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100 žmonių žuvo per

Meksikos maištininkų va 
das Gomez sušaudytas

Žuvo Amerikos aeronautas 
iškilęs 43,000 pėdų-j dausas

100 žmonių žuvo dėl pot- Gomez, Meksikos maišto 
vadas, sušaudytasvyniu rytuose

Naujojoj Anglijoj padaryta 
50,000,000 žalos. Daug žmo
nių likę be pastogės, vargsta

Taipjau sugauti ir sušaudyti 
keli kiti maištininkų vadai, 
gen. Gomezo sėbrai

Balonistas, iškilęs 43.000 
pėdę, žuvo

Kap. Gray, armijos ueronau- 

tas, rastas nukritusiame l>a- 
lone nebegyvas

SPARTA, Tenn., lapkr. 6.— 
Bandydamas sumušti visus 
aukščiausiai batonu iškilti re
kordus, žuvo armijos aeronau
tas kap. Havvthorne C. Gray.

Balonu S-80-241, kap. Gray 
praeitą penktadienį pakilo auk
štyn iš Scott stovyklos Belle- 
ville, Illinois. Vakar jo subliuš
kęs balonas buvo farmerio vai
kų rastas nukritęs j medį neto
li nuo Stiles, septynias mylias

Balono krepšy 
negyvas drąsus

BOSTON, Mass., lapkr. 6. — 
Associated Press surinktomis 
žiniomis per pastaras lietaus 
audras ir kilusius dėl to dide
lius potvynius Naujojoj Angli
joj yra žuvę daugiau kaip šim
tas žmonių gyvasčių.

Materialiniai nuostoliai sie
kia, turbūt, daugiau kaip 50 ‘ 
milionų dolerių.

Daugiausiai yia nukentėju
sios Vermonto ir New Hamp- 
shire valstijos.

Tuo tarpu upių ir jų prieu- 
pių vandenys vis dar kyla ir, 
išėję iš krantų, užlieja naujus
sJėnesni/ vietų plotus. Prarno- Gonzalė.s, kurs statė savo kan- 
nės daugely • vietų visai parali- didaturą į Meksikos preziden- 
zuotos, susisiekimas keltais ir tus ateinančiuose rinkimuose, 
geležinkeliais sustojęs. Dauge- su savo sėbrais p;hkėlė maištą 
lis žmonių, tvanų išvytų iš sa- prieš esamąją 
vo gy vėmimų jų vietų, liko be 
pastogės ir vargą kenčia. Vy
riausybės imasi priemonių ne
laimingiems pagalbos teikti.

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 6. — Generolas Arnulfo 
Gomez. vyriausias maištininkų 
vadas, ir jo giminaitis Francis- 
co Gomez Vizcarra vakar buvo 
sugauti, karo teismo pasmerk
ti ir ant tų pėdų sušaudyti.

Juos suėmė federalinės ka-
1 riuomenės vadas, generolas 
Gonzalo Escobar. ties Teocelo, 

Cruzo provin- 
Escobaro ka- 

gaudė maišti-
cijos srity. Gen. 
riuomenės dalis 
ninkus jau nuo 
nos, .taigi nuo laiko, kai gen.

Anglijos kunigai ima 
pripažint evoliucija

buvo rastas 
aeronautas.

Barografas
lono buvo iškilta daugiau kaip 
48,000 pėdų į dausas, kur šal
tis siekęs tarp 40° ir 80° F. 
žemiau zero. Tokioj aukštumoj 
oras taip skystas, kad jau 
sunku kvėpuoti, ir lakūnas tu
rėjo dėl to užsidėjęs ant burnos 
oksigeno kvėpuojamąją maską. 
Maskos junginį su oksigenu 
rasta betgi nutrukusi. Gal būt 
tad, kad aeronautas mirė dėl 
stokos oro ir šalčio, nes šiaip 
jo k imas sveikas ir neatrodo, 
kad jis butų užsimušęs, jo ba
tonui nukritus.

parodo, kad ba-

Sugavo Burns’o delektivy 
agonturos vadą

valdžią.
n, Gomez, sako, 

prašęs, kad jis butų pargaben- 
itas į Meksikos Miestą ir čia; 
teisiamas, teeinu gen. . Escobar, 
eidamas karo Įstatymais, atsi
sakė tatai daryti, i

I .įkų viršilos čia pat pabaigė sa
vo dienas.

Kaltinamas dėl Teapot Dome 
bylos jurymenų papirkimo; 

‘ antro dar ieškoma

VVASHINGTONAS, lapkr. 6. 
— Ieškomas visur Douglas S. 
Catchim, vietos Burns’o detek- 
tivų agentūros direktorius, va-

ir maistiniu-, kar buvo suimtas laivyno ka-
I įsi i < rn ’ t............. ♦ ii 

I Pacific and Atlantic Photo i

Lobingasis Dėdė Šamas
Gruodžio mėnesį svetimai kraš

tai supils jam į kišenių arti 
1OO m i Įloti ii doleriy

VVASHINGTONAS, hyikr. G. 
— Gruodžio mėnesį svetimos 
valstybės į Dėdės Šamo kišenę 
supils bendrai $96,574,000 kaip 
savo karo skolų dalis. Viso per 
šiuos metus užsienio kraštai 
sumokės $163,586,000, o dar 
liks kalti $11,700,000,000.

Gruodžio mėnesį - dideliausią 
sumą sumokės Anglija: $92,- 
575,000; toliaus čechoslovaki- 
ja — $1,500,000, Belgija — 
$1425,000, Lenkija— $1,000,- 

.000. Mažesnėmis sumomis dar 
sumokės Estija, Latvija, Lietu- 

■va, Suomija ir, Vengrija.
Rusijos kaltus jum 250,000,- 

000 dolerių ir Armenios $16,- 
000,000 Dėdė Šamas dabar lai-

Samuel Sęhwai'tzbard (kairėj) ir jo advokatas Paryžiaus ko jau kaip “bad debts”, t. y 
teisme. Sęhwartzbard buvo teisiamus už nušovimą ukrainiečių va
do gen. Simo Petluros, kurį jis nušovęs keršydamas už Petluros 
kareivių surengtus žydų pogromu?. Schwartzbard liko išteisintas.

tokios skolos, kurių jis nebesi 
tiki gauti.

Iš Vilniaus Krašto
Gudų užuojauta lietuviams

raštą

Partija) 
atsiuntė 
laikina- 
komite-

Lietuvių komi*

gudų valstiečių

135 kiny motery ir vaikyiKasykly darbininky strei 
užmušta

---------------------- . (

Sovietų amnestija kri
minaliniams nusi-

< kalteliams

VlLNIUfi. ---- Del yiiusin jf'-.1
Vilniaus krašto lietuvių sueini- 
mų ir dėl mokyklų uždarymų 
gudų valstiečiu partijos (Bic- 
laruskaja Sielanskaja 
centralinis komitetas 
šį užuojautos 
jam Vilniaus 
tui:

“Laikinajam 
tetui Vilniuj. 

“Centralinis
partijos komitetas šiuomi siun
čia savo tikrą širdingą užuo
jautą per Laikiną lietuvių ko
mitetą lietuvių visuomenei, 
kuri pergyvena represijas, nie
kuo nepamatuotus visuomenės 
veikėjų areštus ir švietimo dar
bo trukdymą.

Tegu paskutinių dienų įvy
kiai užgrudys broliškos lietu
vių tautos dvasią, kuri kovo
ja už savo teises.“

“Hromados” byla.
VILNIUS. — 

lenski
dų “Hromados“ 
baigtas šio mėn. 
ko kaltinamiems 
kaltinimo aktai. Iš viso kalti
nama apie 110 žmonių, jų tar
pe trys seimo atstovai: Ta
raškevičius, Rak-Michailovs- 
kis ir Miot’a. Byla bus nagri
nėjama Vilniuj kitų metų va- 

ir, pasak 
laikraščio, mesianti įdomios 
šviesos Į metodus, lenkų val
džios taikomus prieš gudų ju
dėjimą.

žiniomis,

kas Coloradoje
Nelaimė Šanchajuj, kur, na

mams sugriuvus, palaidota 
500 mitingavusių darbininkų

Vyriau.-y be žada imtis griežtų 
priemonių streikui patremp
ti; susikirtimas su streiki
ninkais

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr.
— Kiniečių Šanchajaus mie

sto daly vakar • atsitiko didelė 
katastrofa: sugriuvo trijų ank
stų namas, griuvėsiuose palai
dodamas daugiau kaip 500 as
menų, kone išimtinai moterų ir 
vaikų. 135 jų buvb iš griuvė
sių išimti nebegyvi. Daugiau 
kaip 200 bino sužeistų, 
lis jų pavojingai.

Trečiame tų .namų 
buvo salė, kur tekstiles 
ninkes — daugiau kaip 500 jų 
— buvo susirinkusios i

6.

aukšte 
darbi-

MASKVA, lapkr. 6. — Ryšy 
su dešimties metų bolševikų 
revoliucijos sukaktuvių šventi
mu vakar buvo paskelbtos nu
sikaltėlių am nešta vimo sąlygos. 
Pasmerktiems sušaudyti, ta 
bausmė bus pakeista dešimties 
metų kalėjimu, o 
konfiskuotas. Nuteistieji dau
giau kaip metams kalėjimo bus 

jiems du 
Nuteistieji 

traukiasi, esąs mažiau kaip phsei metų kalėji
mo bus tuojau paleisti. (Darbi- 

» armijos 
j kasyklas -bei laivyno nariai, nuteisti ma-' 

kalėjimo, L

DENVER, Colo., lapkr. 6.— 
Valstijos vyriausybė vakar vėl 
paskelbė, kad I. VV. W. organi
zacijos iššauktas kasyklų dar- paleisti, atsėdėjus 
billfnkų streikas, kurs jau trys 
savaitės kaip 
neteisėtas. Ji žada įspėti strei
kuojančius angj iaikasJųs, kad ninkai ir raudonosios 
jie tuojau grįžtų į 
dirbti, o jei ne, tai pavartosian- žiau kaip metams 
ti griežtų priemonių streikui bus tuojau paleisti.

trečdaliu termino.

Vakar įvyko neramumų

Przegląd Wi- 
tardymas gu- 
bylos busiąs 
pabaigoj, po 
busią įteikti

1 . .jų turtas *sario ar kovo mėn. i

Manoma kad 86 asme
nys žuvo laivo katas

trofoje (

[Amnestija, kaip jau buvo 
t,es anksčiau pranešta, liečia tik

SYDNEY, Australija, lapkr. 
6. — Manoma, kad • pervazo 
laivo Greycliffe katastrofoj 
žuvo iš viso -86 asmenys. Iki 
šiol jau surasta 35 
dar 51 buvusių jo 
pasigendama.

Laivas Greycliffe
įeitą ketvirtadienį vietos uoste 
1 britų garlaivio Tahiti užgautas 
|ir paskandintas.

' 40,000 vokiečių tabako 
darbininkų streikas

_ __________ naujai (yOlora<^° Fuei and Iron kompa- kriminalinius nusikaltėlius. Po- 
dai bininkiu unijai suorga-nizuo- nlJ°s Rnkhvin Canon kasyklo- utiniams kaliniams jokios 

buvo mis Las Anim«« kauntėj. Apie nestijos nėra.] 
-■ [i|keturi ar penki šimtai streiki- /

mitingo žhiyvfis susto- Xg|bi-' $36,C0»,0°° auksu eina i
viršininkėms pontimnaų n kasyklų saigyoi- Rr«’/iliia

nių, įėjo į kompanijos “prapet-| i>i<tAiiij<j
tę”. Sustiprinę savo jėgas kom-' 

ant rantroiPani-,os tl,rto Onėjai puolė1' 
sutriuškino naujo streikininkus ir, pliek-

am- kūnai, bet'reivių barakuose ’ Hampton 
Roads, Va. • , »

Karo departamento prane- Į Catchim kaltinamas dėl pa-, 
i posėdi-'

li. Kai visi klausimai I__
apsvarstyti ir išynkta llnijo8iiketuri ar penki šimtai streiki-

simu tapę sugauti dar šie mai- pirkimo prisiekusiųjų posėdi- j0 nauįoms <avo 
štininkų vadai: gen Adalberto ninkų (jurymenų) paskelbusio HpJod‘U(;li- čia grindvs n(s 

_ lalacio, Salvadore t.astanos ii la|iejaUs skandalo Teapot Dome|beatlaikė sunkenybės, ir įgriu-
maj. francisco Meza Perez. Ve- byloj, kuri dėl to buvo praeitą 1
lesniu pranešimu visi jie buvę Įantradienį nutraukta.
pasmerkti ir sušaudyti. j <

12 banditų krito susikir-ipapirkimo kaltininko, 
time su kareiviais 

NUGALĖS, Ariz., lapkr. 6.— 
Vietos Herald laikraščio kores- 

ir pondentas Mazatlane, Meksi- 
• nuo 

persimainymo į Kristaus Sierra de Galeana įvykęs aš- 
ir kraują) dogmos atnie- trus susikirtimas tarp banditų 
sukėlė visoj Anglijoj di- ir federalinės kariuomenės da- 
ir karštų ginčų. Bažny- lies, generolo Zertuche yeda- 

tarybos pirmininkas, mos. Banditai buvę sumušti ir

Bažnytininkų sąjunga 
vyskupo Barneso 
evoliucijos klausiniu

rėm m 
poziciją buvo pra-

LONDONAS, 
Vyriausioji’ Anglų bažnyčios 
organizacija, vadinama Coun-, 
cil of the ChurchmeiEs Lnion 

gos tary- 
Birming- 

W. Kur
savo at- 
i evoliuci-;

ba) atėjo j pagalbą 
hamo vyskupui E. 
nes’u i, kurs nesenai 
viru l)arwino teorijų 
jos mokslo) pripažinimu ir pondentas Mazatlane, 
transubstanciaci.jos (duonos ir koj, praneša, kad netoli 
vyno 
kuuą 
timu 
dėlių 
tininku 
šv. Paulo dekanas AVm. R. In- išvaikyti, palikę kovos 
ge pasiuntė vyskupui Barnes’ui dvyliką užmuštų, 
laišką, kuriame pasmerkiama 
kai kurių vyskupų 
vysk. Barnes’o ir 
jam visokeriopa 
žiausia parama.

RADO UPĖJ NUŽUDYTOS 
MERGINO^ KŪNĄ

buvo du kareiviai užmušti ir 
puolimai keturi sužeisti.

užtikrinama *
ir nuošird-'

Prietaisas aeroplanams
nuo kritimo apsaugotiv

,vo. Nugriuvusios 
aukšto grindų jos

Ieškoma dar antro jurymenų h’ tas, ir visa sugriuvo į žemu- 
, būtent.tinį aukštą, tuo tarpu kai ant 

iSheldono Clarko, Sinclair Re-|.ių vėl iš visų pusių ėmė griu-! 
fining kompanijos viceprezi- ti sienos. , Į

Idento, kurs irgi pasislėpęs nuo 
teismo.

į Išėjus į aikštę, kad Teapot 
Dome byloj, kur kaltinamųjų 
suole sėdi aliejaus magnatas 
Harry F. Sinclair ir buvęs vi
daus reikalų sekretorius (mi- 

inisteris) Arbert B. Fall, jury- 
menai buvo papirkti, Catchim 

la.Uk ‘ (paspruko. Nuvykęs į Hampton 
hederalinių noaf|s jjs tuojau įstojo į laivy

ną ir netrukus turėjo išvykti į 
Haiti, iš kur jis manęs pabėg
ti į Pietų Ameriką arba į Eu
ropą.

