užmokės aštriausia cen
zūra ir neįsileidimu į Lietuvą 
musų laikraščių.

Aš gerbiu Dr. Joną Basana
vičių gal nemažiau, kaip ir ki
tas tyros dvasios lietuvis, bet 
šis darbas—paminklo statymas, 
nėra priedermė amerikiečiams, 
bet pačiai Lietuvai ir jos val
džiai—J. Bardauskąs.

•   i— j, y i____ ____ —__——
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

Moteris, kuri pargyve- 
na Kristaus .kančias. 
— Kaip Italijoj ope
ros dainininkai yra 
kepami.

Europos laikraščiuose pla
čiai rašoma apie moterį, kuri 
pergyvena Kristaus* kančias. 
Vienas Lietuvos laikraščių apie 
ją štai kokių žinių paduoda:

Tokia moteris gyvena ma
žam miestely Konnersreuth, 
Aukštąjam Pfalce, Bavarijos 
daly. Jos vardas Theresie 
NeUman. Ji eina trisdešimtus 
metus, netekėjusi. Tas, kas su 
ja dedasi, vieniems yra isteriš
ko budo išdava, kitiems— gry
niausias stebuklas. Ir vieni, ir 
kiti' reiškia didžiausio susido
mėjimo ir gausiai lanko ligšiol 
niekam nežinomą kalnuose 
esantį miestelį. Garsas apie- 
“stebuklingą Terezę” pasiekė 
net Ameriką. O čia visuomet 
pakanka žmonių, kuriems la
bai rupi, kur galima daugiau ir 
įdomiau praleisti pinigų. Ame
rikoj, o net ir kituose kraš
tuose, yra tipas žmonių, kurie 
plaukia per vandenyną j Ber
lyną, suradusios “antrąjį Mes- 
siją”, Anne Besant, paskaitos 
paklausyti, iš čia skubiai grįž
ti į New Yorką Dempsey ir 
Scharkey bokso rungtynių pasi
žiūrėti ir galvotrūkčiais vyksta 
į Japoniją žemės drebėjimo pa
sėkų ištirti. Netrūksta tokių 
bastūnų Konnersreuthe. Bet. 
“stebuklingąją Terezę”* lankę 
ir mokslininkai. Ir jie negali su
prasti, to ką mato...

O mato jie štai ką: Kiekvie
ną penktadienį Therezė Neu- 
mann netenka žado, ją apima 
transas. Gulėdama lovoj, ji 
pergyvena visas Kristaus kan
čias iki pat nukryžiavojimo. 
Savo pergyvenimus ji taip ste
buklingai ryškiai perduoda mi
mika, jog geriausieji aktoriai, 
ją aplankę, negali jai nepavy
dėti. Tuo pat metu ant jo ran
kų, kojų ir kaktos atsiranda 
kruvinos žaizdos, kaip tik tose 
vietose, kur jos paprastai vaiz
duojamos pas šventąją Terezę 
ir Kristų. Ji ima verkti kru
vinomis ašaromis. Iš pradžių 
tik mažai teparaudusios, aša
ros eina vis raudonyn, kol pa
galiau iš akių ima riedėti tikri 
kraujo lašai. Ji pradeda kal
bėti senoviškomis kalbomis, 
nors niekuomet jų nesimokė. 
Jau keli mėnesiai, kaip ji nie
ko nevalgo.

Šttii stebuklai, kuriuos mato 
gausingi Konnersreutho lanky
tojai. Ji pati guli lovoj išblyš
kusi, išblyškusi lyg visko fi- • 
gura. Lankytojai mato, kad 
kraujas sunkiai iš žaizdų, kaipi 
jis suvilgina antklodę, kaip ant 
marškinių . pasidaro raudona 
kruvina dėmė. Gausingos žmo
nių eilės eina pro jos lovą, o 
ji guli, lyg didžiausio skaus
mo kamuojama, mosuoja ran
komis, vartosi nuo vieno . Šono 
ant kito, veido išraiška vaizduo
dama tai džiaugsmą, tai liūde
sį, tai gilų skausmą. Lankyto
jai dievobaimingai žiūrėdami į 
ją vienas kito kląusia? “Kur 
yra Terezė,” Ir kaž kas atsa
ko: “Tur būt, prie devintos 
stacijos”.

Terezė Naumann gimusi 
1889 m. balandžio 9 d. Didįjį 
Penktadienį. Ji vyriausia duk
tė siuvėjo 10 vaikų šeimynoj. 
Lankė mokyklą, nuo 14 metų 
amžiaus tarnauja. Bet nuo 
1918 m. ji ima sirgti įvairiau
siomis ligomis, ir vis sunkio
mis formomis. Ji serga i1:’ 
1926 metų. Visą laiką ji bu
vo labai dievobaiminga. Ligos 
metu ji ima girdėtF stebuklin
gus balsus, matyti šventuosius, 
kurį laiką ji išbuvo vienuolyne. 
1926 m. laikas nuo laiko ima 
atsidaryti ant jos rankų ir ko
jų žaizdos, sruvena kraujas 
nuo kaktos, lyg nuo erškėčių 
perdurtų žaizdų. Paskum žaiz
dos užgyja ir vėl atsidaro kiek
vieną penktadienį, kai ją apima 
transas. Ištisus keturius me-

tus, iki 1926 metų Kalėdų, ji “Debiutuoti” Italijos Operose 
dėl įvairių ligų tegalėjo valgy* yra labai lengvas dalykas, ži-
ti skystus valgius, o štai jau 
kelintas mėnesis, kaip ji visai 
nieko nevalgo. Vien tiktai 
šaukštai vandens su hoštijos 
šmoteliu,—štai visas jos val
gis.

Kai transas praeina, Terezė 
Neumann lanko bažnyčią. 
Didžiausias kontrastas: vakar 
dar mirtinai išblyškusi, šian
dien ji normali mergina, raus
vi, kiek saulės nudeginti skruo
stai, akys atdaros ir aiškios. 
Ji visiškai neatrodo nuvargusi 
po baisios ekstazės pergyveni
mų. Ji vidutinio ūgio, gerai 
sudėta. Ji dėvi juodą vilnonę 
suknelę. Laikydama rankose 
gėles ji meldžiasi. Minia die
vobaimingai žiuri į ją, moterė
lės bučiuoja jai rankas.

Kas ji, toji Theresė Neu-
mann, Vieniems ji šventoji, ki- Tokį biznį varo beveik visos 
tiems—isterikė... (išėmus gal dvi ar tris) O]x?-

Milane, sako II. K. Moder- 
well, yra savotiška pramonė, 
kurios vyriausias tikslas yra 
išnaudoti amerikietes. Dalykas 
labai paprastas. Merginos, ku
rios turi šiokį tokį balsą, sva
joja operos dainininkėms tap
ti. Jos važiuoja į Italiją, ypa
čiai į Milano miestą, mokytis 
“operų“’. Na, o ten šarlatanų 
yra tiek, kad jais nors gatves 
grįsk.

Vienas Amerikos žymus mu
zikas apskaičiuoja, kad vien 
tik Milane randasi nuo 3,000 
iki 4,000 amerikiečių, kurios 
mokosi dainuota. Geriausiame 
atvejyj, iš jų gal kokis šimtas 
turi pakankamai gerus balsus, 
kad tapti kiek žymesnėmis 
dainininkėmis. Pustuzinis iš 
tos armijos gal išsivystys į 
“žvaigždes”. Visa tai mokyto
jai gerai žino.

Bet žavėjantys posakiai “Po 
penkių metų tamsta busi žy
mesnė dainininkė, negu Mary 
Gardėn” ir “Aš garantuoju, 
kad už trijų metų tamsta dai
nuosi operoj” akstiną ameri
kietes mokėti pinigus diagnos
tikams, balso treniruotojams, į- 
kvėpimo mokytojams, bei can- 
to specialistams, franeuzų pro
fesoriams, euritmiškų šokių 
eksponentams, dramos meno in-

✓ x •Lietuviai Daktarai

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstcd SI. 
Chicago, III.

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 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
V— ■ ... ..... —J

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, 1LL.

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

Tel. Lafayetle 4146
„ . . I nuo 9 iki U v. ryto
Valandos į nuo g y va)4 vak.

Įstruktoriams ir t.t. ir t.t. Visi 
tie profesoriai, instuktoriai, 
ekspertai ir mokytojai gražiai 
tarp savęs sugyvena ir pagelb
sti vienas kitam Amerikos do
lerius žvejoti.

noma, reikia tepti. Jei ameri
kietė nori dainuoti kurioj nors 
Italijos Operoj, ji turi užsi
mokėti. Už dainavimo privile
giją imama nuo 50 iki *300 do
lerių. Na, o už dešimkę mu
zikos kritikas, žinoma, parašo 
labai prielankią kritiką. Tuo 
budu kiekvieną sezoną šimtai 
amerikiečių “debiutuoja“ Ita
lijos Operose. Paskui jos turi 
progos girtis, kad dainavusios 
Operoj.
/ Reikia dar paminėti, kad kai 

kurios provincijos miestų Ope
ros turi pasisamdę klakas, ku
rios po pirmo akto nušvilpia 
Amerikos “debiutantes”. Ant
rame akte “debiutantes” pa
prastai jau nebepasirodo; jų par
tijas dainuoja reguliarės Ope
ros dainininkės.

ros. Amerikietės nuvažiuoja’į
“dainų šalį“, praleidžia po ke
lis tūkstančius dolerių ir grįž
ta namo su labai didelėmis 
pretenzijomis. Laikui bėgant 
jos atsipeikėja ir pamato, kad 
visi tie “itali joniški profeso
riai” buvo niekas daugiau, 
kaip tik šarlatanai, kurie už 
pinigus jų balsus gyrė.—K. A.

Sutrinimai
Greita pagelb* nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptiekoee ir ževerykų 
krautuvėse

DlScholls
2Ano-pads

Uždekit vieną ir
skausmas 
pranyks

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ - 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metams $2
Pusei metu $1
Kopija ............................................  20c

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
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NUO UŽSIKIMSUSiy 2AR- Žiežirbos 
Nįl, GALVOS SKAUDĖTI 
MO, SLOGU, VARTO 

KIT “CASCARETS”

Na, o “Laisvės” špaltos vi
sada prikimštos “fašistais”. 
Pruseikos pasakymu remian- 

L.” redaktoriui “tem-
»peramentas” yra nesuvaldomas. 
Todėl ir nėra stebėtina, kad 
“L.” telpa daug šmeižtų ir vi
sokių nesąmonių.

