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Voldemaras Uždarė Kleri- 
^kalii Dienrašti “Rytą”
Laikraštis uždarytas vienam mėnesiui. — 

Dr. Bistras, “Ryto” redaktorius, kuris 
buvo padėtas kalėjime, dabar paleistas.

RYGA, lapkr. 1. [Chica
go Tribūne Press Service]. 
— Dr. Bistras, buvęs Lie
tuvos ministeris pirminin
kas krikščionių demokratų 
valdžioje, kuris andai buvo 
uždarytas kalėjime dėl ne- 
sumokėjimo pabaudos už 
apsilenkimą su karo cenzū
ros patvarkymais, dabar ta-*

po paleistas.
Diktatorius Voldemaras 

betgi nutarė uždaryti D-ro 
Bistro redaguojamą krikš
čionių demokratų dienraštį 
“Rytą” vienam mėnesiui, be 
to dar išieškoti 300 litų pa
baudos pinigais. “Rytas” 
kaltinamas dėl skleidimo ta
riamai neteisingų žinių.

Vokietijos geležies i Franci ja atidaro du-1 
pramoninkai uždaro ris penkiems katali-i 

savo fabrikus kų ordenams
. fiueDIUCHSHAFEN, Vokie-

Apie 250,000 darbininkų Vienuolynų turtai ne-. tija/ lapkr. i. — Vokiečių di- 
išmetama iš darbo i bus bažnyčiai grąžinti rižablis “Graf Zeppelin” par-

BEBLYNAS, lapkr. 1. — Vo
kietijos geležies fabrikų savi
ninkų sąjunga nutarė uždary
ti visas savo Įmones, tuo bū
du išmesdama iš darko apie 
250,(MM) darbininkų.

Ginčai tarp samdytojų ir dar
bininkų kilo dėl algos. Darbi
ninkai reikalavo truputi dau
giau algos, bet fabrik minkai 
reikalavimą atmetė.J ginčą įsi
maišė darbo ministerija, kuri 
išsprendė, kad darbininkams 
butų padidinta alga 4 nuoš. 
Darbininkai sprendimų priėmė, 
bet fabrikminkai atsisakė mi
nisterijos sprendimo klausyti.

Vyriausybė dabar pareiškė, 
kad arbitražo sprendimas yra 
priverstinas, o tai reiškia, kad 
šalis, atsisakiusi klausyti, bus 
laikoma atsakinga prieš įstaty
mus.

| fabrikininkų nutarimų už
daryti savo įmones Vokietijoje 
žiūrima kaip į be galo rimtų 
dalyką. Laikraštis Vossische 
Zeitung, pav., sako, kad me
talurgijos viešpačių žingsnis 
esųs lygus jų paskelbimui ka
ro ne tik darbininkams, L?t ir 
pačiai valdžiai.

Tuo tarpu darbininkų vadai 
išleido atsišaukimų, graudenda
mi kiekvienų laikytis ramiai, 
ir pareikšdami, kad jie pasiti
ki, jogei valdžia sugebės pri
versti samdytojus klausyti įsta
tymų.

Zeppelinas pargabeno j 
Vokietiją 101,680 pašto 

siuntinių
\VASHINGTONAS, lapkr. L 

— Pašto administracijos žinio
mis; dirižablis “Graf Zeppelin” 
kelionėje per Atlantą atgal i 
Vokietija išsigabeno viso labo 
101,680 pašto siuntinių, kurių 
49,745 buvo laiškai konvertuo
se, o visa kita — atvirukai. 
Visa pašto siunta svėrė arti 
toną svorio.

Garlaivio ir karo laivo 
susidūrimas

SAN PEDRO, Cal., lapkr. 
L — Garlaivis Leikanger, ką 
tik išplaukęs iš uosto į atvi
ms jūres kelionėn į Buenos 
Aires, susidūrė su Jungtinių 
Valstybių karo laivu Maryland.
žmonių niekas nenukentėjo, ta- — Prekių traukiniui užgavus
čiau garlaivis buvo sužalotas netoli nuo čia automobilį, bu- stijoj, Brazilijos teritorijoj, jvy- 
ir turėjo grįžti atgal j uostą! vo užmušti trys juo važiavę | kusios kautynės tarp Paragius 
dėl remonto. ,( asmenys. jos ir Bolivijos kareivių.

