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Sako, kad Ei 
pogromų p

Pirmas ir Didžiausias Lietuvi erikoj

oje įvykę 
žydus

Pogromus padarę Lietuvos fašistų “Gele
žinio Vilko” organizacijos nariai. Uk
mergėje ir Šiauliuose bendrai buvę su
žeisti 88 asmenys.

Chicagos žydų dienraščio 
Forverts kores|>ondentas Ber
lyne, Jakob Lesčinsky, kabe
liu praneša savo laikraščiui, 
kad Ukmergėj ir Šiauliuose 
Įvykę i>ogroniai prieš žydus. 
Del tų pogromų smulkmenų 

korespondentas sakosi bandęs 
telefonu susisiekti su Kaunu, 
tačiau dėl įsteigtos Lietuvoj 
aštrios cenzūros artimesnių 
žinių negalėjęs gauti. Kiekvie
nas, kuris butų galėjęs suteik
ti žinių apie pastaruosius ne
ramumus prieš žydus, atsisa
kęs, bijodamas pats dėl to 
skaudžiai nukentėti. Tad ga

vęs pranešimų per Rygą.
Pasak tų pranešimų, |>ogro- 

mų Šiauliuose padarę fašisti
nės “Geležinio Vilko“ organi
zacijos nariai. Buvę sužeisti 
28 žydai, jų tarpe dvylika la
bai pavojingai. Sužeistieji bu
vę nugabenti Į ligoninę.

Ukmergės pogrome, kuris 
Įvykęs praeitų savaitę, buvę su
žeisti (><> žydų. Pogromščikai 
Įsiveržę Į šulę (kagalą), su
draskę Įstatymų ritinį, kurį 
dar sulaistę nafta ir sudeginę. 
Policija visa tai mačius, bet 
nieko riaušininkams nedarius.

Enterad as lecond-clai* matter March 7, 1914 at the Post Office at Chlcago, 111., 
under the Act of March 3, 1879
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Angliakasys nu troško
nuodingomis dujomis
RUSHVLLLE, 111., rūgs. 14.

— Vietos anglies kasyklose va
kar nuodingomis dujomis nu- 
troj?ko kasyklų darbininkas 
Daniel Marquis, 60 metų am
žiaus.

Du kiti angliakasiai, gelbė
dami jį, buvo taipjau pritroš- 
kę, bet tapo atgaivinti.

Jungtinės Valstybės, 
pripažino Albani

jos karalių
WASHINGTONAS, rūgs. 11.

— Jungtinių Valstybių vald
žia formaliai pripažino naują 
Albanijos karalystę.

Charles C. Hart, buvęs Ame
rikos ministeris Albanijos res-1 
publikai, dabar tapo akredi
tuotas karaliaus Zogu vald
žiai.

Brophy, buvęs “Save 
the Union” vadas, 
smerkia komunistus
Organizuodami priešingų ang

liakasių unijų jie tik skaL 
dų kasyklų darbininkų jėgas

5-ių metų diktatūros su
kaktuvių iškilmės 

Madride
MADRIDAS, Ispanija, rūgs 

14. — Nežiūrint revoliucinių 
sumoksiu ir masinių areštų 
krašte, Ispanijos sostinė va
kar su didelėmis iškilmėmis 
šventė penkerių metų gen. Pri- 
mo de Biveros diktatoriavimo 
sukaktines.

J. V. atsiprašo Kana
dą dėl prohibicinin- 

kų šaudymų
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Lietuvos Žinios

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 
11. — John Brophy, organi- 
zuotojas ir pirmas opozicinės 
grupės angliakasių unijoj va
das, išėjo su pareiškimu, ku
riame jis kaltina komunistais 
kaip darbininkų jėgų skaldy
tojus dėl jų organizavimo at
skiros angliakasių unijos, prie
šingos United Mine VVorkers 
unijai.

Kurį laikų Brophy buvo 
Pennsylvanijos United Mine 
\Vorkers distrikto No. 2 uni
jos prezidentas ir kandidata
vo į nacionalės angliakasių 
unijos prezidentus prieš Johną 
L. Lewisų.

Brophy sako, kad jo plar 
nas buvęs nė naujų unijų or
ganizuoti, bet Įvesti reformų 
esamoj United Mine VVorkers 
of America unijoj. Jis vado
vavo vadinamam “Save the 
union committee”, bet pasi
traukė iš jo praeitų balandžio 
mėnesį, tuojau po to, kai su
smuko neorganizuotų anglia

kasių streikas, kurį komunis
tai buvo balandžio 16 dienų 
paskelbę vakarinės ir cen t ra
li niės Pennsylvanijos kasyklo
se. Jis tuomet apgailavo, kad 
“save the union “committee“ 
konvencija nutarė organizuoti 
naujų, opozicinę unijų.

Brophy sako, kad jis nieka
dos neturėjęs tikslo steigty opo
zicinę unijų, nes suprantąs 
gerai, kad tai reikštų suskili
mų ir susilpnėjimų progresy
viųjų elementų kasyklų pramo
nėje. . ; , •

Naujoji angliakasių unija 
turinti labai maža šansų pa
sisekimui, sako Brophy. Tai 
esanti didžiausia klaida, kokių 
progresyvieji galėję padaryti. 
Angliakasių reikalus sėkmin
gai galinti ginti tik viena stip
ri unija. United Mine Work- 
ers unija, su savo 38 metų 
prityrimu, negalinti būt palai
dota. Ir tik ten, pačioje United 
Mine Workers organizacijoj, 
reikią stengtis dėl P ra vedimo 
sveikų unijos principų ir pa
žangios politikos. „

Kinų nacionalistai 
paėmė į nelaisvę 
20,000 šiauriečių

Buvusio šantungo provincijos 
karo lordo, gen. Tsungčano, 
jėgos galutinai sutriuškintos

ŠANCHAJUS, Kinai, Irugs. 
14. — Praneša, kad tautinės 
Kinų valdžios kariuomenė su
triuškino paskutinius šiaurie
čių vado, gen. Tsungčano ar
mijos likučius, kurie dar bu
vo užsilikę Į pietus nuo Di
džiosios sienos.

Gen. Tsungčanas, kadaise 
buvęs visagalis šantungo pro
vincijos kariškis valdovas, pa
bėgo iš Činvantao skersai Liao- 
tungo įlankų į Daireną, o 20,- 
OOO jo kareivių tapo naciona
listų paimti į nelaisvę. •

Likusieji šiauriečiai, (kurių, 
sako, esama apie 30,000 karei
vių, netvarkoje bėga žiemių ry
tų linkui.

Nacionalistų vadas, gen. Pei 
Čungši, kuriam pavesta buvu
sį šantungo karo lordų išvy
ti į Mandžurijų, gavo daugiau 
sustiprinimų ir tikisi per sa
vaitę paimti Šanchaikuanų.

30 pasažierių sužeisti 
traukiniui ištrukus 

iš bėgių
DETROIT, Mieli., rūgs. 14. 

— Lincoln Parke, ties stotim, 
ištruko iš bėgių greitasis Penn
sylvanijos linijos traukinys 
Bed Arrow. Traukinio maši
nistas buvo kritingai sužeis
tas, o apie trisdešimt pasažie
rių buvo stiklų suraižioti, nors 
nė vienas nepavojingai.

VIENA, Austrija. — Vienos 
Universiteto prof. Kari Glaes- 
sner paskelbė, kad jis sura
dęs naujų būdų vėžio ligai gy
dyti su pagalba hidrochlorido 
ir pepsino.

()TTAWA, Kanada, rūgs. 
14. — Washingtono vyriausy
bė atsiprašė Dominijos vyriau
sybę už darbus savo prohibi- 
cijos agentų, kurie, medžioda
mi svaigiųjų i/ėrimų kontra
bandininkus, šaudo per sienų 
j Kanados pusę.

Andai vienas Jungtinių Val
stybių sienos sargybinis maž
ne nušovė vieno Kanados pi
liečio vaiko; kito vėl sargybi
nio paleista kulka tik-tik ne
kliudė vieno ^/automdbilisto 

Kanados pusėje, sudaužius bet
gi automobilio stiklą.

Susekė tarptautinį 
pinigų fabriką

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 
14. — Pirėjuje ' policija suse
kė slaptų Įmonę, kur buvo 
dirbami netikri Anglijos, Tur
kijos ir Egipto pinigai, taip
jau Graikijos 500-drachmų 
banknotai.

Suimta vienas graikų banki
ninkas ir keletas banko tar
nautojų kaip, netikrų pinigui 
fabrikuotojai.

$104,000 vagis nušovė 
policininkai ir pats 

krito
CLEVELAND, Ohio, rūgs. 

14. — Paul Javvorski, vienas 
plėšikų, . kurie pernai kovo 11 
dienų išsprogdino Pittsburgh 

Terminai Coal kompanijos mo
torinį vežimų, gabenusį algas 
darbininkams, ir paspruko su 
$104,000 dolerių, vakar čia 
buvo mirtinai pašautas ir su
imtas.

Bet ligi Javvorski krito, jis 
vieną policininkų nušovė, o an
trų policininkų ir vienų paša
lietį žmogų sužeidė.

Javvorski buvo netrukus po 
sensacingo Pittsburgh Termi
nai Coal kompanijos pinigų ve
žimo išsprogdinimo sugautas 

ir padėtas Allegheny kauntės 
kalėjime, bet jis ir kitas jo 
sėbras iš ten pabėgo.

Elektros srovė užmušė 
darbininką

KANKAKEE, III., rūgs. 14. 
— Vietos Starke Brick and 
Tile kompanijos įmonėje bu
vo užmuštas darbininkas Frank 
Badideau, 52 metų amžiaus, 
kai jis netyčia palietė elek
tros jėgos vielų.

(Atlantic and Pacific Photo]

Tony Lombardo, Chicagos butlegeris ir Al Capone partne
ris, kuris rugsėjo 7 d. tapo nužudytas vidurmiestyj. Kaip ir 
paprastai, žmogžudžiai paspruko.

Metinis laisvamanių 
susirinkimas

ŠIAULIAI. — Rugpjūčio 
mėn. 12 d. Šiauliuose įvyko 
Šiaulių sk. Laisvamanių etinės 
kultūros d-jos visuotinis me
tinis narių susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba, šiais me
tais pirmininkas žinomas lais
vamanis veikėjas Orintas. Pra
ėjusiais metais valdyba buvo 
neveikli, todėl ir organizacinis 
darbas praėjo gan silpnai. Šiais 
metais susirinkimas pageidavo 
ir naujoji valdyba pasižadėjo 
daugiau veikti ypač kapus 
tvarkyti. Narių organizacija 
turi apie 70. Šiomis dienomis 
dar daug prisirašė.

Šiauliuos bus statomas ne
priklausomybes paminklas.

Dvylika žmonių žuvo 
per tornadą vakari

nėse valstijose
Nabraskoj, In>woj ir South Da- 

kotoj audra daug namų su
griovė ir šiaip didelės žalos 
padarė

Kipras Petrauskas vyk- 
sta į Vakarų Europą

Vėl dainuos su šaliapinu. Pet
rausko koncertų turnė

KĄUNAS. — šiomis dieno
mis atvyko Į Kaimų žinomas 
impresario L. Ijeonidovas, ša- 
liapino gastrolių organizato
rius Berlyne, kuriose dalyva
vo ir musų Kipras Petraus
kas.

Svarbiausioji I^eonidovo at
vykimo priežastis pasimatyti 

su K. Petrausku.
Po labai vykusių Kipro Pet

rausko gastrolių Berlyne, kur 
jis dainavo su Šaliapinu, Ijoo- 
nidovas bandys tartis dėl jo 
tolimesnių gastrolių po Vaka
rų Europą.

Teko patirti, kad Kipras 
Petrauskas kviečiamas dainuo
ti drauge su šaliapinu “Fau
ste“ ir “Sevilijos Kirpėjuj“.

Be to, numatoma Kipro Pet
rausko koncertų tumė Pra- 
goj, Budapešte, Bomoj ir ki
tur.

1 Aeroplanų kolizija 
8,000 pėdų auk

štumoj
SAN ANTONIO, Tex„ nigs. 

14. — Dvidešimt mylių į va
karus nuo čia šiandie ore, 8,- 
(>()<> pėdų aukštumoj, susidūrė 
du aeroplanai. Vieno aeroplar 
no pilotas, kadetas Gaynor 
Tostegin, iš Racine, Wis., už- 

' simušė; antrojo lėktuvo pilo- 
i tui, Sheldonui Yoderui, pavy
ko parašiutu laimingai nusi
leisti žemėn.

Sprogimas aliejaus 
refinerijoje

Trys darbininkai užmušti, sep 
tyni pavojingai sužeisti

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
14. — Standard Oil kompani
jos aliejaus refinerijoje Ei Se- 
gundo, netoli nuo Los Ange
les, Įvyko sprogimas, kurio 
trys darbininkai buvo užmuš
ti, o septyni kiti pavojingai 
apdeginti.

Iš KOPENHAGOS, Danijoj, 
praneša, kad kritingai serganti 
buvusi Rusijos imperatorienė, 
Marija Fiodorovna, caro Alek
sandro III našlė.

Chicagai Ir apieiinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:
/

Bendrai gražu ir vešiau; 
vidutinis žiemių vakarų kryp
ties vėjas.

Sekmadienį veikiausiai bus 
gražu su vidutiniška tempera
tūra.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 70° ir 87° F.

šiandie! saulė teka 6:29, lei
džiasi 7:02. Mėnuo leidžiasi 
8:17 vakaro.

Ispanų darbo unijos 
pasiduoda valdžios 

priežiūrai
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

14. — Generalinės Ispanijos 
Darbininkų Sąjun'gos .kongre
sas 110,663 balsais prieš 1,945 
nutarė priimti sųlygų, kad Is
panijos darbo sąjungos (uni
jos) butų valdžios priežiūroje.

Kautynės Lenkijos 
karo manievruose

Netikras mušis virto tikra ba
talija, kurioj 40 kareivių su
žeista

BERLYNAS, rūgs. 14. — 
Pranešimai iš Varšavos sako, 
kad lenkų kariuomenės ma- 
nievruose arti Krakovo, darant 
mūšių pratimus, tarp kariuo
menes dalių kilo tikros kau
tynės, kuriose keturiasdešimt 

kareivių buvo sužeisti.
Dalykas buvo toks. Vienas 

raitelių skyrius, darydamas 
neva puolimų infanterijos (pė
sčiosios kariuomenės), nesusi
laikė nustatytame 100 mastų 
atokume nuo jos, ir visu smar
kumu įlėkė į pėstiriinkų ei
les.

Pėstininkai buvo priversti 
gintis durtuvais, ir prasidėjo 
batalija.

Pagaliau vienas infanterijos 
vadas susigriebė ir įsakė į be
sikalančius paleisti dujų de
besius. Tuo yudu kova buvo 
sustabdyta.

'DAKOTA CITY, Neb., rūgs. 
14. — Per siautusj vakar tor
nadą Nebraskos, lowes ir South 
Da-kotos ^valstijose, kiek žino
ma, dvylika asmenų buvo už
mušta ir tūkstančiai dolerių 
žalos padaryta.

Audros sūkurys ėjo siauru 
ruožu, savo kely griaudamas 
trobas, vartydamas stogus, lau
žydamas medžius ir telegrafo 
stulpus.

Bancroft kaimely, Nebras- 
ikoj, buvo sugriautas pradžios 
mokyklos trobesys. Mokyklos 
vaikus ir mokytoją išgelbėjo 
nuo didelės nelaimės vienas 
farmerys, kuris, būdamas lau
ke ir pamatęs ateinant baisų 

| sūkurį, atbėgo į mokyklą ir 
įspėjo visus ko greičiausiai 
pasišalinti iš trobesio ir išsi
slapstyti saugesnėse vietose.

Bet patsai farmerys, ma
tyt, žiūrėdamas, ar nėra dar 
koks vaikas užsilikęs trobesy, 
‘nesuskubo pasišalinti, ir bu
vo palaidotas mokyklos griu
vėsiuose. Jis buvo išimtas ne
begyvas.

Tornadas Illinois
Iš Rockfordo, III., vakar 

7:30 vakaro “Naujienos“ ga
vo pranešimą telefonu, kad ten 
siautus smarkiausia, tornado 

pavidalo, audra. Audra sugrio
vus nemaža namų, taipjau ^esą 
žmonių užmuštų ir sužeistų.

Chicaga taip pat vakar va
karą buvo smarkios perkūni
jų ir lietaus audros kliudyta.

Moteriškė buse nušovė 
žmogų, paskui atsi

prašė
Plėšikai puolė greitąjį 
traukinį, laimėjo $900
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

14. — Praeitų naktį plėšikai 
puolė greitąjį Southern Paci
fic traukinį, ėjusį iš Los An
geles į San Francisco.

Netoli nuo Glendale, bandi
tai įsiveržė į klubvagonj ir, 
grūmodami revolveriais, ap- 
kraustė penkiasdešimt pasažie
rių, surinkę iš jų apie 900 do
lerių. Besiartinant į stotį, plė
šikai iššoko iš traukinio ir 
dingo nakties tamsumoj.