NEW YORKAS, lapkr. 6. — 
Garlaiviu Pa n American siun

danti juos, privertė pasitrauk-!čiama į Braziliją $11,000,00(1 
ti. Trys streikininkų vadai bu-!aukso monetomis po $20. lai 
vn nreštuoti yra pirma dalis visų $36,000.-

____ j000 auksu, kuriuos Brazilijos
| Porto Rika prašo leisti ™!d-žia 8'iU'n!‘. Ju""ti,7c Vak-.lapkr. 6. .- Hamburge, 

. v. . ' K . tybese savo pinigų sistemai re-'mene, Vestfalijoj ir
atvyko Kinų kariuomenė aky- -a* Savo Valdyto-'

ją rinktis
Netrukus nelaimės vieton

liūs, ir kareiviai, kartu atvyko 
su policininkais, ėmė traukti iš- 
griuvėsių gyvus ir negyvus.

300 žmonių žuvę per 
cikloną Indijoj

40 duelių tarp vengrų ir 
žydų studentų

LONONAS, lapkr. 6. — Iš 
Madraso, Britų Indijos, piane- 
ša, kad baisi audra, ciklonas, 
sunaikinęs Nelloro miestą ir 
apygardą. ' Viename Nelloro 
mieste apie 300 žmonių esą už
muštų ir šimtai kitų sužeisti.

VVASHINGTONAS, lapkr. 6. 
— Porto Rikos gubernatorius 
Towner kreipėsi j prezidentą 
Coolidge’ą prašydamas, kad bu
tų priimti įstatymai, kurie lei
stų Porto Rikos žmonėms atei- 
nąnčiais 1932 m. 
patiems 
ktis.

rinkimais
savo gubernatorių rin-

rado jaunos mergi- 
Tardymai parodė, 

butą p-lės Lillian 
metų amžiaus, kuri

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Britų aviatorius kap. Peerson 
išrado prietaisą aeroplanams, 
kurs apsaugo juos nuo katas- 
trofingų kritimų stačia gulva 
žemyn. Daryti bandymai davė 
gerų rezultatų.

MILVVAUKEE, Wis.,L lapkr. 
6. —Fox Rite’r upėj, netoli nuo 
Waukeeha, 
nos kūną, 
kad tai 
Graef, 19
spalių 11 d. naktį kažin kur 
prapuolė. žaizdos jos galvoj ir 
kūne rodo, kad pirma ji buvo 
nužudyta ir paskui įmesta j 
upę.

4 žmonės mirė nuo but- 
legerio degtinės

Seniukas žuvo ugny
^ARiMI, III., lapkr. 6. — 

Gaisre, kurs Čia sunaikino tris 
trobesius, Žuvo vienas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 6. — Del pastarųjų stu
dentų riaušių prieš žydus, šią 
savaitę žada įvykti nemažiau 
kaip keturiasdešimt duelių 
dais taqi vengrų ir žydų 
dentų.

Italijos fašistai užmušė 
komunistą

---- -------
VILLANOVA, Italija, lapkr. 

6. — Fašistai užmušė vieną 
komunistą, Rivalta vardu, ban
džiusį nušauti vietos* fašistų 
sekretorių Averardo Samorini.

kar- 
stu-

TRYS ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
VALČIAI PASKENDUS

KARTUVĖS Už DVIEJŲ
TERŲ NUŽUDYMĄ

MO-

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

lap-
BALTIMORE, Md., lapkr. 6. Įkričio 6. — Kaltinamas dėl nu- 

—Keturi vyrui, trys jų “bar- 
tenderiai” mirė nuo butlegerių 
degtinės. Pasirodė, 

seniu- nė buvo daryta iŠ

VVINNIPEG, Manitoba,

kas, Sol. Hali, 75 m. amžiaus. |koholio.

kad degti- 
medinio ai

žudymo moteriškės Patterson- 
ienės ir 14 metų amžiaus mer
gaitės Lolos 
Nelson tapo

Didėjąs debesiuolumas; tru
putį šilčiau; vidutinis inainą- 
sis včuis.

Vakar
tarp 25° ir 35° F.

Šiandie saulė teka 6:2^, lei
džiasi 4:38. Mėnuo leidžiasi

NORFOLK, Va., lapkr. 6. — 
Jur&se, apie mylią nuo krašto 
paskendo motorinė valtis. Trys 
nepažįstami * vyrai prigėrė.

Kran-

pakarti.

temperaturos buvo

Cowaniutės, Earle 
teismo pasmerktas

PANAMA, lapkr. 6.
te ties Chininą žvejų miesteliu 
♦ado jūrių Vilnių išmestas su
dužusio aeroplano liekanas. 
Aeroplano butą Amerikos dar-

4:08 ryto. bo.

I JAM BURGĄS, Vokietij a,
Bre- 

_ ____ ,—„t_____ ____ _ ____ , ______Mannhei- 
orghnizuoti. Likusioji dalis busime sustreikavo 40,000 tabako 
baigta siųsti iki naujų metų, darbininkų,_____ protestuodami

x---------------- prieš tabako fabrikininkų pa-
lokautą, kuTORONTO, Ontario, lapkr. skelbtą visuotinį

6. — Pasibaigė Toronto staty- nuo su lapkričio 12 diena jie 
bos darbininkų streikas, tęsę-'/žada išmesti iš darbo 120,000 
sis ištisą mėnesį. 'darbininkų.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
S AUGUMAS

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

.. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
«. i.'tėmmR, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijub' Rankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2 Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE gaHma atlikti reikalus dienomis, vakarais 
Ir sekmadieniais Ir taipgi per skyrius ir paltą i* kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos sutaiką 
jums patarnavimą:

Al AKOS KNYGYNAS, 3210 S. Hslsted St 
rCBLClO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKA1ČIO APTIEKA. 527 W. l20th St. 
RAKO AKTIEKA. 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
17.39 So. Halsted St, Chicago, III.

la.Uk
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MUSŲ MOTERIMS
■ 1 ■••■i ii 'Veda Doru Vilkienė*—* ■ ■—

GREITAS BUDAS PRIREN-
GIMUI SPALGENŲ

SAUTED CAULIFLOWER

! puodukai spalgenų
2 pm dtikai vandens
1 1 j iki 2 puodukų nukraus.
\iik vrr.denį kartu su cuk- 

iiimi 5 minutes; sudėk spal
genas ir virk nemaišydama 5 
minutes arba pakol hiolms nuo 
uogų susproginės. Nuimk nuo 

. ugnies, kaip sprogimas sustos, 
jeigu patinka,

sveikiaus viduriams val- 
taip, kaip gamtos duota.

Gali perkošti, 
nor- 
gyti

KEPTI SPINAKAI

2 dideliu cauliflower
2 kiaušiniu

. 1 puodukas vandens
1 ’/2 puoduko baltos duonos 

trupinių.
Truputį druskos.
Išskirstyk caulifknver į šmo

tukus, nuplauk, nusausink, į 
puoduką vandens sudek 2 kiau
šiniu, gerai išmaišyk ir mir
kyk kiekvieną šmotuką cauli- 
flower mišiny iš ikaušinių ir 
vandens su druska ir kepk gi
liuose laukuose; laiduok karštų 
prie mėsos, arba gali ir sky
rium valgyti. •

keną spinakų
kietai virti kiaušiniai 
šaukštuką citrinų sunkos 
šaukštu sviesto.

KEPTAS EGGPLANT

9 
4M

Sudėk spinakus į molinį kliu
dą, viršun uždėk sukapotus 
trynius ir baltymus ir sviestu 
ir baltos duonos trupinių. Kepk 
pečiuje kokias 5 minutes.

Skanus, grynai amerikoniš
kas valgis.

Paimk, nulupk ir supiaustyk 
i storas riekes eggplant, įmir- 
kyk druskuotan vandenin va
landai laiko. Nusunk vandenį, 
įmerk į išplaktus kiaušinius ii

SVOtyjNAI SU GRATIN

Išvirk kiek patinka svogū
nų, tik žiūrėk, kad nebūtų la
bai minkšti; padaryk dažalą 

’iš miltų, sviesto ir pieno, su
dėk svogūnus į išsviestuotą mo
linį arba tam tikrą stiklinį 
bliudą, užpilk ant jų baltą da- 

sudėk
amerikęniš-

ir 1 šaukštuką žalių, 
petruškų. Užpilk 

ir pipirų ir baltos

žalą, ant viršaus 
puoduko tarkuoto 
ko sūrio 
su k A po tų 
druskos
duonos trupinių sumaišytų su 
tarpytu sviestu. Kepk pečiuje 
pakol viršus gerai parus.

’iuose taukuose, arba: nusun
kus vandenį virk kokihs 3 mi
nutes, išimk iš vandens, su
lėk į molinį arba stiklinį indą, 
ipdck svi.stu arba užpilk ge- 
a alyva, paprika ir tarkuotu 
įmeiikonišku suriu, viršų ap
lik balta, sausa, 1 tarkuota 
luina ir šmctuka’s sviesto. 

Kepk pečiuje 20 minutų.
Labai sveikas valgis silp

niems žmonėms ir mažiems 
vaikams, kurie is mažens pri
pratę yra valgyti daržoves. Tu
ri būti ne jaunesnis kaip 4 5 
metu.

r n

ir elegan- 
Galima

3158. Labai patraukianti i 
tiška svečiuosna eiti suknia, 
siūdinti iš naujojo, lengvo šilko akso- 

. mo, kurj dabar labai dėve. Ji vadi- 
• na “Chiffon velvet.”

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 

’ paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą^ Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ii centų. Galima primušti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

3163 Rimtai moterei žiemai tinkan 
ti suknia. Galima siūdinti iš šilko 
arga vilnonies materijos.

Sukirptos, mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

Naujienos Pattem Dept.

1739 3. Halsted St., Chicago, III. 
čia Įdedu 15 centų ir prašau at-

•iųali man pavyzd} No

Micron......................... __  per krutiną

(v ardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valit.)

Naujienos Pattem Dept.
1789 S. Halsted S t., Chicago, Iii. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ........ ................

Mieros ................... ..... per krutini

•••«•••«•••«•••••••••k*«••••«•«•«•*<«••••••«••••«••••••««••••••• 
(Vardus ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir vaistu 
i—.............~.......—---------------

BRAN" MILTŲ PYRAGĖLIAI

% puoduko taukų arba svies
to. • i .* «<

1 puodukas sirupo arba gali
ma maišyti širopą su medum.

% šaukštuko sodos
kiaušiniu
puoduku baltų miltų
šaukštukas baking powde-1

šaukštukas cinamonų 
puoduko rūgštaus pieno 

Vi, puoduko razinkų 
1/2 puoduko sukapotų riešu-

%

vandenį prie ištarpyto šokola
do (ant garo), ir greit išmai
šyk, sudėk sodą prie šokolado 
ir greit išmaišyk. Atšaldyk 
pirm pridesiant prie pirmojo 
mišinio. Gerai viską kartu iš
maišius. Ant galo supilk vani
lių. Kepk dvejose bletyse nr 
karštame pečiuje 25 minutes. 
Didesniam, 8 dėsnių keksui, 
vartok dusyk tiek pridėčkų. 
Viršun uždėk lengvą, baltą mi- 
šinė iš kiaušinio baltymo, cuk
raus, vanillos arba citrinos sun 
kos.

Pagelba Garantuota 
onu skilvio ir gas 

skausmų

f—" 1 1 "

DEL JŪSŲ LABO

Jei Jų. galėtumėt aUlIankyti | rtiunų ofi- 
aą ir perskaityti 100,000 laitkų. pnraiytų 
vyrų ir moterų, kuriems liko atgrųžlnta svei
kata m Tanlac, jų. tniH Htebėtumėt. Jų» au- 
raatur.iėt ttik^tončlua Žmonių laltkų, kurie 
buvo kentėj, metų metu*, buvo bnntlę vi- 
MoktM gyduolvH, bet Ik* pasekmių, ir jau bu_ 
vo t'.UatoJč viltie., ko» vienok kai kurie 
drabnai patarė jiema vartoti Tanlac.

fita', pavyzdžiui, yra patyrimas vieno* mo
terie,

M ra.

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

dos kreipkitės j senų ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

[Pacific and Atlantic Photo]

Kun. J. A. L. Warren iŠ Du- 
rand, III., kuris jo pačios baž
nyčios — metodistų kunigų, 
buvo teisiamas ir liko rastas 
kaltu už tvirkavima su viena 
jauna parapijone. Jis tapo su
spenduotas, nors už jį užsistojo 
jo pati.

tų.
2f/2 puoduko
I šaukštuką 

kam patinka.
Ištarpyk sviestą, pridėk si-' 

ropą arba medų, gerai išplak
tus kiaušinius. Paskui pridek 
vistis saYisus pridččkus, bet 
juos pirimaua 3 ar 4 sykius 
persijok, pamainant su pienu. 
Ant galo pridėk likusius pro
duktus. Greit išmaišyk ir dek 
ant ištaukuotos paplokštos 
bleties su šaukštu gana toli 
vieną p-yragailį nuo kito; kepk 
I minutų. • *

Bran miltų 
vanilos, jeigu

RAUDONOJO VELNIO
KEKSAS

BRAN DUONA

šEIMININKfiMS PATARIMAI
IR INFORMACIJOS

Chicagoy. mieste yra 
25,0(M> beautv shops ir

2 
%

. /
puoduku Imlių miltų
puoduku Bran miltų
šaukštu molasses t
puoduko sukapotų riešu-

l/l, puoduko sviesto 
puoduką cukraus

2 kiaušiniu
11/2 puoduko gerųjų baltųjų 

miltų. Gali vartoti 
l)o\vn” miltus.

11/2 šaukštuko baking

virš 
virš

- » - < i -

50,000 operatorių, kurie pada
ro per metus ne daugiau ir ne
mažiau kaip už 312 milijonų 
dolerių biznio.

Illinois valstija užima antrą 
vietą Suv. Valstijose išdirbime 
kosmetiškų ir abelnai moterų 
gražumo prietaisų. Tai]) 1925 
metais parduota jų už 20 mili
jonų dolerių. Pagalvokite, kiek 
tamsta išleidote per pastaruo
sius metus savęs pagražinimui 
dolerių ? 

* * *
Lapkritis yra paskutinis 

mėnuo virimui vynuogių pre
servų, žalių tomatu konservų 
ir lt. Nepamirškite apsirūpinti 
žiemai.

kuri rnAo:

T|ionvi» Prccour, r>05 Helen Av«-., 
Dtfiroit, Mlch. "Po kentėjimo per 10 metų 
nuo reumatizmo, mano apetitą* pražuvo ir 
nž buvau nustoję i v itle* praknllnimui «uvo 
kentėjimų. Pa.kiaii aft pnbundžau Tanlac 
ir nė dabar eau uveikesnė ir »tipre»nė, negu 
būdavau ir reumatizmu:, liko tik praeityj.”

Tanlac uerni ptim*lb:itl nuo yazų vidur uo- 
•e, Hkausmų Hk lvyje Ir žarnoje, užkietėjimo 
ir vauirėjimn. 1’azelbnti ouvirfikinti maintų. 
priduoda hv.* katon ir svarumo. Jame nėra 
mineruJt} gyduolių, jos padarytos iš Aaknų, 
žiev ų ir žiedų gamtinių gyduolių ser
gantiems. Kainuoja mažiau negu 2 centai 
sykis. Nusipirkit buteli nuo savo vaistinin
ko ir prndėkit jas vartoti tuojau. Jei ne
pagelbės, gausit atgal pinigus.

