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Rygos Kongresas įspėja Lietuvos despotus
Lietuvos emigrantija1 Britų premjeras apie

pasmerkia valdžią
šaukia liaudį kovon prieš engė- 

jus ir informuoja Europą 
apie padėtį IJetuvoj

Chicagos lenkų laikraščiai 
vakar išspausdino šitokį Len
kų Telegrafo Agentūros pra
nešimą iš 'Varšavos:

Rygoje įvykusio lietuvių po
litiniu emigrantą kongreso pri- 
imtos rezoliucijos, kuriomis 
protestuojama prieš Voldema
ro valdžią Lietuvoje. padare 
didelio įspūdžio į visuomenės 
opiniją tiek Lenkijoj, tiek Pa
baltijo kraštuose. I^enkų spau
da sako, kad iki šiol dar nė 
viena emigranti j a nebuvo pa
reiškus tokio galingo pasiryži
mo pelitinei akcijai, kaip kad 
emigrantija Rygoje. Tai esą ne 
verkšlenami maldavimai ir dū
savimai, bet drąsus metimas 
pirštinės priešui ir kartu pasi
ruošimas sujungti visas gyvą
sias tautos jėgas despotų val
džiai Lietuvoje nuversti. Atsi
šaukimas dėl pagalbos tai ak
ėjai įvykinti turės būt visoj 
Europoj išgirstas ir rimtai ap
svarstytas.

4 000 latvių žadą pagalbos
Lietuvių emigrantų kongre

so Bygoje akcija rado Latvijos 
darbo žmonių masėie simpa
tingu atbalsio. Tą liudija pa
reiškimas, jogei keturi iuks- 
tanėiai. latvių yra jau susiorga
nizavę ir pasirengę lietuviams 
padėti.

Kcngreso priimtų rezoliucijų 
reikšmė yra taip galinga, kad 
dagi mažiau painformuoti apie 
padėtį Lietuvoje Europos dip
lomatai iš jų supras, kas toje 
Europos daly dedasi.

Netenka abejoti, kad Rygos 
kongreso njpliucijos įvarys 
baimės Voldemarui, kuris vėl 
stengsis reaguoti į tai, atnau
jindamas terorą Lietuvoje, nes 
tai vienintelė priemonė, kuri 
dar jam liko.

Del Voldemaro politikos, si
tuacija Lietuvoje pasidarė taip 
įtempta, kad nevėliau kaip 
gruodžio mėnesį tas įtempimas 
turės trukti ir situaciją likvi
duoti — sitauaciją, kurią su
kūrė jo [Voldemaro] politiniai 
sėbrai, ir kuri remiasi kvailo
mis tarptautinėmis, pačiai Lie
tuvai žalingomis, intrigomis.

Du prig-ėrė, automobi
liui nuvirtus j upę

NIOBRABA, Neto, lapkr. 10.
Praeita naktį Missouri upėj 

prigėrė Wm. Knight ir George 
Smith, abudu iš Coleridge, jų 
automobiliui ištrukus iš kelio 
ir nuvirtus stačiu krantu že
myn į vandenį. Trečias su jais 
važiavęs asmuo, B. Coleman, 
laimingu budu suskubo iššok
ti iš mašinos, ir išliko sveikas.

Rockefellerio $1,640,000 
franeuzų mokyklai

LYONAS, Franijca, lapkr. 
10. — Rockefellerio Fundacija 
skiria 41 milioną frankų (apie 
$1,640,000) Lyono Universite
to medicinos skyriui perkelti 
į M on plaiši r priemiestį.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Per pastaruosius miestų rinki
mus Anglijoj keturiolika mo
terų buvo išrinktos merais 
(burmistrais).

Europos taiką
Br?idwin garbina hYancijoa- 

Vckietijos susitaikymą kaip 
pavyzdį kitoms tautoms

LONDONAS, lapkr. 10., — 
Kalbėdamas vakar Guild Hali 
rūmuose, kur buvo surengtas 
pokylis naujam Londono me
rui, ('.haries Batho, pagerbti, 
ministeris pirmininkas liald- 
xvin pasakė, kad nors jis esąs 
optimistas, jis vis tik matąs 
milžiniškų sunkenybių, su ka
liomis Anglijai vis dar teksią 
susidurti tiek namie, tiek už
sieny. Tiek esą gera, kad An
glai, Prancūzai, Vokiečiai ir 
Italai, kurie buvę vyriausi ak
toriai vakarykščioj kovoj, šian
die jau kaip lygus ir''kaip drau
gai susieiną ir bendrai veikią 
taikos reikalu.

Baldsvin ypatingai aukštai 
kėlė Francijos ir Vokietijos už
sienio ministerius. įsteigdami 
draugingumo paktus tarp tu 
’viejų valstybių, Briandas ir 
Stresemannas įsuvaidinę didį 
vaidmenį taikos darbe ir davę 
pavyzdį visoms kitoms Euro
pos tautoms.

Kalbėdamas apie Rusiją, Bri- 
ų premjeras pasakė, kad Ang

lijai visai galvos neskaudu dėl 
o, kokia valdžios forma Rusi- 
c;. .k i sovietų valdžia pane
rtu laikytis paprasto tarptau

tiniuose santykiuose padoru 
mo, susilaikytų nuo maišymosi 
* sv timos valstybės naminius 
reikalus ir atsižadėtų intrygų 
r nedraugingumo politikos, tai 
Anglija nesisuktų nuo atsiei
simo normalių santykių su 
Maskva.

Sovietai pasmerkia 
‘ris šnipes sušaudyti

T1RASPOLIS, Ukraina, lap
kričio 10. Ukrainos soviete 
teismas pasmerkė sušaudyti 
ris asmenis, rumunus, kurk 

buvo kaltinami dėl slapto at
vykimo iš Rumunijos į sevieti- 
ją šnipavimo tikslais.

9  _ •

Italų rašytoja laimėjo 
Nobelio prizą

ST( )Kl IOIJMAS, Švedija, lap
kričio «)0. švedų Akademi- 
a šiandie Nobelio 1926 me
lams dovaną už nuopelnus li
teratūroje pripažino Italų ra
šytojai, sinjorai Gražia Deled- 
da.

lai jau antra moteriškė 
puma Nobelio dovaną z už lite- 
’aturą. Pirma buvo švedų ra
šytoja Seimą Lagerlof.

Išgelbėjo jurese aštuo
nis jurininkus

NORFOLK, Va., lapkr. 10.— 
Praneša, kad jūrėse, 250 my- 
’ių į pietų rytus nuo Cape Hen
ry, garlaivis Gulflight užėjo 
sudužusį škunerį su aštuoniais 
įgulos žmonėmis. Žmonės bu
vo išgelbėti.

Filmos kaip mokymo 
priemonė Francijoj
PARYŽIUS, lapkr. 10. -Se- 

natas patvirtino sumanymą 
vartoti krutamuosius paveiks
lus kaip mokjTno priemonę vi
sose Francijos mokyklose, pra
dedant nuo vaikų darželių iki 
aukštųjų mokyklų.

Dar apie socialistų 
laimėjimą Readinge

Stambus Pennsylvanijos pra
monės miestas laimėta socia
listų ir unijų vienybės dėka 

I _______
BEAD1NG, Pa., lapkr. 10. 

įvykusiais čia praeitą yntradie- 
nį miesto rinkimais socialistai 
laimėjo pilniausią pergalę ant 
susijungusių kapitalistinių par
tijų, rcpublikoną ir demokra
tų. ' Buvo išrinktas visas išti
sai socialistų partijos tikietas, 
su J. Henry Stumpti, kaip 
miesto meni (burmistru) prie
ky.

švietimo komisijos (board of 
education) nariai taipjau iš
rinkti socialistai.

Socialistų i>artijos kandida
tai buvo uoliai Readingo darbo 
unijų remiami tiek morališkai 
tiek finansiškai, ir tos vieny
bės ir solidarumo tarp socialis
tų ir darbo unijų dėka buvo to
kia pilniausia darbininkų per
galė laimėta.

Reading yra ketvirtas pagal 
bduma pramonės miestas 
Pcnnsylvanijos valstijoje, turįs 
viso 112,700 gyventojų.

Darbo unijų judėjimas čia 
yra labai stiprus ir pažangus, 
ir tam judėjimui daro didelės 
’trkr.s socialistai,, kurie patvs * 
yra tų darbo unijų nariai.

Buffaloj socialistas iš
rinktas tarybos pirmi

ninku
•BUFFALO, N. Y., lapkr. 10.
Vitu s socialistų partijos or- 

"rmzacija kandidatu į miesto 
tarybos pirmininką buvo pa
stačius buvusį miesto komisio- 
nierių drgą Franką F. Per- 
kinsą, kurs per įvykusius pra
eitą- antradienį balsavimus ir 
buvo ’ • dauguma iš
rinktas. Drg. Perkins gavo 71,- 
553 balsus, tuo tarpu kai jo 
’uržuazinis oponentas gavo 
51,559.

Priešrinkiminės kampanijos 
metu j Buffalo buvo atvykęs 
-o.'irT^tns M’ihvr/uVi'b’s mies- 
’o meras Daniel W. Hoan, ku
ris nemaža padėjo agitacijoje 
iž drgą Perkinsą. .

Stipriai padrąsinti šiuo hi- 
mojimu, Buffalo socialistai da
ba’1 planuoja jau ateinančiuose 
Hrkimuose drga Perk irisą sta
tyti kandidatu į miesto merus.

Sovietai grauš iš Kana
dos 10,000 arklių

QUEBEC, Kanada, lapkr. 
10, — 1928 metais navigacijos 
-’czomAiš Kanados bus išga
benta į Leningradą 10,000 ar
klių, sovietų valdžios užpirktų.

ITALAI KAUJASI

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 10.
Italų “gengių” tarpusavio 

kova čia v€4 atsinaujino. Pra
eitą naktį buvo trijų nepažįs
tamų vyrų nušautas Charles 
Palmizano, Long Fruit kompa
nijos pirmininkas.

NETIKRI BANKNOTAI

Tauragės apylinkėse šiomis 
dienomis pasirodė netikrų po 
100 litų banknotą. Padirbtieji 
banknotai labai skiriasi nuo 
tikrųjų: jų popiera 3aug pras
tesnės rųšies ir visas piešinys 
daug šviesesnes spalvos negu 
tikrųjų.

! Nikaragvoj vietų rinki- 
raus laimėjo liberalai

Balsavimų vietos visur buvo 
J. V. kareivių prižiūrimos

W AS HI NGTON AS, lapkr. 
10. Kontradmirolas Sellers 
praneša laivyno departamen
tui, kad per ką tik įvykusius 
Nikaraguoj vietų rinkimus vi
sur 1‘stanibia dauguma” {lai
mėję liberalai. Neramumų per 
rinkimus niekur nebuvę. Chi- 
nandega, Ixx>n, Managua, Ca- 
razo, Granada, Esteli, Jinctega, 
Matagalpa, Chontales ir Nue- 
va Segovia departamentuose 
(apskrityse) balsavimų vietos 
buvę bendrai nacionalinės 
'Tvaid jos ir Jungtinių Valsty
bių laivyno kareivių daboja
mos.

Neteisėtumai per 
rinkimus New Yorke

>■.............. • ■■

kriidistų teisėjas Panken pra
laimėjo dėl balsų vogimo;
14 asmenų areštuota

NEW YORKAS, lapkr. 10. 
žynius socialistųdarbuoto

jas, Veisėjas Jacob Panken. per 
’huos rinkimus buvo Tani ma
ny Hali [politinės New Yor- 
>o demokratų mašinos] kandi
dato Abrahamo Haravvitzo su
muštas.

ISiociaUstų partijos kandida- 
ai praeito antradienio balsa- 
/imuose, Ne\v Yorke laimėjo 
Irugybę balsų, liet gausą tų 
balsų suvogė Tammany Hali 
įlašina. Teisėjas Panken gavo 
15,000 balsų, bet jo oponentas 
š Tammany Hali laimėjo 2,- 
500 balsų, daugiau. Socialistų 
kandidatas Solomon pralaimė- 
o vos 127 balsais,

i

Balsavimų vietose per šiuos 
•inkimus buvo bjauriausių ne
teisėtumų ir balsų vogimų. 
Del tokių neteisėtumų antrame 

• r k imu distrikte, kuriamo tei
gėjas Panken vėl kandidatavo, 
»au areštuota keturiolika as
menų. jų tarpe trys rinkimų 
valdininkai.

Teisėjas Panken žada reiką- 
lauti, kad butų padaryta balsa
vimų revizija.

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

♦

Gali būt lietaus; nedidelė 
t< mperaturos atmaina; stipro
kas, daugiausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 41° ir 60° F.

šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 4;34. Mėnuo teka 6:01 
vakaro.

Trys sovietų valdini n- 
kai pasmerkti mirti

Buvo kaltinami dėl suktybių ir 
valdžios turto vogimo

MASKVA, lapkr. 10. Auk
ščiausias teismas Brianske pa
smerkė sušaudyti tris buvu
sius valdininkus, Borodovskįį 
Kulibanovą ir Poricą, kaltina
mus dėl suktybių ir vagysčių. 
Du buvo nuteisti dešimčiai 
metų, o kiti trumpesniems ter
minams kalėjimo. Penki kalti
nami dėl tų pačių nusikaltimų 
buvo paleisti be bausmės.

ši Briansko byla traukėsi ar
ti metų laiko. į ją buvo įvelta 
daug asmenų.

Trockis genamas iš 
komunistų partijos

Kartu su juo genami Zinovje- 
vas, Kamenevas ir Smilga

MASKVA, lapkr. 10. Ko
va tarp sovietų valdžios jėgų 
ir opozicijos pasiekė viršūnės: 
Maskvos komunistų , partijos 
vykdomasis komitetas nutarė 
tuojau pastatyti centraliniam 
vykdomajam komitetui klausi
mą dėl išmetimo iš komunistų 
partijos Trockio, Zinovjevo, 
Kamenevo ir Smilgos.

Maskvos komitetas matė rei
kalo šitokį žingsnį daryti dėl 
to, kad per pastarąją dešimties 
metų bolševikų revoliucijos 
sukaktuvių šventę opozicija 
bandė organizuoti kontrdemon- 
straciją.

KIAULIŲ PRAMONĖ LIE- 
TUVO.IE

KAUNAS. — Specialistų ži
niomis, Lietuvoje yra augina
ma rnie pusantro milijono 
kiaulių. Iš šito skaičiaus par
davimui eina dar labai nedide- 
’e dalią, būtent nuo 70,009 iki 
100,000 galvų.. Bekonų 1926 
metei’s Eiguvoje pagaminta 
dkr tik apie 250,000 kilogramų 
vieno milijono litų vertės, šie
met bekonų skaičius bus kiek 
didesnis, šiuo metu “Maisto” 
bendrovė supirkinėja kiaules 
gclžkelio stotyse po visą Lie
tuvą.

BANDITAI IŠSINEŠĖ $35,000
BANKO PINIGŲ

IRONTON, Minn., lapkr. 10. 
— Keturi ginkluoti banditai 
Čia puolė First National han- 
ka ir paspruko automobiliu su 
$35,000 banknotais ir auksu.

U-RRANA, 111., lapkr. 10. — 
Teismas ' nuteisė Illinois Or- 
cbard kompaniją sumokėti vie
nai moteriškei, Lenai Krutans- 
ky, $10,000 atlyginimo. Kru- 
tanskienės vyras buvo tos kom
panijos vežimo užmuštas.

MILWAUIKEE, Wis., lapkr. 
10. — Šiandie čia sustreikavo 
keli šimtai Cudahy vidurinės 
mokyklos mokinių.

Kasyklų darbininkų! Referendumas Lat-
streikas Coloradoje

Daro žingsnių • prie sutaikymo; 
angliakasiai tenkintus Jack- 
sonvillės sutartim

DENVER, Colo., lapkr. 10.— 
Pagaliau lnc|ustrial) Workers 
of the VVorld (L W. \V.) orga
nizacijos iššauktas iv vedamas 
Colorados kasyklų darbininkų 
streikas tapo pirmą kartą kito 
organizuotų darbinSukų kūno 
--’!)(n ve r Trades and Labor 
Assembly pripažintas..

Denver Trades and Laboi 
Vssembly šiandie priėmė rezo
liuciją, kad šimtas įžymesnių 
piliečių prisidėtų prie anglia
kasiu pakelto sumanymo savo 
skundus pristatyti masiniam 
mitingui, po gubernatoriaus 
Adamso vadovybe..

Angliakasiai taipjau ragina
mi savo reikalavimus samdyto
jams pristatyti per valstijos 
industrijos komisiją.

Kiek girdėt, angliakasiai bu
tų patenkinti .Jacksonvillės su 
tarties algų nerma, kuri pati
krina $7.75 dienai, astuonias 
valandas darbo ir penkių dar 
jo dienų savaitę.

Coloradoj angliakasiams mo
kama ne nuo dienos, bet nuo 
tonažo. Tardymai parodė, kad 
’> ūdra’ kasyk’ų darbininkas 
Coloradoj gauna nuo $1.20 iki 
$12, tečiaus tokių, kur gauna 
$12, labai maža.

N ikaraguos mai štiniiv 
kai užmušė du J. V. lai

vyno aviatorių
MANAGUA, Nikaragua, lap. 

10 Iš Ocotalo gauta praneši 
mas, kad du Jungtinių Valsty
bių laivyno aviatoriai, Įeit, 
riiomas ir serž. Dovvdell, ku
rie buvo išskridę maištininkų 
žvalgauti, buvo pastarųjų už
mušti. Žvalgų aeroplanas bu
vęs nukritęs tarpkalny ir su
dužęs, bet aviatoriai išlikt 
sveiki. Netrukus jie betgi bu
vę nikaragiečių maištininkų už
pulti ir Užmušti.

» •» "n ' ' L—— ’

PROHIBICI.IA “ŽYDI”

DETROIT, Mich„ lapkr. 10.. 
— Federa.liniai agentai susekė 
;r suėmė šauniai įtaisytą deg
tinės varyklą ir stambų degti
nes sandėlį, vertės bendrai 
apie pusę miliono dolerių.

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys ift daugelio kitų prfežaBėių, kurios nrftraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

w ’. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
si.ibtžjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacilos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patamavitną.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS. 3210 S. Habted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 1201 h St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS

vijoj žydų klausimu
Del fašistų puolimo naujo pi

lietybės įstatymo, klausimas 
bus žmonių išspręstas

RYGA, Latvija, lapkr. 10.-— 
Nežiūrint, kad prieš kiek laiko 
Latvijoj jau buvo priimtas įs
tatymas dėl žydų pilietybės ir 
tas klausimas, rodės, jau buvo 
išspręstas, dėl latvių nacionali
stų puolimo seime, valdžia nu
tarė dabar žvdų klausimą pa
vesti visuotinam žmonių bal
savimui (referendumu).

Nacionalistų [latvių fašistų] 
frakcija seime įnešė rezoliuci
ją, reikalaudama, kad priimta^ 
sai pilietybės įstatymas butų 
panaikintas dėl tos priežasties, 
kad, girdi, žydai pasigrobę val
džią ir valdą kraštą, socialistų 
padedami.

Latvių ministeris pirminin
kas Skujenieks, socialdemokra
tas, atsakė, kad nacionalistai 
nepatenkinti, iš tiesų, ne pilie
tybės įstatymu, bet jie įtūžę 
dt 1 to, kad demokratinė žydų 
mažuma per pastarus rinki
mus į krašto seimą rėmė so
cialdemokratų kandidatus.

Aviatorius žuvo aero
planams susidūrus

NORFOLK, Va., lapkr. 10.
Netoli nuo Norfolk County 

klubo vakar užsimušė aviato
rius Įeit. Nelson, jo aeroplanui 
susidūrus ore su kitu aeropla
nu ir nukritus žemėn. Antra
sis'aeroplanas išsilaikė ore.

IŠTRUKO Iš KALĖJIMO

MA’BION, 111., lapkr. 10. - 
Iš vietos kalėjimo praeitą nak
tį pabėgo Harvey Dungy, pa
smerktas Birgerio mušeikų 
“gengės” narys.

KAUNAS. Žinomas kino fil- 
mistas C. G. Lukšis spalių 20 
dieną išvyko j Ameriką, kur 
su savim išsivežė 3,000 su vir
šum metrų filmų iš Lietuvos 
gyvenimo, šias filmas sudaro 
prezidento Smetonos kelionė po 
Lietuvą, kariuomenės dalių 
šventės, įdomesnės ir gražes
nės Lietuvos vietos ir t. p.