Klauski.. ~ Draugų 
. Ir KaimynųK. S. Lietuvaitė rašo “Lais- tis, tai “ 

vėje”: _
“Soči aMis tai, tanitininlkaU ir

klerikalai, visi susėdę jau nuo 
seno laiko į extra tautišką val
tį ir rėkia, kad komunistai pra-

Nebus galvos skaudėjimo, Rukš- ’ žudysią lietuvių tautą...” 
tumų Viduriuose, Sunkių Slogų! Keliolika metų atgal tas jų 
ir užkietiejimo vidurių rytmety.-riksmas tarnavo kaipo gana 

| geras bizūnas šonus vanoti ko-

I Kuomet Lietuvaitė taip ra- 
Blogos-5?* P«rodo, jog jos prota-

klausia

Nusipirkit už 10c baksiuką1mi]J1*s^an^‘,‘ 
dabar.

Apsivėlęs Liežuvis, 
Slogos, Nevirškinimas, Pagelti- 
mas ir Didelis galvos skaudėji
mas pasidaro nuo nesveikų kepe-

vimas yra sukliuręs.
Juk dar nėra “keliolika” 

metų nuo komunistų atsiradi
mo. Pati “komunistinė” Busi-

Ant galo, Pruseika 
savo gazietos skaitytojų, ar 
pastarieji gavo “Laisvei” nau
jų skaitytojų. “Jeigu negavote, 
tai jus negeras žmogus!”

Vadinasi, kuris neprisiųsit 
“L.” bent vieną naują skaity

bai s- 
“ne-

Todel, kurie
Pruseikai, pa-nų ir užsikibusių žarnų ir jūsų ja dal. šyęs uk 1(> metų sukak.

skilvis pasidaso prisikimšęs su i, 0 de4imts ngra 
nesuvirškintu maistu, kuris rug- 
sta kaip sąšlavos kene. Tai pir
mutinis žingsnis neapsakomų 
kentėjimų — nevirškinimo, ga- rjejį 
sų viduriuose, nemalonaus kva- 

pagcltimo, proto ne
veikimo, visko kas nemalonu ir 
erzinančio. Cascarets paimtas 
iš vakaro išvalys jūsų vidurius 
labai gerai ir busit sveikas iš ry
to. Jos veikia, kol jus miegat— 
10c bakselis iš vaistinės užlaikys 
jus sveiku per mėnesius. Milio- 
nai vyrų ir moterų vartoja Cas- 
caret dabar ir vėliau ir užlaiko 
savo skilvį gerai ir nežino nelai
mingų valandų. Neužmirškite 
vaikų — jų maži viduriukai rei
kalauja gero išvalymo taipgi.

kelio-

pašle- 
pasta-

Uei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevriterj.

Prie to, socialistai tik 
pia “komunistus”, 

_ i dengiasi 
skraiste, norėdami 
savo raudono biznio bučių tau
tiškus bei klerikališkus elemen
tus. O kad tautininkai ir kle
rikalai rėkia ir tebelekia, yra
faktai. Bet jie rėkia nuo Ke
liolikos metų ne ant “komunis
tų”, bet ant socialistų. K. S.

nori 
Bet

kad 
patriotizmo

pagaut |

L., kaipo “komunistas”, 
pasirodyt esąs kankiniu, 
pasirodo demogogu.

“Laisvės
“Krisluose’ 
čius už 
toj imą

“Tas, 
vartoja
savo temperamento nesusival
dymą”.

No. 244 Pruseika 
bara savo draugu- 

labai tankų žodžio var- 
“fašistas”. Girdi.
kas perdaug plačiai 

žodį ‘fašistas’, rodo tik

toją, tai nepakliusit į ‘ 
vės” rojų, nes jus busit 
geras žmogus!”.
norit būt gerais 
siųskit jam $5. 

* *
“Laisvė” pabarė K. Rugie

nių ir pagąsdino kruopomis. 
Girdi:

“Draugui K. Bugieniui, tur 
būt, nusibodo ramiai gyvent, 
kad jis pradėjo j ieškot trobe
lių.

“Drauge, Ink aut, kad kar
tais negautum ru-ukščių ‘kruo
pų’!”

Vot, tau Rugieniai!! Jeigu 
dar kalbėsi apie leidimą žur
nalo, tai gausi “Lruopų” (Ir, 
tur būt, švininių). Jau buvo 
sakyta, kad 15 c. nepatenkins 
raudonų biznierių. Gi dabar 
yra faktas.

* * *

Per 20 metų Tanlac gelbsti Keraantiemn 
įmonėms, atgauna jų sveikata ir stiprumą. 
Jūsų vaistininkai, parduoda jų Aimtals bute
lių. Jūsų apielinkėj nėra abejonės randasi 
daugelis uigantdintų vyrų ir moterų, kurie 
kentėjo per metų eiles, bandė (vairių gy
duolių —v Ir grfų gale surado Tanlac, ku
ris tikrai pagelbėjo. Tiktai paklauskite jų.

Jie yra taip entuziastliki, kaip Mrs. Mary 
Rarnett, R. F. D. No. 8, c/o C. Lute, 
Niot*, III. “Po influensos aA buvau taip 
silpna ir turėjau svaiguli, aA negalėjau 
dirbti savo namų ruoAoe. AA visuomet tu
rėjau galvos skaudėjimą, nervingumą ir nc- 
virAkinimą. Bet Tanlac padaugino mano 
smarkumą ir energiją, aA dabar galiu dirb
ti geriau negu daugelis moterų 20 metų 
jaunesnių I“

Jei jus sergate, esate silpnas, menkas ir 
nuvargęs, suteikit dėl Tanlac progą, kad 
jums pagelbėtų. Jos puikios nuo nevirškini
mo ir užkietėjimo gasų, skausmų, raugė 
jimo, svaigulio ir galvos skaudėjimo. Grą_ 
tina atgal pražudytą apetitą, lątgelbsti virA- 
kinti jūsų maistą, ir suteikia svarumą ir 
stiprumą. Neturi savyje mineralių gyduolių, 
sutaisytos iA Aaknų, žievių ir žiedų, gamti
nių gyduolių de! sergančių. Nusipirkit bu
teli nuo savo vaistininko šiandie, jei nepa
gelbės, grąžinsime pinigus.

Tanlac
52MTLUON BOTI LES. USED

Pruseika nežino ‘dėl ko ba
rasi* ‘Vienybė’ su ‘Naujieno
mis’? Juk abiejų tų laikraščių 
nusistatymas link Tauragės su
kilėlių yra vienodas!”

Tur būt, Pruseikos galvoji
mo aparatas sukliuro, kuomet 
jis taip rašo. Tauragės sukili
mo klausimu “Laisvė” ir “Vie
nybė”’, tai dvi sesutės, nes jos 
abi kratosi nuo to sukilimo ir 
abi viską verčia ant socialde
mokratų. O “Naujienos” riša 
Tauragės klausimą taip, kaip 
dalykas buvo. Ir todėl “Lais
vė” su “Vienybe” Tauragės 
klausimu nesipeša, nes jos yra 
dvi sesutės.

The Foreman Banks

Bankas su Draugais
MES KALBAM JŪSŲ PRIGIMTA KALBA 
ŠIAME STIPRIAME SENAME BANKE

Mes turime žmones šiame dideliame banke, kurie kalba 
lietuviškai gerai, kurie atliks jūsų biznį, pagelbės juras— 
greitai, tikrai, saugiai.
Jus' gerai Žinote nesuskaitomas progas dėl taupymo savo 
pinigų, kokį atlyginimų jus už tai gaunate—galite įsigyti 
namą arba biznį.
Bet taupykit savo pinigus SAUGIAI. Bet neatsargiai na
mie.
šis bankas kviečia jumis su taupymais. Daugelis jūsų tau
tiečių čia veda savo bankinius reikalus. Randasi parankioj 
vietoje. Kode! nedaryti biznio seniausioje ir saugiausioje 
bankoje/Viduryj vakarinių valstijų.

“Didelė, draugiška jstaiga, kur 
dvasia yra demokratinė ir joje 

malonu daryti biznį.“

The Foreman National Bank
The Foreman Trust and Savings Bank

La Šalie and Washington Streetc, Chlcago

Elektros Patarnavimas
Dadeda Daug Metu 
Seimininkių Amžiui

KAM REIKIA PASENTI 
PRIEŠ LAIKA?

Kam varginti save prie 
skalbiamo lovio arba dulki
nant kaurus; kam varginti 
save atliekant daug darbų 
rankomis, kad elektra gali 
jums atlikti greičiau ir len
gviau. Randasi keletas da
lykų kuriuos elektra gali 
atlikti visai nebrangiai.

Visi 
kis su Tėvu 
daro bedievius. O “Laisvė 
“Vilnis 
ir verkia, 
tampa 
Jezusėlio kūnelį ir t.t.

Well, kurie tampa parapljo- 
nais, tai jie pildo Pruseikos į- 
sakymą. 1921—22 m. Prusei
ka daug sykių rašė ir kalbėjo: 
“Jei mes norim užkariaut ma
ses, tai turim susidraugaut su 
kunigais—su masių vadais ir 
paduot ranką jibms”. O jei 
nori susidraugaut su kunigu, 
tai turi prisirašyk prie parapi
jos ir valgyt jo gaspadinės ga
mintus “blynelius”.

Todėl “Laisvė” turi džiaug
tis, kuomet jos skelbtas prin
cipas yra vykdymas.

* * *

šliuptarniai”, “Mal- 
ir kiti laikraščiai 

ir
daro dievo pateptinius.

kad jų skaitytojai 
parapijonais ir valgo

Resources Exceed 1OO Million Dollars

Kuris užtikrina

.» ♦. i. u I

ONIS
t

/

geriausias pasekmes!
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Commonwealth Edison Kompanija suteikia Chicagai elektros 
šviesą ir jėgą. Kaipo dalį patarnavimo dar parduoda elektrinius 
įrankius kas padaro šeimininkių darbą lengviu — elektrines skal
bimui mašinos, prosai, elektriniai vacuum valytojai, elektrinės 
ledaunės, elektriniai toastėriai, percolator’iai, plaukams garbi- 
niotojai — faktiškai visus elektrinius reikmenis kas padaro gy
venimą daug patogesniu.
Prie svarbiausios elektrinės krautuvės ir display kambario, 72 W. Adams 
St., kompanija užlaiko septynias parankias krautuves skirtinguose apie- 
linkėse kur jus galit nusipirkti elektrinių reikmenų. Adresai tų krautu
vių yra sekami:

4562 Broadwav 2618 Milwaukee Avė.
3935 VV. Madison St. 852 W. 63rd St. 2950 E. 92nd St. 

11116 So. Michigan Avė. 4834 So. Ashland Avė.
ir elektros reikmenų skyriai Windmillei’s Dept. Store, 3601-11 Irving 
Park Blvd., Herst’s Dept. Store, 4048-50 Lincoln Avė., Everett Store, 
2301-15 W. Madison St. ir Albert Lurie Co., Blue Island Avė. prie 18th St., 
ir John Krumm Company, 1509 Fullerton Avė. Jei norite galite pirkti 
ir ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. Tai yra vis dalis Edisono 
patarnavimų.
Kaip mes pardavinėjame Commonvvealth Edison Kompanijos Šerus, mes 
norime priminti musų kostumeriams ir draugams tuos svarbesnius 
dalykus apie kompanijos patarnavimą, žinodami, kad jie bus užganė
dinti matydami saugumą tų Šerų kurie remiasi tais kompanijos 
patarnavimais.

