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Didelis Socialisttą Laimėjimas Readinge
Anglija duos daugiau 

laisvės Indijai
*—**———■——*—**

Rusų carininkai piudo ki
niečius prieš žydus

Socialistai užkariavo Readingo miestą rncific »md Atlantic Photo,
Maj. gen. Douglas MacArthur ir jo žmona. .Jis tapo paskir-

Visa miesto administracija jų rankose; kitos partijos 
nesugebėjo ne vieno savo kandidato išrinkti

READING, Pa., lapkr. 9. — Vakar Įvykusiuose mie
sto rinkimuose socialistai padarė, tariant amerikietiškai, 
a clean sweep.

Remiantis rinkimų daviniais, jie paėmė miestų j sa
vo rankas.

Nė republikonai, nė demokratai, nė kitos partijos ne
išrinko nė vieno savo kandidato.

Naujasis miesto meras (burmistras) bus socialistas 
J. Henry Stump.

Miesto tarybon, be kitų, išrinktas yra ir James H. 
Maurer, žinomas darbininkų vadas, Pennsylvanijos val
stijos Darbo Federacijos prezidentas.

Italu vadai bus tik fe 
ištikimi fašistai

Diktatorius Mussolini paskel
bia fašistų partijos veikimo 
programą

ROMA, Italija, lapkr. 9. — 
Trijų valandų kalboje, kurią 
jis laikė vyriausios fašistų par
tijos tarybos sesijoje, diktato
rius Mussolini paskelbė ši loki 
fašistų partijos programą atei
nantiems metams:

AutoriU to ir atsakomybės 
vietos turi būt pavestos tik 
seniems ir ištikimiems fašis
tams.

Naujų narių priėmimas į par
tiją turi būt aštriai kontroliuo
jamas.

Turės būt paskelbtas karas 
prieš senų politinių ir masoniš- 
kų jėgų bandymus darytis ka
pitalo iš tokių kieno nors dar
bų, kurie yra daromi po fašiz
mo priedanga.

Partijai ištobulinti, turės 
būt padaryta stropi revizija 
kiekvienoj fašistų organizaci
joj ir išmesti iš jų visi neveik
lieji ir oportunistiški elemen
tai, idant tuo budu sukinus 
naują, fašistų eros italų gent- 
kartę. .

Mussolinio pranešimu fašis
tų partija turinti 1,030,000 re- 
gularinių narių.

Lietuvos kelių inžinie
riai Vokietijoje

KAUNAS. — Lietuvos gele
žinkelių inžinieriai Augustaitis 
dr Vileišis dabar , važinėja per 
Vokietiją studijodami jos gele
žinkelių ūkį, tekniką ir tvarką.

Jie visur priiminėjami gele
žinkelių administracijos, kuri 
jiems ir teikia visus reikalingus 
nurodymus.

Minėti inžinieriai jau yra ap
lankę Karaliaučių. Bėdiną ir ki
tus miestus.

USA BONAS, Portugalija, 
lapkr. 9. Per audras, kurios 
siautė vakar ir šiandie Portu
galijos pajūrio srityse, žuvo 
ke’etas Žvejų, jų valtims pa
skendus.

Belgai kovoja prieš 
prohibiciją

Milžiniška demonstracija Briu
sely protestui prieš svaigiųjų 
gėrimu suvaržymą

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
9. — šiandie čia Įvyko milži
niška demonstracicja prieš pro
hibiciją. šimtai tūkstančių žmo
nių žygiavo sostinės gatvėmis, 
protestuodami prieš suvaržy
mą pardavinėti gėrimus. Visos 
krautuvės ir restoranai buvo 
uždaryti. Visur plevesavo vė
liavos, nuleistos iki pusiau stie
bo ir gedulais papuoštos. Pro
cesijos traukėsi per dvi valan
das.

Kai kurios transparantų ant
raštės skambėjo: ‘‘Visas kraš
tas reikalauja, kad butų pa
keistas neteisingas ir žalingas 
gėrimų įstatymas.” “Laisvoji 
Belgija nepriima inkvizitoriško 
režimo, kaip kad buvo Vokie
čių okupacijos metu.”

Demonstracijos vadai įteikė 
karaliui Albertui protestą prieš 
esamuosius gėrimų įstatymus, 
kuriais nors leidžiama parda
vinėti vynai ir alus, bet užgi
nama pardavinėti alkoholiniai 
gėrimai viešose vietose, arba 
privačiai, po mažiau kaip dvi 
kvortas. 
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Plečkaitis atvažiuosiąs 

Į Ameriką
KAUNAS. — Laikraščiai pra

neša, kad Lietuvos Seimo atsto
vas Plečkaitis, socialdemokra
tas, važiuojąs iš Berlino Rygon. 
Po Tauragės sukilimo Plečkaitis 
radęs pastogę Berline.

Plečkaitis organizuojąs pa- 
gelbą Lietuvos emigrantams. 
Tuo tikslu jis važiuosiąs ir 
Amerikon, kur žadąs rinkti au
kas. Pasak Plečkaičio, Lietuvos 
emigrantai Rytų Prūsuose nau
dojasi palankia vokiečių globa.

KAUNAS. — Spalių 21 dieną 
širdies liga mirė dainininkė Me
ri Karužaitė. Velionė1' yra gerai 
žinoma amerikiečiams, kurie 
daug kartų jos klausėsi, gastro
liuojant jai su Komp. Miku 
Petrausku.

Anglija žada Indijai 
daugiau laisvės

Paskiriama komisija proponuo- 
jamiems Indų konstitucijoje 
pakeitimams išnagrinėti.

1K>NIX>NAS, lapkr. 9. — 
Britų vyriausybe žada paskirti 
tam tikrą komisiją projektuo
jamiems Indijos konstitucijos 
pakeitimams išnagrinėti. Ko 
misijon busią paskirti vienas 
libt ratas, kurs busiąs jos pir
mininkas, keturi konservą to-
riai ir du dnrbiečiai.

Pruponuojamais pakeitimais 
Indijos konstitucijoje turėtų 
būt suteikta Indijai daugiau 
laisvės ir savarankybės.

Nori respublikos 
Vengruose

Socialdemokratų pasiūlymas bu
vo betgi, parlamento atmes
tas.

VIENA, Austrija, lapkr. 9.— 
Vengrijos parlamente Buda
pešte socialdemokratų atsto

vai pasiūlė sumanymą padaryti 
Vengriją respubliką. Socialde
mokratų kalbėtojai smerkė

•Habsburgus [buv. Austrijos- 
Vengrijos viešpačiu^] kaipo
k ’tininkus, Įstumusius Veng
ri.’ą Į pasaulinį karą. Jų pasiu- 
’vmas betgi buvo atmestas.

Grafas Apponyi ir kiti nio- 
narebistai, kurie nori Vengri
jos soste turėti Habsburgų 
(Hieną, dėl socialdemokratų 
'takų buvo stipriai įtūžę ir 
grūmojo išeiti iš valdžios koa
licijos.

Košuto šventė
Parlamentas pirmuoju skai

tymu priėmė įstatymo projek
tą, kuriuo kovo 15, tai yra 
Liudviko Košuto [Lajos Ko- 
ssuth] revoliucijos diena, pa
daroma Vengrų nacionalinė 
šventė.

UŽGAVO FORDUKĄ IR NU
PIRKO JĮ Už $45

KiENO^HA, Wis„ lapkr. 9.
Venas turtingas chicagie- 

’is netoli nuo Kenosha savo li
muzinu užgavo, vieno kenoshie- 
č’o seną forduką ir nuvertė jį 
i griovį. Važiavusis forduku 
išlindo iš jo neužgautas, nors 
mašina buvo sulaužyta.*

“Tamsta turėsi man už jį 
užmokėt1,” tarė jis limuzino 
savininkui.

“Kiek?”
‘‘Perskaityk iškabą, maty

si.”
Ant sulamdyto forduko už

pakalio buvo kreida nubraižy
tas keturkampis ir jame stam
biomis raidėmis įrašyta: “For 
Sale — $15.”

Chicagietis nesiderėjęs su
mokėjo. Po to kenoshietis pri- 
rinežino, kad jau dveji metai, 
kaip jis bandęs savo forduką 
ta kaina parduoti, bet vis ne
radęs pirkėjo.

lAiT. EKISANDRIM, Egiptas, 
lapkr. 9. Mišrioji ieškinių 
komisija įsakė paleisti RUsų 
bariai v j čičęrin, kurs spalių 
mėnesio pabaigoj buvo suim
tas, kai garlaivis buvo beišplau
kiąs j Odesą su medvilnės kro
viniu.

Garlaivis čičerin buvo pa
grobtas už tai, kad sovietų vy
riausybe Odesoj buvo suėmus 
garlaivį Uosti.

tas komanduoti Amerikos kariuomenę Philipinų salose.

Carininkai piudo ki- Kasyklų darbininkų 
Riečius prieš žydus streikas Coloradoje

Susikirtimai Barbinę tarp tūks
tančių rusų baltagvardiečių 
ir komunistų

DARBINAS, Manžurija, lap. 
9. — Rusų bolševikams šven
čiant dešimtmetines revoliuci
jos sukaktuves, “baltisji7 ru
sai vakar suręngė čia kontrde- 
mcnstraciją, kurioj dalyvavo 
apie dešimtį tūkstančių asme
nų. Demonstrantai paradavo I 
pro gausiai papuoštą sovietų 
konsulatą ir kitas sovietų įstai
gas, trukšmaudami, sukauda
mi, draskydami raudonas vė- 
’ rvas nuo tiobesių ir trypda
mi jas po kojų. 
xSklc.’dž:am:us lapeliais “bal
tieji”. rusai ragina Kinų vy- 
riausybę daboti bolševikus ir 
vyti laukan žydus, kadangi žy
dai ir buvę visos Rusų nelai
mės kaltininkai.

Dmgely vietų įvyko aštrių 
m kirtimų' tarp bolševikų ir 
“baltųjų”.

Tokioj areštuota devynias
dešimt komunistų

TOKIO, Japonija, lapkr. 9.—r 
Ryšy su dešiintmetinių bolše
vikų revoliucijos Rusijoj šven
timu vakar įvairiose Tokio 
miesto dalyse buvo areštuota 
apie devyniasdešimt komunis
tų. i

Studentą streikas ir su
ėmimai Korėjoj

SEULAS, Korėja, lapkr. 9. 
Pastaromis dienomis čia ki

lo aukštesnės mokyklos stu
dentų streikas. Streikuoja viso 
apie 700 studentų. Kadangi 

,per streiką pasireiškia kartais 
neramumų, buvo areštuota še
šiolika studentų.

Streikininkai reikalauja, kad 
iš mokyklos aikštės butų paša
linta stovyla, pastatyta kaip 
paminklas mokyklos jsteigėjui, 
kurs buvo labai turtingas ko
rėjietis, bet Japonų simpatizuo- 
tojas. Streikas, tuo budu, yra 
daugiau kampanija prieš Ja
ponų vešpatavimą Korėjoje, nei 
kas kita.

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

Debesi uotą; galima laukti i 
lietaus; mažuma šilčiau; pusė
tinas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 38° ir 44° F.

šiandie saulė, teka 6:33, lei
džiasi 4:36. Mėnuo teka 5:37 
vakaro.

Milicija puolė streikininką mi
tingą; susikirtime keliolika 
angliakasių ir milicininkų 
sužeista

DĘNVER, Colo., lapkr. 9.— 
Valstijos milicija, Colbrado na
cionalinės gvardijos majoro 
Howellš’o vedama, puolė strei
kuojančių angliakasių mitingą 
VValsenburge. Salėj buvo susi
rinkę apie keturi šimtai strei
kininkų, kurie, liepiami išsi
skirstyti, pasipriešino. |vyko 
susikurt imas, .kuriame kelioli
ka streikininkų buvo sakudžiai 
sumušti, bet taipjau ŠUžėlsTi ft* 
šeši milicininkai. Pats puoli
mo vadas, majoras Howells, 
irgi skaudžiai sužeistas, gavęs 
plytgaliu į galvą. * '

Po šito jvykio vyriausybe 
imasi priemonių neleisti nie
kur streikininkams laikyti ♦mi
tingų.

T 
š

“Hoby” metinis suva
žiavimas

Pabastcs darbininkai žada rei
kalauti trumpesnio darbo ir 
pašalpų nedarbo metu

. , ’ *
M1NNEAPOLIS, Minu., lapk. 

9. — šiandie čia prasidėjo me
tinė keliaujančių. darbininkų 
draugijos (International Bro- 
herhcod Wc!fare Association, 

paprastai vadinamos Interna
tional Hoho Association) kon
vencija. /

Suvažiavime bus svarstomi 
toki klausimai, kaip sutrumpi
nimas darbo dienos, panaikini
mas mokėjimų mokesnio dar
bo prirodymo agentūroms, at
lyginimas arba pašalpa draugi
jos nariams nedarbo metu, etc.

V. C. Anderson, hobų drauk 
gijos- sekretorius, atidaryda
mas konvenciją pranešė, kad 
prezidentas Nicholas Klein bu
vęs nesimpatingo kalininko su
laikytas Cincinnaty.

Artistė Rimaitė nebeva
žiuoja į Ameriką

Artistė Ona Rimaitė, kuri 
rengėsi išvykti į Ameriką, pa
silieka Lietuvoje. Kauno laik
raščiai praneša, kad ji jau pasi
rašiusi sutartį su švietimo mi
nisterija ir netrukus pradėsian
ti dalyvauti valstybės dramos 
darbuose.

------------ \
ST. CLAIRSVILLE, OhioJ 

lapkr. 9. — Ryšy su riaušėmis, 
kurios įvyko netoli nuo Big 
Fine kasyklų ir kuriose buvo 
paleista keletas šūvių, areštuo
ta penki angliakasiai. •

Lietuvos skundas 
prieš Lenkus

Tautų Sąjungos tarybos bus 
svarstomas sesijoj, šaukia* 
moj gruodžio 5 d.

