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Ir Kanada nori suvar- I I 1 • ■1 •

žyt imigraciją
sąmokslą Austrijoj

Areštuoja Colorados an 
gliakasių streiko vadus

Jis finansuojąs Ir ginkluojąs 
austrų fašistus perversmui 
krašte įvykinti

Italijos diktatorius finansuojąs 
ir ginkluojąs Austrijos fašistus
Kanada taipjau nori suvar- Areštais bando patrempti

žyli imigraciją Colorados streiką
DENVER, Colo., lapkr. 7.—Provincijų premjerai nori, kad 

butų įvestos imigrantų kvo- Stengdamos sulaužyti anglia- 
tos, kaip J. Valstybėse kasių streiką, vyriausybė areš

tavo visus žymesniuosius I.
\V. vadus, kurie vadovavoOTTA\VA, Ontario, Kanada. W.

lapkr. 7. — Tarpprovincinėje streikui pietinės Colorados an- 
konferencijoj, kurioj dalyvavo glies srityse. Viename* tik 
visų devynių Kanados provinci- VValsenburge areštuota ir kalė
jų premjerai, nutarta reika
lauti, kad federalinė valdžia 
suvaržytų ne-britų imigraciją 
iš Europos. Konferencija pata
ria, kad Kanadoje butų įves
tos taipjau imigrantų kvotos, 
kaip kad Jungtinėse Valstybė
se.

Konferencijos dalyviai tvirti
no. kad Kanados baudžiamuose 
kalėjimuose, pavargėlių ir ne- 
sveikapročių įstaigose daugiau
siai esą ateivių, ir jei butų pri
imtas parenkamos imigracijos 
įstatymas, tai girdi, Kanada 
butų apsaugota nuo panašaus 
ateivių tipo.

jime uždaryta dvidešimt penki 
“aidoblistų” vadai, jų tarpe 
streiko komiteto nariai Kristen 
Svanum, A. K. Orr, K. Ge
niems, A. S. Embree ir naciona
linis I. W. \V. organizatorius

Kasyklų darbininky strei 
kas Coloradoje

BERLINAS. lapkr. 7. — 
Laikrašty Deutsche Volksvvirt 
Dr. Stolper atvirai kaltina Ita
lijos diktatorių Mussolinį dėl 
fašistų organizacijų Austrijoje 
finansavimo ir ginklavimo. x 

Vyriausias Mussolinio padė
jėjas Austruose esąs šteier- 
marko provin<| jjobi įruberriaUO’ 
rius prof. Rintelen, kuris dali
nąs Austrų reakcininkų orga
nizacijoms Italijos pinigus ir 
ginklus.

Komunistų nepasisekimas į- 
vykinti revoliuciją praeitą lie
pos mėnesį padrąsinęs Austrų 
fašistus patiems bandyti įstei
gti Austrijoje diktatūrą Itali
jos pavyzdžiu. Už Italijos su
teiktą pagalbą austrų fašistai 
atsisakytų nuo Pietų Tiroliaus, 
o Italijos diktatorius Mussolini 
sušvelnintų tame krašte savo 
antivokiška režimą.•

Savo coup d’etat Austrų fa
šistai planuoja padaryti neil
gai trukus. Jie maną, kad ku
nigo Seipelio valdžia daug nė 
nesipriešinsianti, o socialistai, 
būdami nuginkluoti negalėsią 
atsilaikyti prieš ginkluotas fa
šistų jėgas.

Laikraštis nurodo, kad šis 
'fašistų sąjūdis gresiąs rimtu 
pavojum Europos taikai.

Vyriausybė siunčia daugiau 
valstijoj policijos anglies ka-! 
syk toms saugoti

Nuvarzyti imigraciją, prem
jerų nuomone, reikią dar ir dėl 
to, kad Kanadoj viešpatautų 
grynai britiškas elementas.

Piktinasi naudojimu 
kapo reklamai

Francuzai sako, kad daugelis 
lanką Triumfo Arką vien 
tikslu patekti į laikraščius

DENVER, (x)lo., lapkr. 7.—
Kadangi streikuojantieji' fkn

>

m

’l acirit uiid Atlantic Lrioto,

Naujasis Franci jos kabinetas. Pirmoj eilėj: Briand, Poincare 
(premieras), Doumergue, Barthou ir Hariu; antroj eilėj: Ley- 
gues, Herriot, Painleve ir Sabraut; trečioj eilėj: Tardieu ir Fallin- 
rc.<:; užpakalinėj eilėj: Bokanowski ir Queuille.

Kaltina J. V. gynėja dėl 
jury papirkimo •

Burns detektivų galva Teapot 
Dome skandalo byloj teisina 
savo agentus

WASHINGTONAS, lapkr. 7. 
— Teapot Dome aliejaus skan
dalo byloj šiandie prieš grand 
jury buvo pašauktus kvotai 
Burns detektivų agentūros gal
va, William J. Burns, 
žmonės kaltinami 
papirkimo.

\V. J. Burns 
agentus, kad jie 
su papirkimais neturėję. Alie
jaus magnato Harry F. Sih- 
clajro žmonių jie, tiesa, buvę 

i jurymenus, 
bet tesioginio kontakto su ju
ry jie neturėję. Del jurymėnų 
papirkimo detektivų galva kal- 

PEK1NAS, Kinai, lapkr. 7.— tino paties justicijos departa-

“Krikščitmių generolas” j pasamdyti daboti 

paėmus 10,000 nelaisvėn.. . . . .

kurio 
dėl jurymėnų

teisino savo 
nieko bendra

syklų darbininkai savo mitin- praneįa> kad Feng Juhsianas, tamcnto žmones, būtent gene-
guose nutarė nepaliauti pikie- žinomas kaip
tavimo, 1 —

krikščionių’ ge-

Berlino komunistu mušty- Panama pasipiktinus dėl
nes su policija

Vienas komunistas užmuštas, 
keli sužeisti; taipjau sužeisti 
penki policininkai

Porraso pareiškimu
Buvęs prezidentas sako, kad 

kraštas politiškai nepribren
dęs ir reikalingas J. V. glo
bos

Egiptas subruzdąs dėl 
projekto užtvenkti Nilą

Abisinijos valdžia susitarus su 
amerikiečių firma statyti 
tvanką ties Tsana ežeru

BERLINAS, lapkr. 7. — Va
kar Berline įvyko susikirtimų 
policijos su komunistais, kurie 
buvo surengę, kad ir jau vėlo
ką, demonstraciją protestui 

Iprieš nužudymą Amerikoj dvie
jų italų anarchistų, Sacco ir 
Vanzetti.

Susikirtime keturi policinin
kai ir vienas policijos kapitonas 
buvo pavojingai sužeisti. Poli
cija pagaliau pavartojo šauja- 
mą ginklą ir vienas domon- 

• atrautų buvo užmuštas, keli ki
ti‘sužeisti. Penkiolika komunis
tu buvo suimta.

Naujos Anglijos tvanuose 
žuvo 150 žmoniŲ

PANAMA, lapkr. 7. — Poli
tiniai rateliai labai pasipiktinę 
kai kuriais buvusio Panamos 
prezidento Porras pareiški
mais. Porras būtent yra pareiš
kęs, kad jauna, vos dvidešimt 
ketverių metų amžiaus, Pana
mos respublika dar nesanti pa
kankamai pribrendus, kad ji 
sava ranka sugebėtų . daryti 
rinkimus. Reikia, kad rinki
mus prižiūrėtų Jungtinės Vals
tybės. Jei Jungtinės Valstybės 
neprižiūrėsią rinkimų ateinan
čiais metais, tai Panamoj kil
sią neramumų ir kraštas atsi
dursiąs tokioj padėty, kokiu 
kad dabar viešpataujanti Nika- 
rąguoj.

šitokius buvusio prezidento 
pareiškimus kai kurie aukšti 
valdžios atstovai laiko lygiais 
valstybės išdavimui. Respubli
kos gi prezidentas Chiari pa
reiškė griežtai, kad nė Jungti
nių Valstybių įsimaišymo, nė 
revoliucijos krašte, kaip kad 
Porras bauginąs, nebusią. 
Krašto vyriausybė esanti pasi
rengus stipria ranka nugniauž- 

|ti kiekvieną bandymą sukelti 
• krašte neramumą.

BOSTON, Mass., lapkr. T.— 
Paskiausiais pranešimais skai
čius žuvusių Naujosios Angli
jos potvyniuose žmonių siekia 
jau daugiau kaip pusantro šim
to.

Potvyniai šiaurinėse valstijo- 
valdžia pastatyti skersai Nilo se ima jau atslūgti, bet pietuo- 
upę, netoli nuo Tsana ežero, se padėtis negerėja.
tvanką. Egipto ministerių ka-, Vyriausybės rūpinasi teiki- | 
bilietas tuojau susirinkęs pa- mu pagalbos išvytiems iš savoj 
dėčiai apsvarstyti.

Egipto ministeriųi 
tone buvus pasiųsta 
ma su prašymu, kad 
sužinotų ir suteiktų smulkesnių 
informacijų. t . '. . . -Amerika turi 55 nuos
1>a1)ai|y Mai) koresponden yjso pa8aulj0 aukK0 

to, Nahas Paša, Egipto nacio-
nalistų vadas, pareiškęs, kad I ®"
užtvenkimas Nilo ties Tsana] 
ežeru grėstų pavojumi pačiai' 
Egipto gyvybei.

LONDONAS, lapkr. 7. 
Daily Mail gauta iš Kairo 
legrama sako, kad dėl ži 
jogei viena amerikiečių firma 
padarius sutartį su Abisinijos

le

VVashing- 
kablegra- 

jis tuojau

gyvenamųjų vietų ir likusiems 
be pastogės žmonėms, kurių 
yra tūkstančiai. Tų nelaimingų 
vargas dar padidėjo, kai da
bar oras žymiai atšalo.

Japonai neleido bolševi
kų revoliucijos sukak

tuvių švęsti
TOKIO, Japonija, lapkr. 7. 

— Tokio vyriausybė užgynė vi- 
sokius viešus mitingus ir de- 

| monstracijas dešimtmetinėms 
bolševikų ,revoliucijos RuJ joj 
sukaktuvėms minėti. Komunis
tų mitingas buvo policijos iš
vaikytas ir dvidešimt septyni 
asmenys areštuoti.

valinio prokuroro asistentą H. 
R. Lamba.

WASHINGTONAS, lapkr. 7.
Iždo departamento skaitme

nimis Jungtinės Valstybės turi 
pinigų $4,500,000,000 auksu, o 
tai sudaro 55 nuoš. aukso pini
gų visame pasauly. Valdžios 
bandos palatoj New Yorke su
krauta $2,006,000,000
bendrai, 4,000 tonų svoriu.

įtavimo, nežiūrint į valstijos nero|as/ kuris veda kampaniją 
'vyriausybės įspėjimą, į pieti- prįe$ šiaurės 
nes sritis pasiųsta daugiau vai-1 
stijos policijos kasykloms s?r 
gėti.

Kasyklų darbininkų streikas i0(H) šiauriečių kareivių. 
‘ traukiasi jau lygiai | šantungo komanduotojas 

vv- gen. čang čungčanas koncen- 
kad šimtai truojąs savo kariuomenę ties 

prikal- |Tangšanu, s 
binti grįžti j kasyklas, bet tuo Kiangsu.

Komunistų laikraščio 
redaktorius nubaus

tas už šmeižtus

Kinų [Pekino] 
valdžią, paėmęs vėl Kveiteh 
miestą, llonano provincijoje, o 
taipjau paėmęs į nelaisvę 10,-

Rumunijos karalienė ir 
duktė nesą kalinės

Coloradoje 
trys savaitės. Valstijos 
riatisybė giriasi, 
streikininkų buvę jau

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
Rumunijos vy-

rAKizwf>, lapKr. i. — 
Franeuzų patriotai labai pasi
piktinę tuo, kaip įvairus pa
skalbos trokšt^ptieji asmenys1 
išnaudoja Nežinomojo Kareivio 
kapą, rengdami demonstratin- 
gas keliones į Triumfo Arką1 
vien tik tuo tikslu, kad jų var
dai ir paveikslai patektų į laik
raščius.

Padėti vainiką ant Nežino
mojo Kareivio kapo tai, mat, 
tikriausias būdas gauti nemo
kamą sau paskalbą spaudoj, ii jVimas didesnės

1 ’ ’ ’ i patenkintas.

tarpu prie streikuojančių pri- Į 
sideda angliakasiai tų kasyk- ■ 
lų, kurios iki šio) bandė dirb-

Streiko vadai, I. W. W. ly
deriai, nurodo, kad pietinės 
Colorados kasyklos visai para- 
lizuotos ir kad angliakasiai no laikraščio Rote Faline 
paliausią kovos, iki jų reikalu- torių vienu mėnesiu kalėjimo 

" ; algos busiąs ir pasimekėti $120 pabaudos

1 lapkr. 7.
| riaurybė išleido oficialinį pa
reiškimą, kuriame sakoma, kad 

, sienoje tai p orano užsienio laikraščiuose pasirodę 
'pranešimai, buk karalienė Ma
rija ir jos duktė princesė llea- 
na laikomos kaip tikros kali
nės, esą neteisingi.

Vyriausybė

BERLINAS, lapkr. 7. — 
Teismas nubaudė komunistų 

rėdo k-

Rusai Šanchajuje puolė 
sovietą konsulatą auksu,

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
7. — Internacionalinėj konce
sijoj apie 200 “baltųjų” rusų 
šiandie pilolė sovietų konsula
tą. Plytgaliais daužydami 1;il
gus ir duris puoliką* bandė 

I įsilaužti į vidų. Konsulato žmo- .
Vyriausybė taip pat neigia nės ėmė iš vidaus šaudyti į i' 

pranešimus, kud krašto sostinė puolikus ir du asmenys buvo Capitol su norvegų tankų gar-

Laivų susidūrimas 
Mississippi upėje

NEVV ORLEANS, La., lapkr.
7. — Vakar Mississippi upėje 

šaudyti įjsusidur® ekskursinis garlaivis

esanti nuolatos kariuomenės 
sėrgima.

laivių Sommerstadt, Ekskursi
niam garlaivy buvo apie pus
antro tųkstančio pasažierių,

Municipaliniai rinkimai 
Nikaraguoj

žmonės, kurie niekados kojos 
nebuvo įkėlę į karo kapinynus, 
barsto gėles ant kapo ties 
Triumfo Arka, nes žino, kad 
čia visados daboja laikraščių 
reporteriai ir kameros.

Galą tam padaryti, f rančų- 
zų patriotai pataria laikraš
čiams, kad jie paliautų skelbę 
panašius kapo lankymus dėl 
pasireklamavimo.