V. Kapsukas rašo, kad “ko
munistai, kaipo principiniai vi
sokių pučų priešai” ir Taura
gės “įvykiuose visai nedalyva
vo”.

Ar komunistai dalyvavo Tau
ragės įvykiuose, ar ne, aš ne
žinau. Bet Kapsukas labai 
klysta, sakydamas, kad “ko
munistai pučų priešai”. Juk 
visi politikieriai ir ne politikie
riai atsimena tą faktą, kuo
met 1926 m., Kaune, komunis
tų vedamą minią užpuolė po
licija ir daužė galvas, mindžio
jo žmones raitoji policija; ten 
buvo didesnis pučas už Taura* 
ginį. Ir tą pučą suorganizaVo 
komunistai.

Rašant, reik atsimint ir pra
eitis, kuri visai nesenai pra
šliaužė, ypatingai Kapsukui ne
reikėtų užmiršt. 

* * *

iš,Valdžios certiikatas 
duotas Czechoslovakijos 
Respublikos ir prisegtas 
prie kiekvienos bačkos 
Saazer apynių importuotų 
dėl Blatz Malt Syrupo.

Reikalaukit Blatz
Paskanintas su sumaišytais impor

tuotais Saazer ir vietiniais 
apyniais 

I

Vai Blatz Brewing
Chlcago Branrh

1500 Holt Street 
Phone: Brunswick 3600-1-2 

and Wholesale Dealers

Co

jlohemian
HOP FLAVO«£0

MAOE B* , m VAL OLATZ BREWINGCO
M I LWAUKEE.WlS.

Tikrai 
.. Unijos .. 

Išdirbimo

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO

Lcuisvillc St. Lotus Indianapolis Milwaukee New York Minneapolis

Amerikos Darbininkų Parti
ja iš visų kampų šaudė viso
kiais šmeižtais į New Yorko 
2-ro distrikto teisėją socialistą 
Pankeną ir sakė, jog Pankenas 
yra toks pat, kaip ir respubli
konai su demokratais. Bet da
bar A. D. P. paskelbė, kad no
rėjo sudaryt bendrą frontą su 
socialistais. Socialistai atmetė 
darbiečių, kaipo šmeižikų pa
siūlymą. Darbiečiai dabar sa
kosi remsią šiuose rinkimuose 
socialistą Pankeną.

Dabar yra klausimas: Jeigu 
Pankenas yra toks pat “kapi
talistų bernas”, kaip republi- 
konai, tai kodėl darbiečiai ne
remia Rosalskį ?

Darbiečiai remia Pankeną tik 
žodžiu, nes jie darbu mažai 
gali: didžiuma darbiečių yra 
ateiviai, neturintys pilietybės 
popierų, nedali balsuot, 
rėdami pasirodyt esą 
kinis, norėjo prisitraukt 
listus. Jeigu darbiečiai
galingi, kodėl nestato savo kan
didato ir nebalsuoja už savąjį?

Nepalyginamas de! virimo, 
kepimo ir saldainių dirbimo

3621-23-25 So. Halsted Street 
Didžiausia Lietuvį į Bridgeporte

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO

Neno- 
bespė- 
socia- 
tokie

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Gerašjrdžiaii “rems”) sociaPik- 
tus; kad pastarieji nepralaimė
tų!

—V. Z. Zabulionis.

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

TYI? C1 r* I?V
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 vakaro. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po- pietų.
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“Plaukite po 
Amerikos Vėliava**,

Ekskursijos i Lietuvą
Speciale Kalėdinė Ekskursija 

S.S. LEVIATHAN 
iiplauks ii New Yorko 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktj
Po asmeniika priežiūra Mr. J. Turck, 

i! United Statei Lines, šita ekskursija 
nuvežk ius i tėvynę kaip tik ant linkimų 
kalėdinių Jvenėlų.

Gaukite platesnių Informacijų apie 
jas auo jūsų vietos agento arba rąžykite 
pas

Apsilankymas į tėvynę rudeni ar ant 
Kalėdų pasiliks ilgai atminty, Planus 
darykite dabar plaukti viena ii ruošiamų 
dvejų ekskursijų laivais United States 
Lines.

S.S. LEVIATHAN
išplauks iš New Yorko 

Subatoje, Lapkričio 12.
Po priežiūra Mr. J. Perkovits, atstovo 

United States Lines, kuris pilnai prižiūrės 
jus visus.

United States Lines
110 So. Dearb rn St., ('hieago, 111. 4S Broadway, New York City

tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
| KLAIPĖDĄ •‘POLONIA’- ...... 1 Lapkr.-Nov.

Trečia klesa ....... ................ S 107.00
Ten ir atgal tiktai . $181.00 “LITUANIA” .... .. Lai k r. Nov. 22

Turistinė III klesa.............. $117.00
Ten ir atgal tiktai .......  $196.00 “ESTONIA” ...... ................ Dec. 22

Valdžios taksai atskirai

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į bendrove: 

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

[korespondencijos
bos, kam ji draskanti kuopas ir 
nurodo į SLA. 36 kp. Visaip 
išburnojo Pild. Tarybą kam ji 
perorganizavo minėtą kuopą, 
nepamiršta pasigirti, kad buk 
laimėjo teismą už kuopos tur
tą, bet dėl numerio tai nesą 
svarbu,— esą nesvarbu^ 
kuopai atėmė 36 num. ir įdavė 
35 num. (čia tai ir pasirodė vi
sas svečio “žinojimas”, 
nežino kokį numerį gavo per
organizuotoji kuopa. Matyt, 
kad jis neskaito nė SLA. orga^ 
no, kad nežino tokio menko 
daikto, o betgi d rys ta stoti į 
viešas diskusijas SLA. reika-' 
lais, apie kuriuos i___  „ ,
nusimano ir kartu puola šmeiž
ti žmones). Toliau, užsipuolu 
ant SLA. Pild. Tarybos kam ji 
neimanti “komišeno” ] 
bonus, pradeda tvirtinti, kad 
kai kur vargiai galima busią 
atgauti paskolintus pinigus., 
Taipgi puolė Pild. Tarybą, kam 
'ji pereituose rinkimuose atme- 

‘.Y’ltusi 21 kp. balsus buk todėl, 
’ .kad nebuvę balsuota už dabar- 
”'|tinę Pild. Tarybą. Taipjau už

sipuolė ir ant “Tėvynės” re
dakcijos, kam ši neleidžianti 
organe išreikšti minčių SLA. 
reikaluose einančiais ginčais. 
Turbut jis turėjo minty tą, 
kad “Tėvynė” netalpino jų 
kuopos priimtos rezoliucijos, 
kurioj buvo šmeižiama Pild.
Taryba.

Boston, Mass.
Didelė lenkų paroda

Spalio 16 dieną, sekmadieny, 
Bostono ir Naujos Anglijos 
lenkai turėjo didelę ir gražią 
parodą Bostone. Parodos tiks
las buvo atidengimas Tado 
Kosciuškos stovylos Bosotno 
gėlių sode (Public Garden) sa
le Summeso stovyklos.

Marguojančios publikos buvo 
apie 20,000 (taip bent, anglų 
laikračiai paduoda)' ir apie 
100 tūkstančių žiopsotojų, 
—mat buvo sekmadienis ir pa
sitaikė graži diena.

i Stovyla kainuoja $60,000. 
Pamatas yra granito, o pati 
stovyla iš bronzo; stovyla ga
na graži ir originališka.

1 Ir prošepanai 
džiuoti 
mums 
ir ant 
vyrius 
mažai 
gi yra
ir augęs, tik lenkiškai mokslus 
ėjęs ir vėliau lenkų kariuome
nę vadovavęs kare su rusais. 
Jis taipjau kariavo ir už Jungt. 
Valstijų 
tai

gali pasidi- 
musų tautiečiu. O gal 

lietuviams ir tas išeina 
gero, kad jie musų did- 
garbina? Saviškių jie 

turi. Tadas Kosciuška! 
lietuvis, Lietuvoj gimęs'

jam
Hepriklausomybę. Už 

ir šią stovylą pastatė.
--Raulinaitls.

Tavorščiai turbut ma- Konsulato Pranešimas 
| nė, kad atsiras tokių, kurie bal
sus prieš,—kad nėra varoma 
politika. Tečiaus apsiriko Ir 
negavo progos patirti 
sekėjų.

SLA.

kiek turi

pagerėjo, 
šio miės-

Darbai pas mus 
bet ne visai. Abidvi 
telio kasyklos, kurios stovėjo 
uždarytos nuo balandžio 1 d., 
jau dirba gana gerai. Nors ne
dirba visas 
ir trūksta.

dienas, bet mažai 
Bet iš kitur atva- 

kad net' šlavusiems darbą sunku gauti 
nepatarčia važiuotiir niekam 

į čia darbo ieškoti, nes ne visos 
šios apielinkės kasyklos pradė
jo dirbti, kurios buvo užsidarę 
su balandžio 1 d., todėl ir ant 
vietos yra užtktinai bedarbių, 

mažai te-^ur’e nor‘ £uut‘ darbą, bet jo
1 gauti negali.—Liepa./

Garsinas Naujienose

Pamesta Lietuvos užsienio 
pasą Nr. 15354, išduotą Vidaus 
Reikalų Ministerijos pil. Alizui

Penktadienis, Spalis 28, ’27
* — B "F V11 i ■ - — -,r. į    b

Gudui, laikyti neturinčią vertės 
ir radus jį pasiųsti Generali
niam Konsului, 15 Park Row, 
New York, N. Y.VITAMINŲ-BADAS

Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan
kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies. 

