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Zeppelino keleiviai 
pasipiktinę valdinin

kų šiurkštumu

Argentina įveda 8 vai. 
darbo dieną

BUENOS AIBES, Argentina, 
spalių 16. Naujai inauguruo
to prezidento Yrigoyeno vy-

Keliaujant dirižabliu audra bu
vus biauri, bet valdininkai 
Lakehurste pasirodę dar 
bjauresni

Milžiniškas vokiečių dirižablis “Graf Zeppelin“, kuris dabar iš Vokietijos atskrido į Lakehurstą, 
N. J., su dviem dešimtim pasažierių ir keturiom, dešimtim įgulos žmonių.
_______________ V --------------------------------- -------— ... , .....               ..

LAKEHURST, N. J., spalių 
16. — Dvidešimt pasažierių, 
kuriuos vokiečių dirižablis 
“(irai Zeppelin” vakar atgabe
no per Atlanto vandenynų, la
bai pasipiktinę policijos ir mui
tinės valdininkų šiurkštumu, 
su kokiu jie buvo pasitikti La- 
keburste, kai orlaivis nusileido 
ties hangaru.

Pasažieriams nulipus iš kabi
nos žemėn, kariško policija at
bėgus ėmė prievarta varyti 
juos atgal j kabinų. Besistum- 
dant ir besigrudant, kai kurie 
pasažierių buvo lengvai sužeis
ti.

Po to pasažieriai per pusant
ros valandos buvo laikomi su
kimšti mažame Lakebursto sto-1 
lies kambarėly, kol tuo tarpu 
muitinės inspektoriai rausė 
čiupinėjo nedidelius jų bagažus, 
tartum tikėdamies surasti ko
kį dideliausį šmugelį, o sveika
tos vyriausybė stropiai ekza- 
minavo pačius keleivius.

Daugelis pasažierių skundėsi, 
kad per pastaras dvi kelionės 
orlaiviu dienas jie nebeturėję 
vandens, o čia dar per pusant
ros valandos juos troškinę, už
darę troškiame kambarėlyje.

Vienas pasažierius amerikie
tis, Frederick Gilfillan, įtūžęs 
pareiškė, kad kelionėje sekma
dienį audra buvus labai biauri, 
bet Amerikos vyriausybės La
kehurste elgesys su pasažie- 
riais pasirodęs dar bjauresnis.

Pasažieriai skundėsi dar ir 
paties dirižablio viršininkų el
gesiu kelionėje. Keleiviams ne
buvo pristatomos radiogramos, 
kurias jiems siuntė jų šeimos, 
nei jų radiogramos nebuvo pa
siųstos jų šeimoms, nors už 
pasiuntimų buvę pinigai sumo
kėti.

Vienas pasažierius, Theodore 
Matecko, artistas, agitavo, kad 
Zrppelino personalas boikotuo
tų visą jų pagerbimui rengia
mų iškilmių programų ir tuo 
pareikštų protestų prieš neman
dagų su jais pasielgimą atvy
kus į Lakehurstą. Matecko sa
ko, kad jis išvažinėjęs po visus 
Balkanų kraštus, bet niekur da
gi ten tokių nemalonumų ne
patyręs, kaip kad čia per pus
antros valandos.

Del merginos deputy 
šerifas nušovė savo 

draugą
IIAMMOND, Ind., spalių 16. 

— Netoli nuo Lowell, deputy 
šerifas McCartney nušovė sa
vo draugų Merle Mahlerą, dėl 
merginos. Abudu, pasiėmę dar 
dvi merginas, automobiliu va
žiavo vakar į balių. Pakeliui, 
Mahler per daug ėmęs glamo
nėtis su viena mergina, kas 
jo draugui šerifui nepatikę. Del 
to tarp abiejų kilę barnių. Žo
dis po žodžio, ir abudu taip su
sipykę, kad nebesusivaldyda
mas McCartney išsitraukęs re
volverį ir Mahlerą nušovęs. Šo- 
vikas tapo suimtas.

N. Y. 2,023,654 rinkėjai
, NEW YOBKAS, spalių 16.— 
Ateinantiems prezidento rinki
mams New Yorko mieste įsi
registravo balsuoti viso labo 
2,023,654 piliečiai.

riausybė pirmu savo aklu įve
da krašte 8-nių valandų darbo 
dieną.

Lenkų socialistai įs
toja į Am. Socialistų 

Partiją
j Rengiasi pradėti energingų len 

kų tarpe kampanijų už socia
listų partijos kandidatus

Lenkų Socialistų Sąjunga, 
laikiusi Detroite savo suvažia
vimų, nutarė įstoti į Amerikos 
Socialistų Partijų. Klausinių 
balsuojant, tik vienas balsas 
buvo paduotas prieš.

įstojus į nacionalę partijų. 
Lenkų Socialistų Sąjunga žade 
pradėti energingų kampanijos 
darbų už socialistų kandidatus 
Normaną Thomasą ir Jamesą 
Maurerj.

Suvažiavimas nutarė tuojau 
atspausdinti lenkų kalba dešim
tį tuksiančių Socialistų Parti
jos programo kopijų ir jas pa
skleisti visuose miestuose, km 
tik yra didesnės lenkų darbi
ninkų kolonijos. Nutarta taip 
iau tuojau išsiuntinėti visiems 
Socialistų Sąjungos ii\kitų len
kų darbininkų organizacijų na
riams laiškus dėl finansinės pa
ramos kampanijai.

Suvažiavimo bankiete Dr. 
Kaniecki buvo tostmeisteris, o 
vienas svarbiausių kalbėtojų 
buvo Michigano LTnii versi teto 
profesorius PavvlcAvski.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Maištininkų bandos sumuštos 
trijose vietose; jų vadas su
imtas ir sušaudytas

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 16. — Susikirtime tarp fe- 
ieralinės kariuomenės dalies ir 
naištininkų .bandos ties Atoto- 
nilco penki maištininkai buvo 
nukauti, o jų vadas Paulino Lo- 
pez sugautas ir sušaudytas.

Kita maištininkų banda buvo 
užpuolus nedidelį EI Bebalse 
miestų, bet greitai paspruko, 
sužinojus, kad artinasi federa
linės kariuomenės būrys. Už
puolimo metu banditai užmušė 
vienų moteriškę, mokytoją, ir 
:os mažą dukterį.

Iš Queretaro praneša, kad 
uisikirtime Colon miestely ke- 
’uri maištininkai buvo užmuš-’ 
ti. Federalinių kareivių nė vie
nas nenukentėjo.

Tennessee prokuroras 
išaiškino krašto 

konstituciją
NASHVILE, Tenn., spalių 

16. — Generalinis valstijom pro
kuroras Smith išsprendė, kad 
Tennessee vidurinėse mokyklo
se galima dėstyti bibliją ir kad 
tuo šventraščio dėstymu kraš
to konstitucija nebusianti lau
žoma.

SNIEGO AUDROS.

DENVER, Colo., spalių 16.— 
Coloradoj, Wyominge ir šiauri
nėje New Mexico daly siautė 
stiprios sniego audros.

NEW YORKAS, spalių 16.— 
Mirė Benjamin Strong, N. Y. 
Federalinio Rezervos Banko7 
valdytojas.
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Mussolini priešingas 
grąžinti Habsburgus 

Vengrijos sostan
Italijos diktatorius sako, kad 

Austrų - Vengrų dinastija
esanti jau amžinai mirus

BUDAPEŠTAS, Vengrija,
spalių 16. — Vieno Budapešto 
laikraščio korespondentas Ro
moje praneša, kad Italijos dik
tatorius Mussolini esąs priešin
gas grąžinimui Habsburgų į 
Vengrijos sostą. Mussolini pa
sakęs:

“Aš galiu įvardyti karalius, 
kurie neteko sąvo sostų dėl to, 
kad per daug kalbėjo. Ministe
rijų pirmininkai geriau pada
rytų, jei jie mažiau kalbėtų. 
Dinastijos, kurios tapo nuvers
tos, yra pašalintos s afnžinai. 
Kiekviena mintis atsteigti Hab- 
sburgus Vengrijos sostan butų 
mirtis Trianono sutarties revi
zijai. Dabartinės Austrų-Veng- 
rų dinastijos likimas yra pa
našus į Burbonų, Orleanu ir 
Napoleonų likimą: ji mirus v •_ •amžinai.

Visuotinas darbinin
kų streikas Lenkijoj
Lcdzėj prie streikininkų prisi- 

dėjo miesto tarybos nariai

VARŠAVA, spalių 16. —Vi
suotinis streikas, paskelbtas 
tekstilės darbininkų kovai pa
dėti, Lodzėj sustabdė beveik 
visą komercinį bruzdėjimą ir 
dagi municipaliteto darbuotę. 
Miesto tarybos nariai, kurių 
dauguma yra socialistai, užda
rė savo biurus ir prisidėjo prie 
streikininkų. Vienas tik burmi
stras Ziemieckis, taipjau socia
listas, pasiliko vietoj ir vado
vauja streikuojančių darbinin
kų šeimų šelpimo darbu.

Karalius Zogu žadą 
karūnuotis lapk. 28
VIENĄ, Austrija, spalių 16.

Ahmedas Zogu, rugsėjo 1 
dieną pasiskelbęs Albanijos ka
ralium, žada karūnuotis laj>- 
kričio 28 dieną, kuri yra Alba
nijos pep^iklausomybes švei
tė. Karūnavimas įvyksiąs Kru- 
jeo. Tas įhiestelis buvo Skan- 
derbeko, Albanijos išvaduotojo 
penkioliktame šimtmety, rezi
dencijos vieta.

HONOLULU, spalių 16. — 
Kilauea ugniakalnis Havajų sa
loj ėmė pastaruoju laiku stip
riai veikti.

Suėmė rungtynių šokė
ją, šokusį 240 valandų --- L—--
ROCKFORD, III., spalių 16. 

— Policija areštavo čia rung
timi! šokėją, Ddbby Bettsą, ku
ris ką tik buvo baigęs šokti 
210 valandų be paliovos. Areš
tavo jį dėl čekių klastavimo 
Mihvaukėj.

______\ -

Sprogimas naujame 
švedų garlaivy

3 žmonės užmušti, 20 sunkiai 
sužeisti; garliiyio įgulai buvo 
paimti streildmižiai

BERLYNAS, spalių 16. — 
Ką tik pastatytame Hamburge 
Švedijos-Amerikos linijai gar
laivy Kungsholm, 20,000 tonų, 
pirmame jo plaukimo bandy
me įvyko motoro sprogimas, 
kurio trys asmenys buvo už
mušti, o dvidešimt kitų pavo
jingai sužeisti. >.

Del tos katastrofos Hamburge 
kilo didžiausio pasipiktinimo, 
kadangi sakoma, jogei laivas 
buvęs paleistas į įmes dar ne 
visai baigtame stovy, o įgulai 
buvę pavartoti skandinavų 
streiklaužiai.

Garlaivis Kungsholm buvo 
Iliandburgo Blohm and Voss 
firmos statytas.

Amundseno atminties 
pagerbimas Norve

gijoje
OSLO, Norvegija, spalių 16.

Vakar čia įvyko be pėdsa
kų žuvusio atšiaurėj norvegų 
tyrinėtojo Roaldo Amundseno 
atminties pagerbimas. Vėlai 
vakarą, senovės vikingų papro
čiu, tūkstančiai žmonių su 
liepsnojančiais žibintais proce
sijoje žygiavo gatvėmis j dide
lę aikštę miesto parke, kur 
maj. Tryggve Gran, kapitono 
Scotto tragingos ekspedicijos į 
pietų ašigalį dalyvis, laikė at
mintinių kalbą.

Chicagai ir apiaiinkei fede
ralinis oro biuras čiai dienai 
pranašauja:

Iš ryto gali būt lietaus, pas
kui gražu; kiek vėsiau; viduti
nis ir stipresnis žiemių vakarų 
ir žiemių vėjas. *

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 71° F.

Šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 5:05. Mėnuo leidžiasi 6:45 
vakaro.

Vokiečių laikraštis 
apie teroro viešpa

tavimą Lietuvoj
Krašte iš paviršiaus viskas at

rodą ramu, bet po tuo ramu
mu verdąs ugniakalnis

Dancige leidžiamas socialde
mokratų' laikraštis Danziger 
Volkszeitung rašo apie viešpay 
taujančias šiandie sąlygas Lie
tuvoje. Straipsnio autorius sa
ko, kad, esant Lietuvoje, val
džios teroro beveik nejauti, tik 
kai apleidi Kauną ir išvažiuoji 
iš Lietuvos į užsienį, imi su
prasti tikrąją dalykų padėtį. 
Iš paviršiaus,v Kaune ir visoj 
respublikoj atrodą ramu, bet 
apačioj, po tuo tariamu ramu
mu, verdąs vulkanas. Niekas 
atvirai nieko nekalbąs, nes 
įklJk'jiename (svetimame žmo
guje įtariąs šnipą ir bijąs pa
kliūti į kalėjimą arba į koncen
tracijos stovyklą, o patekti ten 
esą labai lengva.

Apie terorą, kuris siaučiąs 
Kaune, o dar labiau provinci
joje, sako Danziger Volkszeit
ung, civilizuotoje Europoje 
žmonės supratimo neturį. Da
gi regulare kariuom<cne ir Lie
tuvos šauliai esą valdžios tai
komi daugiau kovai prieš vi
daus priešą, atseit prieš Lie
tuvos visuomenę, negu prieš ką 
kitą.

Iš viso esą manoma, kad tik
ruoju Lietuvos valdovu esąs 
generalinio štabo viršininkas 
Plechavičius, kuris laikąs savo 
rankoj kariuomenę ir kuris 
esąs pats tikrasis diktatorius. 
Voldemaras esąs priverstas pa
sirašyti visus įsakymus, ko
kius tik Plechavičius išleidžiąs.