Japonų streikininkų 
kautynės su streik

laužiais

pasimekėti $120 pabaudos 
pinigais už reichstago (parla 
mento) apšmeižimą. Rote Fah- 
ne mat buvo parašius, kad 
reichstago nariai esą girtuok
liai.

Vėl apkarpo algas ka
syklų darbininkams

užmušti, o penki ar daigiau
sužeisti.

Atvykęs stiprus policijos ...
burvs puolikus išvaikė. idaugiausiai moteių ii vaikų, ir 

jų tarpe buvo kilus panika.
“Baltųjų” rusų puolimas pa- Niekas tečiau nebuvo pužeis-

darytas ryšy su švenčiamomis

Vedimai ir išsiskyrimai 
Jungtinėse Valstybėse

TOKIO, Japonija, lapkr. 7. 
— Osakoj tarp streikuojančių 
tekstilės darbininkų ir streik
laužių įvyko aštrus susikirti
mas. Riaušėse penki asmenys, 
jų tarpe vienas policininkas, 
buvo sužeisti. Keturiasdešimt 
asmenų areštuota.

Steigs Paryžius-New 
Yorkas aeroplanų 

liniją

MANAGUA, Nikaragua, lap- 
Ikričio 7. — Vakar Nikaraguoj 
(įvyko municipaliniai 
rinkimai. Jungtinių 
laivyno kareiviams 
balsavimo vietas.

Pirmi pranešimai rodo, kad 
Managuoj laimėjo liberalai, bet 
Granadoj, Masayoj ir Rivase— 
konservatoriai. Per rinkimus 
mažai kur buvo neramumų.

(•miestų)
Valstybių?
daboj ant

WASHINGTONAS, lapkr. 7.
— Prekybos departamento pa- kkričio 7. — Praeitą naktį čia 
skelbtu metiniu pranešimu siautė didelis gaisras, padaręs 
praeitais 1926 metais Jungti- apie milioną dolerių nuostolių, 
nėse Valstybėse buvo iš viso 1,- ' - ----------
202.079 vedimai, o tai 1.2 dau- PARDAVĖ AUTOMOBILĮ PA- 
giau ne kad buvo 1925 metais: 
išsiskyrimų teismuose gi 1926 
metais buvo 180,868, arba 3.1 
daugiau ne kad 1925 metais.

Bendrai, 1926 metais Jungti
nėse Valstybėse iš kiekvieno 1,- 
000 gyventojų buvo 10.26 vedi
mų ir 1.54 išsiskyrimų teis
muose.

HOPKINSVIILE. Ky., lap-

PARYŽIUS, lapkr. 7. — Ži
nomas franeuzų aeroplanų sta
tytojas Louis Bleriot skelbia, 
kad 1928 metais jis įsteigsiąs 
regularinę aeroplanų liniją 
tarp Paryžiaus ir New Yorko. 
Milžiniški aeroplanai gabensią 
nuo 20 iki 30 pasažierių ir 
sversią 50,000 svarų.

PITDSBURGH, Pa., lapkr. 7. dešimtmetinėmis bolševikų re- 
—- Pittsburgh Terminai Coal voliucijos Rusijoj sukaktuvė- 
korporacija paskelbė sumaži
nanti algas savo kasyklų darbi
ninkams. Tai palies apie 1,700 
angliakasių.

Per pastarus devynis mėne
sius tai jau antras tos kompa
nijos apkarpymas savo darbi
ninkų algų.

^ORH

BAUDAI UŽSIMOKĖTI
Sovietija švenčia 10 me
tų bolševikų perversmo 

sukaktuves

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

mis.

tas.

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
7. — Greitajam Galician trau
kiniui susikalus buvo sužeisti 
dvidešimt ar daugiau žmonių.

9-tos karo paliaubų su
kaktuvės Italijoje

ROMA, Italija, lapkr. 7. — 
Italija vakar šventė devintas 
metines karo paliaubų sukaktu
ves. Romoj šv. Marijos bazili
koje buvo iškilmingos pamal
dos, kuriose dalyvavo karalius 
Viktoras Emanuelis, premjeras 
Mussolini, užsienių atstovai, 
aukštieji kariuomenės, laivyno 
ir aviacijos valdininkai, parla
mento atstovai etc. Visame 
krašte įvyko kariuomenės pa
radai.

TRAUKINIO SUSIKUL1MAS

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

SEYMOUR, Ind., lapkr. 7. — 
Areštuotas už tai, kad girtas 
būdamas važiavo, Charlestono 
pilietis Harry Walton pardavė 
savo automobilį už $120.' To
kios sumos jam reikėjo pabau
dai užsimokėti.

MASKVA, lapkr. 7. — Mas
kva ir visa sovietija šiandie di
džiausiomis iškilmėmis, mitin
gais .ir kariuomenės paradais 
š venčia dešimtmeti nes bolše
vikų revoliucijos sukaktuves.

Veikiausiai bus lietaus; šil
tėja; stiprokas mainąsls vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 81° ir 40° F.

šiandie saulė teka 6:80, lei
džiasi 1:87. Mėnuo leidžiasi 
5:27 ryto

OSCEOLA, Iowa, lapkr. 7.— 
Netoli nuo čia ištruko iš bė
gių Chicago, Burlington! and 
Quincy pasažierinis traukinys. 
Keliolika pasažierių buvo ma
žiau ar daugiau sužeisti.

EMi

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
•n.UitSjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomie, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą >• kitą 
miestų

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

Telegrafuokil pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteik® 
jums patarnavimą:

AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
n:im< 1O ATIIEKA, 2.33 E. 115th Street 
TUPIKA1CIO AI’TIEKA, 527 W. 12<)th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St
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CHICAGOS 
ŽINIOS

LIAUDIES BAIDAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

kaip ir kitų namai, jis, be abe
jonės, yra perdaug apšildomas. 
Sumažinkite šilumą, laikykit 
langus atidalytus, įleiskite juo 
daugiau tyro, šalto oro ir sau
lės šviesos, ir jeigu jums šalta, 
dėvėkite storesnius drabužius 
dienos laiku, o apsiklokite sto
riau nakties laiku.

Ir pagalios, atminkite, kad 
žiemos laiku, kai saulės šviesa 
yra sil'pna 
spinduliais,

Proto Higiena kis šimtus naujų n&rių. Musų ! 
upielinkčj tatai galima atsiek
ti, jei pasidarbuosime. O tai 
yra svarbu: jei musų kliubas 
bus skaitlingas nariais, tai 
miesto valdininkai taps pri
versti skaitytis su mumis lietu- , 
viais. —Valdyba.

Air-es, Rio de Janiero ir Ita
lijos žymesniuose miestuose. 
Priegtam pirmą kartą pasiro
dys Eide Moreną, Ąntonio Cor- 
tis ir Luigi l 
Chase Baromeo.
siškai nauja artistų grupė. Šo
kius išpildys Operos baletas. 
Orkestrai vadovaus Giorgio Po- 
lacco.

Leone Knise, kuri pirmą 
kartą Chicagoj pasirodė ope
roj “Tannhauker’*; rytoj va-

išpildys 
operoj

Vienas labiausia progresy- 
Montesanto bei vių ir konstruktyvių ' progra- 

Tai bus vi- mų sulaikymui plati nimosi pro
to ligų šiandien veikia Illinois 
valstijoje. Illinois valstija ati
darė duris valstijos ligonbučių 
daktarams tuose apskrituose, 
kuriuose šios jstaigos patarnau
ja, ir pakvietė daktarus tapti 
nariais, ligonbučių štabo pata
rėjais, sako daktaras Alex S. tiek šviežių vaisių ir daržovių, 
Hershfield, valstijos vyriau- kiek tik jus galite jų suvalgyt; 

ir publikos atžvil- “Otelio”. laga partijoj dainuos sias daktaras proto ligoms gy- taip seni, kaip jauni turi var
toti treskos (žuvių) jaknų lau
kų. Kai yra šalta, kūnas pra
randa daugiau karščio ir tatai 
reiškia, jogei kūnas reikalau
ja daugiau maisto kurui.

Chicagns Opera
Praeitą savaitę atsidarė Chi- 

cčgos Operos sezonas. Atidary
mo vakaras praėjo didžiausiu kare, lapkričio 9 d., 
pasisekimu Kaip operos pasta-1 Desdemonos partiją 
tymu, taip j 
giu. Sakoma, kad gera pradžia Formichi. Be to, dalyvaus dar 
reiškia pusę darbo. Jeigu tai Charles Marshall, Maria Claes- 
tiesa, tad Chicagos Operos se- sens, Jose Mojica, Chase Ba- 
zonas turės būti labai sekmin- romeo, Lodovico Oliviero, An
gas. tonio Nicolich ir Gildo More-

To kaip tik ir galima tikėtis, lato. Operai diriguos Roberto 
Iš paskelbtojo operų sąrašo Mozanzoni. 
galima matyti, kad publika tu
rės progos pamatyti ir išgirsti 
mėgiamiausias operas.

Šiandien vakare (lapkričio 8 
d.) bus pastatyta Catalinio ro
mantiška opera “Loreley”, ku
rioj vadovaujamą partiją dai
nuos Clandia Muzio. Toj par
tijoj Muzio pagarsėjo Buenos

ultraAiidtetiniais
jums reikalinga

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Jiuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję

Naudokite

Sbicįior Yranti
Coujjfj £>prup

(Inkare Kuiiea Vaistu* Kosuliui)
Visuomet Reikalukite Tik

“ANCHOft”
(Tetarkite ■'ENKER’’)

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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. 
Užsakytoms siųskite

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, 

Petternų Skyrius

Dalyvaus
Dirigentu bus

(11 lapkričio)
“La Gioconda”,

Cyre-

Ketvirtadienį (lapkričio 10 
d.) bus pastatyta viena iš po- 
puliariškiausių operų, būtent;, 
“Faustas”’, dalyvaujant Edith 
Mason ir Charles Hackett va- 

i do va ujamose rolėse, Alexan- 
der Kipnis pirmą kartą išpildys 
Mefistofelio partiją.

(taipgi baletas. 
I Polacco.

Penktadieni 
eis Ponchielli’o
dalyvaujant Bosą Raiša, 
na Va.n Gardon ir Cesare For
michi. Kitas žymesnes parti
jas išpildys Charles Marshall, 
Augusta Lonska ir Chase Ba- 
romeo. Baletas išpildys neįma
nomai gražų šokj vardu “Va
landų šokis”. Diriguos Moran- 
zohi. Po to penktadieniais ope- 

iros kompanija dainuos Milvvau- 
kee.

Mėgiamoji “Lucia di Lam- 
imermoor” pirmą kurtą ši se
zoną eis šeštadienį po pietų, 
dalyvaujant Toti Dal Mont, Ti-

dyti.
šis programas ne tik duoda 

galimybės geriau rūpintis ser
gančiais proto ligomis, bet tai 
yra didelis žinksnis iprmyn su
mažinimui valstijos ligonbučių 
gyventojų. Gubernatorius Small 
visuomet jautė, kad proto ligų 
problemos išrišimas gludi ne 
tame, kad bilda vojus daugiau 
ligonbučių, bet tame, kad su-1 
laikius proto pamišimus.

Nors rūpinimąsi proto ligo
niais Illinois valstijoje taipjau 
geras, jei ne geresnis, kaip 
’e kurioje kitoje valstijoje, 
pagerinimų gali visuomet 
daryti.

Kai barnius planas dabar 
dtato valstijos ligonbučius, 
gelbos pacientams

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įdomus lapkričio mėn.
GYVENIMAS 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.

Prenumerata metams 
l’u«ėi metų 
Kopija ...... ..................

$2
SI 

20c

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sUgryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bei 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.

i Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

bi- 
bet 
pa-

Bridgeportas
.Jaunuomenes domei

pa- 
pa

teikimo 
žvilgsniu, tokioje aukštumoje,

oje stovi geriausi priva- 
ligonbučiai.čia i

Chicagos sveikata
Dr. Herman N. Bundesen, 

sveikatos komisionierius.
užgavo pirmasis 
Tai yra ženklas 
sveiko proto

Marguette Park

3621-23-25 So. Halsted Street
Didžiausia Lietuvių Rakandų Krautuvė Bridgeporte

dramatinis 
llouse cent- 
ir merginos 

ir senesni,

Organizuojama 
kliubas Fellowship 
re. Visi vaikinai 
10 metų amžiaus 
kurie įdomauja teatru ir vaidi
nimais, yra kviečiami atsilan
kyti lapkričio 8 dieną, 7 vai. 
vakare, j Fellovvship llouse sa
lę, S31 W. 33rd place.

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.

III

Mes taisome senus ir naujus 
gus labiiŲ gerai prieidama 1—.....
Bridgeporto l urniture Co., I 
Halsted st., ir Būdžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumų.

MurcuiA Curlis Boofing* Co. 
3114 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockvvell 0762

Chicagą 
šaltas oras, 
naudoti biskį 

to Schipa, Luigi Montesanto ir vo sveikatos prižiūrėjimui. Ke
letas paprastų taisyklių gali 
padėti jums apsisaugoti 
nesmagumų ir apsaugoti svei
katą, o taipgi turėti smagumo 
iš šalčio, ažuot kentus nuo per
sišaldymo ir kosulio.

Ar jus mainote lengvuosius 
apatinius rubus ant vilnonių? 
Jeigu mainote, tai nemainykite 
vilnonių ant lengvųjų, kai oras 
šiek tiek sušila.

Jeigu jūsų namas yra toks,

Virgilio Labbari. Diriguos Po
lacco.

Šeštadienį
Itoma “Aidr“.
bus padaryta trys žymios \per- 

' kaina* nuiinos: Claudia Muzio išpildys 
3224 S. Aidos rolę, (tiacomo Rimini—

vakare bus sta- 
Ar Vistų ’ sąstate 

žymios \per-

ii John $a ruple, 
tenoras. debiutuos 
rolėj. Diriguos Mo-

sa-

gali 
nuo

Scuth-VVest Lithuanian Ame
rican Political Club laikys su
sirinkimą rytoj, lapkričio 8 
dieną, paprastoje kliubo susi
rinkimų vietoje.

Kliubo nariai 
susirinkti. Bus 
klausimas, bus 
svarbus tiek a
visos Chicagos ' lietuviams rei
kalai. *

Be to, teks plačiai apkalbėti 
naujų narių į kliubą prirašy
mo klausimas. Norima prirašy
ti iki pabaigai metų bent pen-

visi kivečiami 
pakeltas taksų 
svarstomi kiti 

jielinkės, tiek

lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesas i 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo iiinnkėji 
ino.