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
9. Bęstaininė Tautų Sąjun
gos tarybos sesija oficialiai
šaukiama susirinkti gruodžio
15 diena. ♦

Vienas svarbiausių klausi
mų, kuris bus toje tarybos se
sijoje svarstomas, tai I.ietuvos 
skundas prieš Lenkiją. Lietu
va įteiktame savo skunde kal
tina Lenkus dėl persekiojimo 
ir areštavimo lietuvių kunigų 
[tik kunigų?] ir <le.l uždarymo 
lietuvių mokyklų Vilniaus kraš
te, 1/as, pasak skundo, gresia 
suardyti ramius tarp tų dviejų 
valstybių santykius. ,

60 Vengrų komunis
tų pasmerkta kalėti

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap 
9. — šešios dešimtys vengrų 
komunistų, jų tarpe komunistų 
vadas Zoltan Szanto, visi ka1- 
tinaini dėl sąmokslo nuversti 
esamą Vengrų valdžią, tapo 
teismo nubausti įvairiais ter
minais kalėjimo. Szanto nuteis
tas aštueneriems ir pusei rne-. 
tų baudžiamojo kalėjimo.

Blogos dienos princams: 
virsta paprastais 

Židikais
BERL1NAS, lapkr. 9. Po

licija ieško princo Max’o Hugo 
Hobenlohe’-Oehringeno, 31 m. 
amžiaus, kaltinamo dėl žuliky- 
bių, prigąvysčių ir suktybių 
riekiančių kelis tūkstančius do- 
•erių. Pirkdamas autonjobilius, 
arklius, briliantus, brangius di- 
vonus etc., princas mokėjęs 
čekiais, kurie, kaip 'pasirodę, 
buvę be vertės, tuo tarpu pirk
tus prigavingai daiktus prin
cas suskubęs parduoti kitiems.

DU ITALŲ AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ

BOMA, Italija, lapkr. 9. — 
Jų aeroplanui nukritus iš 2,000 
pėdų aukštumos, užsimušė dv 
karo aviatoriai, kap. Mondini 
ir maj. Giulio Elliot. Nelaimė 
atsitiko netoli nuo Centocelle 
aerodromo.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS .

yra trys iŠ daugeliu kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

J. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
uitčjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 

Lietuvos Kojioracijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patoguuaia sJųati dėlto, kad 
NAUJIENO.SE arnlima atlikti reikalui* dienomis, vakarais 
IŽ sekmadieniais u taipgi per skyrius ir paAtą ii kitą 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 00 centų. Sekamos vietos suteiks 

, jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hatoted St.
TUBUČ1O APTIEKA. 233 E. U5th Street 
TUI’IKAKIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO ACTU RA. 2316 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicajro, 111

Prie Lietuvių kon
flikto su Lenkais

Lietuvos nota Tautų S-gos 
pirmininkui

KAUNAS, X. 20. (Elta). — 
Vakar Lietuvos vyriausybė pa
siuntė Tautų Sąjungos tary
bos pirmininkui protestą prieš 
:štremimą nepriklausomos Lie
tuvos teritorijon vienuolikos 
Lenkijos piliečių, pareikšdama, 
kad jų neprisiims, ir reikalau- 
lama nurodyti, kur jie išsiųsti.
Jalbžykovskį popiežius pakvie

tė pasiaiškinti.
VILNIUS, X. 20. (Elta). — 

“Utro“ pranešimu, Vilniaus ar
kivyskupas Jalžykovskis vyks
iąs Romon. Kelionės tikslas 
nežinomas, tačiau eina gandų, 
kad šv. Tėvas pareikalavęs at
vykti ryšy su lietuvių kunigų 
suėmimais Vilniaus krašte.

Vyskupas tardo lietuvius 
kunigus

VILNIUS, X. 20. (Elta).
Uždarytus Lukiškių kalėjime 
lietuvius kunigus atlankė arki- 
vyskupus Jalžykovskis savo 
kapeliono kun. Meištavičiaus, 
dabartinio teisingumo ministe- 
rio sūnaus, ii policininko asis- 
toj. Arkivyskupas kunigų klau
sinėjo, ar nebuvę rasta pas 
juos per kratas ko nors kom- 
•prumituojanticZ’5 Hy«y su tuo 
“Zycr Liidti” klausia, ar ne
geriau hutų buvę nueiti arki
vyskupui tiesiog i politinę po
liciją. . 4

Lietuvių mokyk’os nebusią 
atidarytos

VILNIUS, X. 20. (Elta). — 
“Kelio” pranešimu, esant Vil
niuj švietimo ministeriui Dob- 
ruckiui, Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorius p. M. šikš
nys atsilankė pas jį lietuvių 
mokyklų reikalais. Ptasikalbe- 
jime su dir. šikšniu, ministeris 
pareiškė, nesą vilties, kad lie
tuvių mokytojų seminarija grei
tu laiku butų atidaryta ir siū
lė seminarijos mokiniu^ iš
skirstyti po lenkiškas valdiškas 
mokytojų seminarijas. Uždary
tų liaudies mokyklų ministeris 
taip pat nežadėjęs atidaryti, o 
mokiniai busią verčiami vaikš
čioti j valdiškas mokyklas.

WASII1NGTONAS, lapkr. 9.
Vakar f čia mirė Francisco 

Sanchez Latdur, Guatemaloa 
ministeris Jungtinėms Valsty
bėms.

NAUJIENO.SE


jTOTtt™™. nhlcapų ni. Ketvirtadienis, Lupk. 10, '27

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kolektoriams 
nepavyko

Tumu įstaigon man užėjus, 
btaiga atsidaro iš lauko durys 
ir suvirsta būrys moterų. Biz
nierius ir sako man: “Kalbi, 
kad nėra biznio, žiūrėk kiek 
kostumerkų — tūkstantis jau 
kišeniuje”.

Bet kostumerkos nei “zdra- 
vui”, nei “proščai”. Kvato
jasi, juokiasi, o mes nežinom 
nei kodėl, nei iš ko. Pamanė
me, kad burleskos trupe pa
klydusi užsuko pas mus.

Pagalios, išsijuokusios pa
kankamai. sako jos biznieriui: 
“Duok pinigų”. Biznierius 
klausia: “Ko duoti?” “Parę”, 
sako, “rengiame, duok pinigų, 
prisidėk”! a

Biznierius aiškinasi, kad jis 
neprisidėsiąs, ba parčj n<galė
siąs dalyvauti. O gi leidukės 
atšauja: “Gali ir nedalyvauti, 
tik duok pinigų”. Bet vis tiek 
biznierius šį kartų nuveikė: 
nedavė laidoms pinigų.

Tiesų pasakius, kaip tos ko- 
lektorkos raudonavo nuo pento 
ant jų veidą, taip turėtų rau
donuoti iš gėdos šitaip elg
damosi. O. J.

l^wndale policijos stotyje, 
į 2658 S. Lawndale avė., ran
dasi lietuvis, kuris užmiršo 

; koks yra adresas namų, ku
riuose jis gyvena. Beporteriui 
teko su juo kalbėtis. Žmogus 
sakosi, kad jo vardas ir pavar
dė yra Juozas Kraučunas, kad 
įis yra 75 metų amžiaus, kad 
gyvenus pas savo dukterį, išė
jusių už vyro Jono Vabalo 
(John Vabalas). Iš pažiūros 
žmogus neišrodo turįs 75 me
tus amžiaus. Žilais ūsais, pra
žilusiais plaukais. Biskj pasi- 
kuprojęs. Buko kornų pypkę. 
Paklaustas, kaip pateko polici
jos stoti n, sakosi, kad išėjęs 
int šalygatvio ties namais, 
riuose gyvena, išrūkyti, 
jį ir paėmę.

Kas esate girdėję, jogei 
miškiai pasigenda senyvo žmo
gaus, arba giminės nurodyti 
Kraučuno, jei paduotos jo pa
vardės yra teisingos, malonė
kite atsišaukti į Lavvndale po
licijos stotį nurodytu aukščiau 
adresu. Telefonas: Lasvndale 

1272. —Reporteris.
P. S. Žmogus sakosi kadaise 

turėjęs saliunų ant Halsted st.

Čia

Tai pirmas komunistinio ro
jaus vaizdelis. Važiuoja Kup
reišis ąu draugu į “Vtoroi Dom 
Narodnogo Komisariata”, kur 
valdžia priima komunistus, kur 
leidžia “svečiams” pernakvoti. 
Koridoriuje susitinka jie su 
prižiūrėtoju. Kurių paralių jus 
čia atvykote? klausia prižiu-> 
rėtojas. Kas jus čia atvijo? 
klausia jis, pats buvęs seniau 
Amerikoje. Atvykusieji (aiški
na, kad atvažiavo apsigyventi 
darbininkų šalyje. Prižiūrėto
jas kraipo galvų ir aiškina, 
kad ir jis vilties pilnas važia
vo Busijon, kaip jis turėjęs 
parduoti savo drabužius, ku
riuos buvo atsivežęs iš Ameri
kos, kad suvesti galus su ga
lais. Tai jau antras įspūdis, 
kuris nejaukiu šiurpuliu nukra
tė lietuvių komunos pasiunti
nius.

Eina jie kambariu, kur turės 
nakvoti. Kambarys didelis. Ja
me kaip kazarmėje sustatytos 
eilėj lovos, liet sudubusios, pur
vinos, vietoj kojų paremtos 
medžio šmotu. Visur purvas, 
nešvarumas. Lovos — tikri 
blakių aviliai. Jai jau trečias 
musų pasiuntiniams siurpri
zas.

nuo

PERLINES

Dalyvaukim SLA 36 
kp. vakarienėj

ektas šimtų 
jų turtas ten

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 
ir trigubos, 
niniais “reed 
ir gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
konsertinos butų pažymėta —

“PEARL QUEEN”
Katologus siunčiame dykai.

VITAK-ELSNIC 00.
4639 South Ashland Avenue

( H K AGO, 1LL.

76 ir
Visos pirmos klesos plie- 

Dailus užbaigimas

Visi Chicagęs lietuviai, ypa
tingai tie, kurte atjaučia Su- 
dvknijimo Lietuvių Amerikoj 
idėjai ir siekimams, kviečiam 
itsilankyti į 36 kuopos vaka
rienę ateinantį šeštadienį, lap
kričio 12 d., Mildos svet.

Minėtoji kuopa yra skaitlin
giausia visoj Chicagoj. Ji daug 
sveria organizacijos raikatacsi 
ir todėl musų veikėjai susirin 
kę jos puotoj ne tik turės pro 
4cs smagiai praleisti laikų, be' 
ir draugiškai pasikalbėti apie 
rimtesnius klausimus. #

Programa bus nenuobodi. Va
karienė, dainos, š 
pos kalbos, reikia 
tiks visiems.

Eina jie miestan ieškoti pri- 
vačio viešbučio. Suranda vieš
bučių, bet mokėk po 6—7 rub- 
’ius nakčiai. Perbrangu. O rei
škia yra žmonių, kurie moka 
X) tiek už kambarius, jei to
kios jų kainos. Beiškia yra pa
siturinčių žmonių. Lygybes 
nėra.

Eina gatve, ieško valgyklos. 
Suranda pigesnę: čia juos ap- 
sp nla vaikai, kaip geležinke
lio stotyje, ir vėl prašymas: 
luok kapeiką, duok duonos, 
’bagų pilna gatvėse, pilna jų 

patvoriuose, 'turgavietėse ne
švarumas. Eini gatve — čia 
didelis skirtumas praeiviuose: 
vieni ytin nutukę, raudoni, ma- 
yti, pasiturintys, o kiti nu
karę, išblyškę, suvargę. Lygy

bės, apie kuria pasakoja ir ra
šo komunistai užsienių laikraš
čiuose, nėra nei šešėlio.

Einą musų pasiuntiniai 
kur yra 
įstaigos, 
ir kiti “ 
viršytos.

cen- 
kur 

lygy-

PLAIN
" ■'aUruom HMAtin 

ravor

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanląc

Jei esi persi rbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virt 
šimtas tūkstančių laižkų pasako 
mums kaip Tąnlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

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

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padalytas ii žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virt 5C milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

vaistininkas
Virš 5€ milionų butelių

iš arti ar 
vakarienėj.

SLA 36 kp. narys.

Prakalbęs Apie 
Rusiją

Mildos 
Kup 

prakalbos apie Busijų.
vyko Bu-

Amerikos lietuvių komu- 
reikalais

Minėti K reni Ii o, 
tralinės Busijos 
randasi Stalinas 
bės” respublikos 
i si leidžiama. Perdaug jie dideli
ponai, kad paprasti darbininkai 
•alėtų pamatyti nors vietas, 
kur jie, tie viršytos, dirba. 
Vžuot parodžius Kremelį, juos 
siunčia pažiūrėti Lenino: mat, 
Leninas jau nieko nebemato ir 
nebejaučia ir nebegirdi, taigi 
lankytojai čia lengvai įleidžia
mi,

Na, tiek to. Važiuoja Kių> 
reišis iš Maskvos į kaimus. 
Pi l ipiausia važiuoja 1 komunų 
apžiūrėti. Komunose nesutiki
mui, skriaudimas vienų kitų. 
Vieni, kurie yra prisiplakę ar
čiau prie administracijos, gy
vena gal kiek geriau, o kiti, 
kurie nemokėjo arba neįstengė

Vyko Busijon, 
kitų, tikėdamas 
negu buvo ra-

Pereitą penktadienį 
svetainėje buvo Antane 
reišio

Kaip pasisakė 
sijon 
nes
kaip daugelis 
retesnės dalies 

dęs čia, Amerikoje. .Jis išvyko 
Busijon pirmiau, negu kai ku
rie kiti komunos nariai. Jis 
/yko kaip komunos pasiunti
nys. •

Nuvyko Rusijon, pasiekė 
Maskvą, išėjp iš vagono... vie
toj rojaus, apie kurį nesiliau
ja rašę ir po šiai dienai komu
nistai, Antanas Kupreišis susi
tiko su buriu vaikų, nepraustų 
apdriskusių, basų, alkanų, mal 
dalijančių cento.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa- 

dos kreipkitės j senų ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą i nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop 

221S W, 22nd Street 
Phone CanaI 2191

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Ka u ji einu kablegnunii

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

•NATARIUSAS
Padarom notariškus raš

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

Žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

prisiplakti, tiems gyventi ne
smagu. štai bendra vakarienė: 
kopūstai su vandeniu ir duo
nos. Klausia musų pasiuntinis: 
ar jus visuomet valgote tik 
kopūstus su duona? Gauna at
sakymų: kai kada valgome duo
nos su kopūstais.