PARYŽIUS, lapkr. L 
Laukto ministrių kabineto 
krizio dėl skirtumo pažvalgų 
bažnyčios klausimu neįvyko.

Vyriausybė, kaip girdėt, va-1 
karykščiame savo posėdy nuta
rė, užuot grąžinus konfiskuo
tus vienuolynus ir jų buvusias 
nuosavybes visiems katalikų 
bažnyčios misionierių ordenams,; 
leisti tik penkiems didžiuliams J 
ordenams- grįžti į Francijų.

Vokietija proporiuo- 
ja visai panaikinti 

mirties bausmę
BERLYNAS, lapkr. 1. — 

Reichstago [Vokietijos parla-į 
mento] teisių komisija išbrau
kė mirties bausmę iš naujo 
baudžiamųjų įstatymų projek-i 
to.

Įstatymo sumanymas, kuriuo | 
projektuojama krtmnlrialistus ' 
sterilizuoti, atiduotas subkomi- ( 
sijai apsvarstyti.

Distrikto prokuroras 
inkriminuotas dėl 

korupcijos
______________________________

LOS ANGELES, Cal., lapkr. | 
1. - Los Angeles kanntės • 
grand jury inkriminavo dis
trikto prokurorą, Asą Keyes, 
dt 1 korupcijos ir nedoro elge
sio einant savo tarnybos parei
gas-.

Grand jury pareikalavo, kad 
Asą Keyes tuojau butų paša
lintas iš distrikto prokuroro 
vietos, o bylą perdavė Aukš
tesniajam teismui.

Studente užmušta, 5 su
žeisti auto kolizijoj

DAVENPORT, la., lapkr. 1. 
—’ Sunkiam motoriniam veži
mui užgavus jų automobilį, 
Wanda Wolf, 17 metų am
žiaus, Davenporto vidurinės 
mokyklos studentė, buvo už
mušta, o penki kiti jos moks
ladraugiai buvo rimtai sužei
sti.

TRYS ASMENYS TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

HICKORY, N. C., lapkr. 1.

Kaliniai “pašventino” 
prohibicininkus

30 rimbų
I' — t. _

MUNCIE, Ind., lapkr. 1. — 
Kanntės kalėjime, kuriame bu
vo uždaryti du nusikaltę pro- 
h i Iždininkai, Anti-'Saloon Ly

gos agentai jie gavo nuo ki
lti kaliniu perti.

Keliniai padare teismų J nu- 
sprerdč prohibicinlnkus nu
bausti plakimu už “įsilaužimų 
į ketėjimų,” ir tuojau abiem 
įkrėtė po trisdešimt rimbų.

Piohibicininkai Edwin JL 
Devlin ir Wayne Lucas pakliu
vo j kalėjimų dėl to, kad sava 
ranka veikė kaip prohibicijos 
šnipai, neturėdami tam vyriau
sybės leidimo.

Zeppelino dirižablis
parskrido namo

Kelionę atgal per Atlanto van 
denynų sukeliavo per 69 va 
landas

skrido namo į savo stotį Frie- 
drichshafeue šiandie kaip 7:06 
ryto [12:06 ryto Chicagos laik
rodžiu].

Išskridęs iš Lake Įniršto, N. 
J., anksti pirmadienio rytų, di
rižablis ši kartų savo kelionę 
per Atlanto vandenyną sukelia
vo per 69 valandas.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

J----- - n i-

Daug užmuštų kautynėse tarp 
maištininkų ban6is ir fede
ralinės kariuomenes

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
1. — Didelė klerikalų maišti- 
linkų banda vakar vėl puolė 
Atotorilco miestų, Jalisco val
stijoje, ir susikirtime su fede
ralinė kariuomene daug abie
jose pusėse buvo užmuštų.