Electric

Street 
2591

Metrupoli tan
Shop 

2213 W. 22nd 
Phone Cunal

Amonasro 
Amerikos 
Radames 

i ranzoni.
Sekmadienį po pietų (13 

lapkr.) bus pakai totą “Tann- 
Ihauser”, dalyvaujant Leone 
Kruse, Cyrenn Van Gordon, 
Forrest Lamont, Heinrich 
Schlusnus ir Alexander Kipnis. 
Balete pasirodys Maria Rurie- 
va ir Voehslav Svvoboda. Diri- 

|guos Henry G. Weber.
Beje, pravartu bus pastebė- 

kad ketvirtadieni, lapkričio 
“Fausto” aktas 

per radio.
radio priim- 
gražios mu-

—N.

i ti
10 d., antras 
bus perduodamas 
Taigi turintiem:; 
tuvus' bus progo:

MARY GARDEN
Žymi Prima Donnd, rašo

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivai* 

Tiktai H Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

Nėra kito sapnio 
iš kurio plaunių 
dek naudingu žinių

10C N. LaSaUe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią

PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos ifi 7G ir 104 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “rreds.” “Dailus užbąigimaa 
ir gražiai išmarginto®1

Ncapdgaukit, žiūrėkit, kad ant 
kousertinos butų pažymėta —•

•TSAKL OUEEN”
Katoh.jju* r/unčiame dykai.

VITM-aSNIC co.
South Ashland Avenue

CHICAGO, 1LL.

įstaigą.

i

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.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

/

bernąnd dc Gueldre, 
Chicago, 111.

PADARYTI Iš 
TIKROS SMETONOS 

UŽAUGINTO TABAKO

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

“^lano mokytojai, Trabello 
ir Richard Bartelemey, stip
riai įtikino mane, kad aš 
savo gerklę visuomet užlai
kyčiau kaipo delikatną in
strumentą. Bet kiekvienas 
artistas visuomet yra įtem
ptais nervais. Kaip kada 
mes gauname tikrą posilsį 
rūkydami cigaretus. Aš pa
sirenku Lucky Strikes, ku
rie apsaugoja gerklę ir tei
kia smagumą”.

It’s toasted
NEfKlTro.l \ <1 Ki I r: . .MKHEIK I >1 

snAnJ . aaa■ SMJ*. rv SSL Aa ■aiirii—r-antr»r--w«8nrWM*-.' » ».• ?rr*y«A***

lUCKY
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4

Ani radinis, Lapkr. S, 192f ■■ -r--------------------------------------------------------------------'.y
NAUJIENOS, Chicago, 1U.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

*>"'*t* *W*‘ T
**w~-*-.... . .„..y...—Į.TL'.I.' r".* ----- !-------- ---—   —

-,nis, bus Chicagos Lietuvių Gurskis, 3) F. S. Smith,' 4) manis, buvo skambintos
Draugijų žinioje iki laikui, ka- Stanley Zenkus, 5) M. J. Ta- jos širdies stygų.

jog nanevičius, G) Jcs I. Grish, 7) 
surinkti pinigai duos galios at- Anthony Macikas, 8) Mateu- auklėjamas ne vien
iekli pastatytą tikslą atatin- šas Vcnkunas, 9) Frank Sta- kompozitorių darbais,

kainai, ir kad tada tiė pinigai, 
susižinojus su Vilniaus Lietų
jų Komitetu, bus sudėti kurion 

nors bankon ir bus 
arba tokios bankos 
pristačius sąskaitas, 
u paminėtų įstaigų 

patikrintos atatinkamai nusta
tytos kontrolės. Tokiu keliu 
visas darbas turės visuomenės 
įasitikėjinio ir atneš daug gar

bės musų tautai.
Be to. A I.. Prekybos Bumų 

direkcija tame posėdyje pra
vedė keletą kitų didelės svar- 

se-

I da jų Komitetas matys,

Pagerbimui Basanavičiaus 
. Atminties

vartojami 
išmokami 

surištas 
įkūrimu,

Vilniečių pastangos pastatyti 
1)1. Jonui Basanavičiui pamink
lą ant jo kapo Basos kapinėse, 
Vilniuje. ir įsteigti Dr. Jone 
Basanavičiaus 
knygynų 
sujudino 
rikiečių 
(Lithuanian American 
be r of C.omniorce) 
kuri savo posėdyje, laikytame 
p. J. P 
čio 1 d 
skirti 
kliubų 
kuris įvyks gruodžio S. 1927. 
X vai. vakaro, Chicagos Lietu-, 
vių Auditorium, 3133 South 
Halsted SL, du savo atstovu, 
ir tam tikslui ta|K> išrinkti pp. 
J. P. Vai kala, ir J. .1. llertma-!

ir įsteigti Dr.
vardu

ir muzejų
Lietuvių

Prekybos

Vaikalos ofise, lapkri- 
vien balsi ai užgyrė pa- 
lietuvių draugijų ir 

atstovų susįrin kinių

ir

Ame-
R u nu

Chain-'. . ' *, .. kantys: direkciją,
Biznierių Lunchecns

(ie resn i am s us i pa ži n i mu i
suteikimui progos pasitarti įvai
riais klausimais bus laikomi 
laip vadinami Lunclieons, kur 
nartai organižiadjcs^ .kaip iiA

Į kiti biznieriai ir profesionalai, 
suris krūvon pavalgyti ir pa
sikalbėti bendrais reikalais.

navičius.
Direkcija toliau i 

skirti viršminetiems tikslam: 
atatinkamą sumą pinigų iš sa 
vo iždo ir duoti savo nariams 
progos prisidėti laisvomis au
komis tam tikslui, sulig kiek
vieno išgalės ir nc.ro.

Yra numatoma, kad Ameri
kos Lietuvių Prekybos Bumai 
paskirs iš iždo kokius $200, o 
kiek nariai sudės, tas yra sun
ku iš anksto numatyti. Tečiaus 
pereitų laikų patyrimas leidžia 
tikėtis, kad aukos tokiam pra-1 
kilniam tiks’uT eis nuo $5 ik ■ 
$100, ir tokiu budu patys na
riai paminėtos organizacijos 
galės sudėti kelis tūkstančius 
dolerių.

Dalykas yra didelės svarbos 
atsimenant, jog kova už Vil
nių yra griežta ir kad tik k ui-1 
turiškomis priemonėmis mes' 
j j galėsime išvaduot, 
nas 
lės 
jau 
jos i kūrimo 
sostinėje, tai tegul šita įstai 
ga būna įeiškcja ne lik ame
rikiečių lietuvių išgalės, bet iri 
jų atjautimo tokiems kilniems į 
t'kslams.. Bus tai ne tik Dr.' 
Jono Basanavičiaus paminklas. | 
ia-t paminklas patiems Ameri
kos lietuviams, kuriuos atei
nančios gentkartes atmins lan- ‘ 
kydamos Vilniaus lietuvių hib-1 
lioteką ir muzejų.

Yra numatoma, kad fondas, 
paminėtiems tiks-

Biznierių 
tirėta tokių

susirinkimai
lai- 
vi- 

ų A. L. P. R. narių susirinki- 
nai, kur suteikta bus visiems

I nrcga išgirsti ir pasitarti vi
sais svarbiais musų gyvenimo 
klausimais. Pirmas toks visų 
narių susirinkimas įvyks gruo- 
Ižio 9, 1927.
Katzenelenbogen Luncheon
Atsilankius Chicagon Vil

niaus žydų jM>etui ir rašytojui, 
i. I rias Kanenelenbogen, kn
is daug lietuvių raštų išvertė 
kitas kalbas ir kuris yra pui

kus rašytojas lietuvių kalba, 
Direkrija turės su juo Lun- 
heon’ą, kad arčiau susipaži- 

ins, o vėliau, jeigu jam laikas 
ns, tai gal Lnt, kad jis bus 
e’bėtoįu musų biznierių di

desniame Luncdieone.

Greta tokių Luncheons užg>iė pa- 1<as nup |aiųo foua surengĮį

Knygy- 
ir nuizzjus tai aukštos ver- 
kulturinė įstaiga, ir jeigu 
amerikiečiai dedasi prie1 

senoje Lietuvos'

Jack Sharkey Luncheon
Atsilankius garsiam lietuvių 

jugilistui. p. Žukauskui, j Chi- 
•gų, šios organizacijos prezi- 

lentas, pasitaręs su kitais na- 
iais. parengė Jlamilton Kliu-’ 
? priėmimą tam garsiam spor- 
o dirvoje lietuviui, įteikdamas 
im “Meilės Taurę” (Loving 

3up), o jo žmonai gražų gė-

Tame 
tapo 28 
1) Jos.

Nauji nariai
susirinkime priimtais 
nauji nariai, būtent: 
F. Budrik, 2) John

m i wi| w iii », i t 2-J j . • ------ t t r

ant stėsi apie dvyliktą 1 valandą kelti ir numesti keletą šimtui: _ 
namo. Ant rytojaus po pietų 

Ypatingai jaunimas turi būti artimieji svočiai dar sugrįžo, 
garsių Juos prielankiai priėmė ir pa- 
bet ir sodino prie stalų, paruoštų su 

sulis, 10) Peter Kraujalis, 11) paprastomis liaudies dainomis, visokiais valgiais. Pavalgę, pa- 
John Spitlis, 12) Ed. A. Ka- Jie turi matyti grožę primity- 
reiva, 13) Wm. J. Kareiva, 14) viškos poezijos ir dainos, kuri 
V. P. Pierzynskis, 15) VValter yra vadinama liaudies poezija 
Kraučunas, 16) W, B. Jucius, 
17) Kazys Macke, 
Namon, 19) 
ils, 20) John 
mas Shamis, 
montas, 23) 
21) Wm. Piktormim, 25) Stan
ley J. Dargush, 2G) George 
Buria, 27) Bernare! Milasze- 
\vicz< ir 28) Frank Atliekas, 

Kaip matomą šita banga nau
jų narių atnešė į Lithuanian 
Amerjcan Chamber of Com- 
mercc gana didelį būrį musų 
įžymiausių biznierių ir profe
sionalų, kurie susidėję su se
nais nariais galės daug ką ge
ro nuveikti lietuvių labui.

Pasitikima, jog artimoje at
eityje .visi pažangesni lietuviai 
biznieriai ir profesionalai pri
sidės prie tos organizacijos, 

ateity priklausys

18) Jos J. 
Stanley S. Petru- 
Sinkus, 21) Tho-

Paul P. Baltutis,

nuo kurios 
visa lietuvių
sionalų garbė ir pasisekimas 
ir kuri, kiekvienam tautos rei
kalui iškilus, suloš svarbią ro- 
ę. —J. J. Heitmanavičius,

Pirm. Spaudos Komiteto.

Iš dailės sryties
Baso Nora.

Belankant per pasta:rucfcius 
kelis metus įvairius lietuvių 
koncertus, mažai tenka progra- 
muose išgirsti lietuvių liaudies 
dainų, — gal dėl to, kad, gali
ma sakyti, visi musų daininin
kai mokinasi pas svetimtaučius 
mokytojus, kuriems Lietuva ir 
josios daina yra visai svetima, 
dėlto ir mokinių repertuaruose 
nesiranda liaudies dainų rinki
nio.

šis “liaudies dainų” vardas 
tinkamas ne dėlto, kad dainos 
butų liaudies parašytos, kadan
gi poezija ir muzika visuomet 
yra individtuUo darbas, bet dėl
to, kad jos buvo tautos arba 
jos dalies priimtos kaip išreišT 
kimas jos minčių, ir tautos linu 
dies išlaikytos dėlto, kad davė 
balso josios giliausiems jaus-

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu

sikalbėjo ir skirstėsi namo,
Kaip teko matyti, tose ves

tuvėse visi svečiai buvo užga
nėdinti. Jaunavedžiams galėjo 
kainuoti vestuvės apie trejetą 
šimtų dolerių. Buvo jiems pa
tarta, kam kaštaunas vestuves

Ir liaudies daina.
Vienas toks susipažinimo ru 

liaudies dainomis vakaras yra 
rengiamas vietinių muzikos 
mylėtojų Community Center 
Hali, 6654 So. Troy str., lap
kričio (Nov.) 13tą dieną, 1927, 
8 valandą vakaro. Visą progra
mą prirengs ir jpntaui dalyvaus 
komp. St. Šimkus ir Biruti/tės. 
žinant pono Šimkaus sumanu- jmerkit dėl Spalvos
mą ir gabumą muzikos sryti- flrba pavjrjnkjt Dažymo 
j e, tikimės turėti progos malo* r 
niai praleisti vakarą Lietuvos 
Liaudies Dainų darželyje.

“DIAMOND DAZYVES”
NUDAŽO RUBUS NAUJAI

Roseland
su Elena 
Chicagos.

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

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų,

Spalio 29 d. susižiedavo Juo
zapas Siminiauskis 
Tamašauskaite iš 
Jaunavedžiai paaugę ir karšti 
katalikai, todėl ir šliubą ėmė 
bažnyčioje. Jų šliubas įvyko 8 
valandą po pietų Visų šventų pančiakų, sveterių, uždangalų, 
bažnyčioje.

Jaunavedžiai po šliubo ir dvi 
poros pabrolių važiavo nusiim
ti paveikslus pas Stasevičią. 
Nusiėmę paveikslus, visi pribu
vo į Siminauskio namą, kuris 
randasi prie 103 pi. čia radosi 
daugiau svečių, negu važiavo i 
bažnyčią su jaunavedžiais. Bu-, 
vo Urbonai iš Chicagos, Stuo- ■■■■’■■ a *Tr utriia afa 
pelini iš Burnsaidės, Vaičiknu- JEI ESATE AITRUS. SER 
skiai iš Kensingtono, Jokubau- In turit mnii
skai su šeimyna iš Roselando, GANTIS IR TURIT VIDU 
.r kiti, kurių pavardžių neteko ||7g|rTr HM * llin 
sužinoti, viso svečių buvo R|y UZKIETEJIMA VAR 
apie trisdešimt asmenų. Į

Visiems buvo paruošti stalai TOKIT CASCARETS 
su visokiais valgiais. Pavalgę _______
šnekučiavos tarp savęs ir sk.ir KT . . . .K Y Nebus gaivos skaudėjimo, užkie-

tiejimo, slogų ar rugštumų 
viduriuose iš ryto

I apvalkalų — visoko I
Nusipirkit Diamond Dažyvių 

— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materia
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

A

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

BAYER

dolerių* Jaunoji atsakė:,! nu
mirsime, viskas paliks. Jauna- 
vedis J. Siminauskas yrn pasi
turintis. Turi nuosavą namą. 
Jaunavedė Elena Tamašauskai 
tė turėjo keletą tūkstančiu 
lerių. Abu vienodų pažiūrų 
amžiaus, Manau, kad galės 
rai gyventi. —Buvęs.