šias filmas iLukšis demon
struosiąs Amerikoje lietuvių 
kolonijose,- o geresnes iš jų 
žada atiduoti Amerikos ki
nams.
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Penktadienis, Lapk. 11,/27

’erėjunas

Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

(Tęsinys)

Kitoj gatvėj ^Įžiūrėjom į 
LiT.žų žydelį. Užkalbinom an- 
Lličkai. Kalba gerai. Išsikal- 
l.cjus, pasirodė, kad ir jis pa
eina iš Lietuvos ir moka lietu
viškai kall>ėt, tik jau žodžių 
trūksta. Sako, jau pamiršęs 
ms keturi metai kaip netekę 
kalbėti. Paeina iš Butrimonių, 
Vilniaus rėdybos, dabar Aly
taus apskričio. Gana simpa
tingas ir prijaučiantis žydelis; 
davė adresą siuvėjo, taipgi žy
delio ir sakė, kad tikrai gau
siu ten darbo, o ir angliškai 
susikalbėsiu. O esą kaip gau
siu darbą, tai čia busią ge
riau, kaip Amerikoj. Mėnuo 
laiko atgal ir jis buv^s Ne\v 
Yorke, tai prastai siuvėjų dar- 
bai eina, tankiai streikuoją.

Susiieškojom nurodytą vietą

turi 
kad 
pas 
turi 
yra,

dą. O su kepėju tai iki sute
mos vaikščiojom po miestą nuo 
vieno pas kitą, pas įvairius ke
pėjus ir nieko nelaimėjom.

Iš ryto teko bat pas Ameri
kos konsulą. Mat kilo ginčas 
apie Lietuvos konsulą M 
koj. Vieni rokuoja, kad 
būt, kiti sako, kad nėra, o 
sužinoti, tai patarė nueiti 
Amerikos konsulą, tai jis 
visų adresus, lai pasakys
ar , ne. Tuo reikalu ir atsi
dūrėm pas konsulą. Jis liepė 
eiti pas atašė. Paklausiau pas 
aną, ar yra Lietuvos konsulas, 
sako, nežinau ir liepė eiti 
pas konsulą. Atsakius, kad 
konsulas atsiuntė į čia, peržiu
rėjo visus adresus, spaudinius 
ir ranka rašytus ir 
nėra tokios įstaigos" 
lyje. Klausė kam 
tokia atstovybė, gal 
pagelbėt. Atsakėm,
atvykę iš Europos į Meksikos 
miestą ir norėtumėm 
kį nors darbą, tai mažir pain
formuotų, • kur galima gaut 
darbas, nes čia gauti darbas 
sunku. Bet kur tu išmokai 

albėt? Gal buvai 
Valstijose? klausia

Tai 
ne
kas 
Eu-

sako, 
šitoje ša- 
reikalinga 
jie galėtų 
kad esam

rasti ko-

Jungtinėje 
manės. Buvau, atsakiau, 
kas, ar ten negerai, darbų 
ra, kad j čia atvažiavai; 
ten girdėt? Sakau, kad iš
ropos atvažiavau, lai nežinau 
kas ten girdėt. O ar senai kaip 

Jau bus 
ar nenorč-

dasigaut. 
tiesa, kad 
ir norėtu- 

darbą šioj
Pataria važiuoti į aukso

Ameriką apleidai? 
šeši metai. Sako, 
tum gryšt atgal? 
sakau, bet sunku 
Nusijuokė ir sako: 
sunku. T<xlel tai 
me susirasti kokį 
šaly,
kasyklas į Pacifiką, pasakoja, 
kad len Amerikos kompanija 
valdo tas kasyklas; išrašė ir tų 
kompanijų adresus. Padėka- 
voję išėjome, o jis palinkėjo 
gtro pasisekimo.
Protestas prieš Sacco-Vanzettl 

žudymą
Rugpjūčio 10 d. — Anksti 

rytą keliaus, prisirengiau prie 
darbo, ir laukiu iki devynių, 
kol atidarė krautuvę, 
šmakšt į vidų, 
landos, sako, 
pas draugus, 
žiuri ir klausia; 
giau darbą,
valandą atostogų gavau, 
valandos nulydi ihfciugai pas 
krautuvę. Aš į vidų, o jie at
gal. Man sako, kad ateičiau 
po piet. Šokau vytis drau
gus, bet jau nesugavau. At
sidūriau vidurmiestyjs. Išmu
šus dešimtą valandą, matau ne
paprastą reginį: stovi ant vie
tos 
liai, 
rosi

Ateisi 
(i ryšiu
Tie

As ir 
už va- 
namo 

nustebę
ar jau užbai- 

Paaiškinau, kad 
Už

/ i (
gali važiuoti, — pinigų tiek darbą gavo tai panČinkas par- ten nė karščio, nė kitų sąlygų, f 
nėra. Reikia šimto astuonių dąvoja,—policistų, žandarų va-.Taip ir apleido sparnus ant vie- 
dešimtų dolerių. Dabar pasi- rinėjami. “ , _ "L 1__Z.
rinko Venezuelą. Buvo pas laisniai, o jie sako, kad ne už-'gatves, tik nepatinka, kad ta 
Čecho-Slovakų konsulą, tas įdirba ant laisnio, — jie sako* pati gatvė nuolatos maino sa- 
jiems ten ir nurodė. Sako ten,| 
naujus naftos fabrikus atida
rė, tai jai ten negausit darbo, 
tai niekur nerasit; ten ir do
leriai vaikštą ir gerai uždirba.

Pas Meksikas lietuvius
Kugplučio 14 d.—Po pusry

čių aplankiau Meksikos nacio
nalinį muzejų. Nieko,, rodos 
ypatingo. Tik jau šventųjų, 
šlventųjų, devynios gaDylzėk,— 
atrodo daugiau kaip danguje. 
O stovylų milžiniškų ir mažų 
stovylėlių, ne tik Jėzaus ir

Mat, reikia turėt tos. Mieniojam tad Meksikos!

rosi. Paklausus betfci atsikvo
ši, ir sako, kad tai protestas. 
Šiandie esą visas pasaulis pro
testuoja prieš Amerikos val
džią, kuri nori nužudyt du 
darbininkus, Sacco ir Venzetti. 
Tai stovės penkiolikę minučių. 

Po piet betgi pradėjau dirbt.
Darbo! darbo! 

-----------------------------—- ------- - i--------------- ’

Rugpiučio 11 d. -- Nitko y- Marijos, bet visokių vyskupų, | Begeriant arbatą pribuvo da 
patingo, pusę dienos dirbau, o I 
mano draugai darbo i____
du. Kur tik nueina, ką tik su- paveikslų 
sitinka galinčius susikalbėti, i mas,— nuo didžiausio iki ma-'tų lenkų pasakė tai: Tokia 
visi vienodai atsiliepia, kad blo- žiausio visokių šventųjų dan- Europa, kokia dabar ji yra, ne- 
ga padėtis Meksikoje, ir dar- gaus gyventojų ir buvusių šios egzistuoti. Po karo pasi- 
Lo niekur nėra. Kiti net sako, .žemės griešninkų. Altorių, darė daugybe mažų valstybių ir 
kad turbut kitos šalies niekur' koplyčių papuošimai ir kitų visos laiko perdaug didelei ar* 
nėra, kur taip darbo truktų, šventų instrumentų,1 apstumas'niijas. Jos ilgai negalės išlai- 
kaip Meksikoje. Didelė dau-. taipgi nemažai vietos muziejų- kyti tas armijas ir turės bank- 

i’rutyt. Kad išvengus to suiri- 
““i, turi Europoje .vykti dide
lė permaina ir kad Europa tu
ri tapti viena suvienyta didele 

radau, kurios Ypatybe. Dabartinėje gi 
moj ji negalėsianti ilgai 
vent be katostrofos.

lisenco. Daktaras suramino vo vardą ir kas protarpis vis 
mano draugus, kepėją už tik r i n-' kitaip vadinasi ir skaitosi 
damas, kad gaus darbą, tik tu- kita gatve.,
ri palaukt. O kitiems pasiūlė! Tuo taniu kelionė bus baig- 
ant rytojaus važiuot į girias 
medžių kirsti. Po tam paren
gė stulą ir visus pakvietė prie 
arbatos. Pirma arbatos visiems 
da po stiklinę vyno užfundino.
Užgerdamas vyną pasakė linkė
jimus visoms mažomsioms tau
toms vienybės su Lenkija, ben
dros pagelbos, taip kaip ir mes| 
čia gelbstint vienas kitą kuo 
galėdami.

ta.—Perėjūnas.
(GALAS)

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN”

Vartok i t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakfelio

j kunigų ir kunigėlių, ir barzdo- trejetas lenkų. Juos ir pasodi- 
nesuran- tų tėvelių krūvos. O visokių no prie arbatos. Nukrypus',

i didumas ir gausu- kalbam link politikos,. viens iš 
mas,— nuo didžiausio iki ma-’tų lenkų pasakė tai1: Tokia

guma pataria jiems gryšti at- Jc užima, 
gal, kol da pinigai nepraleisti 
ką atsivežė pasirodymui.

Kaip ateiviai prisitaiko
Rugpjūčio 12 d. — Dirbau 

per dieną, bet kiek uždirbsiu,' 
lai nežinau, nes baisu klausti, 
kad ne atimtų ir darbo, 
šiaip tai vis manai, 
nors uždirbsi.
’ Mano gi draugai tai vis 

tuo pačiu pasisekimu klampo
ja gavėmis ir niekur darbo ne
randa. Vienas ruskelis. ką 
buvo likęs nuo farmą, tai šian
die atgal į Rusiją išvažiavo, 
keikdamas Meksiką ir tuos, 
kurie prąmanė važiavimą i 
Meksiką. Vakar pradėjo dirb
ti vienas žydelis, taipgi kartu 
atvykęs iš Varšavos.

Vakare nuėjom atlankyt kitų 
žydų, kelionės bendrų. Du iš 
Augustavo prisipirkę už liku
sius pinigus tavorų rytoj va
žiuoja į Zakatekos miestelį 
taurgavoti. Vienas taipgi gryš- 
ta atgal į Varšavą.

Šiandie mano 
laimėjo, kad surado 
lietuvių, kurie jau po 
daugiau metų gyvena 
koj ir tik nesenai da 
dirbt ji Kiti
kaip dirba, 
tik amerikiečių šelpiami mito. 
Kiti išbuvę pustrečių metų 
grįžo Lietuvon, palikdami čia 
šeimynas,— tai su prisiųstais 

žadėdami 
pinigų parsi-

Po piet vykom pas Meksi- JP°' 
kos lietuvius. Ten pasikalbė
jom apie Meksikos bėdas. Vie-

I na žmona ten
I * *vyras išvažiavęs į Lietuvą su 
prisiųsta iš Amerikos -laivakor-

• te. Ji pati laukia prisiunčiant
OI laivakortės, nes vyras kaip iš-

Kad M l vadavęs jau penki mėnesiai ir
sakosi gerai Kaune uždirbąs, gm sužinoję apie girios Įgidėtį, 
O mano draugai, tai vis apie a,tsisakė važiuoti ten, nes labai 
darbus teiravos. , karšta ir geltonasis drugis pa

gauna. Nuo važiavimo į Ve- 
P-as Burneiko sumanė nu-(liezueią ar Columbią pertarė 

vesti pas lenką daktarą, kuris | vjerias rusas, iš ten parvykęs, 
čia pasižymėjęs savo i-odomis ir Jls snko< knd jie ne dalaikys 
patarimais ir lietuvius skaito- 
“naši liudzį”, tai gal jis suras1 << 
kur kokį darbą ir dėl jų.

Pas lenkus

Nėr kur važiuoti
Rtigpiučio 15 d.—Mano

su

draugai tiek 
daugiau 
tris ir 
Meksi- 

pradėjo
jau puse metų 
O šiaip visi tai

draugai pra- 
i Argentiną.

pinigais iš Lietuvos, 
uždirbę Lietuvoj 
traukti iš šeimas. 

Nuo čia mano 
dėjo ieškot kelio
Mat, kepėjas metus ten jau yra 
gyvenęs ir sakosi pusėtinai už
dirbęs. Iš Argentinos pagry- 
žęs namo, rengėsi važiuoti Ka- 
nadon ,ten užsidarius durims 
pasuko į Meksiką. Tai šie lie
tuviai ir ragina gryšt atgal, ko! 
pinigai neišeikvoti, ba vėliaus, 
sako, bus taip,

Rkigpiučfo 13 
nieko ypatingo, 
sužinojo, kad į

kaip ir jiems, 
d. ,—.šiandie 
Mano draugai 
Argentiną ne-

for
gy-

M

d ra ti

B AVĖ p

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab-

Vakare ir atsidūrėme 
viršminėta daktarą. Jis 
daktaras chemijos. Viso 
buvom devynios štukos. Iš

atrodo kokių 
metų, gana 
prijaučiantis.

pas;

pri-

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant inor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą

let’o, tai jus dar negaunat tik- 
•ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
Ir užrašomas gydytojų virš dvi
dešimtu penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

Kiekvienas .nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai- 

I nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
' taipgi parduoda buteliuose po 

24 ir 100.

NaujiElectric Radios 1928
Brunswick — Radiola, Freshman, 

Atwater Kent Harvard
Del katrų jums šviesos saketas aprūpins visą spėką, 

Nereikia nei baterių, nei vandens, nei rūgščių 
nei baderio, tiktai prijunk prie elektros

Šita
Freshman Phonųgrafas 
ir Radio krūvoje auto
matiškas ir su elektra 
patsai užsisuka, kai
na .......   $350
Toksai pat tik vie
na Radiola už...... $250

graži Radiola Šitas 
man 
Kent
mas 
visu v uz ..

šešių tūbų Fresh- 
arba Atvvater 

Radio prijungia- 
prie elektroj su 
pritaisymu tiktai 
.......... ......$119.00

Atwater Kent 6 tūbų 
vienu Kontrol už $49.00

Freshman 6 tūbų arba 
Atwater Kent už $49.00 
Radiola 6 tūbų vienu 
Kontrolu už......$69.00

ži u ros daktaras 
penkių dešimtų 
simpatingas ir 
Jesikalbant pribuvo da' vienas 
lietuvis, buvęs chicagietis,1 
Town of Lake parapijos pilie-' 
tis Jonas Pulkevičius. Jis, ma-: 
tyt, su daktaru turi gerą pa
žintį, nes Meksikoj jau trys 
metai kaip gyvena ir visą laiką 
tik ant gatvės kampo pančia- 
kas pardavėja, 
ti

Taipgi visi ki
bei u via i buvę ir esą, kol

lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
ji’s ir senus namus ii 
mainom naujas liana 
pas j senas; duodame 
ant lengva itmokCji 
m O.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22ii<l Street
Phone ( anai 2591

aįsakančią įstaigą.

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

NATAKIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating ' 

Kaipo lietuvis, lietuviams vieados 
patarnauju kuogcriausiai 
M. YUŠKA & CO.

m.4604 So. Bailina

Jos. F. Budrik,ta:
3417-21 So. Halsted St., Chicago

Atdara vakarais Tel. Boulevard 4705

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Cfl
3621-23-25 So, Halsted Street

Didžiausia Lietuviu Rakandų Krautuvė Bridgeporte

Jei jus norite 
pasaulyj žinomo

Skonio

N 
mus

Tikrai
Unijos 

Išdirbinio

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN ACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išėję* 
zamįnavimas atidengs justj tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą speciąlistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Iš importuoty Saazer apyniu, 
sumaišyty su rinktiniais vieti
niais apyniais, tai reikalaukit...

ŠIAI GEBA ŽINIA CIGABETV i 
lU’KYTOJAMS

Old Gold yra nauji cigarctai ko
riuos galit rūkyti nuo ryto iki va
karo be jokio erzinimo gerklės.

.I:e padaryti R naujo tabako 
maišyto nauju budo, kinis praša
lint* gerklės erzinimu ir 
pilnų užganėdinimą. Nėra 
no sukosėjimo išrūkius ir 
žinia.

Pirmutinis pakelis Old 
garėtų .pastatyn jumis i 
užsiganėdintu o cigareluo.-e. 
nurodys jums kodėl Old Gold 
garėtai sumuš;) visus rekordus 
bai greitai. Naujos dirbtuvės 
dirba jų milionus kasdie.

Pirmas dalykas užslrukykit 
ryto Old Goki. Paskutinis dalykas 
užnirukykit Old Gold eidamas gul-1 
ti. Rūkykit juos anksti. Rūkykit Į 
juos vėlai. Jums visuomet jie p**-! 
tiks. Nes Old Gold yrir nauji ir 
geresni cigaretai. Kadangi jie yra1 
geresni cigaretai, tai jus turite 
Juos rūkyti visada.

Skaitykit Old Gold cigaretų car- 
toon skelbimus šiame laikraštyje.' 
lislkirpkite juos ir įsiklijuokite p 
savo knygų. Jie suteikn jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo 
Šeimynai ir draugams. Jie telpa re
guliariai šiame laikraštyje.

y u~

sutoikla
nei vie-

• visą ve-
(iold ci-

ant kelio
ei

iš|

vežimai, trokai, autoniobi- 
gatvekariai. žmonės dai- 
j visas puses. Manau, 

kur nors ką nors suvaži- 
, — Im'I perdaug dėl to 
do fU’stoio. Perėjau sker- 
nikšK p"o visokius veži* 

, — nė vienas nesikrutina.
vieno, kito, iKpatai- 

susikalbėt; nusiskubinau 
pas lietuviška žydelį. Tas už 
g* -.ei to nemato nė ka„ čia da-' Naujieinų kablcgramt

ne |(

sai 
mus, 
Klausiu

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

Buk Linksmas!
Naujas Spalio mėnesio 

“Rimbas” kupinas links
miausių juokų jau gata
vas! Skaityk jį, juokis ir 
buk linksmas. Dek kon- 
vertan $1, siųsk “Rimbui” 
ant tikieto, jis tave kas 
menuo atlankys ir links
mins. Jei dar nesi matęs 
“Rimbo”, tai prisiųsk 10c. 
gausi jį pamatyti. Pre
numeratas ir laiškus siųs- 
kitę šiuo antrašu: i£-

DRIMBAS”
1 P&temah Place So. Boston, Mass.

■iii; iiiaiiiH

MALT SYRUP
Jfohemian1

MAbT 1
HAVnREPV/lTHSl^K^^^l 5AA7ERANB
AMJNDOF J^pilvniiun l^MESIICHOPS

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Brtuich

1500 Holt Street
Pitone: Brunsvvick 3600-1-2 and VVholesale

HOP FLAVORED
o.. MAOtBYVAL BLATZ BREWINGCO-

M IL VVAUKEF.VVlS^-

Dealers



Penktadienis, Lapk. 11, ’27 NAUJIENOS, Chicago, Ui

[KORESPONDENCIJOS
Milvvaukee, Wis

Pranešimas

ruošia'ŠIA. 10-tas 
didelį rudeninį parengimą. Pro
gramas susidės iš 
nos perstatymų, 
ir kiti kių įvairumų.
Lėti apie sudėtį programa nėra 
reikalo. Svarba tame gludi, 
kaip susitarus dideliems bū
riams svečiu iš Kenosha, Ra
tine ir Sheboygano nuvažiuoti.' 
Nuvažiavus ir be n klemavimo 
kiekvienas savo akimis matys 
ir girdės. Aiuomi kviečiame 
visų apielinkių lietuvius suva
žiuoti lapkričio 13 <1., 2 vai. 
po pietų, j Polonio Hali, kuri 
randasi prie 3rd ir 
gatvių. Vyrai, štai
auksinė proga atvažiavus goc? 
time turėti ir tabakierką lai
mė1'; dar geriau •moterims-mer- 
ginoms. Skiriama dovanų—dė
žė sr’dainių. Po programo bus 
ir šokiai. Koiesp.

. So. Omaha, Nebr
Margumynai

ko- 
__  _____ _  ___  lie

tos operetės vedėjui-režisie- tuvio; profesionalo arba šiaip 
riui reik duok pipirų, už tai, apgisVietusio, kuris paduotų į 
kad neišmokino choristų jokio laikraštį žinių apie vietinių lie- 
judėjimo. Minimoj operetėj (tuvių 1 gyvenimą ir jų darbuotę 
choras daug |uri’ daHio ir dirb-j 
damas dainuoja ‘“skubinkimĮ 
lirbt...” O kai dainuoja “sku- 
binkim dirbt...” ir nedirba, tai

•'meluoja per akis ir pasirodo tin- 1

pasakyt, kad visai gerai sulošė.
Skaudžiai kenčia musų 

Jonija, kad neturi nė vieno

sakykime jam, kad gana jam 
keiktis ir apgaudinėti mus, te
gul jis klaustos! lauk, o mes 
gausim jo vieton lietuviško 
kraujo kunigą, kuris mus 
vadins ugamomis ir kitais 
padoriais žodžiais.

riui reik duok pipirų,

dar

i

apsiaustų nereikia.
■ —Draugutią. pvreia Am

ne-
ne-

nors 
tuziną sykių j dieną, “O, aš norėčiau būti 

reikia 
urynų, sustipr'nančių, sveikatą

jumu nepiąrelbft pasakymas

Kuomet jųs sergate, jums

žmonių, 
kad turi pakelti dideles išlai
das ir kančių kentėti. Linki
me jiems greitai pasveikti, kad 
pagiję ir vėl galėtų savą visuo
meninį darbą dirbti.