Pasak pranešimo, kautynės 
traukusios per devynias * valan
das, kol pagaliau fcderalams 
atėjus pagalba iš Guadalajaros 
ir maištininkai buvo priversti 
bėgti. Apielinkė buvus nuklota 
užmuštaisiais.

Areštavo merginą, kam 
bandė pabučiuoti 

vaikiną * -----
MEMPH1S, Tenn., lapkr. L 

— Miss Evelyn Lanier, 21 me
tų amžiaus mergina, pateko į 
teismo rankas dėl to, kad ji 
bandė pabučiuoti vaikinų De\v- 
ey Woodsą. Bet ir patsai 
Woods atsidūrė teisme dėl to, 
kad jis parmušė merginų ant 
žemės, kai ji bandė jį bu
čiuoti.

Rezignavo J. V. amba
sadorius Anglijai 

Houghton
WASHINGTONAS, lapkr. 1. 

— Rezignavo iš savo vietos 
Alanson B. Houghton, Jungti
nių Valstybių ambasadorius 
Anglijai. Prezidentas Voolidge 
jo rezignaciją priėmė. 

t

Paruguajiečių ir boli- 
viečių susikirtimas

RIO DE JANEIRO, Brazili- 
ja, lapkr. L — Iš Sao Paulo 
praneša, kad Matto Grosso Vai

[Atlantic and Pacific Photo)

Katsuji Debuchi, naujasis Japonijos ambasadorius Ameri
kai, su savo šeima, šiomis dienomis jis atvyko į Washingtoną.

Užgynė prohibicijos 
sargapis nešaudyt

Kanados pusę
WASH1NGTONAS, lapkr. 1. 

— Valstybės departamentas pa
galiau išleido įsakymą, kuriuo 
užgina pakraščių sargybai, pro
hibicijos ir kitiems ginkluo
tiems valdžios agentams, ope
ruojantiems išilgai Detroito 
upės, nešaudyti per sieną į 
Kanados pusę,, gaudant svai
giųjų gėrimų ir kitokią kon- 
rabandą.

Įsakymas išleista po to, kai 
Kanados vyriausybė padarė 
stiprų protestų prieš panašius 
Jujngtimių Vajlstylbių agentų 
šaudymus, dažnai statančius 
pavojuje kanadiečių gyvybę.

Šovė Lenkijos kon
sulą Prahoj; šovikas 

apsirikęs
PRAHA, čechoslovakija, lapkr. 

1. — Į generalinį Lenkijos kon
sulų Praboje, Lubatoževskį, bu
vo paleistas šovinis, liet ne
kliudė.

šovikas, ukrainietis Aziuk, 
buvo suimtas. Aziuk prisipa
žino, kad jis tykojęs nušauti 
Lenkijos ministerį čecboslova- 
kijai, tik padaręs klaidą, palai
kydamas Lubatoževskį minis- 
teriu.

Tėvas ir duktė užmušti
CAMDEN, N. J., lapkr. 1. 

— Traukiniui sudaužius čia au
tomobilį, buvo užmušti du as
menys, tėvas ir duktė.

Cbicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus; šalčiau; 
stiprus žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 46° ir 51° F.

šiandie saulė teka 6:23, lei
džiasi 4:44. Mėnuo teka 8:27 
vakaro.

Vengrai veja lauk 
Chicagos Tribūne 

korespondentą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

lapkr. 1. — Vengrijos vyriau
sybė įsakė ištremti iš vengrų 
iemės Bruną. Heiligų, Berlyno 
Vpssisehe Zeitung ir kartu Chi
cagos Tribūne korespondentą 
Budapešte. Vyriausybė kaltina 
jį, buk jis savo pranešimuose 
perdėjęs, rašydamas apie anti
semitines vengrų studentų 
riaušes.