LOS ANGELES, rūgs. 14. 
— Autobuse, ėjusiame iš rytų 
į Los Angeles, viena keleivė, 
Mrs. Leta Sword, 35 metų am
žiaus, staiga sušukus: “Aš jus 
pamokysiu sekioti mane!“ iš
sitraukė revolverį ir šovė. Ne
gyvas krito to paties autobuso 
pasažierius Wilbur Erwine 
40 metų amžiaus vyras iš EI 
Paso. “Vaje, gi aš ne tų vy
rą nušoviau,” susigraudino šo- 
vikė.

Ji buvo suimta, kaltinama 
dcl žmogžudybės.

Sulaikyti trys lenkų 
šnipai '

KAUNAS, rugp. 25. — Po- 
lic. žiniomis prie demarka
cijos linijos I rajone netoli Jo
niškio sulaikytas (jau senai se
kamas) lenkų šnipas Vaitie
kus Ivickas. Pas jį rasta Ute
nos komendanto įsakymas apie 
naujokų ir atsarginių šauki
mų, pranešimai apie “vienybi- 
ninkų” suvažiavimą Utenoj ir 
Šiaulių gyvulininkystės parodos 
plakatas.

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo prižiūrėtojas, P. Dau
girdas, rugpiučio 20 d. suga
vo lenkų “šnipų“ karvelį, ku
riam ant kojos buvo žiedas 
ir po sparnais lenkiški ženk
lai. Toks pat karvelis sugau
tas ir Mariampolėj.

Mergina užmušė berną
Lazdijų valsč., Papečių kai

me šiomis dienomis pas vie
ną ūkininkų buvo vestuvės. 
Prisirinko daug žmonių. Sve
čiai buvo labai vaišinami, ypač 
degtinės nesigailėta. Prieš ry
tų ūkininkas Liudas Alečius, 
32 m. amžiaus, ruošėsi eiti na
mo. Lipant per slenkstį, jį su
laikė girta J. Vilkeliutė ir pra
dėjo L. Alečių mušti. Jai pa
gelbėjo jos brolis ir dar keli 
vyrai. Vietoje užmuštas.

Prieš kelius metus L. Ale- 
šius mergino J. Vilkeliufę, bet 
vėliau ją pametė. Matyti da
bar ji jam keršijo.

PRIE AFEROS LIETUVOS 
BANKE

.............. J
KAUNAS, rugp. 25 [LŽJ. 

— Tenka patirti, kad p. Liand- 
sbergis šiandien badauja ka
lėjime jau aštuntą dienų.

Žiną aferos bylos eigą, žmo
nės pasakoja, kad pas aferis
tus Kalinauską ir Giknių va
kar rasta dar 30,000 litų.

STAMBI VAGYSTE

KRETINGOJ naktį į rugpiu
čio 24 dieną nežinomi pikta
dariai įsiveržė j pil. Fumiano 
gintaro fabriką ir išvogė gin
taro 35 tūkstančių litų sumai.

i
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Jei tavo nervai suirę ir jei tu 
nori, kad niekas tau nesipaisioty, 
tai

TRINERIO
Pivoša.

KOVA UŽ BŪVĮ
KARTUSIS VYNAS

yra tam vaistus. Tas pusitikętinas 
pilvo tonikas atnaujins jus. .lįs pa
gelbsti virškinimui išvaro iš vidu
rių sukietėjimą ir atgaivinu nervus. 
Vjsose aptiekose.

šiandien musų namas turėjo 
garbingą svetį. Nuovados poli
cininkas apsilankė. Dešinę koją 
nušluostė prie mano buto du
rų, kairiąją prie Juškšos, o įėjo 
pas Skersį ir viešėjo pas jį ge
roką pusvalandį.

Milijonas Lietuvių
Pageidauja Šių žolių gyduolių 

Lietuvos “33”
Mes reikalaujam penkių Kabių agentų 

Chieairojo ir apielinkėse. parodyti Amo- 
nėms Atas stelbimas ir greilai perkamas 
gyduoles. ' Family size" pakinkąs ir pri
imu orderius nuo lietuviškai ir lenkiukai 
kalbančių žmonių.

Gyduole* yra speciallAkal prirengtos ir 
Karšinamos visoj Šalyj, todėl greitai per
kamos: darbas yra malonus ir didelis ui- 
mokesnis. Patyrimas ne būtinas, bet nau
dingas. Paduok vardų ir uraneAk kodėl 
jus norit Aio darbo. RaAyk:

PETON PRODUCT CO. Denk A-N 
l(HI Markei St.. Naint Loiils. Mo.

K.

Maloniai viešėdamas surašė 
protokolą ant Skersio už kėlimą 
triukšmo viešoj vietoj ir ardy
mą visuomenės ramybės, sumu- 
šant į Juškšos galvą kojinę siu
vamą mašiną “Zingerio” siste
mos Nr. C 13013413, pirktą ant 
išmokėjimo per 2 metus.

metus, 
vaistai

Išleidau

Skaityk ką žmonės 
kalba

MOTINA IR DUKTĖ IŠGYDY
TOS NUO REUMATIZMO IR 

NUO VIDURIŲ PAIRIMO
Turėjau vi

durių pajrimą 
ir reumatizmų 
per 5 
Jokie
man negelbė
jo.
daug pinigu ir 
nusibodo man 
vaistų vartoji
mas. Nebesiti
kėjau jau, kad 
mane galėtų

• • išgydyti kokis
daktaras a r 

vaistai. Perskaičiau lenku laik
rašty liudijimą žmonių, kurie var
tojo’ ORIENTAL REMEDY. Tie 
vaistai išgydė juos i trumpą laikų. 
Išpradžiu netikėjau jiems, bet kad 
vos galėjau pakęsti skausmų, tai 
nuvykau pas W. K. CHANG gauti 
ORIENTAL REMEDY. Vartojau 
jo vaistus ir jau pirmų dieną pa
sijaučiau geriau, o po dviejų sa
vaičių kentėjimai išnyko. Kada 
pilnai išsigydžiau, pasiunčiau pas 
jį savo dukterį gauti vaistų dėl 
vidurių ir ji taipjau išsigydė. Da
bar kreipiuosi į visuomenę, ka
dangi noriu pagelbėti kenčiantiems 
ž/nonėms, taip kaip ir aš kentėjau 
ir patariu jiems pabandyti ORI
ENTAL REMEDY.

(Pasirašo) Mrs. Rose Ziolkawski 
2056 W. 22nd St., Chicago.

pas

IŠGYDĖ MAN VIDURIU PAIRI- 
MĄ IR REUMATIZMĄ 

Fer keturius 
metus 
vidurių 
mą ir 
tizmą, 
man 
dėl i kūno 
m ų 
rių 
mą nuo gasų.ĮSUįZF 
Taipjau ture- E- 
jau vidurių 
užkietėjimą ir

stoką apetito. Visą laikų gy- 
džiaus, bet mano padėtis negerėjo. 
Tankiai mačiau lenkų laikrašty 
liudijimus žmonių, kurie išsigydė 
nuo viduriu paįrimo ir reumatizmo 
pagelba ORIENTAL REMEDY. 
Pradėjau bandyti tuos vaistus. Su
vartojęs pirmą bonką pradėjau 
jaustis kiek geriau. Suvartojau 
dar kelias bonkas ir liga visiškai 
mane apleido. Teikiu tų liudijimų 
naudai p. W. K. CHANG patvirti
nimui to, ką tie stebuklingi vaistai 
man padarė.

Stanley Maivek,
ll>20 Cortez St., Chicago.

turėjau 
pairi-’ 

reuma- 
kurie 

teikė di- 
skausma 
suštinKi- 

ir vidu- 
skaudėji-

OR1ENTAL REMEDY VEIKĖ 
KAIP STEBUKLAS

Esu šešių de
šimtų metu mo
teris ir kentė
jau nuo reuma
tizmo )M*r as
tuoni us metus. 
Buvau labai sil* 
pna ir turėjau 
skausmus visa
me kūne, o per 
paskutinius 2 
metus mano pa
dėtis blogėjo ir 
mano ištiko pa- 
raližius. Visas 
mano kūnas su

stingo ir sutino. Kiti turėjo man 
pagelbėti, kada norėjau keltis ar 
atsisėsti, ar kada turėjau eiti sa
vais reikalais. Išleidau tūkstančius 
dolerių gydymuisi, bet mano pa
dėtis negerėjo.

Vieną dieną mano duktė per
skaitė laikrašty liudijimą paciento, 
kuris per daugelį metų buvo suim
tas aštraus reumatizmo ir paga
lios išsigydė pagelba W. K. 
CHANG’O ORIENTAL REMEDY. 
Norėjo ji, kad pabandyčiau tą 
naują būdą. Nuvažiavom į W. K. 
CHANGO raštynę ir leidaus pil
nai išegzaminuoti. Paėmiau jo spe- 
ciales ORIENTAL REMEDY. Pa
sijutau geriau į pirmas kelias die
nas, o po dviejų mėnesių mano li
ga išnyko ir dabar galiu atsikelti, 
atsisėsti ir vaikščioti. Mano drau
gės ir kaiminės labai tuo paten
kintos, nes mato, kad pilnai mane 
išgydė tie užsieniniai vaistai. Trok
štu rekomenduoti Žmonėms, turin
tiems panašius j mano/vargus tuo
jau nueiti pas chemiką W. K. 
CHANG po numeriu 1651 West 
Djvision St.

Ponia F. Bark,
11 W. 109th St., Chicago.

w. kTčhangs
ORIENTAL REMEDY

Raštinė perkelta i naują vietą 
1652 W. DI VISION ST. 

arti Ashland Avė.
Nuo 3 v. po piet iki 8 v. v. Neda
liomis nuo 10 v. r. iki 2 v. po piet

Iš šalies pažvelgus išrodo, kad 
reikalas nevertas nė supuvusio 

’ kiaušinio, ne tik, kad kuklus 
plunksnos darbuotojas ir meno 
kūrėjas jį aprašytų.

Bet iš esmės pažvelgus visiš
kai aišku, kad Skersis per dvie
jų klastingų moterų dekoltes 
smurtu grūdamas į kalėjimą, o 
kartu ir plačiųjų visuomenės 
sluoksnių pašaipai.

Gyvenę kaimynystėj, duris 
prieš duris Juškša ir Skersis ir 
net vienais laiptais naudojasi. 
Juškša — tyli bitė darbininkų— 
kukliai triūsia miesto skerdylų 
vadovybėj, o Skersis laiko aukš
tai iškeltą smulkaus kredito ban
ko bugalterio žibintą.

žmonos vadinasi, Juškšienė ir 
Skersienė, gyvena kaip ir ponių 
vietoj, ištikimai nešdamos ne
gęstančio šeimyninio židinio vė- 
liavą.

Gyvena tos dvi šeimynos tai
kingai, dažnai net švelnaus bi- 
čiuliškumo jausmus viena kitai 
pareikšdamos. Prireikė Juškšie- 
nei pudros iššutusioms kūdikio 
kirkšnims pabarstyti — bėga 
pas Skersienę. Pristigo Skersie
nė druskos vakarienei 
Juškšienę pasigauna.

Stačiai, ne gyvenimas, o ge
riausios rųšies vata.

Andai Juškšienė pasisiuvo nau- 
Suknelė daili. Ir 

šiiivėja nenusidėjo 
madai ,ir nuo spalvų Juškšos uoš
vė galutinai apako, o tai buvo 
priežastis mažutei šeimyniškai 
šventei.

Juškšienė nedelsdama nulėkė 
pas Skersienę, girdi: — Atkrei
pkite, malonioji ponia, dėmesį, 
kaip padorios ponios puošiasi.

Skersienė pamačiusi tokią 
.dviejų su puse metrų krepdešino 
istoriją su dviem raukšlėm iš 
priešakio sukando lupą ir laikė 
sukandusi kol parėjo namo 
smulkaus kredito bugalteris ir 
jos vyras, Skersys Adomas.

Vakare iš Skersių buto buvo 
iššluota dviejų tacų, dviejų lėkš
čių, kelių puodukų skeveldros, ir 
kieme vaikai ėmė žaisti visiškai 
sulankstytu Skersių verdulio 
skardiniu buvusiu dumtraukiu.

f trečią dieną Skersienė išdi
džiai peržengė Jukšos slenkstį. 
Dviejų su puse metrų lygiai to 
pati krepdešinio stebuklas, su 
trim raukšlėm iš priešakio, den
gė apvalias Skersienės kūno for
mas.

Jokšienė pažiurėjo į Skersie
nės suknelę, nieko nesakiusi nu
ėjo į virtuvę ir su skėčiu primu
so ramiai nusikrojusį ant kros
nies katiną.

O rytojaus dieną iš pat ryto 
triukšmingai atsivėrė Skersių 
durys ir pro jas įėjo Jokšienė, 
apsivilkusi naująją suknelę, bet 
su raudonu bantu ant krutinės.

—Baisiai senamadiškos tos 
suknelės, kurios be bantų, — 
pareiškė Jokšienei.

Po pusvalandžio pro Jukšos 
duris įšlamėjo Skersienė su rau
donai žaliu bantu ant krutinės, 
didumo nuo peties iki peties.

Jukšienė nieko pikto nepasa
kė, tik veršieną mėsą įmetė į pa
plavų kibirą, o mazgotę į puodą 
ir pradėjo intensyviai pietus ga
minti.

Kitą dieną iš ryto Skersienė 
ėjo į miestą pirkinių. Ant laip
tų susitiko Jukšienę. Jukšienė 
su liuciperiška šypsena atkišo 
žymiai padidintą savo suknelės 
dekolte.

Skersienei apsalo širdis.
Nė žodžio netardama ši mote-

ris apspiovė laiptų atramą ir : —Mano vyras, 
grįžo namo.

—Bėk, Verut, pas siuvėją, — 
paliepė tarnaitei, — ir kad Čia 
ekstra atvyktų su žirklėmis. Sa
kyk, prasidės kova už būvį.

Atėjo siuvėja su žirklėmis.
—Kurį čia būvį reikia kirpti?

— klausia Skersienės.
Skersienė pakyšt savo dekoltę.
—Kirpk, — sako, — iki tai 

vietai. Kad aiškiai matytųsi pa
skutinioji mada.

Siuvėjai kas: liepia kirpti — 
kerpa. Nurėžė aplink dekolte 
porą centimetrų ir eina sau.

Tik išėjo siuvėja pro duris, 
sutiko Jukšienę. Pasisveikino.

—Buvau, — sako siuvėja, — 
pas ponią Skersienę. Dekoltę iki 
paskutiniosios mados nuvariau.

Jukšienė gribšt už rankos siu
vėją; įsivedė pas save ir kiša 
dekolte po žirklėmis.

Specialistui kas: liepia, speci
alistas ir kerpa.

Apvažiavo aplink Jukšienės 
dekolte žirklėmis ir eina namo.

O Skersienė suuodė, kad jos 
dekolte *vėl pasidarė senamadiš
ka. Belaukianti čia pat už durų. 
Pasirodė siuvėja, knapt siuvėją 
ir latatai į kambarį.

—Padaryk, — girdi, — kad 
butų kaip Paryžiuj. Tai yra, 
kad butų, kaip per tris mėne
sius prieš madą.

Atstatė siuvėja Skersienę per 
tris mėnesius prieš mada, išėjo 
pro duris ir stačiai į Jukšienės 
glėbį.

Prasidėjo nepaprastas madų 
progresas. Pristigo ką kirpti iš 
viršaus, pradėjo nuo apačios va
ryti.

Apie pietus Jukšienei, kaip 
liesesniam iniiividumui, viskas 
jau buvo nukirpta. Beliko koji
nės, ir pačios kiauros.

O Skersienei ties viduriu dar 
šiek tiek paliko. Pažvelgė su 
širdgėla Jukšienė į nekerpamą
sias savo kūno dalis, nusiminė ir 
sako:

—Kirpk vyro naujųjų kelnių 
blauzda.

Kelnių blauzda tuoj nusirito 
ant žemės iš specialistes rankų.

Skersienė ir prapjiupo.
- šitai! -— sako. --^‘Pradėjai 

savo sąskaiton vyro kelnes de? 
koltuoti ?! Vyras nuo Kalėdų iki 
Velykų neplautus baltinius dėvi, 
o ji apie jo blauzdas! Bet tik 
žioplą žmogelį, tai gatava jodi
nėti raita net aplink pasaulį...

Jukšienė savo ateities mados 
dekoltę žiurstu prisidengusi iš
šoko pro duris ir taip pat rau
menis įtempė.

, — girdi, — 
mano blauzdos. Atsiprašau. O 
kad tavo vyras trečias mėnuo 
neužmoka krautuvei bargų tai 
faktas ant veido. Ir kad Plokš
čio tarnaitei tautišką žiurstą su
plėšė, taip pat faktas.

žodžiu, kaimynėlės labai smar
kiai buvo susirėmusios. Pasi- 
ramstė kurį laiką ir išsiskyrė.