(lomi i lovą.

_______  - Lapkričio 2 dieną atsikėlę
i rytmety radome neprašytą sve- 

Romos agentas sužinojęs, tį,—šalną, kuri savo dideliu 
kad viena sena lietuvė motp- glėbiu stogus ir žemelę apka- 

Matydamas tą viską, kad ir ris apšiėme auklėti du mažus bino švelniu ir baltu 
'mažai mokėdamas 
: valdyti bandysiu 
pradėti tą apžėlusią 
ir kukulius rauti.

sniegu, j 
plunksną k» dikius, už tą gaudama atly-Jau trečias rytmetis tokis. Bet| 

sykį 4 inimą, tuojajs per pamokslą dienos laiku nėra šalta,, oras* 
arti U moterį vis. ip iškęike ir iŠ- malonus ir saulė šildo tiek, kad Į 

(Kiliojo nepadoriais, žodžiais.
Aišku, kad tas dangaus ageii- 

su- tas nesupranta kas yra vaikų
koncertą, auklėjimas ir labdarystė. Bet

XKVAViO> 

aiu.

deklamacijų
Daug kai-' 

iginiais Reik viskas daryt taip, 
kaip reik, tai lošimas bus šimtą 
kartų geresnis. Išskyrus solis-! 

is, tai būt galima sakyt, kad 
ii<‘ operetę lošė. Ir visame kal
tas Krasnickas. O gal choras
nepasidavė jo mokinimui? Kuo-, 
net choras dainuoja neprastai, 
pridėjus veikimą, būt kas kita. 

Dueto, trio ir kvarteto dainos, 
sėjo apygeriai. 

Operetei vadovavo N. Vilke-i*: . » Ivmu » *ui v a * *'■** o a * • • • v*j vz i z- A K/ ut v
is (smuikininkas) ir jo širdužė !|avjntis ir išeiti į publiką pusi- ’agentas ____ _______ r_____
K’dona (pianistė). Jie abu savo,rodyti savo, lietuvio gabumais, [čia tą dieną vyskupo svetai- > 

nėj, kad pakenkus L.L.P.D, 
rengėjams ir visai draugijai, 
nes ta draugija neklauso fa
šistų ir kitų diktatorių. Ma
nau gal ir padengs rengimo iš-i 
laidas, bet pelno tai mažai te-1 
liks.

Rurnham 
<ur junu

Cleveland, Ohio
Mirtos Choro operetės įspūdžiai.

Spalio 30 d.. Liet, svet.. Mir
tos Choras įsistatė operetę 
“Sylviją”. Minima ojM'retė bu
vo jau aprašyta spaudoje, todėl 
aš nerašysiu kokia jos vidurinė

ždiictj atliko tiek gerai, kad ge- 
;au sunkiai kas atliktų. (Vilke- 
is labai gerai smuiką valdo ir pa ' 
ista muziką daug geriau, negu 
ui i chorvedžiai. Aš patarčių 
/ilkeliui imt chorų vadovybę. Iš 
isų pusių tinkamas ir visus 
llevclando chorvedžius galėtų 
umušt tame darbe. <________ I 
rūksta lietuviams chorvedžių: 
deni turi žydą, kiti lenką; o lie- 
uviai, tai tik iš bėdos. Jeigu 
/Ūkelis užsiimtų chorus' vado- 

•’aut, tai iš lietuvių tarpo išnyk
ti svetimieji. Atleiskit, kad iš- 
irioglinau iš temos).
Publikos buvo nemažai loši-;

.ne; a 
daugiau, negu 
parengimuose.

nors 
dirva v

A m e r i kon ų orga n i zac i ja 
rengė tarptautinį
Tame koncerte buvo pakviest, nieko geresnio iš jo išgirsti ir 
ir lietuviai. Po vadovystę gą- negalima tikėtis, nos^ jis yra 
;ios ponios T. .1. Kinsellienes senbernis ir jam kūdikių auk- 

gamr skaitlingas būrys lietuvių įėjimas nerupi, 
ir lietuvaičių puikiai atsižymė
jo šokiais ir dainelėmis. Turim 
padėkavoti 
poniai'T. J. 
.iems visiems,

i L.L.P.D. spalio 29 d. buvo 
už pasidarbavimą!surengus maskaradinį .balių. 

Kinsellienei ir I Publikos buvo neperdaugiausini, 
kurie netingėjo .galbūt ir dėlto, kad dangaus 

i surengė savo pramogą

Turiu teisingai pasakyti, kad ( 
• musų brangus tautiečiui tam 
koncerte šokiais ir dainomis 
nė kiek nepasiliko, bet da ne- 
kuriuos kitataučius net pralen
kė.

Plymouth, Pa.
Lietuvių l.aisvų Kapinių (ben

drovės mėnesinis susirinkimas’ 
įvyko 30 d. spalio, paprastoje 
svetainėje. Iš svarbesnių ta
rimų yra šis kad butų šau
kiamas ekstra susirinkimas 24 
d. lapkričio, 11 vai. ryte, 'lik 
tie yra kviečiami pributi j su
sirinkimų, kurie yra paskolinę 
pinigų kapinių bendrovei, o ne 
hitų savininkai, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti.

• —S. Žukauskas.

Kinselicnei va iu.-s gitiruti , . . ,
Clevelande <<0VU,llJttnlt tarptautiniam kon 

certe buvo išpildytos šios dai
nelės : 
“Kur bakūžė samanota”, 
slavai sukilo”’, “Ne prapuls mu

sų tėvynė”. O šokiai šie I___
pašokti: JPa Dės Pan, 
ka, Noriu miego, Suktinis.

Plaukia sau laivelis”, 
Jau

Svarbesnių rolių vaidintojai 
Jnivo: O. Rudzenskaitė Sylvi- 
jos rolėj. Lošė gana gerai, kad 
daugelis stebėjosi, jos kalba la
bai įtikinanti, judėjimas i 
tinkamas; dainavo gerai 
reik pastebėti, kad O. R. yi“ 
jauna lošėja ir dar pirmą kartą 
tokioj svarbioj rolė j lošė, kaipo Į Lapkričio 3 d.. Lietuvių 
bolistė. Iš jos galės būt geia lo- 
š-ėia ii- dainininkė, žinoma, jei 
lavinsis ir toliau. Prieš lošima

irgi 
čia 
yra

Dabar pasakysiu, kas iš

Sustabdykit vien tik 
norėjimą ir pa- 

sveikit!
K. Akromas turi policisto 

darbą. Jis yra pažangus žmo
gus ir mylimas visų avietinių 
lietuvių. Vieną vakarą nu

buvo ran^u a,jU Akromus gulint 
Kokiet- l°v°je- Patyriau, kad abu li-; 

igoniai, yra po daktaro priežiu-' 
ra ir turės gulėti lovoje Įvelėtą į 
savaičių kol pasveiks. AkrOmai I 
jau nebesyki ligos yra pagul-'

Neko
i ■ , 
sveiku 1” 
gyduolių 
•cikiančių gyduolių. 'Pūkštančia' žmonių, ku
rie manė, kad jie yru visai suirę fiziniai ,'r 
nervuoti, jiems liko 
pagelba Tanlac.

Štai pavyzdi*.
Mr. Arthur Sauer, 

dianapolls, Ind. ražo: 
•limas sunaikino 
Galvos skaudėjimas, 
mas dar prisidėdavo prie to. Nuo vartojimo 
Tanlac via,’. tie nesmagumai dingo. Aš da
bar turiu tiek stiprumo ir jėgos, kad dar
bas man yra žals.u."

Ar jūsų skilvys neveikia kaip pridera? 
lųs silpnas, greit nuvargstat, nervuotas? 
jus kenčiate nuo gasų. _____ _____ ____
ir užkietėjimo? Tanlac puikiai pagelbsti to
kiuose atsitikimuose.

Tanlac yra grynos daržovės — padarytos 
iš šaknų, ž'evių ir žiedų - gamtinių gyduo- 
Iių dėl serkauMų. Kainuoja mažiau negu 2 Į 
centui Hyk ul NuHiplrkit hutelj nuo savo Į .
vaistininko Šiandie. Pinigai jums bus grą- taip malonios
ii narni, jei nepagelbės.

Care of Babiesizrąžnta sveikata suto 
ir 

kurie da- 
publikoje 
žmogutis, 
ir už šal

tą pinigą dangų pardavinėja, 
nors pats apie tą dangų teži- 

, no tik tiek, kiek ir dangaus

int šokių šį sykį prisirinko tarptautinio koncerto juokės 
pastaruosiuose vadino tuos žmones,

Detroit, Mich
sveoąpMau o u., u.r u* u — jpirkėjas. Argi yra negėda to-' 

tainėj Įvyko senai laukiamas, )enkbernj lietllviam8 šerti>l 
J. Babravičaus, A. vanagaičio L . . . . • , . . _ <kuris kohoia kiekviename savo H* iozą vi to koncertas. Kon- - - --

apie tris praktikas mačiau, bet certas buvo geras. Babravičius

1220 Reecher St., In- 
"D'delis kraujo spau- 

m»nn apetitą ir nervus, 
svaigulis ir užkietėji-

kar-

Tas lenkbernis pastatė 
vyskupo vardo svetainę ir

ly.vavo programe ir 
išgamomis. Tai tas 
kuris tarnauja Romai

Plaukite po 
Amerikos Včliava”.

t

Ar 
Ar 

skausmu. svaigulio

kūdikių neUri ‘tų" visokių11 „e'"T14 

tas suteikdavo motinoms dideli“ . 
'“‘r1 “b?-OS. negalėdavo miegoti naktimis?

Jei jų$ nežinote atsakymo i tuos siausmais tai jus dar nežinoti a e 
gryną, nekankinančią Castoria H 
yra saldi vartoti, ir saldi kūdikiu 
skilviui. Ir Jos naudingumas tartum 
prieina pei visų kūdikio kūneli 
Net ir negardus eastor oil vartoji- 
mas nesuteikia tiek gero. O ioa 

». . . . YH,'loti. Paragaukit
pačios ir jus dasižinosit kodėl "Kū
dikiai reikalauja jos.” 
iz- • ^ra iš grynųdaržovių, jųs galite duoti jų liue

sai, iš pat pirmo pasirodvmo colic- 
arba numatote, kad bus viduriu 
užkietėjimas arba viduriavimas. Ar-

’,i.k tei?W?s kas link t‘kros Casto- 
*okios rųšies kuri vadinasi 

*' letcher’s turinti Fletcher’s užra- 
• M. yra tikra — ir neturi savyje 
^Rintes ar bile kitų vaistų, kurie 
kenktų jūsų kūdikiui. Kitokios gy
duolės gal irgi yra nekenksmingos, 
oet rašytojas jų nežino, bet tik ži
no šeimyną, kurių dukikiai nedaro bandymų su kitomis.

S*PECIAI.e PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Cas- 
torijos yra įvyniota knygutė “(Jare 
and Feęding of Babies”, verta liek 
hiikro, kiek ji pati sveria dėl kiek- 
vienos motinos arba busiančios mo
tinos.

Yozavito koncertas. Kon-1 , ,pamoksle, vadina.lietuvius iš
gamoms, asilais, bolševikais 

Ipaleistuviais ir kitais žodžiais 
kurių spaudoj negalima nė 
toti ?

yra geras dainininkas, tik bė- 
1 geresni dainininkai 

tankiausiai dainuoja svetimos 
ji l aibos operų dainas, kas lietu- 

ublikai nelabai patinka. į 
M. Mačionienė — Elzės pIat’ didžiuma lietuvių mažai i

pusiau prasčiau lošė negu tikra
jame lošime. Ji lošė gerai, bet/^b kad 
būt loštis dar geriau, jei būt tin- D— 
kamiau mokinta praktikose, u., 
geriau atliko savo rolę negu kiti.l' į^ 
Antra, 
rolėj lošė neprastai, bet galėjo 
lošt dar geriau, nes ji yra gera 
lošėja; dainuot, tai nekaip sekė
si, bet vis tiek peikt negalima, 
nes nėra solistė taip, kaip ir O. i
R., o ir mažai rasim tokių, ku-,^11^08 £*utų. 
rios atliktų tinkamai pirmą 
tą. 
lošė, galima sakyt, prastai, 
nėra 
Įima, 
šimtį 
tnas ’ 
kia ne tik 
draugijai, kuriai lošė. Kurie ne
gali ir neatlieka, iai tiek to. bet 
kai galintis neotlieka, tai reik 
lazdų. J. Vasiliauskas — Vinco 
rolėj lošė vidutiniškai. Bet toj 
rolėj jis netiko. Vienok savo 
rolę atliko geriau, negu Bendle- |honipozitoriui 
ris. (Kadangi Vasiliauskas myli . 
dailę ir užsiima lošimu, tai aš 
gero velydamas, patariu pasi-l 
klaust kitų, kas jį lošimą gadi-1 
na. Viešai pasakyt nesinori, 
nes gali supykt. Jei dar sykį 
pasirodys su tom pačiom ydom, 
tai tuomet išpasakosiu). J. 
Krasnickas kunigaikščio ro
lėj lošė neprastai. Bet jis irgi 
turėjo tinginį, kaip Bendleris. 
Jis jokio didvyriškumo neturė
jo, bet galėjo turėt. Kai kiti 
lošė prastokai, tai galima dalį 
kaltybės mest ant režisieriaus, 
bet Krasnickas buvo režisie
rium, tai visa kaltė puola ant jo 
už jo silpnybę. E. Kanapeckai- 
tė — Aromintos rolėj, A. Rud- 
zenskaitė — Dolės rolėj, M. Kai- 
rukščiutė - - Arabėlės rolėj, O. 1 
Vasiliauskaitė — Moles rolėj, O. 
Janušauskaitė—Polės rolėj lošė 
visai tinkamai. Jų visų nejžy- 
mios rolės, t. y. trumpos ir bu- ' 
ryje, tai negalėjo būt prąstai 
arba perdaug gerai. i

Abelnai imant, tai neprastai 
išėjo. Bet kad vyrai būt buvę 
energingesni, tai butų galima

i
'...........................—

Flether’s CastoHa

lAnlac
Ža M1L11ON BOTTLES USED !,a n\.l.ok,9se atsitikimuose, kuomet DI/11LE9_V?EU jys tilu’ai nežinote kas kūdikiui 

(yra. Ištikus sunkiai ligai šaukit gy
dytojų. O kitais atsitikimais duokit 
keletu lašu Fletcher’s Castoria. Pa
matysit kaip greitai nusilpimas pra- 

• nyks!
i Tiktai vienas žodis persergėji
mui: augšČiau minėtas patarimas

Children Cry for
ant 
mo- 

pažysta muziką ir jos vertę. Jielkyklą ir sakė, kad kada pasta- 
“ ’ tysime mokyklą, lietuviu vai

kai bus mokinami lietuviškai, 
bet dabar musų vaikučiai ne
tik nėra mokinami lietuviškai 
skaityti ir rašyt, bet da ir po- 

k.ir j Vanagaitis tai yra geras ko-Įteriai mokinami kitos tautos
-- ‘ —1: kalboje. Gerbiamieji lietuviai,

I; part muzikos nori suprasti ir 
žodžius. Todėl ir Babravičius, 
jei jis dainuotų lietuviškas dai
nas, tai jis daug daugiau sim-

J. Bendleris — I^acy rolėj
Jis j 

pradinis ir pateisint nega-
Jis gali lošt ir daim 

kartų geriau. Apsileidi-’
Ir tas apsileidimas ken- 

jam pačiam, bet ir

• inikas ir jį detroitiečiai myli, 
'ir šį sykį savo deklamacijose 
Idaug ir teisybės pasakė. Yoza-

uot de Įv^as kaip pianistas yra geras.
i šį kartą žmonių buvo daug
* mažiau, kaip kad kitais sykiais. 
Turbut delei bedarbės, nes šiuo 
laiku Detroite yra didelė be
darbė, kas galbūt pakenkia ir 

(vakarams.

Lapkričio 13 d. Lietuvių sve
tainėj bus perstatyta opera 
‘ Birutė”, vadovaujant pačiam 

Petrauskui, 
turės gero 
augelis jos

M. 
‘Birutė” Detroite 

pasisekimo, nes 
laukia.

cho
re n- 

giasi statyti operetę “Silvija”. 
Kiek iš apgarsinimų patyriau, 
“Silvijos” lošime dalyvaus net 
iš kitų miestų dainininkai —J. 
Krasnickas iŠ Clevelando ir 
Zinkevičius iš Bostono. Detroi
tas buvo atsilikęs dailėj nuo 
kitų didmiesčių. Bet dabar ma
tyti, kad nori juos pralenkti, 
nes chorai jau apie paprastus 
koncertėlius arba veikalus ne
kalba. Bet tik apie operas, ope
retes. Bravo detroitiečiai! Tu
rime parrdyti New Yorkui Ir 
Chica&ai, kad sekamas yra Det
roitas. Tik viena nelaimė, kad 
Detroite darbai nepradeda dirb
ti geriaus, kas daug kliudys 
dailės veikimui. Fordas su sa
vo nauju forduku vargiai pa
sirodys šiemet.

—Dailės Mylėtojas.

Lapkričio 20 d. Ateities 
as, Lietuvių svetainėj,

Garsinkitės Naujienose

*ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyix*wriur; CastoriA

Piany Bargenai
Ką Tik Gavom Siuntinį

Iš KRELL PIANO DIRBTUVES, Susideda iš 
GRAND, GROJIKLIŲ, UPRIGHTS IR FONOGRAFŲ

Keletas iš tų yra Demonstratoriai, Vartotų

Mes nupirkome visą ata
ką Kreli Pianų Dirbtuvės 
iš Cincinnati, Ohio, nupi
ginta kaina. Tą sutaupy- 
mą mes atiduosiin jums. 
Maloniai kviečiame atlan
kyti musų krautuvę ir ap
žiūrėti tuos instrumentus.

ir Perdirbtu

Mes galime dabar parduoti 
Grand pianus taip pigiai kaip

SI 95.00

Kalėdos Lietuvoje
United States Lines surengė spscialę ekskursiją, kad jus ir jūsų šeimyna galčtu 

būti Tėvynėje Lietuvoje and Linksmų Kalėdinių Švenčių. 4
Planuokite jau dabar plaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuris apleis New Yorką gruodžio I Keleiviai bus priimami ant laivo

7, 1 vaL ryte. | 8 vai. vakare gruodžio 6.
Atlankymas tėvynės Kalėdų laike bus niekad nepamirštamu įvykiu.
Šią ekskursiją asmeniškai ves Mr. Joseph Turėk, United States Lines atstovas, 

Mr. Turėk priruoš viską jums ir jūsų sąkeleivtams ir aprūpins bagažą.
Del pilnų informacijų ir specialių kainų klauskite jūsų vieto agentą arba rąžykite 

pas

Mes dabar galime parduoti jums 
Grojiklj pianą taip COQ HA 
pigiai kaip ........ U>O^.UU

Atdara vakarais iki 9 valandą 
Nedalioj nuo 11 iki 4 po pietų

I’asiulykit Savo Sąlygas! 
Veikit Dabar Kol JU Yra!

110 So. Dearborn St:, Chicago, III. 45 Broadway. New York

Galutinas Išpardavimas 
Upright, Grojiklių ir 

Fonografų

Atvažiuokite ir apžiūrėkite pui
kina instrumentus iš Kreli Pianų 
Dirbtuvės ir pasirinkit sau vienų 
kol dar pilna .tavorų. Mes malo
niai parodysim ir pagrosim tuos 
instrumentus.

$10 up Mes palengvintum jums įsigyti 
Grand Pianų. Atsiiankykit <Jaba5 
ir išsirinkit kol yra tų Kreli Grand 
pianų. Mes kviečiame jus apžiūrė
ti tros gražius instrumentus.

TRAYSER PIANO CC
1538 West Chicago Avenue

Phone Haymarket 4725-3515

' KUPONAS'
TRAYSER PIANO CO.
M 318 ni*kitC Atsiųsti Vsiivo atstovą su daugiau 
formacijų. Už tai nebus man jokios atsa- 
komybės.
Vardas

Jei negalit atsilankyti arba pašaukti, tai .atsiuskit 
kuponą Adresas -
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DOKUMENTAS

Šiame “Naujienų” numeryje, Apžvalgoje, įdėta Ap
rašymas Lietuvos Seimo posėdžio, įvykusio neužilgio po 
gruodžio 17 d. perversmo. Tas aprašymas yra paimtas iš 
Seimo Stenogramų, kurios yra perėjusios per Seimo pre
zidiumo (Stulginsko, Krupavičiaus, Ambrozaičio ir, t. t.) 
cenzūrą, todėl niekas negali sakyti, kad jį kas nors palė- 
jo iškreipti krikščionių demokratų nenaudai.

Taigi perskaitykite tą dokumentą ir pažiūrėkite, 
kaip elgėsi Lietuvos klerikalai pirmose fašistų viešpata
vimo dienose.