Manoma betgi, kad tikroji 
korespondento išvijimo priežas
tis buvo ta, kad savo prane- 
,.muose korespondentas visai 
t virai rašė apie vedamas in- 

trygas dėl Vengrijos sosto. Hei- 
lig yra Austrijos pilietis.

IŠ DARBO LAUKO
Indianos angliakasiai priėmė 

naują algų sutartį

TERRE HAUTE, Ind., lapkr. 
1. — Visuotiniu balsavimu, 
United Mine Workers <5f Ame
rica 11-to Distrikto angliaka
siai nutarė priimti naują algų 
kontraktą, kuris buvo padary
tas tarp unijos algų komisijos 
ir kasyklų savininkų.

Balsavimo rezultatai buvo: 
7,267 už priėmimų, 4,469 
prieš.

Einant naujaja sutartim, an
gliakasiams bus mokama $6.10 
dienai. ■

Rinkimai Nakaraguoj 
ateinantį sekmadienį i--------  i

MANAGUA, Nikaragua, lapkr. 
L — Ateinantį 'sekmadienį, lap
kričio 4 dienų, Nikaraguoj įvyks 
visuotiniai rinkimai. Balsavimų 
tvarkos žiūrės Jungtinių Val
stybių jūreiviai ir Nikaraguos 
nacionalė gvardija.

Chicagos aviatorius žu
vo aeroplano liepsnose

RANTOUL, III., lapkr. 1. — 
Vietos Chanute aerodrome, jo 
aeroplanui nukritus žemėn ir 
užsidegus, /Ugny žuvo aviato
rius Julian Farwell, chica- 
gietis.

Gina kad Caikovska 
nesanti caraitė

Buvę caro valdininkai raporte 
Kirilui sako, kr. d ji esanti 
prigavike

PARYŽIUS, lapkr. 1. — Kon- 
stantin Savič, buvęs valstybės 
gynėjas Petrograde, ir admiro
las Aleksandras Brigger, buvęs 
juros mokyklos Petrograde ko
mendantas, savo raporte did- 
kunigaikščiui Kirilui, preten
dentui į Rusijos carų sostų, 
sako, kad Mine. Čaikovskaja 

. nesanti buvusio caro Nikalo- 
jaus duktė, didkunigaikštytė 
Anastazija.

Savič lankėsi Berlyne ir ma
tėsi su gydytojais, gailestingo
mis seserimis ir pacientais li
goninės, kurioje Mme. Čaikov
skaja buvo gydoma, taipjau 
su daugeliu buvusios caro aris
tokratijos narių. Visi jie saką, 
kad Mme. čaikovskaja nesanti 
caraitė, bet prigavike.

Areštai dėl prigavingos 
registracijos New 

Yorke
. NEW YORKAS, lapkr. L — 
Grand jury, kuris veda kvo
tą ryšy su susektomis priga- 
vystėmis balsuotojų įsiregistra- 
vime ateinantiems rinkimams, 
ligšicl inkriminavo daugiau 
kaip 160 asmenų. Manoma, kad 
iki. savaitės galo bus inkrimi
nuota nemažiau kaip 200 žmo
nių.

30 arabų apako, 3 mirė 
nuo avienos

JERUZOLIMAS, Palestina, 
lapkr. 1. — Arabų Ras Akmar 
kaime staiga, be jokios regi
mos priežasties, trisdešimt gy
ventojų apako, o trys mirė. 

Tyrinėjimas parodė, kad visi 
nukentėjusieji valgė avienos, 
pirktos iš vietos mėsininko.

Čiango Kaišeko žmona 
Kiny valdžios narys
NANKINAS, Kinai, lapkr. L 

— Mme. Čiang Kaišek, Kinų 
prezidento gen. čiang Kaiše
ko žmona, tapo paskirta įsta
tymų leidžiamosios įstaigos ko
miteto nariu. Ji yra pirma mo
teriškė, patapusi Kinų vald
žios nariu.