Išsprogdino baig i a m ą 
statyti mokykla

AURORA, III., spalių 16. — 
Anksti šį rytą bombos sprogi
mo buvo sugriautas l>aigiamas 
statyti Freeman mokyklos tro- 
besysv Padaryti nuostoliai sie- 

|$20jj000. Sprogimo buvo 
visa apiclinkė sukrėsta. Kas ir 
dėl ko buvo bombą padėjęs, kol 
kas nesusekta.

Kandidatas nusižudė
MARTINSVILLė, Ind., spalių 

16. —- čia nusišovė William 
Moore, demokratų kandidatas 
į kauntės komisionierius. Ma
noma, kad nusižudymo priežas
tis buvo jo pairusi sveikata.

Komunistų kandida
to niekas neareštavo
Gitlowo “prapuolimo“ »ir “nu 

kidnapinimo“ istorija buvo 
tik publicity stunt

HOUSTON, *Texas, spalių 16.
Komunistų paskleistos ži

nios,’’ busią jų kandidatą į 
.Jungtinių Valstybių vice-prezi- 
dentus, Benjaminą Gitlową, 
“nukidnapinę” Amerikos legio- 
niiikai ar Ku Klux klaniečiai, 
buvo, matyti, tyčia sugalvotos 
dėl reklamos.

Komunistų {kandidato, kaip 
kad jis pats dabar pranešė, nie
kas neareštavo nei nebandė 
“kidnapinti.”

Gitlow staiga pasirodė llous- 
tone nedideliame komunistų 
mitinge jų centro įstaigoje. 
Priežastis, dėl ko jis nekalbė
jęs Phoenivn, Arizonoj, buvus, 
pasak Gitlovvo, ta, kad komu
nistų kandidatas į gubernato
rius telegrafavęs jam geriau 
nevažiuoti į Phoenixą, kadangi 
jokio mitingo jam kalbėti ten 
nesurengta.

Neturėdamas kur kalbėti nei 
ko veikti, Gitlo\v taip sau bas
tėsi, kol atvyko į Houstoną, 
kame jis turėjo kalbėti komu
nistų mitinge Labor Temple sa
lėje. Bet ir čia mitingo neįvy
ko, kadangi vietos darini uni
jos, kurioms Labor Temple pri
klauso, savo salę duot komunis
tams atsisakė.

Dirižabliai jau ketu
ris kartus perskri

do Atlantą
Nuo orlaivių išradimo, lig- 

šiol dirižabliai perskrido per 
Atlanto vandenyną keturis kar
tus.

Pirmas Atlantą perskridęs į 
Ameriką ir atgal dirižablis bu
vo Anglijos R-34. Išlėkęs iš 
East Fortune, Škotijoje, 1919 
metų liepos 2 dieną, B-34 at
plaukė oru į Roosevelt aviaci
jos lauką, Long Islande, liepos 
6 dieną, 3,20(1 mylių kelionę ke
liavęs 1(8 valandas. Iš Long 
Island išskridęs atgal liepos 10 
dieną, parlėkė į Peiliam, Ang
lijoje, liepos 13, viso per 74 va
landas.

Los Angeles orlaivis [bu
vęs Z4-3], išlėkęs iš Friedrich- 
shafeno, Vokietijoje, 1924 metų 
spalių 12 dieną, j Lakehurstą 
N. J., atvyko spalių 15 dieną, 
5,060 mylių kelionę keliavęs 81 
valandą.

Graf Zeppelin dirižablis da
bar, išlėkęs iš Friedrichshafeno, 
Vokietijoje, spalių 11 dieną 
atskrido į Lakehurstą spalių 15 
keliavęs viso 11114 valandos.

Graf Zeppelin dirižablis šią 
kelionę per Atlanto vandenyną 
sukeliavo ne greičiau už vieną 
greičiausių pasažierinio garlai
vio “Mauretania” kelionių: 
1910 metų gegužės mėnesį gar
laivis “Mauretania” iš Queens- 
tofwno į New Yorką atplaukė 
per 106 valandas 41 minutę.
> Bet — dirižablis “Graf Zep
pelin” oru keliavo viso dau
giau kaip 6,000 mylias, tuo tar
pu kai garlaivio “Mauretania” 
kelionė buvo tik 2,780 mylių.

3 darbininkai užmušti 
gazolinui sprogus

LIVERMORE, Cal., spalių 16. 
— Hetch-Hetchy statybos pro
jekte, apie dvidešimt mylių nuo 
čia, įvyko vežamo gazolino tan
ko sprogimas, kurio trys dar
bininkai buvo užmušti.

Lietuvos žinios.
Lietuviško fakiro 

nelaimė
KAUNAS. — Rugsėjo 16 d. 

viename kinų teatre įvyko tra- 
ginga.^ atsitikimas: žinomam 
Lietuvos fakirui “Hamid Bey“ 
(Pilkauskui), atliekant sunkius 
eksperimentus, netikėtai įlindo 
nugaron dalgė ir labai jį su
žeidė.

Nelaimingas eksperimentas 
buvo toks: nuogas fakiras bu
vo atsigulęs ant plikų dalgių 
ašmenų, ant krutinės buvo už
dėta 15 pūdų akmuo ir du pa
kviesti iš publikos tarpo as
mens mušė į akmenį kūjais. 
Paprastai fakiras šį šiurpų eks
perimentą puikiausiai atlikdavo, 
nors ir reikia čia daug valios 
bei susivaldymo. Šį gi kartą 
jam nepasisekė tinkamu mo
mentu atsikvėpti, raumenys 
kiek atsipalaidavo ir dalgė su
lindo nugaron. Esą vilties ma
ža, kad jis galėtų pasveikti.

Lietuviu persekiojimas 
Vilniuje

KAUNAS. — Lenkų polici
ja Vilniuje konfiskavo vieną 
paskutiniųjų “Kelio” numerių. 
Po keletą dar šiaip taip pasili
kusių lietuvių įstaigų kasdien 
ateina policijos agentai, ieško 
visokių priekabių ir sustatinė- 
ja protokolus. Švenčionių aps- 
rity, prasidėjus mokslo metui, 
po lietuvių mokyklas po 2—3 
kartus lankosi policija ir daro 
kratas. Vienoje mokykloje ra
dę nepriklausomos Lietuvos 
žemėlapį mokytojui atėmė tei
sę mokyti. [LA].

Sunkus metai Vilniaus 
kraštui
--------- ----—

Lenkų laikraščiai rašo, kad 
Vilniaus krašte žemės ūkis šie
met turės labai sunkius metus. 
Visame krašte rugių paderėjo 

mažiau, negu kitais metais, 
šiauriniuose krašto apskričiuo- 
se — Braslovo, Dzisnos, Šven
čionių ir Pastavų jau prasidė
jo šalnos, o vasarojus dar ne
prinokęs; bulvės taip pat pra
gaišo, o žiemkenčiai keletoj vie
tų išpuvo. ^LA]

Iš keršto padegė
LAIBGALIAl, Rokiškio val». 

Rugsėjo 11 d. 12 valandą nak
ties pil. Vėbros sudege kloji
mas su visais javais. Nuostolių 
apie 8,000 litų. Spėjama, kad 
padegė iž keršto, nes vienas 
rusas sentykis Vėbrai yra sa
kęs: “Tu mane įskundei už 
cukrinę, bet užtat tu verksi 
visą savo gyvenimą.”

PALEISTAS STUDENTAS A. 
KAMINSKAS.

KAUNAS. — Rugsėjo 15 d. 
iŠ Telšių kalėjimo paleistas A. 
Kaminskas, buvęs nuteistas už 
dalyvavimą sukilime prieš da
bartinę valdžią. Jis išsėdėjo 
pusantrų metų kalėjime.

KRUVINAS GINČAS
■ ■■

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Krokeliauskių valsč. prie 
Naveninkų kaimo užmuštas to 
pat kaimo gyventojas Verbaus- 
kas Petras 45 metų amžiaus. 
Užmušimo priežastys kely lenk
tynių metu kilęs ginčas. Užmu
šėjai: Karosas Ignas iš Alekuo- 
nių ir Zenkevičius Juozas iš 
Žuvintu kaimo. Abu Simno v. 
pasislėpė. Policija nusikaltėlių 
ieško.

■   .*" ---4 V-U-m ‘T'%'1 IIII<»W .1' III I       

IMPERFECT IN ORIGINAL į



NAUJIENOS. ChlcflRO. DL
„ ■ - -.............  - i------------ m-------—------------—

Trečiadienis, Spalis 17, ’28 
T-' ■ . .......................................■«---------------- <■----------------- —-----—

Trumpos žinios apie Lietuvą 
— 

(Geografinė apžvalga)

(Tęsinys)
Ežerai

Senovėje Lietuvos ežerų kie
kis ir plotas buvo daug dides
nis, negu dabar. Bet daugelis 
ežerų palengvėle apaugo žolė
mis ir samanomis arba pavirto 
pelkėmis. Tos pelkės, iš pra
džių būdamos labai klampios, 
ilgainiui sukietėjo tiek, kad jo
mis galėjo vaikščioti žmonės ir 
gyvuliai, o pačių pelkių dumb
las išpuvęs ir sustingęs pavirto 
durpžemiu, iš kurio dabjp’ žmo
nės kasa durpes. Prieš pavirs
damas .pelkėmis ežeras papras
tai ima siaurėti, iš kraštų ima 
augti įvairios žolės ir samanos; 
kai kada per vidurį ežero ar 
net keliose vietose nutysta 
dumblėti ir apaugę samanomis 
ruožai, kurie po kelelių metų 
labiau sutirštėja ir sustingsta, 
tuo budu iš vieno didelio ežero 
pasidaro keletas šalia vienas 
antro mažų ežerėlių, kurie pa
galiau po kiek metų taip pat 
pranyksta. Šių dienų kai kurių 
Lietuvos pelkių viduryje yra 
išlikusių ežerėlių, kurie primena 
senovėje buvus tose vietose di
desnius ežerus.

Daugiausia ežerų yra vasa- 
rosrytuose, aplink Zarasus ir 
Uteną, iš ten ežeringas ruožas 
tęsiasi per Vilniaus, Trakų, 
Alytaus ir Seinų apskritis, pa
liesdamas dalį Mariampolės ap
skrities.

Kita ežerų sritis, tik netokia 
jau gausinga, yra Lietuvos va
saros vakaruose, apie Telšių 
kalnus, arba žemaičiuose.

žymiausi Žemaičių ežerai yra 
šie: Plinkšių, Tausolo, Mastu- 
pio (Masčio), Biržulio, Lukšto, 
Platelių.

žymiausi Dzūkų ežerai: Du
sios, Metelio, Obelijos.

Lietuvos vasaros rytuose (žie
mių rytuose) yra daugybė ma
žų ir didelių ežerų, kurių žy- I 
miausi: Tauragno, Sartų, Rubi- 
kų, Samavų, Luodžio, Avilių, 
Zaraso, Ažvinčių, Jūžinto, Alau-į 
šo, ČiČiro ir kt.

Didžių didžiausieji ežerai, į 
kaip antai: Naročės, Drūkšių 
(Drisvėtosi, Svyrių, yra lenkų 
okupuotame Vilniaus krašte.

Lietuvos ežeruose pagaunama

tokių žuvų: lydekų, lynų, eše
rių, karosų, mekšrų, vėgėlių, 
aukšlių, karšių, gružų, ungurių, 
žiobrių, raudžių, seliavų ir kt.

Girios
Senovėje beveik visas šian

dieninis Lietuvos plotas buvo 
apžėlęs tankiomis giriomis. Da
bar tėra girių apie 17 nuošim
čių viso Lietuvos valstybės plo
to, kitaip sakant — tik šešta' 
dalis ploto apaugusi giriomis.

Daugiausia yra spygliuotųjų 1 
medžių (pušų, eglių), nes iš vi
so girių ploto, apimančio 836,-1 
255 hektarus, spygliuotųjų gi
rių yra 160,162 hektarai. Eglių 
yra daugiau, negu pušų.

Iš lapuotųjų medžių daugiau
sia yra epušių (drebulių), ber
žų, alksnių.

Lietuvos žvėrys ir paukščiai

Išnykus dideliams girių plo
tams, išnyko daugelis žvėrių ir 
paukščių. Senovėje buvo taurų, 
žirgų (laukinių arklių), meškų, 
vilpišių (laukinių kačių) kurių 
šiandien visiškai nėra. Briedžių, 
elnių, lūšių vienas kitas teliko, 
stirnų pasitaiko daugiau. Nuo
lat mažėja kiaunės, opšrai (bar
sukai), žebenkštys, Senovėje 
buvo daug vilkų, kurie XX am. 
pradžioje buvo kaip ir prare
tėję, bet paskutiniais laikais jų 
vėl padaugėjo ir įvairiose Lie
tuvos vietose jie yra ūkinin
kams kokį naminį gyvulį nus
tvėrę. Voverės, lapės ir kiš
kiai dar tebesilaiko, bet ir jų 
sumažėjimas gana žymus.

įžymesnių paukščių galima 
matyti prie ežerų, pelkių ir gi
riose. Prie ežerų ir pelkių 
daugiausia matyti knyvių (pem
pių), laukinių ančių, tilvikų, 
žuvėdrų, perkūno oželių, lauki
nių žąsų, garnių (gandrų), ger
vių, vėversių ir kt.

Giriose dabar labai sumažėjo 
kurtinių ir jerubių. Visa tai

padarė nesąžiningas paukščių 
naikinimas. Laukuose sutinka
ma kurapkų, putpelių, kurias 
daug kas mėgsta medžioti.

žvirbliai ir varnos visur su
tinkami. Plėšriųjų paukščių pa
žymėtini yra vanagai, kurių yra 
įvairiausių rusių.