Kiekvienas socialdemokratų frakcijos narys ėjo į 
Seimo tribūną ir bandė iškelti protestą prieš tautininkus 
dėl konstitucijos laužymo. Bet krikšeioniųi šulas Stul- 
ginskas, sėdėdamas pirmininko kedėje, atėmė jiems bal
są, ir jo partijos draugai (“dešinieji”, kaip pažymėta Ste
nogramoje), šitą jo sauvaliavimą rėmė, triukšmu, žvie
gimu ir užgauliojančiais atsiliepimais iš vietų trukdyda
mi socialdemokratų kalbėtojus.

Vadinasi, klerikalai visomis keturiomis stengėsi ap
ginti fašistų smurtą. 0 dabar jie rauda, kad fašistiniai 
diktatoriai pavergę Lietuvą! Ar tai.ne veidmainybė?

' ’ ... • • ’< i

ANTRADIENIO RINKIMAI

Steitų ir miestų rinkimai, kurie įvyko užvakar įvai
riose vietose Jungtinėse Valstijose, nedavė nieko naujo, 
išimant netikėtai didelį socialistų laimėjimą stambiam 
Pennsyvanijos valstijos mieste, Readinge. Ohio valstijo
je prakišo prohibicijos apaštalai; Detroite tapo sumuš
tas “šlapiųjų” kandidatas į merus; New Yorko mieste 
pergalėjo demokratai; New Yorko valstijoje pasisekimo 
turėjo republikonai...

Bendrai imant, pereito antradienio rinkimai nerodo, 
kad Amerikos politikoje artimoje ateityje gali įvykti ko
kių nors žymesnių atmainų. Bet aukščiau pamiri^tasai 
socialistų laimėjimas Readinge yra gana reikšmingas.

Nežiūrint to, kad Amerikoje yra plačiai pasklidusi 
nuomonė, jogei socialistų partija jau “mirusi”, jai pasi
sekė susyk paimti į savo rankas visą administraciją dide
liam pramonės centre. Reading, sulig 1925 m. cenzo* ap
skaičiavimu, turi 112,707 gyventojus. Šiuose rinkimuose 
abi kapitalistinės partijos, republikonai ir demokratai, 
buvo susivienijusios prieš socialistus, tečiaus jiedvi ne
pravedė nė vieno savo kandidato.

Iki šiol iš stambesniųjų miestų Amerikoje socialistai 
valdė tiktai Mihvaukee, bet ir tai ne pilnai, kadangi nors 
Milwaukee’s miesto meras yra socialistas, bet dauguma 
aldermanų nėra socialistai. Gi Readinge dabar socialis
tai turės visišką kontrolę savo rankose. Čia jiems bus 
puikiausia proga parodyti, kad socialistinė administra
cija yra geresnė, negu buržuazinė. Ir reikia tikėtis, kad 
jie pateisins balsuotojų viltis, nes naujai išrinktoji Rea- 
dingo miesto valdžia susideda iš žmonių, pasižymėjusių 
savo gabumais ir pasišventimu darbininkų klasės labui.

Meru (burmistru) tapo išrinktas drg. J. Henry 
Stumi), senas socialistų darbuotojas ir darbininkų unijų 
vadas. Jisai iki šiol buvo susivienijusiųjų unijų tarybos 
(Federated Trades Council) prezidentas Readinge ir so
cialistų savaitraščio, “The Reading Labor Advocate” 
administratorius. Dar žymesnis ir žinomesnis darbinin 
kų judėjime už drg. Stump yra Jameš H. Maurer, Penn 
sylvanijos Darbo Federacijos prezidentas, kuris dabai 
tapo išrinktas miesto tarybos nariu. Drg. Maurero pa
stangomis anąmet buvo pravestas senatvės pensijų įsta
tymas Pennsylvanijos legislaturoje (tą įstatymą tečiau: 
panaikino teismas).

Kiti laimėjusieji socialistų kandidatai yra: Georg( 
W. Snyder (tarybos narys); William C. Hoverter (mies 
to iždininkas); Albert J. Frezeman, Raymond S. Hofses 
George D. Snyder (mokyklų direktoriai); William Sandfc 
(našlaičių teismo teisėjas); Darlington Hoopes (Judge 
Common Picas); Irvin K. Bower (District Attornęy); 
Jactob D. Reber, VVilliam Rohertson (kauntės komisionie- 
riai); Reuben Soliday (kauntės iždininkas); ir apie de
šimtis dar kitų miesto ir kauntės viršininkų.

Readingo socialistai, aišku, laimėjo dėl to, kad su 
jais ėjo išvien darbininkų unijos. Jeigu organizuotieji 
unijose darbininkai susidėtų su socialistais visoje Ameri
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Apžvalga

koje, tai šios šalies politikoje mes susilauktume labai ne
tolimoje ateityje tokių siurpryzų, kokių iki šiol niekas 
nesitikėjo.

Nemalonų smūgį pereitą antradienį socialistai gavo 
New Yorke, kur Tammany Hali kandidatas paėmė vir
šų ant socialisto teisėjo, drg. Jacob Panken. Bet už tai 
kitam New Yorko valstijos mieste, Buffalo, socialistai 
daugiaus negu atsigriebė, nes jų remiamas kandidatas į 
miesto tarybos prezidentus, Fred C. Perkins, tapo iš
rinktas 74,847 balsais prieš 51,041 balsą, paduotą už prie
šingą kandidatą.

Turint galvoje rinkimų rezultatus Readinge, Pa., ir 
Buffalo, N. Yj, reikėtų tikėtis, kad iki didžiosios ateinan
čiųjų metų kampanijos Amerikoje ims darbininkų judė
jime vėl atgyti mintis apie Darbo Partijos steigimą. Ar 
sąlygos jau yra pribrendusios jos įkūnijimui, tuo tarpu 
dar sunku pasakyti.

KAIP KRIKšččIONYS GYNĖ 
SMETONININKŲ PER

VERSMĄ.

šiandie, kuomet Lietuvos kle
rikalai ir jų vienminčiai Ameri
koje graudžiai dejuoja, kad tau
tininkų diktatūra pavertusi visą 
Lietuvą kalėjimu, bus pravartu 
prisiminti, kaip tie patys kleri
kalai rėmė fašistinių tautinin
kų smurtų ir pradėjo jiems į- siįgal&ti.

Šituo tikslu labai įdomu yra 
pažvelgti į Seimo Stenogramas, 
kuriose užrašyta įvairių atsto
vų kalbos, pasakytos Seime po 
gruodžio 17 d. perversmo, ir 
parodyta, kaip kuri partija tuo
met elgėsi.

žemiaus perspausdiname iš 
Seimo Stenogramų, kaipo do
kumentą, aprašymą Seimo posė 
džio, įvykusio 1926 m. gruo
džio mėn. 30 dieną, kur ėjo 
valstybės biudžeto 1927 me
tams svarstymas.

Reikia pasakyti, kad klerika
lai tuomet jau buvo išsirinkę 
visus savo žmones į Seimo 
prezidiumą: Stulginską pirmi
ninku, Krupavičių pirmuoju vi
cepirmininku, Masiliūną pir
muoju sekretorium ir Jocį ant
ruoju serketorium. Tvarkos ve
dimas Seime tuo budu jau bu
vo patekęs visiškai į “krikščio
niško” bloko rankas. Ir pažiū
rėkite, kaip jie tuomet elgėsi. 
Ar jie kėlė savo balsą prieš 
konstitucicjos sulaužymą? Ar 
jie reikalavo teisėtos tvarkos 
itsteigimo krašte?

Skaitykite:
1927 m. Valstybės Biudžetas

(II skaitymo tęsinys.)
Kairys (sd.) Gerbiamieji at

stovai ! Mes gauname grįžti 
orie svarstymo biudžeto punk
to apie naujakurius po tam 
tikros praktikos. Tamstos ži
not, kas šituo laiku yra krašte 
Įvykę.. Naktj iš gruodžio 16 
dienos j 17-tą j Seimo posėdį 
Įsiveržė karininkų grupė... 
(Skambutis).

Pirmininkas. Prašau atstovą 
kalbėti dėl biudžeto.

Kairys. Aš kalbu ta tema, 
kad šiandien biudžetas tenka 
svarstyti kitokiose ( sąlygose, 
kad tuo trumpu laiku yra iš 
pamatų pasikeitusi viso krašto 
oadėtis, kuri palietė ne tik 
biudžetą, liet ir Seimą. Ir to
dėl šiandien tenka kalbėti jau* 
^pie naujos vyriausyl>ės pasiū
lymus, ir kalbant apie juos teli
ko įvertinti ne tik naujoji vy
riausybė, bet ir visa susidariu
si padėtis. Iš to išeidamas, aš 
ir leisiu sau, gerbiamieji, tą 
padėtį įvertinti taip, kaip mu- 
;ų socialdemokratų frakcija ją 
supranta. (Skambutis).

Pirmininkas. Prašau atstovą 
Kairį kalbėti dėl biudžeto.

Kairys (sd). ... Taigi įsiver
žusi į Seimo posėdį karininkų 
ųruĮiė “diktatoriaus” vardu pa
reikalavo, kad Seimas “tuojau 
šsiskirstytų.

Pirmininkas. Atst. Kairį pra
šau*'dėl biudžeto kalbėti.

Kairys. Aš dėl biudžeto kal
bu. Tuomet Seimo Prezidiumas 
pareikalvo iš jų, kad apleistų 
posėdžių, (skambutis).

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
dd biudžeto. .

Kairys. Aš kalbu dėl biudže
to.

Pirmininkas. Prašau su Pir
mininku nesiginčyti. Kadangi 
tamsta pirmininko pastabų ne
klausai, aš tamstai atimu žodį.

Kvieska (vi). Kadangi šitas 
biudžetas tenka svarstyti visai 
naujose sąlygose ir kadangi 
pasikeitė pati vyriausybė, mu
sų frakcija neranda galima jo 
svarstyti dabar plenume be 
tam tikro įsigilinimo, suipaži- 
nimo, todėl aš siulau biudžetą 
grąžinti į komisiją.

Pirmininkas, žodį gauna at- 
stovas Bielinis.

Bielinis (sd). Kalbant dėl tik 

ką paskelbto čia §-o, mes turi- 
me grįžti prie tų įvykių, kurie 
buvo prieš kelioliką dienu. Sei
man įsiveržę karininkai pavar
tojo smurtą, nutraukė Seimo 
posėdį.

Pirmininkas. Atst. Bielinj 
prašau kalbėli dėl biudžeto.

Bielinis (sd). Aš kalbu dėl 
biudžeto. Toliau jie pareikala
vo, kad Seimo Pirmininkas ir 
Vice-pirmininkas tuojau va
žiuotų pas diktatorių... (Iš de
šinės: Koks čia biudžetas?)

Pirmininkas. Prašau dėl biud
žeto kalbėti.

Bielinis. Aš kalbu dėl biud
žeto. Kuomet Seimo Prezidiu
mas atsisakė pildyti neteisėtą 
reikalavimą, Seimo Pirmininkas 
ir Vicepirmininkas jėga buvo 
išvesti iš Seimo, nuvežti į Ge
neralinį Štabą ir tenai buvo 
laikomi areštuoti.

Pirmininkas. Prašau atst. 
Bielinį kalbėti dėl biudžeto.

Bielinis. “Diktatoriaus” įsa
kymu teisėtos vyriausybės na
riai su Sleževičium priešakyje 
buvo suareštuoti... (Iš kd: 
Kas čia yra, pareiškimas?)

Pirmininkas. Kadangi atst. 
Bielinis nesiskaito su Pirminin
ko pastabomis, aš priverstas 
esu atimti jam žodį. (Iš kd; 
Važiuok).

Atstovus kviečiu, prie tvar
kos. žodį gauna atst. Purė
nienė. (

Purėnienė (sd.) “Kartu vy- 
ryiausybei buvo pastatyta są
lyga: arba ji turi pasirašyti 
atsistatydinimo aktą, arba per 
pusę valandos bus išvežta į 
Alytų”.

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
dėl biudžeto.

Purėnienė. Kad pradėtume 
kalbėti apie biudžetą, mes tu
rime nurodyti, kaip mes žiūri
me į padarytą perversmą ir 
dabar susidariusią padėtį. Ta
mstos, kada mes paskutinį* sy
kį svarstėm biudžetą, tai Čia 
sėdėjo Bielinis, o dabar sėdi 
atst. Steponavičius. (Iš kd: Na, 
tai kas?) Kokiu budu tas viskas 
įvyko? Mis turime paaiškinti 
ir savo nusistatymą pareikšti: 
“Prie tos progos vyriausybei 
buvo duota suprasti, kad už 
jų saugumą kelyje lydintiej 
nesiima atsakomybės. Tuo bu
du, kalinama teisėtoji vyriau 
sybė buvo priversta atsistaty
dinti”. ' |

Pirmininkas. Prašau atst. 
Purėnienę dėl biudžeto kalbėti.

Purėnienė. “Tuo pat metu, 
kai jėga buvo išskirstytas Sei
mais; suareštiiotas jo prezidiu
mas ir vyriausybė”...

Pirmininkas. Kadangi tams
ta neklausai Pirmininko pasta
bų, aš atimu žodį. , /

Žodį guna atst. Galinis.
Galinis (sd). Tuo pat metu 

sukilėliai areštavo patį Resup- 
likos Prezidentą: (Atst. Am- 
brozaitis iš vietos: Koki suki
lėliai?) Apstatė sargybiniais ir 
privertė teisėtąją vyriausybę 
atsistatydinti. (Dešinėje triukš 
mus. Balsai: Reikia baigti tas 
komedijas.)

Pirmininkas. Atst. Galinį 
prašau kalbėti dėl biudžeto. 
(Atst. Galinis tęsia kalbą. Del 
triukšmo žodžių negirdėti). At
stovus prašau prie tvarkos. 
Kadangi Galinis nesiskaito su 
Pirmininko pastabomis, aš at
imu jam žodį. Žodį gauna atst. 
Jonuškis.

Jonuškis (sd). Kuomet Sei
mas paskaitė Respublikos Pre
zidento atsistatydinimo ' raštą 
(Iš kd: Tas pats?) Taip, tas 
pats. Nė vienas Seimo narių, 
dalyvavusių posėdy, gerai ži
nodami smurto įvykius ir kon
stitucijos paniekinimą nepakėlė 
protesto balso ir nepareikala
vo, kad teisėta tvarka butų at
statyta.. (Dešinėje įtriukš- 
mas. šauksmai: šalin, šalin).

Pirmininkas. Atst. Jonuškiui 
atimu žodį.

Žodį gauna atst. Paplauskas.
Paplauskas/(sd). Man rodos, 

kad Seimo atstovai be reikalo 
trukdo biudžeto svarstymą. (Iš 
dešinės: Argi prie biudžęto?) 
Mes norime svarstant biudže
tą pareikšti tą, kaip mes iš
eidami iš tų visų įvykių žiū
rime į dabar patiekta biudže
tų. Tamstos kalbėjote, kuo- 

met buvo svarstoma pirmuoju 
ir antruoju skaitymu, kiek 
norėjote, kalbėjote ištisomis 
valandomis. Tebūnie leista ir 
mums, pasinaudoti Seimo at
stovo teise, taip pat kalbėti ir 
padaryti išvadas dėl susidariu
sios padėties. Taigi, mes ir 
turime pareikšti, kad “^ęirųę 
nariai prieš eidami pareigas 
yra prisiidkę Visagalio Dievo 
vardu arba iškilmingai pasi
žadėję saugoti Respublikos 
Konstituciją, ir gerbti įstaty
mus”. Seimo nariai dalyvauda
mi gruodžio mėn. 19 d. posė
dyje yra sulaužę tą Konstitu
ciją ir tuo pačiu nustoję tei
sės eiti atstovo pareigas.. (Iš 
dešinės: Ne tavo dalykas apie 
Visagalį Dievą kalbėti. Paaiš
kink tą komunistams).

Pirmininkas. Tamsta kalbi 
ne dėl biudžeto.

Paplauskas. Aš kalbu dėl biu
džeto, bet dėl biudžeto kalbant 
reikia nušviesti visą padėtį. Jau 
dėl to vieno mes manome, kad 
įvykę naujo Respublikos Pre
zidento rinkimai yra neteisėti, 
kad konstiturija yra paneigta 
ir sulaužyta...

Pirnfininkas. Kadangi atst. 
Paplauskas nesiskaito su Hrmi- 
ninko pastabomis, aš jam at
imu žodį.

Žodį gauna atst. Mikulskis.
Mikulskis (sd). Gerbiamasis 

Seime! Man tenka pirmą kartą 
tarti savo žodį kaipo tautos at
stovui. Aš kalbomis nenorėjau 
Seimo gaišinti. Bet šiandien, 
ypatingoms sąlygoms esant, 
toms sąlygoms, kurias mes tu
rime, aš rn^anau, kad butų ne
sąžininga palikti netarus savo 
žodžio. Juk Seimas tai yra 
šventovė, kurioje koncentruo
jasi viso krašto mintis. I tą 
šventovę yra nukreiptos piliečių 
akys ir į ją Lietuvos lūšnelės 
atsiuntė savo įgaliotinius. Aš 
manau, kad aš turiu teisės kal
bėti kaipo atstovas ir todėl 
oirmiausia, kaip ir kiti atsto
vai turiu įvertinti padėtį. 
(Triukšmas. Kalbėtojo negir
dėti).

Pirmininkas. Atst. Mikulskį 
prašau kalbėti iš temos.

Mikulskis. Kaipo fizinė jėga 
perversmui padaryti...

Pirmininkas. Kadangi atst. 
Mikulskis nesiskąito su Pirmi
ninko pastabomis, aš atimu 
jam žodį. .

Žodį gauna atstovas Vikonis.
Vikonis (sd). (Iš dešinės: 

Pirma pasisukyk savo pavar
dę... Kaip tavo tikra pavaldė?) 
Aš čia noriu pasakyti, kad toks 
varžymas svarstant biudžetą 
yra. neleistinas. Neleistinas yra 
nusistatymas uždrausti konsta
tuoti tai, kas įvyko. Todėl aš, 
reikšdamas protestą, toliau kal
bėti tuo klausimu nematau rei

kalo. (Iš dešinės: Ir labai pro
tingai).

Pirmininkas, žodį gauna at 
stovas Kedys.

Kedys (sd). Tą perversmą 
padarė.. (Dešinėj triukšmas 
dėl skaitomo socialdemokratų 
pareiškimo).

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
dėl biudžeto.

Kedys. Aš kalbu dėl biudže
to...

Mes nenorim kaltinti tų jau
nų karių... (skaito pareiški
mą) .

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
dėl biudžeto. (Atstovas Kedyf 
tęsia skaitymą.) Kadangi at
stovas Kedys nesiskaito su Pir 
mininko pastabomis, atstovu 
Kedžiui atimu žodį. (Atstovą.1 
Kedys skaitymą tęsia. Didysis 
skambutis).

Žodį gauna atstovas Joku- 
bauskas.

Jaku basu kas (sd). Pirm ne
gu prieit prie to biudžeto svars
tymo, aš turiu pasakyti iš ei
lės štai ką:

Jakubauskas, Aš noriu kal
bėti biudžeto klausimu, bet aš 
pirma negaliu neimti žodį iš 
esmės. Mums tenka nurodyti 
tos priežastys, kodėl to biudže
to svarstymas buvo pertrauk
tas ir kodėl šiandien tmka jis 
pradėti svarstyti iš naujo. (At
stovas Jakubauskas skaito so
cialdemokratų pareiškimą).

I’irimninkaH. Prašau kallieti 

dcl biudžeto. 
D

Jakubauskas. Tie, kurie pa 
darė smurtą, sulaužė konstitu
ciją ir priesaiką...

Pirmininkas. (Prašau svars
tomuoju klausimu kalbėti.

Jakubauskas. Didžiausi kal
tininkai sėdi čia pačiame Sei
me, i (Iš dešinės: Ir dabar skai
to. Dešinėj juokias).

Pirmininkas. Kadangi atsto
vas Jakubauskas nesiskaito su 
Pirmininko žodžiais, aš atstovui 
Jakubauskui atimu žodį. (Atsto
vas Jakubauskas skaitymą tę
sia. Didysis skambutis.)

Žodį gauna atstovas Marke
lis.

Markelis (sd.)
(Atstovui Markeliui einant į 

tribūną dešinėj kyla triukšmas 
ir šauksmai: šalin Markelį... 
Markelis neturi teisės iš tribū
nos kalbėti... Salėj didelis triu
kšmas. Atstovas Markelis kaž 
ką skaito, bet jo žodžių negir
dėti. Balsai iš dešinės: šalin, 
šalin... Lauk iš tribūnos).

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
svarstomuoju klausimu.

(Atsovas Markelis tęsia sa
vo skaitymą. Salėj triukšmas. 
Skambutis tvarkon).

Prašau kalbėti klausimu. 
(Atstovas Markelis skaitymą 
tęsia. Balsai iš dešinės: Mes 
negalima čia sėdėti, jei Mar
kelis ir toliau nesiliaus).