Pasisako amerikiečių pasiun
tiniai ko atvyko į Busijų. Pa- 
sako, kad norėtų prisidėti prie 
kurios nors komunos. Tėmija 
kaip jose gyvenama. Gi ve kaip. 
Kai įeini komunon, turi įnešti 
tam tikrą sumų pinigų. Kai jų 
apleidi, pinigų negrąžina. Įsto
jai komunon, sumokėjai pini
gus. ir, žiūrėk, pradėjo tave 
engti, kati greičiau išvijus. 
Ačiū tam per tokių Lenino ko
munų penėjo 
žmonių ir visų
pasiliko. O dabar tie, kurie yra 
komunoje, Rengiasi kaip nors 
švyti kai kuriuos komunarų, 

kad pasauktų kokia 30. Tada 
jie, tie likusieji, gali likviduoti 
komuną, kaip buvo likviduotos 
kai kurios kitos komunos. Jie 
parduos tada komunos turtų, 
pasidalins jį ir džiaugsis pra- 
bbę turtu, kurį krovė keletas 
šimtų žmonių. Komunon leng
va įstoti, liet kai įstojai, tave 
ėda, kad' greičiau išsineštumei 
iš jos.

Ūkininkų dalis irgi ne geres
nė: kiekvienas ūkininkas turi 
teisės gauti po dvi dešimtini' 
žemės nuo galvos. O kadangi 
šeimynos ne vienu kartu pri
auga, tai žiūrėk ūkininkas turi 
porų dešimtinių čia, kitų porų 
gal už keleto ar keliolikos vars
tu. Ar gali tinkamai naudoti 
ir apdirbti tokių ūkę?

Paprasto darbininko alga— 
80 rublių mėnesyje, amatninko 

50 erba 60 rublių menesyje. 
Tik aukštai kvalifikuotieji 
amalninkai uždirba po 100 rub
lių mėnesyje. Tokių betgi 
amatninkų yra nedaug.

Kų galima pirkti už rublį? 
Sviesto svaras Maskvoj) 
kapeikų, čeverykų pora
7 iki 15 rublių, čebatų pora su 
aulais nuo 15 iki 20 rublių, 
o geresni, pasiūti ant • užsaky
mo debatai kainuoja ir po 30 
rublių.1 Tai i ir dirbk visų mė
nesį laiko už porų čebatų! 
Drabužiai, kurie čia, Ameriko
je, kainuoja apie 16 dolerių 
siutas, už tokius drabužius mo
kėsi Kusijoj« 75 rublius.

Apšvieta, mokyklos: jų yra 
stoka, visiems 'vaikams neiš
tenka jų. Stoka ir mokytojų.

Unijose darbininkai balso 
nctiųri. Iš “aukštybių”, t. y. 
valdžia .paskiria unijos virši
ninku ką nors, jį darbininkai 
ir turi priimti.

Komunistų, ypač kaimuose 
ūkininkai nemėgia. Kaimuose 
komunistai turį slėptis, kiv- 
daugi j juos ūkininkai žiuri 
kaip į šnipus. Ne geriau žiuri

ir miestų darbininkai, ir jie 
žiuri į komunistus, kaip j par
sidavėlius viršytoms, kaip į iš
naudotojus.

Kupreišio kalba apie Busi ją 
buvo tiek jdomi, kad klausyto
jai nė i nepastebėjo, kaip pra
bėgo dvi valandi, nors Kuprei- 
šis nėra, taip sakytis “kalbėto
jus”. Jto pasakoja, ką matė 
savo akimis, be jokiu pagraži
nimų. Jei ko jis nežino, tai ir 
pasako, kad nežino.

Kupreišio kalba buvo tikrai 
įdomų,- —Reporteris.

P. S. Aukų lėšų padengimui 
surinkta $11.65. O Ciceroje, 
kur Kupreišis kalbėjo trečia
dienyje, lapkričio ' 2 d., aukų 
buvo surinkta $10.40. —R.

t. To Reikalauja 
Biznis

Kum, pavydėti daug se- 
n elniam fynpirui, kuris tu- 

L ri daugiau vikrumo ii1 sti- 
f prutyio. Nenusiminkit. Pra 
į rastas apetitas, nervingu- 
* mas ir nuovargis gaji būt 
► prašalintas nuolat varto

jant Severa’s Esorka.
Severa’s Eaorkn yra naudln*. 

gas vlrftkin.mo ir pravalninemo 
tonika*. Pagerina apetitą. Sti
muliuoja viriklnimą. Tukatan- 
d’ai jų vartotojų miega ge
riau, valgo geriau, jaučiai! 

Į smagiau. ^Reikalaukit nuo vaie- 
I tininko vieno butė.io šiandie. 
I W. F. SEVERĄ CO. 
\ Cedar Rapidn, Iowa.

SiVERASĮ 
esorkaI

Peoples Furniture Co
DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Užlaiko viską dėl namų
TAIPGI 

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Nuo Kosulio ir 
alčio Krutinėję

NaudoMtc

Sntfjor jBranb 
Couglj S>j>rup

(Inkarc Rūšies Vaistus Kosuliui) 
Visuomet Reikalukite Tik “ANCHOR”

(Ištarkite "ENKER") *

DIAMOND NUDAŽO" 
BILE DUBUS, ORAPERY

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- 
ri paprastus nu- 

(fy rodymus, kad 
kiekviena mote- 
ris 8«li nuspal- 

rldffl ivuoti švelnia 
—spaiva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal- 

del lingerie, šilko, ribinų, si- 
veisčių, dresių, kautų, 

sveterių, uždangalų, 
— visoko!

vas 
jonų 
pančiakų, 
apvalkalų

Nusipirkit Diamond Dažyvių
— ne kitokios rųšies 
sakykit aptiekorfūi 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai 
Sytas.

Produktas
P. Lorillard Co. 
įsteigta 1700

ir pa-
ar materio-

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirinkimu 
parinkČiauaiu Amerikon muzikalių i&dirbisčių 

produktais

KIMBML PIANAI
R. C. A. RADIOLAS 

ATWATER KENT RADIOS ir tt.
Reikalaujanti Hile muzikalio daikto, buki- 

t<> tikri, kad tik ftiose Lietuvių Krautuvėse ra
site geriausius daiktus už žemesnę kaina ir 
pricinajpcsnea išlygas. Taipgi mes užlaiky
dami patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime suteikti 
geresni patarpavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvieni m;

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

ruRNlTURF bettKHOME
4177-83 Archer Avė

Lafayette 3171
M. KEŽAS, Vedėjas

1922-32 S. Halsted St
CanaI 6982

J. NAKKOŠIS, Vedėjas xx
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TODĖL KAI) O. Gs. YRA GERESNI

. . . štai kodėl šitie nauji cigaretei eina kaip vanduo.
Todėl, kad jie geresni. Geresnio tabako. Geresnio su /
maišymo. Nei vieno burnos apkartimo iš visos krau
tuvės ir nei vieno sukosėjimo iš viso vežimo.

oldGold
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
arivo diktatūrą Italijoje

Vartbkit be jokios Baimes

‘Bayer” Pakelio

BAYE

Ne Atidėliokite Ilgiau

Despotų Jubilejus

SERGANTI ŽMONES

GAUSITE ŠITĄ PUIKŲ50c INMOKEJUS

ĮDOMI paskaita

ATDARA UTARNINKO, KETVERGO IR SUBATOS VAKARAIS IKI 10 VAKARO

3514*16 Roonevril Rd 
arti St. Ix)uis Avė 

CHICAGO, ILL.

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

3214-16 West 63rd Street
Visi telefonai Prospect 1600 

Nariai Associated Stores, Ine.

Tarpe šitų kooperatyvų labai

Slo^ų
Neuritis
Dantų galimo
Neuralgia

Does not affect 
the Heart

20 W. .Jackson Blv., netoli State St 
Kambariai 101

UŽTIKRINA SAUGUMį 
"BAYER ASPIRIN”

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.

šti plėšikų turtų 
tų jie 
taip, 
tasai 
.1922 
joje.

arba atsilankyki!, | musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

Didele Socialistų Perga 
lė Anglijoje

Tarptautinė Socialistų Inter
nacionalo žinių agentūra išsiun
tinėjo socialistų laikraščiams 
drg. Modigliani straipsnį, kuria- 
ne pastarasis griežtai atremia 
Bernardo Shaw argumentus ir 
varedo, kad anglų rašytojas ne
žino paprasčiausių dalykų iš Ita
lijos praeities.

Atsakydamas j Shaw pagyri
mus Mussolinio “valstybiniems 
gabumams”, italų socialistas nu
rodo, kad juodmarškinių viršyki 
nesivadovauja jokiais principais

Įdomus lapkričio mėn 
GYVENIMAS

lel. BouJevard 0214
Piumbing, Heating 

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

4604 So. Paalina St, CMeago. III.

Mussolini taip pat nuolatos 
keitė savo pažvalgas savo finan
sų politikoje. Kol Italijos ka- 
pitąlitams buvo naudinga, kad 
lira (Italijos pinigų vienetas) 
smuktų, tai Mussolini stojo už 
infliaciją. Bet paskui jisai stai
giai pasuko priešingon pusėn ir 
ėmė šu pagalba stambių pasko
lų užsieniuose kelti liros vertę, 
neatsižvelgdamas į tai, ^kokios 
bus to pasekmės. Staigiai pa
kilus liros vertei, pramonėje j 
vyko skaudus krizis, ir diktato
rius turėjo vėl keisti savo finan
sinę politiką.

bliudas
dengta sviestinyčia (3 šm.) 
platters
b iker

Bet su plė- 
šeimyninkavo Rusijoje 

kaip kapitalistų pasamdy- 
banditas Mussolini nuo 

metų šeimyninkauja Itali-

Prenumerata metams 
Puači melų
Kopija ........................

1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakare 
Nedalioj nuo 10 lyto iki 1 po pietų.

PIETŲ SETĄ Į SAVO
■ NAMUS!

12th STREET
Te). Kedzie suok!

| ginčą tarpe Europos sociali
stų ir George Bemard Shaw, 
kurio nuomonės apie Italijos fa
šizmą nustebino skaitančiąja 
publiką, įsikišo ir senas Italijos 
socialistų parlamento atsovas, 
drg. G. E. Modigliani. dabar gy
venąs Paryžiuje.

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

Pašaukite mus telefonu

Alės taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina 
Bridgcporto Furniture Co., 3224 S 
Halsted st., ir Badžius and *Pavi 
lonis graborius gali paliudyti mu 
-»ų žodžių teisingumą.

Marcua& Curtis Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockvvcll 0762 
Namų Bock. 8479

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė 
Tel. Saginaw 4847

savo politikoje.
Italijos radikalai 
bolševikų, pradėjo 
grobimo kampanij 
lini tam karštai pritarė 
tarpu socialistai griežtai smer 
kv tą “tiesioginio veikimo” tak

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

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai 
tykit visą.

Sąlygos, $1 Įmokėti ir po 
50c j savaitę

12 puodukų
12 torielkaičių
12 torielių

Į «
12 pajų torielkaičių
12 duonai ir sviestui toriel'kaičų
12 sosams torielkaičių
12 sriubai torielių

1 dengtas indas (2 šmotai)
1 kėksams indas
1 agurkams indelis
1 nappie
1 sosams indelis
1 c uk viny čia (2 šmotai)

1 Smetonai indelis

Rusijos bolševikai, švęsdami 
savo valdžios dešimties metų 
sukaktuves, nedavė amnestijos 
politiniems kaliniams. Tuo gi 
tarpu Rusijos kalėjimai, koncen
tracijos stovyklos, Soloveckos 
salos ir kitokie despotizmo ur
vai yra prigrūsti šiandie dau
giausia socialdemokratais, socia
listais revoliucionieriais, maksi
malistais, anarchistais ir šiaip 
revoliucinio judėjimo fcicjien- 
tais. kilusiais flauųiausia iš 

bininkų klasės.

Socialistins Darbininkų Inter
nacionalas prieš kiek laiko pa
skyrė tam tikrą komisiją ištir
ti sovietijos politinių kalinių pa
dėtį. Dabar ta komisija patie
kė Internacionalui savo rapor
tą, iš kurio matyt, kad bolševi- 

«4rų teroras prieš socialistus te
beina visu smarkumu. Kalėji
me ir Sibire yra kankinama vi
sa eilė pasižymėjusių revoliucio
nierių, kurie buvo suimti vien 
tiktai už tą, kad jie priklauso 
partijoms, nepritariančioms bol
ševizmo tvarkai.

Šitas faktas parodo aiškiau, 
negu ilgiausi išvadžiojimai, kad 
bolševikų valdžia savo esme yra 
buržuazinė, nežiūrint to, kad j! 
ir dar taip dangstosi “komunis
tiškoms” plunksnoms.

Ix?nino vadovaujami, bolševi
kai po lapkričio perversmo 
(1917 m.) pasigrobė buržuazijos 
turtus, eidami po obalsiu “Plė
šiko plėšikų turtą”. Bet su plė
šikų turtu jie pasisavino ir plė-

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

tarakonus ir blakes. X 
Turim 67 metų patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi f

Žmonės turinti ruptuFM visoje Kalyje yra 
nustebinti beveik stebukUnfforato pasekmėm'*, 
vartojant paprastų metodų ruhlurų gydymui, 
kuris yra prisiunčiamas dykai kas tik rei
kalauja. Ši pu k i Rupturų gydymo sistema 
vra viena Udžinusių palaimų pasiūlytų dėl 
•'yru, moterų ir vaikų. Yrn pripažintas kai
no pasekn>ingiau«ias metodas, koks buvo ka
da nors IArastas, po to nereikia nos.oti jo
kių diržų nei palaikytojų.

Neturint kaip pavojinga ruptura ir kaip 
ilgai jų turite, nrba kaip sunku jų palai
kyti vietoje, nežiūrint kokius diržus dėvč- 
iot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo {slgljinlo 
Mo DYKAI GYDYMO. Gal manote, kad juinų 
nobegnlma pagelbėti arbn turite rupturų 
Icnin kuniAtĮ, Ai puiki sistema aukontrty iuos 
ių ir palaikys v etoje, taip kad nustebins 
jumis savo magiAka įtekme. Ji taip atitai- 
svs tas vietas, kur ruptura Išeina, ka<! Jus 
ttr.it galėsit dirbti bile kok| darbų ir liksi, 
to ’aip kaip niekad neturėjęs rupturos.