Bepareinąs ir Jukša. čia žmo
na jį tuoj pradėjo informuoti. 
Vadinasi, ir kas dėl nemazgotų 
baltinių, ir apie jojimą aplink 
pasaulį.

Pasiklausė Jukša informacijų, 
papietavo ir sako: — Reikia ei
ti išsiaiškinti.

Ir nuėjo.
O Skersis grįžęs namo iš tar

nystės išgirdo apie savo griau
namuosius darbus tautiškų žiur
stų srity ir nemokėtus bargus. 
Valgydamas pietus Skersis sa
ko:

—Gandai aiškiai be pagrindo. 
Tuoj aš su Jukša pasikalbėsiu iš 
esmės.

Nepabaigė Skersis valgyti tre
čiojo kotlieto, kaip įėjo Jukša. 
Įėjo ir sako:

—įrašau man su liudininkais 
įrodyti, kada mano žmona jojo 
manim aplink pasaulį. Neįrody
sit trauksiu teisman. Per tai, 
kad čia yra šeimyniško židinio' 
ardymas.

Skersis iš karto užspringo kot- 
lietu ir pašoko.
—O kuriais faktais pasiremda

mas tamsta skleidi žinias apie 
žiurstus ir baigus?

Iš karto dar paviršutiniškai 
aiškinosi, o vėliau pradėjo kal
bėtis iš esmės. Kalba labai ilgai 
netruko: kaimynai sutrukdė. 
Taip pat ir policija nelaiku įsi
maišė: dar buvo sveikos dvi kė
dės ir skardinis kibiras.

Skersis, kaip Skersis: vaikš
čioja sau kaktoj aiškias bonkos 
žymes nešinas ir susikalbėti su 
juo galima.

O Jukša, balandėlis, guli sau, 
į kalbas nesileidžia: moterų 
konstantuota ryški siuvamosios 
mašinos, Zingerio sistemos rate
lio antspauda. Kaimynai siuva
mąsias dalis kieme surankiojo, 
grąžino Skersiui. Dori žmonės 
svetimų daiktų nesisavina.

(“N. ž.”)

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos Ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsųsveikata jums sugry
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzaniina- 
vimo — kas jums yra. r

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooeevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Klozeto outfttae įreng
tas. $13.60. Pirkit šuo 
mūzų olaelto kainomis. 
Namų apAildymo įren
gimai parduodami leng
vais lAmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Hcating Suiiply Co. 
400 Molwaukee Ave^ 

461 N. Halsted St.
Hziymarkst 0076—0076

i - T - ... -

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems seniems ir 
busintiems kostumeriams, 
kad perkėliau kriaučių šapą į 
Brighton Park. Kviečiu atsi
lankyt, su nauju ar senu dar
bu, atlieku greitai ir gražiai 
ir pigiaus kaip kitur.

JOS. MOCKUS
4213 S. Campbell Avė. 

CHICAGO, 1LL.
Davažiuoti galima Western 
Avė. iki 42 Streeto, antras 
Streetas į vakarus nuo 

Western Avenue.
k ■ ...........................  ■■■/
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Reumatizmas

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu

į —raumenų, sukimu; nes skau
di dėjimai naikina kūno gyvvbę 
į ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina SOe. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
32’9 South Hulsted Street

M
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CHICAGO, IŲL. !xxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxF

“Lucky Strike 
visuomet man 

patikdavo.99

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

t v#
}$264 daktarai birželyje 1927 rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

1ĮW8 T?ie American Tobacčo Co., Mnnufacturcrs



$ęštąęHeni$, rygs. 15, 1928

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 (mokėti '
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už toki darbą kurį 
jus ioteresuoiatės.

[_ J Garažas
] Porčius
Į Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Į A beinąs pertaisymas

Naujas namas ir finansavimas
Vardas _________ ______________ _
Adresas ................ -..............—.........

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Ynrdai 

4538 VV. Addison >St. 
Telephone Avenua 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs j 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir Rali gydyti sifilį, i 
nerviškumo, draugijines ligas, į 
pagelbės jums atgauti vyrišku-i 
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir- 
miau. Ten yra tik vienas pašto-; 
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson B?ul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 z

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., ncdėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 va!, po pietų ■

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roost vilt 8500v— ._•*

Garsinkitės Naujienose

1110 West 35th Street.
Valstijinis Bankas

Naujas smūgis lietu
vių švietimui Vil

niaus krašte
“Vilniaus Aidas“ rašo:
šiomis dienomis vietinė Ku- 

ratorija pranešė Vilniaus “Ry
to” dr-jai, kad šiemet nebusią 
skiriama valdiškos komisijos į 
vasarinius lietuvių mokytojų 

| kursus, kurie šią vasarą išvar
dytos dr-joft buvo suorganizuo
ti ir ėjuJvilniuje. Koks tai di
delis smūgis aišku kiekvienam, 
kuris pažįsta musų švietimo 
reikalus, turimas jėgas ir esan
čias sąlygas.

Kaip visiems žinoma, lenkų 
valdžia nesutikdama daugybėj 
atsitikimų leisti mokyklos ir 
netvirtindama mokytojo beveik 

j visada nurodo, kad pristatytasis 
asmuo neturįs valdiškų kvalifi
kacijų. Tatai reiškia, kad kal- 

| bamas asmuo nėra išėjęs tokio 
mokslo ir išlaikęs tokių kvoti
mų, kurie, valdžios akimis žiū
rint, reikalingi pradedamosios 
mokyklos uždavinių. O kad lie
tuvių mokykla privalo turėti
skirtinų uždavinių ir todėl rei-
kalauja kitokių kvalifikacijų 
mokytojų, valdžios atstovai tuo 
sau galvos nekvaršina. Didžiau
sias jų pasiteisinimas, tai tas, 
kad veikiantieji įsakymai ir 
privalomieji parėdymai nedarą 
tiek skirtumų tarp lietuvių ir 
lenkų mokyklų, kiek tų skirtu
mų reikalaują lietuviai. Ir iš- 
tikrųjų, lietuviu mokytojams, 
kurie rengiasi mokytojauti mo- 

kyklose su lietuvių dėstomąja 
kalba, nėra tokio įstatymo ar 
parėdymo, kuriuo pasirėmus ga
lima butų pareikalauti kvoti
mų lietuvių kalboje. Nori lietu
vis mokytojas kvotimus laiky
ti, tai jam atsakoma, jog jis 
turįs laikyti lenkiškai, vadinasi, 
pats mokėsi lietuviškai (kan
didatų į mokytojus ligi šiol pa
ruošdavo lietuvių mokyklos), 
dėstys lietuviškai, o kvotimus 
prašom laikyti lenkiškai. Tai

kvotimai, o po to jau eiti kitą 
šaką. Lenkuose praktikuojama 
taip. Bent dviejų šakų išlai
kius valdiškus kvotimus šviesi
mo valdžia gali pripažinti pil
nas kvalifikacijas. Kokį ketver
tą metų lietuviai bandė naudo
tis šituo budu kvalifikacijoms 
įgyti. Buvo ruošiami kursai ir 
išėjus atatinkamą mokslą laiko
mi kvotimai valdžios komisijo
se. Jau susidarė mokytojų bū
relis, kurie turėjo išlaikę po 
dvejus kvotimus. Tačiau niekam 
iš jų nebuvo pripažinta pilnų 
mokytojo teisių, nors lenkams 
tatai ir pripažįstama.

šiemet pereitų metų pavyz
džiu buvo taip pat suorsraniz.uo- 
ta vasaros kursai, Į kuriuos su- 
sirinko apie 70 kuršininkų. Dir 
bo visą vasarą, likdami be va
saros poilsio, kuris taip reika
lingas mokytojų, ir darydami 
nemažų išlaidų, taip sunkiai 
pakeliamų mokytojo kiešeniui. 
Dirbo 'visomis atostogomis, žie
mą, pavasarį, dirbo ir tikėjosi 
prieiti prie kokio tikslo, gauti 
tą nelemtą injpierėlį, kuris jau 
duotų galų gale nors kartą pa-

yra ne tik nepedagogiška; bet 
tiesiog nesąmonė. Tai tokia tei
sinė pusė.

Tokiu budu susidaro padėtis: 
veikusioji ir jau metai kaip už
daryta mokytojų seminarija 
buvo beteisė. Privatiškai pasi- 
ruo.šiantiems taip pat nėra ga
limybės lietuviškai kvotimai lai
kyti, o to viso išdava— lietu
vių visuomenė neturi jokios 
galimybės pasiruošti tokių mo
kytojų, kurie patenkintų val
džios reikalavimus ir kartu bu-
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kyklose. Nauja nesąmonė iš 
vienos pusės neleidžiama atida
ryti lietuviškų mokyklų, dėl 
kvalifikuotų mokytojų stokos, 
bet iš kitos pusės atimama bet 
kokia galimybė tokių mokytojų 
pasiruošti. Tikrai užburtas ra
tas, iš kurio lietuvių visuomenė 
neturi jėgų išsiveržti.

Grįžkime dabar prie kursų. 
Esant tokiai padėčiai vietos lie
tuvių visuomenė ligi šiol bandė 
visokiais keliais eiti prie tiks
lo, kurio jokiu budu negali at
siekti. Vienas iš tokių kelių 
buvo vasariniai mokytojų kur
sai. Lenkams yra išleista tam 
tikrų valdiškų programų. Visas, 
mokslo kursas išdėstyta atski-! 
romis šakomis (metodikos, pe
dagogikos, humanistikos, gam
tos, matematikos), kurių vieną' 
išėjus galima laikyti valdiški

tapti “kvalifikuotu“ žmogumi 
ir susilaukti nors kartą ramaus 

. vasaros poilsio. Ir štai ateina 
žinia, kad komisijos nebus, nes 

'valdžia jos nesutinka skirti, o 
'jeigu kuršininkai norį laikyti 
' kvotimus, tai galį tatai daryti 
Kuratorijos komisijoj lenkų 
kalba ir tai tik spalių mėn. Va
dinasi visas darbas, visos pa
stangos veik niekais nueina, 
nes laikyti kvotimai kita kalba, 
negu mokslas eita, tai tą moks
lą beveik iš pradžių pradėti. 
Jeigu imti geriausiai, vadinasi, 
kad kas nors ir jaustųsi pasi- 

! rengęs stoti j kvotimus, tai tas 
įtempimas, kuriame reikia dar 

| naujai ištverti du mėnesius ir 
tai stojant į kasdieninį moky
tojo darbą. Juk tai reikia ge
ležinių nervų, nepaprastos svei
katos.

Kartu su atsakymu dėl vasa
ros kursų, “Ryto“ draugija ga
vo neigiamą atsakymą. Vadina
si ta “Ryto“ seminarija, kuri 
buvo uždaryta be jokios jos 
kaltės, o vien tik lenkų valdžiai 
stvėrusis retorsijos, nebebus 
atidaryta. Vadinasi, lietuvių 
mokytojų ruošimo sulaikymas 
turi eiti ir toliau, o tie visi mo
ksleiviai, kurie jau buvo mo
kęsis uždarytoj seminarijoj, 
ypač paskutiniuose kursuose, 
kurie taip arti buvo prie jos 
baigimo, o jų buvo apie 100, 
lieka išmesti j gatvę. Štai ko
kioj padėty yra musų mokyto
jų ruošimas, štai kokiais Var
gingais keliais tenka eiti musų 
švietimui.

Gerai išauklėtas žmogus negali

Juoktis iš girto, nes jis atlie
ka Dievo bausmę.

Pykti ant karo stovio, nes tai 
paeina irgi iš Dievo valios.

Pašiepti cenzūrą, nes tai at
stovauja kalbininkus.

Ir neapkęsti kvailio, nes jis 
gali tapti tavo viršininku.
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria Aęuitania Mauretania

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė.. Chicago 
—— ■■■! f

tų skaitomi pilnai kvalifikuo
tais dėstyti lietuviškose mo-

Išteklius--ar Skurdas?

bBANK

Ką. jus norėtumėt turėt šiandie— ištek
lių ar skurdą? Tegali būti tik vienas atsa
kymas. Ką jus iš tų dviejų norėtumėt tu
rėt už dvidešimt penkių metų? Irgi tėra 
tik vienas atsakymas. Bet jus turite veik
ti dabar.

Sutaupykit reguliariai dalį savo uždar
bio ir investuokite savo sutaupytus pini
gus j musų 6% pirmo morgičiaus Real 
Estate Auksinius Bonus.

Musų dalinių išmokėjimų pienas leidžia 
jums pradėti dabar ir pirkti bonus iš da
bartinio savo uždarbio.

Pradėkit tai šiandie.

CENTRAL““* BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

Chicago, III.
Biržos Bankas

Kaip galima daugiau sverti

Vasara — svėrimosi sezonas. 
Kiekvienas nori per vasaą kaip 
galima labiau papilnėti ir dau
giau sverti, bet mieste sėdint, 
sunku papilnėti Tačiau, gudriai 
elgiantis, galima 5—6 gilogra- 
mais papilnėti ir mieste. Tam 
reikalinga sezono pradžioje pa
sisverti ant kurių nors gatvėj 
stovinčių svarstyklių, o pabaigoj 
sezono — ant kurios nors krau
tuvės svarstyglių, kurios visuo
met rodo bent 10 nuošimčių dau
giau normališko svorio. Kad bu
tų lengviau tam tikėti, reikia 
surasti priežastį papilnėjimo. 
Tam geriausia manyti apie tai, 
kad tavo šeimyna arba artimes
ni pažįstami yra išvažiavę.
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

SUSILAUKĖ DIDELJ ŠILDYTUVŲ 
IR PLUMBINGO SIUNTINĮ

Delei susijaukimo labai dalelio, 
kelių vagonų siuntinio šildytuvų ir 
visokių plumbingo reikmenų, kurie 
reikalauja daug vietos ir pertvar
kymo, iš tos priežasties Sol Ellls & 
Sons, Ine.. 2118 S. State St., bus už
darytas šį šeštadienį ir sekma
dieni. Tomis dienomis visas šis di
delis siuntinis bus sutvarkytas ir 
kaip paprastai, sekamą suvalę tilps 
jų didelis ir patraukiantis apgarsi
nimas.

Sol EI lis & Sons, Ine., išaugo j 
vien:) didžiausių plumbingo įstaigų 
cen traliniuose vakaruose. Ji ypač 
patarnauja svetimšaliams ir jai ma
lonu pripažinti, kati jos pasiseki
mas daugiausia priklauso nuo tų 
žmonių, kurie padarė Chicago da
bartiniu vienu didžiausių miestų 
pasauly.

ši įstaiga dabar statosi didelį na
mą prie 22 ir State gatvių, kuris 
bus vienas iš didžiausių ir gražiau
siu i>liitiil>iuM<> industrijos namų 
Chicajjoje.

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ

KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 
VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKĖS 21 ST. IR ARCHER AVĖ.
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CL1NTON & KINZIE 
ROCK ISLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

CHICAGO 
y %

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 
vieton kitų miestą pirkėjams.

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygatė MEye Care** arba Eye 
Beauty” Dykai

rrie valdomo rato jus patir
site ką nors naujo ir geres
nio puikiame karo veikime

In Buying a Hudson 
You Save up to 

Severai Hundred Dol- 
tars a Carl

1250
AND UP

118-inch Ch<wtf
Coupe • • • >1295
Roadster • • • 1295
Coach • * • 1250
Sedan • * • 1325

127-inch Chastb
Standard Sedan • 1450
Custotn Landau Sedan 1650 
Gusto m Victoria • 1650 
Cuąffom 7-Pass. Sedan 1950

Al! prlcet f. o. b. Detroft. Bwyer» 
can pay for cart oiit of income at 
lo*vc«t available chargo for intcrtltf 

nandlinf and ln»wranc«.

Desėtkai automobilistų išegzaminavę ir pa
sivažinėję geriausiais šių dienų automobi
liais pareiškė, kad Hudson savo nepaprastu 
veikimu yra geriausias už visus kitus.
Jus rasite šį Hudsoną tykiai einantį, greitą, užtikimą, 
puošnų. Jo kuro ekonomija neprilygsta jokiam karui jo 
sunkumo ir jėgos. Nuo penkiolikos iki aštuoniolikos my
lių ant galiono vidutiniškai padaryta daugelio tūkstančių 
bandymuose.

Jau pradėdamas eiti Hudson parodo pilną savo jėgą ir ly
giai kyla į pilną greitumą daug greičiau, negu jus tikitės 
iš bile kokio automobilio.
Jis palaiko net ir maksimum kelio greitumą su didžiau
siu lengvumu; jis lipa į kalnus tarsi visai jų ten nebūtų. 
Bet kad sužinoti ką Hudsonas gali padaryti ko nereika- 
lautumėt iš jokio kito karo — ar neateitumėt ir nepaim- 
tumėt valdomąjį ratą kokiam tik norite bandymui?

Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kambarį, 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan A ve., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais
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VĖL SMŪGIS LIETUVOS KLERIKALAMS

Didis rusų poetas Konstanti- 
I nas Balmontas, kuris dabar gy
vena Paryžiuje, neseniai parašė 
Laišką Lenkijai, kuriame griež- 

i tai pakėlė balsą prieš lenkų ir 
franeuzų spaudoje skleidžiamus 
melus dėl Vilniaus. Tas laiškas 
buvo įdėtas ir Kauno “Lietuvos 
Aide“ ir skamba taip:

Nežinau — ar bus išgirstas ir 
suprastas prideramai mano bal
sas, ar ne, tačiau mano balsas 
bus, kaip, visuomet, širdies, my
linčios ir teisios širdies balsas. 

.Nebegaliu jau daugiau pakęsti 
I netiesos, padarytos tų, kuriuos 
I aš myliu; netiesos, nūn palaiko
mos neteisėtais ir neteisingais 
žodžiais. Kalbėsiu kaip poetas 
ir paprastas žmogus, pripratęs

Laiškas Lenkijai
žmogiškumas ir žmoniškumas 
ar, tikriau nežmoniškumas. Ne
būdamas politikas, aš vis dėlto 
skaitau daug laikraščių. Aš skai
tau kartais jau tai rusų, pran
cūzų, anglų, amerikiečių; jau 
tai čekų, serbų, lenkų ir lietuvių 
laikraščius. Ir vadinamoje di
džiųjų valstybių Europos spau
doje aš apie Lenkų-Lietuvos 
ginčą nieko kita neskaitau, vien 
tik netiesą ir šališkii/išsišoki- 
mus kai tik paliečiamas Vilnius. 
Bevardžiai internacionalistai (jų 
kiek nori yra ir Lenkuose, ir 
Prancūzuose — miniu tas dvi 
šalis deliai mano dvasinio ir 
geografinio su jomis ryšio) pri
kalba visokių užgauliojimų apie 
Lietuvą, remdamies aiškiai ne

Klaipėdos vokiškas laikraštis “Memeler Allgemeine 
Zeitung” sakosi patyręs iš gerai painformuotų šaltinių, 
kad Lietuvos krikščionių demokratų partija esanti arti 
skilimo. Jos vadas Dr. Bistras norįs susitaikyti su tau
tininkais ir eiti talkon valdžiai; jam pritarianti parti
jos dauguma. O kun. Krupavičius esąs priešingas.

Reikia pasakyti, kad pastaruoju laiku krikščionių 
“Rytas” ir tautininkų “Lietuvos Aidas” gana daug kal
bėjo apie šitų dviejų partijų taiką. Be to, yra žinoma, 
kad daugelis kunigų Lietuvoje jau seniai simpatizuoja 
tautininkams. Kai kurie jų viešai peikia krikščionių de
mokratų “užsispyrimą” ir giria dabartinę vyriausybę. 
Todėl visai galimas daiktas, kad klerikalų partija gali 
ir suskilti, kaip pernai metais kad suskilo federantai, 
kuomet vieni jų nuėjo Smetonai tarnauti, o kiti pasili
ko opozicijoje. *

Krikščioniškoji Ūkininkų Sąjunga yra priveikta. 
Darbo federacija pairus. Jeigu dabar pakriktų da ir 
trečiasis krikščioniškojo bloko šulas, krikščionių demo
kratų partija, tai klerikalizmas Lietuvoje nebeturėtų nė 
vilties artimoje ateityje atsigriebti.

Tečiaus krikščionis demokratus dar gali pavaduoti 
dalinai tautininkai, kuriuose klerikalinio raugo irgi yra 
pakankamai. • M'

KELLOGGO PAKTAS IR SOVIETŲ PRIPAŽINIMAS

Washingtone visai rimtai kalbama apie tai, kad 
Maskvos pasirašymas Kellogg’o “amžinos taikos” pakto 
gal atidarysiąs sovietų valdžiai duris į Ameriką. Pakto 
kopijos su valdžių parašais turi būt padėtos Amerikos 
valstybės departamente, kuris paskui išsiuntinės prane
šimus apie tų kopijų gavimą kitoms valstybėms. Reiš
kia, Washingtonas gaus ir tą kopiją, ant kurios yra 
Maskvos parašas, ir jisai tą popierą laikys kartu su ki
tais svarbiais diplomatiniais dokumentais.

Kai kurie Amerikos politikai sako, kad jau vienas 
šitas oficialio dokumento priėmimas iš rusų bus lygus 
pilnam sovietų valdžios pripažinimui “de jure“. Bet 
jeigu tai ir neturės tokios reikšmės, tai vistiek bus pa
daryta pradžia oficialiems santykiams tarp Maskvos ir 
Washingtono. Kai kurie senatoriai (pav. Borah, kuris 
yra užsienio reikalų komisijos pirmininkas) nepraleis 
progos panaudoti šitą faktą tam, kad sovietų valdžiai 
butų suteiktas ir formalis Amerikos pripažinimas.

Pasirodo tuo budu, kad bolševikams buvo išrokavi- 
mas pasirašyti tą “imperialistų sumanymą darbininkų 
apgavimui”.

Apžvalga
DABAR GALI PASIDŽIAUGTI.

Neseniai “Laisvė“, grieždama 
dantis, keikė Lietuvos socialde
mokratus už tai, kad kai kurie 
stambesnieji socialdemokratų 
vadai dar nėra nužudyti arba 
sukišti į kalėjimą. Tas faktas, 
kad kai kurie socialdemokratų 
lyderiai dar gali gyventi Kaune, 
rodąs, girdi, kad socialdemokra
tai “susitaikė su fašistais“.

Kauno “Socialdemokratas“ sa
vo 35-am numeryje tečiaus pra
neša, kad tik ką tapo suimtas 
drg. Vincas Galinis:

“Bugpiučio 28 d. 1 vai. nak
tį iškrėstas Kaune Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
miteto narys ir reikalų vedė
jas Vincas Galinis ir po to su
areštuotas.“
Pirm “L.“ pyko, dabar gali 

pasidžiaugti.

zuodamas “Lietuvos Aide“ su 
krikščionims demokratais (mat, 
jisai yra linkęs prie Smetonos), 
primena jiems:

“Juk 1927 metų pradžioj 
buvo graži sutartinė tarp kr. 
demokratų ir tautininkų. Kr. 
demokratai neslėpė savo 
džiaugsmo dėl perversmo ir 
tiek toli (ar tik ne per toli?) 
politiniame idealįzmc (? “N.” 
Red.) ėjo, kad siūlėsi valdžiai 
pagalbon, nestatydami iš savo 
pusės jokių sąlygų. Atsiminki- 
me tų laikų partijos vado 
kun. Krupavičiaus kalbas.’r

RINKIMAI Į LIGONIŲ 
KASAS.

KUN. KEMĖŠIS SVILINA 
AKIS KRIKŠČIONIMS.

Žinomas amerikiečiams kuni
gas Fabijonas Kemėšis, polemi

Bugsėjo 23 d. įvyks Kaune 
darbininkų ir darbdavių atsto
vų rinkimai į darbininkų ligo
nių kasas. Į tas kasas turės 
mokėti po lygią dalį darbinin
kai, darbdaviai ir valdžia, to
dėl kasų komitetai bus sudary
ti iš darbininkų, darbdavių ir 
valdžios atstovų.

Atstovų rinkimai į ligonių 
kasas eis proporcinga sistema. 
Vadinasi, įvairios grupės galės 
sudaryti savo kandidatų sąra
šus ir sulig tuo, kiek už kurį 
sąrašą bus paduota balsų,

būti visiškai teisingas ir su tais, 
(kuriuos jis myli, ir netgi su 
tais, kurie yra jam priešai.

Nemanau, kad visoje Lenkų 
žemėje atsirastų nors vienas 
rimtas mano nedraugas. Mano 
santykiavimą su Lenkija, nu
kankintą trijų barbariškųjų ga- 

j lybių, pasidalinusių jos karaliją, 
aš per ištisus kelis dešimtme
čius pareiškiau taip iškalbingai, 
jog kada, lenkų rašytojų pa
kviestas, aš buvau nuvykęs Len- 
kuosna pernai metų pavasarį ir 
išbuvau ten keletą mėnesių, aš 
visada tegirdėjau iš lenkų ir 
skaičiau lenkų spaudoje nuolat 
be atmainos pasikartoj amą žo
dį: “Ištikimas Lenkijos ir len
kų draugas, lenkų literatūros 
ir lenkų kalbos draugas“. Toks 
aš ir pasiliksiu, net jeigu nebu
siu dabar išgirstas. Viena pA- 

i klaida ir kelios paklaidos nenu- 
' stato mano pagrindinio santy
kiavimo nė su atskiru žmogu
mi, nė su visa kuria tauta, nė su 
kuriuo nors pasireiškimu. Aš 
mylių rožę, nors ji ir turi dy
gius. Nors pas geriausiąjį 19-to 
šimtmečio anglų poetą Shelly 
buvo daugybė menkų eilėraščių, 
ir daugybė nepakenčiamos poli
tikos, ir išviso daug silpnybės, 
jis nenustoja buvęs aukščiausios 
anglų brikos genijus ir myli
miausias mano poetas, su kuriuo 
aš išgyvenau savo jaunystę iš 
kurio visus kurinius atpasako
jau, kaip mokėjau, rusų kalba. 
Bet, nusikračiau pagaliau dviejų 
šimtmečių vergiją ir tapus vėl 
gražia, laisva Lenkija, jau pir
momis savo laisvės dienomis va
ru užgrobia miestą, kuris iš se
no — kaip tai visų tautų netgi 
vaikas žino, — buvo sostine kai
mynės tautos, šimtmečius buvu
sios broliška sąjungininke, tau
tos, taip pat nusikračiusios vi
sais verguvės pančiais ir pano- 
rusios savo gerovę laikyti savo 
pačios rankose, nejaugi, o len
kiškieji mano draugai skambia- 
balsiai lenkų daniai, ir sąžinin
gieji lenkų mokslininkai, ir vi
si gerieji lenkai, kurių aš tiek 
buvau matęs ir Varšuvoje, ir 
Lvove, ir Poznanėje, ir senojoje 
Krokuvoje — nejaugi tai sulig 
jūsų sąžine, yra geras ir neabe
jojamai teisus darbas?! Neti
kiu. Aš netikiu, kad jumyse nė
ra mano nuojautos. Tai—netie
si byla. Ir jokios Tautų Lygos, 
kur japonas sprendžia Lietuvos 
likimą, o paragvajietis giliai sie
lojasi Besarabijos likimu, ir či- 
li j ietis, jei jis ten yra ramia 
sąžine, .nes jinai miegti, galės 
spręsti Betgi jos ateitį, jeigu vėl 
Belgijon įsiverš vokiečių karei
vis, arba nešališkai spręs dėl 
Suomijos, jeigu jos kaimynė 
valstybė, pasiremdama kita ga
linga valstybe, su kuria ji bus 
sąjungoje, pasiims sau Ilelsin- 
kius, — jokia Neteisioji Tary
ba nėra nė nurodymas, nė patei
sinimas elgesiui, lygiam savo 
neteisėtumu pasielgimui tų trijų 
barbariškųjų galybių, kurios ki
tados buvo pasidalinusios tarp 
savęs Lenkiją.

Aš nesu politikos žmogus. 
Niekuomet juo ir nebuvau. Bet 
juk tai, apie ką aš kalbu, nėra 
jokia politika, tik paprastas

suteikta kiekvienai grupei at
stovų. Tie rinkimai galės paro
dyti daug-maž, koks yra Kau- 

bus no darbininkų nusistatymas.

lietuviškomis informacijomis. O 
iš kur paprastas prancūzas laik
raštininkas, iš prigimties bevil
čiai tamsus, kai jis kalba ne a- 
pie Prancūziją ir ne apie pran
cūzus, gautų savo pažinimus? 
Gėda man sakyti, kas informuo
ja tuos džentelmenus. Aš iš jų 
pačių žinau — kas yra tie jų 
informuotojai. Puikiausias jiems 
argumentas, jog Lietuva esanti 
maža mažutėlė valstybėlė, ir dėl
to sėdėk sau tyliai vandens, že
miau žolės, nors ir laikai save 
gyvai nuskriausta ir skriaudžia
ma.

Tačiaus Lietuva, kurios im
perija buvo nuo juros ligi ju
ros, o dabar tapo nedidele vals
tybe, tačiau nenustojo turėjusi 
tokią galingą, ir puikią, ir seną 
kalbą, kurios neturi net pačios 
didžiosios tautos, kalba, kuri, 
geriausiųjų pasaulio kalbininkų 
žodžių, esanti raktas įspėti dau
gybei kitų senesnių ir naujes
nių Europos kalbų mįslėms. Ir 
Norvegija — maža valstybė, ta
čiau dramatizmo jėga nebuvo 
niekur 19-jame šimtmety dides
nio genijaus, kaip norvegų Ib
senas. Paminėsiu dar kitokią 
mažutę smulkmeną: samdomieji 
ir blogai painformuotieji repor
teriai turi panagėse mažulytį 
juodai raudoną brūkšnelį, štai 
šita labai mažutėlė smulkmena 
baigia bet kokią apie juos kal
bą.

Aš neturiu absoliučiai jokių 
davinių, kad galėčiau susidaryti 
sau bet kokią nuomonę apie mi- 
nisterį pirmininką p. Voldema
rą. Tačiau, kada sąmoningai ar 
nesąmoningai sakoma netiesa, 
įtikinėjant, jog jo griežta ir nu
statyta kryptis Vilniaus klausi
mo sprendime esąs girdi, jo as
meniškų savybių dalykas, aš ži
nau, jog tai yra dangun šau
kiantis melas. Nėra ir negali bū
ti lietuvio, to vardo verto, ku
ris nežinotų, neatsimintų ir ne
jaustų, jog Vilnius, Dievo ir 
žmonių įstatymais, priklausė, 
priklauso ir turi priklausyti Lie
tuvai. Kokiu budu Vilnius grįš 
Lietuvai? Manau, ne karo ke
liu. Manau ir noriu manyti, jog 
čia turės būti broliškas taikus 
susitarimas. Tasai generolas, 
kuris kadai, prievartos jėga, pa
sunkino kalbamąjį klausimą, tas 
generolas, kurio vardo aš neno
riu čia minėti iš dalies dėl įgim
to mdn nemalonaus jausmo, kai 
tik paliečiamas, kuris nors prie
vartos žygis, iš dalies dėlto, 
kad to žmogaus vardas toli gra
žu negali puošti tos ilgos ir 
garbingos vardų eilės, kuri žėri 
iš garbingų Lenkijos kūrėjų 
metraščio lapų, jisai labai blogą 
padarė patarnavimą Lenkijos 
valdytojams. Aš esu įsitikinęs, 
jog tarpe lenkų, branginančių 
laisvos Lenkijos garbę, atsiras 
nemaža žmonių, laisvai, o ne 
vargiškąi žiūrinčių į šį klausi
mą. Kur yra dvasios tiesa ir 
minties laisvė, ten kiekvienas 
nesusipratimas, kiekviena pai
niava gali būti išnarplioti pado
riai ir taikingai.

Šių metų balandžio mėn. 10 
dieną, Velykų nuotaikoje, aš pa
rašiau eilėraštį, kurį čia, gal tik, 
bus pravartu priminti. Aš jį čia 
išrašau ir dar kartą kartoju: 
Visa tai, ką aš esu aukščiau pa
sakęs, pasakiau vedinąs širdies 
nepratusios pakęsti netiesos. Ir

šit eilėraštis, kuris tenebus vien 
sapnas, bet tepasidarys kuo vei
kiausia tikrenybe.
Sapnuoju aš: ateis diena, taip 

geidžiama, man, 
Kad puls glėbin kits kito: Len

kai ir lietuviai. 
Sunkus jų buvo kelias, bet mus 

dvasia turtinga, 
Ir neišsenkamai gyva kūrybinė 

galia mus. 
Sapnuoju: bus diena—supras 

šviesiai kits kitą 
Bulgaras, serbas, čekas, ir ru

sas, ir lenkas.
Ir Baltijos žiemiai pažvelgs 

pietuosna meiliai, 
Supratę, jog tarp žvaigždžių 

—jų vienybės ženklas. 
Matau aš: nusikalsim mes gran

dį tokią puikią. 
Kiekvienas turi savo kraštą, na

mą, sodą, mišką, 
Ir savo tėvų kalbą ir motinos 

dainelę, 
Tačiau visos kalbos vienodai 

skamba: Kristus kėlęs! 
—K. Balmontas.