TP 1 laniac
152 M1UJON BOTTLES VSED

Mes taisome senus ir naujus 
gus labai gerai prieinama kaina. 
’Bridgeporlo Furniture Co., 3221 S. 
Halsted st., ir Badžius and Povi
lonis giaboi'ius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

Marcusfi Curtis Hoofing Co. 
3411 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Bockwell 0762 
Namų Rock. 8479

sto-

POW-
der.

3 šaukštukai baking powde- 
i ic.

1 kiaušinis
2 šaukštai taukų arba svies

to.

mil-

% šaukštuko druskos
l U> puoduko pieno.
Persijok keletą sykių 

tus, druską ir baking povvderj.
Pridėk Bran miltus, paskui su- 

j)ilk pieną ir išplaktus kiauši
nius ir ant galo tarpytą svies
tą. ir riešutus.

Kepk nekarštame pečiuje. Pa
darysi vieną kepalą. Jeigu var
tosi rūgusį pieną, tai vartok 
tik 1 •/> šaukštuko baking povv- 
derio ir % šaukštuko sodos.

Vi
taus

rugŠ-
šaukštuko druskos 
puoduko tirštaus 

pieno, 
puoduko karšto vandens

2 šmotai kartaus šokolado 
1 šaukštukas sodos 
1 šaukštukas vanillos.

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

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

<604 So. Paulina St., Chicago. 111.—- -- ------ ---1------—/

3514-16 Roosevelt Kd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8002

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas

v ir
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centaiIštrink sviestą, dek prie 
krų, bet ne visą kartu, o 
uputį maišydama.

Jo 
po 

Maišyk 
pakol mišinys bus lengvas ir 
šviesus. Pridėk gerai išplak
tus kiaušinius. t Išplak greit. 
Persijok tris sykius miltus 
kartu su baking povvderiu ir 
druska, dėk pamainydama prie 
pirmojo mišinio miltus su 
druska ir baking penyderiu ir 
rūgštų pieną. Supilk karštą

cu

išnaikinti ju«u žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 mėty patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

ROSE RAT EXTERMINATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

is yra nors vienas kortų lošime

JIS' KOSĖTA VĖL KUOMET TU 
DARAI ATIDARYMO PASIŪLYMĄ

KOSULIU

JEIGU KOSULIj SKAITYTUM 
SMARKIU TRENKIMU NIEKAS 
NIEKADOS NEIMTU KIRTŲ

. JIS BEVEIK IŠKO5EJO KALADĘ 
IŠ DALINTOJO RANKU

ClGARETTi

TU SEDFK DABAR 

PER NAKTĮ LAUKE!

) ,R Tu
I NEĮ.5IHAISVK į 

MU5U TARPĄ 

PAKOL NEPAK«VP5‘, PRU

IR GALU, GALE PUTIMU APVERČIA 
UŽDENGTAS KORTAS ANT STALO.IR SUKLAIDINA SAVO PARTNERIO 

DUSE LT AVA KOZIRA SAVO

t /*>’•
FroduVlon F. Lorl))«i4 U>. !»<• IW

OLD 60LD5 Teu nėra 
“J N r kosulio ufŽime,

OLD GOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išnil ysi vežimą, ir kosulio neturėsi 
»• i. z a s. i «v»1111

Lietuviškai - Angliškas
tr

Angliškai - Lietuviškas
Talpina 18,000 žodžių 

Išleido M. J. Tanancvičius
Kaina $1.25
Parsiduoda

Naujienų Knygyne

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

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai; didžio 3 per 5 ir 
puse colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

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

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

Nauja Matlii Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
Iena moteris ir panelė, kuri nori 

/fcrui apsirengti ir eiti su-iios dienos 
i ^ada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos
Vaina tik 10c.

Užsak imama.
.iašykit i
MUJIENOS PATTERN DEPT.,

A739 So. Halsted St.
ęiv.eago, III.
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N amai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
• L. N. T. Tarybos Valdyba: , z

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J YUšKEVlčIUS, Sekictorius — 8647 Archer Avė* ’uifayelte 4195 
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 66-11 So. \Vcstern Avė., depuhlic 5560

Tarybos nariu susi 
rinkimas

Plieno statyboj
Mažesni namai žadama statyt 

taip, kaip ir “scyskiaperiaf*

Kaip surasti R. E. vertę,, Nuosavybiy mainymui
Kelios pastabos apie Įkainavi

mų žemės ar namo.

Vienas svarbiausių dalykui 
nekilnojamoj nuosavybėj yra! 
jos įkainavimas arba nustaty
mas vertės, žmogus, kuris tai i 
atlieka imasi ant savo pečių 
didelę atsakomybę ir uždavinį.

* Jis privalo būti plačiai apsipa-

bu atsakančiai. Didelis nuošim
tis pardavinėjimo morgičių ir 
kitokių paskolų priklauso nuo 
įkainuotojo arba ‘‘appraiser’- j 
io.”

Kokie yra įkainavimo prin 
cipai arba pamatai? čia jų ga i 
Įima paminėti penkius: vieta, Į 
priėjimas, išvaizda, didumas i. i 
nauda. Mes visi esame apsipa I 
žinę su tuo faktu, jog Chica 
gos mieste žemė ne visur vie
nodai įkainuota. Vienoj daly 
už ją moka tiek, kiti.r daug 
mažiau. Jei žmonėms tinka 
gyventi, jei aukštos rūšies cit 
nis, o ne vien dirbtuvės gal;

u’i žemė toj virto. j 
gana brangi. Priešingai gi, 
kuomet distriktas apleistas 
kainos 

Loto 
šia ne 
mastas 
las 25 
ilgio. Jei turėsime du syk sięu 
resnį arba kaip rašomu 13x- 
l(;0, tai jo vertė bus daugiau 
negu dvigubai mažesnė. Vieno i 
sekcijoj 30x100 tinka visokiem 
tikslam, kuomet kitur ir 
100 skaitosi permažas. 
asmuo pasakojo, jog už 
ritis lotus sale gulinčius 
po $100.000 už kiekvieną, kur - 
mot gi atskilai negalėt mokė L 
nOi $40,<KH>. Mat jis norėję

Dabartjniu laiku daug kal
bama apie įvairius mainus. 
Tas ir tas, gū*cU sumainė na- 

Imus i mėsos ar' kitų valgomų 
idalktų krautuvę arba lotą. Mai
nai šiandie taip įėjo į madą 
kiul kur nepasisukai jų rasi.

Todėl, aš manau, apsimokėtų 
nors trumpai pakalbėti apie jų 
vertę bendram nekilnojamo.* 
nuosavybes bizny. Pasakyti, 
jog visi mainai yra netikę, ne- 
|ata tiktų tiesai, nes esti atsiti-' 
kimų, kada jie abiem pusėn’ 
naudingi. Bet tokių atsitiki- 

[mų, apgailėtinai pasitaiko, ma
žiau, negu priešingų.

žinau keletą asmenų, kurie 
turėjo užtraukę ant savo namų 
Jaugiau paskolos, negu tie 
mai verti; arba krautuvėj

na- 
bu-1 
kad

ten, žinoma, menkos, 
didumas ir išveizda lo 
menka rolę. Pamatinis j" 
skaitomas žemės gaba- 

pėdų pločio ir 100 pėdų

Lietuvių Nekilnojamo Turto -----------
Tarybos mėnesinis susirinki-' Namai, kurio bus saugus nuo L 
mas įvyko lapkričio 4 d ., š. ugnies ir paremti plieno stul- 
m. K. J. Macke ofise. Narių pais taip, kaip dabartipiai bo- 
atsilankė vidutinis skaičius, kštai,- yra- sekantis žingsnis sta- 
tad ir susirinkimas buvo gyvas tyboj, pasak įvairių žinovų ir 
ir interesingas. budavotojų.

Taipe kitų svarbių nutari- Robert Tapau, • New York o 
mų, buvo plačiai diskusuoju- architektas, kaipo bandymui i. 
ma apie veikimą pradėtam dar- pastatė dviejų aukštų plienui r 
be, r eikale suorganizavimo lie- paremtą namą ir 
tuvių biznierių ir profesionalų kintas rezultatais. Keturi dar-|” 
klubo, kuris jau nuo senai pa- bininkai atliko darbą į porij 
geidaujamas Chicagoje. <

Taipgi nutarta sušaukti ta- didesnės, 
rybiečių narių metinį susirinki -į ___________
mą, kuris įvyks gruodžio 2d..' » z
nepaprastoje vietoje ir su 
paprastu programų. Nariai

metinį

dienų ir išlaidos esančios ne

zervuokite vietas j 
sirinkimą. — Kazys.

Sumainė namus
Pastaruoju laiku, senas 

geporto gyventojas ir 
savo laiku biznierius, p. 
nas Vaitekūnas, išmainė 
seną apurtmentinį ir
namą, su p lačiai pagarsėjusiu1 
kaipo stiprių ir moderniškų 
namų buda.votoją ir generalinį

Claras, 
ir moderniškai

ne
re
gu -

Brid-
buvę;
Anta-

savo
bizniavę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Diena Teisme
(Tęsinys)

. 3

prašo padėti jam kepurę at
gauti.

Kadangi Reporteris visuo
met prijaučia nuskriaustiems, 
tai jis ir ^sutiko pagarsinti apie 
šį įvykį ir nuo savęs tarti žo
dį, idant Antanui butų sugrą
žinta kepurė: juk artinasi žie
ma, šalčiai . ateina, reikalinga 
kepurė, todėl sugrąžinkite ją.

Reporteris.

.-■i***?.1 gf-i r »■ ■> ■

me kilo juokas,’ neišlaikė nesi
juokęs net teisėjas. Policija 
painformavo teisėją, kad Gry 
bui pasitaiko jau nebe pirmą 
kartą pavartoti peilis. Jis jau 
sėdėjo 8 mėnesius Brithva’l’yjo 
už supiaustymą kito žmogaus.

Teisėjas, nors ir susimylėjo, 
bet ne labai: j U paskyrė Gry
bui tokią bausmę: 30 dienų 
Bridu’oll kalėjime, šimtą dole
rių bausmės ir teismo lėšas 
sumokėti. Re to, teisėjus patą- 
rč Grybui, kai jis yra girtas, 
neit} pas kitas moteris, bet gu
lėti namie. —Reporteris.

18-tos gatvės apieliukė
Prašo atiduoti, kepurę

Municipalis teismas, 17 place 
Halsled gatvė.

John Powalchik. Jis buvo ’ eisas paten- x .. ,v/a.. J (areštuotas už išmainymą če
kių, kurie buvo pavogti iš H. 
F. Koch & Co., 2813 Farre

1 Street. Ši vieta buvo apiplėšta 
Etilas laikas atgal.

Powalchik tuos čekius išra- 
i še ant bile pavardės ir ėjo per 
biznierius mainydamas juos 
kol jj sugavo. Išmainė penkis 

■ čekius. Vienas tų biznierių, 
; kuris PoNvalchikui išmainė če
kį, buvo Joseph Sanlov. šiam 
biznieriui PoNvalchik išmainė 
čekį dar 1920 metuose. San- 

, nors 
i jau praslinko septyni metai.

Policijai parodžius, kad Po- 
jau ne pirmą kartą 

yra prasižengęs, kad jis jau 
• _ Ani p yra sėdėjęs BridweH’yje, - ir

’ | valstijos advokatui John Ku 
chinskui rekomenduojant, pa
siuntė Potvalchiką į krimina 
l| teismą, pareikalavus po 
$10,000 bandso ant kiekvieno 
išmainyto čekio. O kadang 
Po!\valchik išmainė penkis če- 

, tai jis turėjo užsidėti 
metu. $^0,000 bondsą, idant išėjus

- r ant laisvės pirm teismo. To
kios stirnos bondso jis veikiau
sia. negales gauti, taigi turės 
sėdėti kalėjime iki teismo.

Kaip jau minėta, čekiai, iš 
rašyti ant firmos H. F. Koch 
yra klastingi. Todėl, pasitaikius 

| tokiam čekiui, bukite atsar
gus ir nemainykite jų nepa
žįstamam žmogui.

* * / *
O ve kaip pakliūvama į bė 

dą “intencijos”. Joseph 
Pratcher, cementinis kontrak- 
torius, išmainė du čekiu paf 
karčiamninką Martin I^avin. 
Vienas čekių buvo $10, o ki
tas $30. Kontraktorius neturė 
jo pinigų banke.

Teisme prokuroras, advoka
tas Kuchinskas, paklausė kon- 
traktorj, kam rašei čekius ne
turėdamas pinigų? Kontrakto- 
rius atsake, kad jis buvęs gir
tas ir nežinojęs ką darąs, o 
daugiau neturėjęs už ką gėri
mų pirkti. Todėl ir parašęs če- 

! kius.
Teisėjas paaiškino: girtas ar 

negirtas, bet jei neturi banke 
pinigų, tai negerk ir neapgau
dinėk žmonių. Jo byla pasius
ta kriminaliam teismui. Kon- 
' Faktorius-turėjo užsistatyti už 
kiekvieną čekį po $2,500. 

* * *
O ve jums lietuvių byla. W<al- 

ter Grybas buvo pripažintas 
kaltu dėl to, kad jis supiaustęs 
moterj, pas kurią buvo sve
čiuose ir kur buvo pasigėręs 
Moteris, supiaustyta peiliu, no
rėjo Grybui dovanoti, kadangi 
dovanoti prašė jos Grybo mo
teris, kuri turi vaikų.

Teisėjas paklausė: kiek vai
kų turi? Moteris, t. y. Grybo 
Žmona, atsakė, kad tris.

Teisėjas paklausė: kokio am
žiaus yra vaikai?

Moteris atsake: aš nežinau, 
tik žinau, kad pagimdžiau tris, 
tai ir viskas, ką žinau. Teis-

Klausimas ir atsakymas
-- - -

j 1. KLAUS. Malonėkite pra- I 
nešti man, kuomet yra geriau
sia baltint namą—žiemą ar va
sarą? — V. f<ač.

Į t ATS. žinovai sutinka, jog
geriausias laikas tai vasara. Be! Į()W ^^^ydnką,
to medis turi būt sausas, nes 
kitaip dažai greit nubiręs.

i 2 KLAUS. ]
kambarius statant namą?

Kaip sutvarkyti virink

viršino visų prekių vertę.
Jaleiskim. kad šių nuosavybių Į

(savininkai maino ant ko nors.kontraktoriUt p. Carl 
(kito. Kaip į tai galime žiu- ant jo naujo
1 *ėti ? Nieko rinito, žinoma, ne- pabudavoto 10 šeimynų apari- 
,»ali is to išeiti. estate nientinio namo, kuris randasi
agentas, kurs tarpininkauju i nųeSĮ0 gražiausioje pietų daly
tiems savininkes, už savo je arti Marquette parko, 
darbą gaus notą niba pasiža- Viršminėti namai
dėjimą sumokei kada nors vė- kailu|Gti $98,300,0(M) 
linu. Bet agentui bus nelong vertvb^s. 

iva iškolektuoti savi pinigai,!
kuomet skolininkai įsigyja bc- 
vertę nuosavybę. Vienam at- 

\ , sitikime žmogus išmainė savo 
namą. Namo vertė buvo apie 

. 12 tuksi, dolerių, o skolos ‘ — 
lapie $17,000.