Kai kurie Lietuvos paukščiai 
žiemai išlekia į šiltus kraštus, 
kaip antai: garniai, kregždės, 
žąsys, gervės, vėversiai ir kt.

Lietuvos mineralai
Lietuvoje nekasa nei anglių 

nei metalų, bet tai dar nereiš
kia, kad anglių ar metalų nėra; 
jei jų ir yra, tai nepasiekiamo
je gilumoje, iš kur neišsimokė
tų kasti. Juk senovės lietuviai 
neturėdami galimumo lengvai 
susisiekti su kitomis šalimis, 
patys kasė geležies rudą ir dir
bo geležį. Viena tokių didesnių 
geležies rudos kasyklų buvo Su
valkijoj apie Kazlų Rudą, kur 
aplinkinių kaimų vardai yra ga
vę savo pavadinimą dėl kasa
mos tose vietose geležies, žino
ma, tą geležį dirbdavo primity
viu budu mažose krosnyse, var
todami lydymui medžio anglius. 
Geležies rūdynų yra daugelyje 
Nemuno pakrančių vietų, taip

Žmones ar gyvulius nelaimė. 
Ten, kur yra gipso klodų, yra 
taip pat požeminių upelių. Spė
jama, kad po gipso klodais, dar 
giliau, turėtų būti druskos klo
dų.

Kalkinių klinčių yra ten pat, 
kur ir gipso. Kalkinės klintys 
tinka cementui gaminti. Pana
šus į klintis yra vadinamasai 
kalkių tufas, kuris yra lengves
nis už klintis. Kalkių tufo yra 
netoli Nemunaičio (Alytaus ap- 
skr.), toliau — dešiniajame Ne
muno krante, tačiau šis tufas 
nėra tvirtas ir statybos reika
lams ne labai tinka. Kitos rų- 
šies kalkių tufo yra arti Kau
no, dešiniajame Nemuno kran
te, Petrašiūnų smiltynuose. 
Dar kitos rųšies kalkinių tufų 
yra kai kuriuose ežeruose ir 
pelkėse, vadinamojo mergelio, 
kuris panašus į minkštą molį 
arba kreidą. Toks mergelis tin
ka ir pramonės reikalams: stik
lui, cementui dirbti ir t. t.

Kreidos., vietomis randama 
žemės paviršiuje arba žemės 
plutoje. Dažniausiai ji esti apy- 
kietė, bet drėgnose vietose esti 
ir minkšta — molio pavidalo; 
jos spalva dažniausiai būva bal-

Mineraliniai šaltiniai
Mineraliniai šaltiniai pirmiau

sia tuo yra brangus, kad jie 
turi žmonėms gydomosios Reikš
mės. Plačiausiai yra žinomi 
Birštono mineraliniai šaltiniai. 
Vasaros metu į Birštono gydyk
lą, arba kurortą, suvažiuoja 
daug žmonių savo sveikatai pa
taisyti. Birštono šaltiniai pri
klauso vadinamiesiems geležies- 
sieros-chloro natriaus—kalkių 
šaltiniams.

(Bus daugiau)
\ ........... ......... —.. ■■... ■  ---------

lengviausias dalykas pasauly yra 
pasakyti kitam žmogui: “Nesiru- 
Eink.” Bet visgi pasilieka faktas, 

ad rūpinimasis nė vienam nepagel
bėjo. Tie dalykąi, dėl kurių mes 
rupinamies, kremtamės, tankiausia 
niekąd neįvyksta. Tai yra daugiau
sia įsikalbėjimas. O to neturėtų 
būti. Tokia nesveikas protinis sto
vis jvyksta delei nesveiko fizinio 
stovio.

Jus esate sustyrę ir pavargę^ir vis 
kas jums išrodo brastai, nes jus tu
rite nešti beieikufingą naštą. Paliuo- 
suok savo kūną reguliariai nuo su
sirenkančių nuodų. Ta našta užsili
kusių žarnose atmatų daugiau blo
go padaro, negu pražudymas nak
ties poilsio, kadangi visas jūsų kū
nas lieka užkrėstas. Ji nadaro jus 
mieguistą po daugelio valandų mie
go. Ji padaro jus piktą ir neramų.

Susirūpinęs?
Paprasčiausias, maloniausias ir na

tūralia būdas save sugrąžinti j nor
mali stovį yra

Pavaišinti save su Boal’s Rolls 
kas vakarą—einant gulti.

Boal’s Rolls yra skanus figų sal
dainiai su priemaiša tam tikros pro
porcijos vaistinių žolių, reikalingų 
palaikyti jūsų sistemą sveiką.

Sukramtyk rolelę (puldamas ir jus 
ryte jausitės kuopuikiausia.

Jūsų aptiekininkas turi Boals Rolls.

pat apie Papilės miestelį (šiau- ta, bet būva pilkos, gelsvos ar 
lių apskr.), apie Uteną ir kitur.' žalsvos. Daugiausia kreidos yra 

, . . . • Nemuno krantuose. Nemaža
Akmenin.ų anghų senovėje k,.eidos yra Mcrkio upės kran- 

rasdavo Lietuvos pietinėje da-L, apfe y Valkinin. 
lyje, ypač apie Gardiną, kuris (^ug 
yra dabar lenkų rankose. Tie t
angliai buvo menkesnės rųšies, 
rudos spalvos; juos kasę irgi 
paliovė, kai iš kitų šalių pra
dėjo plaukti daug geresnes rų
šies ir daug pigesni.

Lietuvos šiaurėje, Biržų ir 
Pasvalio aplinkose, maždaug 
nuo Pumpėnų pro Pasvalį, Krin
činą, Pabiržę ir Biržus tęsiasi 
po dirva gipso sluoksniai apie 
7 kilometrų platumo ir 31 ki
lometro ilgumo. Jei gipso klo
dai kur nors nuo vandens ap
tirpsta, tad žemėje pasidaro 
tuštumos, kurios kai kada už- 
g?iuva, tada žemės paviršiuje 
nei iš šio nei iš to pasidaro 
duobės; o jeigu toje vietoje 
butų pastatyti namai, tad ir 
namams griūvant gali ištikti

Lietuvoj durpių yra gana 
daug, tik jų išdirbinius nėra iš
siplėtęs. Durpės tinka įvairiems 
pramonės reikalams. Lietuvoje 
yra apie 180 tūkstančių hekta
rų durpynų, bet tinkamų dur
pėms gaminti apie 70,000 hek
tarų, o slapiosios durpių ma
sės priskaitoma ligi 2 miliardų 
kubinių metrų, ir tatai sudary
tų neapsakomai daug sausų 
durpių, būtent, apie 200 milijo
nų tonų.

Lietuvos molis yra įvairios 
sudėties ir įvairios spalvos: rus
vos, rusvai geltonos, gelsvos, 
pilkos ir kt. šitas molis tinka 
gaminti plytoms, puodams, 
dengtukams (čerpėms).

780,000 Cheslerfield 
yra kelyje prie Pietinio dtigalio 

tu
Byrd Antarktine Ekspedi

cija
įtrinkti bandymu, kad patena 

kinti daugumo* tkonį

Byrd Ekspedicijos

Keliauninkams:

MES dekuojame jums už jūsų iš
reikštą pasitikėjimą. Jus esate 

rinktiniai vyrai, gabus, drąsus, stiprios 
Airdiea ir ‘‘tvirtų » kaip ąžuolai” . . - 
kokis gali būti geresnis pagirimas, kaip

kad jūsų pasirinkimas.
Lai Chcstcrfield ir toliau “Patenkina” 
laike dviejų busiančių ilgų metų ir lai 
jus lydi geriausias pasisekimas jūsų did- 
žiąjame žygyje ir laimingas sugryžimas.

Pirkit sau Šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima. _
PEOPLES PLUMBING 

T & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Hayinarket 0075 ir 0076

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 Gatve

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanuna* 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

V - - J

r-

VAMNKy/TRUST AND .1

Bankas Del Jūsų
Mandagus, draugiškas, greitas ir 
saugus—mes galim jums pagelbėti

17ISKAS yra lengviau šiame banke. Mes turime
▼ žmones kurie susikalba jūsų prigimtoje kal

boje. Biznis vedamas daug geriau.
Taupymai, investmentai arba biznis užsieny] yra 

atliekamas be jokių sunkenybių.
Daugelis jūsų tautiečių, randasi pas mus. Jie 

mėgsta draugišką dvasią.
Čia yra lengva atvažiuoti. Parankioje vietoje, 

čia galit pribūti be jokio trubelio. Viena didžiau
sių ir stipriausių bankų Amerikoj.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank 

La Šalie and AVashington Streets, Chicago

T U R T A S V I K Š I J A 100 M I L I O N V D O Ę E R 1 ŲS * • ■* t- <•. ‘ • r

■

__________________________________ ____ - - - - - -

GANA ŠVELNUS BILE KAM — O VIS DĖLTO JIE PATENKINA

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $140
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................-............. «... $3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...........   ,--- .--- ---------------- 50c
Knygų paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...... ............ .... $740 1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................T. Cfle

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................  '..... ......  iėc
Namų darbai, numinė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brookiyn, N. Y. Garsinkities “NAUJIENOSE”
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Suėmė “pinigų ma 
šinos” pardavėjus
etuvis, Z. L. Litivinas, pasi
rodė daug kitresnis už suk
čius rusus; nišai tupi už 
grotų.

Per ištisą mėnesį du rusai 
plakėsi prie jauno lietuvio, p. Z. 
Litvino, kuris turi batams tai
syti dirbtuvę Brighton Parko 
apielinkėje, adresu 4400 South 
Campbell avė. Taikėsi jie, tie 
rusai, išvylioti iš Litvino pini
gų. Manė, kad jį pasigavo. O 
tuo tarpu Litvinas vaidino ne
išmanėlio, arba, kaip jis sako — 
durnio — rolę, kol detektyvai 
pasigavo sukčius su sužymėtais 
pinigais. Rusai sukčiai dabar 
sėdi už grotų, kaltinami vadina
ma “confidence game”. Jie 
laukia grand džiurės teismo.

Ir kadangi ir daugelis lietu
vių pažįsta bent vieną areštuo
tųjų rusų, tai papasakosiu visą 
istoriją.- Rasi, ta pasaka bus ir 
pamoka kitiems, kurie gali pa
tekti į sukčių rankas.

1 
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Styvas
Pirm kokių pusantrų metų 

dirbo lietuvio, p. Zimmermano 
aptiekoje rusas, ' kurį vadina 
Styvu (lietuviškai — Stepu) v 
Čia p. Litvinas, kaip ir daug 
Brighton parko lietuvių, susi
pažino su Styvu. Vėliau Sty
vas apleido aptieką.

Pirm mėnesio laiko betgi Sty
vas pradeda lankytis į Litvino 
dirbtuvę. Pasisako, kad nedir
bąs, bet ir darbo ypatingai ne- 
ieškąs, ba turįs iš ko gyventi 
kurį laiką ir be darbo. Nuolati
niuose atsilankymuose Styvas 
suuodžia, jogei Litvinas gali tu
rėti tūkstantį, kitą dolerių, o ra
si, ir daugiau. Mat, p. Litvinas 
yra geras savo amato žinovas, 
dirbti netingi, o taupyti pinigus 
moka; Styvas, be to, patiria, 
kad Litvinas yra direktorius 
Midwest skolinimo ir budavoji- 
mo 
kad 
pia.

bendroves; gi tai reiškia 
jo kišeniuose vėjas nešvil-

Pasirodo Viktoras
Taip apie porą savaičių atgal, 

penktadienyje ar šeštadienyje, 
Styvas pavakaryje ateina pas 
Litviną ir prašo “malonės” — 
padėti jam automobilį nusipirk
ti. Litvinas atsako, kad 
autus jis tiek tenusimano, 
apie chiniečių raštą. Bet 
vas primigęs prašo padėti, 
vinas sutinka.

apie 
kiek

Lit-

gi
Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais

BAMBUKO, DBUTBCHLAND. 
BMOLUTK, RKLIANCK, 

CLKVKLAND, 
WKSTPHA1.1A, THUJUNOIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

Rytojaus dieną jiedu pasiima 
gatvekitrį ir važiuoja auto pirk
ti, Ant kampo 63-čios ir Hals- 
ted gatvių išlipa. Čia pat, ne
toliese yra didokas garažas ir 
parsiduoda lludson —- Essex 
autai. Litvinas pataria eiti pa
žiūrėti tų autų. Bet Styvas 
pasako, kad jis nedirbąs ir 
naujo auto nemanąs pirkti. 
Ieškąs jau naudoto. Gerai. Ei
na pažiūrėti naudotų, 
gali rasti tokį, kuris 
Styvas vedasi Litviną

Ateina jiedu iki Wal- 
Pagalios Litvinas sako

Bet ne
patiktų.

63-čia

connis new yor’ 
^/ll 1KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs Y. S. Revenue taksai

gatve.
lace.
Styvui:

— Kur tu mane vedi — ten 
jokių sandeliu pardavimui autų 
nebėra, grįžkime atgal.

Grįžta. Tik štai “džetlemo-
Kelionė greita ir pigia kaina 
Del pvrmito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

man — sako 
prisidegti ci-

į Litviną sa-

spički, davai

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas

nas .
— Pavelykite 

“džetlemonas” — 
garą.

Styvas kreipiasi 
Rydamas rusiškai:

— Ja ne imėju 
kol i imėješ.

“Dželtlemono” akys “nušvin
ta”. Apsidžiaugęs, jis pradeda 
kalbėti rusiškai. Pasisako, kad 
nesenai atvykęs iš Montreal, 
Canada, su draugu
jęs Stevens viešbutyje, 
betgi jį ištikusį nelaimė, 
“draugas 
(MIC.
draugai, 
pinigus.