Dirbtiniai saulės 
spinduliai, kuriuos 

galima gerti ir 
valgyti

Kad saulės spinduliai gydo 
žmonės jau senų senovėje žino
jo. Mažas mirtingumo procen
tas sužeistųjų laukinių žmo
nių išaiškininamas tuo, kad 
laukiniai, būdami sužeisti, savo 
žaizdas gydo saulėje gulėdami. 
— Saulės spindulių gydomieji 
yra ultravioletiniai spinduliai 
(žmogaus akis jų nemato). 
Bandymais įrodyta, kad šie 
spinduliai už vis greičiau už
muša bakterijas. Dabar leng
vai galima gaminti šiosj rųšies 
spindulius, tam leidžia • elektrą 
pro putnago vamzdelį su gyvo
jo sidabro elektrodais. Vamz
deliai daromi iš putnago todėl, 
kad stiklas ultravioletinių spin
dulių nepraleidžia (užtat sau
lėtą dieną sveika kambarių lan
gus laikyti atdarus). — Saulė 
nudegam todėl, kad musų odą 
veikia ultrovioletiniai spindu
liai. Gydant dirbtiniais ultra
violetiniais spinduliais žmogų 
per kokią porą valandų taip 
nudega, lyg jis butų kur ilgai 
saulėje buvęs. — Ultravioleti
niai spinduliai pagydo daugelį 
vidaus organų ir išorinių kūno 
dalių ligų, pav., džiovą, rachitą, 
karbunkulą, įvairias votis ir t. 
t.; vienur jie šydo betarpiškai 
ligos sužalotas vietas, o kitur 
per kraują pakeisdami jo sąs
tatą. Yra ligų, kurias tik šiais 
spinduliais ir galima išgydyti. 
—Wr. Persi Chol (anglas), spe
cialistas gydyti su ultravioleti
nių spindulių pagalba, tvirtina, 
kad šie spinduliai didina krau
jo raudonųjų kūnelių kiekį ir

jų gemoglobiną, o visu tuo di
dina organizmo atsparumą, kai 
jam gresia pavojus užsikrėsti 
limpamomis ligomis. — Paste- 
Jjėta, jog ultravioletiniai spin
duliai įsiskverbia odon per /vie
ną dešimtą dalį colio, o pri
artinus tų spindulių lempą 
(tam tikru budu vėsinamą) 
prie pat odos, šie spinduliai ga
li dar giliau įsiskverbti odon ir 
kunan (net iki vieno ketvirta
dalio colio). Tačiaus šitaip gy
dyti — arti priartinant ultra
violetinių spindulių lempą — 
retai tenka, nes šie spinduliai 
ne tik mikrobus užmuša, bet 
ir pačią odą ardo. Su išlenktų 
putnago vamzdelių pagalba da
bar jau betarpiškai gali ultra
violetiniai spinduliai gydyti kai 
kurias vidaus organų ligas bei 
žaizdas — Dr. A. Chees (New 
Yorke) prieš keletą metų išra
do būdą prisotinti ultravioleti
niais spinduliais linų ar med
vilnės aliejų. Jie pastebėjo, 
jog Salotis ir kviečiai, kurie 
prieš vartojimą buvo kokią mi
nutę ultravioletinių spindulių 
veikti (nušviesti), stiprina ir 
gerai veikia žmogaus kaulus. 
Dabar įvairių šalių mokslinin
kai gydytojai yra padarę visą 
eilę bandymų ir yra patyrę, 
kokie valgomieji produktai ir 
kiek sugeria ultraviolet. spin
dulių; taigi šiandien, vartoda
mi ultravioletinius spindulius 
prisotina įvairias aliejų, Salo
čius, kviečius, ropeles ar milte
lius, galim ‘valgyti ir gerti sau
lės spindulius“. Musų kūną 
gydomieji spinduliai dabar ga
li veikti dieną ir naktį, šviesoj 
ir tamsoj, saulėtą ir nesaulėtą 
dieną. — Tatai yra labai svar
bus ir brangintinas mokslo lai
mėjimas. Jie pagydys mums 
dešimtis iki šiol sunkiai ar vi
siškai nepagydomų ligų. Po
žemių, rusių ir į žiemius nu- 
gręžtais langais butai bei pa
talpos nebebus taip pavojingi 
silpnos sveikatos žmonėms, 
kaip kad iki šiol būdavo. Tūk
stančiai ir milionai darbo ir 
vargo žmonių, jei ne šiandien 
—ko! dar tik pradedama tuos 
Vaistus vartoti, — tai netoli
moj jau ateity išsivaduos nuo 
daugelio ligų ir ankstybos mir
ties. Jų mirtingumo procentas 
žymiai sumažės. Visa tai be 
abejojimo atsilieps socialiniams 
santykiams. — Didingo vaizdo 
pagauti mes dažnas galim su
šukti: “O, tu moksle, tu ne 
burtininkas, bet vis dėlto aš ta
ve burtininku stebukladariu va
dinu”. J.

—Aš savo vyrui parašiau, kad 
jei jis nerašys man kasdien laiš
kų, tai aš tuojau parvažiuosiu 
namo.

—Na ir ką?
—Dabar jis man siunčia kas

dien net po du laišku.

PASISEKIMAS
Didelėj daugumoj kiekvieno žmogaus 
pasisekimas priguli nuo jo taupumo. 
Sutaupytus pinigus galima jvestuoti į 
Pirmų Morgičių Auksinius Bonus. At- 
silankykit j musų bankų, mes nurody
sime jums kaip galima greitai sutau
pyti nemažų sumų pinigų.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, i 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NEW YORK, ALBKRT BM.UN, 

KAMBURG, DEUTSCHLAND, 
KMOLUTK, RKL1ANCK, 

CLKVBLAND, 
WKSTFHALIA, THUM1NGIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

s203“NEW YOR- 
IKI KAU- 
1R ATGAL

Trečia K lesa
Plūs 3J. S. Revenue taksai

--------... , .. ______ ✓

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg- American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago 

---------------------------------------------------- /

Stok!
Kada jums reikia pa- 
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ1 

ir 
GAZO PEČIŲ

5 Krautuvės Chicagoj 
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-rid Street

NORTHWESTERN 
STOVE'REPAIR 

COMPANY

Phone Virginia 2054

J0SEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTR AKTORIUS

4558 S. Wa»iitenaw Avė. ChiraRO, III
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 

pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, ojjftes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošbtfffairį DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6' <) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš 
$3,500,000. Po Illinois 
valdžios ir Chicago 
Clearing House prie
žiūra.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kiekvienas įvertintoji] būrys 
susidės iš 20 žmonių. Čia bus 
real estate vertės žinovai, ar
chitektai, kontraktoriai, mate- 
riolo apkainuotojai, etc.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

• .j iii’r. ii p , j , ,į

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St., kampas S. Leavitt

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

Apiplėšė Wilsono 
kompaniją, pa

ėmė $5,000
’ --- --- ——
Penki banditai vakar dieną 

užpuolė Wilson & Co. mėsinę, 
kuri randasi 4100 So. Ashland 
avė. Apsimaskavę, pora su re
volveriais, o kiti šautuvais su 1 .nuplautais (trumpais) vamz
džiais, suvarė krūvon darbinin
kus. Atėjo pas kasierių. Liepė 
kasieriui, p-lei Ina Anders, pa
sitraukti. Pasišlavė pinigus ir 
jau ėjo laukan. Eidami laukan 
jie pasitiko du privačiu kom
panijos i>olicininkų. Juos taip
gi įvarė vidun, o patys nubėgo 
prie automobilio, kurį paliko 
gatvėj su veikiančiu motoru. 
Kol sukelta buvo trevoga, hold- 
aperiai spėjo išnykti iš akių. 
Banditai pabėgo Cadillac karu. 
Manoma, kad tas karas buvo 
pavogtas.

Pagalios atidavė prohi- 
cininką j teisino rankas

Pereitais-metais federalės val
džios samdomas prohibicijos 
agentas Myron Caffey pašovė 
municipalio teismo beilifą 
Beaty. Tai atsitiko spalių 29 d., 
1927 m. Chicagos miesto polį 
ei j a norėjo i 
cijos agentą. Už jį užsistojo fe- 
deralė valdžia. Prieš Caffey ta
po išimtas vvarantas. Pastarasis 
pasislėpė federalės valdžios tro
besy. Ir taip ginčas tarp valsti
jos ir federalės valdžios ėjo 
dėl klausimo: kas turi teisti 
Caffey. Dabar tečiaus po visų 
metų ginčo, Caffey pasidavė 
Clark policijos stoty. Jis tapo 
areštuotas, bet už j j užstatyta 
$2,000 bondsas. Jis paliuosuo- 
tas.

sagos miesto poli- . 
areštuoti prohibi\ . 
TT-z 11 ii rį a i i n

Prasidėjo žydų šventas

Taksų reikalu
Vakar vakare prasidėjo žydų 

naujų metų šventės. Taigi pra
sidės 5689 žydų metai.

Cicero
savo

iclis”
biesas”,

P-nai Lenartai netenka 
dukters. Mat, tas 

Ugianskutis, kad j j 
pasisuko ir... taip sakant, ap
suko galvą jaunai šenartaitei. 
Ne be pamato sakoma, 
vilkas iš miško ir j mišką 
ri: anksčiau ar vėliau 
bėgs.

Taipgi ir čia tas pat 
skutis — dabar jau 
aptiekorius — kadaise 
vėliais gyveno Ciceroje. 
pat gyveno ir pp. Lenartai. 
Taigi jų vaikai pamatė, kad 
jų tėvai apsivedę ir kad 
žmonės daro taip pat, tai 
dėl jiems to nedaryti?

Jis jaunikaitis, iš 
lęs, jam Cicero — 
dėl Cicero gražuolės 
ti good? Jis įsau 
rado Ciceroje. Vestuvės šešta
dienyje jaunojo tėvelių na
muose, Lyons, 111. Laimingo 
gyvenimo jaunavedžiams!

Žinąs A j

jis

kad
žiu-
ten

Ugian- 
vyras, 
su tė

čiu

kiti 
ko-

ki-Cicero 
good. Ko- 
negali bu- 
gražiausią

Didelis Išpardavimas
Didelis išpardavimas iš priežasties uždarymo biznio, turime 
kartu su krautuvės fixturiais parduoti į kelias dienas 
ir išsikraustyti iš vietos. Visi

VYRŲ SIUTAI, OVERKAUTAI, ČEVERYKAI, 
MARŠKINIAI IR MOTERŲ IR VAIKŲ 

BATUKAI IR T. T.
Parsiduoda už mažiau negu pusę kainos.

RAZMUS & CO. x
10939 So. Michigan Avenue

NAMŲ SAVININKAMS ŽINOTINAI

Rudeninis Išpardavimas
Jeigu nori sutaupyti pinigų pirkime paintų, varni- . 
šių, brušių ir Wall popierių—ateikite ir matykite 
mane. Prekės garantuotos ir sekamomis kainomis:

Dutch Boy White Lead per 100...............$11.88
Oil ir Lineseed Oil ....................................... 98

Naujas kainavimas nuosavy
bės Cook paviete, kad sulyg 
juo vėliau dėti taksas, manoma, 
prasidės artimoj ateity.

Jau Illinois legislaturos taksų 
komisija įsakė naujai įvertinti 
nuosavybę. Jau tapo nuskirti 
reikalingi darbui atlikti pinigai. 
Teismuose yra tik viena byla, 
kuri reikalauja nedaleisti dirb
ti to darbo. Manoma betgi, kad 
ta byla taps išmesta iš teismo 
dar ateinančią savaitę. Ir tada 
darbas prasidės.

O darbas bus ne mažas. Rei
kės įvertinti apie 1,050,000 
šmotų nuosavybės. Didelė dalis 
tos nuosavybės yra pagerinta. 
Reiškia čia randasi namai, 
dirbtuvės etc. Įvertinimas ne 
lengvas.

Darbas bus paskirstytas į 44 
distriktus pačioj Chicagoj. O 
priemiesčiai ir kiti pavietq 
miesteliai bus paskirstyti į 72 
distriktu.

16 ofisų skyrių. Iš čia žemės 
ir trobesių įvertintoji! i operuos.

Chiropraktika pilnai 
išgydė moterį

Prapuolė
Marąuette Park

Prapuolė Gordon Erickson, 
15 metų bernaitis, gyv. 1519 
Kast 69th place. Tėvas, kon- 
traktorius, bijo, kad bernaitis 
nebūtų pavogtas, kaip italiono 
Ranieri vaikas, už kurio sugrą
žinimą piktadariai reikalauja 
$60,000.

Trečiadienį įvyko susirinki
mas apielinkės gyventojų adre
su 7131 So. Western Avė. Su
sirinkime dalyvavo kokios 60 
žmonių. Kalbėtojai 
wardos komitmenas
ir keletas kitų. Padaryta du 
svarbesniu tarimu.

Vienas jų yra tokis:

buvo 18
Williams

jvWi

Varnish $1.00 už galioną ir daugiau.
Taipgi užlaikome aukštos rųšies enamals ir 

flat paint.

SAMUEL HELMAN
1421 So. Halsted Street, Tol. Can.l 5063

—----------- v

Per tris metus kentėjusi nuo tulžies 
akmenų moteris liko išgydyta be 

peilio ar vaistų.
Per tris metus aš kenčiau nuo tul

žies akmenų (gali stones). Man duo
ta visokių vaistų, 
bet nieko negel
bėjo. Diena iš die- 
.los mano liga da
rėsi aštresnė ir 
priėjo prie to, kad 
reikėjo duoti jčirš- 
kimus palengvini
mui skausmo. Spe
cialistai nebesiti
kėjo mane išgydyti 
ir siūlė operaciją, 
kaipo vienatini pa
geltos būdą. 'Pe
čiaus aš bijojaus 
pasiduoti peiliui ir 
patariama draugų,

aš atsikreipiau prie Chiropraktoriaus 
DR. J. M. FINSLOW, 5703 South 
Ashland Avė. Jis paaiškino man, kad 
tulžies akmenys paeina nuo netiks
laus veikimo nervų sistemos ir jis 
prižadėjo tinkamu gydimu sutvarkyti 
nervų veikimą, po ko išnyksianti ir 
mano liga. Išpradžių aš abejojau, 
ar jis galės išgydyti mane be peilio 
ir vaistų, bet greit įsitikinau. Aš 
buvau desperatingoj padėty, skaus
mai buvo mane baisiai suvarginę, ne
galėjau nieko valgyti ir nuolatos v§- 
miau.

Chiropraktika išgydė.
Dr. Finslow pasiėmė gydyti ma

ne ir teikė man rūpestingą pagelbą. 
Po tūlo laiko aš pajutau nepaprastus 
skausmus ir supratau, kad pradėjo 
veikti chiropraktinis gydimas. Ma
no džiaugsmui ir nuostebai mano tul
žies akmenys .pradėjo eiti lauk iš kū
no. Kasdie dariaus stipresnė ir tas 
baisusis skausmas, kuris mane tiek 
kankino, greitai visiškai išnyko. Da
bar aš esu stipri, sveika moteris, at
lieku visą namų darbą ir valgau, ką 
tik noriu. Iš tos priežasties aš ati
duodą pagarbą Chiropraktikai ir Dr. 
Finslow, kurio tiek daug gero dėl 
manęs padarė. O visiems, kurie ken
čia nuo panašių ar kitokių ligų, pa
tariu gydytis chiropraktikos budu. Aš 
mielai suteiksiu daugiau žinių tiems, 
kurie kreipsis prie manės laišku, ar 
telefonu. . . .

(Pasirašo) Mrs, Sophie Mrozinska. 
1510 We«#t 47th St., 

Tel. ¥ht(Ih 1612
Pasirašė ir prisiekė mano akyse šią 

rugpiučio 23 d., 1928 m.
(Pasirašo) John J. Zolp, 

Notary Public.

restrikcijas apielinkėje. Res- 
trtikcijos turės būti tokios: 
neparduoti ir nerendavoti Jotų 
ir trobesių ne baltiesiems; res
trikcijas padaryti 50 metų. Lė
šos, kuriems reikės raštai da
ryti, rekorduoti, etc., bus $5.50 
kiekvienam. Restrikcijas ' ga
lima bus padaryti kada susira
šys apie 67 apielinkės namų 
savininkų nuošimčiai. Kol tokio 
namų savininkų skaičiaus ne
susirašys, tol teismos restrik- 
cijų nepripažins. Legalė res- 
trikcijai forma bus atspausdin
ta greitu laiku ir darbas res- 
trikcijai įvykinti prasidės.

Antras tarimas lietė geležin
kelio kėlimą. Susirinkime pa
aiškėjo, kad geležinkelio kom
panija deda visas pastangas, 
idant juo mažiau išvažiavimų 
(tunelių) jai reikėtų daryti.

Yra dar galimybių priversti

kompaniją padaryti tų išvažia
vimų daugiau. Taigi nutarta 
dėti pastangos, kad to atsie
kus. Tuo tikslu nutarta kreip
tis j Miesto Tarybą ir patirti, 
ar ji gali ką padaryti. Jei 
pasirodytų, kad Miesto Taryba 
nebegali, tai kreiptis į Illinois 
Commerce Commission. Jeigu 
ir čia pasirodytų, kad negalima 
nieko laimėti, tai tada manoma 
kreiptis į teismą.

Ateinantį antradienį tuo pa
tim reikalu vėl įvyks susirinki
mas toje pačioje vietoj, būtent 
7131 So. Western avė.

Reporteris.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

I skelbiasi N a u j i e u o s e.