Kodėl dabartiniu laiku taip100x
l ula< įprasta mainyt? Tur būt dėl 
ketu-

duotu

Yra daug ir kitokių mažmo
žių į kurias įkainuotojas turi 
kreipti domės. Kuomet lietu
viai perka nekilnojamą nuosa
vybę, jiems svarbu žinoti a. 
ji kils ar stovės vietoj, čia ii 
reikalinga turėti visus galimu 
faktus apie miesto augime 
kryptis ir kur kas centralrzui - 
jas i.

Kuom skiriasi real estate nuj 
kitų.

.Įkainavimai nekilnojamoj 
nuosavybėj skiriasi nuo šėre 
arba bondsų įkainavimo. Pasta
rųjų vertė nustatoma įvairio
se “stock exchange” ir kiek
viena diena žymima jų kursas. 
Real estate nėra tokio dalyko; 
gali būt tik nuomonė. Čia pati 
asmuo privalo nustatyt kiek 
kas verta, pasinaudojant regi
mais faktais kas link apielir.- 
kių, gatvių 
mų ir taip 
rezoliucijų”.

Kampiniai 
ni už kitus
žasčių. Pastatytas ant kampo 
namas užima daugiau fronti- 
nio ploto, turi daugiau šviesos 
ir langų ant kurių galima iš- 
dėstyt prekes ir kitokius daly
kus.

Iki šios
kalbėjome vien 
kainavimą, o nieko neminėjom 
apie namą.
išsiaiškinti, kad nustatyt namo
vertę yra kur kas lengviau ne
gu žemės, žemė neteiks jo
kios naudos jei ant jos ko nors 
ne pastatysim. Išskaičiuoti kiek 
įdėta pinigų į bile kokį namą 
gali kiekvienas inžinierius. Nu
sidėvėjimas tadpgi maž dąug 
surastas. Belieka sužinoti ko
kią nuoma teikia ir mes beveik 
turėsime paties namo vertę. V.

įtaisymų, pageri ne
vadinamų “zoping

lotai yra branges- 
delei aiškių prie-

vietos mes beveik 
apie žemės į

Nesunku tur būt

2-ms MORGICIUS
Padarome į porų dienų 

PETRZILEK BROS & CO. 
1647 W. 47th St.

tapo ap • 
nomina-

ATS. Iš Tamstos klausimo 
spėjame, jog norite žinoti ko
kioj padėty turi būti kiekvie
nas kambarys. Taigi miega
mam kambariui geriausia vie
ta ten kur užpučia vasarinis 
vėjas; valgomasis paprastai

Mano geram pažįstamam 
kntanas Nojus ve koki trobe- 

Ij pasipasakojo: girdi, anų die- 
ią einu vakarieniauti į valgyk- 
ą, kuri randasi prie 18-tos gat
vės ir Ruble st. Sutiko mane 
ula gyvnašle ir davai kine
lius kratyti. Iškratė, nieko ne
rado. Tada pasigavo mano ke
purę ir nuėjo savais keliais.

Nojus mano, kad kepurė 
’am šiandien labai reikalinga, 
kadangi darosi šaltu, ir jau 
,?alva reikia kuo nors prideng
ti. Taigi jis, Antanas Nojus,

tilpsta t*pj pusėj, kur puola sau kius, 
lės spinduliai pusryčio i___
Likusią dalį užima virtuvė ir

i prieškambarys.

suvedėjai-, 
transakci-

AR JUS NORĖTUMĖT 
TUReTI TOKJ GERĄ 

APETITĄ

Nieko nėra lengvesnio! Vartokit 
Irinerlo Kartųjį Vyną kuris išvalys 
jūsų skilvį ir prašalins visas berei
kalingas atmatas kurios pagamina 
nuodus jūsų virškinimo sistemoj. Jus 
paskiau jausitės kaip naujas žmogus. 
“Frackville, Pa., Sept. 19. Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriausios gy
duolės. Aš buvau gydomas ir dar gy
domas ir man niekas nepagelbėjo. Aš 
pabandžiau Trinerio Kartąjį Vyną ir 
dabar jaučiuosi daug geriau. John 
Tatusko”. Naudingas kuponas randa
si kiekviename paltelyje. Nuo rudeni
nių reumatiškų ir neuralgiškų skau
smų Trinerio Liniment yra nepaly
ginamos gyduolės.

to, kad kai kurie negali kito
kiu budu atsikratyt nuo ne-i 
pageidaujamo daikto arba ti-| 
kiši greitai pralobti, pasinau
dojant, kito neapsižiūrėjimu^ 
Bet dauguma daro tai iš ma-i 
dos, matydami kitus mainant

Aš nesu priešingas mainams.! 
bet tik patarčiau juos pasta
tyt ant sveiko pamato ir atsi
žadėt gem bleri avi mo.

—G. Lucas.

Patarnavo kaipo 
brokeriai pardavimo 
jose, taip ir finansavimo rei-Į 
kale, Lietuvių Real Estate Ta-; 
rybos nariai K. J. Macke and 
Co., 2436W. 59th St.

i šis faktas parodo, jog paty
rę žmonės žino, kad bile laika ;

'yra geras dėl investavimo pi
nigų'į namus, kur~ gauna ge
resnius nuošimčius ir užtikrin
tą pinigams ap^hngą.

—Marpuetteparkietiy.

Pirkimas namo pirmas 
investmentas

Elektra šildomi 
kambariai

Chicagoj jau pasirodė elek-
įtrikiniai įtaisymai aipšU'fymMi 
kambarių.
prastus radiatorius i 
ekonomiškesni. Jų esama įvai
raus didžio.

žmonių turės 
nuosavų namų, tuo geriau sek
sis pačiam miestui, apskričiui 

ilr valstijai. Gyventojai bus ap
rūpinti patogesniais butais ir 
jausis laimingesni po savo sto-i 

|gu.
Nekilnojama nuosavybė yra 

be to pripažinta, kaipo geriau
sia vieta investmęntui. Nėra 
abejojimo apie tai ar ji saugi.Jie panašus į pa- '

ir < <iug. ^jekur pinigai taip netaupina-
si, kaip čia. Pasistatęs sau 
tikslą įsigyti nuosavybę, žmo- 
gus išmoksta taupinti ir nuga- 

Reikalinga g*era šviesa ii kaikurias savo silpnybes iš
leisti daugiau negu reikalinga. 
Miestui augant, didėja 

’ namo ar loto vertė.
Taigi pirkimas namo 

ti pirmuoj-u žingsniu 
minėj gerovėj. Sykiu su tuom 
auga reikšmė politiniam bei 
visuomeniniame gyvenime.

Lietiuvių Nekilnojamo Tur
to Taryba.dėlto ir pataria vi-i 
šiem lietuviam, kurie tik išga
li tapti savininkais. Niekas 
taip nepakels musų svetimtau
čių akyse, kaip valdymas dide
lių žemės plotų Chicagoje ir 
gražių apartmentinių najnų. I

Kaikurie mano, jog su na
mais surištas didelis rupesnis. 
Bet jei tas ir bųtų teisingas, 
tai juk ir.pats gyvenimas nė
ra nuo to liuesas. Rūpesniai, 
siekimai, kaip tik ir pagerina 
gyvenimą. —Rridgepęrtietis.

namuose
ir jūsų

Saugi Pagelba Nuo 
KOSULIO

Pavojingo-* Ilgo* gali fJ.«ivy»tyti nuo ko
sulio, kurk neprašai i nam ąs j laiką. Pra- 

Saiinft't greitai tą 
niešėjantl. parpentj, 
draskant} gerklę ko
sulį. ApAaugokit sa
ve Ir savo kūdikius 
nuo pavojaus varto
jant Severą’* Cough 
Balsam pastovi
kosulio gyduolė per 
4« metus v malo
nios vartoti, neturi 
■invyj narkotikų. Jū
sų ’-aistininkas 
jas — 25c.

turi 
ir 60c. 

W. F. SEVERĄ CO. 
Ccdar Kapidn, lowa 
Nuo krutinės ir Kal
vos vartokite
Severu’* C«>I<1 Tablete

Šeimininkas nepadarys klai
dos rūpindamasis kad jo namai 
butų tinkamai apšviečiami die
nos ir nakties metu. Ts su
teiks gyventojams daug smagu
mo.

Išleisti sveikatos žurnalai 
nuolat primena, jog žmonės 
nustoja regėjimo beveik vien 
dėl to, kad namuose neturėjo 
tinkamos elektros šviesos; kiti 
gi nemokėjo ja naudotis.

įtaisyti geras lempas nekai
nuoja » daug pinigų.
leistas šiam tikslui doleris ap
saugos žmonėms akis ir tuo 
budu apsimokės keliariopai.

Pirko namą už $120,000
Antanas Kuinius nesenai nu

pirko namą prie 70 gatvės ir 
Gi;een, 18 flatų, už $120,000.

Lotas yi*a 89x124 didžio.

$6,000,000 apartmen 
tams

Vakarinėj miesto daly prie 
Cravvford avė. ir Washington 
blyd. bus pradėta statyt di
džiausi apartmentai, keliolikos 
aukštų ir $6,000,000 vertės.

Juos paseks, beaibejo, ir vi- 
«a eilė kitų kontraktorių.

turi bu- 
ekono- ’

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson's Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.
Vartok Johnson's Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson's Baby Cream pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavinio 
ir bite odos netvarkos.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669 i

PEREITOS SAVAITĖS BIZ-

Nekilnojamo Turto apyvarta 
pereitoj savaitėj taip reiškėsi 
Chicagoje:
Parduota 2,167 vert. $1,871.190
Morgičių 2,441
Leidimų/ statyt

Pereitais
Parduota 1,740
Morgičių 1,969
Leidimų statyt 277

18,872,414
231 7,068,800
metais

$1,789,162 
18,104,002 
6,443,800

Įdomus lapkričio mėn.
GYVENIMAS 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytoj ai 

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

i

DIDYSIS MAGIKAS BRUSH 
SAKE, “RANKA GREITESNE 

Ui AKĮ”

Stebėtis reikia, kaip geras 
magikas lengvai gali mus ap
gauti, ar priversti mus matyti 
apie tokius daiktus, kurių vi
sai nėra. Tai yra prigavimas, 
kuris nekenkia musų akims, 
bet jei kas negali pažinti sa
vo draugų kitoj pusėj gatvės, 
arba jei jam raidės susilieja 
beskaitant smulkų raštų, tai 
jis daug rizikuoja nežinodamas 
blogai pritaikintus akinius. Dr. 
Serneris, 3265 S. Halsted St., 
turi akinių dirbtuvę ant vietos 
ir apmaino senus akinius ant 
naujų.

r21lJWL.l"'.,-Ll_ . . ^sįggęgs.. JJ!'. ■J.J.F-'J----------- !---------a.'. 1 ■■.■J!?!.*'.'-;1. —LIJ. 

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iseg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
• 20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

' Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare.
. • Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Jos. F. Budrik {Ine. |
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

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

zika ir futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunswick ir R. C. A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh- 
man Radio.

Atwater Kent vė
liausi model i a i 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshman vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ii 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaik ome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radio, mokėk iš lengvo džiaugda- 
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais ixi 10 valandai. Nedėliomis 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.
Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

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

Adresas .............................          |
—------ ---------------- --------- r- ---------■ -r——------ ------------------------- J

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

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

LEVY
KAMPAS STATE IR 22

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė. 
Tel. Saginaw 4847
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pakilusiu balsu pareiškęs D’An- 
. unzio.

Padavus ženklą, nubijiečiai 
sučiupę čičeriną, išvilkę iš kam
bario ir atidarę duris, išmetę jį 
lauk į'gatvę. — K.»A.

turistams buvo liuosai prieina
mos.

Siunčiami į salas kaliniai ver
čiami yra pasirašyti laišką, kur 
sakoma, kad jie yra sveiki ir 
nenori su savo draugais, pažįs
tamais ir giminėmis jokios ko
respondencijos vesti. Tie laiš
kai paskui yra pasiunčiami ka
linių šeimynoms su pastaba, kad 
jų noras butų pildomas.

Žiloj senovėj Lipari salos ir
gi buvo naudojamos politiniams 
prasikaltėliams. Jos buvo žino£ 
mos kaipo “‘Isole Eeole”, kas 
reiškia “vėjo dievo salos”.

# # #

noriu susitepti, paliečiant jus. 
Aš padariau tą eksperirentą tuo 
tikslu, kad pažiūrėti, ar žmogus, 
kuris pasiuntė mirčiai daug tūk
stančių, savo šalies pilie
čių, gali pats drąsiai mirti. 
Jus negalite. Eikite lauk!” —

Šiaulių būrį, net aktyviai dalyvavo sukilimo rengime ir 
patys užėmė paštą ir kitas įstaigas. Jų spauda net gi ne- 

tS: teisingai provokavo įsi jaudinusius savo skaitytojus, skel- 
L6i i bė visokias melagingas sensacijas, kad tik kuodaugiau 

L- .75 i įkaitinti visuomenę. Ar tai nėra rengimas sukilimo ? Ir 
jie visa tą darė labai artimame kontakte su tautininkais, 
kurie rikiavo karininkų organizacijas.

Bet šiandien jau krikščionys ginasi visako ir prade
da akis dumti lengvatikiams. Jie dabar vėl demokratai, 
jie Aįėl užgiedojo “Ryte” himnus demokratizmui. Kokia 
gyvenimo ironija jiems šypsosi. Jie eidami su smurtinin
kais ranka rankon atliko visus mauro darbus, tą demo
kratizmą biaurojo, bet tautininkams, turintiems savo 
rankose karininkų būrelį, juos nugalėjus ir išmetus iš 
valdžios (atliko mauras darbą ir gal sau eiti po šimts pyp
kių) vėl griebiasi už to paneigto demokratizmo, kad jo 
pagelba paguldyti tautininkus, vėl šaukiasi į liaudį, krei
piasi į partijas. Jie šiandien tą patį demokratizmą pripa
žino išganymu mažai tautai, kaip Lietuva.

Iš to viso, kas pasakyta, yra aišku viena, kad kri
kščionys demokratai su visomis 
savo organizacijomis aktyviai 
rengė perversmą, aktyviai demo- 

I r a 1 i z a v o musų krašto demokrtinę 
(tvarką, būdami valdžioje rūpinos kiek galint griežtesnes
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Šiandie, lapkričio mėn. 7 d. (spalių 25-ą), sukanka ly
giai dešimtis metų, kaip bolševikų partija įvykino Rusijo
je ginkluotą perversmą, nuversdama Laikinąją Revoliu
cinę Valdžią ir įsteigdama savo diktatūrą.

Bolševikai ta savo despotišką valdžią vadina “prole-į . ™ , ,* . 1 x.... .. .......... tn,v,.................. ............. Z kol. priemones panaudoti pažangesniems žmonėms persekiotitariato diktatūra”, bet tikrumoje tai yra diktatūra bol
ševikų partijos ant proletariato. Visi kiti Rusijos darbi
ninkų sluoksniai, išimant bolševikų partijos narius, fak-; 
tinai neturi jokių politinių teisių. Ir patys tos partijos na
riai tečiaus anaiptol hera pilnateisiai žmonės. Jie turi 
klausyti savo partijos vadų, ir jeigu jiems vadai uždrau
džia, tai jie negali jų net kritikuoti.

Po lapkričio mėn. perversmo tikrasis Rusijos dikta-j 
torius buvo Leninas. Dabar yra Stalinas, kuris ilgoje ko- 1 

^voje su buvusiais artimiausiais Lenino bendradarbiais, 
Trockiu, Zinovjevu ir Kamenevu, paėmė ant jų viršų.