Pavelykit D-rui C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 VV. Jackson Boulevard 

Saite 1615, 
Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

ir apsisto- 
čia 
Jo 

prigavęs jį ant $37-
Jam dabar reikalingi 

kurie padėtų atgauti

P-nui 
pradeda 
ima suprasti, kur dalykai krei
piami. Nuduodamas tečiaus, 
kad pilnai tiki tam, ką nepažį
stamasis pasakoja, jis pataria 
kreiptis į policiją.

Bet “džetlemonas”, kuris pa
sisako, kad jo vardas yra Vikto-1 
ras, pareiškia: jis, girdi, nega
lįs kreiptis į policiją dėl tam 
tikrų svarbių priežasčių. Jis, 
Victoras, duosiąs po tūkstantį 
dolerių kiekvienam, t. y. Styvui1

Litvinui susitikimas 
rodytis “įdomiu”. Jis

NAUJIENOS, Chicago, BĮ. .................... ...........-....
mame žaidime paėmė viršų Hy 
Lo Pete Bowling tymas, pada
rydamas 1032 prieš Boosterių 
983. O’Bertas Boosteriai tu
rėjo tymo “average” 923 dėl 
aštuoniolikos žaidimų.

F. Lawrence laimėjo “high 
game” su “score” 245, o Jonas 
Slogeris padarė 244. Bet po pir
mo lošio Slogeris žaidė daug 
silpniau.

ir Litvinui, jei jie padėsią jam ka Viktorą. Styvas ir Vikto
ras vadžioja Litviną iš vienos 
gatvės kiton. Matyti, jie sten
gėsi supainioti pėdsakus, jeigu 
kas mėgintų sekioti. O Mit- 
chelis ir kitas detektyvas atsar
giai sekioja. Kad nuraminus 
sukčius, Litvinas ir vėl prade
da savo pasaką apie sugautą 
šunį. Tatai galutinai nuramina 
sukčius. Ir kaip nenuramins: 
toks žmogus, kaip Litvinas, jau 
tikrai šposo jiems neiškirs.

Stevens viešbutyje
Viktoras pasako, kad jisai

nąs, kaip galima pinigų padary
ti. Suprantama, reikia kai kas 
ir įvestinti, jei norim padaryti 
pinigų. Litvinas pareiškia, kad 
jau penkiolika metų jis galvo
ja, kaip padaryti pinigų. Vik
toras žada, padėti jam ir vedasi 
į Stevens viešbutį, štai jie ir 
viduje. O paskui juos įeina 
Mitchelis, lazdukę suka, ploščius 
ant rankos, ponaitis kaip tik! 
Paėjo už pilioriaus, atsisėdo.

(Pabaiga bus) Reporteris

SPORTAS

pinigus atgauti. Sutinka šito
kiam užmokesniui Litvinas, su
tinka ir Styvas.

Bet štai visi 
Ilalsted gatvės, 
tarnas, Viktoras,

susipažinti, 
Litvinu ir Styvu; 
atlankyti Litviną 
Bet Litvinas pa

vietes 
priimti.

trys jau prie 
Naujas pažįs- 
prašo * leisti 

susi-jam arčiau 
draugauti su 
prašo leisti 
arba Styvą.
sako, kad pas jį nėra 
“aukštiems” svečiams 
Styvas taipjau pasisako neturįs 
vietos. Tuomet Viktoras klau
pia:

— Ar negalėtumėt pas mane 
į Stevens viešbutį atsilankyti?

Ir Styvas, ir Litvinas atsako, 
kad galėtų, kodėl ne. Padaro
ma sutartis atsilankyti pirma
dienio vakarą kaip 9:30 vai.

Pasirodo detektyvas lietuvis
Persiskiria visi. Viktoras nu

važiuoja į “Stevens viešbutį”, 
Styvas — sako keliais, o p. 
Litvinas į Marųuette Parką. 
Važiuoja pas draugus, pyksta: 
jis pyksta todėl, kad abu rusu 
— ir Styvas ir Viktoras — 
skaito jį mulkiu, kurį tikisi ap
gauti.

Na, palaukite grūmoja 
jiems, atsilyginsiu. Su- 
Mhrųuette parko apielin- 

pas draugus, jisai telefo-

ži-

Bowlinff
Spalių 11 d. John O’Bertas 

Boosteriai turėjo daugiau lai
mės, šį kartą jie laimėjo du 
žaidimu—antrą ir trečią. Pir-

jisai 
stojo 
kėje 
nuoja pažįstamam lietuviui p. 
Mitchelliui, kuris dirba detek
tyvų biurui. Pasako, kad turįs 
ytin svarbų reikalą, kad norėtų 
su juo pasinintyti. Susitaria 
pasimatyti p. Prichodskio aptie- ! 
koje, kuri randasi prie kampo 
44-tos ir Maplevvood avenue. 
Atvažiuoja Litvinas į aptieką, o 
Mitchell jau laukia jo.

Ispasakoja Litvinas Mitchel-' 
liui visą pasaką. Pastarasis' 
klausia: ar sutinki lošti gerašir
džio ir lengvatikio rolę toliau ir čia dažnai perdaug- valgoma riebių 
davesti ją iki galo? Litvinas r 
apsiima, 
vas bus pas jį -pirmadienyje. •

Važiuoja į Stevens viešbutį
Pirmadienyje buvo sutarta 

pasimatyti sų .yihboru Stevens 
viešbutyje. Tą«y&čią dieną, 
kai .Styvas atėjo į Litvino dirb
tuvę, užeina dirbtuvėn jaunas 
vyras šniūrelių batams nusi
pirkti. Litvinas parduoda šniū
relius. “Pirkėjas” meta vieną 
žvilgsnį į Styvą ir išeina.

Pora buvusių dirbtuvėje y_ _  _ _____
apielinkės vaikinų klausia Lit-' ir?a<tor?JX,:nt.!’X

Erzina Inkstus
Gerkite Vandenį

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo
Vyrai ir moterys Amerikoje turi 

amžinai saugotis inkstų, suirimo, nes

,, ,. Kraujas privinsta rūgštimis, 
kurias inkstai stengiasi iškošti. Bet

Jis pasako, kad sty- jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kjlu. inkstų negaliavi- 
mai, pūslės silpnumas ir nupuolimas 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gnl- 
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir li-

Į thia. Per ilgą laikų jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos j

- . i tojantj lithia vandens gėrimą, kuris t
viną, ar JIS pažįstąs žmogų, pir-( reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
kusį šniūrelius. Litvinas atsa
ko, kad nepažįstąs. Vaikinai 
sako: esą, policininkas, dirbąs 
kartu su detektyvų biuro skva- 
du. Litvinas mėgina krėsti 
baikas ir ima pasakoti anekdo
tus, kad tik neišgąsdinus Sty
vą. Styvas “suvalgo” viską, ką 
Litvinas pasakoja; Styvo de
tektyvas nenubaugina.

Vakare Styvas ir 
važiuoja į Stevens 
Litvino rankos nieži, 
ištašyti Styvui žandus, 
ri lošti lengvatikio rolę ir lo
šia ją. Pasakoja Styvui apie 
bučerio šunį, kurį šunų gaudy
tojai diena ankščiau sugavo. 
Pasakęja, kaip šuva spardėsi,! 
kaip gaudytojai už uodegos tą 
šunį įmetę vežiman. Pasako- ' 
ja, o pačiam darosi koktu. Bet 
Styvui patinka: jis džiaugiasi 
pasigavęs ant meškerės trum
paregį žmogų.

Ale štai ir viešbutis. Sutin-'

reikahngaH kiekvienuose namuose, nes 
1 niekur neapsirgs nuo išplovimo ink
stų.

8.

Litvinas 
viešbutį, 
jis nori 
bet tu-

TUBBY Getting Even With a Vengence.

O’Bertas Boosters Totai
W. Lawrence 205 180 168 513
F. Kaminski 184 209 185 578
F. Lawrence 196 167 245 608
C. Mack 154 212 173 539
J. Slogeris 244 174 178 596

Totai 983 943 949 2874

Hy Lo Pete Totai
II. Robson 214 157 162 533
Pateralla 220 170 187 577
Riont 192 155 178 525
Clark 242 203 172 617
W. Robson 164 170 200 534

Totai 1032 855 899 2786

Nepamirškit tą didelį “match 
game” Pfeiffer Realtors ir jų 
geriausia bowleris Joe Wilman 
su O’Bertas Boosteriais. Spalių 
28 d.2 vai. po pietų trys žaidi
mai bus lošiami Petersoną 
Tournament Alleys, 2055 W. 35 
Street. Paskutiniai trys žaidi
mai bus spalių 28 d. Archer & 
Kedzie Recreation Center. Pra
sidės 8:TT0 valandą. Bus šimtas 
dolerių “aide bet.”—Fritzie,

Kada Galvą Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba gulti lovon. 
Vienus ar du ORANGEINE 
Milteliai sustabi ys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose Aptiekose.

OHANtiElNE
POVVDERS - TADLETS

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai * pagalio* surado austata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emale* — ta* sun
ku* uždarini* pagalio* tapo iš
rištu.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai C o., Saint

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 
vieton kilų miestų pirkėjams.

DAINOS IR JUOKAI!

1-

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

ROUGH DRY

(Ore išdžiovinti)
Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir. geriausias 
patarnavimas.

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ / GERA KOKYBĖ

KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 
VĖLIAUS ŠI SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS
SEKAMOSE VIETOSE

SANTA FE TREKES
CHICAGO & No. WESTERN 
ROCK ISLAND TREKES
PRODUGE TERMINAL

21 ST. IR ARCHER AVĖ.
R. R. CL1NTON & KINZIE 

TAYLOR IR CLARK GT.
27 ST. IR.ASHLAND AVĖ.

CHICAGO

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
MES vartojame puikiausias mašinas skalbimui,, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 
1Vrus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išris jūsų problemą: — Vis
ką suriškit j krūvą — patelefonuokit musų atstovui— ir jūsų skalbimas atliktas!

WET WASH

Išplauti mink š t a m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

“KUR

ood
A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 

for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI tITA

HYDRO

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su-i 
dėti. Nešiojamieji dai- \ 
ktai sugrąžinami drė
gni.

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60 /
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų

$1.67

KAINA. YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

r

jama*. Paimk

vartoti natlo- 
jaučiama. Kiek-

—w

KALBĖDAMA aukitesnč* mo
kyk los merrinoms apie akme
nine higien*. patyrusi diatrik- 
to nurU naaak*:

"Viena pasrrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistema norma
liame stovyje. Normali* mank- 
Stinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

taukSta kiek- 
Jos nepadarys

neamamuno.
Nujol raltt 

rint kaip jųa _ 
visna ’ moterį* privalo turit! 
buteli narni*.

You, too, 
can have i 
cleaner, 
Jjrighter 

and 
prettier 
Fumiture

Ūse

0-@darV^Poiish
at all
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prekėms, nesunku, žinoma, padaryt skaudžių nuostolių 
jos pirkliams, bet klausimas, ar tai pakreips estų nusi
statymų Lietuvos naudai? Ir jeigu Kaunas skelbia mui
tų karą Estijai, tai kodėl negali pasekti Kauno pavyz
džiu latviai ir paskelbti tokį pat karą Lietuvai?

Lietuva šiandie neturi jokių santykių su Lenkija, o 
su Rusija nesusisiekia. Jeigu ji susipyks su savo kaimy
nais šiaurėje, tai pasiliks tiktai vienas kaimynas, su ku
riuo dar nėra suirę ryšiai, — Vokietija. Tuomet pri
klausys nuo Vokietijos malonės, ar leisti Lietuvai gy
venti, ar ne.

Tai yra labai pavojinga padėtis. Anądien buvo ži-» 
nių, kad Lietuvos valdžia ketinanti pasirašyti karo su
tarti su Rusijos sovietais. Mes pasakėme, kad tai butų 
desperacijos žinksnis (jei tos žinios teisingos). Gal prie 
to žinksnio Voldemarą pastūmėjo susipykimas su estais 
ir latviais.

visai žmoniška, jei jie, p. Sur- 
vylos rankos glostomi, keltų, 
kaip rašo komunistų “Balsas”, 
opoziciją prieš savo penėto jus 
ir geradėjus. Del tų vargšų 
negailestingo sužalojimo iš 
Maskvos pusės mes galime jiems 
tarti tiktai gilios užuojautos 
žodį.

Margumynai

PASIPELNYMAS ŽINIŲ AGENTŪROMS

Milžiniško Vokietijos orlaivio “Graf Zeppelin” ke
lionė per Atlantiką Amerikon yra, be abejonės, didelis 
istoriškas įvykis. Bet nemalonu yra pažymėti, kad pa
saulio susidomėjimą tąja kelione pasiskubino išnaudoti 
pelno tikslais tam tikri privatiniai interesai.

“Grafo Zeppelino” kapitonas, Dr. Hugo Eckener, 
prieš išlėksiant iš Friedrichshafeno Vokietijoje padarė 
sutartį su tam tikromis žinių agentūromis, kad žinios 
iš orlaivio butų teikiamos tiktai toms agentūroms. Visi 
orlaivio oficieriai, tarnautojai ir pasažieriai turėjo duot 
pasižadėjimą, kad jie, atvykę Amerikon, per astuonias 
dienas nepasakos ir nerašys savo įspūdžių, įgytų kelio
nėje.

Amerikoje tą žinių monopolį iš vokiečių dirižablio, 
matyt, nusipirko Hearstas, nes jo laikraščiuose telpa po 
keletą puslapių aprašymų specialių korespondentų, ke
liavusių “Zeppelinu”, ko kituose laikraščiuose nėra.