į Rūgštumai Viduriuose
FhiiUps Milk of Mag«esia” 

Geriau negu Soda

do- 
ir 

ge-

ARTI SUKVAILĖJIMO 
DEL STRĖNŲ GĖLIMO?

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greitą, 

Tikrą Pagalbą

•13

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! vartoti pc triškį Phillipg 
Milk of Mjignesi.i u t.kniu 
bile kada nuo vtl ............... i ba
rugštumų, acid, ga»ų liutniose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį meių tik
ras “Phillips Milk nf Mainės .t” 
yra užrašomas gydyt<»o- 
prašalina tris t... >..i. 
acid iš skilvio kn>;
solution of bicarb’ji.au oi x,da

„ . ,, v t ir palieka skilvį liuosu nuo viso-Grcita pagalba yra patikrinta be- > . T. , ..
velk nuo pat momento, kuomet jus kių gasų. Jis neutralizuoja gai- 
pauaudo.sit Johnson’s Red Cross Kid- fumo rūgimą viduriose ir praša- ney Plaster} prie skaudamos vietos.

šildanti, švelninanti, ši senoji gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir sutriks nusilpusiems musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku budu.

Gyduolės persisunkia per odų ir 
eina tiesiog į silpnas skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmų, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimų umskulų.

Del greitos pagalbos — buk tikras ,
pareikalaut didelio Johnson’s Red Charles H. Phillips Chemical Co. 
Cross Kidney Plasterio su raudona - s nirmfjikiino Charles IIflanele užpakaly. Visi vaistininkai j11 pirmtaKUno cnarieB Ji. 
juos parduoda. j Phillins nuo 187t. ’

liną visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The

JUSU AKYS

k u na *

didelis turtai 
ir sykiu apsau 

ii nesveiko 
JU.HU

SKAUDA 
GERKLE? 
vartok

Jūsų akys tai jūsų 
Saugokite savo akis 
gokite savo sveikatų, 
jūsų akys, tai ir visas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kum reikia, duodu patarimų aki*, 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel <
i J ETŲ VYS OPTOMETRISTAS 

3101 So. Halsted St.

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

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

Creoniulsion yra už.tikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintij vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.. Creotnulsion Conv 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

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

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

Galvos skaud. 
Lumbago

! Nusipirkit už 10c balksuką.
I

Ar turit tulžies aitrumą! Ar 
nemalonų skonį burnoje, kaista 
jus turit nuolatinfgalvos užimą, 

j jūsų akys, oda yra pageltonavu
si, turit pajuodavusias akis, ju- 

' sų lupos yra išdžiuvsios. Nėra 
jokio nusistebėjimo, kad jus 
jaučiatės piktas ii” nesveiko tem
peramento. Jūsų kūnas yra pil- 

i nas tulžies aitrumo, Viduriai 
neveikia gerai, jums reikia juos 
išvalyti. Nebūk nuolat su tuo 
tulžjes aitrumu, nemalonus sau 
ir tiems, kurie jus myli ir nevar
toki! perdaug Jpravalnina'nčių 
gyduolių, kurios įrituoja ir ken
kia. Atsiminkite, kad daugelis 
suirimų skilvio, kepenų, žarnų 
yra išgydoma per naktį su ma
loniomis gyduolėmis Cascarets 
— jos veikia, kuomet jus mie
gate. Už 10c bakselis nupirktas 
nuo aptiekoriaus, užlaikys jūsų 
kepenis ir žarnas švariai ir jūsų 
galvų čystą per mėnesį. Vaikai 
mėgsta vartoti Cascarets, nes 
jiems patinka jų skonis ir jie 
neserga.

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

NAMO

LIETUVON
KALĖDOMS

I nsidėkite prie tūkstančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit su senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALRS EKSKURSIJOS ANT
Majestic Lapkričio 26 Arabic

(Didžiausio pasaulyj Pennland
, laivo) Oiyinpic

Patogus persėdimas iš Cherbourg
į visas Europos dalis

. Geras maistas Geras patarnavimas 
Klauskite musų atstovo arba

White Star Line Red Star Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO. 

127 So. State St., Chicago, III.

šių LAIVŲ:
Lapkričio 26 

Gruodžio 3 
Gruodžio 9

arba Antwerp

Mandagumai

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

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

Mes taipgi duodame reikalingais 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

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

co

dykai.

SEHGANTI ŽMONES, 
U«l ff«-iau«io ir *r«iėiauiio lėaiąydymo 

piutitarkit x»

Dr. B. M. Rosi 
Specialistu

lo trisdešimtis me 
tų pasekmingo Dra 
Ktikavimo gydvm* 
chroniškų ir užkrė 
iamų ligų, kraujo 

t»uslės, privatišku i 
»laptŲ ligų, jums y- 
ra garantija jo at 
sakomingume. Pasi-

Jis vartoja Amerikot 
ir Europos gydymo metodus. Geriau 
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkit* «lev»Ujrių iki* penkto aukite. Vy

rų priėmimo kambary* 506, — Moterų 508. 
Ofiao valando* kaadien nuo 10 ryte iki * 
vakar*. Nedėliomla nuo 10 ryto iki 1 po 
plat. Panedėlyj, Scredoj ir Subatoj nuo 10 
ryte Iki 8 valandai vakar*.

Skausmų

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Buck This on Your Baritone.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, Dl.

The Common Sense Health Hablt
Skaudama gerklė yra persergėjimas. Ne
apleiskit Praėalink t pavoi ngua il
gi) perui; praiallnkit skausmus ir *p>. 
saugokit savo sveikatą gargaliuojant 
Severa’s Antisepso'.

Antisepsol yra aukštos rųAies antisep- 
tic skyst mus. Nepalyginamos dėl burnos 
plovimo ir gurga iavimo. Pasalą'na kva
pą apsaugoja sveikatą. Pilnos mie- 
ros butelis 50c. pas visus vaistininkus.

REIKALAUK SAMPELIO
Bandymui buteliukas dykai. Re kalaukit. 
W. F. SEVERĄ CO., Dept. A, Cedar 
Rapds, Iowa.

• - • .i
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ĮSPĖJIMAS DIKTATORIAMS

“Lietuvos Žinios” primena fašistiškiems diktatoriams 
senąjį romėnų priežodį: ’ “Memento mori” — atsimink, 
kad esi mirtingas.

Tokiais įspėjančiais žodžiais senovės Romoje būda
vęs graudenamas pergalę laimėjęs kariuomenės vadas 
triumfo ceremonijoje, kad jisai nesiduotų save apsvaigin
ti ambicijos jausmui ir nepasielgtų kaip nepridera doram

Taikindamas tuos romėnų žodžius dabartiniems Lie
tuvos valdovams, vai. liaudininkų dienraštis rašo:

“Vengdama susitarimo, tautininkų partija gal
voja galinti prisiimti čia visų atsakomybę už musų 
valstybės ateitį. Tegul bus taip. Bet kada šioji parti
ja skelbia kovų (cenzūros iškąsta) mes nega
lime netarti jai, kaip anam triumfuojančiam Romos 
karvedžiui: memento mori. Kovos laikai praeis, o mes 
lietuviai pasiliksime. Tai kaip tada reikės žiūrėti į 
akis tautai, į akis vieni kitiems?”
Skamba gražiai. Bet mums šita “L. 2.” kalba prime

na pamokslų vįeno> virėjo, aprašyto Krylovo pasakėčioje. 
Virėjas, būtent, pagaminu įvairių skanių kepsnių ir va
landėlei išėjo laukan. Tuo tarpu į virtuvę' įlindo katinas 
ir ėmė ėsti kepsnis. Virėjas, sugrįžęs, užtiko piktadarį 
nusikaltimo vietoje ir kad ims jį visaip kolioti ir barti: 
Tu šioks, girdi, ir toks. Kaip tau ne geda ryti svetimų 
£er$! i ■ * 4 A

Bet jokios įtakos ta virėjo kalba padarė į katinų: j 
Jokios. Anot Krylovo:

“A Vas’ka slušajet, da jiest” (o katinas klauso 
ir ūda)!
Butų daug išmintingiau, jeigu Lietuvos liaudininkai 

ne pamokslais bandytų paveikti į tautiškų katinų, bet ko
kia nors tikresne priemone.

ANTRA KOMUNISTŲ PARTIJA RUSIJOJE?

Kova tarpe priešingų frakcijų Rusijos bolševizmo ei- 
. lėse tolyn eina vis aštryn ir, matyt, artinasi prie kritin- 

go momento. Tai galima numanyti iš to, kaip elgiasi Sta
linas ir jo vienminčiai vienoje pusėje ir opozicija — 
antroje. , ’: •

Viešpataujančiosios rusų komunistų frakcijos vadai 
stengiasi panaudoti dešimtmetinio jubilejaus iškilmes 
tam, kad visiškai sumalus Trockio-Zinovjevo opozicijų ir 
taip pat Piatakovo-Raskolnikovo (“darbininkiškų”) gru
pę. Prakalbomis ir masinėmis demonstracijomis per tris 
jubilejaus dienas norima, visų-pirma, parodyti, kad Ru
sijos liaudis “pritaria” dabartinei partijos vadovybei. Tuo 
pačiu laiku sukeltų partijos nariuose “entuziazmo” ūpų 
per sukaktuvių apvaikščiojimus Stalinas rengiasi suvar
toti tam, kad į ateinantį partijos suvažiavimų butų iš
rinkti tik “ištikimieji” delegatai.

Rinkimai į suvažiavimų įvyks tuojaus po jubilejinių 
švenčių, o suvažiavimas — ateinantį mėnesį. Kuomet pa
sirodys, kad suvažiavime viešpataujančioji frakcija turi 
milžiniškų daugumų (o tai yra užtikrinta iš anksto), tai 
Stalinas veikiausia stversis galutinos priemonės prieš sa
vo oponentus, t. y. urmu išbrauks juos visus iš partijos, 
apšauks “revoliucijos išdavikais” ir — paves Ge-Pe-U 
(Črezvyčaikos) “globai”.

Pirmutiniai žinksniai šitame Stalino strategijos pla
ne jau padaryti. Trockis su Zinovjevu jau tapo pašalintu 
iš partijos centro komiteto, taip kad ateinančiam parti
jos suvažiavime juodu jau nebeturės balso, — jeigu nė 
viena organizacija neišrinks jų savo delegatais (kad ne
išrinktų, tuo pasirūpins partijos mašinerija). Artimiau
sias Trockio bendradarbis, Vujovič, jau yra išmestas ir iš 
partijos. Opozicijos lyderiams, tuo budu, vis labiaus ir la- 
biaus užsidaro legalio veikimo keliai, ir .jiems tenka, jei
gu jie nenori visiškai pasiduoti Stalino diktatūrai, eiti į 
nelegalį darbų.

Faktinai opozicija tuo keliu jau ir pradėjo eiti. Kele
tas buvusiųjų jos šalininkų, paskutinėmis dienomis persi
metusių į valdančiosios frakcijos pusę, “prisipažino”, kad 
opozicija jau esanti susiorganizavusi slaptai į atskirų par
tiją. Ji laikanti slaptus susirinkimus, leidžianti slaptai sa
vo atsišaukimus ir brošiūras ir įsteigusi užsienyje, Vokie
tijoje, savo organų — “Die Fahne dės Komunistinis” (Ko-i

munizmo Vėliava). Taip bent tvirtina “Pravda”.
Bet jeigu opozicija savo kovoje su viešpataujančiąja 

bolševizmo srove pradėjo'eiti nelegaliu keliu, tai aišku, 
kad ji tuo duoda galimumo sovietų diktatoriams pavarto
ti savo paskutinį triupą: pastatyti opoziciją už įstatymo 
ribų. ' n ♦ f J:

Sutriuškindamas opoziciją, Stalinas turės griežtai 
pasukti savo politikos vairą dešinėn pusėn, idant jo dik
tatūrą paremtų užsienių kapitalistai ir savoji buržuazi
ja. Taigi iš tiesų sovietų Rusijoje dabar bręsta sąlygos 
valstybiniam perversmui. Labai galimas daiktas, kad ji
sai įvyks dar šių metų gruodžio mėnesyje.

į iždininkus, nėra 
tai vietai geriau tin- 
Paukštis. 
dar turėti 

adv. Gugio
galvoj ir 
asmenyje 
energijos

Apžvalga
BEGĖDIŠKAS ŠMEIŽTAS

Brooklyno “Vienybę” jau ne 
I kartą yra tiesiog provokato
riškai išsišokus prieš socialis
tus ir artimus jiems žmones, 
veikiančius SLA;, bet pereitą 
šeš tądien j ji įdėjo savo špalto- 
se straipsnį (pačios redakcijos 
parašytą), kuriuo ji pastato 
save žeminus net už bolševikiš
kus Bimbas.

Ji rašo, kad SLA. tai jos 
įkurta, apginta ir išauklėta 
organizacija, kuri, “ ‘Vienybės’ 
tautiškni-liberalingu (!) ir pa- 
triotingu (!) programų eida
ma” išaugo j 20,(MM) narių mil

Besiartinant jo gimimo die
nai, bolševikų partija, vado
vaujama Stalino, Bucharino ir 
Bykovo, — išmetė Trockį iš 
centro komiteto.

Žinomas Rusijos socialistų 
laikraštininkas, Piotr Garvi, 
viename savo straipsnyje, til
pusiam vokiečiu spaudoje, sa
ko, kad Stalinas rengiąsis savo 
buvusį bendradarbį Trockį da 
ir geriaus “apdovanoti”. Mask
voje einą paskalai, kad visi 
bolševikų partijos ojiozicijos 
vadai busią areštuoti ir atiduo
ti revoliuciniam tribunolui.

dabar j kitą

Skaitytojų Balsai
{Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} ♦

u

Perėjūnas

Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

šitokio melo ir arogancijos 
Amerikos lietuvių visuomenei 
nedažnąi tenka matyti, kadan
gi visi puikiai žino, kad to 
Brooklyno laikraščio progra
mas yra fašistiškas, o ne libe
rališkas. Tie asmens, kurie 
šiandie • stovi prie “Vienybės” 
vairo, su SLA. įkūrimu neturi 
nieko bendro. Vyriausias “V.” 
redaktorius, p. J. O. Sirvydas, 
ne tik ne auklėjo Susivieniji
mo, bet kartu su Žagaru 
siuntė jį ant Marso!