SCOTTS EMUISION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
ič cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer- jįA 
gaitems, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo. Jįjį

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott & Bownc, Bloomfield, N. J. 26-46

TiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTniiiiTniiiiniiiinrniniiiiTTTniiruTTTTTTrmTY

Atdara subatos vakarais iki 9 vai. vakaro

[KlMfiOf! 11 f.verybottyfStott J i
šešiems mėnesiams kreditas, garantuoja 

žemas cash kainas
Tik tai'lis! rink i t ką norite paprastu budu 
ir pasakykit pardavėjui, kad jųs norit 
pirkti nauji! planu.
$25 piikinys—$5 įmokėti—$1 į savaitę 

Ir kitos sumos proporcionaliai

?au! Baltutis & Co.
Central itffg. Diat. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaalewic.
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co. 
l'niversal Slate Bank 
J. J. Znln
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacohson.

3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
1d 12 We«t 35th Stn Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
roo West 35th St„ Chicago. III.
1723 West 47th St.. Chicago. III.
1739 So. Halsted St^ Chicago III 
72G West 18th S t.. Chicago, III.

So. Halsted St.. Chicaeo UI 
39\? co. TTnhtcd St.. Chicarn. III 
4559 So. Paulina S<., Chicago, III.

W. 22 «t.. Ch’caeo. III. 
1103-4 St., Sioux City, Iowa

Zeigler, III.
nuteistas kalėjimamLietuvis

—žmogžudystė. —L Tavorščių
“diskusijos” ir šmeižimas S.
L.A. Piki. Tarybos.—Darbai.

PERSISTATYKIT SAVE 
ŠIANDIE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 89U2

Buvau žadėjęs pranešti Nau
jienų skaitytojams apie teis
mą lietuviškų bumelių, kurie 
pereitą vasario mčn. išplėšė R. 
Partokienės valgomų daiktų 
sankrovą. Jų teismas įvyko 
spalio 12 d. Vyriausias minėtos 
vagystės vadas A. Jasinas liko 
nuteistas kalėjimai! prie sun
kaus darbo nuo vienų iki dvi* 
dešimties metų.

Jei mergina tikrai graži, nereikia 
antru sykiu žiūrėti, kad pamatyti. 
Jei cigaretei ištikro geri, tas leng
va galima pasakyti iš pat pirmo 
pakelio. Gera rūšis greit pasirodo^ 

Taip yra su Old Gold cigarelais, 
naujais ir geresniais eiga retais 1927 
metų. Old Goki cigaretai patiks 
jums iš pat pirmo sykio, nes jie 
yra puikus cigaretai ir tiks jūsų 
skoniui. Old Gold užkariauja Ame
rikos rūkytojus Šturmu.

U pat pirftio užsirukymo Old 
Gold cigaretų jus pamatysite, kad 
jie yra padaryti iš geriausiai su
maišyto tabako. Kuomet jųs paban
dysi vienų, jųs laimėjęs. Nepraleis
kit nei vienos dienos kol jųs neper- 
sistal.vsit save Old Gold cigaretams.

,Nėra nei vieno sukosėjimo išrūkius 
ir visa vežimų.

Skaitykit Old Gold cigaretų car- 
toon ske'bimus šiame laikraštyje. 
Išsikirpkite juos, ir įsik lijuokite į 
savo knygų. Jie suteiks jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo 
šeimynai ir draugams. Jie telpa re
guliariai šiame laikraštyje.

DIDŽIAUSIAS METINIS IŠPARDAVIMAS

Kailinių Kautų
Yra gana svarbus klausimas nuspręsti ką dėvėti, kada ir. kokios rųšies kailinių 
kautą pirkti! Bet labai lengva nuspręsti kuomet toks išpardavimas pasitaiko. 
Jųs galit saugiai pirkti sau kautą šioje 47 metų senoje krautuvėje — ir perorga
nizavimo išpardavime gausite pirmutinį nupigintomis kainomis pirkinį.
. Štai Yra Trys Didelės Vertės Grupės - Visi Populiari Kailiukai

Pasirinkimui užSEALINE kautai su Kolinsky kalnie
riumi ir rankogaliais

SEALINE kautai su Sųuirrelette kal
nieriumi ir rankogaliais

SOUIRRELETTE
gaiš

SEALINE kauta:
SOUIRRELETTE

kailiuko triming«is
STALINE kautai eu MARMAT kal

nieriumi ir rankogaliais

kartai «u trimin-

su trimingais 
kautai su lapės

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

CHICAGO, 1LU
Spalio 

Lukošius
10 d. lietuvis Jurgis 

besilankydamas ""Tas
M. Petkienę, čionai 

geriau žinomą kaipo ‘‘Metelių 
Mėrė”, dėl nežinomos priežas
ties susipykęs su vienu austru, 
smogė pastarą jam į galvą su 
čeverykams taisyti koja taip, 
kad tas ant rytojaus pasimirė. 
Minėtasis gi 
tapo suimtas 
lėjiman, kur 
žmogžiudystę.
ir minėtoji “Mėrė”, nors ji toj 
žmogžudystėj ir nedalyvavo.

.Jurgis Lukošius 
ir pasodintas kn
iaukia teismo už

Suimta taipgi

■

Išpardavimas virš miliono kenų i 
vieną mėnesį, patvirtina įsitikini
mą tų, kurie apie jį žino. Gaukit 
pilną vertę savo pinigų — gryną 
čielų miežių salyklo išsunkus — 
pilno skanumo didelį trijų svarų 
keną. Sykį pabandęs — vartosi 
visuomet. Paprasto arba apynių 
skonio.

STRICTLYl 
UNION 
MADE J

. Plain or 
Hop Havot

c/it Y6ur l)euk >'

NKT 
VVtlOHT

Vyriausi Dastatytojai

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

Spalio 16 d., K. Palukio sve
tainėj, įvyko “diskusijos”, ku
rias. surengė SLA. 308 kp. Te
ma diskusijų buvo: Ar. SLA. 
yjp varoma politika? Publikos, 
gal deltam tikrų priežasčių, su
sirinko nedaug.

Musų “tavorščiai”, kaip Jau 
žinoma, yra papratę visuomet 
triukšmą kelti ir savo politiką 
varinėti, bet visados tuos sa
vo darbus bando primesti ki
tiems, todėl ir šiose diskusijo
se jie visaip bandė įsodinėti, 
kad socialistai ir tautininkai 

varą politiką SLA., o jie (t. y. 
tavorščiai) esą “cacos” ir Jo 
kios savo politikos nevarą. Kad 
gerinus oponentus galėtų su
mušti faktais, musų tavorš
čiai buvo pasikvietę į talką ir 
vieną savo tavorščių iš VVest 
Frantkforto. Kiek padiskusa- 
vus, tasis tavorščių s-s vėtys tuoj 
pasiprašo balso ir pirmiausia 
užsipuola ant SLA. Pild. Tary-

Gavęs balsą, J. Bernotas tin
kamai atsakė į visas svečio 
tavorščiaus pasakytas nesąmo
nes. Tada visi tavorščiai nulei
do nosis matydami, kad jų tal
kininko “faktai” 
į dulkes.

Toliau buvo 
jau kitokia tema,
ko svarbaus nebuvo, tai neap
simoka nė rašyti.

I Reikia dar pasakyti, kad bu- 
leidžiama ir balsuoti klau- ImStFSiriKlieS llSlllJieilOSe . Išimu, ar vedama yra politika

liko sumušti

diskusuojama
bet kad nie-

Apsaugok Kūdikio Odę 
nuo Sutrukimo

Johnson's Baby ir Toilet Pow- 
der veikia kai mostis trinant 
paviršių pašalina niežėjimą.

Vartok johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklėj — John
son's Baby Cream pašalini
mui odos netvarkos.

LEOPARDO kailiukų kautai su Men- 
doza Beaver kalnieriumi ir ranko
galiais

SEALINE kautai su lapės kalnieriu
mi, rankogaliais ir padelkomis

BLON1) CALF kautai su tuo pačiu 
trimingu.

STALINE kautai su Marmot kalnie- 
riuini ir rankogaliais

SEALINE kautai su Sųuirrelette kal
nieriumi ir rankogaliais

SQUIRRELETTE kautai su lapės 
kailiuko kalnieriumi.

SEALINE kautai su Marmot, Tuxedo 
efekto

Pasirinkimui už

MUMS REIKIA
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 

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARACUL kautai su lapės kai- į 
liuko kalnieriumi

SEALINE kautai su Beige vo
veries 'kalnieriumi ir ranko
galiais

SEALINE kautai su Red Fox 
kalnieriumi ir rankogaliais

I Mendoza BEAVER kautai su
tuo pačiu trimingu

SEALINE kautai, ekstra tur
tingo kailiulko

SEALINE kautai su Sųuirrel-
W| ette Shawl kalnieriumi ir

rankogaliais
Už mažą depozitą mes palaikysim jums kautą

arba. sralit išmokėti i 6 menesius laiko
Klein Bro»z—2 auk&tas

Pasirinkimui už

THE "KERZHEIM” GROJIKUĮI PIANįl OUTFIT
Nauji 1928 metų modeliai su Bell tonu grojikliai pianai

Lyginasi bile vienam $500 
outfit’ui

Lengvais išmokėjimais be 
nuošimčių

$34500
Išgirskit šj puikių balsų pianą ir jus neno
rėsit kito. Artistai sako, kad tai yra ge
riausias tonas. Prie to dar jus gausite 
Dykai liampą, 20 rolelių, cabinet, suoliukas 
ir piano uždangalas.

Klein Bros. Pianų Krautuvė Prieš Musų 
Departmentinę Krautuvę.
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-Penktadieni

North Side
Keistas dalykas

Ame-

a
STORTA

79482

VITAK-ELSNIC CO.
5

tilpo 
ragino

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

Kydotuvėse patarnauja gra
belius p. Butkus, Tel. Canal 
3161.

PADėKAVONk

. VVilliamas Augaitis, 
mirė Spalio 17 dieną, 

ir palaidotas tapo Spalio 
dabar ilsis Šv. Kazimiero

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

Jeronimos Keksais ir jo Orchestra
Tu Arielką Tu Pilkoji A. Venckevicz
Augino Matulė Vienturtę Dukrelę A. Venckevicz-J. Zuka 
Barbora — Valcas
Mariutės — Polka

A. Labucki Orchestra

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ŠVENTKCKIEN®

l’ersiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 26 dieną, 1 valandą ry
to. 1927 m., sulaukusi 46 me
tų amžiaus, gimusi Lietuvoj, 
Tarnagalės kaimas, Naujamies
čio valšr., Panevėžio apskričio, 
paliko dideliame nubudime vy
rą Benefacą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 710 W. I8th Str.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Spalio 29 dieną, 9:30 valandą 
ryto iš namų j Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos šventec- 
kienčs giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras

VIKTORIJA 
MAZELIAUCK1ENĖ

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

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
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.