Kokis yra jūsų furnasas?
Ar jis yra gerame veikiančiame stovyje — pil
nai prirengtas dėl žiemos? Dabar yra laikas jį 
išvalyti ir pataisyti, jei dar nesate to padarę. 
Musų Patarnavimo Deparbnnentas gali suteikti 
jums naudingų patarimų apie prižiūrėjimą jūsų 
furnaso, apie tinkamą didumą ir rūšį anglių 
kūrenimui ir 1.1. Mes mielai pasiųsime patar
nautoją apžiūrėti jūsų šildytuvą be jokių kaštų 
ar kokių nors priedermių iš jūsų pusės.
Bašykit ar patelefonuokit ir gausit DYKAI mu
sų knygutę “Getting thc most out of your Coal 
Pilė.” *

(§nsws @mPany
elephone 
FRANKLIN 
6^00

COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

Jus Matėt Kitus Nesenai 
Paskelbtus 1929 m. Modelius

DABAR PamatyKit NAUJUS
1929 CENTURY

HUPMOBILES

Šie viską viršijantys Century automobiliai yra dabar geriausiai 
padaryti visose jų smulkmenose. Jie dabar viršija visus aukščiau
sius standardus veikimo ir duoda naują išraišką mechanikos prin
cipams, gražumui ir tobulumui, kuriais dabar pasižymi visi 
Hupmobile šešių ir aštuonių cilinderių Century automobiliai. Pa- 
matykit juos dabar pas Balzekas Motors. Daug visokių stilių ir 
įrengimų. Century šešių nuo $1345 iki $1645. Century aštuonių 
nuo $1825 iki $2125. Visos kainos f. o. b. Detroit.

NEW 1929 HUPMOBILE

ESGHr■uA
.y

Mes priimaih senus 
automobilius j mai
nus labai geromis 
sąlygomis. 6012 S. Kedzie Avė.

Parduodame varto
tus automobilius vi
sokių išdirbysčių ge
riausiom išlygom.
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Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. Šauk arba ra-

Vj šyk dėl madų knygos. 
FA8HION MILLINERY SCHOOL 

190 N. State St. (lOth Floor) 
Tel. Randolph 2718

JOS. F. KASNICKA principalas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jokių kitų nesusipratimų nebu
vo. Sūnūs vią laiką buvęs la
bai geras ir malonus vaikas.

Jei kas ką nors patirtų apie 
pabėgusį sūnų, tai tegul tuoj 
praneša Andriui Poškai telefo
nu Downer’s Gi'ove 997.

Iš Oak Forest 
prieglaudos

Cicero

Kun. M. X. Mockus
Kalbės temoje: 

“AK KRIKŠČIONYBE PAGIMDĖ 
BOLŠEVIZMĄ?

KUN. M. X. MOCKUS 
Šioje temoje prakalbas rengia Lai

svamanių kuopa ateinantį .sekmadienį, 
16 <1. Rugsėjo (Sept.), 1928 m., nuo 
9:30 vai. iš ryto, Mildos svetainėj, 
3110 So. Halsted St. Ateikite visi 
nes tai bus pirma Mockaus ] 
toj temoj, 
girdėti.

Nori surast savo 
sūnų Šiandie Sandaros 

vakaras
Rugsėjo 10 d. pabėgo Joe 

Poška iš Dovvner’s Grove, III. 
(Cumnar ir Chicago Avė), 
vui jis paliko tokį laiškelį:

“Malonus tėveli:—
Man nesmagu būti pas Tams

tą, tai aš savo keliu einu rasti 
geriau.

“Nesupykite, ba aš negaliu 
būti pas Tamstą, ir nesirupin- 

i kitę,—aš sugrįšiu pas tėtę už 
kebų metų.

“Tai sudiev, 
ginsiu su tėte,

(Raktas yra
diev. Joe Poška“.

Poška yra 17 metų am-
5 pėdų 3 colių aukščio, 
kūno sudėjimo. Turi ap- 
ant lupos ir ausies. Vei-

9

Pavaišino pavargėlius 
valgiais, aiskrimu, sal- 
dovanojo cigarų ir ci- 
Visko buvo užtektinai.

te-

tėte. Aš atsily- 
kai sugrįšiu.
vištininke). Su-

ziaus,
silpno
gamą
dus jo yra šviesus, akys mėly
nos. Buvo apsivilkęs geltona MII! VINĮ, | 1 T ° ‘

prakalba | sveterį, šviesias kelines, švie- 
sii> ir dėvgj° jUOdUi 
čeverykus.

Turėjo draugų Chicagoj, Port 
Washington, Wis., Monston, 

I Wi$., City Point, Wis., ir St.
Dykai Patarimas 

Teikiamas Sergantiems žmonėms 
Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at- Louis. 
sakančiu specialistu. Jis turi tris- \' ... ..
dešimt} metų pasekmingos prakti- | levas sutinka duoti $10 tam, 
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- ]<ur|s praneš apie jo sunaus 
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, buveinę. Su sunum jis žada 
širdies ligas, inkstų, pūslės, Slapi- susjtaįkinti ir duoti jam pilna 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos , . . .
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš- j laisvę. Jis nori tik žinoti, kur 
gydomos. Dr. Ross sistema, moks- -- ir kain trvvpnaliniu gydymu. Yra vartojama geriau- I1S ranaasl 11 Ka,P ^vena. 
si Amerikos ir Europos metodai. j Tėvas, Andrius Poška, sako, 
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai jog jo SUI1US pasišalino dt4 to, 

.n. -■ t ■* m 4- • 4 P m

Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroc Street. Chicago, 
Crilly Building 

Imkit* elevatorių Iki penkto auklto. Vyrų 
priėmtino kambarys 606.—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. N'edėlicmis nuo 10 ryto ik! 1 po 
pi “t. l’anodėlvj. Seredoj ir SubatoJ nuo 10 
rytu iki 8 valandai vakare. 
Dvidešimtis penki metai tame name

kad nenorėjo gyventi ant far- 
mos. šiaip tarp jo ir sunaus

Paskiau

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau
jų išradimų 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge 
rą daibą.
Be exlra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,

j

po-

□

raous, 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago. III.
c

£ Prieš

Išrodysit 20 melą jau
nesniu j 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso 

taip kaip jus matot paveiksle... 
patempia raumenis ir liuosą odą, 
išlygina raukšles, padarys jus iš
rodančiu daug metų jaunesniu. Be 
skausmo — pasekmės visuomet 
geros. Kainos taip pigios, kad 
kiekvieną moteris ir vaikas gali 
užsimokėti. Mes taipgi ištaisome 
kreivas akis, prašalinam rauplių 
duobet, pertaisome nosis ir t. t. 
Visi pertaisymai, daromi žinomų 
plastic chirurgų.

Patarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Jei atsiusite savo mažą fo
tografiją arba fotografijos proof, 
i tai bus atkreipta specialė atyda. 
Visi laiškai greit atsakomi.

American Institute

vardų Golfo

■ •. I . * - x •»

tam, kas sugalvos 
vardą šitam Golfo 
ir daug kitų prizų 
žymėjimus žaismėse.

Visi atsilankiusieji
tenkinti viskuom šiame netiko 
tame išvažiavime. * R.

tinkamą 
Kliubui, 

už pasi-

bus pa-

Švieži kiaušiniai ir rūkyti la
šiniai valgiams, obuolių, gira 
gėrimams ir t. p.

Parinksime
Kliubui, kuris bus steigiamas 
šioje vietoje, bei pakrikštysi- 

O mažu j-; nie gražiu vardu prie sukur
tos didelės ugnies ant ežerė
lio kranto.

Bus duodami prizai: $25.00

Kas čia pasidarė, kad nieko 
nematyti apie tą musų grasųjį 
Cicero? Tai yra kas tai tokio 
nepaprasto. O gal jau paskelb
tas jam boikotas?
vairumų pritruko? žinių, žine
lių čia nestoka. Visa bėda, kad 
rašėjų tarpe sutarties nėra. Va
dinasi, reikėtų tverti organiza
ciją. Ale kad čia su naujomis 
organizacijomis ne kaip.

Kiek čia senai susitvėrė visų 
tautų organizacija, kad kovoti Į 
prieš atnaujinimą 16-tos gatvės 
geležinkelio trekių (bėgių). Įsi
karščiavusieji naujos organiza
cijos rėmėjai sakė, kad į mė-' 
nesį laiko jie turėsią tūkstantį 
narių. Po mėnesio laiko toji 
garsioji draugija persikėlė nau-' 
jon vieton. Persivertė viskas 
išnaujo.

Kodėl taip atsitiko, tai nie
kas nežino. Bet man vienas di
delis žmogus sakė: “Matai, Va-' 
lenčius tvėrė, tverė ir pats su
griovė”. Taip ir buvo. Dabar 
vėl kas nors tvers kitą orga
nizaciją, tik reikia palaukti, kol 
atsiras naujas žmogus arba 
žmona, kuris j pirmininkus tik
tų, ba iš vietinių senų gyven
tojų 
dui.

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS

Burnside

Išvažiavimasvieta su-

ties

buvo pa
nų ta rimą i

pas jį. Bet nariai 
apsvarstys kitą su-

Nedėldienio sulaukus 
yra išvažiuoti kur

tą
si r- 
kad 
Gal

Lietuvių

niekas netinka tam urė- 
Ir ištikrųjų taip yra.

—Tas pats.

visokių nesąmonių

ežerėlis
pa- 
at-

PASKUTINIS DIDELIS PIKNIKAS 
Parengtas Lietuvių Tautiškos Parapijos 

Prie Tautiškų Kapinių 
KUČINSKO DARŽE,

Pradžia 1 vai. po piet
Grieš labai geri muzikantai •— p. Bartkaus Orkestrą. 

Gėrimų, užkandžių ir saldainių bus iki valios.
Užprašom visus tautiečius ir visus rėmėjus i šj rudenini pikniką 

KLEBONAS IR KOMITETAS.

Piknikas

Priėmimui “Sandaros” admi
nistracijos vietos sandariečiai 
rengia smagų vakarėlį, kuris 
įvyks šį vakarą Lietuvių Audi
torijoje. šis bankietas turės 
būti puikus; viena — valgius 
gamina musų patyrusios šeimi
ninkės, antra—bus programė- 
lis, šokiai ir kalbos.

Todėl bukime visi, kurie įsi
gijome biletus ir dar galime 
savo draugą pasikviesti. Linkė
tina sėkmingą vakarėlį—sutik
tuvių “Sandaros“ ir jos admini- 
stacijos. Aras.

Draugystė šv. Jono Krikšty
tojo laikė mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 29-tą dieną naujoje 
vietoje. Nors nariai buvo kvies
ti susirinkimai! atvirutėmis, bet 
kai kurie jų, o taipgi kai ku
rie valdybos nariai ignoravo 
kvietimą ir neatsilankė, dėl to 
kad tapo permainyta 
sirinkimams.

šiame susirinkime 
daryti keli svarbus
draugystės labui, kaip tai: pri
imti draugystei! naujus narius 
be įstojimo mokesties per ba
lių, kuris įvyks 14 dieną spalių 
mėnesio. Tapo išdalintos seri
jos nariams išplatinti, kad dau
giau pelno padarius.

Susirinkimas buvo trumpas 
ir gyvas, ba triukšmadarių 
nebuvo. Tiktai kasierius pats 
nebuvo, tai prisiuntė savo žmo
ną pranešti, kad jisai imsiąs 
vieną dolerį į mėnesį už draugi
jos šėpos laikymą pas j j. Mat, 
draugija pirmiau laikydavo su
sirinkimus 
tą dalyką 
sirinkimą.

O kiek
buvo paleista svietan vis dėl to 
sumanymo perkelti draugijos 
susirinkimus kiton vieton. Na, 
ir tapo jie perkelti, ir pasirodo, 
kad viskas eina gerai.—J. J.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
dieną, Chicagos Lietuvių Mo

terų kliubas parengė pirmą pik
niką šios įstaigos įnamiams lie
tuviams, 
skaniais 
dainiais, 
garėtų.
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu
bo narės aplankė ligonius ir 
juos apdovanojo. Visi džiaugėsi.

šią įstaigą aplankė Lietuvos 
konsulas Chicagai su žmona, 
pp. Kalvaičiai, pp. šjakiai, p-nia 
Buren, pp. Rozenskiaį, Limen
tai, Pivorunai, Šukiai, p-nia Ja
nušauskienė, graborius A. Pra- 
bish su šeimyna, pp. Abelskiai, 
Moliai ir kiti, kurių pavardės 
neteko sužinoti.

P-nas konsulas pasakė kalbą, 
išreikšdamas užuojautą šiems 
Lietuvos sunams ir dukterims, 
esantiems varge. Jo maloni 
kalba sugraudino klausytojus. 
Ne vienas nusišluostė vargo 
ašara nuo savo veido.

Po to užgrojo muzika: p-lė 
Olga Nertoutt—koncertina, o 
p-lė Antoinette Povilaitė—smui
ku. Sugrojo gražių lietuviškų 
šokių, [stabu, kad tokios jau
nos panelės taip gražiai moka 
groti. Jos linksmino* šių varg
dienių senelių ir senukių širdis. 
Butų malonu ir daugiau tokių 
malonių lankytojų sulaukti.

Lankytojams šelpejams 
riame mes visi vargdieniai 
dingą ačiū. Turime viltį, 
nepamirš musų ir ateityje, 
šis gražus Chicagos
Moterų Kliubo pavyzdis paska
tins ir kitas draugijas, kliubus, 
organizacijas arba pavienius 
asmenis atkreipti į mus domę 
ir atlankyti boi šelpti mus.

—Joseph Lapnskas, Institu-
Ward 39, Oak Forest, III.

Rudeninis

BALIUS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

n» Btate-Uta Bldg. 190 N. State M. 
Triestas* State 5156

Domimkas Garbinėms
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 13 d., 2:30 vai. po 

pietų, 1928 m., sulaukęs 47 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėdy 1m)s, Kretingos apskričio, Veveržino parapijos, 
Daųgelo kaimo. Paliko dideliame nubudime moterį Oną iš 
namų Pakalniškio, du sūnūs: Liudviką ir Dominiką, dvi 
seseris: Marcijoną Kunčienę ir Emilią Butkienę, švogerius 
ir visas gimines Amerikoj. Lietuvoj paliko vieną brolį Pet
rą ir seserę Oną. Priklausė prie draugijos Palaimintos Lie
tuvos ir Lietuvos Laisvės Kliubo. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4282 Archer Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, rugsėjo 17 d., 9:30 vai iŠ 
ryto iš namų į Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Dominiko Garbinčiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, sunai, seserys ir visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, 
Tel. Boulevard 4139.

Cicero
—■e»————

Rytoj po pietų Liuosybės 
svetainėje Draugystė Lietuvos 
Kareivių turės paprastą susirin
kimą. Bus apkalbami svar
biausi reikalai liečiantys drau
gystę. O tokių reikalų nie
kuomet netrūksta. Tad visi 
draugystes nariai turėtų daly
vauti ir tartis. Juk nebetoli 
laikas, kada įvyksta draugystės 
vakaras ir balius. Ten bus duo
dami garbės ženklai už nesir- 
gimą per 10 metų. Taigi vis 
rengkitės prie tos iškilmės.

1 —Sekretorius.

Miesto triukšmas, durnai, 
dulkės ir kasdieniniai darbai 
per ištisą savaitę atsibosta vi-į 

siems. 
malonu 
nors į laukus ir pasilsėti va-j 
landėlę ant tyro oro, su drau-' 
gaiš pavėsėti.

Štai ryto Lakevievv, p. A. 
Grigo farmoje įvyksta išvažia
vimas, kur patogiausi vieta 
smagiai praleisti nedėldienį. 
Čia gražus gojalis pasivaikš-1 
čioti ir pasilsėti šlamančių me
delių pavėsyje, čia 
maudytis, žuvauti, luoteliu 
sivažinčti, čia visa ūkės 
mosfera.

Viskas įrengta rytojaus iš
važiavimui. Bam Dance prie 
žavejančios stygų orchestros 

ir Japoniškų lempų, o deko
racijos iš kvepiančio šieno.

Rengia

BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠEL-

PINIS KLIUBAS

Subatoje

Rugsėjo-Sept. 15/28
Meldažio Svetainėj

2244 W. 23rd Place

Gera muzika, visi galės link 
smintis iki vėlam vakarui.

Įžanga 50c ypatai

Pradžia 8 valandą vakare

A. Grigo farmoje
LAKFVIEW”

įvyksta

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept 16 d., 1928 m. 
Bus renkamas vardas Golfo Kliubui 

Skiriama $100.00 prizų
Prizas $25.00 už sugalvojimą tinkamo vardo Golfo Kliubui 
šioje vietoje, kiti prizai už pasižymėjimus kontestuose. 
Pamatysite šią gražią farmą kurioje bus budavojamas 
Gplfo Kliubas, pasišoksite įrengtame “Barn Dance” prie 
Stygų Orchestros, pasimatysite, pažuvausite ir vakare bus 
sukurta didelė ugnis gojalyj ant ežero kranto kur kepsime 
šviežius kiaušinius.