Atstovas Markeliui atimu 
žodį... Prašau apleisti tribūną.

(Atstovas (Markelis didžiau
siame triukšme tęsia skaitymą).

Skelbiu pertrauką.
(18 vai. 20 min.)

(Po pertarukos posėdis pra
sidėjo 18 vai. 30 min.)

Pirmininkas. Seimo posėdis 
tęsiamas, žodį gauna atstovas 
Galinis.

Galinis (sd). Mes turime pa
sakyti, kad mes, socialdemo
kratai, pasilikom Seime vieni 
patys konstitusijos sargyboj...

Pirmininkas. Prašau neskai- 
tyt iŠ rašto. (Dešinėj triukš
mas).

Galinis. Aš kalbu dėl biudže
to... (tęsia toliau skaitymą).

Pirmininkas. Prašau kalbėti 
dėl biudžeto. (Atstovas Galinis 
skaitymą tęsia).

Kadangi atstovas Galinis ne
siskaito su Pirmininko žodžias, 
?.š atimu jam žodį.

Žodį gauna atstovus Januš- 
kis.

Januškis (sd). (Skaito).
Mes turime tuose suoluose 

sėdėti kartu su žmonėmis, ku
rie isulaužė, ^riesaik^. (Deši
nėj triukšmas. Skambutis tvar
kon.)

Janu skis. (Skaito).
...Meš pasiliekam Seime tik 

dėl to, kad atlikti pareigą...
Pirmininkas. Prašau kalinti 

iš temos. (Dešinėj triukšmas.

Atstovas skaito toliau. Skam- / X
būtis tvarkon.

Kadangi atsotvas Januškis 
neklauso, atimu jam žodį. At
stovas skaitymą tęsia. Didysis 
skambutis....)

Žodį gauna atst. Purėnienė, 
Purėnienė (sd). (Skaito).
...Mes norim čia būti jūsų 

neramios sąžinės sprendėjais 
(Dešinėj juokas).

Pirmininkas. Prašau kalbėt 
iš temos.

Purėnienė. (Skaitymą tęsia).
Pirmininkas. Prašau kalbėt 

iš temos.
Purėnienė. (Skaitymą tęsia).

Pirmininkas. Kadangi atsto
vė Purėnienė nesiskaito su Pir
mininko pastabomis, aš atimu 
jai žodį. (Sd. ploja. Didysis 
skambutis tvarkon).

ACID VIDURIUOSE
“Phillipe Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
----------------------------------Ji

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” 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 
icid iš skilvio kaipo saturated 
solution 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.

“CASCARETS” UŽLAIKO 
SKILVĮ REGULIARIAI IR 

PRAŠALINA SLOGAS
Neturėsit galvos skaudėjimo, 

rugštumų viduriuose, slogų 
arba užkietiejimo

Nusipirk už 10c bakselį.
Slogos ar tai butų galvoje 

arba kitoje dalyje kūno grei
tai yra prašalinamos jei tik ke7 
penis pradeda smarkiau veikti ir 
apsaugojant skilvį nuo slogų* 
Vartokit Cascarets šį vakarą ir 
atsikelsite iš ryto su sveika gal
va ir jus nusistebėsite kas pa
sidarė su jūsų slogomis. Casca
rets veikia kuomet jus miegate; 
jos išvalo ir reguliuoja skilvi, 
prašalina rugštumus, nesuvirš
kintą maistą ir gasus; prašalina 
perviršį tulžies nuo kepenų ir iš
meta lauk nesuvirškintas dalis 
maisto ir nuodus iš skilvio.

Atsiminkite, kad greičiausis 
pasiliuosavimas nuo slogų, tai 
paimti vieną arba du Casiaretus 
vakare, jos išvalo sistemą. Nu
sipirkit už 10c bakselį bile vais
tinėj. Neužmirškite vaikų. Jiems 
patinka tie Saldainiai Cathartic 
ir jos prašalina slogas iš mažų 
vaikų sistemos.

GYVENIMAS I
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Įdomus lapkričio mėn.
GYVENIMAS 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.

Prenumerata metama 52
Pusėj metą $1
Kopija ......................................... 20c

-------------- i—- .i ' -- Y/



Penktadienis, Lapk. 11, ’27 ' NAUJIENOS, CH«p, DL 
- ------ ---- *—4--------------------- -

Skaitytojų Balsai
■yyrahykite y mano saaskaitaa.

Tuhųia baqka barhka. Pastabos besakys sočia

[č/i iirt ikita s i tame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako) *

Naujas svarbus suma
nymas

Tavorščiai iš “Vilnies”

Lietuviu kalbos abėcėlė • “Draugas” paduoda naują 
_______  sumanymą, kurį pakėlęs “Lai- 

Kulturingiausios pasaulio tau-jvas, • Sumanymas yra sudil
tos savo kalbų garsams pažy-!^^ fondą pastatymui lietuvių 
meti vartoja' lotynų abėcėlę. kole«ij,<>s Amerikoj Sumanyto- 
Anglų, kalba turi daugiausiai^0;J,ad tul. len£va 
garsų, vienok pridėjus raidę 
“w” pilnai pakanka lotynų abė
cėlės visiems kalbos garsams 
pažymėti. Musų kalbos gar
sams pažymėti yra net 33 rai
džių abėcėlė. Lietuvių kalbos 
garsams pažymėti pilnai pakan
ka lotynų abėcėlės 25 raidžių.

Jokios kalbos abėcėlėje nėra 
atskirų raidžių nesamiems tose 
kalbose garsams žymėti, rašant 
tarptautinius žodžius. Musų 
kalboje visai nėra garsų: “f”, 

ir “h”, todėl rašant tarp- 
f” pa- 

P” 
porma”, “pa- 

pakeisti 
(“kem iškas”, 
garsą “h” pa- 
'“g

Lietuvių kalbos abėcėlė • “I)rai,#as

dinti. Reikia esą tik rasti 
1,<XM) žmonių, kurių kiekvienas 
duotų |X) $250 į kolegijos fon
dą. Esą tai nesunku padary
ti, nes lietuvių tarpe esą de- 
sėtkai tūkstančių lietuvių, ku
rie nedaug tepu justų paaukoda
mi po $250 prakilniem* lietuvių 
reikalams.

Tai ištikrųjų puikus sumany
mas. Ferakaitętą ėmiau gal
voti kaip ir aš galėčiau prie 
jo prisidėti, nes irgi nenoriu 
pasilktd be jokios garbės. Kad 
šiokią-tokią garbę gi įgyti, tai 
reikia ką nors prakilnaus su
manyti. Neilgai reikėjo gal
vą sukti, kaip štai atėjo puiki 
mintis pataisyti “Laivo 
nymą, taip sakant, 
tinti ir padaryti jį 
k u ni j amą.

Mano pataisymas
Kam dar ieškoti 1,000 lietuvių, 
kad dėtų po $250, kuomet už
tenka to, kad visų lietuviškų 
parapijų Amerikoj gerbiami 
klebonai paaukotų po $2,500, o 
jų gerbiami asistentai (ka- 
mendoriai) tik po $1,500. Man 

žymėti vartoti raidę “q” ir gar- rodos, kad gerb. klebonai įna
šui “ė” pažymėti vartoti raidę žiau pajus davę po $2,500, ne- 
“x”, kas palengvins rašymą, nes 
kol parašomas ant raidės ženk
lelis, tai galima vieną raidę vir
šaus parašyti.

Daugelyje kalbų ilgiems gar
sams pažymėti vartojama dvi 
raidės, kas ištikrųjų yra tinks- 
liausias ilgo garso pažymėjimas, ir jie yra 
Todėl garsui “ą” pažymėti ra- valdytojai, tokios 
syti dvi raides “aa”, garsui “ę” staigos.

“ee”; visai nėra jokio skirtu- tų, visai savęs nenuskriausda- 
ino tarp garso “ū” ir garso “ų” mas, duoti ir daugiau. Pav., ką 
ir tarp garso “y” ir garso “į”, reikštų Chicagos Brighton 
tiktai prieš ar po tų garsų esą- Parko klebonui paaukoti $25,- 
mieji garsai truputi atmaino ii- 000? Aš manau, kad jam butų 
gą garsą, bet tas prasmės nepa
keičia ir nėra jokios gramati
kos taisyklė,—juk mes turime 
ploną ir platų garsus “į” vienok 
tam gasai pažymėti vartojame 
raidę “1” ir tas nesudaro jokio 
keblumo. Tai yra gyvos kalbos 
dėsnis. Todėl garsams “ū” ir 
“ų” pažymėti rašyti liktai vieną 
dvigubą “uu” ir garsams “y” ir 
“į” pažymėti rašyti vieną raidę 
“y”, — kas palengvins rašybą ir j 
lw to, panaikinsime musų abėcė
lės panašumą j lenkų abėcėlę. ;
Daugelis kalbų turi vieną raidę 
dviem ir trims garsams žymėti, 
bet vienam garsui žymėti dvie- i . , , ,
jų raidžių, gal būt jokia kalba «n>darnaS, kad mestų jon pmi- 
neturi, nes tas labai apsunkina į y.;’ 
rašybą.

įvedus musų kalbos rašyboje 
lotynų 25 raidžių abėcėlę, butų 
didelis patogumas Amerikos lie
tuviams, nes nereiktų atskirų 
spaustuvių ir rašomųjų mašinė
lių, anglų spaustuvėse ir anglų 
mašinėlėmis galima būt naudo
tis musų raštams spausdinti.

Jokioje kalboje taip negalima 
išreikšti aiškiai mintis, švelnius 
jausmus, kaip lietuvių kalboje. 
Musų kalba turi aiškiai ir gra
žiai skambančius garsus ir labai

“ch 
tautinius žodžius garsą 
keisti musų kalbos • garsu 
(“prancūziškas”, 
natikas”), garsą “ch 
musų garsu “k” 
“kolera”, “koras”, 
keisti musų garsu '“g” (“gim- 
nas”, “garisas”, genrikas”), — 
nes gyvoje kalboje taip taria
ma, todėl būtinas reikalas, kad 
gyvoji ir rašomoji kalbos butų 
vienodos.

Garsui “š” pažymėti vartoti 
raidę “h”, garsui “ž”’ pažymėti 
vartoti raidę "f”, garsui “č” pa-

suma- 
jį patobu- 

lengviau j-

yra toks.

gu darbininkas duodamas 25c. 
Susidarytų fondas, iš kurio ga
li rha butų pastatyti puošnią 
kolegiją, o visų fundatorių var
dus iškalti ant metalinės len
tos. Juk butų garbė musų kle
bonams ir komendoriams, kad 

fundatoriai, netik 
puošnios į-

Kitas klebonas galė-

daug lengviau išmesti $25,000, 
negu kad man duoti kvoterį, 
’ cs jis niekinių skaitomas tur- 
tingiiaūsiu lietuviu. Jis varo du 
labai pelningu biznius: klebono 
ir kontraktoriaus, taip kad du 
aukso upeliai teka į jo kišenių. 
Tad ką jam reikštų paaukoti 
porą desėtkų tūkstančių lietu
vių reikalams? ’

Bet nesulauksite! Doleris tai 
jam viskas, o aukų prašymas 
—švenčiausia jo maldelė; au
kas rinkti—maloniausias) jabn 
amatas. Jei kas nemeta, gal 
neturėdamas, tai po 10—15 
min. išlaiko kasę j>o nosia, ra- » 1 « • a • ••

Nors parapija išrenka po 
12 komitetų, bet turbut klebo
nas neranda patikimo, kad 
pats renka aukas. Mat, tur- 

!but vienas bijo, kitas sarmati- 
jas, o ir komitetui lengviau at
sisakyti, tai ir aukų mažiau 
surenka, tad renka pats klebo
nas; jam jau neatsisakys ir 
daugiau įmes.
"Sumanyti kaip iŠ žmonių 

daugiau pinigų gauti, kunigai 
moka, bet tegul nors kartą jie 
parodo, kad ir patys duoti mo
ka .—Su many to jas.

turininga.
Aš čia tikta’ keliu klausimą 

patogumo, tikslams ir palengvi-. 
nimo delei, musų kalbos gar
sams pažymėti rašyboje vartoti 
lotynų abėcėlę 25 raides. Pats | 
įvedimas lotynų abėcėlės musų 
rašybon, pritaikymas ir patobu
linimas, taip pat išleidimas nau-1 
jos lietuvių kalbos gramatikos, i 
priklauso musų kalbininkams, 
kaipo pilnai jų kom peticijos 
klausimas.

žemiau talpinu keletą pavyz
džių pagal nauja aliėcėlę.

Y muusuu sostinee Vilniun 
ysiverfx lenkai. Moųekaa vi
suomet vaizduoja fiauriaa. Gim- 
nas giedamas su pagarba. Ko
lera sunki liga. Prancūzai gar
saus mokslu. Artinasi halta 
fiema. Kiekvienas mokslas yra! 
ydomus. Ah nornu mylxti, bet1 
nenoriu buuti mylimu. Prekes

WENNERSTENS
"Vohemian TTopo 

TIKRI APYNIAI 
TiraiNGAME SADTK1£

<<

SKIRTINGI
Nuimkit Virtdl-MŽIUIKKIT 
MUOSTYKIT-PARACADKir
TIKRI APYNIAI

Siuskit pinigus per 
jį L NAUJIENAS

kijo j ’ 
listai ?

Nelaimei, džiabigtis /bolševi
kams neilgai tekoi Cahan Ru
sijoj rinko tik medžiagą ir ty
lėjo. Tylėjo tol, kol atvyko į 
Berliną. Dabar “Forward” 
laikraštyj pasirodė jo pirmas 
straipsnis apie Rusiją, prisiųs
tas iš Berlino.

Na, ir ką gi tas 
lis” rašo, Jis rašo,

,» 4 •

Įvairenybės
bai

siai įsikarščiavo. Girdi, visokie 
Amerikos profesoriai sako, kad 
bolševikiškame rojuj viskas 
“olrait”, o Kupreišis “matuš- 
ką Bosiją” peikia. Esą kas gi 
daugiau žino — Kupreišis ar 
tie profesoriai?

Kiekvienas sveikai protau-| ja intelektualia
jantis žmogus pasakys, kad Lj jokios laigv6( ten 
Kuprelis turtjo progos geriau kad darbininkų padstis yra nepažinti Rusijos darbininkų pa
dėtį, negu vifid tie profesoriai 
krūvon suimti. Kupreišis pus
antrų metų gyveno kartu su 
darbininkais, o tie profesoriai 
baliavojo su visokiais komisa
rais ir matė tik tai, ką komisa
rai norėjo, kad matytų.

“atsivertė- 
kad Rusi- 
kalėjimas;

pakenčiama.
Baisu net pamislyti, kiek da

bar bus darbo Masgvos buter- 
brodininkams! Juk jie visoms 
keturioms šoks ginti savo po
nus ir melaginiti Cahaną.

Bolševikiškos balalaikos 
džiaugiasi, kad garsusis Chi- 
cagos advokatas, Clarence Dar- 
row, giria Rusiją.

šią vasarą l>arrow buvo ža
dėjęs Rusiją aplankyti. Bet 
vietoj to, jis nuvyko į Šveica
rijos kalnus ir apie Rusiją vi
siškai pamiršo. Tačiau bolševi
kiški šarlatanai 
duoda suprasti, 
buvo nuvykęs į 
bar ją giria!

♦ ♦

jums 
Prof.
konstituciją ir pata-

savo spaudoj 
kad Darrow 
Rusiją ir da-

*
dar kitas pa-
Davis išvertė

O štai 
vyzdys, 
bolševikų 
rė amerikiečiams su ja susipa- 
žinjti. Konstitucijoj vertimas 
tilpo “Current History” žur
nale. Bolševikiškos taradaikos 
dėliai to įvykio baisiai nudžiu
go. Žiūrėkite, sakė jie, kaip 
į bolševikus atsineša žymus 
Amerikos profesorius.

Kuriam laikui praėjus 
tūry” žurnale tilpo to 
prof. Daviso straipsnis 
bolševikų valdžią. Prof. 
tame straipsnyje tiesiog 
jog despotiška bolševikų val
džia pasilaiko ačiū tam, kad 
Rusijos žmonės yra neapšvies
ti 
spauda 
stebėjo 
buvo jį

K. Valonis kritikuoja visus 
ir viską ir dar daugelį kitų da
lykų. Kalba jis labai išdidžiai: 
“buvusis maineris Vitaitis”, 
(“amžinas studentas Simokaitis” 
!ir t.t.

Tas ponas norėdamas pa
šiepti kitus, parodo tik savo 
neįmanomą kvailumą. Dr. Mar
tin, vienas žymiausių Amerikos 
švietėjų, sako, jog žmogus nė
ra tikrai apsišvietęs, jeigu jis 
nėra amžinas studentas, žmo
gus, kuris nenori nuo progre
so pasilikti, privalo visą savo 
amžių studijuoti.

Blogi popieriai, kuomet nie
kuomet nebuvęs studentas, o 
tik viso labo buvęs kriaučius, 
norėdamas pažeminti kitus va
dinas juos bučeriais, maine- 
riais ir t.t.

Žydų

“Cen- 
paties 

apie 
Davis 
sako,

liolševikų 
O nepa- 
nepatogu

Tą straipsnį 
“nepastebėjo”, 
todėl, kad 
pastebėti. 

* * *
laikraščio “Forvvard”

redaktorius, Abraham Cahan, 
keletą mėnesių praleido Rusi
joj. Kartą iš Rusijos jis pri
siuntė gan prielankią bolševi
kams telegramą. Ta telegra
ma sukėlė didžiausį džiaugsmą 
bolševikams. Žiūrėkite, žiūrė
kite net Cahan atsivertė, kai 
patyrė tai, kas dedasi bolševi-

Pasaulinė kaklaraiščių 
paroda

[T.] Dabar kongresų ir paro
dų gadynė. Del to nėra ko ste
bėtis, kad ir su tokia paroda ten
ka susidurti. Kaklaraištis kaip 
žinoma labai svarbi aprčdalo da
lis, be kurios kai kas jaučiasi la
bai nejaukiai, blogiau, kaip be 
pinigų, o kai kas ir be kaklarai
ščio apsieina. Mat visas šiuo 
atžvilgiu svarbumas pareina nuo 
to, kaip puošnus žmogus. Kad 
kaklaraištis puošniam žmogui 
yra labai svarbus aprėdalas, ku
ris praktiškai imant nei šildo 
nei vėsina ir yra brangus, rodo 
toji aplinkybė, kad sukakęs 60 
metų vyriškis kalaraiščiui pri
sirišti sugaišta apie tris mėne
sius laiko! Nežiūrint tai, ka
klaraiščius dėvi beveik visam 
pasauly žmonės. Del to šioj 
parodoj, kuri suruošta nedide
liam Italijos miestely Komo, 
dalyvavo su savo “eksponatais” 
2B valstybes. Viso išstatyta 
7000 įvairių įvairiausių kakla
raiščių. Lftlbai fantastiškų, ki
nų ir persų, nepaprastai savo 
tiškų, kaip japonų, įvairiaspal
vių, margų, raitytų, kaip degu
tas juodų ir tt. Iš šios daugy
bės turės būti surastas geriau
sias kaklaraištis ir apdovano
tas. ovana paskirta kaip ge
ram buliui arba gramozdiškai 
didelei mašinai — 100,000 lirų 
pinigais ir vaiko galvos didumo 
aukso medalis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Keikto 8902

8514-16 RooBevelt Rd. 
arti St. Louifl Avė. 

CHICAGO, ILL.

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurioM laivai pralaužė kelia ifi Amerikon

Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis ijmct

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
l KLAIPĖDĄ T

Trečia klesa ......................  $107.00 “LITUANIA” ....... Lapkr. Nov. 22
Ten ir atgal tiktai ....... $181.00

Turistinė III klesa ........... $117.00 1)ec 22
Ten ir atgal tiktai ....... $196.00 ESTONIA ....................... uec.

Valdžios taksai atskirai

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

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

Faul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaalewicw 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & 
Unlversal Štate Bank 
J. J. ZoId 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

Bank
3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 Weat 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 Weat 35th St., Chicago, III.
1723 Weat 47th St^ Chicago, III.
1739 So. Halated S t., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halated S't., Chicago, III.
3252 So. Halated St., Chicago, III.
4559 So. Paulina S t., Chicago, III.
2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103-4 St., Sioux City, Iowa

ka- 
teis- 
spa- 
mo-

200

Leningrade įbuvo susikūręs 
biuras, kuris užsiiminėjo mote
rų pardavinėjimu. Moterų 
talogas buvo paskelbtas 
me. “Krasnaja Gazeta” 
lių 11 d. laidoj paduoda 
terų sąrašą ir jų kainas: 

“Tereza Tamrozova *—
rublių, Liubov Makosova—500 
rublių, Ekaterina Donchoeca— 
9(M> rublių, Anna Juchanova— 
4,000 rublių”.