Visi A. A. Viktorijos Maze- 
liauckienės giminės, draugai ir 
t>ažjstami esate nuoširdžiai 
ivieėiami dalyvauti laidotuvėse 

ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
• Duktė, Žentai ir Anūkai
Laidoto vėsa* patarnaujami gra- 

bvrius Butkus, Tel. Canal 3161.

kuris 
1927 
21, o 
kapinėse, amžinai nutilęs jr ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį j tą ne
išvengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasisalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, dė- 
ka v o jame graboriui S. P. Ma
žeikai kurs savu geru ir man
dagiu ^atarnavhnu garbingai 
nulydėjo jį j amžinantį, o mums 
palengvino perkąsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėk a vejame vi
siems giminėms, ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
lau musų mylimas Williamai 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Duktė

■a

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

rAūJIBKOSv

Aukos Lietuvos politi 
niams kaliniams ir 

pabėgėliams
Užvakar “Naujienose 

atsišaukimas, kuris 
Amerikos lietuvius remti poli
tinius Lietuvos kalinius ir pa
bėgėlius. Ten pat buvo praneš
ta, kad Petras Petrauskas pa
aukavęs šiam tikslui $10.

Šiandien galima pranešti, 
$2 šiam tikslui,o V. P. $1. Tai
gi jau yira $13. Kas daugiau? 
jau yra $13. Kas daugiau?

mėgsta: ką matė savo akimis? 
tą, parvažiavęs, jis ir pasako-* 
ja. Taip turėtų elgtis kiekvie
nas protingas darbininkas.

t Bet Amerikos lietuviams ko
munistams, kurie yra susispie
tę prie ‘Vilnies” ir “Laisvės”, 
jiems tikra teisybė nemaloni. 
Jiems daugiausiai rupi humbu- 
gas, taip vadinamas, raudonas 
biznis. Jie savo skaitytojus ap
gaudinėja — mulkina juos vi
sokiais budais. Niekina kitus, 
o ypač socialistus. Demoralizuo 
ja ir ardo lietuvių kad ir sa
vy šalpos draugijas. Tai 
yra Amerikos lietuviai 
nistėliai.

Antanas Kupraišis, nors pir-
miau buvo jų vienmintis, da- retenybe, kad tokias 
bar pats, savo akimis pamatęs galima butų išgirsti 
tą Rusijos rojų, žiuri į jį ki- koncerte^ 
taip. Ir dabar 
nėms, ką pats patyrė tame Ru- tymo-dainavimo nesiimu spręs-

| sijos rojuje. Jo prakalbos į- 
ivyks nedėlioję, spalių 30, Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Wn 
šia avė., 7 vai. vakaro. Aš va
liuosiu pasiklausyti jo prąkal-/50 centų už įžangos tikėtą (per- 
bų. Atvažiuokite ir jus.

—Nenorthsidietis.

tokie 
komu-

I

ClflSSIFIED aUSCicero
“Raudonos Rožės” koncertas

i Pereitą sekmadienį vietos 
Raudonos Rožės Kliubas pa
minėjimui 13 metų savo gyva
vimo davė koncertą Liuosybės 
svetainėje.. Programą išpildė 
“Lyros” ir “Birutės” chorai, 
pirmas po vadovyste K. Stepo
navičiaus, o antras, vadovauja
mas komp. St. Šimkaus.

Solistės ir solistai buvo: pp. 
Elena Rakauskienė, SalaveičP 
kiutė, tūla amerikietė, Ona 
Pocienė, Kastas Sabonis ir Po
vilas Stogis.

Programas buvo geras. Yra 
spėkas 

viename
Tai buvo žvaigždžių 

pasako žmo- koncertas. Apie gerumą atll-

rengiasi sušaukti daug sve- 
į p. Vlado Lukštos svetai- 
ir ten, susirinkus, laukti

Dvi ponios rengia surpraiz 
parę pp. Povilui ir Emilijai 
Labučiams 19 dieną lapkirčio. 
Jos 
čių 
nę
pp. Labučių. Komitetas “kid- 
napins” 
bens juos į svetainę, tuomet 
visi sukliks: “Surpraiz!” Ir 
jeigu Labučiai išsigąs kaip 
reikia, tai gaus bedruimio se
tą. žinoma, bus galimu iš gi
laus įspūdžio ir apsiverkti. To
dėl, pp. Labučiai, kai pasirodys 
“Ikidnaperiai”, neišsigąskite / ir 
nemanykite, kad norima pada
ryti koks nors “hold up”. Tai 
bus tik taip sau — fonės. Ne
išsigąskite! — Raulas.

pp. Labučius, atga-

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

' TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

ran

18-tos gatvės apielinkė
ti. v

Raudonos Rožės Kliubas pa-

niausią koncertą imdamas -tik

mokyklos sve- 
moterų katali-1

prakalbas. I 
susirinko 

Pirmiausia

AnnouncemenU 
Praneiiinai

KENSINGTON, ILL.
: Balius, rengia Tčvynčs Mylėtojų 
Lietuvos Brolių ir Seserų Draugys
te, subatoj, spalio-Oct. 29, 1927? Tur-- 
nėr Hali svetainėj, 200 Kęnsington 
avė. 7 vai. vakare.

Bus puiki žemaitiška muzika. 
Kviečia visus Komitetas.

į Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugijos nariai malonėsit laiku 
pribūti į metinį apvaikščiojimą nc- 
.delioj, spalio 30 d., 6 v. v., Chica
gos Lietuvių Auditorijon, 3133 So. 
'Halsted st. Pirm. J. Janulis.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
^ašelpos Kliubas rengia linksmą 
inlių subatoj, spalio-Oct. 29 d., 7 
vai. vakarę, parapijos svet., Union 
avė. ir 18-tos gt. Kviečiame visus 
atsilankyti, kur turėsite puikų lai
ką praleisti prie geros muzikos. 
Kviečia Kliubas.

Visi žino, kad randasi 
rikoje lietuvių, kurie save mė
gsta vadinti komunistais. Jie 
leidžia laikraščius ir tuose laik 
Paščiuose vien tik niekina'tuos, 
kurie nepritaria komunizmui. 
Apie Rusiją tie Amerikos ko-1 
munistai prirašo devynes galy- pr£ šalį Bus tarus vieną-kitą 
jes. Ir vis net j—-•

giria ją

Viešnios iš Lietuvos
Jau ne. vienas 

(Reporterio, kas 
ponia Pikčilingienė. Manau, ne

kant tikėtus iškalno), o prie 
durių 75c. Tai negirdėtas pi
gumas.

i Kaip girdėti, Raudonos Ro
žės Kliubas delei tokio gero ir 
jiems brangaus koncerto turės 

’ yra klausęs nukentėti apie 200 dolerių ar 
tokia yra ta daugiau. Publikos buvo pilna 

svetainė.

susiriesdami ^odį apie jos misiją Amerikoj.
| P-riija PikčilingienšįK .sakosi 

'nJaT'tTdabar pasižiūrėkite kas atvažiavusi Amerikon rinkti 
atsitiko. Jų buvęs geras drau-'aukų palaikymui amatų ir 
gas, Antanas Kupraišis, parva-' gaspadorystės mokyklos mer- 
žiavo iš Rusijos, išbuvęs tenai gaitėms Lietuvoje. Jos misija 
pusantrų metų. Rodosi, komu- esanti grynai kultūrinė, o ne 
nistai turėtų jį ant rankų ne-' politinė. Ar toji misija tikrai 
šioti. Juk jis parvažiavo iš tos yra tokia, kaip kad apie ją kal- 
šalies, kurią komunistai laiko bama? 

’oeveik šventa žeme.
Antano 
lietuviai komunistai 
čia. Niekina jį ir nenori klau- valdžios pašalpos. Mes visi ži- 
syti, ką jis pasakoja. luome, kad Lietuvos kunigai

Kodėl taip yra? (pašalpos neduodavo tiems, ku-
Todel, kad Antanas Kuprai- rie nepūtė jų dūdos. O kadan- 

šis yra teisingas žmogus. Jo- gi jie šelpė kalbamą sąjungą, 
kių humbugų jis, matomai, ne- tai reiškia, kad ta sąjunga bu-

Vienoki Kai buvo valdžioje klerika- 
Kupraišio Amerikos lai, sąjunga, kurią ‘ atstovauja 

neapken- p-nia Pikčįjingienė, gaudavo iš

U

TAMOŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 26 d., 2:15 vai. po pie
tų, 1927 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Paš- 
konys kaime, Lydokių parap., 
ir valsč., Vilkmergės apskričio, 
Kauno gub., paliko dideliame 
nuliūdime tėvą' motiną, 2 bro
liu ir 3 seseris. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2943 Einerald Av.

Laidotuvčs įvyks Subatoj, 
Spalio 29 <1.,- 8:30 vai. iš ryto, 
iš namų į šv. Jurjrio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Tamošiaus Storto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Motina, Broliai 
ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yard* 1138r

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse ištar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

KĄ TIK IŠĖJO
Vėliausi lietuviški rekordai visiems gerai žinomų Chicagos artistų 

79481

«0037

4639 So. Ashland Avė
Chicago, III

vėl

mu- 
lab- 
visi 
be-

Ir vėl muzikos puota
Ateinantį sekmadienį ir 

ciceriečiai turės- progą išgirsti 
gerą programą—dainas ir 
ziką. Parengimas daroma 
daringam tikslui ir todėl 
artistai apsiėmė dalyvauti 
rods veltui.

Programe dalyvauja: Justas 
Kudirka, buvęs Lietuvos Ope
ros tenoras, Antanas Pocius, 
Bethoveno konservatorijos ve
dėjas, Antanas čiapas, barito
nas, Salomėja Čerienė, altas, 
Elena Rakauskienė, vietos žvai 
gždė, Ona Skiriate, pianiste 
mokytoja, ir šv. Grigaliaus 
choras, vadovaujamas p. Mon- 
deikos. Prie šių- artistų dar pri
sidėjo lietuvių .jš'allapinas — 
Povilas Stogis.

Kaip minėjau, šis koncertas 
yra duodamas kaip parama bai
gti mokslą medicinos studentui 
Antanui Rakauskui.