Bet negana to, kad tas 
Hstų 
vinasi

Ką rinkti i SLA. Pildo 
mąją Tarybą?

tai nekalbėsimą), tai po to jis 
keletą kartų kandidatavo ir 
rinkimus laimėjo. Man rodos, 
kad šiame atvėjyj reikėtų per 
mainą padaryti. Adv. K. Gu- 
gis, kuris šiais rinkimais kan
didatuoja 
abejonės, 
ka, negu

Svarbu 
tai, kad
mes turime pilną 
žmogų, kuris galėtų daug gero 
padaryti Susivienijimo labui. 
O jauni ir energingi žmonės 
yra reikalingi kiekvienai orga
nizacijai, o ypač Susivieniji
mui. štai kodėl Susivienijimo 
nariai turėtų balsuoti už adv. 
K. Gugį.

Pažiūrėkime
kandidatą, būtent, J. Neviacką, 
kuris yra proponuojamas į vi- 
ae-prezidentųs. Jis yra gan 
žymus veikėjas. Tuo tarpu da
bartinis vice-prezidentas ne
moka nei kelių sakinių tinka
mai surišti. Tas žmogus į vi- 
ce-prezidentus tikrai per klai
dą pateko.

Danielius iždo globėjo vietai 
netinka vien dėl to, kad jis 
yra f asistuojantis. Fašistai jo
kios demokratijos nepripažįsta. 
O susivienijimas juk yra demo
kratiška įstaiga. Tos priežas
ties deliai Danielų reikėtų pa
keisti J. Bučinskiu • iš Bing- 
hamtono.

Kiti dabartinės Pildomosios 
Tarybos nariai, man rodos, 
tinka savo vietai ir jų nerei
kėtų mainyti. —SLA. Narys.

pa-

organas begėdiškai
Susivienijimą,

SLA. Pildomosios Tarybos 
viršininkų nominacijos jau pra
sidėjo. Kiekvienas narys turi 
rimtai susirūpinti savo orga
nizacijos gerove. O organiza
cijos gerovė žymiame laipsnyje 
priklauso nuo to, kas jai va
dovauja.

Tai yra toks faktas, kurio 
niekas negali užginčyti. Štai 
kodėl nomir^icijoms prasidėjus 
ir Susivienijimo nariai privalo 
rimtai pagalvoti apie tai ką jie 
rinks į Pildomąją Tarybą.

Žinoma, kaip kas išmano, 
taip save gano. Susivieniji
mas yra visuomeniška organi
zacija, 
tiškais 
nacijų 
reikšti

Įvairenybės
Kraujageriai Vampirai

sa-

kuri tvarkosi demokra- 
prinCipais. Laike nomi- 
ir balsavimų turės pasi- 
narių nusistatymas.

Antra vertus, demokratiškai
tvarkomoj organizacijoj kiek
vienas narys turi teisę laisvai 
svarstyti apie organizacijos 
reikalus ir jos gerovę.

Pažiūrėkime dabar, kaip da
lykai stovi su Pildomosios Ta
rybos kandidatais. Yra žinoma, 
kad visi Pildomosios Tarybos 
nariai vėl statys' savo kandi
datūras^ Bolševikai, žinoma, 
turės savo tikietą. Socialistai 
ir pažangus bepartyviai yra 
tos nuomonės, kad Susivieniji
mui išeitų ant sveikatos, jei 
gu į Pildomąją Tarybą v įeitų 
vienas-kitas naujas žmogus.

Stoviu prie paskutinės pro
pozicijos. Ji, mano supratimu, 
yra tinkamiausi.

TARYBOS PIRMININKAS KA-( Karta man teko girdėti seka- 
RALIAUČIUJE — SOCIAL

DEMOKRATAS

su- 
ge- 
or-

fa- 
sa- 

užgau- 
liodamas kitus tos organizaci
jos narius, šimtą kartų dau
ginus už visą Sirvydo kliką pa
sidarbavusiu/ jos labui. Jisai 
dar nesisarmatija ir purvais 
drabstyti žmones, kurie nepri
taria jo fišistiškoms užgaidoms. 
Štai kokį |>erlą jisai įdėjo 
vo editoriale: 1 .

“.. .dolario politikierių, 
sišliejusią apie Grigaičio 
šeftą, kuriems rupi šią
ganizaciją taip jau ‘susocia- 
lizuoti’, kaip, nelyginant, jų 
išgirtą didvyrišką darbą prie 
Tauragės banko...” 
Su Sirvydu ginčytis dėl “do- 

laiio politikos” ir “gešefto” 
mes nemanome. Bet, kadangi 
‘Vienybės” redaktorius yra 
SLA. Apšvietos Komisijos na- 
iys ir jisai nesidrovi kitam tos 
pačios Komisijos nariui pri
kaišioti norą išplėšti Susivie- 

teksrijimą, tai su šmeižiku 
pasikalbėti kitokiu bildu.

pirmą
Kara-
mies-

t o taryba, 
pirmininką 
kandidatas

gavo 32 
partijos 
už kurį 

Pirmiauš 
buvo

Spalių 25 d. susirinko 
kartą naujai išrinktoji 
1 jaučiaus (Koenigsbergo)

Renkant tarybos 
socialdx|nok ratų 

Ligatis (matyt, su- 
lietuvis)

halsu prieš liaudies 
kandidatą Schvvarzą, 
paduota 31 balsas. 
tary(lx)s pirmininku 
Schsvarzas.

Socialdemokratas Ligatis. ta
po išrinktas visų kairiųjų par
tijų balsais, pradedant demo
kratais. Kiti miesto tarybos 
prezidiumo nariai taip pat su
sideda iš kairiųjų partijų at
stovų. Atžagareivių viešpata
vimas tame svarbiame Rytų 
Prūsijos mieste, tuo budu, pa
sibaigė.

“ČEŽENTAS” GIMIMO 
DIENAI

mą pasakaitę: į vieną puotą 
susirinko kariškiai ir šiaip ger* 
biami piliečiai. Susirinkusiųjų 
tarpe buvo ii' vienas genero
las, kurio visa . krūtinė buvo 
papuošta medaliais ir kryžiais. 
Visiems buvo įdomu patirti, už 
kokius pasižymėjimus tas ge
nerolas gavo tiek daug blizgu
čių. Ant galo, atsirado vienas 
drąsuolis, kuris teisiog užklau
sė generolo: “Spėju, kad Tams
ta dalyvavote daugely] musių 
ir gavote tuos medalius už 
pasižymėjimą?” Generolas nu- 
sišysojo ir atsakė: “Pirmą me
dalių aš gavau per klaidą, o 
visus kitus todėl, kad jau bu
vau pažymėtas medaliu.”

To ankedoto prasmė yra ta, 
kad ne retai žymonės į kokį 
aukštą urėdą tampa išrenka
mi “per klaidą”, o paskui jie 
yra renkami tai/vietai todėl, 
kad jie buvo išrinkti pirmą 
karatą... -į

1 Tai ’ yra ’(faktas. PavyzdŽįui, 
imkime Susivienijimą. Butų 
juk juokinga tvirtinti, kad

Lietuvoj ir Amerikoj šikšno
sparniai yra netik nekenksmin
gi, bet dagi naudingi gyvūnai. 
Jie netik neneša žalos ūkinin
kams, bet dar pagelbsti naikin
ti vabzdžius ir kitus kenksmin
gus gyvūnus.

Bet tropiškose šalyse yra la
bai kenksmingų šikšnosparnių, 
kurie miegančią,m žmogui iščiul
pia kraują. Tokius kraujagerius 
šikšnosparnius vadinama vampi- 
rais. Jų yra dvi rųšys: Desmo- 
dus ir Diphylla.

Tarp mokslininkų nėra abejo
nės, kad jie iščiulpia žmogaus 
kraują. Yra tik ginčų, ar jie, 
kąsdami miegančiam žmogui, jį 
pažadina, ar ne. Vieni mano, kad 
jų įkandimas turi tuojaus paža
dinti žmogų ir kad po to krau
jas nebėgs, nes vampiro seilės 
kraują sulaikančios. Tam užgin
čija C. H. Townsend iš ’Jungt. 
Valstijų agrikultūros departa
mento, kuris sako, kad vampi
ras taip įkanda, jog savo aukos 
visai nepažadina. Jis paduoda ir 
keletą pavyzdžių.

La Chorrera, Panamoj, vienai 
jaunai mergaitei vampiras įkan
do į kojos nykštį. Ją rado tebe
miegančią, paplūdusią kraujuo
se. Nors ją atgaivino, bet ji vi
sam amžiui pasiliko mažakrau- 
ję. Vėliau ji turėjo ir maža- 
krauję tarnaitę, kuriai taipjau 
vampiras buvo įkandęs. Pasak 
Townsend, vampiras kanda ten, 
kur kraujas liuosiausia bėgtų, 
daugiausia iš nykščio. Jo aštrus 
dantys prabrėžia odą taip, kad 
miegantis žmogus nepajunta jo
kio skausmo ir todėl neišbunda. 
Vampiro gi pilvas tuoj prisitai
ko skystai kraujo dietai.

— K. B.

Meksikoj
Rugpiučio 6 d. - Naktis 

graži. • Biskį primigom, ir kė
lėmės anksti, ba pradėjo ru
dytis šešėlis šviesos iš Meksi
kos uosto. Bet kol daplau- 
kėm, tai su virš keturias va
landas ėmė laiko ir taip nutai- 
kinta, kad kaip tik švintant 
buvome uoste.

Anksti išdavė kavą ir pradė
jo varinėti po laivą kai avis. 
Pirmiausia pas gydytoją; tas 
akis krapštė, kitiems, bet man 
tai nuo tolo pažiūrėjęs, kad jau 
ateinu, pamojo ranka eiti į ša
lį. Bet šešis arabus tai išsky
rė iš būrio, o mus nuvarė ap
link laivą ir vėl išnaujo per ei
lę varė. Dabar visas poipe- 
ras sužiūrėjo, ar nepametė ku
ris — ir vėl apie laivą apginė. 
Dabar tai jau gerokai reikėjo 
palaukt, kol {sulaukėm ponų. 
Kai atėjo, tai ir vėl per šeren- 
gą varė — pasus, popieras ant- 
spaudom atžymėjo. Pinigų rei
kėjo parodyt 100 dolerių ir 
vienuolika dolerių sumokė.t pa
galvės, kaip sako už galvą, — 
lig jos butų nuo jų skolintos. 
Taipgi čemodanus suregistravo 
ir liudijimus išdavė. Taipgi 
motorą, panelių ir nepilname
čių, jei ne pribuna j laivą pasi
tikt, tai neišleidžia iš laivo. 
Taipgi Vera Gruže vieną negy
vą su grabu išėmė iš laivo, ir
gi pirmos klesos pasažierių, — 
matyt ne vargšas. Pasitiko 
dešims vyrų, pasirengusių kaip 
Meksikos žandarai ir aštuoni 
vainikai -gelių.

Iš laivo išlipus 
lluvo jau pietus kai ištru

ko! i iš laivo. Išlipus ant že- 
niė$, kad apipuolė pagelbėto- 
jai nešime, tai vargiai būtu
mėm atsigynė. Bet ir mus 

jau
mus

Nu- 
nuo 
Tai 
pas

šių metų spalių mėn. 25 d. Paukštis geriausia tinka iždi- u’°.n ..
sukako 'lygiai 50 metų am- ninko vietai. Bet ačiū tam,! šįvo ’knyaa. Jie“ 
Maus garsiam Rusijos bolševi- kad jis tapo išrinktas pirmąl.iuoko 
kui LeOnui Trockiui. 1

pasitiko vienas lietuvis, 
mokantis susikalbėti, tai 
apgynė.\ Bet vėliaus jis ir 
gi pasirodė mums įtartinas.

įtartinas lietuvis.
Vienas mano draugų neturė

jo su savim pinigų, kurie bu
vo reikalingi pasirodymui, liet 
tik kvitą, kurią Kaune agentas 
buvo išdavęs; pinigus gi jis 
paėmė persiuntimui i Meksiką, 
kad apsaugojus nuo pavogimo. 
Ta kvitą giliavo jam dėl pasi
rodymo. Pirmiauš buvo kal
bama, kad jam apleidžiant lai
vą atiduos pinigus, ir-aš ma
niau, taip buvo, kad, jis gavo 
pinigus kada sumokėjom pa
galvę. Bet einant miestan 
su tuo lietuviu, jis pasisako, 
kad dar negavęs tų pinigų ir 
nežino kur jų reikia prašyt. 
Čia mes susigriebėm gryšt at
gal, klaustis kur gausim tuos 
pinigus. Bet tas lietuvis per
kalba, kad negryštum, ba ten 
nieko negausim, jis žinąs 
kur išmoka ir jis parodysiąs. 
Mes pasisakėm, kad norim 
šiandie vakare išvažiuot į 
Meksikos miestą, ir tie pinigai 
reikalingi, liet jis pradeda pa
sakot, kad šiandie mes neišva
žiuosim, kad tuos pinigus tik 
už keleto dienų gausim. Bet 
dabar esą užeisim pažiūrėt, tai 
pasakys kada ateit. Gerai, ei
nam. Aš sau jau manau, kad 
liapuolėm čia jau į kieno nors 
nagus. Jis mus vadina eiti 
ant pietų į kokią nors užeigą, 
kur esąs puikus lietelis. Tam 
hotely jis dirba staliarkos dar
bą. Pasakoja, koks glaunas 
staliorius ir kad tik labai ba- 
įoti galį jį užlaikyti h’ tik 
jis galys jiems darbą padary
ti. Patėmijus jam, kad mus 
tokioj vietoj gerai aplups už 
pietus, jis vėl pradeda pasako
ti koks yra 
ninkas, kaip 
gruntams, 
viams.

Tuo tarini 
_____ tą, kur jis žadėjo paklaust apie 

.savo knygų. Jie suteik.s jums daug | pinigus.

|]>ie' pinigus pasiteiraus. Nu- 
I ciba jiedu su tuo draugu į 
1ą įstaigą, o aš su kitu pasilie
kam lauke. Ir sakau anam: 
gryškim atgdl, kur matėm ki
ti emigrantai sustojo, nes da
bar da galim gryšti kur no- 
lim, o kai jis parsives į savo 
įstaigą, tai gal bus bėdos iš
trukti, o jei ir ištruksim, tai 
gal tokie bagoti, kaip ir jis, 
— nors puikus meistras, bet 
apskuręs ir atrodo į paprastą 
žulikėlį. Sutarėm ir padarėm. 
Išeina jiedu iš tos įstaigos ir 
.'ako: na, einam jąu. Klau
siam kaip su pinigais; nieko, 
sako jau per vėlu, šiandie už
daryta, rytoj tik bus galima 
atsižinoti. Pareiškiu aš: drau
ge, jąu toliau neisim, gryšim 
atgal ten prie kitų emigrantų 
ir sykiu važiuosim vakare į 
Meksikos miestą. Ačiū tau 
už patarnavimą. Jis žiuri akis 
pastatęs, kad žuvys slmta iš 
nagų. Rodos, lig susigavęs, 
lig ir nustebęs, sako: k. 
čia jums patarnavau?... 
gi, sakau, apgynei mus 
1 >ak ei betoj ų bagaž ų nešti. 
niekis, sako, einu prašyt
^cną algos ir aš kartu su ju- 
.jis važiuosiu į Meksikos mie
stą. .čia ir atsisveikinome.