Jus galite gauti dykai Aitų puikų paban
dymų vien t’ktai prisiunčiant savo vardų Ir 
adresų pas W. A. COLL1NGR, Ine., 617 E 
Collings Building, Watertown, N. Y. Ne
širskit pinigų. Pabandymas dykai. RaiyRIt 
dabar — šiandie. Gal išgelbės jumis nuo dė
vėjimo diržo per visų amžių.

GYVENIMAS
Minėsima Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

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

Anglijos socialistai jau kont
roliuoja septyniolikos miestų 
administracijas, turėdami tų 
miestų tarybose absoliučias dau-1 
gumas narių. Iki municipalių Drg. Modigliani Atsako 
rinkimų, kurie įvyko nesenai,; Bernardui Sha\V 
Anglijos darbo partija valdė de
šimtį miestų.

šiuose rinkimuose darbo par
tija padidino savo atstovų skai
čių Anglijos miestų tarybose 
128-iais, pavergdama tas naujas 
vietas konservatoriams, libera
lams ir nepartiniems.

Darbo partijos laimėjimas bu
tų galėjęs būti dar daug dides
nis, jeigu butų buvę renkami 
visi miestų tarybų nariai. Bet 
Anglijoje yra tokia tvarka, kad 
vietinėse savivaldybėse tenai 
kiekvieną kartą perrenkama tik
tai trečdalys atstovų, o du treč
daliu pasilieka tie patys. Be to, 
rinkimai įvyksta ne susyk vi
suose miestuose. Todėl tarybų 
sąstatas tenai negali staigiai pa
sikeisti.

ŠTAI YRA BUDAS IŠSI
GYDYTI RUPTURjĮ

< ‘ '• .1 /'•
Puikus paties-savęs-namie gydymas 
kuri kiekvienas gali vartoti prie bile 
kokios rupturos, didelės arba mažos.

Nieko nekainuoja bandymas

Garantuotos 
Iš už miesto pacientams 

Užbaigiamos tą pačią dieną 
Pleitos $10 iki $30 

1»YKA1 EGZAMINAVIMAS 
Be skausmo ištraukimas dantų 
PEOPLES DENTISTS 

322 So. State Street 
Atdara vakarais 
įstaiga 27 metą

Kreditas — 6 mėn. išmokėjimui 
SUTAUPYKIT PUSę 

Ant Dentiato Bilą 50c pleitos patai

Sanitarių
specialią
darbas 
tiltuką 

t<aip piftiai 
kaip

Drg. Modigliani, tolinus, nuro
do, kad Shavv rašo netiesą, saky
damas, kad socialistai Italijoje 
niekuomet neturėję reikalų su 
administracija, nesamdę nė vie
no darbininko ir netvarkę vie
šiems reikalams skiriamo iždo. 
Italijos socialistų veteranas pri
mena Bernardui Shaw, kad per 
daugelį metų stambiausiojo Ita
lijos miesto (Milano) adminis
tracija buvo socialistų rankose 
ir kad socialistai taip pat valde 
keletą miestų. Tų miestų tvar
ka buvo pavyzdingiausia visoje 
šalyje. Be to, Italijos socialis
tai buvo įsteigę 6,000 koopera- 
tyvių komunų, kurių kapitalas

Kai anąmet siekė keleto milionų lirų 
sukurstyti 

fabriku už-
i, tai Musso-

Tuogi

lo trisdešimtis me 
ų pasekmingo oru 

Ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, krauju, 

’ pūslės, priv-Atišku ii 
slaptu Ii«U. j<.YT»S y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

:ar.Hias dykai. Jis vartoja AttierikoP 
• r Europos gydymo metodus. Geriau- 
iai ir greičiausiai išgydo. Ofiaas

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

Crilly Building
imkite elevator'ų Iki penkto aukžto. Vy

rų priėmimo kamimry* 606, — Moterų 508. 
Ofl*o v«l»«n<Yos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
O'el. l’anedelyj, Seredoj ir Suhatoj nuo, 10 
rvto iki R valandai vakare.

šis puikus 100 šmotų porcelinis 
setas pietums setas paprastai 
vertas $25.00, ČIA QC
specialiai už M* I
Tie indai yra padaryti iš balto, 
dailaus porcelino, išmarginti 
gražiomis kvietkomis ir paukš
tukais naturalėmis- spalvomis. 
Didelėj torielkoj maždaug gali
te matyti jų gražumą. Pilnas 
setas iš 100 šmotų dėl 12 žmo
nių. dabar parduodama labai 

E........... $14.95

Del rerlaosio It rrelČIansio (islgydyino 
paaltarkit nu

f)r- B. M. Rosi
I®. Specialistu

TEMOJE: • , f

LIAUDIES LAISVĖ IR VELNIO į
ORGANIZACIJA *

Kalbės iŠ LIETUVOS parvykęs Pilgrimas, J. ZAVIST £į

Penktadieny), Lapkričio 11 d., 1927 m. .>
LIETUVIU AUDITORIJOJ Į

3133 So. Halsted St., Chicago, III. $
. Pradžia 7:45 vai j vak. • • ” - .J

Bus visiems įdomu sužinoti ką reiškia velnio organizacija, ir Dievo V 
organizacija. Iš ko jos susideda. Jų kova ir kuri laimės?.... Valdžių į 
kylimas ir jų kritimas. Kuri buvo pirmoji, kiek jų buvo ir kokioj v 
dabar išpranašautoj ir paskutinėj gyvenime ir jos likimas? šie ir £ 
kiti svarbus dalykai bus išaiškinti iš ŠVENTRAŠČIO ir Istorijos. * 
Prašom visus ateiti. Grajys Orkestrą. Giedos Choras ir Solo. v

ĮŽANGA LIUOSA NfiRA KO LĖKTŲ $
Rengia ir kviečia T. S. B. S.

<♦> <♦> <♦> '

NAUJIENOS, Chicago. 111.. .’u.g ■„ ...  .......

neralia štabas. Be šitų juodųjų 
jėgų pagalbos Mussolini niekuo- E 

buvo pagarsėjusios ūkininkų ko- met nebūtų ' sugebėjęs įsteigti g 
nninos Molinella, Ravenna ir 
Reggio Emilia apskrityse. Jo
se dirbo tūkstančiai darbininkų 
ir garsas apie jų pasisekimą 
buvo plačiai pasklidęs visoje Eu
ropoje.

Pagaliau, drg. Modigliani at
remia ir tą Shavv pasaką, kad 
Mussolini savo nepaprastais ga- 
bupiais mokėjęs paimti valdžią 
į savo rankas. Socialistų atsto
vas pažymi tą faktą, kad už fa
šistinių banditų nugaros stovė
jo Italijos kapitalistai, tarptau
tinė plutokratija, Romos bažny
čia, jėzuitai ir kariuomenės ge-

.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kart* savaitėje, Ketvirtadieniais
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Editor P. GRIGAITIS 

1789 South HalaUd Street 
CMcago, IU.

Telephone Rooeevelt 8588
Subscription Ratas i 

88.80 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chicago. 
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drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefonas: Rooeevelt 8501.

Uiaimokijimo kalnai

Chicagoje — paltu:
Metam* _____________
Putei matą__________
Trims minėdama____
Dviem minėtiems ____
Vienam minėsiu! ____

Chicagoje per neiiotojus:
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Savaitei _____________
Minėsiu!_____________
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paltai 

Metams___________________17.00
Pusei metą . ..... . 8.50
Trims minesiams____________ 1.75
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Lietuvon ir kitur uisiealuoeei 
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___  8c
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----- 78c

Plniguf reiki* Niąiti palto Modoj 
orderiu kartu nu uiaakjine.

GIRIA SOCIALISTĄ MŪRĄ.

Didelis Chicagos dienraštis, “Daily News”, įdėjo il
gą straipsnį apie Milwaukee miesto merą (mayorą), 
Hoan, ir jo administraciją. Straipsnio autorius, minėto
jo laikraščio reporteris, nuvykęs į Milvvaukee, praleido 
su socialistu meru ištisą dieną jo ofise ir atrado, kad to 
miesto gaiva elgiasi visai ne taip, kaip Chicagos Thomp- 
sonas: neužsiima politine reklama, neleidžia laiko kon
ferencijoms su politikieriais ir kelionėms po Ameriką, 
bet — nuo ryto iki vakaro dirba, dažniausia savo raštinė
je, rūpindamasis miesto reikalais.

‘‘Daily News” reporteris pastebi, kad socialistas 
Hoan jau išbuvo dvyliką metų savo urėde ir per tą laiką 
Milwaukee’s mieste įsigyveno tokia graži tvarka,kad apie 
piktadarybes, kokių Chicagoje atsitinka beveik kasdien, 
tenai beveik visai negirdėt. Šitą faktą yra pripažinu- 
sios net ir apdraudos kompanijos, ir todėl jos, pavyzdžiui, 
už apdraudą nuo plėšinių (burglary insurance) Milwau- 
kee’je ima mažiau, negu kituose Amerikos miestuose. Te-

kuomet Chicagoje už tokią pat apdraudos sumą reikia 
mokėti $34.38.

Taigi net'kapitalistinis laikraštis yra priverstas vie
šai atiduoti kreditą socialistinei Milvvaukee’s miesto ad
ministracijai. Jeigu Chicagos gyventojai butų taip pat 
susipratę, kaip Milwaukee s, tai ir čia administracija bu
tų socialistų rankose. Kada nors tas laikas ateis.

RYTO KALBĖS KITAIP.

Brooklyno kvašistų organas cituoja šitokius žodžius 
iš diktatoriaus Stalino straipsnio, parašyto dėl bolševikų

darbininkų judėjime nebus išnaikinti socialistai.”
Visi protaujantys žmonės supranta, kad Stalinas ne 

griauja kapitalizmą, bet rengia djrvą kapitalizmo įsiga
lėjimui Rusijoje. Ir dėlto tai jam ir rupi “išnaikinti soči- 
alistus”. .

Bet musų kvašistai, nors jie puikiai žino, kad bolše
vikai yra nuritini socialistų priešai, apsisukę vėl rašys, 
kad bolševizmas ir socializmas tai tas pat.

VISUR VIENODAS

Kun. F. Kemėšio išauklėtas “katalikiškoje doroje” ir 
tarp lengvatikių katalikų prisižvejojęs amerikanskų do
lerių, J. J. Romanas pasidarė Lietuvoje stambiu kapita
listu, o paskui, susipykęs dėl moteries su kitu vyru, jį už
mušė. Dabar jisai sėdi Kauno kalėjime, laukdamas karo 
teismo. • * I » I f

Pas žmogžudį Romaną atsilankė kalėjime laikraščio 
“Lietuvos” atstovas gauti jo “intervievv”. Kadangi Ro
manas buvo didelis prietelis Smetonos, gen. Žukausko ir 
kitų Lietuvos šulų, tai oficiozas, žinoma, įdėjo labai pa
lankų straipsnį apie jį.

Romaųjįs pasigyręs reporteriui, kad jam esą daug 
smagiau sėdėti Kaune, ne^u buvę Bajorų kalėjime, kur 
jisai negaudavęs nei laikraščių, nei knygų skaityti.

“Tačiau”, tęsia kalinys, “Bajorų kalėjimas turi 
ir gerą pusę, būtent — akmenų skaldyklą. Čia kali
niai besidarbuodami užmiršta savo būklę, ir gali iš- 

\ mokti šiokio tokio amato. Bajorų akmenų skaldyklą 
reikėtų labiau išplėsti. Ji galėtų teikti tašytus akme
nis visiems Lietuvos miestams”.
Ir laukdamas bylos uei žmogžudystės, Romanas vis 

nesiliauja galvojęs, kaip butų galima padaryti gerą “biz
nį”. Jisai jau pastebėjo, kad kalinių darbas yra pigus — 
buizos bliudas per dieną kiekvienam kaliniui, tai ir visa 
užmokestis. Tašytų akmenų miestų statybai daug varto
jama. Todel-reikia tiktai išplėsti akmenų skaldyklą Bajo
rų kalėjime ir geras pelnas bus užtikrintas.

Kad kokios, Romanas su -pagalba savo gerų bičiuolių 
išsipainios iš bylos ir, išėjęs laisvėn, gaus iš valdžios lei
dimą akmenų skaldyklas kalėjimuose steigti. Laikyti už 
geležinių durų tokį žmogų, kuris guldamas ir keldamas 
vis galvoja tik apie doleri, butų, “tautos” atžvilgiu, 'juk 
tiesiog nuodėmė!

; Apie įvairius Dalykus i

pačiu laiku jis nepaprastai 
daug skaitė; ačiū tam, jis pa
sidarė vienas labiausia apšvies- 

. tų žmonių visoj Vokietijoj.
Jaunas žurnalistas tuoj at

kreipė į save dėmesį. Jo strai
psniai pradėjo |>osi rodyti žy
mesniuose' vokiečių žurnaluose. 
Basė jis daugiausia apie dramą 
ir literatūrą. Kiek vėliau savo 
straipsniuose jis pradėjo ju
dinti socialius bei politinius 
klausimus. Bus įdomu paste
bėti, kad jo pirmas politinio 
pobūdžio straipsnis buvo at
kreiptas prieš princą'Wilhelmą, 
kuris vėliau užėmė Vokietijos 
sostą. Hardenas negalėjo pa
kęsti tuščiagalvio ir egoistiško 
Wilhelmo ir prie 1 

. progos, jį atakavo. ~ 
neįstengė jį nutildyti; nenuti-’sįs kaizeris pašalino 
lo jis ir po to, kai žmogžudžiai 
beveik iki mirties jį ’ sumušė. 
Bet nieko nėra amžino. Anks
čiau ar vėliau visiems ateina 
galas; visi su šiuo pasauliu tu
ri atsisveikinti. Neaplenkė 
mirtis nei Maximilian Hardeno, 
kuris tiek daug nemalonumų 
pridarė kaizeriui ir jojo vald
žiai. Po trumpos ligos tas ne
įmanomos energijos žmogus 
nutilo ant amžių,— bronchitas 
nuvarė jį į kapus.

Maximilian Hardenas
žmogus, kurio bijojosi kaizeris. 