Del tos orlaivio savininkų sutarties su privatinėmis 
žinių agentūromis kilo net nesusipratimas su Amerikos 
vyriausybe, kuri laukė pasitikti “Zeppeliną”. Kai per iš
tisas valandas sekmadienį nebuvo žinoma, kur randasi 
dirižablis ir ar jam nereikalinga pagalba, tai Amerikos 
laivyno radio stotis pasiuntė oru užklausimą “Zeppeli- 
nui”, kodėl jisai nieko apie save nepraneša. J tai gauta 
iš orlaivio nemandagus atsakymas: “Mes neturime lai
ko siuntinėti medžiagą spaudai.”

“Grafo Zeppelino’? valdytojams reikėjo labiaus at
sižvelgti į publiką, nes tas orlaivis buvo pastatytas ne 
vien kompanijos pinigais. Dalį pinigų jam sudėjo Vo
kietijos žmonės ir kompanijai davė daugiaus kaip pus
antro miliono markių pašalpos Vokietijos valdžia.

Maskva draudžia komunistams 
kovoti su Voldemaro valdžia, 
žymios Lietuvos komunistų 
grupės, pasipiktinusios Mask
vos kišimosi į Lietuvos vidaus 

DEL KRIZIO LIETUVOS KO- reikalus, nenori pildyti Mask- 
MUNISTŲ PARTIJOJE , vos įsakyymų”. (Vertimas pa-

Apžvalga

“Naujienose” jau buvo rašyta 
apie krizj Lietuvos komunistų 
partijoje. Pesiremiant paties 
Angariečio-Aleksos staipsniais 
komunistų spaudoje, buvo nu
rodyta, kad tarpe vyriausiųjų 
Lietuvos komunistų vadų, kurie 
sėdi Maskvoje (arba Minske), 
ir pasekėjų Lietuvoje kilo ašt
rus konfliktas. Angarietis su 
Kapsuku, gaudami algas iš Ru
sijos diktatorių, tiems diktato
riams ir tarnauja. Sovietų val
džios interesai šiandie diktuoja 
bolševikams būti geruose san
tykiuose su Kauno vyriausyl^e, 
todėl Maskva liepia Lietuvos 
komunistams nekovoti prieš 
Voldemarą. Bet Lietuvoje gy
venantys komunistai su tuo ne
gali sutikti, nes valdžia juos 
žiauriai persekioja. Pasipikti
nę savo maskviškiais vadais, jie 
vadina juos “kontr-revoliucio- 
riais” ir “provokatoriais”.

Laukiama Vezuvijaus išsiver
žimo. Prof. Malladra, žymus 
italų vulkanologas, skelbia, jog 
trumpoj ateityj galima tikėtis 
naujo Vezuvijaus ugniakalnio 
išsiveržimo. Ugniakalnio išsi
veržimai paprastai pasikartoja 
kas 20 ar 30 metų. Paskutinis 
išsiveržimas įvyko 1906 m. Pra- 
jovai, kurie nusako.apie besiar
tinantį išsiveržimą, yra sekami: 
Šaltiniai apie ugniakalnį išdžiūs
ta; krateryj atsiranda daug la
vos ir įvyksta keli žemės dre
bėjimai. Krateryj, sako prof. 
Malladra, lavos yra daug jau 
nuo 1926 m. Užtat galima lau
kti trumpoj ateiyj, kad Vezuvi
jus “atsikosės ir išspiaus” iš sa
vo gerklės prisirinkusią ten la
vą.

MUITŲ KARAS SU ESTIJA?

Chicagos laikraštis “Tribūne” įdėjo pranešimą iš 
Rygos apie “tarifo karą”, kurį Lietuvos vyriausybė pa
skelbusi Estijai. Voldemaras supykęs ant estų už tai, 
kad jie atsisaką remti Lietuvos pretenzijas prie Vil
niaus, ir padidinęs 100 nuošimčių muitus prekėms, ga
benamoms iš Estijos. Del šito muitų pakėlimo estai žu
dysią apie ketvirtadalį miliono dolerių prekybos per me
tus su Lietuva.

Ta pati telegrama sako, kad Lietuvos vyriausybė 
smerkianti ir Latviją dėl jos politikos Vilniaus klausi
mu. Ji esanti nepatenkinta, kam latvių užsienių reika
lų ministeris Balodiš reikalaująs atidarymo susisiekimo 
geležinkeliu tarp Vilniaus ir Liepojos.

Šitos žinios nėra išlaužtos iš piršto. “Lietuvos Aide” 
jau mums teko seniai pastebėti, karčių priekaištų Rygai 
ir ypatingai ministeriui Balodžiui, kuris Tautų Sąjun
gos suvažiavimo metu kėlė reikalavimą dėl geležinke
lio atidarymo tarp lenkų okupuotos teritorijos ir Liepo
jos. Valdančiajai Lietuvos partijai buvo šis Balodžio žy
gis juo skaudesnis, kad, einant jam Kaune Latvijos pa
siuntinio pareigas, tautininkai laikė jį geriausiu savo 
prieteliu. Kai socialdemokratų kabinetas Latvijoje rezig
navo ir susidarė dešiniųjų partijų valdžia, į kurią p. 
Balodis buvo pakviestas, kaipo užsienių reikalų minis
teris, tai Voldemaro oficiozas rodė nepaprasto džiaug
smo.ir pranašavo, kad dabar tai jau užviešpatausią šir
dingiausi santykiai tarp Kauno ir Rygos..

Parodyti savo didelę simpatiją naujam Latvijon už
sienių ministeriui, Voldemaras prašė jį pasilikti ir to
liau Latvijos atstovu Lietuvai, kad ir išvažiavus Rygon. 
Ir šiandie p. Balodis eina kartu Latvijos užsienių reika
lų ministerio ir atstovo Lietuvai pareigas. TeČiaus šis 
Lietuvos tautininkų numylėtas “Lietuvos draugas”, vos 
išbuvęs keletą mėnesių ministeriu Rygoje, iškirto Lie
tuvai tokį šposą, kokio iš latvių valdžios nebuvo tikėta
si. Remdamas Genevoje Liepojos pirklių reikalavimą, 
kad butų atidarytas geležinkelis, kuris perkerta lietu
vių-lenkų demarkacijos liniją, p. Balodis aiškiai atsisto
jo Lenkijos pusėje, nes lenkai kaip tik to ir nori, kad 
butų atidarytas susisiekimas per demarkacijos liniją.

Es.tai turbut eina dar toliaus, jeigu Lietuvos vy
riausybė griebiasi prieš juos tokio aštraus kovos gink
lo, kaip muitų karas. Uždedant aukštus muitus Estijos
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Sveikatos Dalykai
Kada atsirado ligos

Dr. A. J. Karalius.
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Mes nesiimame tvirtinti, kiek 
teisingos “Rul” paduodamos ži
nios ir jo išvadžiojimai, bet 
mes norime priminti musų 
skaitytojams komunistų- veiki
mo Lietuvoje esmę pastarai
siais laikais. Jau antri metai 
Lietuvos komunistai virto at
kakliais Lietuvos , nepriklauso
mybės gynėjais, ir tuo 
p. Aleksa ir Kapsukas 
pasisekimo gali varžytis 
čiu p. Gustainiu. Toks 
nistų susivertimas
džiai nustebinti ne vienų jų pa
čių tarpe. Kam nežinoma, kad 
dabartinis nepriklausomos Lie
tuvos “kovotojas” Aleksa-An- 
garietis nugalėtoju įjojo Vilniun 
ant baltos kumelės 1918 metų 
pabaigoje ir butų jojęs iki pa
ties Kauno Maskvos revoliuci
nei vėliavai iškelti, jei ties Kai- 
šedoriais nebūtų sustoję vokie
čiai ir nebūtų nu vertę jo kuino.

Tuo pačiu klausimu dabar ra- šaunus Lietuvos komunistų va- 
dome įdomų straipsnį “Sočiai- dai jau buvo pabalnoję savo 
demokrato” 39 numeryje, kuris žirgus 1920 metais vėl netyčia 
pilnai patvirtina 
čiaus išdėstytas nuomones. Ta-' karo su lenkais, ir tik dėlto ne- 
me straipnyje, be tų, dar paro- įjojo Maskvos sienoms paplatin- 
dyta, kad Angarietis, kuris ti, kad lenkų laimėjimai karo 
šiandie dedasi labai karštu Lie- lauke privertė juos urnai pa- 
tuvos “patriotu”, 1918 ir 1920 sukti žirgus Smolensko pusėn, 
mm. “kovojo” už Lietuvos ne- Kai po paskutinių Seimo rinki- 
rpiklausomybę. . “S.” straipsnį mų Lietuvoje valdžion- įstojo 
čia paduodame: J socialdemokratai ir valdžios už-

Kalbant apie komunistų dar- • davinių darbų tvarkon pastatė 
buotę Lietuvoje, mums visuo- visą eilę Lietuvos darbininkams 
met teko tvirtinti, kad jie yra svarbių pagerinimų, Lietuvos 
tik Maskvos agentai. Maskva komunistai buvo tie, kurie pik- 
duoda pinigus, bet Maskva kar- ’čiausia ėrhč pulti demokratinę 
tu reikalauja aklo klusnumo, vyriausybę ir nepaliaudami kai- 
Pastaty tieji ant Lietuvos ko- šioj o lazdutes jai tarp kojų su 
munistų komisarai su Kapsuku1 didesniu uolumu, kaip patys 
ir Aleksa-Angariečių priešaky r krikščionys demokratai ir tau- 
neveltui patys, valgo Maskvos tininkai. 
buterbrodus. Kiek leidžia po
licinės sąlygos F 
užkniubę seka idėjinius ar mo
kamus savo bendradarbius Lie
tuvoje ir visuomet sutampo juos 
savo pavadžiu, kai tie 
bent kuo atsispirti ir 
skirtingo nusistatymo 
Maskvos nepadiktuota

Tikrai apgailėtina vietos ko
munistų padėtis, kuri net išban
dytiems partiniu klusnumu mu
sų bolševikams kartais perver
čia visus vidurius ir varo juos 
į opoziciją prieš Kapsuko jiems 
įžabotą pavadį. Nesutikimai 
tarp veikiančiųjų Lietuvoje ko
munistų ir jų “darbdavių” už
sieniuose pastaruoju laiku tiek 
padidėjo, kad duoda progos net 
buržuazinei rusų ir Lietuvos 
spaudai kelti viešumon kalbas 
apie krizį Lietuvos komunistų 
tarpe. Laikraštis “Rul”, mato^ 
mai informuotas ne iš paskuti
nių šaltinių, 
rašo:

“Lietuvos komunistų partija mui Maskvai, 
gyvena rimtą krizj. Be to, kad 
yra nelegali ir valdžios perse- vos komunistų 
kiojama, jos pačios viduje p ra- jiems patriotizmas nepriklau- 
sidėjo dideli nesutikimai, kurių somai Lietuvai. Del tos baimės 
priežastys —Maskvos instrUkci- pagalios Angariečiai ir Kapsu- 
jos. Sovietų valdžia prisibijo, 
kad Lietuvoje gali grįžti val
džion socialistinė arba demokra
tinė vyriausybė, kuri bus taikiai 
nusiteikusi dėl Lenkijos. Todėl

mūšų aukš-1 .joti Lietuvon laike bolševikų

Jei dabar tikėt “Rul’io” tvir- 
Lietuvoje, jię i tinimams sovietų valdžia, o kar

tu su ja ir p. p. Kapsukas su 
Angariečiu draudžia komunis
tams Lietuvoje kovoti su p. 
Voldemaro vyriausybe. Imant 
domėn visą komunistų darbuo
tę Lietuvoje, toks tvirtinimas 
visai panašus į teisybę, nes so
vietams bairnė priešbolševistinio 
fronto ir naktį neduoda ramu
mo,. o nesutvarkyti santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, jų 
supratimu, kaip tik ir neleidžia 
to fronto sumegzti.

Del tos baimės Maskvos įsa
kymu komunistai Lietuvoje at
sidėję plūdo Socialdemokratus 
savo laikraštuke ir atsišauki- 

t muose ir rašė ant jų visokias 
insinuacijas. Del tos baimės jie 
kandžiojo demokratinę vyriau
sybę, nors žinojo, kad tik iš jos 
Lietuvos darbininkai galėjo 
laukti esminio savo padėties 

pastaruoju laiku pagerinimo, ir tuo budu auka
vo darbininkų reikalus khisnu-

pabando 
parodyti 
arba iš 
veikimą.

Iš tos baimės eina ir Lietu- 
priešgamtinis

kai, dideliu pasiryžimu užmer
kia akis į tai, kas dabar dedasi 
Lietuvoje. 0 kas čfa dedasi, 
gauna protarpiais pajusti ir 
Lietuvos komunistai. Tat butų

* *
laivai. šiandien 
pasažieriniu laivu 

Mauretania”. 
dienomis

* # *
Gaisro nuostoliai. Kas valan

dą gaisras padaro Amerikos 
žmonėms nuostolių už $60,000. 
Taip pat apskaičiuojama, jog 
nuo gaisro kas valandą žūva du 
žmogų.

*
Greičiausi 

greičiausiu
yra skaitomas 
Bet vokiečiai šiomis 
užbaigė statyti du laivus, kurie, 
manoma, iš Europos į Ameri
ką galės atplaukti per keturias 
dienas. Laivai bus žinomi kai
po “Europa” ir “Bremen”. Kiek
vieno jų įtalpa yra 46,000 to
nų.

* * *
Greičiausias automobilis. Ma

joras H. O. D. Segrave, anglas, 
tikisi išeiti laimėtoju automobi
lių rungtynėse, kurioj sausio 
mėnesį įvyks Daytone. Jis- turi 
pasidaręs 1,000 arklių jėgos au
tomobilį, kuris galės daryti 240 
ar net 260 mylių per valandų.