Apie tai, ko bolševikai pasiekė per dešimtį metų savo 
viešpatavimo, daug kalbėti netenka. Gana pažymėti tai, 
kad ekonominiu atžvilgiu Rusija dar šiandie stovi že- 
miaus, negu prieš didįjį karą, nežiūrint to, kad skaitlin
giausioj! jos gyventojų dalis, ūkininkai, gavo dvarininkų 
žemes ir kad valdžia, konfiskavo ir valstybės reikalams 
suvartojo visą kapitalistų turtą, visus privatinius buržua
zijos turtas ir nesuskaitomus bažnyčių ir vienuolynų 
lobius! t

Daug ilgesnį sąrašą tektų padaryt iš tų dalykų, ku
rių bolševikai neįstengė įvykdyti. Prieš perversmą jie ža
dėjo užtikrinti visiems piliečiams laisvę ir lygybę, panai
kinti mirties bausmę, duoti Rusijos žmonėms ir visam pa

ir jų organizacijoms arriyti, padėjo Seimą niekinti, b a 1- 
savokartusu tautiniu k a isužSme- 

•t o n ą, kuris priesaiką sulaužė ir t. t. Dabar, išstumti 
. i savo bendradarbių iš valdžios vėl plakasi prie pažangių 

žmonių, vėl patys dedasi demokratais. Ar tai neaiškus 
veidmainiavimas!? Krikščionys demokratai yra tikriau- 

|Sio plauko jėzuitai. Pažinkite juos iš jų dalyvavimo gruod
žio 17 d. perversme! Paskaitykite jų parašytus himnus 
Smetonai “Ryte” ir kituose laikraščiuose — šmeižtus 
prieš liaudininkus ir t. po smurto. Atminkite jų darbus 
jiems esant valdžioje. Ar ne kyla tuomet vaizdas^: dide- 
liausia, biauriausio sudėjimo juoda gyvatė — slibinas, vėl 
pradeda stiebtis ir ieškoti atsparos, kad vėl pradėjus veid
mainingai vedamą kovą už savo gyvybę ir įtaką lietuvių 
tautoje. Tik atminkite krikščionių “rolę” gruodžio 17 d. 
perversme ir Seimo niekinime, žinokite jų v e i d- 
niainingumą ir neikite su jais.

Pilietis.
(Iš “Liaudies Balso”)
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Perėjunas

Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

visi gražus prižadai nuėjo niekais; daugeliu atžvilgių bol
ševikiški diktatoriai ėjo griežtai priešingu keliu, negu 
žadėjo. Čia pakanka tiktai paminėt mirties bausmės klau
simą ir piliečių laisvės klausimą.

Kuomet sovietu valdžia šiandie švenčia savo dešim-€

ties metų gyvavimo sukaktuves, tai visiems yra aišku, 
kad nė viena didžiųjų Rusijos problemų dar nėra išsprę
sta. Dabartinė sovietinė tvarka, be abejonės, yra tiktai 
laikinė. Bet kokiu budu ji bus likviduota ir kas ateis jos

Nauja bastilija, kur 
Mussolini kalins savo 
politinius priešus. — 
Kaip čičerinas sve
čiavosi pas poetą Ga
briele D’Annunzio. .

Beveik kiekvienoj savo kalboj 
I lussolini randa reikalingu pa-

KRIKŠČIONIŲ ROLĖ GRUODŽIO 17 I). SMURTE

bu federacija — jau iš seno žinomi veidmainiai. Jie eina 
jėzuitų numintais keliais. O jėzuitai savo darbus vertina 
pagal siekiamus tikslus, bet ne pagal tų darbų gerumą 
arba naudingumą liaudžiai. Tikslas pateisina priemones 
— taip apibudinta jėzuitų taktika. Sulig ja jėzuitai gali 
nužudyti, gali bomba išardyti ruimus, gali daugiausia 
mirties aukų padaryti, gali nuodus įpilti ir viskas tas bus 
sulig, jėzuitų dora teisinga Dievo pageidautina, jei tik tor 
kį biaurų darbą darant yra turima geri Dievo garbei, pa
tarnaujanti norai. Kunigija, siekdama pasaulinės vald
žios, jėzuitų pagalba, daug bjauriausių darbų savo praei
tyje dengia.

Ir gruodžio 17 d. įvykiai Kaune buvo rengiami ne be 
krikščionių pagalbos ir pritarimo. Iš jų bloko žmonės jau 
po to įvykio tiesiog garbino tuos nelemtus žygius, savo 
dienraštyje “Rytas” vainikavo Smetoną tautos vadu. Fa
šistų “Tautos Valioje” net keli kunigai, jų vadai, bendra
darbiavo. Darbo federacijos vadas Ambrozaitis viešai 
prisipažino rašęs “Tautos Valioje”, o dabar jis yra bloke 
su tautininkais ir jiems padeda musų kraštą 
alinti. Ir visa trijulė (krikščionys demokratai, ūkinin
kų sąjunga ir darbo federacija) tuoj po perversmo p r i- 
sidėjo į tautininkų bloką, paėmė mini
sterijas ir tenai varė savo nelabąjį darbą. Švietimo mini
steris Bistras per kelis mėnesius, vidury mokslo metų, iš
metė daugybę pažangių, labai genį mokytojų, o jų vieton 
susodino ateitininkus; Vidaus Reikalų ministeris Mustei
kis, ūkininkų sąjungos narys, tą pat darė, skirdamas 
krikščionis į atleistųjų vietas; Finansų ministeris Karve
lis ir šilingas nuo jų neatsiliko. Jie, krikščionys, tą pat da
rė, ką ir tautininkas Merkys kariuomenėje — kilnojo, že
mino, atleidinėjo visus tuos karininkus, kurie drąsiai 
smerkė gruodžio 17 d. įvykį.

Mes gerai suprantame “krikščionių” norus ir žino
me, kokią* ru!^ jie vaidino parengime perversmo. Jų žmo
nės dalyvavo rengime, ateitininkai studentai, susibūrę į

kad dauguma 
yra patenkinti 
Esą tik nedi- 

socialis-

Italijos žmonių 
fašistų rėžimu. 
(Jelis skaičius masonų 
tu ir šiaip nenuoramą priešinasi j uodmarškiniams. Tačiau ii- jų 

tilės, sako Mussolini, nuolat re- 
i ėja. Praeis daę keli menesiai 
ir fašistų priešai visiškai iš
nyks.

Nežiūrint tų Mussoilnio tvir
tinimų,.. atrodo, kad opozicija 
visiškai nemano kapituliuoti. 
Kad taip iš tiesų yra, aišku jau 
i s to fakto, jog fašistų valdžia 
. ado reikalingu atidaryti anti
fašistams naują bastiliją. Ma
tyti, italų Sibiras, kuris randa* 

i Lipari salose, pasidarė per 
nkštas. O tai reiškia, jog opo

zicija fašistams juo tolyn, tuo 
1 ibiau stiprėja.

Naujoji fašistų bastilija yra 
;storiška Civita Castellano mies
tuko tvirtovė, kuri randasi ne
toli nuo Romos. Ji yra žinoma 
kaipo San Galio tvirtovė, ka
dangi ją pastatė Borgias laikais 
(pabaigoj penkiolikto šimtme- 
io) tą vardą turintis architek

tas. Bėgiu trijų šimtmečių 
įvairus popiežiai prisidėjo prie 
tos tvirtovės pagražinimo, ir 
šiandien San Galio yra viena 
Įdomiausių vietų Italijoj.

čia Caesare Borgia laikė su
krovęs kolekciją brangių pa
veikslų ir skulptūros kurinių. 
Kai Borgia viešpatavimas pasi
baigė, tai jo priešai užgriebė ir 
San Galio tvirtovėj sukrautus 
meno kurinius. Pasiliko tik du 
Kristaus biustai.

Caesare Borgia turėjo maniją, 
kad jis yra panašus į Kristų. 
Kada buvo daromi Kristaus biu
stai, tai pats Borgia pozavo. Vė-

liau kiti popiežiai išdekoravo 
tvirtovę. Kadangi dekoruotojai 
buvo pirmaeiliai Italijos artis
tai, tai jų darbu ir šiandien ga
lima pasigerėti.

Kai buvo pasiūlyta San Galio 
paversti kalėjimu, tai pasigirdo 
protestai net fašistų tarpe. Pro
testų esmė buvo ta, jog seno
viškos architektūros perlą ne
pritinka kalėjimu paversti.

Bet tie protestai tuoj nutilo, 
kuomet tapo patirta, jog pats 
Mussolini remia sumanymą.Pro- 
testavusiej i fašistų lail< raščiti i 
.surado, jo# San Galio tvirtovėj 
ir seniau žmones buvo kalinami. 
Taip, t;virtovės-sienose buvo įka
linta nemažai žmonių, kurie ko
vojo už liaudies teises ir lais
vę...

Yra visiems žinomas faktas, 
kad pats Mussolini parinko Li
pari salas ir naująją bastiliją 
savo politiniams priešams. At
rodo, kad Lipari salų parinki
mas nedavė tų rezultatų, kokių 
tikėjosi diktatorius. Savo aukų 
sveikata jis, žinoma, perdaug 
nesirūpina. Tač’f.u nuolat siau
čianti tarp kalinių šiltinės epi
demija sujudino Italijos visuo
menę, kuri bijojosi, kad ta liga 
nepersimestų į Siciliją.

Vėliausi fašistų spaudos pra
nešimai tvirtina, kad šiltinė Li
pari salose tapo galutinai nuga
lėta. Kai kurie juodmarškinių 
laikraščiai ciniškai pastebi, jog 
tose salose viskas yra taip pui
kiai sutvarkyta, kad jos gali 
tarnauti.net kurortais! Kad tai 
yra aršiausios rųšies cinizmas, 
nuomanu jau iš to, jog jokis pa
šalinis žmogus negali Lipari sa
lų aplankyti. Fašistams, maty
ti, rupi, kad pasaulis negalėtų 
patirti teisybės apie italų kator
gą !

Be vidaus reikalų ministeri
jos leidimo niekas negali salas 
aplankyti. O kadangi vidaus
reikalų ministeriaus pareigas ei- elektros mygtukų, 
na pats Mussolini, tai iš jo ir iai įėję 'į kambarį ir prisiartinę 
reikalinga leidimas gauti. Pirm prie čičerino.
fašistų įsigalėjimo Lipari salos “No, aš nežudysiu jus, as ne-

Laike ekonomiškos konferen
cijos Genoa mieste, 1922 m., pa
skelbęs italų poetas Gabriele 
D’Annunzio, pasak “Tribūne” 
korespondento, bolševikų užsie
nio reikalų komisarui, čičerinui, 
iškirtęs sekamą šposą:

Poetas nuvykęs į Genoa ir ap
sigyvenęs savo draugo dideliame 
palociuj. Kartu su juo atvykę 
ir jo tarnai, juodieji nubijiečiai.

Prieš pat konferencijos pa
baigą D’Annunzio pakvietęs či- 
Čeriną pas save pietauti, čičeri- 
nas su džiaugsmu tą pakvietimą 
priėmęs.

Jį pasitikęs milžiniško ūgio 
negras ir nuvedęs į puošnų val
gomąjį kambarį, čičerinui pa
sirodę keistą, kad stalas buvo 
prirengtas, tik dviem žmonėm.

Neilgai trukus išėjęs plikagal
vis poetas ir atsiprašęs dėl inti- 
miško pobūdžio pietų. “Taip pa
dariau aš todėl”, pareiškęs jis, 
“nes norėjau viens ant vieno su 
Jūsų Ekselencija pasikalbėti”.

Poeto komplimentai ir jo įdo
mus komentarai apie muziką, 
meną ir politiką neįmanomai pe
likę bolševikų delegatui.

Po to D’Annunzio paspaudęs* 
elektros mygtuką. Į, kambarį 
įėję du nubijiečiai su gražiai 
įgriviruotu ir brangiais akmeni
mis papuoštu kardu.

čičerino net akys praplitu- 
sios, kai jis pamatęs aštrų kar
dą, kurį tarnai padėjo ant stalo. 
J savo šeimininką jis atsikreipęs 
tokiais žodžiais:

“Tai gražus dalykas, tikras 
italų meno šedevras”.

“Tai, mano mielas, yra gink
las, su kuriuo aš jumis nužudy
siu,” pareiškęs D’Annunzio, už
rūkydamas cigarą, kurį jam at

nešęs jo tarnas.
“Paimkite vieną tų cigarų > 

jie yra padaryti iš geriausio ta
bako, specialiai dėl mano sve
čių”, tęsęs toliau skvo kalbą poe
tas.

Bolševikų ministeris privers
tinai nusijuokęs ir sumurmėjęs, 
kad tai gan vykęs juokas.

“No, rimtai, aš nejuokau j n. 

Aš pakviečiau jumis pietų tuo 
tikslu, kad paskui nužudyti 
Tamstą”, atsakęs D’Annunzio. 
‘Jus žinote mano atsinešimą 
link jūsų reprezenutojamos val
džios ir to režimo, kurį jus at
stovaujate. Aš manau, kad ma- 
no pareiga yra pasinaudoti šia 
proga ir išgelbėti pasaulį nuo 
tokio baisūno, kaip jus. ,Bet 
prašau nusiraminti, aš duosiu 
jums galimybės parašyti laiškus 
jūsų delegacijai, jūsų valdžiai ir 
jūsų šeimai.”

Tai sakydamas, • poetas vėl 
paspaudęs elektros mygtuką. 
Nubijiečiai atnešę popierį, kon- 
vertus, rašalą ir plunksnas.

čičerinas išsigandęs. Jis pro- 
’ejęs'drebančiu balsu kalbėti:

“Bet jus juk juokaujate. Toks 
dalykas nėra įmonomas dvide
šimtame šimtmetyj ir tokiame 
mieste, kuip Genoa. • Tai absur
das, tai negalimas daiktas.”

“Jūsų šalyj kas dieną įvyksta 
iar baiseni dalykai, kuriuos pa
pildo jūsų budeliai”, atkirtę^ 
D’Annunzio. “Ar tai nėra gra- 

is dalykas?” paklausęs čičeri- 
i’o poetas, sukdamas rankoj 
kardą,

čičerino veidas pąsidaręs baL 
tas, kaip drobė. Jis visas dre
bėdamas pradėjęs maldauti, kad 
jam gyvastis butų dovanota.

D’Annunzio vėl paspaudęs
Du nubijie-

Da keturiom dienom, prie 
Havaną, buvo susiorganizavę 
žydai ir padavė prasimą, kad 
jiems atskirai duotų valgyt. Ir 
buvo gavę; Bet jau Havanoj 
ir išvykus iš Havanos jų orga- 
nizaiija pairo ir vėl su visais 
valgo.