Nuėjom į viešbutį, kokį jau 
patys pasirinkom, pavalgėm 
pietus. Bet turėjome klapato 
su tais pinigais, e Tuojaus sku
binom į prieplauką — gal gau
sim da ant laivo, pas viršinin
ką. Žiūrim, jau laivo lojo vie
toje nėra, — nuplaukęs kiton 
vieton, taip kad prieit jau ne
galima. Einam da j muitinę, 
ten susirandu angliškai kal
bantį. Pasipasakojus kame da
lykas ir kad norime ant laivo 
užeiti, pasako, kad, ant laivo 
negalima jau užeiti ir ten pi
nigų negausim, bet reikia eiti 
į Francuzą linijos kontorą, tai 
ten grausime. Išraše adresų 
ir nusiskubinam ten, bet jau 
uždaryta. Tečiaus paaiškino, 
kad ketvirtą valandą bus ati
daryta. Tai jau bi>;kj atsikvė
pėm, nes karštis, o Oušnumas 
tokis, kad visi šlapi, nes pra
kaitas bėga, nuo kaktos per a- 
kis )<aip vanduo.

Išėjom pasivaikščiot ir mie
sto pažiūrėti. Kaip didelis — 
nežinau, bet gražumo tai gra
žus. Susiradom stotį ir kelio
nės pažystamus. Pasisako, kad 
jie jau ir bilielus nusipirko; 
nusiperkam ir mes, — kainuo
ja dešimts pesų ir dvidešimts 
penkios ocn tavos į Meksiką. 
Traukinys išeina lygiai septy
niose vakare. Taipgi papasa
koja, kad ta žydukė sesele pa
liko laive, nes brolis nepribu
vo, o vienos neišleidžia. At
siimam 
saugą, 
dolerio.
net spiaudosi vyras. Pasi
imam bagažus ir kraustomės 
ant stoties. Ten jau randam 
ir aną lietuvį sukanties apie 
rusus ir lenkus. Mes jo nepa
žystam, jis mus ir ne. Vie
nas rusiškas vokietis, su ku
riuo buvom gerai susidrauga
vę, norėjo mus su juom supa
žindinti, kaipo lietuvius, bet 
■paaiškinus, kad mes jau pir
miau jį pažystam ir pasakius 
savo nuomonę apie jį, sako, 
kad ir jis žinosiąs kaip su juom 
apsieiti. Kitus rusus jis net į 
traukinį atlydėjo ir bilietus 
jiems pirko ir taip globojo 
kaip tėvas; o su mumis tai 
jau neužsiėmė.

Laikrodis jau netiko septy
niomis valandomis tie penkių 
minučių. čia laikrodį jau nu
stačiau pagal Meksikos laiką. 
Kadangi pradėjo temti išvažia
vus, tai nedaug buvo malonia, 
liet kiek matės, Meksika yra 
graži šalis. Kadangi nebu
vom matę šiltų kraštu, tai la
bai mus stebino visokį aug
menys.

(Bus daugiau)

pinigus, kur už ap- 
pasilieka pusaštunto 
'lai gerai saugojo,—

NAUJAS IŠRADIMAS 
C1GARETUOSE

Užimi daug metų kol tapo išras
ti Old Goki cigaretai ir padaryti iš 
puikiausio tabako. Jie nekerta i ger
kle ir suteikia pilną užganedinimų.

Dabar jus galit naudotis tuo išra
dimu nueinami i arčiausių cigarelų 
krautuvę ir nusipirkdami Old Gold 
eigaretų. Nėra nei vieno sukosėjimo 
išrūkius ir visa vežimą.

Jus tikrai pataikysit jei pirksit 
Old Gold cigaretus. Tai yra cigare; 
tai be įritaviino .liežuvio. Cigaretai 
kuriuos galite rūkyti rytų ir vakare 
be įritavlmo gerklės ir su pilnu sma
gumu. ‘

Old Gold yra nauji ir geresni ci
garetai. Štai kodėl jus turėtumėt juos 
rūkyti.

Skaitykit Old Gold cigarėtą car- 
i skelbimus šiame laikraštyje.

i Ir jsiklijuokite i

geras tas savi- 
jis užjaučia emi- 
ypatin^ai, lietu-

prieinam tą vie-

Taipgi paklausėm, 
. ... • ii' suteiki duut» smagumo i.. n oI ...J,. 1-luirlu ur no ’ unio ?e'«’.vnai ir draugams. Jie telpa re-‘ ** J j' * \ ./.ako.

Kaitą (pei klaidą, ai ne, apie guliariai šiame laikraštyje. toli; čia tik ta įstaiga, kur

ar

a-
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i Tarp Chicagos 
Lietuvių

PinigŲ šaltinis į
Nuo šio momento visi įsivai

zduokite Chicagų kaip pinigu 
šaltinį, iš kurio karts nuo kar
to pinigui semia ir vis neišse
mia dideli dainininkai, mažes
ni dainininkai ir pusiau daini
ninkai. Jeigu jie kituose mies
tuose neturi pasisekimo (žino
ma ne dainavime, bet piniguo
se), neturi pasekmių, tai ma-

A f A
MARIJONA MOLIENĖ

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

Laidotuvės ivyks Utaminke, 
Lapkričio 8 dieną. 8 valandą 
ryto iš namų j Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės 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 paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičia, Tel. Canai

MARIJONA MILIAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 5 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 51 me
tų amžiaus, gimusi Naujaval- 
kių kaimo, Krosnos valsčiaus, 
Mariampolės apskričio, paliko 
dideliame nuliudime 2 sūnūs: 
Martiną ir Vincentą, 2 dukte
ris: Marijoną ir Oną, 2 sese
ris, J ievą Skistimienę ir Pran
cišką Radžiunienę, o Lietuvoj 2 
brolius: Mateušą ir Juozapą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1612 
So. Union Avė.

Laidotuvės Įvyks Utarninke, 
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
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktėrys, Seserys 
ir kiti giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

A a+a A
KAZIMIERAS KLUSAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 4 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Triškių 
parapijoj, Šiaulių apskričio. 
Amerikoj išgyveno 27 metus, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Uršulę, 4 sūnūs: Kazimie
rų, Juozapų, Stanislova ir Ed
vardą, 4 dukteris; Bronislavą, 
Uršulę, Stanislavą ir Oną; žen
tą Antaną Kalas, vieną anūkę 
Bertilia, seserį Zofiją Paulaus
kienę ir švogerj. taipgi pusse- 
serj Mortą Matienę, o Lietu
voj seserį M a rijom.'. Molienę ir 
švogerj, dėdė Klusas. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1715 S, Union 
Avenue.

Laidotuvės įvyk;; Lapkričio 
8 dieną, 8:30 valandą ryto iš 
namų į Dievo Apveizi los para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kgzimicro Klusas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

* 1 ' "tl
Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentas, Sesuo, Dėdė, Pus
seserė, Giminės ir Pažįstami ,

Įl
Laidotuvėse patarnauja gra- H 

borius Butkus & Co., Telefonas 
Canai 3161.

no: na, nuvyksime į pinigų 
šaltinį, tenai atsigriebsime.
• Ypatingai taip mano pusdai- 
nininkai. Prireikė vyrui žiem- 
nio ploščio, moterei dresės, na 
ir makalai į Chicagą, lietuviš
kų pinigų šaltinį; nuvažiavę 
pastaugsime porą dainukių ir 
grįštame namo pilnais kiše-

, . • ■ * i - ■ * . • * •niais. r
To dar negana. O kur visi ir 

visokį kolektoriai? čionikščiąi 
Amerikos arba ir iš Lietuvos, 
kur kiek gaus ar negaus, bet 
Chicagoje tai jau “šiur” gaus.

Ubagai tai labiausia spiečiasi 
sėdėti prie tilto, nes žino, kad 
praeiviai nedrįs ' vandeniu, 
idant apsilenkus su jais, uba
gais, kad turės eiti per tiltą. 
Tokiu budu jie ir sugriebia 
centą-kitą iš praeivio. Taigi 
visi, kurie šiokiu ar tokiu budu 
kolektuoja pinigus, vis metasi 
Chicagon.

O, mat, chicagiečiai ištikrųjų 
yra sportai žmonės. Kai tik 
jiems pradeda žirsti uodai pa
ausyje, tai kaip bematai jie 
duoda dolerį, kad tik išvažiuo
tų juo greičiau. Ale galo vis 
nėra: vienas iš Chicagos, kitas 
Chicagon.

Aš nepavydžiu geriems ar
tistams, kad jie iš šaltiniuko 
pasisemia doleriuką-kitą, nes 
jie yra verti. Bet tie pusdai- 
niniūkai, pajutę, l(ad Juozas ir 
Antanas dolerį kitą uždirbo, tai 
ir jie pačiušt į Chicagą: ot, bus 
ir man proga pasišoveluoti j 
kišenių! Na, tai šiur — tik 
reikia turėti drąsos.

Ale kažin kad mes, chicagie
čiai. susitartume keli desėtkai 
ir vienas po kito pamakaluotu- 

niem jh> rytines valstijas ir tu
rėdami kas kokį balsą staugtu- 
mem kaip ubagai. Na, ir žiūrė
tume, kokie bus rezultatai? 
Bet kur tau, —

Chicagos durnai rūksta, 
Pinigų ten jiem netrūksta. 
Nuvažiavę jiem užstaugsim, 
Pinigų po saują gausim.

A A
DOMU ELĖ l’l CKl RIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 6 dieną, 3:00 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukusi 43 
metų amžiaus, gimusi Žarėnų 
ftarapijos, paliko dideliame nu- 
iudime 1 dukterį Justiną 19 

metų, 4 sūnūs: Pranų 16 metų, 
Vaclovą >4 m., Julijoną 13 m. 
ir Feliksą 11 metų.' Kūnas pa
šarvotas, randasi 214 E. 115th 
Street.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 9 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A, A. Domicėlės Pučku- 
ricnės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Doty, Tel. Pullman 0119

j A + A
KAZIMIERAS BALTINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 6 dieną, 3:45 valan
dų ryto, 1927 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Padeva- 
čio kilimas, Kvėdarnos valsčiaus 
Tauragės apskričio. Amerikoj 
pragyveno 25 metus, paliko di
deliame nuliudime brolius Pet
rą ir Juozapą ir jų šeimynas, 
2 (lukteri ir 3 sūnūs. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1231 So. 49th 
Ct., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 9 dieną. 8 valandą 
ryto iš namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos, pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Balčino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidųtuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinifną.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius 1. J. Zolp, Tel. Boulevai'd 
5298.

Kur kanalas tykiai plaukia, 
Mus kiSeniai tęnai traukia. 
Kai prikimšime bumaškų, 
Pasijusim, kad tik braška.

— Pustapėdis.

PRANEŠIMAI
Jaunuolių Orkestro praktikos būna 

kožną Seredos vakarą, Mark White 
Suuare Parko svet. Nauji nariai yra 
{niimami laike praktikų. Neturintėms 
nstrumentus, parūpina ir pritaiko 
kas kuriam tinka, orkestro vedėjas 

Saxafonų nesietas bukite

Kviečia Komitetas..

J. Grušas.
7 vai. vak.

183 kp. mėnesinis susirin- 
‘ ‘ ’ J jio 9 d., 

hite Parko svet.

S. L. A.
kimas įvyks Seredoi, I>apkrič 
8 vai. vak., Mark White Parį 
Yra atėję iš S. L. A. Centro nomina
cijų blankos. Kuopa turės nominuoti 
ateinančiam terminui S. L. A. Centro 
viršininkus. Kuopos nariai, kurių mė
nesinės duoklės yra užsilikusios, ma
lonėkite atsiti ir užsimokėti.

— Raštininkas.

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

— Valdyba

Roseland. — Lapkričio .8 d., 8 vaJ. 
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, Sekr.

Lietuvių Draugijos S. 
žinotina. — Susidėjus

Chicagos Lietuvių

Chicagos 
P. nariams 
aplinkybėms, 
Draugijos Jv. P. susirinkimas negali 
įvykti lapkr.-Nov. 13, pertai įvyks 
ateinantį utarninką, lapkričio 8 d., 
toj pačioj svetainėj, Masonic Temple 
1517 N. Leavitt st. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Siutais xa.a?*i t’i rak iivio yra <1uuh 
svarbiu reikalų aptarimui- — nomi- 
mtcljos valdybos sckamicius me
tams, svetainės klausimas ir tt. Ma; 
loniai prašomi nariai skaitlingai 
susirinkti. Kviečia

Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras Saikus, užr. sek r.

Graboriai

S, D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Viršui Universal
Stale Bank ....

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canai 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted S't. 
Tel. Boulevard 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komi).
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Dįdysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairtieki Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 4# Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd.

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Teiephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Teiephone Roosevelt 9099 

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuviai Advokatai Akiu Gydytojai Lietuviai Daktarai

nu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
North State St., Koom

Phone Dearbom 2734
1012190

Valandos'nuo 9:30 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab-V 
sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canai 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS~~
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1084. — Vai. nuo 9—6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj : 
Koom 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS- 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas. J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike tęimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose i'eika- 
luofie moterims 
ir niergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagolbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakaro.

Akių Gydytojai
3201 Jei abejoji apie savo akib, eik pas

Dr. A. R. BLDMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevai'd 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eust 47tb Street
Plionr Kentvuod 17b2
Praktikuoja 20 metų

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

t

LI VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale 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

\

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St. 
x Tel. Boulevard 7679

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Kės. 3201 South Wallace Street

Phone Canai 6222
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 Š. Mai»lewoočl Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, UI.

A. L. DAVIDONIS, M. D. 
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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

Nuo
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:39 iki 
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Teiephone Kepublic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

CHICAGO, ILL.

Off. Yards-6557, Res. Hemloek 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Teiephone Hemloek 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Hay Laboratorija 

7054 S. WeBtern 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 Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 - 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

UI ET U V1S DE NT1ST A S 
4645 South Ashland Avenue 

Ant ZsJfthklo Antiškos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesith Avenue 
Phone Proepect 6659 

Ofiso Phone Canai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Teiephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinbmas 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.
Tel. Dieną: Canai 3110

Nakt| So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822 , apielinkėj. Įsteigta
DR. W. F. KALISZ , mo. Didžiausia ir

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDEHE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO j

1800 So. Ashland Avė.
V a l u n a o k:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo T iki 1O.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 y. po pietų

./. REZIDENCIJA: .
1'2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

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 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

4

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canai 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canai 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS' IK CHIRURGAS 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago

Educational
1 Mokyklos.