— Hardenas. gimnazijoj. — 
Artisto karjera. — Grįžimas į 
mokyklą. — Hardenas pasi
renka žurnalisto profesiją.— 
Hardenas atakuoja kaizerį.— 
Sensacingas skandalas.—Har
denas teisme.-r-Karas.— Pa
sikėsinimas ant Hardeno gy
vasties.—Mirtis.

šiomis dienomis mirė žmo
gus, kurio bijojosi kaizeris Vi
lius ir jo pataikūnai. Savo lai
ku jis sujudino visą Vokietiją, 
kai iškėlė aikštėn kaizerio ar
timų draugų juodus darbelius. 
Vienų vienas jis stojo kovon, ir 
kovą laimėjo. Kaizerio valdžia

kiekvienos 
Kai nauja-

kanclerį” Bismarcką, o jo vie
ton paskyrė menkų gabumų 
pataikūną, tai Hardenas dar 
griežčiau pradėjo kritikuoti Vo
lių. Už zjo ciesoriškos skais- 

įžeidimą” jis tapo jka- 
šešiems mėnesiams tvir
tai įvyko 1890 m.

t vi/ės 
Jin tas 
tovėj.

Dviem metam praslinkus jis
įsteigė savaitraštį Die Žu

ku n f t (Ateitis), kuris iš
gyvavo tris dešimtis metų. Tai 
buvo vienas įtakingiausių laik
raščių pasaulyj. Apie ii August 
Strindberg, garsusis švedų dra
maturgas, štai ką pasakė:

Die Z u k u n f t Europai 
yra parlamentas, laisvas reich
stagas ir nuolatinis kongresas. 
Kas nori žinoti ateitį, tas pri
valo skaityti ir studijuoti Die

laikraštį, 
ėmė

savo 
smarkiau 
pilną kaizerį ir

Maximilian Hardenas

Maximilian Hardenas savo 
jėgomis prasimušė į viršų. Jis 
nugalėjo visas gyvenimo klin
tis ir pasidarė vienas įtakin
giausių žmonių Vokietijoj. O 
teikia žinoti, kad kaizerio lai
kais atsiekti to buvo labai sun
ku. Bet Harden buvo nepa
prastas žmogus, todėl jis ir 
i ugalėjo visus sunkumus.

Maximilian Hardenas (tik
tas jo vardas lųivo Isadore Wit- 
I owski) gimė Bėdinu spalių 20 
d. 1801 m. žydų pirklių šeimoj. 
Sulaukęs tinkamo amžiaus, jis 
pradėjo lankyti franeuzų gim
naziją Bortine. Gimnazijoj jis 
skaitėsi geriausiu mokiniu. Po 
I iek laiko šeimoj įvyko nesu
sipratimai. Tėvai
Jaunam Hardenui prisiėjo mo
kyklą apleisti. Gyvenimo pa
irusio j šeimoj jis nebegalėjo 
1 akęsti, lodei nutarė prisidėti 
prie skrajojančios artistų tru
pės. Vaidino jis apie trejetą 
• actų. Artisto gyvenimas su
teikė jam puikios progos su
sipažinti su scena ir teatro 
.eikalais. Vėliau tas praktiš
kas patyrimas jam atnešė daug 
raudos, kadangi jis pasirinko 
rainos meno kritiko profesi

persiskyrė.

Turėdamas
Hardenas dar 
pulti išdidumo 
jam pataikaujančią kliką. Ant 
galo, 1907 m. jo vardas pasi
darė žinomas visam pasauliui. 
Jis iškėlė aikštėn kaizerio drau
gų ir favoritų šlykščius dar
belius. J numaskuotii skaičių 
pateko kunigaikštis Philip von 
Eulenberg ir generolas Kuro 
von Moltke. Hardenas savo 
laikraštyj paskelbė, kad tie 
aristokratai kelia šlykščiausias 
orgijas, būtent, susirenka į 
tam tikrų vietą, kur turi ly
tiškus santykius su vyrais.

Kilo didžiausias skandalas. 
Moltke patraukė Hardeną at
sakomybėn už kriminališką 
šmeižtą. Teismas Hardeną iš
teisino, nes pastarasis turėjo 
pakankamai faktų savo tvirti
nimams paremti. Moltke ir 
Eulenberg turėjo negarbingai iš 
viešojo gyvenimo pasitraukti. 
Bet Ino skandalas nepasibaigė. 
Hardeno iškeltais faktais pasi
naudojo politines partijos ir 
pradėjo iš to daryti sau kapi
talą.“ Kaizerio įsakymu byla 
vėl buvo atnaujinta, šį kartą 
(eismas ėjo prie uždarytų du
rų, ir Hardenas tapo nuteis
tas keturiems mėnesiams kalė
jimo. Tačiau aukščiausias teis
mas tą nuosprendį panaikino. 
Vadinasi, Hardenas kovą lai
mėjo, nežiūrint 
”iš viršūnės”.

Bet 
kiečių 
noma, 
kurias
besibylinėjant su kaizerio fa
voritais !

Karo pradžioj Hardenas rė
mė vokiečių pusę, bet vėliau jis 
permainė savo nusistatymą. Jis 
panaudojo visą savo energiją 
laikos propagandai, tokios 
taikos, kur nebūtų nuskriaustų. 
Jo pozicija buvo daug griežtes
nė, negu Dėbso, vienok vokie
čių valdžia nedrįso jį kliudyti, 
nors jo laikraštis ir buvo gan 
tankiai konfiskuojamas. Tuo 
laiku jis ypač pasižymėjo savo 
straipsniu vardu “Jeigu aš bu
čiau VVilsonas,
tapo įtrauktas į Amerikos 
greso rekordus..

Kuomet tapo pašalinta 
zerio valdžia ir prasidėjo 
narchistų machinacijos,
Hardenas vėl griežčiausia pradė
jo kovoti šu žudeikų gauja. 
Hardeno populiariskurnas ir jo

net i spaudimą

tai dar 
valdžia

ne viskas. Vo- 
atmokėjo (ži- 
visas išlaidas, 

Hardenui teko pakelti

Hardenui nusibodo interpre- 
‘ uoli scenoj kitų mintis ir 
iuusinus. 'I'odel jis nutarė bai
gti gimnaziją. Bet padaryti 
tai jam nepasisekė. Tėvas utsi- 
akė jį remti, spirdamas eiti į 

biznį. Molina pati buvo suvar
gusi ir vos tegalėjo pragyventi. 
Noron^s nenoroms Hardenui 
f r vėl teko mokyklą apkasti, 
nors gimnazijos direktorių# ir 
’abai nenorėjo su savo geriau
sia mokiniu skirtis. Apleidęs 
mokyklą, Hardenas numojo 
lanka ant biznio ir pasirinko 
sau žurnalisto profesiją. Tuo

Tas straipsnis 
kon-

kai-
mo-
tai

įtaka, žinoma, negalėjo patik
ti junkeriams. Vieną vasaros 
naktį ant jo buvo padarytas 
pasikėsinimas. Handenas buvo 
baisiai sumušta, bet visgi išliko 
gyvas. Pasveikęs jis vėl pradė
jo rašyti straipsnius ir kny
gas, bet atgaivinti savo laik
raštį Die Z u k u n f t nebe- 
įsteng. Die Z u k u n f a iš
gyvavo 30 metų.

Nors Hardenas buvo žydų 
kilmės, liet žydų tautiniu klau
simu jis beveik visai nesido
mėjo. Tik po to, kai tapo nu
žudytas Walther Kathenau ir 
Vokietijoj buvo pradėta vesti 
antisemitizmo propaganda, Har
denas wstojo ginti žydus, nuro
dydamas į tą faktą, kad prie 
kultūrinių vertybių sukūrimo 
žydai yra gal daugiau prisidė
ję, negu bile viena kita tauta.

Hardenas mirė šių metą spa
lių 30 d. Montant Vermaloj 
(Šveicarijoj). —K. A.

Apie Džiabą
(Pabaiga)

Tai, rauda Piteriukas, tai 
re džiabas, o Dievo koronė..Tai, 
sako, ir kūnui ir dūšiai tikra 
pražūtis... Tai, tiesiog galima 
sakyti, smertis tau į akis žiuri 
ir iš priežasties, taip sakant, vi
so kūno susijaudinimo... Žiūrė
kit, kokis aš plonas, kudas ir 
strošnas... Kodėl taip yra, ar 
kas nors suprato? Per tą pa
tį “šu šain,” vyručiai, per tą 
patį prakeiktą... Del džiabo, 
broliukai... Pažiūrėjom mes į 
Piterį. Tiesa, kad juodas vi
sas pasidarė ir žandai įtraukti. 
Ir nosis plona ir aštri pasi
darė.

Ir akys jo lyg truputį krei- 
zavotos. O jis ir papasako
jo-

“Šu šain” .— džiabas ne su
nkus. — Nrt vaikas gali dirb
ti. Ir gal vaikams ir seniams 
tas gal paranku ir pritinka, 
bet jei jaunas vyras, tai jam 
verčiau išsyk numirti.

Kol uždirbsi dešimtuką, tai 
tokią kankynę pamatysi, kad 
ir pasakyti negalima.

Pastiptų tas prakeiktas, ir 
kad smaloj degtų, kas tokias 
dreses sugalvojo. Akys jam 
{.L'dežini reikia iškepinti. Už
lips kokia leidukė ant čėro, at
kiš koją, o tu šainyk. Ji vir
šuje, o tu — apačioj. Juk 
regali gi, vyručiai, žmogus vi
są laiką žemyn žiūrėti ir gal
vos nepakelti. Negali. šir
dis juk ne akmuo. O kaip tik 
galvą i>akėlei, tai tau ir ga
las... 1 Tu jau ir pražuvai. O 
į i, velniūkštis, sėdi ir koją 
krutina... O stakingai šilki
niai. Baigi antrą batuką šai- 
nyt, o akyse raibsta. Ir ran
kos dreba. O ji (kavė tau de
šimtuką ir nuėjo sau. Ir nu
ėjo sau ir net nenusigrįžo. To
dėl, kad ir žmonėmis jos mus 
r< laiko. Ir taip, vyručiai, die
na iš dienos. Čia tik kuriam 
gal 65 metai, ar gal 12 nesu- 
1aukė, .arba visai aklas ir ža
balas, tas tik atlaikys, q ma
no metuose tai tikra pražūtis.

Ir visi suprato, kad tikrai 
pražūtis. Ir visi atsiduso. Ir 
visiems jų džiabas labai leng
vas pasirodė.

O Piteriui visi patarė pein- 
teriu pasidaryt arba pleisteriu. 
Jeigu, sako, pointerio darbą 
Urbsi, tai reikalą turėsi tik su 
r. g y vora grindim. Pap«ckio- 

uū grindis ir pabaigta. Ir lie 
jokio susijaudinimo. Arba jei
gu ir pleišteris busi. Dabar 
tu ant sienos lipi ir sveikatą 
naikini, o ten prie sienos padir
bai ir, žiūrėk 12 14 boksų 
uždirbai. Ir sveikata tarnaus 
ir pinigai bus.
j 'lai tokie, mat, dalykai, bro
liuk tu mano...

Nurašė Ilgasis.
----- ,------ -------------------

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Perėjūnas

Iš Lietuvos į Meksiką
■' ' ' ' ' ' ......1,1 V

Lietuvio Emigranto Dienynas
(Tęsinys)

Darbo ieškojimas
Rugpiučio 8 d. — Po pusry

čių visi susitarę išvykom vieni 
vokiečiu ieškot, o kiti pas rusų 
konsulą. Mus gi nuvedė į vo
kiečių kliubą, kurį mums nu
rodė vokiečių immigrantų 
draugija. Nuvykstam ten. 
Mums nurodo į visiškai blogą 
padėtį, kad darbo mieste visai 
negalima gauti, davė antrašą 
vykt an| f amų į vokiečių ko- 
iioniją. Paklausiau aš siuvėjų 
darbo. Sako, siuvėjams leng
va darbas gaut ir neprastai 
uždirba. Davė ir adresą 
ir sako, kad gera vieta ir ge
rai uždirbsiu. Paklausiu ir 
kepėjas. Tam irgi nurodė ir' 
davė atlresą, bet jau neužtikri
na, kad gaus darbą.

Iš ten išėję šokom apžiūrėt 
darbus. Pirmiausia nueinam 
pas siuvėją. Tas sako, kad 
sezonas pasibaigė ir dabar už
ėjo bedarbės laikas ir dėlto 
negalys priimti. Na jau lai
mėjom kur gerai uždirba! Da
bar einam ten, kur jau ne
užtikrintas gavimas. Išsitei
ravę, kur, kame ir kaip, sėdom 
i kamioną ir važiuojam. Ten 
irgi tą patį pasako kepėjui.

Pažrįžom , į viešbutį, — jau 
pietus. Pareina ir nuo rusų 
konsulo. Pasipasakoja, kad 
ii- ten tiek laimėjo, gaudami tą 
patį adresą ant larmų į vokie
čių koloniją.

Beje, mums da buvo nurodę 
geriaus) uždarbį dabartiniu lai
ku, tai pirkt karvę ir pardavot 
pieną. Tai esąs geriausias už
darbis. Davė ir adresą, kur 
karves parduoda.

Pirmas Meksikos lietuvis
Gryštant namo nuo kepėjo, 

važiuojant autobusu, sėdi su
nykęs žmogelis europietis ir 
klausos kaip mes kalbamės su 
kepėju lietuviškai, o su vokie
čiu lenkiškai ir rusiškai. Mes 
pakalbėję lietuviškai, kad jis 
panašus į vokietį, aš ir sakau 
tam vokiečių lenkiškai, kad 
jis ji pakalbintų vokiškai. Ta
da tas menamas vokietis, ir sa
ko man lietuviškai: “Ko nori 
tamsta?” Aš jam ir sakau, 
noriu sužinot apie miestą ir 
kur būt galima gaut darbą. Da
bar duodam, duodam ir nieko 
nerandam. Jis klausia, ar se
nai mes čia gyvenam. Atsa
kom, kad antrą dieną. Ė, sa
ko, pabukit nedėlią, dvi fyula 
sakykit, kad negaunat darbo; 
o dabar tai jus da nepažystat 
miesto ir nieko nežinot, kas 
kur yra, Pasipasakoja, kad 
jis paeina- iš Balbieriškio ir 
jau metei kaip atvykęs į Mek
sikos miestą ir visą laiką čia 
gyveno su šeimyna. Užsiima 
turgavojimu ir dabar važiuo
damas namo visą savo krau
tuvę vežasi skrinutėje susidė
jęs namo. O tokių kupčių tai 
pilnas jniestas, - ant gatvių 
kampą, pilnos kertes, pilni šaly-^ 
gatvio kraštai, pasieniai, ir vi
sokios kertelės. Bet ir šis lie
tuvis skundėsi, kad mažai už
dirbęs darbą dirbdamas, nts 
Meksikoj darbininkai mažai 
uždirba, bet ant gatvių parčta- 
vvdaiiia.s vis padarus pragyve
nimą ir nereikia/ už dyka dirb
ti. Klausė, ar Kaupe da vis 
vaikščioja konka. Sakosi bu- 
Vęs bilietų insĮMktorium, davė 
kokį tai adresą ir liepė ten at
silankyt. Ten sako, pamatysit 
kas yra Meksika. Da nebu- 
.cm toj vietoj.