Koncerto pradžia 7:30 vai.

[vq vjiena klerj|ka}ų organizaęi- 
jų Lietuvoje.

I Kodėl kunigai, nudami Lietu 
vos valdžioje, rėmė sąjungą? 
Del jos kultūrinio darbo? Ne. 
Juk buvo Lietuvoje kitų kul
tūrinių įsaigų, kurių klerika
lai netik nerėmė, bet smaugė, vakare, Vieta —šv. Antano pa- 
Klerikalai (kunigai) ] “
remia šią sąjungą todėl, kad ji 
yra vienas įnagių palaikyti
jų galią Lietuvoje.

Kaip gafli pagelbėti šitokia 
organizacija kunigams? Viena, 
tokia v organizacija turi tam 
tikras moteris ar merginas, 
kurios jai dirbdamos gyvena. 
O juk žinote, kad, bendrai i- 
mant, šuva loja ten, kur laka. 
Taigi ve jums jau būrys kuni
gų agitatorių sijonuose.

Toliaus, pasirodymas prieš 
visuomenę: /‘žiurėlate, kokį 
svarbų, kokį naudingą darbą 
dirbame mes, ‘katalikės’ mo

rėmė ir rapijinė Svetainė.
*

Pereitą» šeštadienį 
ir draugai surengė 
minėti penkių metų 
gyvenimo sukaktuves • Antano 
Kaminsko, 1437 So. 49th Crt. 
Buvo gražių, mandagių svečių. 
Visi dailiai laiką praleido Žais
mes žaisdami ir kalbėdamiesi. 
Pasakyta kelios kalbos. Toast- 
masteriu buvo p. Stankovič. 
P-nams Kaminskams teko kuo- 
geriausių linkėjimų nuo visų. 
Kadangi svečių tarpe buvo ii 
svetimtaučių, tai kalbos buvo 

tery/s, vienok atsiranda viso-t sakytos angliškai. Raulas irgi 
kių bedievių ‘cicilikų’, kurie turėjo I 
pliauškia, buk kunigija ir jos amerikorviškai apie 
valdžia nesirūpinanti LietuVos kooperaciją.
žjnonjų, ypatingai biednuome- teikta dovana pinigais, 
nės, gerovė.” Lietuvos xvaldžia’ Šeimininkės, pp. zJankaųskie- 

. šelpė kalbamą kuniginę* mote- ir Kaminskienė, pagamino 
’rų organizaciją iš valstybės iž
do, iš pinigų, kuriuos sumokė
davo visi šalies piliečiai, — ir 
bedieviai, ir dievoti, ir katali
kai, ir protestonai, ir žydai,— 
bet kreditas tekdavo sąjungai,1 
kuri buvo ir yra klerikalų tar- * Ciceroje šiomis dienomis ėjo 
naitė.

Sąjungos narės, perdėtinės, 
samdinės gali važinėti ir važi- 

g ilėja po Lietuvą ir bevažinėda- 
mos ir besikalbėdamos gali’juk 
papasakoti gyventojams kaip 

į1 geras, kaip doras, kaip brangus 
g| yra tas ar kitas kunigas ir vi-

*
g i minės 

puotą ,pa- 
ženybinio

kalbėti. Jis kalbėjo 
“ženybinę

Jubiliejantams į-

skanių valgių. Kaulas daugiau
sia'ragavo grybų, nes jie jam 
labiausia patiko. Visi svečiai 
linkėjo pp. Kaminskams ilgiau
sio sugyvenimo.

* ♦ *
įkurti C i vi)

Trečiadienyje, spalių 1^, Die
vo Apveizdos 
tainėje-skleipe 
kių sąjunga rengė
Apie 8 vai. vakare 
apie 150 žmonių, 
buvo perstatytas kalbėti vieti
nis kunigas. Nors savo parapi- 
jonų tarpe, bet kažin kodėl ku
nigas išrodė lig nedrąsus. Ku
nigas pagyrė moteris, papasa
kojo komplimentų.

Toliau dainavo pp. Grikšiutė 
dainą “Oi greičiau, greičiau,” 
buvo iššaukta dainuoti antru 
kartu. Jočidtė sudainavo solo 
“Aš bijau pasakyti” Buvo iš
šaukta sudainuoti antru kartu. 
Trečias dainavo vyras (pavar
dės nenugirdau) solo “Garsi 
mus šalis.” Buvo iššauktas dai 
nuoti trimis atvejais.

Pagalios kalbėjo atvykusi iš 
Lietuvos Moterų Katalikių Są
jungos atstovė; p-ia Pikčilin- 
gienė, kuri sakėsi atstovaujan
ti 20,000 sąjungos narių. Pasa
kojo, kad sąjunga turinti ama
tų ir ukininkystės mokyklą 
Kaune, kurioje dabar mokinasi 
apie 100 lietuvaičių. Mokyklos 
mokestis esanti nebrangi — 
tik 5 doleriai arba 50 litų me
tams.

Papasakojusi apie sunkią tė
vynės ekonominę padėtį, kurią 
teko Lietuvai pakelti karo lai
ku, kalbėtoja maldavo aukų. 
Surinkta 73 doleriai su cen
tais. Antru atveju kalbėdama 
pasisakė, kad pirmiau dalyva
vusi ir politikoje ir buvusi pir
mojo Lietuvos Seimo atstovė.

Kadangi, kaip dėl tokios ko-

L1ETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Personai
■Aemenu Ieško___________

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

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

Phone Van Buren 2130 •

Svarbios prakalbos Antano 
Kupraišio North Sidėje » * • ’• *

Antanas vKupraišis ką tik 
grįžo iš Rusijos/ Jis Rusijoj iš
buvo pusantrų metų ir ištyrė 
Rusijos rojų. Taigi nedėlioj, 
spalių 30 d., 7 vai. vakare, Liuo 
sybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia avė.,
papasakos ką jis pats patyrė 
Rusijoj. O patyrė jis daug ir 
turi daug žingeidžių 
papasakoti. Todėl visi ir visos 
atsilankykite į šias žingeidžias 
prakalbas. — Rengėjai.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, katra myli teisingą ir 
paęįturin^) gyvenimą; esu 35 metų; 
negeriu, nerūkau. T. Z. S., P. O. Box 
2321 Hinsdale, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

Antanas Kupraišis

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip plcisternjnkns.

Chicagp Plastdting School, 
1123 Nf Ashland avė.

. Šiandien

dalykų

irBabravičiaus, Vanagaičio
Yozavito koncertas Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted st. Pradžia ly
giai 8 vai. vakaro.

Visi į koncertą! Ne tam, kac 
lonijos, prakalbų rengėjams pa- parodžius savo “duosnumą” ir 
sirodė $73 aukų permažai, tai < “parėmus” koncertą, bet tam, 
pradėta prašyti 
sudarius nors 
Maldavo aukų 
”Dar septynių 
šių,” girdėjosi 
kalbant. — M.

I Iš lietuviy liuterony 
veikimo

daugiau, idant kad pasigerėjus tokiu dainavl- 
šimtą dolerių, mu, kokį mes, Amerikos lietu- 
ytin įkiriai. viai, savo gimtoje kalboje re- 

stoka, dar še- tai teišgirstame. Bet tam, kac 
kolektavusius pasijuokus iš pačių savęs, kai 

mus dainuos Vanagaitis; 
pasijuokus iš savo gyvenl- 
kurį vieni yra linkę skai- 
“tragedija”, kiti “komedi-

kalboje paaiškino' nininkas, vienok kai tenka klat 
padėtį ir pažymėjo sytis jo vieno per porą valandų 

kad ji šiandien gerai arba ilgiau, tai pasireiškia lyg 
monotoniškumas, nors ir taip 

pasikėlė uždanga ir dar puikiai dainuotų daininin-

AR JUS NORIT DARBĄ?

Ar jums reikalingi pinigai?

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

MR. ANTHONY 
Rm. 1514

134 N. La Šalie St.

REIKIA patyrusio shear men, nuo
lat darbas, gera mokestis, ateikit 
anksti darban. RUBIN M ETA L & 
IRON WORKS, 1900 W. Carroll Avė.

REIKALINGAS žmogus valymui 
biznio namų. 1464 Indiana avė.

Furnished ^0<]>11tls
KAMBARYS ant rendos vienam 

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

PARENDAVOJ1MUI kambarys, 
garu šildomas, šviesus ir didelis. 
K. žilinskis, 1247 50th Gt., Cicero, 
111.

For Rent
RENDAI automobilių taisymo ša

pą arba garadžius. Atsišaukit i Sto
rą. 3200 So. Halsted St.

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

apie 
kad 
mo, 
tyti 
ja.”

į luinuos Babravičius, tas 
pats Babravičius, kurio koncer- 

Pereitą sekmadienį Draugys- tus atlankę niekuomet nesigai- 
tė Lietuvių Liuteronų turėjo Įėjome. Dainuos Vanagaitis, 
vakarą, kuriame buvo stato- kurio parengimuose tiek daug 
mas scenoje veikalas “Kupro- smagių ir malonių valandų tū
tas Oželis”. Turiu pasakyti, rėjome.
kad vakaras buvo puikus. i Akompanuos Yozavitas. Pa- 

Reikia duoti kreditas kalba- skambins keletą dalykų taipgi 
mai draugijai, kad taip pavyz- Yozavitas.
dingai ji sugebi surengti va- Ypatybė šio koncerto ta, kad 
karus. 'Vįsup'irma draugijos jis bus įvairus. Nors ir geriau- 
pirmininkas atidarė vakarą ir sius yra muzikantas arba dai- 
trumįpoj 
draugijos 
tą faktą, 
stovi.

Vėliau
pasirodė musų vaidylos. Vaidi- kas, kaip dainuoja Babravičius, 
nimas pavyko labai gerai, ge- Ale kai programą išpildys trys, 
riau ir būti negalėjo. Už tai tai jau mėnotonumo nebus, 
užsipelno aukštos pagarbos p. Babravičius, Vanagaitis, Yoza- 
M. Kasparaitis. Turiu pasakyti, vitas... vėl vienas ir kitas, ir 
kad Kasparaitį nesekai ištiko trečias. Ir vis išpildyta, sudal- 
dirbtuvėje nelaimė pirštas ta- nuota taip gerai, kaip tur būt 
po nuplautas. Bet nežiūrint to, kiti lietuviai dainininkai Ame- 
jis nepaliovė dirbęs šiam va- rikoje nesudainuoja.
karui. Pats dirbo ir kitus mo- Taigi visi, kas galite, šian- 
kino scenos srityje, ir 23-čią dien į Babravičiaus, Vanagal- 
spalių Meldažio svetainėje pasl- čio ir Yozavito koncertą! 
rodė kaipo geras aktorius.