Automobilis esąs labai
ir savo išvaizda panašus į ci
garą.

Senai išnykusių augalų 
gyvunų tyrinėtojai iškasė dau
gybę pirmuose žemės 
se buvusių augalų ir 
surasta kaulų įvairių 
šių gyvūnų, gyvenusių 
mėtų atgal; surasta
kurie milionai metų atgal puo
šė musų žemę. Tyrinėjimai ai
škiai parodė, jogei augaluose 
ir gyvūnuose butą saVo rųšies 
ligų — aiškiausia matosi auga
lų vėžiai, o gyvūnų kauluose 
įvairus naujikai (tumorai). 
Reiškia milionai metų atgal 
jau butą ligų, dažniausia tokių 
pačių, kurios dar ir musų lai
kuose kankina bei naikina gy
vus daiktus. Spėjama, kad ligos 
galėjo sunaikinti įvairias veis
les augalų ir gyvūnų, o vė
liaus ir žmonių.

Nustatytai {bakterijų pasiro
dymo laikas: josios' atsirado sy
kiu su pirminiais gyvais daik
tais. Pradžioje bakterijos grei
čiausia buvo naudingos jos 
gamino puvimą, rūgimą, tru
pino uolas, akmenis, smulkino 
žemę ir tt. Vėliaus išsivystė to
kių bakterijų, kurios pagami
no įvairių ligų. Pradžioje nebu
vo Infekcijų (apsikrėtimų), 
nes nebuvo tokių bakterijų, ku
rios apnuodina kraują. Gyvū
nų žaizdos užgydavo be puliayi- 
mų. Vėliaus atsirado puliavi- 
mai ir sykiu jau kitokių ligų. 
Aiškus dalykas, mes negalime 
žinoti kada gyviją pradėjo 
kankinti ligos, bet žinome, jo
gei labai, labai senai, milionai 
metų atgal. Pradžioje gyvuliai 
ir augalai buvo stipresni ir tur 
būt dėl to ir ligos jų, taip sa
kant, bijodavo; vėliaus susilp
nėjo ir pradėjo sirgti. Kol ne
buvo bakterijų (apkrečiamų li
gų), lai gyvūnai jau sirgo įvai
riais apsinuoginimais ir sužei
dimais; tūli užgimdavo silpni ir 
greitai žūdavo.

Senovės egiptėnai sirgo 
mums pažįstamomis ligomis; 
tai parodo jų mumijos. Spėja
ma, kad Egipte buvo išsiplati
nęs sifilis — Maižiešius bibli
joj kalba apie savo rųšies ly
ties ligą ir duoda patarimų kaip 
užsilaikyti. Jisai tur būt iš egi
ptiečių išmoko. Tikrai ne žinia 
apie ką jisai kalba— apie sifi
lį, ar gonorėją, greičiausia apie 
gonorėją. Reiškia žydams 
norėja .(triperis, klepas) 
buvo gerai pažįstamas.

Egipto daktarai mokėjo
taisyti perlaužtus kaulus, var
tojo splintas ir buvo pusėtini 
dentistai.

go
jau

su-

Kiekviena gadynė duoda pro
gų išsivystyti kitokioms li
goms. Senos ligos nyksta, atsi
randa naujų.

Tai tiek trumpai suglaudus 
galime pasakyti apie ligų kil
mę. Žinome, kad senovėje bu
tą tų pačių ligų, kad ir ne vi
sų. Musų gadynėje turime įvai
rių ligų, kurias pagamina nuo
dai dirbtuyėse ir dulkės — tų 
ligų senovėje, žinoma, negalėjo 
būti. Už tūkstančio kito metų 
medicinos mokslas išnaikins 
didumą dabar mus varginan
čių ligų, bet gal būt atsiras nau
jų-

5 milionuose 
namų šiąnakt

ilgas

* * *
Deimantų kasyklos. Daugiau

sia deimantų, kaip žinia, yra iš
kasama Pietų Afrikoj. Bet pas
taruoju laiku pradėjo smarkiai 
konkuruoti belgų Kongo. Kasai 
distrikte 1913 m. buvo iškasta 
15,000 karatų deimanto, 1923 
m. jau 415,000 karatų, 1924 m. 
—548,000, 1925 m. —886,000 
ir 1926 m.—1,108,000.

Tai sudaro vieną penktadalį 
visų pasaulyj iškasamų deiman
tų.

Kongo kasyklos tapo moder
nizuotos. Pavyzdžiui, 1924 m. 
20,652 darbininkai iškasė 548,- 
000 karatų deimanto, o perei
tais metais 23,835 darbininkai 
iškaso l,20Q,000 karatų. Toks 
smarkus šuolis produkcijoj bu
vo įmanomas tik ačiū tam, kad 
kasyklose tapo įvestos moder
niškos mašinos.

Akmens gadynėje žmonės ir 
gyvūnai sirgo vienodomis ligo
mis — apie tai sužinota iš įvai
rių ženklų kauluose. Akmenų 
gadynėj jau buvo įvairių ligų 
bakterijų, jau buvo apkrečia
mų ligų. Pirmuoju žmogumi 
vadiname Pithecantropus erec- 
tus; atrasta kaulai, o kojos 
kaule surasta žymė kaulo tumo
ro. Reiškia, šitas musų pu
siau žmogus — pusiau beždžio
nė protėvis mirė nuo šiandien 
plačiai žinomos ligos, arba toji 
liga jį bent ilgai kankino.

Ramumas viešpatauja Casto
ria apsaugotuose namuose. Ra
mus miegas Kūdikiui. Nenu
trauktas poilsis Motinai. Nes 
keli lašai tyros Castoria nura
mins kiekvieną neramų kūdi
kį. Arba nuraminu mažulėlį, 
kai pradeda nerimauti naktį.

Tėvai, nebandykite apseiti be 
gerosios senosios Castoria! Tai 
butų negera kūdikiui ir sunku 
butų jums patiems. Jus nega
lite duoti Kūdikiui vaistų, ku
rie yra skirti suaugusiems — 
jus neturite to daryti! Casto- 
met būna saugi. Ji visuomet 
met būna saugi. Ji vsuomet 
atlieka darbą. Ir nors ji vei
kia greitai, kaip kokis opiatas 
ar narkotas, tečiaus ji neturi 
nė vieno, nė kito. Castoria yra 
grynai iš augmenų. Duokit ją 
kada būna konstipacija, dieg
liai, viduriavimas.

Nemažiau kaip penki milio
nai moderninių motinų atside- 
da ant Castoria, nes pereitais 
metais išpirkta dvidešimt pen
ki milionai bonkų! Nusipirkit 
sau šiandie; nelaukite tos nak
ties, kada atsiras reikalas, o 
vaistinės bus jau uždarytos!

. , * * *
Oras. Sir Napier Shaw, žy

mus anglų meteorologas, sako, 
jog oro nenormališkumas kar
tais yra labai sunku išaiškinti. 
O tai todėl, kad oras persimai
no dėl daugelio priežasčių, ku
rios neretai ir patyrusioms mo
kslininkams nėra aiškios. Sa
kysime, praeitą vasarą pasižy
mėjo dideliais karščiais Euro
poj, o gegužės ir birželio mė
nesiais Amerikoj buvo labai 
daug lietaus. Kodėl taip atsi
tiko,—mokslininkai negali tin
kamai išaiškinti.

* * *
Elektra žmogaus: kūne. Vokie

čių mokslininkams pasisekė nu
fotografuoti elektros srovę, ku
ri eina iš žmogaus kūno.

Elektros srovė išeina tik >ta- 
da, kai oda yra sausa ir 
juda.—K.

pirštai

Akmenų gadynėj užeiname 
įvairių įvairiausių ligų, net to
kių ligų kaip sifilis, plaučių 
įdegimas, inkstų ligos, įvairias 
tumorai, vėžys ir kt. Akmenų 
gadynės žmonės jau užsiėmė 
ir ligų gydymu, tiktai tas gy
dymas buvo labai naivus: pv. 
galvos skaudėjimą gydydavo 
pragręždanTr skylę į makaulę 
Akmeniniais įrankiais. Tokių 
skylėtų makaulių daug suras
ta. Jie net darydavo apipjausty
mus labai savotišku bildu, ly
giai taip, kaip kad dar ir šian
dien praktikuoja Australijos 
laukiniai: akmeniniu peiliu nu
plaudavo varpos galuką ir vis
kas. Australijoj laukiniai kiek
vienam vyrui padaro šitokią 
operaciją. Visi gydymai ir ope
racijos buvo surišti su tuolai
kine religija, čionais ypatingas 
supuolimas: žydai daro api- 
piaustynuis jau nuo senų laikų, 
bet iš kur kilo šitas paprotys? 
Gal būt (tur būt)/ žydai pasi
skolino iš kitų laukinių taute- 
liu. x

Senovės chinai turėjo savo
tiškus gydymus. Dar ir šian
dien jų vaistai padaromi jiems 
žinomu Hudu. Daug tūkstančių 
metų atgal jie jau žinojo dau
gybę ligų ir vaistų. O kai Egi
ptas buvo jaunas, tai chinai 
jau seni gyventojai.

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SI.
Tek Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis turnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų --------------- $1
Kopija —...............................10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms i Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.
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Tarp Chicagos
Lietuvių ]

Babravičius ir Salaveičikiutė.
Taigi koncertas pasižymės 

savo įvairumu — bus solistų, 
kvartetų ir choras.—N.

laidos reikės padengti? 13 kvo- 
terių negali užtekti plakatams 
ir svetainei užmokėti. — Rep,

stovų bus ir nuo švedų, norve
gų, čechų, slovakų, vengrų, 
graikų, italų ir airių. *

Washington Heights
Iš politikos lauko 19

P. Grigaitis kalbės 
Meldažio svetainėj
Ateinatį sekmadienį, spalio 

21 d., 1 vai. po piet, M. Melda
žio svetainėj, 2212 W. 23 PI., 
bus svarbios socialistų prakal
bos, kurias,rengia L.S.S. 22 kp.

Tarp kitų kalbėtojų šiose pra
kalbose
Redaktorius P. 
blausiais dienos 
apie busiančius 
rinkimus.

P-nia Deltuva, gyv. Morgan 
gatvėje, prie 103-čioė gatvės, 
susilaukė |>ereitą penktadienį 
sūnaus. Deltuvienė randasi li
goninėje. Tikisi greitai pasvei
kti. P-nas Deltuva ilgui gyve
no Koselande. į VVashington 
Heights persikėlė pirm poros 
metų. — Reporteris.

CHICAGOS LIETUVIAI 
PAGERBS NORMAN 

DAVISĄ

LIETUVIŠKŲ POLITINIŲ
KLIUBŲ INDORSAVO

HOOVERf

kalbės ir “Naujienų“ 
Grigaitis svar- 

klausimais — 
prezidentinius

Marųuette Park

Visi lietuviai 
kviečiami rengtis

darbininkai-ės 
į šias prakal

bas, nes tokių prakalbų jau 
nai nebuvo. —S.

se-

Iš Birutės
BIRUTĖS“ KONCERTAS

Dar viena aptieka šioje apie- 
linkėje.

Šioje apielinkėje, adresu 2612 
\Vest 72-ntl st., greitu laiku at
sidarys dar viena lietuvio ap
tieka - būtent p. Benošiaus, 
kuris seniau yra turėjęs aplies 
ką prie 69-tos ir Rocksvell gat
vių. Lentynos jau atgabentos 
j nauja vietų. —Reporteris.

Norman H. Davis, kaipo Ame
rikos arbitratorius, daugiausia 
lietuviams pasitarnavo atgavi
me Klaipėdos. Jeigu ne jo tvir
tas nusistatymas Lietuvos nau
dai, Lietuva niekad gal nebūtų 

•gavus Klaipėdos.
Rytoj Norman II. Davis kar

tu su Alfredu E. Smithu, kan
didatu į prezidentus, atvažiuoja 
Chicagon.

Pasinaudodami šia proga, Al. 
Smitho lietuvių komiteto nariai 
ant greitųjų rengia bankietą 
Norman Davisui pagerbti.

Centralis
Politinių

gan įdo-

Pereitos pėtnyčios vakarų 
Meldažio svetainėj įvyko susi
rinkimas, kurį šaukė 
Komitetas Lietuvių 
Kliubų.

Susirinkimas buvo
mus ir skaitlingas, nes delega
tų dalyvavo iš 19 kliubų: iš vi
sų kampų Čikagos ir jos prie- 
mieščių. Tvarka buvo pavyzdin
ga po vadovyste adv. 
chinsko.

Dalyvių 
kų parodė 
svarstymas 
mų.

Iš svarbesnių tarimų buvo 
užgirimas senos Centralinės val
dybos, adv. J. Kuchinsko — pir
mininku, E. Kareivos — rašti-

ūpas labai 
jų aktyvia, 
apkalbamų

J. Ku-

pakilus, 
rimtas 
klausi-

Spalių 21 d. “Birutė“ savo 
koncerte turės jaunuolių kvar
tetą. Dainuos keturi jaunuoliai, 
kurie jau spėjo pasižymėti a- 
merikiečių tarpe. Dalykas toks. 
Pereitų žiemų kai kurios Chi
cagos High Schools statė ope
retes. Tie jaunuoliai buvo pa- 

iŠpildyti žymesnes roles, 
savo roles špildė gerai

laikraščiai juos pagyrė ir už 
vaidinimų ir už dainavimų.

Dabar “Birutės“ publika tu
rės progos susipažinti su 
musų jaunuoliais, kurie
šauniai pasirodė svetimtaučių 
tarpe; susipažinti su naujomis 
jėgomis...

Nėra mažiausios abejonės, 
kad “Birutes” sezono atidary
mo koncertas bus geras. “Biru
tės“ choras dainuos visai nau
jas dainas. Be tb dar dainuos 
visų mėgiamas dainininkas p.