Šiandie pasikalbėjau su mek
sikiečiais, kurie Havanoje įlipo 
j laivą. Jie nurodė į kurias 
vietas galima važiuoti ir kokį 
kur darbą yra galima gauti. 
Pasirodo, kad daugiausia mai
nos. T“ 
nas rodo, ir perspėja, kad no- Po pusryčių jura biskį vil- 
rintys važiuoti į Jungt. Valsti-1 niuota, vis matos koks laivas 
jų pasienį, turi to nesakyt, o plaukiantis jau iš Meksikos, 
jeigu uoste emigracijos kon-; šiandie keleiviai jau laukia 
tore pasisakys, kad važiuoja į žuvų pasirodant. Mat kai va- 
pasienį, tai, girdi grąžins at-,kar suprato jų liksią puolimo 
gal. Pagal jo nurodymą, ma- laivo, tai pasirodė žingeides- 
no adresas ir yra netoli rūbe- niu ir jų pasirodymas. Ir vėl 
žiaus, bet Kaune, ir Sant Na- matom kaip tos žuvys galynė- 
ząire mane ušrašė kaipo va
žiuojantį į Meksikos miestą 
(sostinę, Mexico City), nes ne
mokėjo ten suprasti mano pa
duoto adreso. Ant laivo žydai 
rengėsi važiuoti į pasienį j Nu- 
eva Laredo, tai ir mane vadi
no ir davė adresą į ten važiuo
ti. Bet ant laivo, peržiurėjus 
popieras Jr mane paklausus «į 
kur važiuoju ir atsakius, kad į 
Nueva Laredo, man atsakė, kad 
aš važiuoju į Meksikos miestą 
ir Nueva Laredo nerašė. Aš 
jam ir nurodžiau, kad yra tu
rinčių adresus į pasienio mies
tus, tai jis sako, kad vistiek 
bus grąžinami. Gi tokius žmo
nes pasienyje gyvenančius, pas 
kuriuos emigrantai važiuoja, 
esą, sako, vadina kojotai (lietu
viškai vilkai) ir kad emi
grantą apsaugojus nuo tokio 
kajotos, todėl dėl jo paties labo 
grąžina atgal, bo patekęs į to
kio kajotos rankas tankiai gy
vastį prarandą, 
r ai plėšja už |>ervedimą per 
siėną, ir jei Ja numato pas ta- 
vę pinigų esant, tai pats nu
šauna išvedęs į krumus. O jei 
nieko neturi, tai paleidžia prie 
Amerikos kazokų, tai*tie irgi 
Sauna j pasirodžiusi. Jeigu 
papuls! į rankas gyvas, tai ka- 

lojime atsėdėsi šešis mėnesius* 
ir busi sugrąžintas atgal iš kur 
paeini. Ir ant galo įsako man, 
kad pasakyčia savo įmonėms, 
kad nesisakytų niekapi, kad į 
pasienį nori važiuoti, ką aš ir 
padariau.

Išsikalbėjus apie 
karą, tai tiek pasakė, 
netiesa ką laikraščiai 
pač kuniginiai, sako, 
neskaityk. Jie (kunigai) ma
nę karaliaut amžinai^ bet jau
noji Meksikos karta pasakė, 
kad ji nenori jų ir jau gana 
jiems viešpatauti. Jų vieta 
yra tik bažnyčioj, ir jei jie y- 
ra Kristaus sekėjai, ir savo pa
šaukimo pildytojai, tai turi gy
vent bednystčjc, kaip Kristus, 
o ne kraut turtus, ir pertekliu
je liebaut, kaip kad jie gyve
no iki šiol. Daugiau to nebu
sią.

žuvų puolimas laivo
šiandie buvo matyt ir dide

lių žuvų, kurios puola laivą.
d šiandie ir prisižiurčjom ką 

jos nori atsiekti puldamos ♦lai
vą. Buvau priešyky, tai visą 
jų daubą mačiau. Pasivijo ke
turios į priešakį, kitos pasili
ko užpakaly, tąi visos puolė
si Jaivą^ laikyt, visos skersos 
braukdamos per briauną laivo 
priekio. Taip ęlii’bo daugiau 
pusvalandžio laiko, eidamos 
kartu su laivu ir vis iškilda- 
mos 
'ti.

čtio trykšta aukštai per tą 
skylę. Žuvys ilgos, bus ilges
nės už vandeninius levus.

Saulė leidosi 1:25 vai. nak
ties Paryžiaus laiku.

Rugpiučio 5 d. — Naktis 
graži. Daba** čia naktimis bū
rą pilnas dangus žvaigždžių, 
taip 
tu. 
lias, 
mus
rą tai visai nežymus.
tekėjo 12:35 vai. dieną, Pary- 

Mano adresas irgi mai- žiaus laiku.
j.. ------- ‘ x:~ i...j ___ I n.. -* - * - * *

kaip Lietuvoje žiemos me- 
Paukščių (arba pieno) ke- 
toks šviesus ir aiškus, pas 
tik žiemą matos, o vasa- 

Saulė

o, jie ge-

kuniginį 
kad yra 
rašo, y- 
jų visąi

j viršų vandens atsikvėp 
Jos turi kaktoj didelę sky

j r.si su laivu, bandydamos jį 
sustabdyti. (laivas kaišioja 
pukšdamos, vanduo trikšta per 
skyles j viršų, o laivas sau ei
na. Vanduo vis dar bėga ry
tų pietų link.

Po piet pasirodė jau Meksi
kos stulpas ant vandenio, o ir 
paukščių matosi, taipgi tūks
tančiai žuvelių Meksikos van
denyse yra da daugiau, ne kaip 
Atlaritiko.

Žydai kaip užsidarė lošt iš 
pinigų, tai niekas ir nelošė, bet 
vakar jau pradėjo grekai, tai 
ir šiandie per dieną duoda. Jau 
keleiviai pradeda taisytis, da
bintis, rėdytis prieš Meksiką#

Žinantys paaiškino, kad bū
tumėm da šiandie Meksiką da- 
važiavę, jei ne šimtos dolerių, 
kuriuos laivo kompanija turi 
sumokėt uostui už stovėjimą 
per dieną. Jeigu laivas butų 
davažiavęs po piet uostą, tai 
būt nespėję visko iškraut iš 
laivo ir butų reikėję būti da 
ant rytojaus kokį pusdienį, tai 
jau butų buvę ir du šimtai do
leriu. Tai kaip tik išplaukėm 
iš Havanos,’ tai kaip pradėjo 
pamaži plaukt, tai ir dabar pa
maži plaukia, taikydamas tik 
ryt unkšti L>nt vietoje. Per .lie
pą mat iškraus ir vakare pasi- 
traukš i jurą.. Taipgi šiandie 
smarkiai saulė kepina, kad ne
gali dabut, bet žmonės triusia- 
si, skalbiasi, loposi, skutasi, 
kerpasi, maudosi, bagažus 
kraustosi ir viską tvarkosi.

(Bus daugiau)

* UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodam 
ant lengvo iimokiji 
mo. x

Metropolitan Electric
Shop '

2Z15 W. 28nd Street 
PboiM ( anai 2691

tarnauti.net


Ph nūdienis, L pla*. 7, 1577 JGTOTOCTTO. CKTcsgB, ra.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

surasiu ant Tovvn of Lake. 
Kai kurie nužiūri, kad auto
mobilis nė nebuvęs pavogtas, 
tik p. Karčius pamiršęs vietą, 
kur jis automobilj buvo pali
kęs. —Reporteris.

Liaudies Dainy Koncertas
Programą išpildys vien tik “Bi

rutės” merginos, vadovaujant 
St. Šimkui.

Roseland
Pavogė automobilj

Pereitą ketvirtadienį nežino 
mi piktadariai buvo pavogę A. 
M. Barčiaus automobilj. Bėda 
tečiaus vėliau pasirodė ne taip 
didelė, kaip iš syk. Dalykas 
toks, kad p. Kardinus automo
bilis vėliaus, t. y. ant rytojaus,

A A

MARIJONA MOLIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 5 dieną, 11 valandą 
vakare, 1927 nu, sulaukusi 37 
metų amžiaus/ gimusi Telšių 
apskričio ir valsčiaus, Raržgi- 
rio kaimas, paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Domininką, 3 
sūnūs ir 6 dukteris; dėdė Jonas 
Sprindžiukas. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2323 S. Leavitt St.

Galite persitikrinti
Kai žmonės kalba poterius, 

tai visuomet sako: kaip dan- 
* guje, taip ir ant žemės. Žino- 
nia, gal kitiems tai neaišku, 

| bet man aišku, — ne pagal 
pletkus, bet pagal raštą šven
ta. I € •

Mat, seniau, velnių nebuvo, 
(buvo tik aniuolai, ir kuomet 
tie aniuolai pakėlė revoliuciją 

' prieš Dievą, norėdami padary
ti perversmų danguje, tai Die- 

j vas, sugavęs tuos maištinin- 
I kus p<> vieną, kiekvienam jų 
įkalė |M> du ragu kaktoje ir 
išriubavo kiekvienam į pastur
galį po uodegą. Tai atlikęs, 
Dievas išmetė juos iš dangaus. 
Visa tai atsitiko danguje.

Laidotuvės ivyks Utantinke, 
Lapkričio S dieną. 8 valandą 
ryto iš namų j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
včlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Molie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Vaikai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičia, Tel. Canal 
1271.

A x*h A
KAZIMIERAS KLUSAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio I dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1927 m,, sulaukęs 48 
metų amžiaus/' gimęs Triškių 
parapijoj, Šiaulių apskričio. 
Amerikoj išgyveno 27 metus, 
paliko dideliame nubudime mo
terį Uršulę. 4 sūnūs: Kazimie
rą, Juozapą, Stanislova ir Ed
vardą, Morta Matienė, I dukte
ris: Bronislavą, Uršulę, Stanis
lavą ir Oną, žentą Antaną Ka
las, vieną anūką ir švogerj. o 
I.’etuvoį sesei Į Marijoną Molie
nę ir švogerį. dėdė Kusas. Kū
nas pašarvota.*, randasi pas se
serį Zofiją Paulauskiene, 1715 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
8 dieną, 8:80 valandą ryto iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Klusas 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudc liekame,
Moteris, Simai. Dukterys, 
Žentas, Sesuo, Dėdė, Pus
seserė, Giminės ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus A ('o., Telefonas 
Canal 3161.

Na, o dabar pasižiūrėkime, 
kas dedasi ant žemės. Žia iš se
nų senovės gyvuoja Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje pri
klausantys žmonės. Visą laikų 
jie buvo kaip aniuolai? Bet 
•tai vieną gražią dienų įsimai
šė j tų aniuolų tarpą raudoni 
velniai ir visai naujos mados, 
les nesimato juos turint nei 
agų, nei uodegų. Jie pradėjo 

agituoti žmones, idant pada
rius perversmų Susivienijime, 
idant nuvertus valdybų ir su
nikus Susivienijime lizdų, kad 
liuesai butų galima veisti rau
linius velniukus.

Ket Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pajuto smalakulnių 
sumoksią ir tuojaus pradėjo 
juos tautišku vandeniu šventin
ti ir krapyti. O, tu mano Die
vulėliai, kad girdėt umei jų cy
pimų, užimą! Kanopomis į pu
dingą kerta, ugnimi spiaudo ir 
raitosi, kaip sliekai ant karš
to smėlio. O Čia šventina juos 
ir gena laukan be pasigailėji
mo. O tie, kurie jau buvo 
<mailiakulnių apsėsti, ’nežinc 
nei kame dalykas, tik žegno
jasi ir bėga nuo jų, kad išgel
bėjus savo prigautų dūšelę.

Bet Susivienijimo valdyba 
nekals jiems kiekvienam po du 
ragu ir nešriubuos j užpakalį 
po uodegų, tik primuš kiek
vienam j kaktą Nr. 53, kad 
lengvatikiai žmonės juos pa
žintų ir tokiu budu galėtų ap
sisaugoti nuo žabangų. t

lai matote: kaip buvo se
niau danguje, taip šiandien 
yra ant žemės, liktai dangu
je valniai buvo juodi, o ant 
žemės raudoni, reiškia, karš
tesni ir už anuos.

Aš apie juos nedaug žinau. 
Bet kas žino, tai sako, kad Ru
sijoje jie turi įsitaisę pirmos 
rūšies peklą, o Amerikoje du
sias gaudo ir siunčia tuoj mo
lio minkyti. —Pustapėdis.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
13 d. lapkričio, Community 
Center svetainėje, prie 6654 S. 
Troy gat., iMąrquette parko 
naujai apgyvento] kolonijoj 
įvyks nepaprasta® koncertas, 
kurio programą išpildys vien 
lik “Birutės” choristės, vado
vaujant pačiam komp. St. Šim
kui^ Bus tai vakaras be jokių 
didelių “žvaigždžių” gerbiamų 
artistų, tečiaus reikia drąsiai 
tikėtis, kad komp. St. Šimkus 
prirengs mums kų nors tokio 
širdžiai artimo, rūpestingai ir 
gražiai išpildyto.

Vardų, dalyvių neminėsiu 
šiuo atveju. Pakaks pasakius, 
kad išpildys programų musų 
gerai žinomos biru lietė# ir jx> 
vadovyste komp. St. Šimkaus, 
kas užtikrina puikių muzikos 
nuota. Po koncerto bus šokiai 
’ tukioje, visais atžvilgiais pa- 
ogįoje svetainėjė.

Rcngkimės visos ir visi. Su
ėję tikrai praleisime keletą va
landų taip maloniai, kad įspū
džiais dalinsimės vietoje ir jie 
pasiliks atmintyje ilgų laikų. 
Taigi ypatingai vietiniai lietu
viai pasinaudokit šia proga.

D. M.

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

* Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St. 

Te). Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergų. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

“IJURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietį} nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 inorgičiams.

1HN KUCHiNSlAST
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo H ryto iki 1 v. p. p.

Lietuvės Akušerės Į Lietuviai Daktarai
Phone Yards 4951

MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERIJA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank ....

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

DR. M. T. STRIKOL
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Alksny Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Bouleevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S1. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai, nuo 9—G

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—<j vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigusi akuše
rijos koleg i j o; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin- 

į gai patarnauja, 
visokiose ligose 

| prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
UŽ dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o iri s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. pę 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Ręs. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

BALTRUS R. Y ASU LIS

A + A

Rridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienyje, lapkričio 8 
d., 1927 m., 8tą‘ vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Muistei 
St. Susirinkimas yra svarbus, turite 
visi draugai būti laiku, nes turime 
daug nutarimų.

, — Valdyba

Roseland. — Lapkričio 8 <1., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Sia
me susirinkime bus pilnas raportas 
komisijos rengimo vakaro Aušros 
knygyno naudai. Beto bus svarstoma 
kiti reikalai. Visi delegatai ir dele
gatės būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku.

— J. Tamašauskas, Sek r.

Chicagos lietuvių Draugijos S. 
I’. nariams žinotina. — Susidėjus 
aplinkybėms, Chicagos Lietuvių 
Draugijos S. P. susirinkimas negali 
įvykti lapkr.-Nov. 13, pertai įvyks 
ateinantį utarninką, lapkričio 8 d., 
toj pačioj svetainėj, Masonic Temple 
1547 N. Leavitt st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro, šiame susirinkime yra daug 
svarbių reikalų aptarimui — nomi
nacijos valdybos sekamiems me- 
tamss svetainės klausimas ir tt. Ma- 
Joniai prašomi nariai skaitlingai 
susirinkti. Kviečia

Julius Mickevičius, pirm., 
Navieras Saikus, užr. sekr.

Graboriai

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzanmotojas
^2314 W 23rd PI.

Chilago. UI.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3895

J. Pa WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefoęąs Pullman 6377

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti ppežastinji galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tol i regystę.. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio dieną. 1:00 valan
da ryte, 1927 in., sulnukęs 50 
meto amžiaus, gimęs Girdvai
niu kaime, Raseinių apskričio, 
paliko dideliame nubudime mo
tiną, seserį Lietuvoj, brolį 
Amerikoj ii gimine . Kūnas pa
šarvotas, randasi 3715 Hemlock 
Street, Indiana Harbor, Inu.