Kaip ryt dieną rusai ir vo
kiečiai rengėsi išvažiuoti į tas 
farrnas ir mus vadino kartu 
važiuoti.

Gatvių prekyba.
Rugpiučio 9 d. — Anksti ry

tą visi išvažiuoja ant' farmų į 
J hi rango valstiją. Liekame 
trys lietuviai ir vienas puške
lis, nes pasak to lietuvio, da net- 
■pazystani čio miesto ir neži
nom tos laimės jame. m Kepė
jui buvo prižadėjęs vienas žy

das pasirūpinti; mat toks iš jo 
giminė buvo, kad jo moteris 
su mumis kartu atvažiavo. 
Bet tik pažadu ir liko.
Turėdami laiko išėjom pažiop- 
Iiiiėti |K) vidurrtiiestį. Ten pra
dėjom derėti žirkles pas šaly- 
gatvio kupčins. Iš eilės ant
ras kuprius Buvo ruskelis, me
tai laiko, kaip atvykęs j čia 
Išsikalbėjus apie darbus, jis ir 
vokuoja, kad siuvėjui nesunku 
bus gauti darbą, bet kepėjui 
tai nežino. Paklausinėjom a- 
pie jo gešeftą. Už vietą mo
ka tris pezus į dieną, o vakar 
turgavojęs tik pusantro pezo. 
Bet kaip jų didelė šeimyna yra 
ir visi įvairiais tavoaris turga- 
voja, tai vis pragyvenimą pa
daro.

(Bus daugiau)

AGID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magneaia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki t vartoti po biskį “Phillips 
dilk of Magnesja” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia”' 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
lolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis-^ 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Šalčiai, kurie 
. išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta od^ ir sulaiko gemalų 
augimą. /

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta ^nedicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų ,gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plė'ę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 

-susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas 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, nepalengvintų vartojant 
,ij taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Crcomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

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

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

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOM ETRISTAS

3401 So. Hakted St. ,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

j

Cicero
Nelaimės, parengimai, 

susirinkimai

buvo 
tikrai nelaimingas automobi

liu daužymais. Daugiausia nu
kentėjo pil. Stankevičius ir 
Barkauskas. Kitų pavardžių 
neteko sužinoti. Panašių ne
laimiu pasitaiko šimtais, o tai 
vis dėl neatsargumo ir greito 
važiavimo. Gi didžiausias kal- 
tininkas tų visų nelaimių lai 
prohibieijos laikas.

IVreitas sekmadienis

l>-lė širvaitė-Gapšienė, kuri 
pastarosiomis dienomis įstojo 
“Birutės” choran. Apart jos 
dalyvaus mums žinomos f>p. 
Lulu Misevičienė, Ona Biežie- 
nė, Zosė Krasauskienė ir kitos.

I*rogramui pasibaigus bus 
smagus šokiai, gerai muzikai 
griežiant ((augiausią lietuviš
kus šokius. Vakaras praeis tik
rai lietuviškai, ir atsilankiu
siems yra užtikrintas smagu
mas. Galėsime porą valandų il
giau tikrai lietuviškai “paūžti”. 
Todėl atminkite šią dieną — 
Luckv 18. —Zosė.

PRANEŠIMAI
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Lietuviai Advokatai Lietuviai DaktaraiLietuves Akušeres CLASSIFIED ADS
K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos:’ nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Pereitą sekmadienį Vyrų ir 
Moterų Apšvietos Draugija da
vė vakarą, kuris buvo sureng
tas Liuosybes svetainėje. Pub
likos atsilankė ne daugiausia, 
ypač atsižvelgiant į tokį didelį 
garsinimą.

nes Kliubas, Chicago, Jll., laikys mė
nesinį susirinkimą Lapknčio-Nov. 11, 
1927 m., Pėtnyčioj, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 3133 
So. Halsted St. Nariai privalote būti 
visi, nes bus karta nekuri paragra
fai konstitucijos kliubo.

— Valdyba

Programą išpildė 
komunistų Kank- 
Draugystei tatai

( hioigos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos valdyboH posėdis 
yra šiandie vakare (ketverge, lapkri
čio 10 d.), Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Pradžia 7:30. Taipgi 
šiame valdybos posėdyje 
valo dalyvauti sekamos 
finansų komisija, biznio komisija ir 
referendumo komisija.

Kviečia »
( hieagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Pirmininkas — Julius Mickevičius.

būtinai pri-
komisijos:

JOHN MHINSKAS ir 
BAILYS F. MASTAOSKAS]

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy I v a- 
nijos Ilgo n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 

i laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms,

I kreipkitės, o ra- 
j šito pagelbą. 
. Valandos nuo 8 
i ryto iki 2 v. po 

pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.

Miscellaneous
Įvairus

Personai
Asmenų Ieško

Tai
Gal

lių choras.
kainavo visa šimtinė, L*et nau
dos ji neturėjo nei cento, 
nelaimingas sekmadienis.
ir taip, bet kai kurie sako, kad
hutų buvusios daug geresnės 
pasekmės, jeigu draugija butų 
ėmusi vietinius artistus. Ale 
kaijkliečiai ir lyriečiai tai yra 
vieni ir tie patys.

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyks Penktadienį, 
Lapkričio 11 d., 7:30 vai. vakare, Chi- 
vagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Prašau visus draugus, ku
rie buvote ant vakarienės ir išpildėte 
aplikacijas įstojimui j aukščiau minė
tą draugystę, bukite visi laiku. To
lei bukite visi draugai, kurie persta- 
tėt naujus narius į draugystę.

— Valdyba

A. A. OLIS
ADVOKATAS•

S. La Šalie St., Room 2001,HTel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9 
Vakarais

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.

Buvo rašyta keliais atvejais 
apie republikonų politikos kliu- 
ba. Sakė, kliubas mirs amži
nai. Tiesa, kliubas buvo kiek 
prisnūdęs, lxt dabar jau at
bunda. Pirnladienio vakare jis 
turėjo susirinkimą aptarti l>e- 
gančius reikalus. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Nutarta reng
ti šaunų koncertą ir įsigyti 
kliubo ženklelių. Dar laivo kal
bėta apie keletą dalykų. Galu
tinam įvykinimui tarimai pa
likta iki sekančio susirinkimo, 
kaip priešinetinio.

Korespondentas.

S. L. A. 36 kuopos draugiška va
karienė įvyksta šeštadieny, lapkr. 12 
I., 8 vai. vak., Mildos svet., Bridge- 
porte. Programą sudarys muzika, dai
nos, trumfios, bet gyvios prakalbos ir 
šokiai. Įžanga i vakarienę 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti. .

— Rengimo Komisija

Birutės Choro dainų pamokos įvyks 
l.apkričio-Nov. 10 d., Ketvirtadienio 
vakare, Mark White Parko svet. Pra
džia 8 vai. vak. Dainininkai visi bu
kit, dar gali ir nauji nariai įstoti į 
chorą. — Birutė

NEDfiLDlENIŲ PASKAITOS , 
Rengia

Liaudies dainų 
koncertas

Pirmutinė šio sezono atidarymo pa
kaita įvyks nedėlioj, lapkričio 13, 

1927, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 10:15 vai. ryte. 
Paskaitos tema — ‘•Gyvybės Išsivy
stymas”. širdingai kviečiame visus ir 
.i.<is atsilankyti i šias paskaitas.

GYVENIMAS.

d..Trečiadieny j, lapkričo 13 
įvyksta lietuviškas vakras 
Maniuette Parko kolnijoje, t. 
y. Community (Lenter svetai
nėje, (»654 So. 1 roy Street, šis 
vakarius )>us pirmutinis toks 
vakaras nuu»ų tarpe todėl, kad 
visas programas susidės vien 
iš lietuvių liaudies dainų, ku
rias išpildys birutietčs, komp. 
St. Šimkui vadovaujant.

EXTRA! EXTRA! I.ietuvių Kriau
čių 269 skyriaus A. C. W. of A. na
riams žinotina. Susidėjus aplinky
bėms Lietuvių Kriaučių 269 skyriaus 
susirinkimas negali įvykti Pėtnyčioj, 
l.apkr.-Nov. 11 dieną, pertat, regulia- 
ris ir Extra susirinkimas įvyks Pėt
nyčioj, Lapkr.-Nov. 18 dieną, 7:30 
vai. vakare, Amalgaineitų Unijos 
svet., 1564 N. Robey St. Šiame susi
rinkime yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. Taipgi bus nominacijos val
dybos sekamiems metams. Visi nu
liai prašomi neužmiršti tos dienos.

—■ K. Navickas, Rušt.

Graboriai
Programas

Programas bus įvairus ir j- 
donius. .lis susidės iš solo dai
navimo, duetų, kvartetų ir mo
terų choro. Apart dainų bus’ 
paskaita apie muziką, kurią 
skaitys komp. St. Šimkus.

Prie programo išpildymo 
prisidėjo jau senai negirdėta

S. D. IACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza inuotoj a*
2314 W 23rd PI.

Chilago. 111.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—2199

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

BARBORA RIDZIENft 
Po tėvais Žėkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 7 dieną, 4:15 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukusi 22 
melų amžiaus, gimusi Lapkri-

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet ę s t i 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal JI
State Bank ...

A. A. SLAKIS -
A D V O K A T”A S

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

190 1012

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SI.

Po pietų nuo 3:3Q iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklai. — Inguliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Ayenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubus)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

L x..__ J

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

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

3464 South Halsted S'treet
i Ofiso valandoj nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
/ Res. 3201 South VVallace Street

Phone Canal 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 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
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, III.

DR. M ARGERiS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po-pietų. Nuo 6:30
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Aahland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

REIKALINGAS partnerys j bučer- 
nę; nereik daug pinigų įnešti.

Tel. Commodore 1790

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

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

Southend Plumbing & Ileating

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III .

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashlhnd Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armitage 2822 i
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Bomevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO f

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

2108 So. State St.
Tol. Calumet 4200

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

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

Vakarais pagal sutartį.

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

Phone Midway 2880 . >

4

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 21G0 

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

iki

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexe| 9191

DR.A.A.ROTH .
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

liko dideliame nuliūdima dukte
rį Lavine, suny Praną, motiną 
Oną, 3 seseris: Oną, Kazimierą 
ir Bronislavą, 2 broliu: Vincą 
ir Juozą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4618 S. Pau
lina St. ,

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio H dleflą 8:00 valan
dą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Raižie
nės giminės, draugai ir Į>ažį- ' 
stami esate nuoŠirdjiai kviečia
mi dalyvaiti laidotuvtte ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, i
Vaikai, Motina, Seserys, Broliai

ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ‘ ir Pi
gesnis Už Kiti] 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Delstas

2559 Wcst 03rd Street 
Cor. Rockwell St.

CHICAGO, ILL?

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 Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Off. Yards 8557, Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 .vakaro. 

Nedalioj pagal sutartį 
3401 South Halsted Street^ 

Chicago, III.

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1800 So. Halsted St.
Chicago '

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

Tel. Boulevard 7670

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Rooin 209 

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

Tel. Brunswick 4983
z Namų telefonas Brunavrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

CLASSIFIED ADS

DkT^'BLUME&THAL
OPT0METRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kemvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westerri 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

Educational
____________ Mokyklos

' AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

Mcj išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
Ingiai. Mokiname dienomis ir 
.arais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3982

va-

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 a u d <ts

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

IŠMOKIT PLEISTER1AV1MA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi
lankyki!. Po 4; savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

1
MEYER CARTAGE CO.

Turi didelius uždaromus vežimus, > 
veža į visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1787 Sedgwick St., Diversey 2027.
1

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at-' 
liekamas. Mes važiuojam oile kur. 
C. P. Pederaon, Stevart 5383.

_ . ___  - -
APSAUGOJIMUI savo sveikatos 

— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos.* Patarnavimas Chicago] 
ir apielinkėse.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

Bridgeport Paintiug 
' & Hardware Co.

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

3149 So. Hal°ted St
, Phone YarCs 7282

J. 8. RAMANČJONIS, Preav

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicago] i) 
aplelinkėj. įsteigta 84 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriau^H stogi 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty 
rę unijos darbininkai samnoim

J. J. DUNNE ROOFING CO.
Sėll-LB Ogden Ave^ 

Phone Lawndą]f? 0114 ,

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8705—8760 

Chicago

ELECTRIC K0NTR4KT0R1D♦
Seniausias iš lietuvių, kur duod 

užganėdinimą. Įvedam elektros d re 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nor inc 
2522 So. Halsted St., Chicag<

Phone Victory 7452

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
. NEREIK (MOKĖTI

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 Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO JVEDIMAS 

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

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEA'Į’ING 

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

ĮVESK1T elektrą j 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, haujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nielJo įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

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

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

Personai
Asiuenų Ieško

JIEŠKAU Jono Milkerio, pirmiau 
gyveno Louisiana valstijoj, ten turė
jo farmą, dabar nežinau( kur randa
si. Prašau jis pats ar kas kitas pra
nešti, busiu dėkingas. J. KRAlS, 
4149 — 28th St., Detroit, Mich.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

U-U~LJ~L~-—L~J~I— . L—.—i— — —   •^*^**»*»

REIKIA lietuviškai ir angliškai kal
bančių salesladies į moterų eloak 
krautuvę, gera mokestis, nuolat dar
bas, tik patyrusioj lai atsišaukia.