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

IŠMOKIT PLEISTERI AVIMA PAS 
K.ONTRAKTOR1Ų. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosE Išlaidos mokslui nedidelės, joi 
norite dirbti už 60c. i valandą, atsi
lankyki!. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chlcago Plastcring Selino], 
1123 N. Ashland avė.

Miscellaneous

KIEK JUS MOKATE U2 SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

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

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

Southend Plumbing & Heating 
Supply Co.

•2198 So. State St.
Tel. Caluinet 4209

ClflSSIFIED nUS.
Miscellaneous

MEYER CARTAGE CO. '
Turi didelius uždaromus vežimus, 

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

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisvmas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bile kur. 
C. P. Pedersoh, Stevart 5883.

" *».......... ....... ■ N.-—— «

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utiaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANCJONLS, ?re».

STOGDENGYSTF ’ r
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

i 34 metų senu- 
geriau«ia stogų 

dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty- 
M ' rę unijos darbininkai samnomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. !
3411-16 Ogden Avė., f < 

— Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lajayette 8705—87t0

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniansias i* lietuvio, fcur- duoAa 

užErnnedinim^. Įvedam elektros <irai
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikžeriug Ir t. t.
W. P, Stephan Electric Co., (nof Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

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

Tel. Triangle 8234

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospitab 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

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

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEAT1NG 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bersiu re 1322

j VESK IT elektrą i savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PLUIMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri
angle 7088. 9931 So. Wood St.

KRAUTUVIŲ r.'KČERIAI 
Groscmių, Bučer- 
nių, Delikatcssen, 
Ręsta u rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialurnas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 S< Clate Stieet

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą oi sėlio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottttge G rovė

Tel. Drexel 3407

Personai
....

K^YGVEDYSTfiS ir apskaittiavi- 
mo mokinamu privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. SX HRAEDER, Ji.

Patentu advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolnh SI. 

Kambarys 1214 '!>'. u? mkhn 3990. 
Vala.idos lino 10 to ik' po pietų.

Vakaran, pagal utai t i.
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For Rent Real Estate bor Sale 
Naniai-zeiuė Punluvnnui

Real Estate For Sale 
Nnnuti-žvmė PardavimuiSituation VVanted

Darbo Ieško

PAJ1E4KAU dalbą už watchmoną 
aibe janitoriaus. Kas prirodys dar
bą. tas gaus dovanų.

JUOZAPAS MARCINKEVIČIUS 
1835 Canalport Avenue 

Chicago, III.

J IEŠKAI darbo prie namų už gas- 
padinę. AŠ esu 37 metų, be vaikų. 
Matyti galima vakarais.

MRS. ANNA SMET
36-11 So. Union Avė.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RENDON 
tas, vienas 
Bridgeporto 
namuose.

- 3385 S.

iš
6 kambarių 

gražiausių 
apielinkėje

Halsted st.

fla- 
visoj 
Kiro

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai_____

LIETUVIŲ atydon. Nouji kailiniai 
padaryti Ir ant orderio, nebrangiai. 
Mea taipgi perdirbant kailinius kaip 
Jus norit. Kautai valomi, prosinami, 
su pamušalu, $20. Blumfield Fur 
Šhop. Room 204, State and Lake Bldg 
Dearborn 1263.

Financial
FinansaLPaskolos

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Musical Instruments
______Muzikos Instrumentai______

(iROJIKLIS pianus, gražus kei- 
<ai, pirmos klesos stovyje, Art (Po
loniai išmiirginimo, už $85, puse 
įmokėti, kitus į 90 dienų, roleliai, 

' suoliukas ii- karpetukas dykai pir
kėjui. George Kirnbcrley, 6512 Sn. 
Halsted St. 1st floor.

PABANDYKIT musų Creumcarth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai-

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

Tolephonp Varde 0002 
Daro paskolas ant

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

vakaras
Siukas savo pievai ir kvietkoms. . . , .
OTTO W1TTBO1.D NURSERY, 6758 ANTRIEJI morglHai byle kokia su
Ipolitą Avė., Palisade 5220-2172.

REIKIA lietuviškai ir angliškai kul-■ 
bančių salesladies į moterų eloak 
krautuvę, gera mokestis, nuolat dar- į 
bas. tik patyrusios lai atsišaukia.

LIBERTY CLOAK SHOP 
1235 So. Halsted Street

NORIU parduoti savo $750 vertės 
grojiklį pianą ir $185 fonografą, abu* 
<lu už $200 cash arba 3 mėnesiams 
išmokėjimui arba parduosime kiek
vieną atskirai. Randasi gerame sto
vyje. Pasulmatykit su Henrv Winters, 
ii 20 So. Halsted St.

Rūbai Ir kailiniai
Pirkit \Veiscr bildu, tiesiai iš 

dirbtuves ir sutaupyki! tarpininko 
pelnų. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seni kautai 
$65. sealskin knutai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankyki!.

WEISFR FUH CO.
19 S. VVells *t., rm. 403

ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN.
' 155 No. Clark St.

Room 820

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu snvO Schumann Grojiklį Pianą 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
M R. JARTZ, 291K Milvvaukee Avė., 
1-us lubos.

REIKIA lietuvio Real Estate bro-[ 
kerio dėl prisidėjimo prie vienos gc- Į 
riausios real estate įstaigos South 
S.:de. Tai yra puiki proga tinkamiems į 
žmonėms M R. L. F. BUSSE, South- PAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
uestem Realty ( o., 7149 S. Western j yjes pasiimant ir dastatom bile 
Avenue. *<ur Darbas garantuotas ir gerinu-'
---------- - ----------------- —_------------ -  ,jfts pigj kaino. Pabandykit pas 

------ ; nūs. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšies rakandus.

Coluinbus Park Furniture Co. 
i—57 W. Madison st. Co). 0319

Furnitufe & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par- < 
siduoda vilnonės gijos nėriniams. 
Kainos: 4 uncijų mutkas 25, 31 *4, 35.; 
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl 1 
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 
progos! F. SELEMONAVIČIA, 504 
W. 38r<l St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų. ’

REIKIA janitoriaus, turi būti uni
jinius ir mokantis * gerai savo darbą. (>o 
CH. SAROČKAS, 1415 S. Millard Av.

UžDIRBKIT $250
KALĖDOMS PINIGŲ
Savo Liuosame Laike

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi- 
dau.

$179 parloro kambario setas, ma
nai r, $95.

$75 walnut valgomu kambario 
-etas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
-22.50.

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

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
UNDERVVOODS! UNDERWOODS!
$3 įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. 10 dienų DYKAI' išbandymaą.

5 metams garantija
Rendų kaina $8.50 už 3 mėnesius.

SHHPMAN-UARD MFG. CO. 
Vidurmiesčio salesroom, 841 State- 
Lake Bldg., klauskit MR. BROWN, 
Tel. Dearborn 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salelioom

4401 Ravenswood Avė. 
Ravenswood 8430

Klauskit MISS JOHNSON

DID2IAUSIS pasiūlymas North 
Side. 8-8 kambarių, 2' karų garažas, 
rendų $824U j metus. Gausit ir už ma* j 
žą pasiūlymą su biskiu caah. Nehaui, 
1204 Thorndale Av., Longbeach 4562.1

PARDAVIMUI 58.5x124, knmpaų 
Mozart Avė. ir Ardmore. BARNES, 
6547 Union Avenuę. $800 IKI $500 ĮMOKĖTI 

KITUS KAIP RENDA 
5-6 kambarių mūriniai bungalow, 

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME: vėliausios mados, cementuotos gatvės 
GARAŽUS, porčius, cementinius netoli paiko, karų, krautuvių, geroj 

šalvtakius, grindis, pamatus, stogus i vietoj, pigiai greitam pardavimui.
1 malevojame, taisome, dekoruoja-; Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
, me, tik $5 įmokėti, kitus per tris REALTY CO., 7149 S. VVestern Avė., 
meįus. Pašaukit dėl apskaita iavimo. Hemlock 3900-01-02.

Central 6260 Hemlock 7969.
5429 S. Ashland Avė. 

Arctic Con.«#truction Co. 
General Conti-actors

--------  ' Žiūrėk šių bargenų
5 FLATŲ namas, gotas investmen* Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

taa, dėl užbaigimo naminių reikalu low> p(Ieno konstrukcijos, furnaa iii- 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 1285 aržuolo trimas, ugnavietė,
Ma>*i°n Court, Dinos lubos užpakalyj knygynas, bufetas, vėliausia plum- 
arba Tel. Humboldt 9525. . bingas, gatvė cementuota, netoli par-
"r ”■ ■ ko. 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai

$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avd

KAM MOKĖTI RENDĄ?

MORGIČIAI
MORGIČIAI
Nuošimčiai

2- RI
3- TI 

6% 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

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

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, stikliniai miegojimui porčiai. 
bargenaš, $8350, įmokėti $750 ir po 

i $55 į mėnesį. 8152 Lafayette Avė., 
! Radcliffe 4149.

I GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apurtmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-1 

, po įmokėjimą. Mes pastatysim bun- . 
1 galow, 2 flatų namą ant jūsų loto ! 
I arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
! 3801 N. Crawford Avė. Irving 2684.
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 ■ 

i nuošimčius. , miesto>

; TURIME 2 flatų namą Marųuetto 
Manot, tai yra puikus pirkinys, su 
$1600 cash galit veikti. Namų kainos 
šiame d f strik te auga kasdie rasi ma
tykit su manim tuojau uel puikiu 
pirkinio, savininkas namie visada.

Hemlock 4900

Mums reikalingi 3 1 
vyrai dėl išsimokinimo musų i 
biznio ir uždirbimo DAUG 
PINIGŲ. Tie kurie tiks tam 
darbui galės dirbti visą laiką.' 
Darbas jų laukia ir po šven-i 
čių. Aplikantai turi būti virš’ 
25 metų amžiaus ir turi būti! 
gyvenę Chicagoj mažiausiai 
per 2 metus. Ofisas atdaras 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

MII. JAMES VEBR 
29 So. La Šalie St.

Room 328

V’**'** 4 •

lietuviai Buvus Callfornia Samplc Furn. Co.

AR NORIT UŽDIRBTI 
PINIGŲ?

Pasimatykit su manim tuojau. Man 
reikia švariai apsirengusių lietuvių 
vyrų į naują departmentą kurį dabar 
atidarom, šioje vietoje uždirbsite 
daug pinigų, NOLAT DARBAS. Jus 
turit būti mažiausiai 25 metų am
žiaus ir teisingas. Tai didžiausi pro
ga. Pasidarysit gerą ateitį, 
matykit su

M R. SPEG,
Room 337

1 1 1 W. VVa.shintfton St.

Pasi-

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname s:i 
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

. MR. COSTELLI
Rocm 1514, 131 N. La Šalie St.

kur

Ką jus turite parodyti už visą 
NnvtA/nnn papv hnVrt praeitą gyvenimą? Gal būt di-NORWOOD PARK je|j ,ka|Mų rendų kvitų. Ar jus ži-; ,dr*ugai esate kviečia- t no|į( kfld gnIite įsigytj naIn{>

ml atsilankyti ir apžiūrėti musų, ()flr niažiau negu kad jus
naujos mados Schiller statybos, mu- — - - •
rinių bunga1ow su visais rakan-. 
dais, 6333 N. Oak Purk Avė., neto i 
Ii Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nu< 
Norwood Parko stoties, prie North 
Westem geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną neda
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė. 
Ravensvvood 306})—0196

labnr mokate. Tik biskį įmokėjus 
!ųs galite nusipirkti 5 kambarių 
mngalov/, su stikliniais porčiais, 
<arštn vandeniu šildomą, ugnnvie- 
ė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
en yra suvestos. Taipgi yra 
•yta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
inmatyti, kad Įvertinus.

5236 So. Grecn St.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

irba pašaukit Rcx Realty and 
\fortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
aštuonių kampų frontu, 5 j 

kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė, bufetas^ knygynas,

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas,' elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
1010 W. 26th St.

tile vana it prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotus 30x126, stiklinta- 
porčiai, cementuota 616, randasi 2800; 
bloke prie Mango Avė., į šiaurius' 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi- Į 
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTŲCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

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

Gražus bungalovv 6 kambarių, yra 
visi įrengimai ir apmokėti. 8526 So. 
Paulina St., Tel. Beverley 5846.TURIU pinigų investavimui j 

rhrtttcl morgičius, mėnesines ino- 
! karnas notas, ifinšinas,' fikčerius, 

ntonAinvin ! bekemes, re.staurantus, bučernesPARDAVIMUI didele ne- ir kitUs biznius. F. BOLAND 7th 
.]., 215 W. Randolph st. Franklin 

13446.

Business Chances
Pardavimui BizniaiGRAŽUS mohair parloro setas, 

<50. Puikus walnut miegruimio se
ns, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
ainbario setas, $40, 2 Wilton kau- svaiginamų išdirbinėjimo įstai-; H 
ai, $20 kiekvienas. Atsišaukit bile . . x. . . ! 3‘ga, su visomis mašinomis ir 

staku. Priežastį ]>ardavimo pa- 
> tirsite ant vietos. Sykiu par- 

 duodame ir 2 trokai. 806 W. 
BARGENAŠ už cash. Parduosime 36 St., Tel. Boulevard 2092. 

aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 Į __ ,
imotų mahogany setui, rankomis iš-1 .. . , ,
drožinėti frėmai, kainavo $350 už į HALLING biznis ■ kontraktai su 
>'100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio ' K?™ uždarbiu, reikia važinėtis tro- 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu- į^us tolų reikia $1500. Turi būt ma
tinis miegruimio setas, kainavo $250 • ėmusiai ,3 tuno sunkumo perveži- 1 
už $95, springsai, matracas, liampos. UADWAnn,Mn ™Atdara knsil’c iki 9 vakaro,-, nedėlioj į UNITED I1 ORWARDING CO. 
iki o vak. 444 Mudison St. Tųft Stor-< ‘*7/ ^rc o
age, klauskit MR. IRVING. i " Klauskite Mr. Brach

<ada. Available Storage Co., 7732 
itony Island avc.