Laidotuvės j*; k< Panedėlyj, 
Lapkričio 7 dieną; 10:00 valan
dą ryto iš namų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Baltraus R. Valiu
lio giminės, draugai ir pažįsta; 
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisve kinimą.

M A RIJ O N A MILIA U SK1E N E

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 5 dieną, II valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 54 me
tų amžiaus, gimusi Naujaval- 
kių kaimo, Krosnos valsčiaus, 

HMariampolės apskričio, paliko 
dideliame nubudime 2 sūnūs: 
Martiną ir Vincentą, 2 dukte
rie: Marijoną ir Oną, 2 sese
ris, Jievą Skistimienę ir Pran
cišką Radžiunicnę, o Lietuvoj 2 
brolius: Mateušą ir Juozapą-. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1612 
So. Union Avė.

Laidotuves įvyks Uturninko, 
Lapkričio 8 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Miliaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
flmą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekamo,
Hunai, Dukterys, Seserys 
ir kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas, Tel. Roosevelt 

I 7532.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLU MENTE AL

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORItJS CHICĄGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

O F I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eaat 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

---------- --------y----- --------- ---------------- --------

/ei nori Ismpkti 
gerai rašyti — \
nusipirk typcwriteri

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Rooin 1217 
Telephone R-andolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebūkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki I I v. dieną.

Phone Uaiutl 9523

Lietuviai Daktarai

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 Vai. vakare.
Res. 3201 South VValIace Street

i iione valiui 0^,4.^.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mapjewood Avo.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

* Ofiso Valandos:
9iki 12.1 iki 8 dieną ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

A. LOAVIDONIS.MJL 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė.» 
Tel. Kenwood 5107

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare  ■ /t_____

~ dm.Tkaralius ~
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v.'vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West G3rd Street 
Cor. Ro(’kwell St.

t CHICAGO, ILL.

Off. Yardt} 3557, Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal' sutarti 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

A. MONTVID/M. D.
1571K Milwaukce Avenue, lipom 209 

Kumpas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brun«wick
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesu ir diathermiu

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 Š. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westcrn Avenue 

Tel. Lulayette 4146
V a 1 a u d o s

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 SbuĮh, Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną,' 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

(?erai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus. >

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tek Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

fCLASSIFIED ADS.
Į u. ..-k -. i- - .............- J

Educational
] ' Mokyklos_________

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME' ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me- 

! tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. t Sa
vo būvį Žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokąlo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St^ Chicago, III.

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
1 KONTRAKTOR1Ų. Priimsime gerą 
žmogų ir duokime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaiilos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi
lankyki!. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicagp Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Miscellaneous

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos; 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

' GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namy apšildymo 

, reikmenis 
. , ,, —--------

SutaUhykit pinigų pirkdami pas 
>nus birelio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIU KAINU.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar- 

! davimą. •
Southcnd Plumbing & Heating .

Supply Co.
2108 So. Štate St.
Tel. Calumet 4200 ,

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

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

DB. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:3f) 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 w

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 il.i 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dięną.

Phone Midway 2880

Ofiso Tek Boulevard 9693 
Rcz. Tek Dre«cl 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiki} ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
NedėlionMs ir šventai!. 10—12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Islahd Avą. 
Vai. 2—4. po piet. ir 7—9 vak vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tek Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1800 So. Halsted St. 
Chicago

CLASSįFKĮ
Educational

Mokyklos

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskitą mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tinė Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00. ii 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGJNEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

SUN P.ORCIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam nile kur. 
C. P. Pedercon, Stevart 5383.

i , —...............   —. .. . .. .

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
1 — Išvalykit savo catch' basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicągoj 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake-St. £eeley 7762

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

jVfalevojam ir popjeruęjam. Ufclaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149,So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. g. RAMANCJONIS

$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.

STOGDENGYSTR
, Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicągoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mų. Didž’acsia ir geriau«'i stogų 
dengimo įstaiga Chicągoj. Tik Paty
rę unijos darbininkai samdomi

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

P|ione Lawndale 0114

I RUBIN BROS.
1 NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700 Z1

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniaurias iš lietuvių, tnir duoda 

į tižganėdi|rimą. J ved am elektros dra- 
1 tus, motorus, ta Įsom elektros reik-, 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan E!e«’tric Co., t no* ine >
252? So. Halsted St.. Chicago

Phone Victory 74621 *_____

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
N erei K Įmokėti

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

Tel. Triangle 8234
-------- —.— ----------------------------------— —

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kift* nors 'mieste. Taisome, over- 

; hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie.’ ’ Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gauki 5% pi- 
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albanv Avė, Van Buren 8341.

(Cunlinucd on page 6)
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Miscellaneous _ Help Wanted—Malė
L'aibininkių Reikia

Fumiture & Fixturcs
Itakandal-ltaisai

Real Estate For Sale
Namdi-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Westom Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, višRai, su 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj KjPdv?tuqakataQrendą
miesto, nštuonių kampų frontu, 5 J * L N k’
kambarių, plieno konstnikciįa, “radio 4010 W’ 2Gth 
plug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, ' 1 1

mm

Business Chanccs Real Estate For Sale
Pardavimui Bizniai Nautai-Žeme Pardavimui

VAISIŲ ir grosarnės krautuvė, Gražus bungalow 0 kambarių, yra 
•le geros gatvėi, tarpe dviejų bu-! visi įrengimai ir apmokėti. 8526 So. 

Tel. Beverley 5846.
----------------6 KAMBARIŲ funričlni paraiduo ---------------------------, .. - ----------

REIKIA VYRŲ da nebrangiai. Visus kartu arba sky-j prie geros gatvės, tarpe dyleių bu-1 visi įrengimai ir
Maloniam ir lengvam darbui kur 1 rium. 4451 So. Talmap Avė. Černių, 3 kambariai iš užpakalio,^ny- j Paulina St„ Tel.

jųs galit uždirbti gerą mokestį. Mes
__ _ . išmokiname savo darbininkus. Paty-1 

apskaitllavimą dykai. Planai prie rimas i 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik die pas 

.biskį įmokėti, kitus mažais mėnesy 
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEAT1NG 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322; MES turinio gerą vietą su...... .  ................... ..

'didele proga dėl jaunų lietu- -M!!1’! kiekvienam pirkėjui
vių 8U tikra ambicija prie au- grąžys mahogany conso’c..ęabinet,' 
tomobilių biznio. Mums ne

svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jųs turite užtektinai apšvietos 
iii reikalingą, asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi- 

(nūti jiems geriausius automo- 
‘bilius. Amerikoj.

Keikia mokėti lietuviškai ir 
PLU1MB1NGAS ir namų ap- turėti norą dirbti.

šildymas. Nereik nieko įmokė-' Jei jųs tiksite tam darbui 
ti, 2 metams išmokėjimui, į ve- mes jums nurodysime kaip bu
dimas ekspertų. ti pasekmingu.

BIDGE PLUMBING CO. Atsišaukit asmeniškai ir at- 
Phone ' Beverly 9384 arba Tri- rineškit su savim šį skelbimą, 
angle 7088. 9931 So. Wood St. Rosoland Motor Car po«, 
--------------------------------- 10857 Michiga^i Avė.

(Continued from page 5)
NAMŲ APŠILDYMAS

PLUMBINGO ĮVEDIMAS
Mes parduodam bile xur ir suteikiam ___ _________ ,
npskaitllavimą dykai. Planai prie rimas nereikalingas. Atsišaukit šian-

įVESKIT elektrą j savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarhi flatas 
nu fikčeriais. $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

f’l.UM BINGO matertalas visokios 
rųiics, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

TftMYKJT!

MR. COSTELLI 
Room 1514, 1.34 N. La Šalie St.

I JOYCE STORAGE
Didžiausias rakandų išpardavimas 

publikai koks kada- nors buvo da
bar eina šiame sandelyje.

PRASIDĖS ši RYTĄ 
$200,009 VERTĖS RAKANDŲ 

turi paversti i pinigus tuojau.
TIKRAI PAMATYKIT JUOS

I kambarių puikus rakandai, kur; 
i dabar rodomi už $275, sutaupys

IJUKVJlli.
Taipgi musų 6 tūbų nulio setai, [

su įdirbtais spcakers, VIENU KON
TROLIŲ, verti $200, p> $(>9.5U.fe r h $200, i>> 

6150—53 COTTAGE GROVF. 
Atdara vakarais ir nedalioj

VERTA $2000

For Rent

uuriiiiK o KMiiiunriMl Jf> 110

brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. C8rd St., Hemlock 5620.

SINGER siuvamos rnnšinos, do- 
monstratorial ir pertaisytos, po 
$10 ir daugiau, cnsh arba išmokė
jimais.

4251 Cottage Grove avė.

Financial
Finanaai-Paskoloa

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 -
UŽ $20(1

■I kambarių rakandai, 3 šmo
tų mohair parloro setas, 7 
šmotų vvahmt valgomo kam- j ma/padarytl ir ’nbpirkti j vieną die 
bario setas, 5 šmotų pusryčių ' ną, gei-omia sąlygomis. Pamatykit 
setas, 
ruimio 
kaurai 
kas, 2 
indai.

NELSON STCĮPjAGE
6912 Cottage Grove Avė.

4 šmotų vvalnut mieg- 
setas, du 9x12 VVilton 

niiegruimio karpetu- 
pastatomoe liampos,1

WM. KREJCFC MŪRINIAI 
BUNGAL0W PIGIAI

'i.................
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su

mane pirmiausia..
H. EPŠTEIN, 

• 155 No. Clark St
Room 820 L

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOW1TZ 

318 So. Dearborn St.

2 AUKŠTŲ mūrinis moderniškas 
4 flatų namas, viskas išrenduota, 
South Rast kampfrs 13-čios ir Ar- 
tesian avė. Paaukausiu už mažą 
įliiokėjirnąw arba mainysiu j ką 
nnrs mažesnį. Matyki! savlninki} 
vakarais nuo 5 iki 7 arba subatoj I 
po pietų, arba nedalioj. I). J. Itilev,1 
3011 W. IOth PI.

BARGENAS

KAMPINIAI 2 lotai, geroj vie
toj, mainysiu į automobilį ar tko-' 
kį mažą štorelį. De) platęsnio pa- , 
si kalbėjimo šaukit \Vm. Geltonas

į Tel. Boulevard 5066.
TURU' keturias mažas medines 

1 stubas; mainysiu I

plug”, ųgnavietf, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x125, stikliniai 
porčiai, cementuota ėlė. randasi 2800 
bloke prie Mango Avė., j šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATSON BONI) AND MORTGAGE

' CO., NASTŲCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

Geras investmentas
Pardavimui 8 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
navienis apšildymas, 2 karų garažas, 
Šildomas, 2552 N. Onk Park Avė. 
Merrimac 87.37.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau- 

:as namas, uždaromi porčiai, neto- 
’i Marąuette bulvaro, netoli lietu
viu bažnyčios, atskiri garu šildylu- 

6 FLATŲ muro namas, garų šil- rtp. $14500. kilus kaip rendą. Sa............ ......................................   " s/ A 4 y IIIUIU llUJiUlOj V4 ou ***• . -

kas ką turite, (lomas, įplaukų $5400 per metus. Par- įninkąs. Hemlock 4000.
kuti nebūtų brangesnis kaip $20.000: (juosiu pigiai, $10,000 cash arba inor- 

,Šlubos yru/ganu geroj .vietoj. Del l gečių. Netoli Rock Island stoties ir 
platesniu informacijų* kreipkitės j parkų. 71st ir Stevvard Avė. NAU- 

!pas Wm. Gritėnas, .3211 S. Halsted t JIENOS, 17.39 So. Halsted St., Box , 2nd floor, Tel. Boulevard 5066. . No. 993.
NAU-

.*1000 CASH
Nupirksit moderniškų presuotų1 

Central 6260 Plvtų, 2 fljtų narnoj furnas ir pe- 
zium šildomas, 5— “ * * *
elektra, kieto medžio 
ine stovyje, 60 St. 

; lietuvių apielinkėj, 
I greitam pilkėjui.

II, 'I'. Coleman 
5857 S. State 

Tel. \Ventworth

Irimas, jęcra- 
ir Lafavette. 
kaina $9500
& Co. 
St.

'>702

12 FGATŲ mūrinis, prie 71st ir ■ 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5‘4 sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi ' 
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad' 
cliffe 2520

12 APARTMENTŲ namas. 29.34 
3elle Plaine are., po 4 kambarius, 
Hrtnos k.’esos, lotus 50>fl25. neto- 
i 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 
tykius rendos. Savininkas Bucking- 
lam 0877.

Moterims ir vyrams 
iriausias reikalas yra 
gerą ir švarų drabužį. Aš siu
vu iš brangiausių žvėrių kai
lių moterims kautus, taipgi ir., 
senus kautus iš brangių kailių eloktra, 
sutaisau, iškliniju, įdedu nau
jus pamušalus ir padarau spin- 
dančius kaip naujus pagal šios 
naujausios mados. Viską pada
rau pigiai ir dailiai.

FRANK KUZMARSK1S

svar- 
t u rėti PARF.NDAVOJIMUI didelė ke

pykla, 5 kamlųiriai pagyvenimui. 
Gera vieta, tyras oras. 10 North 
15lh Avė., Mclrose Park.

RENDON 6 kambarių flatas, yra 
, naujai dekoruota*. $25.

1827 S. Halsted SI. t

tas, vienas iš 
Bridgeporto 
namuose.

gražiausių 
apielinkėje

Ha- . 
visoj 
Kiro:

Halsted st.
3104 S. Halsted st.

Personai
 Ašmeną ieško •

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

Phone Van Buren 2130

RENDAI 7 kambarių fialas, elek- Atdara 
t ra, ga as, amudynė. Labai gražiai < 
ištaisyta. 2133 S. Halsted st. Roose-i 
velt 2310; su renda sutiksime.

LOVOS 
Dresseriai $8 • 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards 
Dufolds 
Rašymui stalas $5 

. Pianai
Gasiniai virimui ir šildy

mui pečiai.
SGHVVARTS BROS.. 

STORAGE 
640 E. 61 st St.

Utarninko, Kebverg'o
ir Subatos vakarais.

$3

Musical Instruments
Muzikoj* Instrumentai

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PATENTAI
FRANK J. SUHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujo į vietoj
32 W.. Randolph St.

Kambarys 1214. Tek Franklin 3900,
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vakarais pagal sutartį.

GROJIKUS pianas, gražus kri
kai, pirmos klesos stovyje. Art Co- ( 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus į* 90 dienų, roleliai, 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kiipberley, 6512 S>. 
Halsted SI. Ist floor.

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 

( Mes taipgi perdirbant kailinius kaip 
jus norit. Kautai valomi, prosinanu, 
su pamušalu, $20. T"

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. KecUie Avė. 
Tel. Lafayettn 6738-6716

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalow randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau ba’rgenų liž 
bungalows, net po $6000.

Frank T. Ilinkainp, 
7918 S. AVcstern avė.

Rcpublic 4900

TIKRAS BARGENAS.
2 AKRAI ir naujas 4 kambarių na

mas, garažas, vi.štininkas, vaisiniai 
medžiai, žvyriniai keliai, gera trans- 
portacija, viską tik už $4250, įmo
kėti $395 cash, kitus no $40 į mėne
sį, su nuošimčiais. Tiktai atsiųskit 
savo vardą ir adresą į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street 

Box 1001X

PARDAVIMUI modemiškas muri- 
j nis bungalovv, 51 kambarių, .30 pėdų 
' lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me- 
' tų senumo, kaina tik $7500 išmokė- 
' įimais. F. A. KAMSEY, 133 W. Wash- 
ington St.