Toliaus turiu pasakyti, kad 
lietuviai liuteronąi yra labai 
malonus ir simpatingi žmonės. 
Apseina mandagiai ir tvarką 
palmkę pavyzdingą, 
siems atsilankiusiems 
karą.

Buvęs ir viską

j balsavimai, kad 
Service. Už tai varėsi policijos 
ir ugnegesių departamentai. 
Civil Service platformė 
didžiuma balsų. Reiškia, 
jau nebus galima gauti 
ninko arba ugnegesio 
taip “yzi”, ' kaip pirmiau. Da
bar reikės kvotimus laikyti.

Ar tai gerai, ar blogai, paro
dys ateitis/ Vienaip gerai, ki-

perėjo 
dabar

darbo

su kunigija.
Butų galima ir plačiau 

tyiti, kaip po priedanga 
nai” kultūrinio (Jarbo vadina- taip išrodo blogai, bot petuvius 
mos katalikų organizacijos tik- šis tarimas privers pasimokyti, 
renybėje tarnąvo ir tarnauja1 ♦ * ♦
politiniams Lietuvos kunigų' Tėvai, kurie ’ norėtų* savo 
siekiams. Ir kai šiandien po vaikus palavinti lietuvią kal-
Amerikos kolonijas važinėja p. boję, dainoje, muzikoje, žais- 
Pikčilingienė ir pasakoja, kad mėse, lai tėmija tolesnius pra- 

* jos misija esanti “grynai” kul- nešimus ir prisirengę lai leidi 
/ turinė, tai tokios pasakos ne- žia vaikelius į tokią draugijėlę.

atatinka tikrenybei. — Report. * * *

išdės- 
“gry-

Ačiū vk 
į šį va-

matęs.

—Reporteris.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Kliubas rengia koncertą su šo
kiais spalio 30 d„ J. J. Ažerskio 
svet., 460(1 S. Paulina st. Bus pui
kus programas, dainuos 5 solistės, 
dainuos visos lietuviškas dainas. 
Taipgi skambins piano solo p-lė B. 
Bredžiutė. Malonėkit visi atsilankyti. 
Pradžia 4;30 vai. po pietų; įžanga 
ypatai 50c. Užkviečia Komitetas.

li DIDELI, šviesus kambariai, 
naujai dekoruoti, puiki transporta- 
cija, galima tuojau gyventi, $30 i 
mėnesi. 451 W. 38 St. Tel. Stevvart 
6424.

5 KAMBARIU fialas rendon, sun 
parlor, uždaromi palčiai, karštu 
vandeniu šildomas, $47 į mėnesį.

4704 W. 13th St.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU $850 grojiklj pianą 
už $110, sykiu suoliuką ir rolėlius.

6136 So/ Halsted Street 
1-mos lubos

PARDUOSIU Angelus grojiklj pia
no su suoleliu, cabinet ir 41 rolelių 
už $120, liktai už cash pirkėjams. 
Pasimatykit su GEORGE JORGEN- 
SEN, 1120 So. Halsted St., 1 fl.

(Continuod c.n page 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

Financial
Finanaai-Paakoloa

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 
miai ant viškų, kieto medžio trimas
ir grindys, fumns šildoma.

5940 So. Hermitage Ave.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

(Continued from page 7)

Exchange—Mainai

NAUJIENOS, Chtcago, £IL

PARDAVIMUI gerhs pianas pi
giai. Atsišaukit, 2430 S. Austin blvd.

GROJIKUS pianas, gražus kol
bai, pirmos klesos stovyje, Art (Po
loniai išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus j 90 dienų, roleliai. 
suoliukas ir karpetukas dykai pil- j 
kėjui. George Kimberley, 6512 So. ' 
Halsted St. Ist floor.

———————^1 ■■■■ ■■ w dtt 
Furniture & Fixtures 

Rakandai-įtaisai

MAINYS
Groseme*. 
Bučernes. 
Lotu?, 
Automobilius

ANT
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canul 4<>t>0

LOTAI
KAS nori gauti gerų barge- 

nų prie Marųuette Pni;ko IX)- 
TŲ, tai pasiskubinkite, liktai 
keletas palik).

A. N. MASULIS 
6641 So. Western Avė., 

Republic 5550

Real Estate For Sale

BRIGHTON Park. Pardavimui 
muro namas su soft drink parloro 
bizniu, arba mainysiu ant mažes
nio namo arba lotų prieš Crane Co. 
dirbtuvę. 4235 S. Kedzie ave.

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

Merrimac 1663

KUR jus nupirksite mūrinį bunga- 
low kaip šis už $9500? H kambarių, 
2 ekstra kambariai ant viškų, aržuo
lo grindys ir trimas, furnas šildomas, 
stikliniai miegojimui nprčiai, 37‘/6 pė
dų lotas, 2 karų garažas, gera trans- 
portucija, tiktai $1500 cash. Atsi- 
šuukit 3717 Armitage Avė. arba te- 
iefonuokit Spaulding 4280. Charles 
Jarchovv, Reultor.

Real Estate For Sale 
NamaLŽemS Pardavimui

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

Mes perkame 
Lietuvos Bonus 
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

TA1SOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bik 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pusi 
mus. Taipgi turimo naujus pirmos1 
rųšics rakandus

Coluinbus Purk Furnitūra Co.
5655—57 W. Madison i

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

$179 pnrloro kambario setas, mo
hair, $95.

$75 \valnut valgomo kambario I 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setus, 
$22.50.

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

Buvus California Samplc Furn. Co.'

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

MAHQUETTE PARK 
Naujas 10 flatų namas, vi- 

Tt.UU(,:ol.'0319 is* Batai išrenduoti. Rendos 
$595 į mėnesį. Kaina $55,00(1.

Parduosim arba mainysim 
ant gerų lotų. Matykit mus. 

A. N. MASULIS 
6641 So. VVestern Avė., 

Republic 5550

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

GRAŽUS mohair pnrloro setas 
$50. Puikus walnut mlegruimio se
tas, $45. 7 šmotų vvalnut valgomo į 
kambario setas, $40, 2 \Vilton kau
rai, $20 kiekvienas. Atsišauki! bile 
kada. Avaiiable Storage Co., 7732 j 
Stony Island avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas medinis bungalovv, kieto me- 
Ižio Irimas ir grindys, filmas šil
domas, geroj vietoj, kaina $7000. 
mokėti $500 ar daugiau, šaukit sa-1 
vininką, 6024 S. \Vinchester avė. 
Rod CJiff 2570.

Business Chances’
_____ Padavimui BĮzniai__________

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

4251 Cottage G rovė ave.

PRIVERSTAS parduoti mūrinį 2 
flatų namą, 2744 S. Kedvale avė, 

1 I—4 kambarių, $9500, išmokėjimais. 
Atdara apižurėjimui subatoj po pie- 

JU ir nedėlioj rytą. 
KOIIOUT BROS., 

6208 W. 22nd St., 
Berwyn 1101

BARBERNĖ, 4 krėslai pardavimui 
pigiai. Geriausia vieta West Sidėj. 
1610 W. 47th St. Arti Ashland Avė.

HAUL1NG biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro- 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3*4 tono sunkumo perveži
mas.

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

ALBANY Park kampinis, 12 apt. 
namas, už 2 blokų visa transpor- 
taciia, privntiški porčiai, jardas, 
2—4 kambarių, gatvė cecmentuota, 
savininkas perduos labai pigiai ar-i 
ba paims 2 flatų namą ir cash. Ma- i 
tykit savininką. 5027 N. Bernard 
St., 2 blokai į šiaurę nuo Lawrence 
avė.

KAIMAS 
MIESTE 

, Nepaprastos 
sužiedotinės

Namas, sveikata, oras — 
žmogaus didžiausi turtai

Viską 
Duodam
Kartu 

PAAIŠKINIMAS:
. Namas — 7 kambarių

Sveikata iki galo
Oras tyriausias

GERIAUSIOJ VIETOJ!
ČIKAGOJ 

Žmogus ieško laimės 
Didžiausi — gyvenime 
Turtai — užsigančdinimas

Rasit čia
Klauskit apie

f tuos turtus.
Viską duosime Jums 
už mažą
Skalsingų kaina.

Tik $3500.00
Tolesnių žinių gausite 
ant vietos.
šaukit savininką

CANAL 4960

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Westem Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana,1 viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. 1. Novalj, 
4010 W. 26th St. '

KĄ TIK UŽBAIGTAS
6. kambarių mūrinis bungalow, 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, huvininkas ir 
budavotojas. 9738 So. Robey Street, 
Beverly 6954.

6 FLATŲ muro namas, garu šil
domas, jplaukų $540 per mėnesi. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arna bo- 
nais. Netoli Rock Island* stoties ir 
paikų. 71st ir Steward Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993.

NEPRALEISKIT PROGOS
2 akrai žemės ir naujas 4 kamba

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

PARDAVIMUI naujas 5 kamba- 
I rių murlriįs bungalow, ugnavietC. 
(knygynas, garu šildomas, stikliniai 
■ porčiai, gražiai dekoruotas.

Savininkas
8121 Prairie avė.

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

GROSERNĖ ir delikatesen. ledau- 
ne, svarstyklės, cash registeris, elek
trinis kavos malyklis, 2 counter’iai ii 
lentynos, parduosiu po vieną ir pi
giai. 2612 W. 47th Street.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė i 
ir cottage, $3500. bargenas. 3701 
Emerald Avė., O’Reiily. Dearborn < 
7680.

------------- PARDAVIMUI — rinktinas biz-
5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow,. nio kampas, trys frontai, 138x66 

2 karų garažus, atiduosiu už $8300, pėdų, 51x60 i>ėdų, 132x60, OO’/a 
tiktai biskį įmokėti, arba mainysiu pėdų, ant užpakalio loto 2 edition j 

'ninm .’errace, 2 blokai nuo
I. C. Pasiulykit patys, C. F. Edson, I jas 2 flatų narnąs.
240 E. Delaware PI. j Western. Tas nąinas yra puikiau

sias ir bus pųpluotas už $5000 
cash, kitus išmokėjimais, 3 karų 
garažas, atneš $275. j mėnesį, 40 pė
dų l^tas, 2—6 kamb. apt. skiepas, 
moderniškas. Pinigai investuoti j 
tuos namus pasidvigubins į porą 
metų. T. H. Evans and Co., 7100 N. 
VVestern ave.