LIBERTY CLOAK SHOP 
1235 So. Halsted Street

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

* REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

M R. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

MES turime gerų vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus tupite užtektinai apšvietos 
ir reikalisgą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems 'geriausius automo
bilius. Amerikoj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jėi jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Rosoland Motor Gar, Co., 
10857 Michigan Avė.

VYRŲ atidai. Jei jus norit uždirb
ti $50 į savaitę ir daugiau, tai pasi
žiūrėkit musų skelbimą skyriuje Busi
ness Chances. BAUER MOTOR CAB 
CO., 536 E. 33rd Place.

i

REIKIA VYRŲ
Beikalaujame nedidelio skai- 

Įčiaus atsakomų, energiškų vy
ru, kurie kalba įvairiną kalbas, 
dirbti su mumis ]r pavartoti 
savo gabumus sąryšyje su mu
sų bizniu. l>»rbdamas nereika
lauja pašvęsti visą laiką. Bei
kalaujame ir lietuvių, kurie bus 
atsakomi ir, kuriuos mes pri
imsime. Gali pradėti tuojaus ir 
uždirbti gerus pinigus. Ateiki
te nuo 10 vai. iš ryto iki l-mos 
po piet, bile-kokią dieną, arktį 
,utarninko vakarais nuo 6 iki 
8 vai. Klauskit:

Adam Markūnas, Manager 
874 Ist National Bank Bldg.

Chicago, III. » 
Tel. Kandolph 7100.

REIKALINGAS siuvėjas prie se
no ir nau.io darbo. 5749 VV. Augusta 
St., Mansl'ield 2949.

REIKIA vyrų arba moterų — vi
sada arba dalinrim laikui. Mes pasta
tysime jumis i biznį be jokiu išlai
dų dėl jūsų. Tapkite neprigulmingu. 
Pasiūloma 
propozicija, 
liks draugu per visa gyvenimą, 
stakas arba 
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 — Canal G480
. 1425 So. Racine Avė.

didžiausia išpardavimo
Kiekvienas kostumeris

Ne
real estate. Tai proga

Furnished Rooms
BRIGHTON Parke 2 furnišiuoti 

kambariai rendon bile kam, yra ga- 
radžius. 4224 So. Paulina St.

GRAŽIAI furnišiolas moderniškas 
kambarys dėl 2 vyrų. Nebrangus. 
MRS. SARPELIUS, 8407 Lowe Avė., 
Boulevard 0636.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, yra 

gasaff, elektra, pigi renda, $16. 
10559 Edbrooke Avė.

DIDELĖ proga. Pasjrendavoja Bvwf- 
ing Allevs ir Billiards. Atsišaukit 
J. MASKALUNAS, 3133 So. Eme- 
rald Avė.. Y»rds 5328.

RENDA 1 b kambarių flatas, švie
sus, švarus, pečium šildomas. 3131 
So. Emerald Avė., 2-rhs lubos.

J

Musical Instruments
_____ M uzjkos Instrumentai /

GROJIKUS piamis, gražus kai
šai, pirmos klesos slovyji*. Art Co- 
lonial išmarginimo. už. $85, puse 

. i uu .i ' įmokėti, kitus į 90 dienu, rolelial, 
KNYGVEDYS1 ES ir apskaitha\i- sĮUn]iH|į(iS įr karpetuka.s dykai pir

mo mokinama pnvatiškai umyersite- kūjl|i (;eol.ge Kimbvrlev. 6512 S<>. 
tą baigusios instruktoriau^ dienomis nuĮste(j st 1sl floor.
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Vau Buren 2130 (Cunlinued on page 7)

i
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Eurniturc & Fixturos

Rakandai-|l:i>*ai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
, Mos pasiimam Ir dastatom bile

MAN reikia pinigu tuojau, parduo-1 kur. Darbas garurtluotas ir gerinu
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
cųšic<i rakandus

Cohimbus Park Furniture Ųo.
5655—57 W. Madison st. Coi. 0.319

Musical Instruments
.Muzikos Instrumentai

Business Chunccs
Pardavimui Bizniai

Financial
Finanaai-Paskolos

Real Estate For Sale
Naimii-^einė Purduvimui

siu savo Schumąnn Grojiklį Pianą, 
rų .‘Uioletiu ir roletiais už $65 cash. 
M R. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
1-os 1 uitos.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, visokių * tautų apgyventa, noriu 
greitai parduoti. Priežastis — liga.

71C W. fllst Street PERKAME

PARDUOSIU $250 vertės vargonus i 
ir $150 fonografą po $60 cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St., 
1-os lubos.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

Kei vhtsdienis,

Real Estate For Sale
Namai-Žeine Pardavimui

Real Katate For Sale
Nainai-Žeinč Pardavimui

PARDAVIMUI 58.6x124, kampas 
Mozart Avė. ir Ardmore. BARNES, 
6547 Union Avenue.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuns pačius pinigus 

jys galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia biskj Įmokėti, o kitus kaip 
rendą jus galit Įsigyti nuosavą na
rna, 5 iki Okambariu mūriniai bun- 
galovv ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lo’ai 50y 160, 
1 blokai Į vakarus nuo Mariem avė. 
prie Riversidc Deive. Arba pastaly- 
um pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

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

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos. furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 6742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios pušies bungalovv ar- 

i bu flatinj namą, tik biski įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4828 Elston Avenue 
Roorn 212 Juniper 9506

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
Įstaiga, daugiausiai nugyventa šve
du Ir vokiečių ir airių. Pardavi
mo nricžaslis paliesit ant vietos. 
Graži vieta su I kambarinis pagy
venimui.

3118 Armitage avė.
3bl.'ikai nuo Kedzle j vakarus

Aiškiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONfiS DIENOJ 

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, (1—4 kamba
rių apartmentai. 4 karų garažas 

' rendų $6540, su $6000 cash galit veik- 
I Ii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-

Negirdėtas atsitikimas 1 K
------- ------ ! arba musų loto tik bi.sk j įmokėjus

I 125 pėdos žemės ant Archer avė. H}80! \ Crawford Ąve, Irving 2634. 
Gerai apgyventoj vietoj, parsiduoda j Atsineškit sį skelbimą, nuleisim 5 
už pusę prekės, šitas lotas yra la-1 nuošimčius, 
bnl geras dėl 'garažiuko, net arti 
garažo nėra. Nepraleiskit šitos pro
gos, nes

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbant kailinius kaip 
jus norit. K intai valomi, prosinami, 
su pamušalu, $20. Blumfield Fur 

1 Sbop. Roorn 204, State and l ake Bldg 
Dearborn 1253.

PARDUOSIU savo $850 gro į iii 1 į, padaryti ir ant orderio 
suolelį, rftlulius. cabinet už $115. iš 
mokėjimais.

6136 So. Halsted St.
PARDAVIMUI bučernė ir gikser- 

n<* Biznis gerai išdirbtas, nebrangi 
kaina. 4001 So. Campbell Avė.

NAUJIENOS

PARDAVIMUI radiola “26”, var
tota tik 6 mėnesius, $95. Tuipgi dress 
siutas mielos 38 iki 40.

Normai 926-1
, PABANDYKIT musų Creamearth 

Savin nkns j ženiės. $5 daržui, ai ba $1 bušelio nuii- 
šavo pievili ir kvietkoins.

AIOS savaitės batgenai 
Piano Krautuvėse:

Upright pianai
Grojiktiai pianai

Cut Kate Į

šiukas
OTTO W1TTBOLD NURSERY, 6758 
Izilita Avė., Palisade 5220-2172.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyvento], airių, 
vokiečių ir švedų.

4960 So. Princeton Avė.

1739 So. Halsted St.
Z

Chicago, 111. .

$3.-> ir daugiau 
ir daugiau 

Grand pianai — $150 ir daugiau* 
Radio setai — $20 ir daugiau 
Fpnografui — $10 ir daugiau 
Jus turit pamatyti 

bargenus, 
Tarpe jų randasi Starck. 
Baldwin, Bush' ir Lane,

tuos puikius 
kad įvertinus jų vertę.

Angelus, 
Bell man, 

Conover ir t. t. Krautuvė atdara 
9 vakaro. Lengvais išmokėjimais.

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street

iki

Rūbai ir kailiniai
Pirkit \Veiser bildu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir siituųpykit tarpininko 
l>elną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
s65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $85 ir daugiau. Atsil inkvkit.

VVEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 103

Exchange—Mainai

Fumiture & Fixtures
Rakandai-It aisai

DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi
giau.

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

$75 wa!nut valgomo kambario 
actas, $37.

$45, 5 šmotų pusryčių setas, 
122.50.

Boyscn Sample Fmn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Sample Fmn. Co.

PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par
siduoda vilnonės gijos nėriniams. 
Kainos: 4 uncijų matkas 25, 31%, 35, 
38 ir 40 rentų. Marškones gijos dėl 
mezginių ir siuvinėjimo. Kaina už 
1000 jardų 10 iki 85c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
haitėms, mergaitėms dresiukėms ir 
<Ip| lumberdžiakiu. Nepraleiskite šios 
nrogos! F. SELEMONAVIČIA, 501 
W. 33rd St., prie Normai Avė., pir
mos lubos. Atdara kasdieną vakarais 
ir sekmadieniais po pietų.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, priešais švento Jurgio baž- Į 
nyčios ir tarpe dviejų mokyklų. Prie- ' 
žastis pardavimo — važiuosiu į Lie-į MAiNYSlU arba parduosiu ina-l 
tuvą. 91J W. 33rd Stieet. nO 9 flatų naują murini namą, 5-5 j

kamb. Puikiausiai Įrengtas, 2 karš- 
‘ ‘ ‘ . s Mar-1

ųiielte parko. Priimsiu niažesnj na
mą, rezidencijos lotus, bile kokį 
biznį arba automobilį. Nereikalin- 

pa-

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris to vandenio boileriai, prie 
geras biznis, tarp didelių marketų.

1435 So. Sangamon St.

BUČERNfi su ledo mašina ir tro- 
ku. Abelnai biznio i savaitę $1200. 
Ba’genas greitam pirkėjui.

1750 W. 63rd Street

Financial
Finanaai-Paskolos

' ga daug < ash. Matykite arba 
šaukite

J. PAKALNIS (Pakel)
6551 S. California avė.

Hemlock 0367

RAŠOMOS 
UNDERVVOODS! 
•3 įmokėti, kitus

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus walnut nriegruiinio se
tas, $45. 7 šmotų walnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 \Vilton 
rai, $20 kiekvienas. Atsišaukit 
kada. Available Storage Co., 
Stony Island avė.

kau- 
hilr 
7732

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rūšies iŠ sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 1 šmotų riešu
tinis miegruimio setfis, kainavo $250 
už $95. springsei, matracas, liampo.s. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVING.

MAŠINELĖS
UNDERWOODS!

lengvais išmokėji
mais. 10 dienų DYKAI išbandymas.

5 metams garantija_
Rendų kaina $8.50 už 3 mėnesius.

SHIPMAN-WAiRD MFG. CO.
VidurmiesČio salesroom, 811 State- 
l.ake Bldg., klauskit M R. BROWN, 
Te). Dearborn 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salesroom ‘

4401 Ravenswood Avė. 
Ravenswood 8430 

Klauskit MISS JOHNSON

6 neatsišaukusių kailiniai, j arduo- 
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
•tautai iš seal, Jap weasel, caracul, 
muskrut. Atdara V-9. PETERS FUR 
tHOP, 5115 Michigan, Drexel 1756.;

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI dittelč ne- 
sandėtyj parduosim už 40c ant dole- svui^iiuiniŲ 4šdirbinėjimo įstai

ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. BiHilevard 2092.

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
BargHtiar už cash, nauji rakandai:

rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo- I 
ro setai taip pigiai kaip $75. $1501 
walnut valgomo kambario setas, $60, i 
5 šmotų ualnut miegi uimio setas, 
$95, kaurai, $15. t’oxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10. -I kambariams, 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dvkai dastatyihas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

J JO YČE SI’ORAGE
Didžiausius rakandų išpardavimas 

publikai Jcoks kada nors buvo da
bar eina’ šiame sandeli je.

PRASIDĖS ŠI RYTA
$200,000 VERTĖS RAKANDŲ . 

turi paversti j pinigus tuojau.
TIKRAI PAMATYKIT JUOS

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

Taipgi •musų 6 lubų radio setai, 
gražus mahogany corso'e cabinet, 
su įdirbtais speakers, VIENI KON
TROLIŲ, verti $200, i>) $69.50.

6150—58 COTTAGE GROVE 
Atdara vakarais ir nedėlioj

HAULING biznis J— kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro- 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3Mi tono sunkumo perveži
mus.

UNITED FORWARDING CO.
400 N. Grcen Street , 
Klauskite Mr. Brach

VAISIŲ ir grosernės krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu-1 
rernių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

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

Telephone, Yards 0062 
Daro paskolas.ant

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

vakaras

y SVARBU
Jei jus turite antrus mor-

1 gičius, ataką arba bonus, mes | 
išmainysime jums į namą. Ra-! 
šykit

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ , 

31^ So. Dearborn St.

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

Koom

C-0
208

P. PEIRICH
A. A. I>awis & Co.
W. Washington St.

l’ž $200 — VERTA $2000
4 kambarių Rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šanotų walnut valgomo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas, 
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NELSON STCtPjAGE 
6912 Cottage Grove Avė.

SINGER siuvamos mašinos, de- 
nonstratoriai ir pertaisytos, po 
<10 ir daugiau, cash* arba išmokė
jimais. <

4251 Cottage G rovė avė.

4 šmotų walnut mieg- 
setas, du 9x12 VVilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos,

TAXI CAB PROGA
$50 į savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Amerikoj gimu- 
siem.s lietuviams kurie yra gerai su
sipažinę su miestu, progą tapti nariu 
pasekmingos co-operative taxi kom
panijos. Proga likti bosu. Reikia tik 
biskj įmokėti už musų taxi cab. Ru
deninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti huo $50 j savaitę ir 
daugiau. Atsikinkykit ir leiskit jums 
išaiškinti pinigų uždirbimo 
ziciją.

propo-

LOVOS $2 
Dresseria! $8 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
SideBoards 
Dufolds 
Rašymui stalas $5 
Pianai . / 
Gasiniai virimui ir 

mui pečiai. 
SCHWARTS BROS. 