Kažkoks Loskoevas savo se
serį pardavė net du kartu. 
Pardavė vieną kartą—ji pabė
go nuo savo pirkėjo, tąsyk jis 
vėl ją kitam pardavė.

—Knisis.

LIAUDIES BALSAS
gaunamas 

ir 
parduodamas

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOTTS ENUISION 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien —- 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia 
Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-48

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

i

VIllfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ........................................................................  50e
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7J»
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  5Dc

Rašybos vadovilis su raiybos iodynillu. Išleistai 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
tesą..... ”1---------------- : : = ■=

PROGA DEL INVESTAVIMO

Midland Utilities Company
6% Cumulative Prior Lien Stock

ir uždirbsit virš 6%
nuo būtino public utility patarnavimo

Elektra Gasas

I

THE Midland Utilities Company 
6 % Cumulative Prior Lien Stock 
pasiūlo jums progą investuoti 
savo sutaupytus pinigus į pasekmin

gą public utility kompaniją kurios 
biznis yra 'suteikime elektros, gaso 
ir transportacijos patarnavimas 
daugelyje didelių industrinjų mies
tų. šis stakas yra saugus dėl invest- 
mentų — finansiniu atžvilgiu ta
riant “užlaiko nuo sudėjimo visų 
kiaušinių i dėžę.”

Trys Ryšis Patarnavimo
Ši kompanija kontroliuoja public 
Utilities tarnaujančias 204 vietose 
šiaurinėj dalyj Indiana valstijos ir 
vakarinėj dalyj Ohio. Jos teikia ele
ktrą ir gasą dėl Hammond, Fort 
Wayne, Indiana Harbor, Valparaiso,

Transportacija

VVhiting ir East Chicago. Jos tei
kia gasą dėl South Bend, Elkbart, 
Logansport, Kokomo, Ind. ir Lima, 
Ohio. Elektriiniai gatvekariai yra 
operuojami Gary ir Fort VVaynee. 
Greiti elektriniai traukiniai operuo
jami tarpe Chicagęs, Michigan City 
ir South Bend; ir tarpe Fort Wayne 
ir Indianapolis.

Lengvais Išmokėjimais
Jus gausit savo dividendus kas 90 
dienų kuomet jus įsigysit šį saugų 
prior lien staką. šis aprubežiuotas 
išleidimas gali būt perkamas tik $10 
įmokėjus ir po $10 į mėnesį. Jus 
gausit 6% už įmokėtus pinigus kol 
stakas nėra išmokėtas; jums pinigai 
bus grąžinami, jei negalėtumėt už
baigti mokėti. Vartoki! kuponą! ..

Utility Securities
Company

230 South La Šalie Street, CHICAGO
New York ■ St. Louis - Milwaukee

Atsiųskit Šį Kuponų!
Paleiskit savo pinigus darban 

f

dabar ir pasinaudokit gero 
investmento. Atsiųskit mums 
kuponą tuojau dėl gavimo dy
kai infromacijų apie staką.

Louisville - Indianapols - Minn^apolL

| Utility Securities Coiįipany
230 South La Su’le Street, Chicago

I Aš mulonėČiau. kad jus prisiųstumčt man litcra- 
1 turoaturoa apie 6% Cumulative Prior Lien serus 
I Midland Utilities Company. Suprantu, kad už tai 

neturėsiu jokios atsakomybės.

Vardas ...........................................................................
I Gatvė .................. ...... .................................................

I Miestas .................................... ....................................
(Rašykite aiškiai)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

160.82.
Jonas Trilikauski prieš Jonų 

Karolį Iręs, bylos N r. 160590, 
Superior Crt., byla dėl $5,000.

Diena Teisme

Jusu Saugumui Bridgeportas Stasulnnfr) byla

Michael Hughes, 
policijos viršininkas

Dabokitės lioldaperių I
Pėstininkai ir motoristai, 

rie k< liauja vėlai vakarais, 
ri būti atsargus. Dauginu kaip 
80 nuošimčių visų apiplėšimų 
padaroma nakties laiku. Tam
sa yra tylus kriminalistų

ku
tu-

ben-

kaip 
pik-

pri

Ve keletas patarimų, 
saugotis kalbamos rūšies 
tadariu:

Pėstininkai ir motoristai
valo kiek galėdami vengti tam
sių gatvių ir kryžkelių. Visuo
met bukite budrus, kai važiuo
jate pro tamsias alėjas.

Nevažiuokite ir neikite per 
tuščius lotus ar tamsias alėjas, 
kad sutrumpinus kelių. Noras 
sutaupinti minutę laiko gali 
kainuoti jums jūsų Lrangmc 
nes.

Be saiko parodymas brang- 
menų teatruose ir kitokiose 
pasilinksminimo vietose yra 
pakvietimas boldaperiui prie 
pasikėsinimo. Vadinami vesti
biulių (koridorių) apiplėšimai 
yra pasekme šios rūšies neat
sargumo.

Dėkite visas pastangas tin
kamai apsisaugoti. Nešiokite 
tik tiek pinigų, kiek jums rei
kalinga tam kartui. Stora maš- 
na atkreipia stvesp vagilių do
ru ę.

Pagelbėk ite mums apsaugo
ti jus. Mes visuomet esame jū
sų tarnyboje. Lošk ite saugų 
lošį visuomet turėdami domėję 
aukščiau suminėtus patarimus.

’Municipaliame teisme, kuris 
randasi prie 17-tos place ir So. 

[Halsted St., antradienyje, lapk
ričio 8 dieną, buvo iššaukta hy- 
’a p. h'ilipnvičiaus prieš Juozą 
Stasuhinj d 1 to, kad Stasu 
lanis buvo pardavęs Pilipavi
čiui, 2240 West 23rd place, 
vcgla automobilį, už kurį Fili-

Jpavičius sumokėjo $900.
Juozo Stasulanio sunūs pa

reiškė teisėjui, kad jo tėvas 
susitaikęs su l'ilipavičiumi, at
mokėjęs jam $!()(>() ir todėl 
prašus teismo, idant kalbama 

1' butų likviduota.
reikia I Teisėjas lm/rdnuNcn atsL 
reikės^hiusė va’stijos prokuroro 
kurioI l°*in I^ucliinsko, kų jis manąs 

mede *(> prašymo. Valstijos ad
vokatas pareiškė, kad jeigu Fi-

Į hpavičius jaučiasi, jogei Stasu-
Sumanymas yra paimli tam Janis atsiteisęs su juo, Filipavi- 

darhui juodukų, mat, sakoma, |čiu, tai ir jis sutinka bylos 
ip.’ti žmonės nenorintys dirbti.

Visgi pralotas yra sumanus 
žmogus: apsodins medžiais 
bažnyčios žemę už kelis tuks
iančius dolerių, o iš kitos pu
sės pradės veisti ant Bridge- 
’>orto juodukus, nors lietuviai 
nemėgsta maišytis kartu su 
juodukais. 

* * *
Paskui pralotas nurodė, kad 

klebonijai naujas setas yra 
reikalingas. Naują setą parapi- 
jonai turėtų nupirkti, o seną
jį galima butų laimėjimui iš- 
’eisti. Parapijonai turėtų tikė
tus išpirkti. Reiškia, kaip kle
bonijai, tai senas setas jau ne- 
I,•.'■garas, 
tai turės 
betgi, ar

Naujas praloto užmanymas 
Dabartiniu laiku daug žmonių I 
kraustosi iš Bridgeporlo į kitas 
kolonijas. To kėlimosi kunigas 
Krušas nemėgsta. Jis norėtų 
palaikyti parapijomis ant Brid 
geporto. Todėl jis sušaukė ko-1 
niletų susirinkimų ir patiekė 
knis sumanymų apsodinti ma-l 
k tuis pušaitėmis bažnyčių iri 
kleboniją. Tai, manoma, netik 
sulaikys parapijomis nuo keli-1 
nosi į kitas kolonijas, bet grįš 
r tie, kurie buvo pabėgę. 
Žincma, apsodinimas tais me-| 

lėliais kaštuosiąs apie $4,000.'| • 
Bet ką gi padarysi: jei 
tai reikia. Suprantama, 
ir tam tikro žmogaus, 
□areiga Lūs prižiūrėti 
ius ir apkarpyti juos.

Municipaliame teisme,

mas.

lik-

re- 
pa- 

sumokėti 
jaunasis

vidavimui.
Vienok adv. Kuchinskas 

komendavo, idant teismas 
įkirtų Stasulaniui 
teismo lėšas. Nors
Stasulanis primigtinai argumen- 
avo prieš mokėjimų teismo lė

šų, teisėjas Imenhausen suti
ko su advokatu Kuchinsko pa- 
arimu ir paskyrė Stasulhniui 
’umckūli $17 lėšų. Stasulanio 
byla pasiliko rekorduose.

o kaip parapijonams, 
būti geras. Klausimas 
praeis šis sumany-

* * * 
šiaip musų parapijoje vis

kas po senovei. Paulytė tebėra 
klebonijoje. Pralotas 
kitais dalykais ir 
miršta pašalinti p-lę
kurią liepė pašalinti vyskupijom 
kanceliarija senųjų

rūpinasi 
todėl pa-

Pauliną,

rimas teisėjui, ar valstijos ad
vokatui, nes mato, kad ir juo
se yra žmoniškumo, kad ir jie 
supranta kitų vargus ir nelai- 
ines. >

Dar kelios bylos dėl girtavi
mo. Skundžia motina sūnų, 
pati vyrų, stengiasi paliuosuoti 
sesuo brolį. Veik visi pripa
žįsta, kad skundžiamieji, kaip 
žmonės, yra geri. Tik, ot, tas 
nelemtas paprotis ir patrauki
mas! Bet nuo to “patrauki
mo” atpratyti, išrodo, teismas 
kaip tik yra bejėgis.

Legalios pora lietuvių, 
vt minčių 735 ar 135 
I6lh place. Kaltinami j 
vinių yra vyras ir pati, 
jie trejetą mažų vaikučių. Tei-

Debatai

. R.V-
West 
girla-
T'uri

•Chicngo Foram rengia deba
tai! arba diskusijas temoje: 
“Ar galima panaikinti karus?” 
Diskusijos įvyks Woods teat
re, prie Randolpli ir Dearborn 
gatvių, sekmadienyje 13 d. lap 
kričio. Pradžia po pietų.

Debatuos Charles Chiyton 
Morrison, žurnalo “Christian 
Century” redaktorius ir auto
rius knygos “Panaikinimas 
karo”, ir Harvardo universite
to profesorius, Manly O. Ilud- 
son, vienas žymiausių narių 
rautų Lygos sekretoriato. Bus 
leidžiama duoti klausimai.

TAUPYKIT PINIGUS IR SVEIKATA
Paleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turim 67 metų patyrimų.

Ofisai svarbesniuoue miestuose 
' Kaina nebrangi

A L K K S A NDR A S IG ER1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

(užmušė gatvekaris) 8 d. lap
kričio, 7 vai. vakare, 1927 m., 
sulaukęs 38 metų amžiaus. Gi
męs Gudrėnų kaime, Telšių 
vals. ir apskr. Paliko didelia
me nubudime brolį Juozapą ir 
dvi seseris: Oną ir Kazimierą, 
visi Lietuvoj. Pranciška “ 
čiunienė rūpinasi 
Kūnas pašarvotas 
W. 18th St.
laidotuvės įvyks 

kričio 12 d., 
namų j Dievo 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Aleksandro A gėrio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Draugai ir Pažįstami.

laidotuvėse patarnauįa gra
borius Butkus X Co. Telefonas 
('anai 3161.

trustisų

Pik- 
laidotuvemis. 
randasi 710

subatoj, lap- 
, 8:30 vai. ryt£ iš 

• Apveizdos pa-

MARIJONA GRIGOLONIENfi 
po pirmu vyru č’epukienienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 9 d.. 2 vai. ryto, 1927 
p), sulaukus 41 metų amžiaus. 
Gimus Pasvalio apskr., Vaškų 
parapijos. Norių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 21 metus. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Joną, dukterį Anielę, sūnų Pet
rą, o Lietuvoj tėvelį ir 2 sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
12221 S. Union avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. M. Grigolonienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, Duktė ir Sūnūs.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Bet pamiršo jis, 
miršo, vis tik turės 
bu daug parapijom)

ar nepa-

piktinasi. 
Jie sako, tegul ir reikės nors 
pas patį kardinolų po kelis 
kartus atsilankyti, vis tiek p-lė 
Paulina turės pasišalinti.

—Parapijos narys.

Lietuviu Bylos 
Teismuose

Ernst Stock, .Ir. prieš Ag
niešką ir Erankį I^abodų ir ki
tus, bylos N r. B. 153699. Cir
cuit Crt., atimti deedų.

Margarita Jochis prieš Juo
zą Jochis, bylos Nr. 466287, 
Superior Crt., divorsas.

Uršulė Lukoshe\vicz prieš 
Petrą Lukoshewicz, bylos Nr. 
B. 153770, Circuit Crt., divor
sas.

Petronėlė Lutinskis prieš C. I 
Lutinskis, bylos Nr. B. 153j91. 
Circuit Crt., divorsas.

Vilimas DobroAvski prieš fi
ną Dobrowski, bylos Nr. B. 
153912, Circuit Crt., divorsas.

Darata Walas prieš Frankį 
Walas, bylos Nr. 466441, Su
perior Crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Augustas Norkus prieš Chi- 
cagos miestų ir Ijcwis Scully, 
bylos N r. 166468, Superior Ct., 
dėl $25,(XX).

Petras Gaudas prieš Henry 
ir Irma Van Vooren ir kitus, 
bylos Nr. 4G6510, Superior Ct., 
atėmimui deed’o.

Viktorija I^apinsky prieš W. 
I^apinsky, bylos Nr. B. 153954, 
Circuit Crt., divorsas.

Adele Mileris prieš Joną Mil- 
lerį, bylos Nr. B. 153971, Cir
cuit Crt., divorsas.

U. S. Brewing Co. prieš 
Stasį Liezkus, bylos Nr. B. 
154010, Circuit Crt., dėl $250.

John Balzek prieš Baltrą 
Liehonas, bylos Nr. 466545, 
Superior Crt., dd notos $1,-

Kitos bylos: dažnai sunkus 
’eginis. štai Charles Denis, tė
vas trejeto vaikų, alkoholikas.

1 Pati prašo teismo, kai)) nors 
Į sulaikyti jos vyrų nuo girtuok- 

’iavimo.. Lengva prašyti, bet 
kaip gali teismas išpildyti tų 
prašymų? Gerai, pasiųs gir- 

xukliaujantį kalėjimam Kol jis 
jus kalėjime, tol negers. O kai ■ 
šeis, tai ir vėl ta pati istorija. , 
Teisėjas sako pamokslų Deniui, | 
įrodinėja, kaip pragaištinga 
verti. Kaltinamasis, matyti, ir 
•>ats sutinka su teisėjo žodžiais. 
Bet ar atsilaikys prieš pagun
dų? Teisėjas paskiria jam 
“probation” per 6 mėnesius. 
Liepia pasirašyti prižadų. Jei 
kaltinamasai nesusilaikys gėręs, 
bus pasiųstas pataisos namuos- 
na Šešiems mėnesiams.

O ve pora jaunų vaikinų, 
kaltinamų už greitą važiavimą 
automobiliu. Jų teismas grei
tas, neima nei pusės minutės, 
t’žsimokėkite baudų ir teismo 
kaštus, ir atliktas kriukis. Bet 
štai senyvas vyras, išrodo rim
tas žmogus, kuris pokštėlejo | 
Į kito 
priėjęs

automobilio fenderį. Kai

skaityti, tai žmogus pa- 
jj velniop. Paliestas 
areštavo.

siuntė 
žmogų

Žmogus prisipažįsta kolioję 
policistą, bet buvęs sunervuo- 
tas. Valstijos advokatas kiau
lių kaltinamojo, ar nebusią 
perdaug $100 dolerių pabaudos. 
Kaltinamasai mato, kad jo - by
la krypsta geroj o n pusėn, ka
dangi nužiūri, jog adv. Kuchins
kas ne “minina”, ką jis klausia. 
Teisėjas liepia atsiprašyti po- 
licisto, ir išmeta bylų iš teis
mo. Minioje pasirodo prita-

AR JUS NORĖTUMĖT 
TURĖTI TOKI GERĄ 

APETITĄ

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

perspeja, kad per šešius meni'- 
sius teismo prižiūrėtojas- ar 
prižiūrėtoja lankys jų namus, 
ir jei pamatys juos girtaujant, 
tai vaikus atiduos j prieglaudą, 
o pačius pasiųs j Bridwell’į.

Atvedama iš šaltosios senis 
medžio koja. Liepia jam pri
siekti. Medžiakojis mielu no
ru pakelia abi rankas. Klausia
mas, kur jis gyvenas. Sakosi 
turėjęs vietų kur ten “bakska- 
iyje” ar patiltyje, bet kitas 
atėmęs jų iš jo. Tai’ dabar ne
turįs gyvenimui vietos. Atsa
kinėja i klausimus linksmai, 
be jokio rūpesčio. Matyt, gy
venimu tiek matęs ir šalto ir 
šilto, kad joks teisėjo nuospren
dis jo neišgąsdins, kad ir ar
šiausiame kalėjime jam sun
kiau gyventi nebus, kaip kad 
liuesam. Pasiunčiamas regis į 
Oak Forrest prieglaudų.

—Reporteris.

Paieškai!
Jonas Petrauskas, pa

ieškai! savo pusbrolio, Juoza
po Plisausko, kuris iš Lietuvos 
paeina iš 
Airiogalos 
apskričio.

Aš labai 
susižinoti,
už ka busiu didžiai 

John Petrauskas, 
Kolin avė., Chicago,

Aš,

Padargupių 
valsčiaus,

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxi

BIBLIJOS STUDENTŲ 
PRAKALBOS

su

II!.

kaimo, 
Kauno

tamsta 
atsiliepti, 

dėkingas.

norėčiau
Malonėk

Malt

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtra) 27/7

anr •lai Ta Rųšis”

j

Mes taisome senus ir naujus sto
kis labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporlo Furniture Co., 3224 S. 
Halsted .st., ir Badžius and Pavi- 
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

MarcusA (autis Boofing Cd. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762
Namų Bock. 8179

Temoje:
Liaudies Laisvė Ir Vel

nio Organizacija
Kalbės iš Lietuvos, parvykęs
Pilgrimas J. ZAVIST.

Penkt., Lapk. 11,1927
Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St. 

Pradžia 7:45 vai. vakare
Įžanga liuosa. • 
Kolektų nebus.

Rengia ir kviečia
T. B. S. S.

Pušis Padare
GALUTINA PASIRINKIMĄ MILIONŲ

Apynių Skonio 
arba paprasto

Pas JūsųBJue Ribbon 
Geros Pasekmės Vertelgą

Vyriausi Dastatytojai 
NATIONAL PREMIER SALES CORP. 

1525 Newberry Avenue, Chicago, III.
Telephone Canal 1310

v

♦

Einam LauK iš Biznio 
VISAS TA VORAS $60,000 VERTĖS, 1927 RUDENS IR ŽIEMOS VYRŲ IR VAIKINŲ 

SIUTAI IR OVERKAUTAI 
Naujausių Stylių, Puikiausių Materiolų, Pigiau Negu Olselio Kaina 

NUSTOJOM LYSO. TURIM IŠPARDUOTI!
■ IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJ, 

LAPKRIČIO 12, 9 VAI RYTO
Be jokios žinios musų namų savininkas pranešė, kad mes 
turime apleisti tą vietų. Ir mes priversti esame išparduoti 
visų savo tavorų, geriausius siutus ir ©verkautus, Kupen- 
heimer, Society Brand, Perfection rubus, College rubus, vi
ri naujų spalvų ir stylių, jie patiks ir pritiks kiekvienam. 
Išparduosim pigiau olselio kainų.

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti *22.50

Geriausi siutai kokius kada ma
tėt už tokią pigią kainą. Naujų 
stylių ir patternų. Gero materio- 
lo. Tinka bile vyrui.................... 10 "

' SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti $30

Rudeninių stylių, rudeniniais -fi 4.85
kalmeriais is gero materiolo. B
Tinkanti visiems. Sutaupysit $15 B BhI •
Pasirinkimui ...............   > i

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti $35

Vien tik materiolas šioje grupe- QE
ie tiek kainuoja kiek mes reika- bO v
laujame už gatavus. Yra pui-^ ■ 
kiausi siutai ir didelis pasirinki-' B WB 
mas. Šitame išpardavime dabar B

....... —Į

Musų visas stakas siutų ir 
overkautų, yra taip kaip ir 
pas kostumeriškų siuvėjų. Iš
rinkti iš $60 ir $80 vertės, 
už pusę kainos

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti $40

žodžiais negalima išreikšti apie rtpfĮi o E 
šiuos rubus. Turit juos pamaty- BBbUv 
ti, kad įvertinus. Naujausių sty- K ■ 
lių ir spalvų, puikiausių materio- Įj 
lų. Jie yra verti dvigubai kiek BBI 
mes prašome .............................