Ontario turi gero pelno 
iš svaigiųjų gėrimų
TORONTO, Ont., Kanada, 

lapkr. 1. — Įvedus svaigiųjų 
gėrimų pardavimo kontrolę, 
Ontario provincijos valdžia per 
pirmus metus, pasibaigusius 
spalių 1 dienų, turėjo gryno 
pelno 8’Zj miliono dolerių.

Kanados aviatorius 
užsimušė

CAMP BORDE, Ont., lapkr. 
1. — Aviacijos oficieras A. 
Reynolds užsimušė, o jo pasa- 
žierius skaudžiai susižeidė jų 
aeroplanui nukritus čia ir su
sikūlus.

Graikų tramvajų darbi
ninkų streikas baigtas

. • L ' \ 'i’

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 1. 
— Tramvajų darbininkų strei
kas Atėnuose ir Pirejuje pasi
baigė, samdytojams išpildžius 
kai kuriuos streikininkų reika 
lavimus.

Lietuvos žinios.
Kada bus galutinai 

įrengta kanalizacija 
Kaune

KAUNAS. — Kauno miesto 
valdyba ruošia finansinį savi
valdybės planų, kuriame, be ko 
kito, numatoma jau 1931 mt. 
galutinai pabaigti kanalizaci
jos darbus. Vandentiekis bu
siąs pabaigtas 1930 mt.

Kanalizacija miesto savival
dybei jau duodanti metams, 
200,(MM) litų pajamų. Dabar
prie kanalizacijos daugiausiai 
prisijungia: valdiški ir naujai 
statomi namai. Savivaldybė 
projektuoja už kanalizacijos 
naudojimąsi sumažinti mokestį 
iki 25%.

Dabar miesto valdyba pra
dės derybas su vyriausybe iš
gauti 500,(MM) litų paskolos ka
nalizacijos ir vandentiekio dar
bams pabaigti.

Nubaustas už išeikvoji
mą kredito draugijos 

pinigų
KAUNAS. — Kauno apygar-* 

dos teismas Kėdainiuose Grin
kiškio smulkaus kredito drau
gijos reikalų vedėjų Mečislovų 
Butkevičių už išeikvojimą 9,- 
(M)O, lt. ■— tos draugijos pini
gų, naudojant suklastotas* pa
jamų orderių knygutes, nutei
sė kalėti ketverius metus sun
kiųjų darbų kalėjime ir paten
kino draugijos ir privačių as
menų civilinius ieškinius.

Kurtavėnų “Adomas” 
laimėjo lažybas

ŠIAULIAI. — Šiaulių taikos 
teisėjas sprendė Kurtavėnų 
valse, dviejų gyventojų bylą. 
Mendelis ir Rožanskis — kir
to lažybų iš 100 litų. Mende
lis susilažė, kad atlaidų dieną, 
kai bus daug žmonių, jis nuo
gas parbėgsiąs iš savo kaimy
no namo. Bėgsiąs gatve, kur 
vaikšto žmonės.

Sutarta dieną Mendelis savo 
pažadus įvykdė ir laimėjo 1OO 
litų, bet Rožanskis, gailėdama
sis KM) litų, patraukė Mende- ‘ 
lį teisman už “nedorų” elge
sį..

Teisėjas nuogąjį “sportinin
kų” išteisino ir pripažino jf lai
mėjusį 100 litų.

Originali vagystė
VIRBALIS. — šio mėn. pra

džioj Virbalio mieste iš pil. 
Šmclerio Joselio gyvenamo na
mo nežinomi piktadariai pet 
langų išnešė rašomąjį stalą. Sta
las iš ryto buvo rastas užmie
sty visiškai sudaužytas ir iš 
jo išvogta 3000 lt. aukso, si
dabro daiktų ir kitokių bran
genybių. šiomis dienomis poli
cija sulaikė toj vagystėj įta
riamus Virbalio gyventojus 
Springį, Stankevičienę ir Stan- 
kėvičaitę. Visi jie tardant kal
tais prisipažino.

Dalis išvogtų pinigų ir daik
tų surasta ir grąžinta nuken
tėjusiam.