Ūktai bisK| pnoKeii, arna mainysiu pėdų, ant užp; 
i lotą. 2929 N. Mason avė. Berk-' North Avė. T< 
shire 5201.

12 FLATŲ mūrinis namas, 71 St. 
ir Eggleston, rendos $10,700 į me
tus, pigiai, 5H sykių rendm Ge
riausioj vietoj. Savininkas, /519 S. 
Halsted st. Radcliffe 2520.

PAILSI DUODA restauranas, ge
rai darantis biznį. Priežastis patir
si! ant vietos. 1403 S. Jefferson st.

DIDELIS bargenas: greitam par
davimui bučernė ir grosernė. Išva
žiuoju j farmas. 2159 W. 22nd pi.

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, medinis na
mas cementiniu pamatu. Savininkas 

5233 Emerald avė.
Yards 1070

ŽEMIAU KAINOS $4500
Pastatytas savininko gražus nau- 

, prie Devon-

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

Tel. Cominodore 4253 
11400 Front St.

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

LIETUVIAI 
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalow, jus galit juos 
įsigyti įmokant tik $1000, o kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Kam mo
kėti rendą, jf.ad šituo* budu jus ga
lit turėti 4 arba 5 kambarių bun- 
ga!ow, su uždaromais porčiais, mū
ryta vana, aukštu skiepu ir viškais. 
Yra visi įrengimai ir moderniški 
parankumai, lotas 40y 128.

K. RICKER. 
2458 S. St. Louis avė. 

kampas 25th St.

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
flatų mūrinis namas, netoli vienuo
lyno, išsimaino ant mažesnio namo 

1 nežiūrint kur ir kokioj vietoj ne- 
i bus. 

MAINYSIME 6 kambarių muri-
PARDAVIMUI bučernė arba sa- nį naują bungalovv į lotus, mažą 

vininkas mainys į karą. Parduosiu biznį ar į mažą namą. Ta bunga- 
pigiai už teisingą pasiūlymą. Prie __ 
žastis — liga. 4550 So. Kedzie avė. ave. apielinkėje. Del platesnių ži- 
Republic 4570. uių kreipkitės prie Western Ave.
------------ --------------------------------- ' Realty Co., 6953 S. Western ave.

low randasi Ga-čios- ir Crawford

PARDAVIMUI saliunas. Esu pri
verstas parduoti, nes turiu du biz
niu. 1711' No. Ashland avė. Our

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. Western avė. 
-----------------------------------------<

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

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marquette Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsb'vventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus,J mokėsite už savo 
namą.

Phone Hcmlock 8300

PARDAVIMUI delikatesen ir 
groscrio krautuvė. Geras biznis. Pi
giai. 1010 W. 69 St. Tel. Triangle 1 
1544.

KRIAUČIAI nepraleiskit šitą pro
gų, nes parduosiu už pirmą pasiū
lymų pigiai Cleaning štorą, Hoff- 
man mašina ir taip tolinus. 4 kam
bariai pagyvenimui. 4544 S. Cali- 
fornia avė. Phone lafayette 8857.

Golden
Rule:

Honesty — Best Policy
Trade 

At Cash Price

KAMPINIS 0 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.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

jus galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
renda jus galit įsigyti nuosavą na
mą, 5 iki 9kambarlų mūriniai bun- 
galow ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tlle stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

PARSIDUODA soft Brink pa r Jo
ris. Savininkas turi du bizniu, vie
ną turi parduoti. 147 E. 107th St.

KRAUTUVĖ su namu pardavi- j 
mui arba mainysiu, arba skyrium' 
parduosiu. Biznio daroma $2500 į 
mėnesį. 2 flatai 6 ir 4 kambarių ir 
3 kambariai užpakalyj krautuvės, 
2 karų garažas. Bargenas.

4015 S. Artesian avė. 
Lafayette 1762 '

in wonderfull shape. 
Furnace Heat 
Anual Rentai $1450

Price $12000.00
For Brick Blg.
in Marųuette Manor 
Auburn Park 
Austin
For particulars cacll 
(hvners authorized 
representative:

Canal 4960

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalow, 
geroj apielinkėj, i blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Berwyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tol. Riverside 6097

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

Matykit mus.
A. N. MASULIS 

6641 S. Western avė. 
Republic 5550

gera 
mainysim 
mažesnio

ateitis, 
ant 
na-

PARDAVIMUI ice cream parlor 
ir žurnalų standa, naujos mados 
fikčeriai, pilnai viskas j rengt a, lie
tuvių apielinkėj, parduodu pigiai 
iš priežasties ligos. Joseph Duris, 
1733 S. Halsted st.

PARDAVIMUI delikatesen su 4 
kambariais iš užpakalio, netoli 2 
coal yardų ir 1' freight house, $20 
renda. 532 W. 47th St.

2 FI^ATŲ medinis namas, cemen
tiniu pamatu, 50 pėdų lotas, furna- 
su šildomas, 3 kąru garažas, įplau
kų $100 į tnėn. kainu $8750, $2000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Del 
nutarties šaukit Vincennes 8211, 
7240 Perry Avė.

PARDAVIMUI pigiai saliunas. 4 
kambariai pragyvenimui. Renda pi
gi. 3236 S. Lime St.

61 St. ir Michigan avė., moder
niškas 6 flatų namas, po 6 kamba
rius, garu šildomus, elektra, naujai 
dekoruotas, su $4000 galit veikti, 
arba mainysiu i ką nors mažesnį. 
H. T. Coleman & Co., 5857 S. State 
St. Tel. Wentworth 5702.

AR žINQįTE 
kad geriaus būti menkiausiu 
biznierių, negu geriausiu šapos 
darbininkų. Taigi pasinaudokit 
šita proga patapti biznierium, 
nes svarbi priežastis priverčia 
mane 
sernę 
siu. 
jinio 
lotų, 
bilio,
nereikalinga. Turi būti parduo
tas iki Oct. 30 d., 1927.

paleisti gerą gro- 
* su bučernės aisbak- 

Duosiu ant išmoko- 
arba mainysiu ant 

morgičių, pianų, automo- 
deimantų arba kas jums

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7960, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 8550 N. 
Cicero Avė.

už

niu
rnu-

4503 S. Hermitage avė.
Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių, ice cream ir mokyklos 
įrankių krautuvė; tarpe dviejų iikp 
kyklų ant kampo. Geras biznis, 5 
kambariai pagyvenimui, rendos tik 
$40. Listas. 1730 S. Union avė.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile vai
nos, elektrinės ledaunės, garu šiL 
(lomos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone BeverJy 7900.

PARDAVIMUI 5 kambarių nabjas 
mūrinis bungalow, 2 karų garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai biskį įmokė
ti, kitus kaip rendą, mainysiu į lo
ta; savininkas 9819 Eberhart Avė., 
Chesterfield 6021.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

4815 N. Trlpp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

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

5059 Carmen avė., 2 flatų, 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky avė.

Pdisade 0029,

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyveniniu? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namų 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
iųs galite nusipirkti 5 kambąrių 
būngalow, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra jnni- 
rvta prosinimui Jcnta ir t. t. 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vietos, 

arba pašaukit Rex Realty 
Mortgage (’o.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

Turit

Rašykit 
and

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

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marquctte bulvaro, netoli lietu
viu bnžnvčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500. kilus kai n rendą. Sa
vininkas/ Hcmlock 4900.

12 APARTMENTŲ nnmns, 2934 
Belle Plaine avė., po 4 kambarius, 
oirmos k.’esos, lotus 50125, neto
li 2 karu linijų. Tikras pirkinys, 6 
sykius rendos. Savininkas Bucking- 
ham 0877.

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

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, G—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendy $6540, su $40,000 galit veik
ti, kaina $53,000, prilipsiu lotus kai
po įmokėj'imą. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvfoi’Ū rtVe. Irvlng 2634.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namą, z 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE 
PAS MUS 

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

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

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

tur- 
tele

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

10 FLATŲ 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 gaJite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai (rengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas 
mo

gaus lengviausias išmokėji- 
sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tilo vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125, kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių bungalow, kurie randasi 
netoli Marąuelte Manor, o kitus 
mokėsite kaip rendą.

' Phoi^e Hemlock 8300

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

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė.
Kedzie 7891 i

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. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. i 
Belmont 2407.

Miscellaneous

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža i visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, lik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. % bloko į pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 3O'x'12<>, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos suhatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAI), 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai gerbj apielinkėj, 
kaina $14,5b0, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. šaukit savininku. 5910 
Irvlng Park Rlvd. Kildare 8091.

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva- 
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

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

Southend Pluinbing & Heating 
Supply Co. r

2108 So. State St.« 
Tel. Caluinet 4200

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
. porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Western f.onstruction 
Co.. 6559 S. VVestern avė. Phone 
Hemlock 3768.

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užslkamšykit langų sky- 

' les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
i tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy- 
' kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau-1 
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai; k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis* lotas, gatvė ir kiti 
įrenginiai, netoli geros trimsporta- 
cijos, tik biskį jmokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925.

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

?-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

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

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t. 

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus ' 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

TURIU pinigų investavimui j 
chattcl morgičius, mėnesinei mo
kamas notas, mašinas, fjkčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ar kitus biznius. F. BOLAND 7th 
fl„ 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

■ .... ■■ — . ....... .. ................................../ ---------------------

NORIU gauti ant pirmų morgičių 
$1500.00. Namas vertas aštuonių tuk 
stančių. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 994.

ANTRI MORGIČIAI
Dykai

tEALTY

6805 S.

aprolkavimas

MORTGAGE

Western Avė

CO.

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

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam 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 PainHng
- & Hardware (k>.

Vfalevojam ir popteruojam. UiJaikom 
malevą, popierą. stiklus Ir t t 

3149 So.‘ Halstpd St 
Phone Yards 7282

J. P RAMANCIDNTS

STOGDENGYSTČ . 
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chlcagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4Į55 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—87t0 

Cbicago

ELECTRIC K0NTRAKT0R1US
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Vietory 7452

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

5429 S. Ashland avė.
Arctic Construction Co. \

. General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
npskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį 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

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, bfelikate.ssen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumaa. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 Sc. State Street

MES turime kelętą tūkstančių, 
curiuos galima arba paskolinti ar
ia pirkti antrus- morgičius. M. J. 
tiras, 3335 S. Halsted st.

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK ĮMOKĖTI

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskait I ia vinuis dykai.

Tel. Triangle 8234