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti $45

Tie siutai ir overkautai yra to- snn.85 
kie kokius jus norėsit dėvėti — U 
jie teikia pilną užganėdinimą.
Smart modelių. Materiolas tiks BBI

SIUTAI IR OVERKAUTAI
Verti $35

Jus netikėsit kad yra tokios ge- q 
ros vertės, kol jus nepamatysit, 
pasirinkimas iš 500 siutų, pa
rinkti vilnoniai ir puikiausių 
stylių. Kiekvienas rūbas su pui
kiu pamušu, pritiks bile kam

19“
Krautuvė atdara nuo 8:30 
ryto iki 9:30 vakaro. Subatoj 
iki 10 vakaro. Nedėlioj iki 

5 po pietų

Chas. Baikoff 720 W. Roosevelt Road
Schiff Bank Bldg.

Yi bloko j rytus nuo Halsted St.



t

Penktadienis, Lupk. 11, 27

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Užk virtimas j paskaitas

Prisiartinus tinkamam sezo
nui, kaip pernai, taip iš šiemet, 
aš rengsiu paskaitas įvairiomis 
temomis.

Pirmutinė paskaita įvyks ne
dalioj, lapkričio 13, Lietuvių 
Auditorijoj, pradžia 10:15 vai. 
ryte.

šiuomi, širdingai kviečiu vy
rus ir moteris atsilankyti ir iš
girsti pirmutinę paskaitų.

Busiu dėkingas tiems drau
gams, kurie atsilankys į pa
skaitas ir dar savo draugus pa
ragins, kad ir jie atsilankytų. 
Juo dąugiati žmonių į paskai
tas lankosi, tuo smagiau yra 
jas rengti. • c

Manau, kad Chicagoje ran
dasi didelis skaičius žmonių, 
kuriems paskaitos yra įdomus 
dalykas, ir tie žmonės atsilan
kys į šias ir kitas rengiamas 
paskaitoms.

—A. Žymantas, 
“Gyveninio” Leidėjas-Redak- 
torius.

liau mes klausėmės visokių 
Karmenų ir Traviatą, jos neiš
vys iš musų sielos liaudies dai
nų. • Ve kodėl galima drąsiai 
tvirtinti, kad šis “Birutės” 
koncertas žada duoti mums gi
laus pasitenkinimo.

Kai dėl pamokinimo, tai, sa
koma, p. Šimkus ketinąs turėti 
paskaitą arba pamoką apie lie
tuvių dainas ir muziką. Tai 
bus naujanybė. Asmeniškai aš 
norėčiau, kad ta paskaita butų 
iliustruota, kitaip sakant, kad 
tarp aiškinimų butų duoti pa
vyzdžiai skambinimu arija dai
navimu.

Bet kaip programa rengėjai 
ai atliks, bus jau jų darbas, 
švarbu tai. kad tur būt pir
mu kartu bus dedamos pastan
gos parodyti lietuvių muziką h* 
luinas Chicagos lietuviams pa
mištos, kasdieninės kalbos žo- 
tžiais.— Reporteris.

PRANEŠIMAI

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namu Telefonas Republic 9600

Nėra kito Baltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių
............................... . i.

Siųskit Naujienai* 
Lietuvon — tai būt 
brangi dovana

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yarda 1119

Lietuviai Dąktarai
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South Weatern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albanv Avenue 
Tel. Proapect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

CLASSIFIED ADS.
Educational

______Mokyklom____________

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

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Personai
Asmenų Ieško

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

Phone Van Buren 2130

NEDfiLDlENIŲ PASKAITOS 
Rengiu 

“GYVENIMAS”
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- 
itymas”. širdingai kviečiame visus ir 
zisas atsilankyti i šias paskaitas.

GYVENIMAS.

JOHN KUCHINSKAS ir 
BALLYS F. MASTAUSKAS 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas tanai 2552

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

SLA. 36-tos Kp.
Vakariene

šeštadienyje, lapkričio 12 d. 
Mildos svetainėje Susivieniji 
mo Lietuvių Amerikoje M kp 
rengia vakarienę, jžanga priei
nama visiems, regis tik 75 cen
tai y pa tai.

3(*-ta kuopa yra branduolys 
musų veikliųjų Chicagos lietu 
vių. Nesenai ši kuopa atsikra
tė nuo triukšmingųjų elemen
tų, persiorganizavo, pradėjo 
dirbti konstruktyvi darbą.. Ot 
ir rengiama dabar vakarienė 
tikslu visiems kuopos nariams 
ir jos draugams duoti progos 
susirinkti, susipažinti arčiau, 
pasidalinti nuomonėmis apie 
apie busimą darbuotę ir sma
giai praleisti vakarą.

Rengia vakarienes mūsiškiai 
milionieriai, rengia jas Įtonios, 
rengia dailės mylėtojai, -r-tat 
daug daugiau pateisinimo ir 
reikalo surengti vakarienę tu
ri mus visuomenės darbuoto
jai. Ir susirinks, be abejones, 
vakarienei! daug mišresnė, 
daug įdomesnė ir gyvesnė pub
lika, negu į kitus parengimus. 
Tpigi, meldžiamieji, prašomi 
visi vakarienėm —X.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimų nedėlioj, lapkričio 13 d., 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gal. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bų reikalų aptarti. .Raštininkas.

Garfield Park L. V. ir M. Pašelpi- 
iio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio (Nov.) 13, 
1927, l4iwler Hali, 3929 W. Madison 
st., 1 vai. po pietų. —Raštininkas.

Si m a no Daukanto Teat. Jaunuome- 
lės Kliubas, Chioago, III., laikys mė- 
resinį susirjnkimą Lapkričio-Nov. 11, 
1927 m., Pėtnyčioj, 7:30 vai. vakare, 
chicagos Lietuvių Auditorijoie. 3133 
So. Halsted St. Nariai privalote būti 
/isi, nes bus tarta nekuri paragra- 
ai konstitucijos kliubo.

— Valdyba

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
ais susirinkimas įvyks Penktadienį, 
.apkričio U d., 7:30 vai. vakare, Chi- 

cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Prašau visus draugus, ku- 
•ie buvote ant vakarienės ir išpildėte 
įplikacijas įstojimui į aukščiau minė
tą draugyste, bukite visi laiku. To
lei bukile visi draugai, kurie persta- 
ėt naujus narius į draugystę.

— Valdyba

S. L. A. 36 kuopos draugiška va- 
iarienė įvyksta šeštadieny, lapkr. 12 
I., H vai. vak., Mildos svet., Bridge- 
porte. Programą sudarys muzika, dal
ios, trumpos, bet gyvios prakalbos ir 
jokiai. įžanga į vakarienę 75c. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Renginio Komisija

Iš Birutes
Liaudies dainų koncertas

EXTRA! EXTRA! Lietuvių Kriau
čių 269 skyriaus A. C. W. of A. na
gams žinotina. Susidėjus aplinky- 
)ėms Lietuviu Kriaučių 269 skyriaus 
susirinkimas negali įvykti Pėtnyčioj, 
Lapkr.-Nov. 11 dieną, pertat, regulia- 
*is ir Extra susirinkimas įvyks/Pėt- 
lyčioj, l^apkr.-Nov. 18 dieną, 7:30 
vai. vakare, Amalgameitų Unijos 
<vet., 15^4 N. Robey St. šiame sust
inkime yra daug svarbių reikalų ap

tarimui. Taipgi bus nominacijos val- 
lybos sekamiems metams. Visi na
tai prašomi neužmiršti tos dienos.

—■ K. Navickas, Rašt.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 200U 
Tel. Randolph 1034. — Vai, nuo 9—G

V cikiirni s
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčįos.

Baigusi ak u š e- 
ri jos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki * 
9 vai. vakare.

Phone Yards 4951
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

A K U S E RK A
3252 South Halsted Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

i Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111

Miscellaneous
Įvairus

KIEK JUS MOKATE U« SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

REIKALINGAS įpartnerys į bučer 
nę; ’nereik daug pinigų įnešti.

Tel. Commodore 1790

A. A. SLAKIS
A D V O K A TA S 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. JURGELIONIS-
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SI.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigą 1 ir 2 morgičiams.

J. P. WAITCHES i
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South M ic h i g-an Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų ' 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH "

OPTOMETRISTAS

Įvairus Gydytojai
Telephon© Yards 0994

; DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200 
--------------------- —p------------- — -

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

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 & Heating
• Supply Co.

2108 So. State St.
Tel. Calumet 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

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

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.

P AJ IEŠKAU apsivertimui mergi
nos arba našlės be vaikų, nese- 
nešnės 40 metų. Tupi turėti koki 
nors biznį. Aš erfu nevedęs, 30 
metų senas, turiu gerą amatą ir 
uždarbį. 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., Box 1003.

Viršui Universal 
•State Bank' ....

Moterys ir mergi- 
t

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

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

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. -z A’

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.
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal. 8110 

' Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488 
-------------------- 1---------------------------

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

Bridgeport Paintiiiį?
& Hardware Co.

Malevojam ir popięruojam. UMaikor 
mdevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Habted St
Phone Yarud 7282

J. S. RAMANCJONTS

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA senyva moteris 
daboti vienų metų vaiką., Netoli 
bažnyčios.
4928 So. Tripp Avė., 1-os lubos

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

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 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų pątamayimas Chicagoj i) 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriausia stogi, 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty 

; re unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.

8411-1-8 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8706—8700

Chicago

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V a į> n d o s: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

ELECTRIC KONTRAKTORH1
Seniausias iš liatuvių, kur duod. 

užganėdinimą. Įvedam elektros dn> 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.
2522 So. Halsted St., Chicag<

Phone Victory 7462

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

----------T---- --------
REIKIA VYRŲ

Maloniam ir lengvam darbui kur 
jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išnioįcitiame saSro darbininkus. Paty
rimas pereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

J MK. COSTELLI
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

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

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

Sekmadienyje, lapkričio 13 
dieną, Marųuctte Parko apie- 
linkėje, būtent Communitj 
Centcr svetainėje, 6654 So. 
Troy st., “Birutė”, vadovauja
ma p. St. Šimkaus, rengia liau
dies dainų koncertą. Pradžia 
8 vai. vakare.

Šis konceertas, rodosi, turė
tų sudomėti visą Chicagos lie
tuvių visuomenę, ir ve kodėl: 
jis žada būti pamokinantis.

(iirioje gimęs, j girią žiuri— 
toks yra senas žmonių posakis. 
Gali gyventi Amerikoje. Bra
zilijoje «i-l>a net imt Mtirso; 

gali rėdytis turčių, turėti mai
šus pinigų; gali užmiršti po
terius ir buvusius draugus,— 
sunku lietgi (veik negalima) 
užmiršti jaunystės dienas, jų 
džiaugsmus ir rupesnius, dai
nas ir žaismes, girias ir lan
kas. Sunku (veik negalima) 
užmiršti pirmuosius, ryškiau
sius sužinaus gyvenimo įspū
džius, jų tarpe ir liaudies dai
nas, kurioms mes pirmiauia 
klausėmės, kurias pirmiausia 
patys dainavome. Ir tegul vū- 
z—;—----- *

G1 E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

l n ■ - - ■ ----— --r- -______ __ J

Graboriai

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj a*
2311 VV 23rd PI. 

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

Phone Boulevard 4139
A., MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. I

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tol. Boulevard 2160

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistąs džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

ĮVESKIT 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 
rųšieM, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191 PLUMBINGAS ir namų ap-

REIKIA VYRŲ
Reikalaujame nedidelio skai

čiaus atsakomų, energiškų vy
rų, kurie kalba įvairias kalbas, 
dirbti su mumis ir pavartoti 
savo gabumus sąryšyje su mu
sų bizniu, birbdamas nereika- 
’auja pašvęsti visą laiką. Rei
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 1-mos 

i po piet, bile kokią dienų, arLu 
utarninkb vakarais nuo 6 iki

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

1*1»obx9 Boulevard 7589

DR. G. SERNER-

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spdcialistas 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.

šildymas. Neveik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

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

8 vai. Klauskit:
Adam Markūnas, Manager 

874 Ist National Bank Bldg.
Chicago, III.

Tel. Randolph 7400.

LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eaat 47th Street
' Phone Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

tel abejoji apie savo akis
Dr. A. R. BLLMEb

OPTOMETRJST
J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

4 giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 

I stės.
aaJLJ; OFISAS: 
gO* y 668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 g. Halsted St.
= Td. Boulevard 4063

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistaa 

2559 VVest 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. 

Telefonus Canal 1912
N ūkti m i h Tel. Irairft*x 6303

Off. Yards 3557, Dos. Hemlock 13S5 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 South Halated Street, 

Ųhicago, III.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswtck 0597
Ųltraviolėtinė. šviesa ir.diathermia 
-----  '• •* ■ •------ t“"*?------- ?——

’ Tele.phrtne Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
s X-Ray Laboratorija

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

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

CLASSIFIED ADS:
._______ -J

24 Menesiai Išmokėjimui
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

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

Tel. Drexel 3407
krautuvu; f;k ceriai 

Groscrnių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Uostau rantų > Kcn- 
džių, Bokomių, Mu
sų specialumas. Ge-

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

REIKIA vyrų arba moterų — vi
sada arba dalinam laikui. Mes pasta
tysime jumis i biznį be jokių išlai
dų dėl jūsų. Tapkite neprigulmingu. 
Pasiūloma didžiausia išpardavimo 
propozicija. Kiekvienas kostumeris 
liks draugu per visą gyvenimą. Ne 
stakas arba real estate. Tai proga 
visam gyvenimui.

Ruimas 1024 ----- C*ad>*a1 0480
14 22r> 5So. Kacine Avė.

Furnished Rooms
BR1GHT0N Parko 2 furnišiuoti 

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

KAM turit šalti šią žiemą, inen 
• įvesimo namų apšildymą be jokio 
hnokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu došildynut. Apskaitlinvi- 
mus dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. ’l riangle 8234.

GRAŽIAI furnišiotas moderniškas 
1 kambarys dėl 2 vyrų. Nebrangus. 
MRS. SARPELIUS, 3407 l>owe Avė., 
Boulevard 0636. 
i--------------------------------------------------

BH1GHTON Parke 2 fumišiuo- 
’ ti kambariai rendon bile kam, 
; yra garadžins.

4224 So. Rock\vell St

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL , ..... .. f

Mej išmokinsime jus Designing,' gi turime didelį pasirinkim;) phiiii- 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką jr bingo reikmenų. Atdara vakarais 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie: 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

. LIETUVIAI, P’'“s š,dti šią 
|iethą^ Kii.m'net Uk |hskį įmokėjus 

' ules a t vėsint e į itnns namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais i.šAiokėjimuis. An-įkaiti ia- 

) vintas ir planai dykai. Mes laip

For Rcnt
Vj^^v******* *w^>^^w*^*<«***»*«*A**e*z*v>***w%-Vi**/^

RENDON 4 kambariu flatas, yra 
gasas, elektra, pigi renda, $16. 

10559 Edbrooke Avė. *

tų. ABBtTfT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W. 
Grand Avė., Berkshire 1321.

Hl'NDON 5 kambarių flata.s, 
Brighton Park, yra gasas, elek
tra, vany, ;20 vendus i niėneH ir 

j garažas rendon. 4084 So. Arti sian 
Avė., Tel. Lai a> eite 2072.
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Gražus bungalow 6 kambarį

Real EstJite For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

Reni Estą te For Sale
N a «iw» i Zem i i ’a rda v t n» u i

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Ma.s’cal Instruments 
Muziku* )n»i ramentai

Business Chances 
rarduvijnui Bizniai

GROJIKLIS plonis, gražus 
sai, pirmos klejos stovyje, \n 
hminl išinnrginimo, už $85, 
įmokėti, kitus į 90 dien 
suoliukas ir karpetukas 
kėjui. Georgo Kimboriey, 11512 So. 
Halsted St. įsi floor.

Furniture & Fiktures
___________ Kakatidal-į taigai

PARDAVIMUI 4 kambarių slu-l 
. . |bns rakandai kartu. Guliu ir aal 
K 'išmokėjimo duoti. Parduosiu pi-l 

giai. Atsigaukit nuo 7 iki 9 vai., 
vakaro. 3408 Jšo. L >\ve Avcnue, 
l-nms lubos.

Financial
- Finanaai-Paakoloa

Co- | 
pusė 

rolei i.ii

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių aplelinkėj, labai pigiai. Arba mai
nysiu j namų. 1739 So. Halsted St., 
Box 1002.

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklj Pianą, 
su suoleliu ir roleliais už $65 
M R. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė. 
1-os lubos.

cash

PARDt’OSIl' $250 vertės vargonus 
ir $150 fonu; r.J’ą po .$(»(> cash ar iš
mokėjimais. 6136 So. Halsted St., 
1-os lubos.

I’ARPUOSIU savo $850 grojiklj, 
suolelį, rolelius, cabinet už $115. iŠ- 
mokėjimais.

6136 So. Hutsied St.

IŠPARDAVIMAS
J JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas .........
. Mohair parlor setas .........

VValnut miegruimio setus
Walnut valg. kamb. setus 
šešių lubų, vieno (lial 

gražiais riešuto* medžio 
$69.50.

500 importuotų ^apskritų kauru
85.25.

DAUGELIS KITU BARGENŲ
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA

W A R EHOU SE F U R N IT (’ R E 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50
$62.00
$45.00
$45.00 

radios su 
consoles

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
krautuvė, labai pigiai, pigi renda. 
Priežastį patirsite ant vietos. Maty
kit savininką nuo 5 iki 10 vakare.

4651 So. Hermitage Avė.

PARDUOSIU delicatcssen ir gro-1 
šerne. 4 pagyvenimui kambariai, ren-, 
dos $45.00, už $800.00, dėl mirties šei
mynoj. 146 W. 59th St.

PARDAVIMUI bučernė prie 6512 
So. Western Avė., Prospect 8006. At- 
sišaukit po 6 vakare. 6510 So. West- 
ern Avė., Republic 1260.

radiola “25”, var-
6 mėnesius, $95. Taipgi dress 

Savininkas

PARDAVIMUI 
totą ti 
siuth* minos 38 iki 40.

Norma! 9264

Cut RateŠIOS savaitės baigenai 
Piano Krautuvėse:

Upright pianai — $35
Grojikiiui pianai — $75 
Grand pianai — $150 ir 
Radio setai — $20 ir daugiau 
Fonografai — $10 ir daugiau 
Jus turit pamatyti tuos puikius 

bargenus, kad įvertinus jų ve 
Tarpe’jų randasi Starck, 
Raklwin, Bush ir I.ane. 
Conover ir t. t. Krautuvė atdara 
9 vikaro. Lengvais išmokėjimais.

CUT RATE PIANO STORES 
1120 So. Halsted Street »

ir daugiau 
ir daugiau 
daugiau

Angelus,
Bell man, 

iki

PASTABA. Turime parduoti tuo , 
jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- 
jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 j 
radio setus, parduosime jusu paslu- 
Ivmu. Atsišaukit šiandie arba rytoj 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6 
vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

Furniture & Fixtures 
_________ Rakandai-Įtaisai Į

DIRBTUVĖS sampeliai, 50%. pi
giau.

8179 parloro kambario setas, mo-1 
hair, $95.

$75 vvalnut valgomo kambario1 
actas, $37.

$45, 5 šmotų pusryČ|ų setas, I 
$22.50.

Boyscn Sample Furn. Co.
6335 So. Ashland &ve.

Buvus California Sample Furn. Co.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metanas $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi daromo antrus morgičiufl. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

11 Sp. La Šalie Street 
Central 2665

PARDAVIMUI 6 apt. namas po 4 
kambarius, mūrinis, pečium šildomas, 
netoli Califomla ir Flournoy, rendų 
$2000, kaina $14000, išmokėjimais. 
MADDEN BROS.,. 140 S. Dearborn St

TIKTAI bisk{ įmokėti nupirkaite Gražus bungalovv G kambarių, yra 
gražų 6 kambarių namą, karštu van- ‘ visi {rengimai ir apmokėti. 8526 So, 
deniu Šildoma, gerame stovyje, aplei- Paulina St., Tel. Beverley 5846.UVIHM njlUUUHI, niVYJ-JCl

džiu miestą. 5624 Windsor Avė., ne
toli Central.

$400 VERTA $2000
4 kambarių rakandai, 3 šmo

tų mohair parloro setas, 7 
šmotų Nvabnut valgomo kam
bario setas, 
setas, 
ruimio 
kaurai, 
kas, 2 
indai.

NELSON ST< lPj AG E
6912 Cottage Grove Avė.

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

716 W. Blst Street

šmotų .pusryčių 
4 šmotų Avalnut mieg- 
setas, du 9x12 \Vilton 

miegruimio karpetu- 
pastatomos liampos.

MisccIIaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
padaryti ir ant orderio, nebrangiai. 
Mes taipgi perdirbami kaiFnius kaip 
jus norit. Kautai valomi, prosinami, 
su pamušalu. $20. Blurnfield Fur 
Shop. Room 204, Stale and Lake Bldg 
Dearborn 1253.