Pabėgo kalinys
KAUNAS. — Spalių 9 d. iš 

9 forto pabėgo Kauno sunkių
jų darbų kalėjimo kalinys Na
vickas Antanas. Navickas už 
įvairius prasikaltimus Kauno 
apygardos teismo buvo nuteis
tas 8 met. ir 8 mčh. ka
lėti.

Pabėgęs kalinys kriminali
nės policijos ieškomas.
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niekas kitas jo turinio negalė
jo žinoti — be to, jog aš visą 
laiką buvau šalia Durovo, atsi-

vaizduojasi sau pradžioj dalį 
grindų, kur eina į stalą, paskui- 
stalo kojas, staldengę ir paga
liau knygą. Po kiek laiko šuo 
ima nerimastauti ir veržiasi iŠ 
eksperimentatoriaus rankų. Eks
perimentatorius jį paleidžia, ir 
jis greit atlieka tai, kas buvo 
sumanyta.’

štai vienas labiausiai charak
teringų bandymų, kuriuos pats 
VI. Bechterevas aprašė. “Mano 
pasiulymu, bandymas turėjo bū
ti toks, šuo po tam tikros į- 
taigos veiksmų turėjo užšokti 
ant vienos iš kėdžių, kurios sto
vėjo užpakaly šuns paliai kam
bario sieną, paskui užšokti ant 
greta stovinčio apvalaus staliu
ko ir-pasistiebęs ant paskutinių
jų turėjo brūkštelti pirmutine 
koja didelį portretą, kurs ten, 
viršuj to staliuko, kabėjo. At
rodė, kad šis sudėtingas veiks
mas negalės būti įvykdytas. 
Tačiaus, po keleto sekundžių į- 
prastų susikaupimo ir žiūrėji
mo į šuns akis veiksmų, šuo 
nušoksta nuo kėdės, greit bėga 
prie kėdės, kuri stovi paliai sie
ną, paskui greit užšoksta ant 
apvalaus staliuko ir, atsistojęs 
ant paskutiniųjų kojų, paliečia 
savo dešiniąja koja portretą. 
Turint omenyje, kad bandymas 
buvo įvykdytas jo turinį tik 
mudviem su Durovu težinant—

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Aptarnauja industrinę apygar
da j pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies-

4639 So. Ashland Avė
CHICAGO, ILL.

W1CKER P ARK SVET
2040 West North Avė.

L,F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd

1618 West 18-ta Gatvė

2l~llour Fre- 
</uont Service— 
C.onvenient 
Staliaus -
Conneeting Motor 
Coach Lines

1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, duo 6 iki 7:80 vakaro, 
*Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

nuo Cr 
upės Klonyje.
Lombard 
Vilią Park 
Eimhurst . 
VVestmore 
Warrenville 
West Chicago 
Wayne

(Tęsinys)
Brugmanso bandymuose turim 

pavyzdžius, kaip veikiant betar
piškai tolumoje kitam žhiogui 
sukeliama tam tikri judamieji 
procesai. Bet dar įdomesni ir 
musų klausimo gvildenimui la- 
,bai svarbus bandymai, kur ban
domajam buvo įteigiama arba 
“siunčiama bei perduodama“ tie 
ar kiti regėjimo objektai 
tam tikri piešiniai, žodžiai, skait
mens ir t. t. Iš daugelio šios 
rųšies padarytų bandymų apra
šysim Karolio Bruko darbus 
(Berlynas, 1925 met.).