Roseland
Visuomio debatai su Orakulu

Plakatuose buvo garsinta 
maždaug taip: “Ar Visuomybė 
yra geresnė už Rymo kataliky-

rinkti 
Ir jie

tais 
taip

Žinoma, Visliomis gins ir 
girs savo religijų. O jojo opo
nentas, Orakulas, gins Rymo 
katalikybę, jrodynedarnas, kad 
Rymo katalikų tikėjimas esųs 
geresnis. Nors buvo garsinta 
debatų pradžia 3 vai. po pietų, 
vienok debatai prasidėjo visa 
valanda vėliau.

Yra tikimasi, kad į šį ban- 
kietų atsilankys ir gub. Al. 
Smithas pasisveikinti su lietu
viais.

Rankiotas įvyks ketvergo va
kare, spalių 18 d., Sherman ko
telyje. Tikietai į bankietą kai
nuoja $2.50 ir juos galima tuo- 
jaus gauti Al. Smitho lietuvių 
komiteto ofise, kambarys 457, 
Sherman Hotel, o taipgi “Nau
jienų“ “Draugo“ ir “Sandaros“ 
redakcijose. Visi įžymesni lietu
viai kviečiami būti šiame ban- 
kiete. Atstovai artimesniųjų 
lietuviams tautų, baltgudžių ir 
ukrainiečių, taipgi dalyvaus šia
me bankiete. Bent po vienų at-

PRANEŠIMAI
SO. CHICAGO

Parduodu gyvas žinias. Čia gali
te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

870G Hauston Avė.

North Šitie.,—A. L. T. Sandaros 
23-čios kuopos reguliaris mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lio 17 d., Liuosybės Salėje, 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Gerb. nariai malonėkite vi
si dalyvauti, nes turime daug svar
biu organizacijos reikalų.

Kuopos sekrt.

DIENRAŠTIS YRA KASDIEN1N& 
PARODA

Leh.-Gvardija D. L. K. Vytauto 
ant Bridgeporto, laikys savo mėne
sinį susirinkimą Sercdos vak. 7:30, 
Spalio 17, 1928 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai teiksitės laiku pribūti, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
aptarimui.

SAUGUMAS PIR
MIAUSIA

turi būti taisyklė ir visuomeniuose, 
kaip ir privatiniuose reikaluose.

Išlaikyti tų veiklių, ekonominių ad
ministracijų tos valdvietes išrinkite

John W. Jaranowski
REPUBLIKONŲ KANDIDATĄ I

Recorder of Deeds
RINKIMAI 

Antradieny, Lapkr 
(Nov.) 6 d., 1928 

v.Balsavimo r.vietos atdaros nuo 6 
iki 4 v. p. p.

Klausytojų buvo 13 asabų. 
Kadangi 13 numeris yra vadina
mas nelaimingas, tai vienas 
užmigo, ir belikom tik 12 klau
sytojų, taip kaip 12 “apaštalų.“

Pirmas kalba Visliomis. Pa
smerkdamas katalikybę ir visas 
kitas religijas, kokios tiktai 
yra, o girdamas savajų. Jam už
baigus, kalba Orakulas.
Orakulas vietoje girti, užstoti 

katalikybę, ar kokių nors kitą 
religiją, dar daugiau smerkia 
katalikybę ir visas kitas religi
jas neaplenkdamas nė Visuomio 
religijos.

Alai smerkia religijas ir abu 
vienas kitam klausimus pradė
jo statyti. fr pagalios taip tarp 
savęs pradėjo ginčytis, kad jau 
buvo visai panašu į gatvinį gin
čą. Ir jei nebūtų reikėję kitiems 
užleisti svetainę, tai nežinia 
kaip butų pasibaigę “debatai“. 
Buvo ir kun. Mockus, bet tas 
nei vienos pusės nelaikė, tiktai 
juokėsi iš “debatorių.“

Delei to, kad nesilaikyta le
mos, vienas žmogus norėjo rei
kalauti, kad jam atmokėtų į- 
žangos tikėtą 25c. O kada deba- 
toriai tarpe savęs pradėjo taip 
karštai ginčytis, tai nebebuvo 
progos ir atsiliepti.

“Tyros dorovės” biznis išėjo 
prastai. Klausimas-: iš kur iš-

Dabar jau nebėra reikalo • lankyti 
pasaulines ar kitokias parodas, kad 
matyti pasaulio progresų. Vos tik 
•spėja atsirasti naujas išradimas, 
naujas produktas, kaip jis tuojaus 
kiekvienam pranešamas apgarsini
mais laikraščiuose ir žurnaluose. Ir 
tie garsinimai, tos kasdieninės ži
nios dėl pirkėjų, labai daug prisi
deda prie pasaulio progreso ir pa
smaginimo gyvenimo.

Tad yra labai svarbu, kad garsi
nimai butų teisingi. Tų garsintojai 
labai gerai žino. Ir nors niekurie 
bando išpusti savo tvirtinimus, bet 
rimtos firmos to labai šalinasi. Pa
stebėkite vienos žinomiausių cigare- 
tu firmos skelbimuose sekamų pa
reiškimų:

“Kuomet mes pasirašome savo var
dą po pareiškimu skelbime, tai mes 
kaip tik tų ir norime pasakyti. Mums 
pasirašymas po skelbimu nieku ne
siskiria nuo pasirašymo po kontrak
tu.

“Nėra jokios abejotiškos pras
mės, jokios tik pusiau pasakytos tie
sos, jokio klaidingo garso musų pa
reiškime, kad Chesterfield cigaretai 
yra lengvus bile kam—o vis dėlto 
jie patenkina.

“Liggett & Myers Tobacco Co.”

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

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVON

Kaceviče, nut. rast.

Humboldt Park Liet. Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus Kctvirtadicnyj, 18 d. Spalio, 
1928 m., Humboldt Maccabee svet., 
1621 N. California Avė., Chicago, 
III., 7:30 vai. vakare. Nariai ma
lonėsite būti, nes rinkimai arti.

A. VValskis sekrt.

Lietuvės Akušeres
Phone Victorv 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank

. Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tar.lj.

12

SU

ninku ir darinkimas Naugžemio 
4 kasierius. Tolinus ėjo disku
sijos apie besiartinančius balsa
vimus. Diskusijos ėmė nemažai 
laiko, nes daugelis delegatų 
ėmė dalyvumą diskusijose. Bet 
jų išsireiškimai buvo gan vien
balsiai, būtent, kad kooperaty
viškai veiktų už republikonų 
partijų. Tai ir buvo nutarta 
vienbalsiai. Tapo išrinkta komi
sija pagaminti rezoliucijas. Į 
komisija įėjo sekami asmenys; 
A. J. Kareiva, S. J. Dargush,

S. Misiūnas, Anton Vilkas, P. 
Chakanauskas, kurie parūpino 
rezoliuciją ir pateikė susirinki
mui ją balsuoti. Susirinkimas 
rezoliuciją vienbalsiai priėmė.

Toliaus, iš svarbesniųjų klau
simų buvo taktikos klausimas 
šiuose balsavimuose.

Galop buvo išrinkta presos 
komisija iš sekamų žmonių: S. 
J. Dargush, A. G. Naugžemis 
ir Wm. Duoba, kurie tvarkys 
visus paskelbimus apie darbuo
tę viršminėtos organizacijos.

— Vienas Dalyvių. •

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos :

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. HERZMAN
Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

O F ĮSAS:
668 W. 18th Street

Tel. Ganai 6174

Lietuviai Daktarai

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ

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

Tel. Caluinet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotu
vėse knopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, Jtad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

• »■■■

3201 3201

Akių Gydytojai

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. I^eavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 Š. Maplewoqd avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

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

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez.’ Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31at Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8. vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
l^i*ospcct> 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mįdway 2880

Advokatai

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. Bninsvvick 4983

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Biznio žmogus dėl biznio ofiso, bu
vo obalsis daugelio politinių kampa
nijų, bet dalyke John J. Jaranovvski 
jis yra daugiau negu obalsis. Tai 
yra įvykęs faktas. Jis iškilo iš pa
prastų žmonių, savo rankų darbu ir 
prakaitu uždirbdamas sau duonų ir 
kilo iki vienų kartų pats samdėsi net 
8,0(10 darbininkų, vyrų ir moterų.

Tie tūkstančiai darbininkų ir dar
bininkių, kūne pelnė pas jį sau pra
gyvenimų, gali paliudyti, kad pasi
sekimas neapsukė jam galvos, bet 
kad jis pasiliko kiekvieno jų asme
ninis draugas, kaip kad ir jie buvo 
karšiai prisirišę prie jo.

Jo patyrimas biznio gyvenime su
teikė jam išgalę rimto sprendimo ir 
jo pasisekimas paėjo nuo didelio pa
tyrimo, jo neabejotino teisingumo, 
jo tikro sugabumo ir didelio veiklu
mo.

Jis nėra reikalingas, ir niekad ne
buvo reikalingas, kokios nors vald- 
vietės. Jei jis buvo užėmęs kokias 
valdvietes — Vieškelių Komisionie- 
riaus, Calumet City mayoro ir Pavie
to Komisionieriaus, tai jis užėmė jas 
vienatiniu tikslu — pasitarnauti sa
vo apielinkei. Kaip puikiai jam tai 
pasisekė, parodo meilė ir pagarba, 
kurių jis užsipelnė nuo savo apielin- 
kės žmonių.

Recodėr of Deeds ofisas moka Cook 
pavieto žmonėms $400,000 į metus iš 
uždirbto pelno. Cook pavieto gy
ventojai negali prileisti, kad tas pel
nas pavirstų į nuostolius ir tuo pa
didintų jų taksus.

Tas metinis pelnas reiškia sumaži
nimą taksu.

Sumažinimas taksų reiškia suma
žinimą rendų.

Balsuokit už John W. Jaranovvskį. 
'tepublikojių Kandidatų i Recorder of 
X3eexi« ir užtikrinkit sau tą sumaži
nimų taksų ir rendų.

to prašo Lietuvos žmonėsir 
3ip pataria Lietuvos bankai

Paminėjimas dvejų metų sukaktuvių

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijas kolegijų; 
jlgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų p a t a r i- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8"ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Lietuvis^Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Akių Gydytojai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

Petro Baltušio

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMBTRISTAS

Mirė 17 spalio, 1926 m. Gyveno Inliana Harbor, Ind., paėjo 
Lietuvos Kupiškio parapijos, kaimo Pupėnų. Kūnas liko palai-iš I

(lotas Tautiškose Kapinėse.
Brangus musų vyi;e ir tėve. Nors du metai praėjo, ^bet mes 

tavęs vis negalime užmiršti. Tu brangus mums buvai,’ užgesai 
kaip gyvenimo žvaigždė. Ilsėkis ramybėj šaltoj žemelėj. Mes ta
vęs niekuomet neužmiršime.

Nuliūdę liekame
Moteris Kazimiera ir sūnūs Jonas Bakužiai.

Ekspertas tyrimo akių ir prltaikimo 
akinių

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

l’astebėkit mano iškabau
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va- 

luii.ltj. Room. S.
?’k.«nc Cai.al 0523

ŽMOGAUS 
AKIS_

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i 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

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

. Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spėriais 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 Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Heinlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avę. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. L 
Valandos: nuo 1 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė.,
• Chicago, III.

Tol. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

Vii|ųndo.s: 9—12, 1—<>—8 :SO 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio iC 

Pėtnyčios
- — —— --------- -

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 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Rooąevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West W«ahington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Centrui 2978 

Namų Tel. Įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman F.950 

Namų Tel. Pullman 6377
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ŽINIOS Eciucationai
Mokyklon *

Business Service
Biznio Patarnavimas

Davimas rendon ir par 
davimas miesto nekil- 

nuojamos savasties

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsįtės ir dar geresnis kaip 
Išmoksite. Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumbeno ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbus garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Kaip vakar buvo priimami 
pasiūlymai už savastį, kuri ran
dasi prie West Madison gatvės 
ir upės. Savastis priklauso mie
stui. Rendų ji miestui duodi} 
$58,000 metuose. Jos vertė es-' knygvedystės, stenografijos, ir kitų

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 

  — , : “j 
,. □»< xt • . mokslo šakų. Musų mokyklos nauja

antį $1,160,001). Norima tų Sft“ 'sistema stebėtinai greitai užb.iigia- 
nuomon 99 me- nui pradini mokslą į devynis mėne

sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 

. . . Į lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir
duoti priklausančią miestui SH-jiums padėsime įsigyti abelną moks- 
vastį, kuri randasi Town of; {*♦. būvį 
l4ike apielinkėj, adresu 1612 W. “ * -- -
47th St. Tos savasties kaina 
busianti $15,000.

vastj išduoti 
tams.

Tarpe kita ko norima par-

Galima gyventi
100 mėty

Savo būvi žymiai pagerinsite, 
Inai ir visose mokslo 

šakose apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. OLKKAS, Mokytoj.--* 

3106 So. Halsted St.. Chicago, III.

Bundesen, Ameri- ? ,-----------
Health asociacijos -----------
pareiškė, kad vie- -----------

ną ypatą iš mirštančių dabar Į Mokinkis Barberystės 
kiekvienų trijų, galima išgelbė
ti. Daktarai galintys tai pada
ryti. Be to, kaip šiandien me
dicinos mokslas rodo, žmonės 
galėtų išgyventi vidutiniai 100 
metų. Daktarai irgi amžiaus 
pailginime galėtų patarnauti 
publikai. Žinoma, reikėtų, kad 
ir publika pildytų sveikatos rei-[ 
kalavimus. šitaip kalbėjo Dr. ’ 
Bundesen minėtos asociacijos I 
suvažiavime, kuris yra laiko
mas dabar Chicagoje.