2 AUKŠTŲ mūrinis moderniškas 
4 flatų namas, viskas išrenduota, j 
South East kampas 43-čios ir Ar-Į 

' lesian avė. Paaukausiu už mažą | 
įmokėjimą arba mainysiu į ką į 
nors mažesnį. Matykit savininką 
vakarais nuo 5 iki / arba subatojTTTT/MirTnm TTTlfn T^T^IT VIIIMUU1& nuo */ 1M i cu Ud .>UU<UOJ KUOMET JUMS REI* po pietų, arba nedalioj. D. J. Riley,

KIA PINIGŲ
Atsišaukit pas: ,

Eighteenth Bond &

3014 W. 40th PI.

$1000 GASH
Nupirksit i

G FLATŲ muro namas, garu šil
domas, įplaukų $5400 per metus. Par
duosiu pigiai, $10,000 cash arba mor- 
gečių. Netoli Rock Island stoties ir 
parkų. 71st ir Stewnrd Avė. NAU- ■ 
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993.

12 APARTMENTŲ namas, 2934 
3elle Plaine avė., po 4 kambarius, 
lirmos k.'esos, lotas 50x125. neto- 
i 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 

nykius rendos. Savininkas Bučking- 
ham 0877.

VAISIŲ ir groaernės krautuve, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS, j Černių, 3 kambariai iš užpakalio, nc- 
Bargenas už cash, nauji rakandai brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole- W. 63ixi St., Hemlock 5620.
rio, Jacųuurd, Mohair ir frieze parlo
ro setui taip pigiai kaip $75. $150 
walnut valgomo kambhrio setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, . 
$95, kaurai, $15. Co.\well krėslai, $25, į 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COIJJNS Z” .> ?,•STORAGE, 5114-16 W. Madison St. . DEL1KATESEN ir gro-sernė, labai 

______ ___ — geras bizniu. Parduosiu nebrangiai, 
' , Atdara iki 10 vai. va

karo. 2011 W. 69th St.

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

įirnais.
. i 4251 Cottage Grove avė.

5 KAMBARIŲ furničiai parsiduo- 
' da nebrangiai. Visus kartu arba sky
rium. 4451 So. Talman Avė.

| JOYCE STORAGE
, , - t, * Didžiausias rakandų išpardavimas

ivo durbin>nkus: laty-, 1)Ublikai koks kada nors buvo da- 
. Atsišaukit šmn-)bar ejna .jamv 8apjelvie.

PRASIDĖS ši RYTA
$209,006 VERTĖS RAKANDŲ

« _______ ___

TAXI CAB PROGA
$50 į savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Amerikoj gimu- 
siem.s lietuviamą kurie yra gerai su
sipažinę su miestu, progą tapti nariu

turi paversti į pinigus lupiau. 
TIKRAI PAMATYKIT JUOS

4 kambarių puikus rakandai, kur 
dabar rodomi už $275, sutaupys 
<1000 kiekvienam pirkėjui.

Taipgi musų 6 tūbų radlo setai, 
gražus mahogany conso’e cabinet,' 
>u įdirbtais speakers, VIENU KON
TROLIŲ, verti $200, po $69.50.

6150—58 COTTAGE GROVE 
Atdara vakarais ir nedėlioj

M Eis? turime gerą vietą su 
didele prdfca dėl jaunų lietu
viu su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne- į 
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ii! reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi-i yg $200 
nėti jiems geriausius automo-' 
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir j^netų walinut va-lgcSno kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių

Jei jus tiksite tam darbui sotas> 4 Jmotų walnut mieg-

VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7

turėti norą dirbti. bario setas, 5 šmotų pusryčių
Jei jus tiksite tam darbui setag, 4 šmotų walnut mieg- 

mes jums nurodysime kaip bu- setas, dll 9xl2 Wilton
ti pasekmingu. kaurai, miegruimio kanpetu-

Atsisaukit asmeniškai ir a t- 2 pastatomos liampos, 
sineškit su savim šį skelbimą., fa^ai 
Roseland Motor Car 
10857 Michigan Avė.

NELSON ISTCJDAGE 
6912 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS siuvėjas prie viso
kio darbo, visą laiką arba vakarais. 

SOUTH WEST TAILORS’ 
2506 W. 59th Street

VYRŲ atidai. Jei jus norit uždirb
ti $50 j savaitę ir daugiau, tai pasi
žiūrėkit musų skelbimą skyriuje Busi
ness Chances. BAUER MOTOR CAB 
CO., 530 E. 33rd Place.

For Rent
RENDON 6 kambarių fialas, yra: 

elektra, naujai dekoruotas, $25. i 
1827 S. Halsted St.

LOVOS K 
Dresseriai $8 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards

\Dufolds
Rašymui stalas $5 
Pianai
Gasiniai virimui ir 

mui pečiai.
SCHVVARTS BROS. 

STORAGE
640 E. 61st St.

šildy-

kendon 4 kambariu fiatas, yra Atdara Utaminko, KeiUvergo 
gasas, elektra, pigi renda, $16.

10559 Edbrooke Avė. ir Subatos vakarais.

10(1 GASH 1 12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir j
—----------------- - ------ — . modernišką presuotų Rock i«)and Stoties. Rendų $10,700 į I

Mortgage Organization i & *MhiX^Ver,taXJ?M,
1618 W. 18 S t.

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

Pirmi, antri ir treti '
morgičiai

Tel. Ųanal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

I elektra, kieto medžio trimas, gera- 
: me stovyje, 4>0 St. ir lafayette, 
, iietuvių apielinĮdlį, kaina $9500 
1 greitam pirkėjui.

II. T. Coleinan & Co. 
5857 S. Stale St.

'Jei. Wentwnrth 5702

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalow randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
užavtdi unnriAUi in uAuvnr noi'll)kai,n,otas' Daugiau bargenų ANTRI MOJUiIčlĄl^IR I ANKOLOS bungalows, net po $6(M)0.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Bcpublic 4900

$500 metams $30 
$1000 metams $60 

Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius,, 
ROYAL FINANCE CORPORATION

11 So. I4i Šalie Street 
Central 2665

Jei jums reikalingi pinigai
Tui paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.^

S. OSGOOD, 
2231 W. Division st.

Tel. Arrnitnge 1199.

TIKRAS BARGENAŠ
2 AKRAI ir naujas 4 kambarių na

mas, garažas, vištininkas, , vaisiniai 
medžiai, žvyriniai keliai, gera trans- 
Eortacija, viską tik už $4250, jmo- 

ėti $395 cash, kitus po $40 į mėne
sį, su nuošimčiais. Tiktai atsiųskit 
savo vardą ir adresą į

NAUJIENAS.
1739 So. Halsted Street 

Box 1001

.$2,500 pirmo morgičio.
pasekmingos co-operative taxi kom- lonėkit atsišaukti, mokėsiu 
manijos. Proga likti bosu. Keikia tik nuošimtį.
t r. Ui 1?>1_

Atsišaukit
12 ryto iki 12 vakare.

2322 W. 72nd St.
Republic 3464

puntjos. Proga likti oosu. neiKia 1 
biskį įmokėti už musų taxj cab. Ru
deninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti nuo $50 į savaitę ir 
daugiau. Atsilankykit ir leiskit jums 
išaiškinti pinigų uždirbimo propo
ziciją.

BAVER "motor^cab co. i 2-RUS MORGIČIUS
536 E. 33rd Place

Ma
če
rnio

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis bungalow, 5 kambarių, 30 pėdų 
lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me
tų senumo, kaina tik $7500 išmokė
jimais. F. A. RAMSEY, 133 W. Wash- 
ington St.

KAINA NUPIGINTA IKI $7000

metus. Parduosiu pigiai už 5l/fc sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 įmokėti, kitus kaip ren
dą. Netoli 71st St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Western Avė., Beverley 7330.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT. MAINYT, 
\R PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS •
MUSŲ KOSTUMERIAI 

laukių. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal4960
PARDAVIMUI gražios cottages, 

murinės po 5 kambarius, tile va- į 
nos, elektrinės ledaunės, garu šil-1 
domos, pigi kaina, išmokėjimais. I 
apturėkit 9926-52 Normai ase. ar-, 
ba phone Beverly 7966.

KAMPINIS 0 flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—>5 ir 3—4 kambarių, su Murpliy lovoms 
šienuose. Painatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7j46.

PARDAVIMUI 7.kambarių medinis 
tarnas su garažium. Puikioj apielin- 
'<ėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
*0520 So. State St.

SU mažu jmokėjimu gaJite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabodavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash.1 MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo

derniškų po 5 kambarius bungalow 
seroj apidinkėj, 1 blokas nuo 221 Namas randasi puik oje Mar- 
St. prie Maple Avė., Bervvyn, III., 7 
ininutos ėjimo iki Oak Park “L”

' stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite
1 vieną. Lengvais išmokėjimais, pig; 
kaina. $8500. Mes pastatysim ant 
įusų loto už $1000, kitus kaip rendą.

, JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

fuette Park apielHkčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
jatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėįi- 
no sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Padarome į porą dienų
- PETRZILEK BROS & CO.

PARDAVIMUI grosemė ir 2 flatų 1G47 W 47fh Stamas. Parduosiu pigiai, geroj apie-1 i 104/ W. mn OI.
—- ..........T1 'I '

Real Estate For Sale
Nainai-žemi Pardavimui

namas. ______  , ................
linkėj. Matykit savininką tuojau dėl 
šių gerų bargenų.

6000 So. Wood St.

CICERO. Parsiduoda bučemė ir. 
grosemė, vieta gera.

1814 So. 49th Ct.
EXTRA EXTRA

$1000 cash, kaina $4600. 6 kamba
rių bungalovv, karštu vandeniu šildo
mas namas. Bridgeporte—Bargenaš.

$1000 cash, kaina $6500. Mūrinis 
namas, 2 karų garažius, taip pat 

> turiu apkirti' BritlKoporte—Bargenaš. Arba kų tu- 
bižni ir važiuoti i ligonbutj. ■ 1^7^’ ”

1R38 So. Halsted St. ■ «an st- Yar<ls 1B‘>-
_ ____ - - - -■ - /iim n------------■------------------------------------------------------------ ----

NEGIRDĖTAS bargenaš. Pardavi
mui 2 flatų namas su dideliu beiz- 
mentu, elektriką ir vana; taip pat 
cottage užpakalyje su 8 kambariais. 
Kaina $3.800 cash. Atsišaukit 

AUŠRA KNYGYNAS 
3216 So. Halsted St.

Box 254

NEGIRDĖTAS bargenaš. Pardavi
mui bučemėMr grosernė, nauji fikče- 
riai, daug stako, biznis cash. Parduo- 
siu labai pigiai, nes t“1“ —

i Savininkui reikia pinigu, kad iš
gelbėjus savo Minnesotos farmą nuo 
patekimą į kreditorių rankas. Par
duosiu 2 aukštų namą, 4236—40 
Ogden avė., yra 4 krautuvės ir 3 
flatai, labai pigia kaina. Flatai karš
tu vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 3 
blokai iki elevatorio, mėnesiniu ren
dų $305. Tas namas pirktas birže
lio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nupirkti įo paties pasiū
lyta kaina. Apžiurėkit tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuoiau.
Savininkas, Naujienos, Box 1000, 

arba telefonuokit savininkui
Austin 2145

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

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

Phone Hemlock 8300

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk- 
rijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kandie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

PARDAVIMUI cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Randasi 3687 Cottage 
Grove. Savininkas 650 W. 81st St.

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

5283 Emerald Avė. 
Yards 1070

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus 

lųs galite turėti nuosavų namą. Tik 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na
mą, o iki Okarnbarių mūriniai bun- 
galovv ir rezidencijos, moderniški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ‘ ugnavietčs, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160. 
2 blokai į vakarus nuo Harlem avė.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 

I nrit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

prie Riverside Drive. Arba pastaty- ?.at!ow.’.**£ 'V* u^bnigtns, 5227—9 S. 
sim pagal jūsų norą. Kilpatrick Avė. bloko i pietus

TANAS RRAS nuo Archer avė. karų linijos. Ar-JVIMAo duUo. Kuolo medis, furnas Šildoma, stikli-

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė Biznib gerai išdirbtas, nebrangi 
kaina. 4001 So. Campbell Avė. 

------------------------- -- ----------------
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nė geroj vietoj, lietuvių apgyventa; 
didelis burgenas. Pardavimo priežas
tis, savininkas apleidžia miestą. 

5054 So. Kolen & Archer Avė.

Financial
Finansai-Paskoloa
Mes perkame

Lietuvos Bonus

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis gara

žas, nu dideliu “sales rooni”, 5 me
tams lysas, renda pigi, parsiduoda 
pigiaL savininkas mainys ant namo 
arba loto.

5838-35 So. Western Avė.

TRIJŲ flatų mūrinis $12,000. En- 
glewoode, netoli geros transportaci- 
los, 7 kambarių fialas, tinkama dėl 
kambarininkų, naujas plumbingas, 
garu šildoma. BACON and THAYER, 
700 W. 69th St., Wentworth 2422.

451 Riverside Drive 
Arba rašykit Box 991 “Naujienos” 
1739 S. Halsted st.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.

___  _____  ___  _____  , stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas,

> nukšti viškai, lotas 30x126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlinj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 

už 1272.

i J. S. LOWITZ
318 So. Dearborn St.

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000
KAMPAS prie Sies, 3 karų mūri

nis garažas, fialai po 4 kambarius, 
lovos šienuose, ugnavietės, lietaus la
šai, rendų $5,100, statytojas turi par
duoti $6000 cash, kitus po $100 j mė
nesį. Atsišaukit 1773 Wilson Avė., 
Ravenswood 0437»- , • .

4 FLATŲ MEDINIS, $11,800 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Šis namas 
suteiks jumą geras įplaukas, rendos 
$130 j mėnesį. Galim priimti lotą į 
mainus. Atsišaukit.' 3717 Armitagę 
Avė., ar telefonuoklt Spaulding 4280. 

CHARLES JARCHOW

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

------------- 2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pc-
4422 Schubert avė. 6 kamb. mu-į^ai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
nls bunaalow. '<> tanias, labai geroj anlelinkėj,rinis bungalovv.
4341 Drummond 

rinis namas.
4454 Byron St., 

zidenclja.
4815 N. Trlpp avė., 6 kambarių 

mūrinė rezidencija.
422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla

tų medinis namas.
5059 Carmen avė., 2 flatų, 

kambarių. Atsišaukit.
G. Earl Grindie 

4956 N. Kentucky avė. 
Palisade 0029.

PI., 2 flatų 
7 kambarių re-

mu- kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Saukit savininkų. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKSIMAIS pagal jūsų Įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
hambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
•iįo.s, tik biskį įmokėti. 
BUILDERS OF AMERIKA, 
Lu Šalie St. Central 6925.

HOME
134 N.