Kviečiame visus ir visas. įžanga veltui.
Privažiavimas: iš Nortų Ogden Avė. ir Joliet Road (4) iki pri

važiuosite šalną LAKEVIEVV iš Šautų Archer Avė. iki Ijemont iš 
čia pasukite po dešinei per kanalą ir tėmykit sainę LAKEVIEW. 
Paklydę klauskite Peabody Horsc Raiše Farm.

Gana švelnūs Lile kam 
o vis dėlto jie patenkina*

* pATENKINA J reiškia f gerą v skonį Ir
,* fmalonų kvapsnį. /Tai reiškia, kad
Chesterfield | cigaretei J turi charakterį

. . kad jie nėra nei nusistelbę nei be 
skonio.
’ Kad patenkint, tai cigaretas'turi jbūt

gaminama iš tinkamų tabakų, nežiū
rint, kiek tai lėšuotų ... ir sumaišyta 
u\vėl skirtingai permaišyta.

Chesterfield
• • • o vis dėlto
kiekvienam!/

tiltu.1 •' ■J’. r i' :

3 U

cigaretei PATENKINA 
• • yra gana ivelnūi

— ______________
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

Burnside

S. L. A. 63-čios kuopos 
išvažiavimas

ne tik burnsaidiečių,

už komuniz-

du biznieriai, 
biznio nedarė, 

draugus vaišino

9 dieną rugsėjo pas S. Šve
lnini, prie 87-tos gatvės ir 
Kean avė., buvo surengtas S. 
L. A. 63-čios kuopos išvažia
vimas. Diena pasitaikė graži, 
tai ir svieto atsilankė pusėti
nai
bet ir pašalinių. Programo ne
buvo, tiktai kalbą pasakė M. 
Bacevičius iš “Vilnies“. Galės 
jis dabar margam svietui gir
tis, kad ir jam teko i tūkstan
tinę minią kalbėti ir kad su 
juo visi “eina“ 
mą.

Matytis buvo 
liet kuopai jie 
tiktai savo
prie privacio stalo. Ir dar iš 
komiteto narių tai darė, tur 
būt, kad kuopai mažiau pel
no liktų. O tuo visi buvo ne
patenkinti. Bet kuopai visgi 
pelno liko keli doleriai.

Ant tiek musų progresyviai 
(komunistai) n u progresavo,

kad kai važiavo t rok u į išva
žiavimą, tai vienas aukštas 
valdininkas norėjo svetimos 
moteries nuosavybę konfiskuo
ti. Toji gi moteris, netekusi 
kantrybės, lik pliaukšt! jam 
per valgomąją ir sako: “Čia 
dar ne Raseja, ne sovietai, ir 
moterys ne nacionalizuotos”.

Vai, tu svieteli, visi komu
nistėliai ir jų uodegos, kaip 
katinai maiše, pradėjo pliovo- 
ti visokiais žodeliais, ba jau 
visi buvo matę mėnulio spin
dulių. Padoriems žmonėms, 
dar su vaikučiais, tiesiog ne
jauku buvo būti su jais. Ka
da tie žmonės sveiku protu 

! vadovausis?
Dalyvavęs

Town of Lake

. Jau išmokęs

Einu penktadienyje Honore 
gatve prie 15-tos. Sutinku pi
lieti kokių poros metų am
žiaus. Piliečio kojos dar ne- 
pralusios taikyti viena paskui 
kitą. Jos greičiau nori pintis 
viena su kita ir 
sios linijos. Bet 
rimtas pastangas 
myn”, ir už tas 
aš atiduodu jam
tą. Prasilenkiame mudu su pi
liečiu. Tik staiga, porą namų 
praėjęs, girdžiu balsą: “J u 
delti sanvabic, ju f., ken caild, 
ai vii šou ju!“ Pakeliu gal
vą aukštyn, kad pažiūrėti į tą

neišlaiko tie- 
pilietis deda 
žengti “pir- 

jo pastangas 
pilną kredi-

Matau, nuo aukšto gonko 
rytasi kuliu kitas pilietis, vy
resnis, negu tas, kurį sutikau 
gatvėje, Lat dar nepriaugęs mo
kyklos amžiaus, vaikiščias pus
ketvirtų ar keturių metų.

Nusirito jis nuo gonko ir 
pasileido vytis pirmąjį pilietį. 
Pasivijo pagavo už rankos ir 
vėl pamokslas: “Ju sanava 
bic (liežuvis dar negali ištar
ti “č”), ju f... ken caild“, etc.

Dvikterėjau aukštyn. Moti
na šypsosi žiūrėdama į sūne
lius ir gėrėdamasi nepaprastu 
vyresniojo sūnelio “iškalbingu
mu”. Tur būt tikisi susilauk
sianti kada nors “oratoriaus“.

Anna Geires, 32 metų, gyv. 
4804 So. Ilermitage avenue, 
pirm mėnesio laiko virtuvėje 
triusčsi apie langus. Pasisto
jusi ant stalo ji kabino kur
tiną ant lango. Pasviro, nu
puolė žemėn, užsigavo. Pradė
jo sirguliuoti. Rugsėjo 10 die
ną buvo išgabenta ligoninėn. 
Rugsėjo 13 dieną mirė.

Report.

Buvo susirgęs p. Edvardas 
Kareiva. Dabar jis žymiai pa
sitaisęs ir, kaip sakoma, jau 
perėjęs»pavojai

Ligą pasigavo jis atostogau
damas. Mat, p. Kareiva su

mobiliu atostogoms. Aplankė 
kai kurias pietines valstijas. 
Grįžtant namo, arti Chicagos, 
juos užtiko ytin šalta naktis' 
ir jie gerokai sušalo. Tur būt 
tatai ir atsiliepė j p. Kareivos' 
sveikatą. Jo laimei, jam sirg-1 
ti ilgai nereikėjo ir už įieat-l 
sargdiną šį kartą gana leng
vai temokėjo. Bet pp. Kareivų! 
šeimynai baimės pakako.

Reporteris

Norintieji įstoti į turnamen- 
tą, yra prašomi įsiregistruoti ne 
vėliau, kaip Septemberio 25 d: 
Norėčiau, kad turnamente daly
vautų vyrai ir moters. Prašau 
įsiregistruoti tuojaus. Įsiregis
travusius paskelbsiu laikrašty.

Golfininkai į darbų!
—J.,J. Bachunas.

*Phone: Benton Harbor 7040-72. 
Sodus, Mich.

Graboriai Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

SPORTAS
Golden Star

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav i m » ■ 
laidotuvise Ir kokiame 
reikale, visuomet uiti 
•anžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užląlkymul 
skyrių;

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, 1LL.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo

Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 jai po piet

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkams
Extra susirinkimas šėrininkų 

Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
i rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namų mokant po $8 už šėrą. Siame 

1 susirinkime bus jūsų užduotis bal- 
1 suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributiunėt į šį susi
rinkimą. Šis yra paskutinis susirin- 
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

Sandaros Vakarienė, administraci
jos priėmimui, įvyksta šeštadienio 
vakare, rugsėjo 15 d., Lietuvių Audi
torijoje, prasidės 7:30 vai. vakare, 
mažose salėse.
ti pas visus sandariečius, taipgi ir p. 
Kaulakio 
ted St.
iš dainų,

Tikietus galima gau- 

spaustuvėje, 3251 Šo. Hals- 
Priėmimo vakaras susidės 

šokių ir kalbų.
Rengimo Komisija.

Lietuvės Akušerės

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Phane Cannl 0523

va-

Phonv Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakavę

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
aunas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1# 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Educationai
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7826 

Itau 3841 South Albany Avenue 
Tel Prospect 1930 

Valandos 2-4, 9-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222 _ _

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
iiui metodus X-Ray ir kitokius elsk 
troi prietaisui.

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro
Tel. Canal 3110

Jeigu ncatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomig Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 

Telefonas Canal 1912 
Residenco Tel. Fairfav 6358

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose

1 apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

8106 So. Halsted St.. Chicago, UI

Mlscellaneous
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570A. L. Davidonis, M. D

4910 So. Michigan Avė. 
Tol. Kenwood 5107 

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 offico 7451 
Vernon Avė.

Viršui Universal 
Stata Bank

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lobo: 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7/ iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midvray 2886

Moteryi ir mergi
nom kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Ofiso ir Ret. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Rea, 3201 South VVallace Street

Business Service
Biznioi Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Draugystės Lietuvos Duk- 
susirinkiinas įvyks

Ta u t, 
terų mėnesinis . „

dūla, Golden star jaukto direk- nedėlioj, rugsėjo 16 d., Mark \Vhite 
torius. Jis priima iš Gotthard.‘.X^HPl2itu.DrM,8e8 
A. Dahlbergo Čempionato tau-' Bernice Polonis, rast.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek-i ę. Kan ej pusėj stovi Pony madicnj nuo 9:30 vai. ryto Mildos 
Stankus, kuris gavo trofiją iš svetainėj, 3110 S. Halsted St., kal

bės temoje: ‘Ar Krikščionybė Pa
gimdė Bolševizlną?” Prakalbas ren
gia Chicagos Laisvamanių kuopa. 
Lėšų padengimui įžanga 25c.

Komitetas.

Paveiksle matosi Petras Sa-

Malmstrom Jewelry krautuvės 
už pasižymėjimų lošime.

Kaip jau buvo pranešta, 
Golden Star besbolo jauktas 
supliekė Dahlberg Boosters ir 
laimėjo čempionatą.

Rytoj Golden Star los Cice- 
roj, aikštėj prie 52 Avė. ir 12- 
tos gatvės. Ix)š jie su Red 
Rose (lietuvių) kliubo jauktu. 
Lošimas prasidės 3 vai. po pie-

North Sidėg Draugijų Sąryšio iš
važiavimas atsibus rytoj į Jeffer- 
sono girias. Visus kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

Draugijos švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo iii d., 1 vai. 
įm> pietų, Dievo Apvaizdos pa ra p. 
svet. Visi susirinkit paskirtu laiku.

Valdyba.

Lietuviai golfininkai
Kviečiu visus Chicagos ir ki

tų apielinkių lietuvius (vyrus ir 
moteris) gollininkus j 1928 me
tų čempionato turnamentą, ku
ris įvyks Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich. Pripažintiems čempio
nais skiriu po trofeją, gi run- 
neriams-pribėgėjams ir laimėto
jams kiekvieno bėgimo po prizą.

Kvalifikavin^is prasidės šeš- 
tadienyj, Sept.-rugsėjo 21) dv o 
eliminavimas bus Sept.-rugsėjo 
30 d.

PRANEŠU TAMSTOMS
NAUDINGĄ REIKALĄ

'Moterims ir merginoms dabar yra 
laikas apžiūrėti savo brangius žie
minius drabužius ir visokios spalvos 
kailinius. Juodus, rudus ir raudo
nus. Jeigu susigadinę arba išplikę, 
mes prirenkam toki pat plauką ir 
pataisom, taip pat klynijam ir pada
rome spindančius kaip naujus.

Senos mados ir sugadytus kailinius 
mes perdirbam pagal naujausios ma
dos. ‘ Jdedam naujus, tvirtus pamu
šalus.

Busite užganėdinti mano darbu 
tikrinu.

FRANK S. KUZMARSKIS 
3404 So. Halsted St.

už-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

BERNĄ RD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVE 

Užlaiko
Paskiausių rudeninių madų 
Bros, skrybėlių ir kepurių. 
Bros, marškinių ir naktaizų.

4171 Archer Avė.
Arti Richmond St.

Graboriai

Portis
Wilson

S. D. LACHAVICZ
DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

kaip

$1 
$7.50 
31.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą

Gas X-Ray

Kogen - System 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukco Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

r po pietų

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31*mos gatvės

Phone Victoiy 1115

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

lies. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai

Lietuvi* Graboriu ir 
Bakantuotoju

2314 W. 23rd PI. 
Chioago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti
Eoosevelt 2515-2516

Simpatiškas
Mandagi_ U S —

| Geresnis fr Pi- 
I gesnis Už kitų 

Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

Aubum Avė. Tel Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201 3201

Baigusi akuše
rijos kdegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelią. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal *257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

X A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. I>a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-t 

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ii 

Pėtnyčioi

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t, 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
« AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 

Tcainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752
Tel. ' virt. 6279

DR. G. SERNER

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avense 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL.

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj^nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v, p. p

Lietuviu Akių Specialistą*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 Iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecralė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Bonlevurd 758*

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisai

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8828 South Halsted SI 
Tel. Boulevard 1310

Val.t Nuo 6 iki 8 vai. kiekvian* 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nediliomii nuo 9 iki 12 ryto

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington

Main 4020
-------1-------------------------------  

KONTRAKTORIUS 
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽ1US, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbą

S. A. ZOLP, 
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527
--- - --- - ---

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nodelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

JOHN B. BORDEN 
(Johr Bagdiiunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. neo 7-t 
Telephone Roosevelt 9690 

Namų Telefonas Republic 9690

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Ručine Avė.
' Tel. Triangle 5032

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Res. Tel. Drexel 91

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisast 8102 S. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—6 po piet, 7—8 vakare 
Na<l*linmis ir iventu.L 10—12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofiias vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel, Central 2978 

Namų Tai.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Res. Tcflenhone Pluza 3200

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tel Pullman 6377

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadia. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tek Cicero 49

Educationai
____________ Moky klo8

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. z
• Phone Vincennes 3982

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APBOKAV1MAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE.
807 W. Lake St. v

Kampas Lake ir Halsted Sis

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 

' einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

I UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126
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Business Service

Biznio Patarnavimas
KAPENTERYS, statytojas bunga- 

tow, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHL1N Atlantic 1872

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJAUS reikalingas barberys, 
1726 S. Halsted St.

Radios Automobiles

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”. '

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
JNVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6796-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
fl auoiimčiais padarom! į M 

valandas.
Muša illygoa boa jums naudingos. 

Kreipkitla paa 
M. J. KIRAS, 
138* So. Halsted SL, ■

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bone! & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $300, imama legali nuošim
tį. Pinigus gausite { 12 valandų. 
Industrial Loan Service

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Ganai 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

1647 W. 47 St

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su 
ir

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Kazi
miero šulma, paeina iš Sereikių kai
mo, Lygumų valsč., Šiaulių apskri
čio. Girdėjau, jog gyvena Philadel- 
phia, Pa. Prašau jo paties, arba kas 
apie ji žino, pranešti, busiu dėkingas.

FRANK KULIČIUS,
1248 W. 59 St.

Chicago, 111.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

JIEŠKAU partnerio su mažu kapi
talu į grosernę ir bučemę, patirimo 
nereikia. Biznis geroj vietoj ir ne
šantis neblogą pelną. 10713 South 
Michigan Avė. Tel. Commadore 1790.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEšKAU DARBO — esu lietuvis 
41 metų amžiaus, bet silpnas svei 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar
bo dirbti nejsigaliu. Jeigu kam bu
tų reikalingas darbininkas prie ne
labai sunkaus darbo — bukite malo
nus duoti žinia į

Naujienas, 
Box 1127

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas, turi būt unijistas, gera mo
kestis. AtsiŠaukit. Tel. Wentworth 
3965.

TURIU parduoti mano clek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu '$50 cash 
už viską.
1411 Milwaukee Avė. 1-os lubos

PARSIDUODA Cadilac sedan, 7 
pasažierių, ankstyvų 1927 metų mo
delis. Važiuotas 12,000 mylių, par
duosiu už $1400, Drexel Garage, 825 
E. 43rd St. Tel. Drexel 5911.

Real Estate For Sale
NamaLžemi Pardavimai

Real Estate For Salą
Namai-žemė ardavimui >* *

Real Estate For Sale
Namai-žemė ParOavimui

REIKALINGAS barberis vakarais 
suimtomis nuo pietų. 1951 Canal- 
port avė. A. Zellan.

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, 111. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuves, kainos $75 iki 

$158. Pilnai (rengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET’ DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
katras negali dirbtuvėj dirbti, apžiū
rėti apie namus ir pagelbėti krautu
vėj. 2958 W. 38 St.

RE1KA1JNGAS senyvas žmogus I 
dėl abelno darbo j soft drink parlor. 
7401 So. Chicago Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

PARDAVIMUI restnuranto fixtu- 
res, nebrangus, -1449 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Yra gramafonas. Taip pat yra 4 
tonai anglių, 1 tonas malkų. Renda 
pigi. 929 W. 38rd Place, 2 lubos.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentui

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
1 gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 i savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

Help Wanted—Female
________ Darbininkių^ Reikia________

REIKALINGA mergaitė į restau- 
rantą už veiterką, turi būt patyrusi. 
Atsišaukit tuojaus. Universal Restau- 
rant, 750 W. 31st St.

REIKALINGA sudynų plovėja, 
turi būt patyrusi. 4169 S. Halsted St.

REIKALINGOS 2 patyrusios mote
rys j skudurų dirbtuvę. Harry Dray, 
1447 Blue Island Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų ir moterų pardavi
nėti iš namų į namus ir j krautuves. 
Gera mokestis. Atsišaukite, 6215 
Wentworth Avė.