STORAGE 
640 E. 61st St.

Atdara Utarninko, KebveJ’go 
ir Subatos vakarais.

šildy-

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas. 5 šmotų pus- 
ryčių setas, 4. Šmotų walnut iniegrui- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2

SALES DEPT.
BAUER MOTOR CAB

536 E. 33rd Place

PARDAVIMUI grosernė ir 2 flatų 
namas. Parduosiu pigiai, geroj apie- 
linkej. Matykjt savininką tuojau dėl 
šių gerų bargenų.

6000 So. Wood St..

Gražus bungalovv 6 kambarių, yra 

Paulina Št., Tel. Beverley 5846.
uždarby* yra garantuotas, visi įrengimai ir apmokėti. 8526 So.

Stanko & Gompany
5097 aRCHEH AVĖ.

Liifnyette 6036

Greitas Ir Teisingas 
Patarnavimas

PARDUODU namus, farmas, lotus 
ir kitokius biznius; mainau namus 
ant faernų, farmas ant namų, taipo
gi turiu daug viaokiig bargenų-del pa- 

: sirlnklmo, ir visose dalyse miesto, 
i Taipgi duodu pirmus ir antrus mor
gičius su mažu komišinu. Ant šešto 
nuošimčio: perku kontraktus arba! 
antrus morgičius. Kas norite greitą 

I ir teisingą patarnavimą pasiskubin
kite.

| F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

GERIAUSIS bargenas North West 
I Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 
' ražas. Kaina $5.600, cash $800. Atsi
gaukit: J. K. BRUCE. 745 N. Harnlin 
Avė., Kedzie 7891.

Lietuvių atydon
Mes turime keletą gfer.ii apsimo

kančių 2 flatinių namų, kuriuos 
parduosime nebrangiai. Tik Įmo
kėti $1500, o’ kitus kaip rendą ir 
galit turėti savo modernišką 2 tin
tu namą, murini, netoli 71 St. ir 

j \Vcstern. Atvažiuokit ir pamatykit 
j tuos gražius namus. Tik keletą do- 
1 lerių investavus, vėliau uždirbsite

2 FLATŲ munhis namas, 5 ir 5 daugiau.
kambariai, beveik užbaigti. Miegoji- ■ Southvvostern Realty Co., 

. 7149 S. Western avė.
Hemlock 3900—01—4)2

...A ..11—!---------------„IJgĮJ’gĮUSaBUJ.'LlL'lgl

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

pirmiausia.
H. EPŠTEIN, 

155 Nn Clark Si.
820 Central 6260'$15,000. 7604 So. Winchester Avė

1 mui porčiai. Įmūrytos maudynės, ug-! 
! niavietės, brukuotos gatvės, kaina!

2- RT MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai*
Paskola suteikiama 

j vienų dienų 
Perkame real estate 

, kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.06 

3804 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.

TURIU pinigų investavimui Į 
'liattel morgičius, mėnesines mo
kamas notas, mašinas, fikčerius, 
bekernes, restaurantus, bučernes 
ir kitus biznius. F. BOLANI) 7th 
fl„ 215 W. Randolph st. Franklin 
3146.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60 
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius.

SAVININKAS apleidžia miestą tu- 
. ri parduoti 5 kambarių murinę rott-
• age, pečiu šildoma, 20x20 garadžius. 
Brukuota gatvė ir ėlš^Gera transpor-

• tacija. $2,000 įmokėti, kiti kaip ren
da. 7205 So. Grecn St.

! NAUJAS paskutinės mados 5 kam- 
1 b^rių bungaloiv, fumace apšildomas, 
; 2-jų karų garadžius, tik $6500, ma
žas įmoi / “* ‘

i Priimsiu lotą. CALLISTER and 
EDWARDS, 3155 N.‘ 73rd Avė.

1------------------------ i------------------------
4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 

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

PARDAVIMUI 8 apt. namas po 4 
kambarius, mūrinis, pečium šildomas, 
netoli California ir Flournoy, rendų 
$2000, kaina $14000, išmokėjimais. 
MADDEN BROS'., 140 S. Dearborn St

Aš turiu 3-3 aukštų mūrinius na
mus, kurie randasi 901-3 W. 19th St. 
ir 900 W. 19th Pi. Parduosiu pigiai 
tik biskj įmokėjus. Pasimatykit su 
savininku. 3635 Douglas Rlvd., Craw-, _ J., -—--r r-----------T7,’’ . .. . ’ , h<*viiuiiixm. l'UURian n

•zas irnokėjimas, likusieji kaip renda. for,j 9938. m R. STOREN.

TIKTAI biskj įmokėti nupirksite 
gražų 6 kambarių namą, karštu van
deniu 'šildoma, gerame stovyje, aplei
džiu miestą. 5624 Windsor Avė., ne
toli (Jentral.

EXTRA . EXTRA
$1000 cash, kainą $4600, 6 kam

barių bungalow, karštu vandeniu 
šildomas narnas^ Bridgeporte — Bar- 
genas. , ,

$1000 cash, kainu $6500. Mūrinis 
namas,’ 2 karu garažius, taip pat 

' Bridgeporte—Bargenas. Arba ką tu
rit mainyti. C. K. V., 3404 So. Mor-

, gan Si., Yards 1571. *

LIETUVIŲ ATYDON
Mes turime 2 flatų namą Mar- 

ųuette Manor, tai geriausis bargenas 
kokj kada turėjom. Tiktai $1500 cash. 
Jei norite gero investmento, pasima
tykit su manim šiandie. Savininkas

Hemlock 4900

ROYAL FINANCE CORPORATION ko nors geresaio.
11 So. La Šalie Street 

Central 2665

1NVESTORIAI
Mes turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir apt. namų 
South Side, 2 flatinių ir krautuvių. 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote

H. J. COLEMAN 
5857 S. Sftite St.

Tel. Wentworth 5702
Jei jums reikalingi pinigai

CO. ;
uf 2V .>—to. ir lengvais B-no- j K V

š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179. -

Tni im.kulinsim mm $50 iki $300 'PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME tai paskolinsim nuo $oO iki , BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe

CICERO. Parsiduoda bučernė ir 
grosernė, vieta gera. •

1314 So. 49th Ct.

kėjiitrais. Be jokio komišlno.
S. OSGOOD, 

2231 W. Division st. 
Tel. Armitage 1199.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

PARDAVIMUI grosernė, biznis la- t .
bai geras. Parduosiu pigiai. 732 W. Ar jums reikia/pinigų I9th St., Tel. Roosevelt 4889. A n. « H fe .

Padėkavonės Dienai?

BR1DGEPORTĄS, tai lietuvių cen
tą as. Gražiausias nąmas 2 po 6-6, 
karštu vandeniu Šildomas, tik beliko 
kelios dienos parduoti ar išmainyti j 
lotą, automobilių Sedan, mažą narna 
ar formą. Savininką galima matyti 
po 6 vai. vak., Subatoms po 3 vai. vak. 
o nedalioms visą dieną. ANTON 
STUKAS, 3211 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių apielinkėj, labai pigiai. Arba mai
nysiu i namą. 1739 So. Halsted St.,1 
Box 1002.

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
krautuvė, I 
Priežastį patirsite ant vietos. Maty- 
kit savininką nuo 5 iki 10 vakare.

4651 So. Hermitage Avė.

radekavones Dienai 1 ---------------- - ---------------
KUOMET JUMS REI"j Jei jus'norit gert? pirkinio real es-

KIA PINIGŲ
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond &

tate, pamatykit šį modernišką 4 fla
tų namą, įmokėti $8000 ir po $150 Į 
mėnesį. Mėnesiniu Įplaukų $315. Nau
jus namas 2 blokai nuo transporta-

HMUI cigarų ir kendžių »< , _ oijos. Pamatykit šiandie, kaina $33,-
labai pigiai, pigi renda. iVLOrt^'H^'O Oi ^RRlZdVlOR . 000. Savininkas 6766-76 Onarga Avė. 
•atilsite ant vietos. Maty- 1618 W. 18th St. cor. Oxforcl St., Belmont 0732.

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavl- 
pastatomos liampos. miegruimio pa-1 mui bučernė ir grosernė, nauji fikče- 
tiesalas ir paveikslai. riai, daug ftako. biznis cash. Parduo-

MARMON WAREHOUSE siu labai lingini, nes turiu apleisti
6140-42 Cottage Grove Avė. , biznį ir važiuoti j tigonbutį. 
Atdara vakarais ir nedėlioj 1833 So. Halsted St.

I. F. DANKOWSKL Prez. 
C. J. DANKOWSK1. Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos, Greitas 
patarnavimas.

DIDELES BARGENAS. Greitai 
pardavimui 2 flatų muro namas 5 ir 
6 kambariai, ant 2 lotų, fu mace šil
domas, 2 karų garadžius. Kaina $11,- 
800. Namas randasi 5831 So. Sanga- 
mon St. >

Savininkas.
Tel. Prospeet 5736

.TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalosv randasi netoli, 

69 St. ir Arlesian t avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų 
bungalovvs, net po $6000.

Frank T. Hinkamp, 
7918 S. VVestern avė.

Republic 4900

ATYDOS
Bilo namas šioje grupėje 

£1500 cash, kitus kaip rendą.
UŽ

už mu-

mu-

7 kambarių re

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis bungalow, 5 kambarių, 30 pėdų 
lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1’me
tų senumo, kaina tik 
jimais. F. A. RAMSEY, 
ington St.

$7500 išmokė-
133 W. Wash-

KAINA NUPIGINTA IKI $7000
Savininkui reikia pinigų, kad iš

gelbėjus savo Minncsotos fanną nuo 
patekimą Į kreditorių rankas. Par
duosiu 2 ankštų namą, 4236—40 
Ogden avė., yra I 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, mėnesinių ren- 
)dų $305. Tas namus pirktas birže
lio mėnesyj, 1926 už $12,000, kas 
nors gali nupirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiūrėki! tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas, Naujienos, Box 1000,

arba telefonuokit shvininkui
» Austiii/2145

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

\ 5233 Emerald Avė.
Yards 1070

4422 Schubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond PI., 2 flatų 
inis namas.

4454 Byron St 
z.idencija.

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
numinė rezidencija.
' 422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla
tų medinis namas.

5059 Carnten avė., 2 fialų, 4—5 
kambarių, Atsišaukit.

G. EarI Grindie 
4956 N. Kentucky avė. 

Palisade 0029.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis Į vieną mu

sų puikių nubgalow, kurie randasi 
netoli Marąuette Manor, o kitus 
nokėsite kaip rendą. Tai yra pui
ki proga jums apsievventi lietuvių 
listrikte Ir vietoj mokėjus rendą 
>avi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

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

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

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 8787. •

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Šis namus 
suteiks jums geras Įplaukas, rendos 
$180 Į mėnesį. Galim priimti lotą Į 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280. 

CHARLES JARCHOVV

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus —
ATSILIEPKITE
PAS MUS

MŪRINĖ REZIDENCIJA
6425 Morgan St., 9 kambarių re

zidencija, 5 kambariai pirmame auk
šte, 4 miegruimiai ir vana antrame 
aukšte. Aržuolo trimas, karštu van
deniu šildomas plieno konstrukcijos, 
2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas 
dėl 3 automobilių arba trokų, įvažia
vimas iš gatvės ir ėlės. šis namas 
pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. a 
Geras namas žmonėms su bizniu kur 
yra vartojami trokai ir gera vieta 
dėl rooming house. Išmokėjimais pa
gal sutartį.

Telefonuekit Normai 1646

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų medinis namas. 5-6 kambariu, 
cash reikia $2500, kitus lengvais iš
mokėjimais. Agentai lai neatsišaukia. 
6635 Haft St., Newcastle 1912.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Harnlin Avė., Kedzie 7891.

DEL mirties turiu parduoti 2‘ auk
štų medinį namą, 4 flatai, prie 436 
Root St. Išmokėtas, $3000, išmokėji
mais. Veikit greit. Yards 7204.

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis gara

žas, su dideliu “sales roorn”, 5 me
tams lysas, renda pigi, parsiduoda 
pigiai, savininkas mainys ant namo 
arba loto.

5888-35 So. Western Avė.

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000
KAMPAS prie člSs, 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 Į mė
nesi. Atsišaukit 1778 Wilson Avė., 
Ravensvvood 0487.

DIDŽIAUSIS pasiūlymas North 
Side. 3-8 kambarių, 2 karų garažas, 
rendų $3240 j metus. Gausit ir už ma
žų pasiūlymą su biskiu cash. Nehaus, 
1204 Thorndale Av., Longbeach 4562.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porėtus, cementinius 

šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
mąlevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Jlemlock 7969.

5429 S. Ashland Ava.
Arctic Construction Co.

M
General Contractors• ’ * ' ' - - •

>_> i ...j.. x y

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

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

I. J. SCHILLBR A CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—0196

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

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

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

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kampų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, Įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x125, stiklinia’ 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 
bloke prie Mango Avė., Į šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATSON BOND AND MORTGAGE 

z CO., NASTŲCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

SU mažu įmokejimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mū
re bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash.
Namas randasi puik.oje Mar- 
quette Park apielbikėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų .$10,700 Į 
metus. Parduosiu pigini už sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

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

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv 
Heroj* apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Bervyvn, 111., 7 
minutos Čiimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pig: 
kaina. $850(1. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000. kilus kaip rendą.

JOHN. SKALE Jr.<. 
Tel. Riversidc 6097

•Ai

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, Įskaitant 2 kampus, 
iri t Grand Avė., netoli, pabrangs ke- 
'etą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkvvood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
KilįThtrick Avė. % bloko Į pietus 
nuo Archer avė. karų linijas. Ar- 
žuolo medis, furnas Šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viŠkafr, lotas 30y 126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAI), 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 
1272.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, 
kaina $1-1.50(k Įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Saukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalo\v, 5 
bambariu, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
■■rengimai, netoli geros transporta- 
•ilos, tik biskj Įmokėti. HOME 
BUILDERS OF AME1UKA, 184 N. 
Lg Salio St. Central 6925.

• .Hft. -’A .-Sflrt.v. •4! i JKČAūfelft