PASKOLOS namų savininkams — 
.v. . ...... .  Btamfierr'Fur; »ki $500 be morgičių arba pa^
Shop. Room 204, State and Lake Bldg sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
Dearborn 1253. patarnavimo. "clbėius savoi^oo. | CENTRAL FINANCE CO. išėmėjus savo

Morton Bldg., tOK N. Wells St.

KAINA NUPIGINTA IKI $7000

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA J IEŠKAU darbą ifž vvatchmoną 
arba janitoriaus. Kas prirodys dar
bą. tas gaus dovaną.

JUOZAPAS MARCINKEVIČIUS 
1835 Canalport Avenue 

Chicago, III.

Help Wanted-—Malė
Darhinin kų Reiki a•

REIKIA lietuvio Real TLstate bro
kerio dėl prisidėjimo prie vienos ge
riausios real estate įstaigos South 
Slde. Tai yra puiki proga tinkamiems 
žmonėms. M R. L. F. BUSSE, South- 
vvestern Realty Co., 7149 S. Western 
Avenue.

REIKIA Janitoriaus, turi būti uni- 
iist.iR ir mokantis gerai savo darbą. 
CH. S A ROČKA S, 1415 S. Millard A v.

UŽD1RBKIT $250

KALĖDOMS PINIGŲ
Savo Liuosame įtaikė

UŽ $135 nupirkite gerą grojiklj 
pianą, $35 cash. WM. NOWAKOW- 
§KI, 23.32 W. Madison St., Ist fl.

PABANDYKIT musų Ųreamearth 
žemės, $5'daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas »-
OTTO W1TTBOLD NURfERY, 6758 
Lolita Avė

savo pievai ir kvietkoms.

Palisade 5220-2172.
»NORIU parduoti savo $750 vertės 

gęojiklj pianą $185 fonografą, abu- ' 
du už $200 cash arba <3 mėnesiams 
išmokėjimui arba parduosime kiek- dirbtuvės ir sulaupykit tarpininko 
vieaą atskirai. Randasi gerame sto- pelną. Sampcliniai kailiniai kautai 
vyjė. Pasimatykit su Henry Winters, ąjį išlaidas. Northern seni kautai 
1120 So. Halsted St. $65. seiilskin kautai $75, kailiniai
-------------------------------------------- -I kautai $65 ir daugiau. Atsilankyki!.

PIANAI IR RADIOS VVTISER FUB CO.
Puikus gmjikliai pianai su šuo- ™ S. Wells st., nn. 403 

,'rliais ir roieliais už. $100. Elektri-------
nis raclio consolc typo, $75. Turiu 
parduoti greitai. Atsišaukit suba- 
toj iki 9 vai. vakaro, o nedėlioj 
iki *

Rūbai ir kailiniai
Pirkit \Vciscr bildu, tiesiai

(i vakaro.
American Storage IIousc 

221t> \V. Madison St.

Furnitute & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS ĮMes pasiimam ir /lastatoni bile 
kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas, 
mus. Taipgi turime naujus pirmos : 
rųšie<ą rakandus

Columbiis Park Furnitųre Co.
>655—57 W. Madison st. Col. 0319 i UNDERWOODS!

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

i i savininkas, 7745 Esficx avė. Saginaw
GRAŽUS mūrinis bungalovv, karš- 8370.

tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71 st St. ir Westem Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 920Į 
S. Western Avė., Beverley 73.30.

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmcnlai, 4 karų garažas, 

Į rendų $6540, su $40,000 galit veik
li, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-

PARDAVIMUI gražios cottages, i>o įmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
tnurinės po 5 kambarius, tile va- talow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
uos, elektrinės lednunės, garu šiL1 arba musų loto tik biskį įmokėjus, 
domos, pigi kaina, išmokėjimais, <801 N. Crawford avė. Irving 2634. 
apžiūrėki! 9926-52 Normai a\c. ar- ..... ........ ............. ....................
ba phone Bevcrly 7900. ,

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir 
3—4 kambarių, su Murphy lovoms

KAS NORI GREITAI 
_____ .. . . PARDUOT. MAINYT,

! šienuose. Pamatykit dėl gero pirki- PIPIZT 
! nio. Savininkas Vincennes 7346. rklv a irvxxl 
-------- :—;------------ -— ! — Namus —

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo- * rPQTT TT7’P'WT,TP 
derniškų po 5 kambarius bungalovv, rl 1 OILjIILa 1 Tu 

i geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22
St. prie Maple Avė., BervvAn, III., 7 
minutos ėjimo iki Onk Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol numirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1090. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr.. 
Tel. Riverside 6097

PAS MUS

JEI JUS TURIT $200
Jus kalite kraustytis į vieną nni-

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960
Savininkui reikia . pinjgų, kad iš- puikių nubgalow, ąkurie randasi 

.Kvlbėjus savo Mimiesolos farmą nuo netoli Marųuetta Manor, o kitus 
I patekimą į kreditorių rankas. Par- mokėšite kaip rendą. Tai yra pųi- 

namą, 1236—10 ųj prog<> jums apsb,vvenli lietuvių 
1.• r“ s“ ° distrikte ir vietoj mokėjus rendą

savi iftkui, jus mokėsite už savo 
namą. 

Phone Hemlock 8300

■duoąiti 2 aukštų i...... „
j Ogdcn ave„ yra 4 krautuvės ir 3 

TURIU pinigų investavimui ’ į flatai, labai pigia kaina. Flatai karš- 
chattel niorgiČius, mėnesines mo-Įtu vandeniu šildomi.- yra gasas, 
•----- nlajįnaS( fikėerius, elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 3

bučernes blokai iki elevatorio, mėnesinių ren- 
F. BOI<AN|) 7th dų $305. Tas namas pirktas birže- 

215 W. Itamlplph st. Franklin |io mėnesyj, 1926 už $12,000, kas 
nors gali nupirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiūrėki! tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas, Naujienos, Box'1000,

arba telefonuokit savininkui
Austin 2145

TURIU pinigų 
chattel morgičii 
kainas notas, mašinas, 
bekernes, restaurantus, 
ar kitits biznius. 1 
fl., ‘ “ — “ ' ‘ 
3446. :

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

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. ‘ 
Kainos: 4 uncijų matkas 25, 31%, 35, 
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 jardų 10 iki 35c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
naitėms, mergaitėms dresiukėms ir 
dėl lumberdžiakių. Nepraleiskite šios

1 progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
W. 3.3rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

---------------r--------- ,L , | . - - j 
KUOMET JUMS REI

KIA PINIGŲ ’
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į, visus departmentus 
Pigiausios kąinos. Greitas 

patarnavimas

.3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vapa, medinis na
mas cementiniu pamatu. Su $3700 
cash galit veikti. Savininkas

52.3.3 Emerald Avė. 
Yards 1070

TRIJŲ flatų mūrinis $12,000. En- 
glewoode, netoli geros transportaci- 
jos, 7 kambarių flatas, tinkama dėl 
kambarininkų, naujas plumbingas, 
Karu šildoma. BACON and THAYER, 
700 W. 69th St., Wentworth 24‘A.

DIRBTUVĖS sampelial, 50% pi
giau.

$179 parloro kambario setas, ino- 
, hair, -$9">.

$75 vvalnut valgomo . kambario 
setas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
$22.50.

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

Buvus California Samplo Furn. Co.

Mums reikalingi 3 lietuviai 
vyrai dėl išsimokinimo musų 
biznio ir uždirbimo DAUG 
PINIGŲ. Tie- kurie tiks tam 
darbui galės dirbti visą laiką, j 
Darbas iu laukia ir po švcai- $50. Puikus walnut niiegrulmio se- * * to* d* 4 R. *1 I

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS i
UNDERWOODS!

$3 įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. 10 dienų DYKAI išbandymas.

5 metams garantija
Rendų kaina $8.50 už 3 mėnesius.

SHIPMAN-WA)RD MFG. CO.
Vidurmiesčio salesroom, 841 State- 
Lake Bldg., klauskit MR. BR0WN, 
Tel. Dearborn 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salesroom '

4401 Ravenswood Avė. 
Ravensvvood 8430 _ 

Klauskit MISS JOHNSON

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS--------------- ----------------------------
$500 metamą $80 4 FLATŲ MEDINIS, $11,300

$1000 metams $60 Prie Spaulding Avė., netoli North
Nerokuojam už dokumentus ir title. Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas 
Mes taipgi darome antrus morgičius. suteiks jums geras įplaukas, rendos 
ROYAL FINANCE CORPORATION $130 j mėnesį. Galim priimti lotą į 

11 So. I>a Šalie Street mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage
Central 2665 Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280. 

CHARLES JARCHOW
Jei jums reikalingi pinigai j ——

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300; - - ...
už 2’Ą nuošimčio Ir lengvais išmb- ■ .an^ v,$ką» kieto medžio ti imas 
kėjimais.

I. 2231 W. Division st.
* Tel. Armitage 1199.

Be jokio komišino. 
S. OSGOOD,

7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 
ir grindys, furnas šildoma. Kaina 
$6500, su $500 galit veikti, kitus iš
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av.

»

GRAŽUS mohair parloro setas, /j Exchange—Mainui

Mis ATxi;Vo«tQ; ki.fi vi»^Pas» 7 Šmotų walnut valgomo1čių. Aphkantai tllli būti virti kambario setas, $40, 2 VVilton kau- 
25 metų amžiaus ir turi būti rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile 
gyvenę Chicaįgoti mažiaustiai hjSn(?b,aeV0Storage C°” 7732 
per 2 metus. Ofisas atdarus 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

r MR. JAMES VERR
29 So. La Šalie St.

Room 328

Business Chances
Pardavimui Bizniai

5 I^LATU namas, geras investmen
tas, dėl užbaigimo naminių reikalų 
Karduosiu pigiai. Atsišaukite 1235 
larion Court, 1-mos lubos užpakalyj 

arba Tel. Humboldt 9525.
GERIAUSI MAINAI KĄ GALIMA 

GAUTI

PARDAVIMUI didele ne
svaiginamų išdirbinSjimo įstai- 

bargenas už cash. Parduosime' ga, su ^visomis mašinomis ir 
staku. Pfiežastį pardavimo pa- 
tirsiter ant vietos. Sykiu par
duoda me ir 2 trokai. 806 W. 
86 St., Tel. Boulevard' 2092.

AR NORIT UŽDIRBTI 
PINIGŲ?

Pasimatykit su manim tuojau. Man 
reikia švariai apsirengusių lietuvių 
vyrų j naują departmentą kurį dabar 
atidarom, šioje vietoje uždirbsite 
daug pinigų, NOLAT DARBAS. Jųs 
turit būti mažiausiai 25 mėtų am
žiaus ir teisingas.’ Tai didžiausi pro-

Pasi-

aukštos rųšies iš sandelio, gražus 8 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit M R. IRV1NG.

5 KAMBARIŲ naujas moderniš
kas mūrinis bungalovv, pusė metų 
senumo, 2 karų garažas, karšiu 
vandeniu apšildomas. Mainysiu ant 
bučernės ar grosernčs.

2—5 KAM11ARIŲ naujas mūri
nis namas, 2 atskiri boileriai, karš
tu vandeniu apšildomi. Parduosiu 
arba mainysiu ant lotų arba ma- 

i žesnio namo.
-  . 2—6 NAUJAS mūrinis namas, 

HAULING biznis — kontraktai su;karšlu vandeniu apšildomas, aržuo- 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro- 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3’Ą tono sunkumo perveži
mas. • * •

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

$300 IKI $500 ĮMOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ 

5-6 kambarių mūriniai bungalow, 
vėliausios mados, cementuotos gatyąs. 
netoli parko, karų, krautuvių, geroj 
vietoj, pigiai greitam pardavimui. 
Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
REALTY CO., 7149 S. Westcm Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

ga. Pasidarysit gerą ateitį, 
matykit su

• MR. SPEG,
Room 337

111 W. Washington St.

APRUBEŽIUOTAS PASIŲLYMAŠ. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
vvąlnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegvuimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va- 

1 karo. Dvkai dastatymap. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

BEAUTY Parlor ir Miliinary 
shopoe pardavimui, lietuvių apie- 
IjnkCj, I kambariukai, viskas įreng
ta, permanent vvaving machine, ga
ru šildoma, nebrangi renda, 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, ge
ra proga lietuviams. Naujienos, 
Box 999.

lo užbaigimas; gatvės ištaisytos ir 
išmokėtos. Parduosiu arba mainy
siu ant lotų arba mažesnio namo 
bile kokioj apielinkėj.

10 FLA'ITJ ką tik užbaigtas, 
viskas moderniška, visi flatai iš- 

• venduoti. Parduosiu arba mainysiu 
ant lotų ar mažesnio namo bile 
kur.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu apšil
domas, moderniškai užbaigtas, 
duosiu arba mainysiu ant 2—4 
rinlo

par- 
mu-

namo.
W. H. KELPS & CO.

2119 W. 69th St.
HcnUoc.k 8099

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto 
Ii Devon. Vieta netoli Sv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj h’ kasdie po pietų nuo 1:80 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

KAM MOKĖTI RENDĄ
nupirkt?~a'ują t> kanibai-iiTniu- 

reikia biskį įmokėti, o kitus kaip ,r0 bungalovv puikiai pabvdavo- 
renda jus galit įsigyti nuosavą mi
mą, 5 iki Okambarių mūriniai bun- ...... x ,
gafovv ir rezidencijos, modemiški kas nori, gali pirkti ir uz casn.

Nanias randasi puik.oje Mar- 
kambariai dekoruoti, lotai 50y 160, quette Park apielirikeje, tik 
> blokai i trejetas blokų nuo parkų, artiorie Riverside Drive. Arini paštais- •» 
slm pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive

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

SU mažu įmokėjimu gaJite

ta ir. moderniškai įrengta. Jei

gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

711'4 S. Campbell Avė.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bungn- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, įtrž.uolo trimas, ujęnaviete, 
knygynas, bufetas, vėliausls plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON « OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
\vest Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
lec box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 ><125, kaina $14,500, cash $1500. 
I. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

ATYDOS 
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

4422 Scjiubert avė. 6 kamb. 
rinis bungaloAv.

4341 Druinmond PI., 2 flatų 
rinis namas. x

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

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

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

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

G. Earl Grindie 
4956 N. Kcntucky avė. 

Palisade 0029.

mu-
mu-

4-r5

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

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančiu dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 8939 W, North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, tik 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 , 30y 126, kaina

• - ..... . .__ „ . ... .s tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj
5"u h L !.’ '2 ! , ’ Ir "eilSliol. JOSHPH STONAI),
'*■ ' t»#» So. Ashland nve. Tel. Canalnote, kad jus galite įsigyti namą
■nokant dar mažiau negu kad jus ’___________________________
dabar mokate. Tik biskį įnu^kėjus I 
jųs galite nusipirkti 5 kanmarlų 2 FLATŲ* mūrinis namas, 2 pc- 
bungalovv, su stikliniais porčiais Ičiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- lo trintas, labai geroj apielinkėj, 
tė. Dar galima pristatyti du kam- kaina $14,500, {mokėti $1500, kitus 
barius ant viškų, garo paipos jau kaip lendą, šaukit savininką. 5910 
ten yra suvestos. Taipgi yra jmu- Irving Purk Blvd. Kildare 8091. 
ryta prosinimul lenta ir t. t. Turit----------------------------------------—• a • « «• • t

KAM MOKĖTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą

pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukit Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
TeL-Randolph 1630.

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