Daktaras 
can Public 
prezidentas,

Amato
Dienomis ar vakarais.

Del informacijų šauk arba ra- 
' syk

INTERNATIONAL
BARBER COLLEGE, 

St.672 W. Madison

Taupino pinigus, šutau 
pyno $500, ir dingo 

pinigai
Eisis Lūkės, 22 m. mergina, 

gyv. 1119 West 22nd St., dir
bo visus metus čeverykų fab
rike. Vengė išvažiavimų, nepir
ko drabužių, taupino pinigus. 
Pagalios sutaupino $500. Pe
reitą pirmadienį ji pasiėmė 
$500 popierinę ir išvažiavo dra
bužių pirkti. Prie Cicero avenue 
ir Madison Street ji įėjo ban- 
kan išmainyti pinigus. Atidarė 
krepšį ir pamatė, kad jis tuš
čias. Pinigai dingo. Mergina 
siūlo $100 tam, kas sugrąžins 
jos pinigus.

Mlscelianeous
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAS- 
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 office 7451 
Vernon Avė.

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cascs” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ/

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 47181

Financial
y Finansai-Paskolos

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius,

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Sewing Machirteš ,
Siuvamos Mašinos

$1.00 {mokėti $1.00 į savaitę
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 | savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
AtsineŠkit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne
skelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearbom 3840

Real Estate For Sale
Naiuai-Žemė Pardavimui

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos —- 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. VMory 9634.

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACQRN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

NAMŲ SAVININKŲ
ATYDAI

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit savo namų porčius, 
duris ir langus. Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai bei vist) 
priešakio išvaizdą tai dabar yra lai
kas pertaisyti. Jeigu turite lotą ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotų kad neštų ta- 
mistai ‘pelną. Pašauk mumis vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valanda.
BUDRIS-NOVAK CO. 
Builders & Carpentery 

Contractors
. 2710 West 59th Street 

Tel prospect 6977 
A rba 

Lafayette 7029

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

MES darome 1, 2 ir .3 morgičlus. 
Eighteenth Bond & Mortgage 

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

Paskolos suteikiama 
J viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hennitagc Avė.

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI ar rendavojimui 
bekernč, geras biznis, išdirbtas per 
daug metų. Priežastis pardavimo— 
turiu du bizniu. 918 Lincoln Avė., 
Rockford, UI.

Musięal instrumento
Muzikos Instrumentai

GROSERNfi ir bučemė, gera vie
ta, 3 ruim.nl su furničiais. Rendos 
$45. Tur būt greit parduota, nes 
savininkas numirė. 6137 Wentworth 
Avenue.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VUaa darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas piKtomis kainomis. Tat 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma

525 
>15 
$10

musų apielinkių Dental Ofiaų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St.
Dantų Beta, ui H 

•etaa______________________
•etas___________________ _
•etaa____  —

>12.60 
>7.60 

♦6

>6
>6
>6
>1
Itvalymas dantų

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
GerlaugH aukiilnla darbai ai H 
Geriausios AukiHnfts Orowm __ >2.60
Geriausi Auksiniai Fillinri __  >2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ >2.60 
Alloy Fillinrs >1 
Sidabrinai FlUnri  ftOo 

’  60c
Šių kalnų netraukite muaų dldžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS |iteUtaa 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pre«. 

320 South State St. 
Phone Hurriion 0761

G E B R. Naujienų skai

tytoj os ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 

eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a v H enoi e.

Į CLASSIFIED APS.]
I

EducationaI
____________ Mokyklos

—

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vineennes 3932

Business Service
Biznio^Patarnayimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

.L S. RAMANČIONIS, Sav.

tt.

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 
darbą mieste. Kedzie 5111,

CH. SYRT0WT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPEHTAS 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.

S2 —- patarnavimų ------ $2 .

Stewart 2952
po d vai vakare Englevool 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4120

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus | du metus išmokėji
mais. UžganCdinimns garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PASKOLA namų navininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bklg., 128-30 No. Wells St.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ 
S. J. SERAFINSKI
2549 Milwaukee Avenue 

Tel. Albany 6369

TURIU PARDUOT juojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. 'vood St. 

Irnos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASI’'()BD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

PARDAVIMUI Saliunas arba pri
imsiu partnerį arba partnerką. At
sišaukite 4222 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė. 
Turi būt greit parduota, savininkas 
serga. 1733 So. Halsted St.

PARDUOSIU bučesnę ir grosemę. 
Priežastis—išvažiuoju iš Chicagos. 
4201 So. Maplewood Avė.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas Šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 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 loto bile 
bungalow arba fiatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654

Personai
_________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnų užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

BELSEMENTO pratuštinimo par
davimas, išparduodam už mažiau 
negu kaštuoja. Radio $50, Phono- 
grafai $10. Visi modemiški, garan
tuoti. Ijengvi išmokėjimai.

MID WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

BUČERNE ir grosernė parsiduo
da lengvais išmokėjimais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Priimsiu 
lotą arba automobilį į mainus.

Kreipkitės:

2901| S. Emerald Avė.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė. 

Pn’..'Tade 9600

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

For Rcnt
PIGIAI parsiduoda 2 kėdžių bar- 

bernės pilnas įrengimas—fixtures.
2956 W. Van Buren St.

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė, labai gera vieta, daranti ge
rą biznį. Parduosiu už pinigus ar
ba mainysiu ant miržo namelio, ar
ba priimsiu gerą žmogų j partnerį. 
Priežastį patirsit ant vietos.

3953 So. Rockvvell St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį 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—Sulesmen Training 
School, 301 Gossąrd Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago,) III.

MARQUETTE MANOR 
Rendon Storas 40x27 geras, dėl Drug 
štario arba dėl kitokio biznio. Ren- 
da pigi. Randasi kampas S. W. Ar- 
tesian ir 69th gatvės.

Savininkas
2437 West 69th Streeet

PARDAVIMUI Soft Drink Par- 
loris, geras, pelningas bizųis; ilgas 
lysas. Parduodu, nes turiu du biz
niu. 3434 So. Wood St.

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau- 
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacold 8042,

REIKALINGAS kriaučius 
jaus, 4250 W. 63rd St.

tuo-

MUMS reikia 5 lietuviškai kaiban- 
kalbanti vyrai. Nuolatinės įplaukos 

j $35 į savaitę ar daugiaus. Atsišau--
• kit nuo 9 iki 11 Vftl. ryto.

325 W. Monroe St.
2 fl. East Side of Building, 

klausk Mr. KUSNER

ONTEIRNATIONAL 
INVESTMENT 
COIRPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Va nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes slco- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa- 
tarnavimas.

HELBERG BROS,
Room 607

192 N. Clark St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

IŠRENDAV1MUI gražus 6 kam
barių flatas, garu apšildomas, iš- 
renduojama už $60 j mėnesį. Kreip
kitės Beck’s, 3323 S. Halsted St.'

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir delicatessen krautuvė, taipgi ta
bokos, ice cream. Yra Pop Com 
mašina. Daro gerą biznį, ^šale mo- 
ving pieture show. Tunu greit 
parduoti, apleidžiu miestą. Nebran
giai. 5346 Wentworth Avė., Tel. 
Yards 1311.

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3236 W. 55th St. Republic 4170

RENDON 4 kambariai, šviesus, 
moderniški. Labai geras butas.

1813 So. String St.

Furnished Rooms

PARSIDUODA grosernė ir sal
dainių krautuvė. Labai geroj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas. Pigiai. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

4610 So. Marshfield Avė.

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, genam stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

RENDON švarus kambarys vie
nam vaikinui. Furnace šildomas. 
6000 So. Aberdeen St. Tel. Engle- 
wood 8Q93.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina ir trokas. Daro gęrą biznį. Ber
genas greitai parduodant.

1750 W. 63rd St.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalow; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
Vi bloko iki Marquette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stewart 1771—4005.

2 PATYRĘ yrai beiliavymui po- 
perų, vienas vyras darbui prie ge
ležies sandelio. Central Paper Stock 
Co., 2426 N. Robey St.

VAIKINAS arba vyras reikalin
gas dėl dirbtuvės darbo, ateikite 
1855 W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS kriaušius 
senų ir naujų drabužių.

718 West 18th Street

prie

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti i 
auksinių daiktų krautuvę. Atsišau- 
kit: PETER NOVER, 4138 Archer 
Avenue.

MUMS reikia5 lietuviškai kalban
čių moterų.. Nuolatinės įplaukos $35 
i savaitę ar daugiau. Atsišaukite 
nuo 9 iki 10 vai. ryto.

325 W. Monroe St.
2 fl. East Side of Building 

Klauskite MR. KUSNER

' REIKIA patyrusių moterų 
tąvimui skudurų. Nuolatinis 
bas. Ateikite prisirengusios 
ti. 1460 So. Jefferson St.

sor- 
dar- 

dirb-

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kulnį,. Parduodame kaldras, karpe- 
tUs, kCdes, penius ii- t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PARDUOK ar mainyk savo se- 
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2483 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

JAUNA pora parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
3 šmotų frieze parlor setą, du kar- 
petus, valgomojo kamb. setą, 4 šmo
tų miegruimio setą, 2 lempas, da- 
venport, veidrodi, paveikslus, indus 
ir 1.1. Verta $3,000, parduos už 
$550. Užmokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai. Winner, 8228 
Maryland Avė., 1 apt., vienas blokas 
i rytus nuo Cottage Grove Avė. 
Phone Stevvart 1875.

PARDAVIMUI namų rakandai, 
komoda ir dvi lovos. Pigiai, greitai, 
nes apleidžiu vietą. Marta Nakro- 
šius, 3200 Lime St,

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950
1927 Buick sedan 5 pas.............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $895 
1928 Pontiac sedan naujas   $750
1927 Chandler luke nauias ....... $700
1928 Essex sedan, kaip naujas $700
1927 Pontiac Roadster ........... $495

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 daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti "gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais. su 
spare tire ir su. parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “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 
mos jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

KAS NORITE 
daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilį 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

Miscellaneous for Sale
Įvalrl1*

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonius pančlakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos 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. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

PIETINES Ilinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036. 1

PARDAVIMUI Flint 55 sedan. 
Model 1926, gerame padėjime, labai 
pigiai.

Parduodu kukninį pečių Combina- 
tion, visai mažai vartotas, parduo
siu už pusę kainos. 10519 Lafayette 
Avė., Roselande.

BARGENAS. Parsiduoda biliardi
nė. 1740 W. 47th St.

Keal Estate f or bale
Namai-žemė Pardavimui

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street
Tel. Monroe 0426

Vardas .................................................
Adresas ......................... ....................

Telefonas .............................................

EXTRA MAINAI

Išsimaino puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 Storai, 6 fla- 
tai, extra lotas ir 2 karų garažais. 
Namo kaina $55,500 arba mainysiu 
ant didelio privaČio namo, gasoli- 
stoties, garažo, hardware Storo, biz- 
niavų lotų ar ant geros farmos.

Išsimaino apinaujis 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $18,500 arba 
mainysiu ant farmos ne paisant val
stijos, arba ant bizniavo namo su 
bizniu.

Išsimaino 2 namai, 1 mūrinis 5 
ir 6 kambarių, kaina $8,300.

Antras medinis namas po 4 kam
barius, kaina $5,500. Mainysiu tuos 
namus ant didesnio namo nepaisant 
apielinkės, namas gali būt ant Town 
of Lake. Su virš minėtais reikalais
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Tik 6
$1,000 PELNO

Ant $1,000 investmento. Tikri 
pinigai šiuose namuose, Pilnai 
verta ištirti. Pasivažinedamas 
atsivesk ir savo šeimyną. Įėji
mas dykai. Pamatyk musų pa
vyzdinį namą. Tai gražiausias 
namas, kokio jau senai nesate 
matę.

Atdaras apžiūrėjimui 9 v. ry
to iki 9 v. vak. kasdie. 2800 
bloke prie North Mobile Avė. 
Važiuoti Diversey Avė. j vaka-
rus iki 6300.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pensacola 5900—8200

Avenue 4836

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 'flatų namo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tile sienos maudynėj, 
arba mainysiu i lotą.

Phone Republic 1145 
Prospect. 3502

2451 W. MarąueĮte Rd.

TIKRAS bargenas $1000 mažiau. 
2 flatų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 į mėn. Įplaukų. 1841 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica
go, III. Tel. Wentworth 9351

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Cravvford Avė. $19,500. 
šauk Tel. West 5080.

$1,000.00 PINIGAIS 
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
moderniška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

BEVERLY HILLS 
Beverly Kilis Namas 

9833 Longwood Drive
Pardavimui 6 kambarių, presuotų 

plytų; 3 miegamieji viršuj, maudynė 
ii* dideli atdari porČiai, užtektinai 
klozetų, Kratė -viename mieK-
kambary. Geros dideles viftkos. 3 
kambariai apačioj ir dideli uždaryti 
stiklais ir sieteliais porčiai. Grate 
gyvenamajam kambary. Al kovės j- 
ėjimas. Dideli priekiniai porčiai su 
sieteliais vasarai. Beismentas po vi
su namu. Toiletas, anglių sandėlis, 
veik naujas furnasas, karšto van
dens šiluma. Visas namas geroj 
tvarkoj. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. Nėra skolų. Galima matyti 
kasdie, išimant ketverge po piet ir 
nedėlios rytais. Garažas sutalpina 
vieną karą, bet lengva perdirbti, kad 
tilptų trys. Del platesnių žinių pa
šaukite p. Stevvart—biznio telefonas 
Harrison 9566, namu telefonas Be
verly 2822.

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Storas, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu Šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metu senas, parduosiu arba mai
nysiu. walter j. paul; 3236 w. 
55th St. Phone Republic 4170.

ruim.nl