REIKALINGAS antrarankis bake- 
ris. Atsišaukit tuojaus, 10502 So. 
Michigan Avė. Roseway Bake Shop.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA kambarys, dėl 

švaraus vaikino, kuris nevartoja 
svaigalų. 645 W. 18th St. 2 fl. iš 
fronto.

RENDAI kambarys vaikinui su 
ar tie valgio. 2 lubos. 740 W. 31 St.

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui; gera vieta. * 3242 So. 
Union Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys arti 
Sears Roebuck įstaigos, garu apšil
domas, maža šeimyna. 1256 S. Troy 
St. Imos lubos. P. Suveizdis.

REIKALINGI du šviesus kamba
riai arba vienas didelis. Turi būt 
apšildomas ir gražioj apielinkčj. 
Naujienos. Box 1120.

RENDAI gražus kambarys dėl vai
kino, su valgiu ar be valgio, karštu 
vandeniu šildomas, 7250 So. Wash- 
tenaw Avė., 1 fl.

RENDON kambarys ant antrų lu
bų dėl singelio arba jaunavedžių. 
1902 W. 63 ^St. Tel. Prospect 4628.

PASIRENDAVOJA kambarys ap
šildomas, visi parankamai, prie ma- . 
žos šeimynos, graži vieta ir gera 
transportacija, be valgio, virtuvę ga
li vartoti, 5610 So. Sawyer Avė., 
Republic 3610.

IŠSIRENDUOJA kambarys vienam 
vaikinui su valgiu arba be valgio. 
4515 S. Rockwell St.

IŠSIRANDUOJA kambariai nuo 
$2.00 į savaitę, švariai užlaikoma, 
apačioj valgykla, kurioj gaminama 
geri valgiai už pigią kainą, 1616 So. 
Halsted St., Chicago, III.

KAMBARYS rendai dėl vieno, ar
ba dviejų vaikinų su visais paranku- 
mais. 4336 S. Washtenaw Avė. 2nd 
floor.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir iauniųms) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun
čiamo ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo » player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Sis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE
3941 Roosevelt Road 

Ist ftoor

Pa-

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
75 roliais, kabinet ir benčius, mažai 
vartoti. Kaštavo $1000, parduosiu 
už $200 cash. Priežastis apleidžiu 
miestą. Atsišaukite, Yards 4311.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir VVHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles

For Rent
MARQUETTE PARKE 

Rendon štoras tinkamas bito ko
kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara-

Jtai-džius, namas naujas su visais 
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ,
6635 So. Sacramento Avė.

Chicago, III.

RENDUOJASI flatas 5 kambarių 
'urnisu apšildomas ir garažas dėl 2 
mašinų, renda pagal susitarimą. 9956 
So. Yale Avė.

RENDAI Storas ru 3 kambariais 
Jagyvenimui, tinkamas kriaučių! ar
ba beauty parlor. Karštu vandeniu 
apšildomas. 2543 W. 71 St.

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

. $1200 

. $1000 

... $775 
... $950 
... $750 
... $700 
... $950

Lincoln Sport Phaeton 
Buick sedan 5 pas......
Buick sedan 5 pas........
Oakland sedan naujas 
Pontiac sedan naujas .. 
Chandler luke naujas .. 
Studebaker 7 pas. .....

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra d£Ug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurai n “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

PARSIDUODA naujas Nash auto
mobilius vėliausios mados, kainavo 
virš tūkstančio, parduosiu už septy
nis ir pusę, kreipkitės j kriaučių ša
pą “Harper Tailor”, 6435 Harper 
Avė. Nedėlioj uždaryta visą dieną.

AMŽINA PROGA 
Parduosiu savo kaip ir naują Stude
baker 4 durų sedaną tik už $250, to
dėl kad man reikia pinigų, karas bu
vo vartotas tik nedeldieniais ir šven
tadieniais ir apsoliutiškai kaip nau
jas. Turi 5 naujus tairus, bampe
rius, spot šviesą, “shok absorbers”. 
Karas taip yra geras kaip tą dieną iš 
fabriko būt išėjęs, aš atiduosiu už 
$250. Aš manau kad didžiausis bar- 
genas Chicagoj, karas kaštavo man 
$1,800 trumpas laikas atgal. Atsišau
kite nedėlioj, 2231 N. Kedzie Avė. 
1-mas apartmentas. Farms For Sa

Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI Moon karas, Calif. 
top, geriausioj padėtyj. Parduosiu 
už geriausią pasiulimą. 8312 South 
Union Avė.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
PaVsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kąinos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir *95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chjcago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų, 1503 St. Charles Road, 
Maywood, III.

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda, įmokant $550, likusius mėne
siniais išmokėjimais. Renda $40.00 
su 5 kambariais. 715 W. 48 Place.

PARSIDUODA gazolino stotis, ge
ra vieta ir pigiai parsiduoda,- iš prie
žasties dviejų biznių. Parduosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite, 
Tel. Boulevard 2781.

PARDUOSIU arba išrenduosiu ga
zolino seotį. Nauja stotis ir geroj 
vietoj. 4864 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosemė, netoli lie
tuvių bažnyčios. 4541 S. Hermitage 
Avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
kitų mažų daiktų krautuvė. Prieža
stį pardavimo patirsite ant vietos. 
225 W. 39th St. Tel. Boulevard 3269.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da labai pigiai, dry goods štoras, 
biznis gerui išdirbtas, su nhmu ar be 
namo. Atsišaukit pas savininką. Tel. 
Radcliff 4395.

KRIAUČIŲ ir valymo štoras su 
visais įtaisymais Hoffman prosas. 
Modemiškas langa.4, garu šildomas 
štoras. Typewriteris ir deska. Prie
žastis, apleidžiu miestą. Parduosiu 
tik už $300.

Atsišaukite t
4390 Archer Avė.

GROSERNĖ pardavimui, 12 metų 
išdirbtas biznis, mes turim parduoti 
iš priežasties ligos, parduosiu už pi
gią kainą. 1836 W. 47th St. Tel. 
Virginia 0917.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė senai biznis išdirbtas, tarpe mai
šytų tautų, lietuvių daugiausia apgy
venta. 4538 W. 63rd St. Hemlock 
1053. «

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda labai pigiai seniai išdirbtas 
biznis. 6028 So. Peoria St.

PARDAVIMUI barbemė ir Bėau- 
ty Parlor, su 3 gyvenimui kamba
riais. Geras biznis, apleidžiu mies
tą. Šauk Hemlock 8142.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
Malt ir Hops krautuvė, taipgi namų 
rakandai. Parduosiu pigiai; turiu 
apleisti miestą. 730 W. 17 St.

GROSERNĖ pardavimui, kaina 
$900.00, 3058 W. 44th St., kampas 
Albany Avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, ci- 
garetų. Mes parduosim pigiai ir vi
sokių smulkmenų. 1846 Canalport 
Avė.

PARDAVIMUI restąurantas ir 12 
kambarių pagyvenimui, senas biznis 
ir pigi renda, lietuvių ir rusų apgy
venta apielinkė. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą, iš priežasties išva
žiavimo į Lietuvą.

1403 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyventa. Priežastis 
pardavimo svarbi. Parduosiu pigiai. 
3244 W. 111 St.

PARDAVIMUI grosemė, su 5 
kambariais pagyvenimui; pigi ren
da. 3247 So. Morgan.

PARDAVIMUI grosernė. geras 
biznis. Parduosiu greitai, nes ap
leidžiu miestą. Renda pigi. 5744 S. 
Union avė.

ICE CREAM parlor greitam par
davimui, verta $2500, atiduosiu už 
$1200. Pritinsiu a/utomobili. 5205 S. 
Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė lietuvių kolonijoj. Senai iš
dirbtas biznis. Priežastis — part
nerių nesutikimas. Nemokantį iš
mokysime. 3337 S. Auburn avė.

DU DIDŽIAUSI BARGENAI
Kurie norite sučėdyti tūkstančius 

dolerių, tuojaus važiuokite. ir pirki
te 3 pagyvenimų muro namą, po 5 
kambarius su beismantu. Kaina 
$8500.00.

Dviejų pagyvenimų 5 ir 6 kamba
rių ir 2 karų garažas. Kaina $5500.00 
ant išmokėjimo. Priimsim 
namą.

DARBININKO žmogaus namas, 6 
kamb. namelis, šiltu “vandeniu šildo
mas—2 totai, kaina $3700, $200 įmo-’ 
kėti, o likusius lengvais išmokėjjmais, 
2031 W. 35 St. I^afayettę 0909

mažą

_____________________________
PARDAVIMUI 10 kambarių muffi 

cottage. Geroj vietoj. Priėjnama 
kaina. 3335 So. Lowe avė. V

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4898 BARGENAI

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

.Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, totas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų toto bile 
bungalow aęba fialą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

59 & HALSTED ST
BARGENAS

Bizniavas mur. namas.
Pigiai

Rendų — $1800.00 į metus
Cash reikia $4000.00
Kaina tik $14500.00.
Šaukit įgaliotinį

Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 30 pėdų residenci- 
jos lotas, arti lietuvių bažnyčios. Visi 
improvementai sudėti. Lois Barakau- 
skis. Tel Hemlock 2753.

Nepaprastas Pigumas
2 flatų muro namas po 5 kamb., 3 

metų senas, aržuolo trimuotas, garu 
šildomas, 2 karų garadžius. Randasi 
P/2 bloko nuo Kedzie Avė., ir 56 gat. 
Kaina $11,500, cash reikia $3,500.00. 
Daugiau inešant biskį pigiaus.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555
2 PAGYVENIMŲ medinis 5 ir 5 

kambarių, 50 pėdų lotas arti parko 
ir mokyklų. 5349 S. Campbell Avė. 
2 floras iš užpakalio.

MARQUETTE NAMŲ
BARGENAI

Pinigais $9,500 — 5 kambarių kam
pinis muro bungalovv, furnisu apšildo
mas, lotas 25 pėdų akmenukais grįs
ta maudynė, 2 karų medinis gara
žas.

MAINYSIU 2 flatų su groserne ir 
bučerne prie karų linijos, lotas 25 
pėdų, žiltų vandeniu apšildomai, 2 
karų medinis garažas, $145.00 mėne
siui. Mainysiu ant 6 kamb. bungalow.

13 flatų, 2 aukštų mūrinis kampas, 
lotas 60x125, reda į mėnesį $715.00, 
mainysiu ant bile kokio biznio arba 
4-6-8 flatų bile vietoj, Bridgeporte.

MAINUI 2 flatų — medinis 2-4 
kambarius pečiais šildomas, 2 karų 
garažas, mainysiu į 2 flatų arba 
bungalow.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street
Tel. Hemlock 5363 ’

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kambarių medinis namas ant cemen^ 
tinio beižmanto. Furnasu šildomas, 
2 karų garažas, parduosiu nebran
giai, 4011 So Campbell Avė.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas, 1 blokas nuo Halsted gat., fur- 
nasu apšildomas Imas flatas. Priei
namos sąlygos. Yards 6998.

VERTĖS $9000, PARDUOSIU 
UŽ $7500

$1000 įmokėti, o likusius kaip ren- 
dą, galite kraustytis tuojaus, 5 kam
barių mūrinė, beveik nauja bungalovv 
randas;

552 E. 91st. Place
arti parko ir mokslainės.
Del informacijų pašaukit 

Normai 4400.

BARGENAS. Pardavimui 4 kam
barių cottage. Elektriką ir vana, 
kaina $2300.00. 3618 Pamell Avė.

PARDAVIMUI namas SoutĮi West 
Sidėj, 4 kambarių medinis namelis, 
6142 So. Komensky Avė., Imas blo
kas į vakarus nuo Crawford Avė. 
Elektra, gasas, maudynės, tik už 
$8^75. Mažas {mokėjimas, likusius, 
kaip renda. Turiu parduot tuojaus, 
ne agentai privatiški žmonės.

Phone Hemlock 0040
Atdara dėl apžiūrėjimo sulotos 

vakare nuo 7 iki 9:30 tiktai

— Proga Biznieriams — 
Bizniavas Namas

Stonas, 5 pagyvenimai 
Gera* transportacija 
Tirštai apgyventa vieta 
Rendų į metus $1800.00 
Cash reikia $1000.00 
Kaina tik $7200.00. 
Del informacijos

Šaukit Roosevelt 5378

NORIU pirkti automobilį arba 
mainysiu du didelius totus. Atsišau- 
kit nedėlioj visą dieną ar kitais 
vakarais po 6 vai. vakaro. 1748 
VVabansia avė. 2 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI 120 akrų farma. 
Gražus namai, mašinos ir gyvuliai. 
Kaina $6000.00, įmokėti tik $350.00. 
Romald Franszkiewicz, R. 1, Box 
85. A. Carney, Mich.

PRIE PARKO 
DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

2 fl. mur. namas — 5-6 rūmų 
steam heat.
2 karų mur. garažas 
Cash reikia tik $8000.00 
Praisas nesubitinamas, 

Tik $10500.00.
Agentai neatsiliepkit 
Savininkas po tel. Canal 64X7

Aš parduosiu arba mainysiu ma
no sekančius namus:

.6328 So. Califomia Avė. 2 flatai 
5-6 kamb. štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 71st St. Storas, 5 flatai 
?o 3 kamb> ir 2 mašinų garadžius.

isi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

2547 W. 71st St. 2 vidutinio di
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius ,tai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. I/eavit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, -8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namą kokį tiktai no
rėtumėt.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas jmokėjimas.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St

Central 3654

Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W.;71st St. 
Hemlock 0367

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Vefk šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia 
kainą.

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 I MBNESJ IR NUOŠIMTIS
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis, fumisas 
įmūrytos maudynes, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinka. Pustogū su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir, 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios, čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOVVS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias sp^sifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3 ‘

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti G3 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bito ką kaipo dalį jmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 
tų kaipo pirmą įmokėjimą. 
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

fla- 
Kai-

arti

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

TURIU parduoti 2 moderniš
kus 5 kambarių mūrinius buri- 
galow, šiltu vandeniu apšildo
ma, puiki apielinkė, gatvė ir ėlė 
ištaisyta ir išmokėta per savi
ninką. 4242 N. Marmora Avė.

PARDAVIMUI

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

Graži 8 kambarių mūrinė reziden
cija Chicago Lawn daly, 3 karų ga- 
ražius, 50 pėdų totas.

Patogus 4 flatų mūrinis namas, su
sidedantis iš 4 kambarių flatų. Ga
ru šildomas. Moderninis kiekvienu 
žvilgsniu.

Keturių flatų mūrinis namas, susi
dedantis iš dviejų 5 kambarių flatų 
ir dviejų 6 kamb. flatų. Garu šil
domas. Kaina prieinama. Priimsiu 
tuščią lotą kaipo dalį įmokėjimo, 
taipjau duosiu pirmus ir antrus mor
gičius.

Nauji dviejų flatų namai, 5 ir 5 
kambarių su beismentu ir attiku. 
Karštų vandeniu šildomi. Uždaryti 
porčiai. Visur baigta ąžuolu. Ge
roj vietoj.

Dviflatis, 5 ir 5 kambarių, su tri
mis miegamaisiais kambariais. Extra 
lotas ir 2 karų garąžas. Kaina tik 
$8500.00.

Trijų augštų mūrinis namas, su
sidedantis iš šešių 4 kambarių flatų. 
Extra totas, 8 karų garažas. Visi 
asesmentai užmokėti. Kaina tik 
$11,000.00.

Dviejų augštu mūrinis, susidedan
tis iš keturių flatų su extra totu. 2 
karų garažas. Kaina tik $7000.00.

Dviejų augštų namas, susidedantis 
iš keturių 4 kambarių flatų. Kaina 
tik $5500.00.

Tie namai yra geriausiame stovy
je. Labai puikioj vietoj. Kaina gi 
lengvai prieinama kiekvienam. Tik 
biskį j mokėti, likusius kaip rendų. 

Del išmokėjimų susitarsime.
Kreipkitės.

HENRY KOPLEWSKI, 
4018 Archer Avenue

ir California Avė.
Phone Lafayette 9305,

FARMERIAI TĖMYKITE
AŠ turiu 2 flatų naujai mū

rinį namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmą nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio 
muko. Rašykite arba 
kitę prie -

JOHN PAKALNIS
2547 W. 71st St., Chicago

arba na- 
atvažiuo-

(Pakel)

SKUBIAI reikalingas 2 flatų na
mas. Kas norėtų mainyti ant ne
didelio bizniavo namo. Stanko & 
Co., 5076 Archer Avė. Lafayette 6036

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garąžius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotąs. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju
totą su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
8121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600

sų 
ba

PARSIDUODA namas su bizniu, 
cigar Storas; galiu mainyti ant pri- 
vatiško namo arba ant lotų. 1707 So. 
Halsted Si.

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage 
modemiškas, konkrete pamatas, fur- 
nice Šildomas. Nebrangiai. 5138 
Emerald Avė.