PABANDYKIT musu Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Rūbai ir kailiniai .
Pirkit \Veiser būdu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
neiną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už. išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $35 ir daugiau. Atsilankykit.

\VEISER FUR CO.
19 S. \Vells st., rm. 103

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS j
UNI>ERWOODS! UNDERWOODS! 
$3 įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. 10 dienų DYKAI išbandymas.

5 metams garantija
Rendų kaina $8.50 už 3 mėnesius.

MFC

PARDAVIMUI m 
ištaiga, daugiausiai i . 
du ir vokiečių ir airių. Pardavi
mo priežastis pntirsit ant vietos. 
Graži vieta su I kambariais pagy
venimui.

3418 Armitagc avė..
3bl;.kai nuo Kedzie į vakarus

PARDAVIMU! saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyventoj, airių, 
vokiečiui ir švedų.

4960 So. Princeton Avė.

BUČERNfi su ledo mašina ir tru
ku. Abelnai bizniu j savaitę $1200. 
Bargenas greitam pirkėjui.

1750 W. 63id Street

PARDAVIMUI gražios cottages, 
! murinės po 5 kambarius, tile va- 
I nos, elektrinės lednunės, garu šil- 

6425 Morgan St., 9 kambarių re- domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
zidencija, 5 kambariai pirmame auk- j apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar- 
fite, 4 miegruimiai ir vana antrame I |>tt phone Bcverly 7900.
aukšte. Aržuolo trimas, karštu van-. ~________________

•m'?; Vhiih t deniu šildomas plieno konstrukcijos,' .. . ...
1’17.7 ‘ ,2 aukštų mūrinis garažas, tinkamas ^LSŲ prityrimu pastatytu 10 mo-
“' ‘ 'dėl 3 automobilių arba trokų, jvažia- dermškų po 5 kambarius bungalow,

vimas iš gatvės ir Člės. Šis namas <e,,°j apiolinkčj, 1 blokas nuo ^.2 
PARDAVIMUI 2 lotai Hammon- pirmos klesos padėjime, lotas 50x125. St- P,,,e Maple Avė., Brrvvvn, III., 7 

de, tiktai biiskį įmokėti, kitus po Geras namas žmonėms su bizniu kur; minutos ėjimo iki Park "L” 
$l:> į mėnesį. Savininkas Nevveaslh^i yra vartojami trokai ir gera vieta '♦tolios. Pažiūrėkit kol nuuirksltc 
" ..j— Lengvais išmokėjimais, pigi

Mes pastatysim ant 
hito už $1000. kitus kaip rendą. 

JOHN SKALE Jr..
Tel. Riverside 6097

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De 
Luxe bungalows, lile stogas, k. v. 

gražios kon- 
, nėra geresnių Chica- 

fs-.j, atdaros kasdie.
I Major Avė., Palisade

MŪRINĖ REZIDENCIJA
6425 Morgan St., 9 kambarių re

zidencija, 5 Kambariai pirmame auk-
Jei jums reikalingi pinigai < stikliniai porčiai, 

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 . strukcijos, nėra j 
už *2% nuošimčio ir lengvais išmo-įgpj 
kėįimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOI), 
2231 W. Division si. 

Tol. Armitage 1199.
—....

de, liktai biiskį įmokėti,

2-RUS MORGIČTUS 
Padarome j porą dienų 

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

1912: dėl 
gal

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, beveik užbaigti. Miegoji
mui porčiai. įmūrytos maudynes, ug
niavietės, brukuotos gatvės, kaina 
$15,000. 7604 So. Winchester Avo.

ir gera vieta '♦tolios, 
rooming house. Išmokėjimais pa- vieną, 
sutartį.

Teleionuokit” Normai 1646
kaina. $8500. 
lusų

- liną. I Ąr jums reikia pinigų i 
i Padėkavonės Dienai? 
KUOMET JUMS REI- 

’ ‘ ‘ KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Boncl & 
Mortgage^ Organization 

1618 W. 18th StA 
L F. DANKOWSKL Prcz. 

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

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

J visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

biznis ni- 
$2000. L ž- 
ir alyvo 

vielos dėl 
iš gal-

PARDAVIMUI senas 
giai, mėnesinių įplaukų 
laikome batterys, gaso 
reikmenis. Užtektinai 
taisymo. įvažiavimas tiesiai i 
vės. Savininkas 1614 So. Wentern

PARDAVIMUI Soft Drink, ge-1 
ras biznis. 4577 Grosą Avė., ar-’ 
t i Ashland, Tel. Blvd. 1055A. <

BEKERNfc, retail ir oiselio, tik-, 
rai puikus pirkinys, geroj vietoj. 
Pasimatykit su manim. Vertelgų i 
nereikia, šaukit Hemlock 6028.

PARDAVIMUI minkštųjų gėri
mų įstaiga, biznis gerai išdirbtas 
per keturius metus. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo 

! vininkas turi dvi bizniu. 
3827 Archer Avi

sa-1

Financial
Fįnansal-Paakoloa

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

GRAŽUS mohair parloro setas, 
$50. Puikus svalnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų walr.ut valgyjj|<» ^SlilPAIAN-\\ ARD MFC. CO. 
kambario setas, $40, - \\ill0rt Kart- Vidurmiesčio salcsroom, 841 State-1 
rai, $20 kiekvienas. Atsišauk:! hile 
kada. AvaHable Storage Co., 7732, 
Stony Island avė.

BARGENAS už cash. parduosimo 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėrnrfi, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, sprini.sai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Aladino n St. Tuft Stor- 
age, klauskit M R. IRVING.

Lr.ke Bldg., klauskit M R. BROVVN, 
Tel. Dearborn 5718. Dirbtuvė ir N. S. 
Salearoom

4401 Ravenswood Avė. 
Ravenswood 8430 

Klauskit M1SS JOHNSON

6 neatsišaukusių kailiniai, parduo
sime už išlaidas nuo $25 iki $100. 
Kautai iš seal, Jap vveasel, caracul, 
muskrat. Atdara 9-9. PETERS FU R 
EHOP, 5115 Michigan. Drexel 1756.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, _________
įkarštąs vanduo, sun parlor, pečium tj-am *
šildomas, kaina $11,000, cash $1000.' KAM MOKĖTI RENDĄ
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit Kuomet už tuos pačius pinigus 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 iųs galite turėti nuosavą namą. Tik 

SAVININKAS apleidžia miestą tu-1 N. Hamlin Avė., Kedzie 7891. -elkin biskj įmokėti, o kitus kaip 
; ri parduoti 5 kambarių murinę cott-, 
! age, pečiu šildoma, 20x20 garadžius. |

elkin biskj įmokėti, o kitus kaip 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na- 

• - _ . į._ • DEL mirties turiu parduoti 2 auk-, m0» 0 ‘H’ ^kambarių mūriniai
'Brukuota gatve trele. Gera trąnspor-1 niodinj n 4 fjatai prie 43G gąlow ir rezidencijos, moderniški

#0AAA U.*. --------- “ -- ■ $3000, išmokėji- v,sa*s atžvilgiai, tile stogas, tile va-
— na, ugnavietės, vandens šildytuvui,

kambariai dekoruoti, lotai 50y 160, 
2 blokai į vakarus nuo Harlein aye. 
prie 
si m

tarija $2 000 įmokėti kiti kaip ren- ; Root st Igmck€tas, 
da. <205 So. Green St. į majs Veikit greit. Yards 7204.

NAUJAS paskutinės mados 5 kam- 
riu bungalovv, furnace apšildomas,barių bungalovv, furnace apšildomas, 

2-jų karų garadžius, tik $6500, ma- 
, žas jmokėjimas, likusieji kaip renda. 
' Priimsiu lotą. CALLISTER and 
I EI)WARDS, 3155 N. 73rd Avė.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak, 
4010 W. 26th St.

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

barių bungalow, karštu vandeniu 
šildomas namas. Bridgepoite — Bar
genas. s

GERA PROGA
40 automobilių talpinantis gara

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

5833-35 So. Western Avė.

Rivcrside Drive. Arba pastaly- 
pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašvkit Bos 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

NAUJAS 6 FLATŲ. $35,000
KAMPAS prie ėlės, 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 $10(į į mf- 

I nesį. Atsišaukit 1773 VVilson Avė. 
Ravensvvood 0437.

už

mu-

inu-

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

I Bridgeporte—Bargenas. Arba ką tu- 
1 rij mainyti. C. K. V., 3404 So. Mor
gan St., 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

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cemenlinius 

šalvtakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969.

5429 S. Ashland Avė.
Arctic Construction Co.

General Contractors

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
4422 Schubert avė. 6 kamb. 

rinis bungalovv.
4341 Druinmond PI., 2 flatų 

rinis nmnas.
4454 Byron St., 7 kambarių re

zidencija.
4815 N. Tripp avė., G kambarių 

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

tų medinis namas.
5059 Carmen avė., 2 flatų, 4—5 

kambarių. Atsišaukit.
G. Earl Grindie 

4956 N. Kentucky avė. 
Palisade 0029.

JEI JUS TURIT $200 •
Jus galite kraustytis į vieną mu- 

i sy puikių nubgalo\v, kurie randasi 
*L.**__  , o kitus

mokėsite kaip rendą. Tai yra pui-

GYVENKIT SAVO NAME
i netoli Marųuette Manor, 

PARDAVIMUI naujas ‘‘nartmon- inokCsile kaip rendą. Ta. .... 
tims namas ir krautuvė, 2 dide’č? ki proga junis apsigyventi lietuvių 
krautuvės su skiepu, 6—1 kamba- ,|įstrik|e fr vietoj mokėjus rendą 
rių anartinentai. 4 karų garažas j inkui

APRUBE21 UOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard. Mohair ir frieze parlo- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
walnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwell krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatyinas. COLLINS 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI didelė ne
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis mašinomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant 'vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevurd 2092.

Financial
Finanaai-Paskolos

PARDAVIMUI 
išdirbta biznis, 
gyvenimui.

4407 So.

grosemė, senai 
5 kambariai pa-

Mozayt St.

BARGENAS. Parsidnodn bučer-
nė ir gro.sernė. Biznis geras.

1409 So. 49th ('.t., Cicero, III.

RESTORANAS pardavimui arba
parendavšojimui. f

549 W.. ISth St.

' Exchange—-Mainai
MAINYSIU arba parduosiu ma

no 2 fintų naują mūrinį namą, 5-5 
Į kamb. Puikiausiai įrengtas, 2 karš
to vandenio boileriai, prie Mar- 

, ųuette parko. Priimsiu mažesnį na- 
1 mąr rezidencijos, lotus, nile kokį 
biznį arba automobilį. Nereikalin- 

1 ga daug cash. Matykite arba pa- 
i šaukile

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

Hemlock 0367

INVESTORIAI .
Mes turime keletą labai gerų in- 

vestmentų, bizniavų ir apt. namų 
South Side, 2 fiatinių ir krautuvių. 
Susižinokit su mumis jei jus jieškote 
ko nors geresnio.

H. J. COLEMAN 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702 •

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Lux< 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v, 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Pal j s adė 
1179.

rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėsimą. Mes pastatysim bun
galovv, 2 flatu namą ant iusų loto 
arba musu loto tik biskj imokčhis 
3801 N. Ctavvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.'

jus mokėsite už savo
namą. e

Phone Hemlock 8300

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų UŽ 
bungalovvs, net po $6000.

I'rank T. Hinkamp, 
7918 S. Western avė.

Republic 4900

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 pary 
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 Ny 
Cicero Avė. ’ /

PARDAVIMUI moderniškas muri-

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas,

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras•

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. L0WITZ

318 So. Dearborn St.

Farms Fpr Sale
_________ Ūkiai Pardavimui

KAS jieškote gerai įrengtos 
failuos, matykite .savininką. Bu- 
siu Cnicagoj tik 3 ‘dienas.

622 So. Whlpple St.
■■ —.1, ■ ■■„■■■IMI IIII ! ■■■■■ H

Real Estate For Sale
Nainai-žemS Pardavimui

BRIDGEPORTAS, tai lietuvių cen
tras. Gražiausias namas 2 po 6-6, 
karštu vandeniu šildomas, tik beliko 
kelios dienos parduoti ar išmainyti j 
lotą, automobilių Sedan, mažą namą 
ar formą. Savininką galima matyti 
po 6 vai. vak., Subatoms po 3 vai. vak. 
o nedėlioms visą dieną. ANTON 
STUKAS, 3211 So. Aubum Avė.

rAllMAVllUvl llivilvl UlOlVcir* UIUll IIUlllC*!) V u } mvuv*

nis bungalovv, 5 kambarių, 30 pėdų pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
lotas, 5157 S. Spaulding Avė., 1 me
tų senumo, kaina tik $7500 išmokė
jimais. F. A. RAMSEY, 133 W. Wash- 
ington St.

šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

DIDŽI AUSIS pasirinkimas lotų
! bizniavų ir dėl rezidencijų, gražioj 
kolonijij prie Archer avė. ir Craw-

LOVOS $2 
Dressoriai .$8 
Pastatomos liampos 
Kaurai 9x12 $5 
Bufetai 
Sideboards 
Dufolds 
Rašymui stalas $5 
Pianai 
Gasiniai virimui ir 

mui pečiai.
SC.HWARTS BBOS. 

STORAGE 
640 E. 61st St. 

Atdara Utarninko, Kebvergo 
ir Subatos vakarais.

$3

šildy-

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

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

ANTRIEJI morglčiai byle kokia su 
ma. padarvti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis Pamatykit 
•nane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

fird avė. Pirkite dabar, su uždarbiu 
parduosit pavasari.

STANKO & COMPANY
5097 Archer avė. , 

Lafayette 6036

KLAUSYKIT Naujienų skaitytojai. 
Jei jus norit gero pirkinio real es
tate, pamatykit šį moderniškų 4 fla
tų namą. įmokėti $8000 ir po $150 į 
mėnesį. Mėnesiniu įplaukų $315. Nau
jas namas' 2 blokai nuo transporta- 
cijos. Pamatykit šiandie, kaina $38,- 
000. Savininkas 6766-76 Onarga Avė. 
cor. Oxford St., Belmont 0782.

4 FLATU MEDINIS, $11,300
Prie Spaulding Aye., netoli North | 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas I 
suteiks jums geras įplaukas, rendos i 
$130 j mėnesį. Galim priimti lotą j 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

KAS NORI GREITAI 
i PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS

VAISIŲ ir grosernės? krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 

I Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. G3rd St., Hemlock 5620.

SINGER siuvamos mašinos, de- 
monstratoriai ir pertaisytos, po i 
$10 ir /Jaugiau, cash arba išmokė
jimais.

4251 Cottage Grove avė.

TAXI CAB PROGA
$50 į savaitę ir daugiau

Mes pasiūlome Amerikoj gimu- 
siems lietuviams kurie yra gerai su- 

1 sipažinę su miestu, progą tapti nariu
VERTI $1500. UŽ $275

4 kambarių nauji rakandai, 3 Šmo-1
tų mohair ąetai. 7 šmotų walnut mte- j tax‘i kom“
gamo kambario setas, 5. šmotų P»»-: partijos. Proga likti bosu.‘Reikia tik 
ryčių setas, 4 šmotų walnut miegrui- bjBkj jn|(>Mti ui taxi cab. R,4. 
nuo .setas, 2 Wilton 9x1- kaurai, 2 jpniniu įkibai* imi vra ir ins
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.
' MARMON WAREHOUSE 

6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

pa-

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bilc 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi tur 
rųšies rakandus.

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

(leninis sezonas dabar jau yra ir jus 
galite uždirbti nuo $50 į savaitę ir 
daugiau. Atsilankykit ir leiskit jums 
išaiškinti pinigų uždirbimo 
ziciją.

SALES DEPT.
BAUER MOTOR CAB

536 E. 33rd Place

galite uždirbti nuo

propo-

co.

_.... _____ ______ w__. , PARDAVIMUI grosernS ir 2 flatų
mus. Taipgi turime naujus pirmos i namas. Parduosiu pigiai, geroj apie-

linkėj. Matykit savininką tuojau dėl 
Šių gerų bargenų.

6000 So. Wood St.

PARDAVIMUI 2 siuvamas ma
šinas, Singer ir White. Parsiduo
da pigiai. 822 \V. 37th Pi., 2 lubos

CICERO. Parsiduoda bučernė ir 
grosemė, vieta gera,

1314 So. 49th Ct.

? RT MORG1ČIA1 
3-TI MORGTCIAJ 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

f vieną dieną 
Perkame reai estete 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie, Avė. 
Tel. Lsfayette 6738-6716

MAINYSIU arba parduosiu dvie
jų flatų muro namą po 4 kambarius, 
ką tik užbaigtas, 7015 S. Oakley avė. 
Kontraktorius, 5097 Archer avė.

Lafayette 6036
---------------------------- —-----

BIZNIO namas 5094 Archer avė., 
ką tik užbaigtas, krautuvė ir 6 kam
bariai viršuj. Gera vieta geram biz
nieriui. Priimsiu lotus. Savininkas, 
4929 S. Keeler avė.

PUIKUS PIRKINYS 
KAINA NUPIGINTA IKI $7000

Savininkui reikia pinigų, kad 
išgelbėjus savo Minnesotos farmą 
nuo patekimą į kreditorių rankas. 
Parduosiu 2 aukštų namą, 4236— 
40 Ogden avė., yra 4 krautuvės ir 
3 flatai, labai pigia kaina. Fintai 
karštu vandeniu šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvokarių ir 
3 blokai iki elevatorio, mėnesinių 
rendų $305. Tas namas pirktas bir
želio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nupirkti jo paties pasiū
lyta kaina. Apžiūrėki! tuojau. Tas 
namas jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas ant vietos, arba telefo- 
nuokit savininkui Austin 2145.

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

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

investavimui j 
mėnesines ino- 

fikčerius, 
bučemes

TURIU plpigų 
chattel morgičlus, 
karnas notas, mašinas, 
bekernes, restaurantus, 
ar kitus biznius. V. BOLANI) 7th
fl.. 215 W. Randolph st. Franklin 
3446.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
hungal(>w ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti ^lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marque|te 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kecfeie Avenue

' iii. J:

DIDELIS BARGENAS. Greitam 
pardavimui 2 flatu muro namas 5 ir 
6 kambariai, ant 2 lotų, f"rnace šil
domas, 2 karų garadžius. Kaina $11,- 
800. Namas randasi 5831 So. Sanga- 
mon St.

Savininkas
Tel. Prospect 5736

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga
lovv, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos. furnace šildomi ant jusu 
išmokėto loto už $11,000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba Ratinį namą, tik biski įmokėjus. 

CRACKEL CONSTRUCTION CO.
4328 Elųton Avenue 

Room 212 Juniper 9506

GERIAUSIS bargenas North West 
Sido, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5.600. cash $800. Atsi
gaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

LIETUVIŲ ATYDON
Mes turime keletą gerai apsimo

kančių 2 fiatinių namų, kuriuos 
parduosime nebrangiai. Tik įmo
kėti $1500, o kitus kaip rendą ir 
galit turėti savo modernišką 2 fla
tu namą, mūrinį, netoli 71 St. ir 
Western. Atvažiuokit ir pamatykit 
tuos gražius namus. Tikdccletą do
lerių investavus, vėliau uždirbsite 
daugiau.

Southvvcstern Realty Co., 
7149 S. Westei*n avė. 
Hemlock 3900—01—02

Aš turiu 3-8 aukštų mūrinius na
mus. kurie randasi 901-3 W. 19th St. 
ir 900 W. 19th Pi. Parduosiu pigiai 
lik biskj įmokėjus. Pasimatykit su 
savininku. 3635 Douglas Blvd., Craw- 

ford 0938. MR. STOREN.

■ .-iltį .AJi:

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalovv su visai; rakan
dais, 6333 N. Oak Park y ve., neto
li Devon. Vieta netoli Sv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 ininučiu va
žiavimo nuo vidurmiesČio, 2 blokai 
nuo Mihvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį 

L J. SCHILLER & CO.
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė. 
Ravenswood 3069—0196

naujos mados Schiller statybos, mu- 
— i visai; —’—

daisj 6333 N. Oak Park y ve.

WM. KREJCI’C MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kampų frontu, F 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kan tik reikalinga nau
jos mados, lotas 80x125, stiklinis 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 
bloke prįe Mango Avė., į šiaurius 
nuo Djversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutartį. 
WATS0N BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTĘCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

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

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

9201

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

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960
PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

tarnas su garažium. Puikioj apielin- 
'<ėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
'0520 So. State St.

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

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun

galovv, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrlck Avė. *4 bloko i pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar- 
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30V126, 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 Irimas, labai geroj aplelinkėj, 
kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Šaukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildavo 8091.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskj įmokėti. HOME 
BUILDF.RS OF AMERIKA, 134 N. 
La xSa)le St. Central 6925.