Tiems bandymams iš anksto 
paruošdavo (pats eksperimenta
torius) gana daug štrichinių 
piešinių, atvaizduojančių įvairius 
paprastus daiktus, geometrines 
ar simbolines figūras ir tt. Ban
domieji asmenys būdavo lengvai 
hipnotizuojami žmonės, ne vy
resni kaip 20 metų amžiaus. 
Bandymų tvarka ir eiga buvo 
šitokia. Bandomąjį arba, daž
niausiai, du banduomuoju sodina 
už atskirų staliukų taip, kad vie
nas antro negalėtų matyti. Ant 
stalo padeda ]x) vieną lakštą po
pieriaus, Bandomiesiems siūlo 
“atsisakyti nuo savo minčių“, 
tariant, įsiteikti sau “sąmonės 
tuštumą“ ir tik, jei iškiltų ne
laukti ir aiškus vaizdai, vadinas, 
tik tuomet nupiešti juos popie
tyje arba aprašyti žodžiais. Da

lis bandymų buvo daroma su už
hipnotizuotais asmenimis, o ant
ra dalis su budinčiais. Tačiau ir 
vienu ir antru atveju asistento 
ar paties eksperimentatoriaus 
jie buvo uoliai stebimi ir jų el
gimasis sekamas. Eksperimen
tatorius, atsistojęs su kartono 
ekranu rankose už bandomųjų 
nugaros, ima akiploti! kokį pie
šinį, deda jį į savo kartoną ir 
ima fiksuoti jį akimis, stengda
mas tą vaizdą “perduoti“ (įteig
ti) bandomiems. Bandymų me
tu stengiamasi pašalinti, o suve
dant rezultatus — atskaityti vi
sokias galimas klaidas, pav., 
“perduodamojo“ piešinio atšvai
stąs veidrodyje ar eksperimen
tatoriaus akyje, koks nesąmo
ningas fiksuojamojo daikto šna
bždesys ir 1.1.

Šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų-Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites tuojau pradėti rengtis į 
šį gražiausi ir didžiausi Naujienų Maska
radą. NAUJIENOS.

taip ir jo šunį ir nieko ypatin
go negalėjau pastebėti, kuo ga
lima butų buvę išaiškinti šuns 
veiksmus, vadinas, šuns užda
vinio išpildymą, tai po visa ši
to neteko abejoti, kad' šuo, 
esant tam tikroms sąlygoms, 
gali atlikti įvairius, kokius tik 
nori veiksmus, jei tik jie iš vi
so yra šuniui įmanomi.“

(Bus daugiau)

Tiesioginiai j gražiausius prie 
i vakarus 
Fox

Greiti plieniniai traukiniai, akiueniiuiN iwb gintas ke
lias. patyrė ir mandagus traukinti/ aptarimu tojai, diiug 
patogiu stoėiu, *41 \aiaiuiu tankiai vulgftėiojanėiijį 
traukiniu aptarnavimas, reguliari susijungimui su po 
visa sali vulKšdoJaiiHij Iiiisų keliais, valgomųjų Ir 
parlur-observotion kari/ patarnavimus —• tai yra pui
kus aptarnavimus elektt rjnlu traukiniu, operuojančiu 
iš eiilcagos viiiiirmiesčio i visur, kur tik Jus pauo-

Motoriniai Husai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Bcnton Harbor 
St. Joseph 
Rridgman , 
Sawyer

Remdamasis šiais bandymais 
VI. Bechterevas prieina išvadą, 
jog žmogus savo mintimis gali 
veikti gyvulių elgesį.

Bandymus darė šitaip. Bandy
mų dalyviai sugalvoja kokį už
davinį, pav., šuo turi užšokti ant 
stalo ir dantimis nutverti ten 
gulinčią knygą. Po to įleidžia 
šunį į kambarį. Eksperimenta
torius rodo šuniui užšokti ant 
kėdės; čia, laikydamas abiem 
rankom jo galvą, fiksuoja jo a- 
kis savo žvilgsniu ir susikaupęs

Į VISUR
Chicagos Apygardoje

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
zaminavimas atidengs jusi 
sveikata jums sugry

NEDELIOJ 
Lapk-Nov.25, ’28,5 v. popiet

Lithuanian 
JRCHESTI
■+■ FOLIO •

, NO.2

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545

Iš Kenosh 
na j Powers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakos ir 
Lake Geneva.

Dept., Central S280, dėl pilnų informacijų

šiaurinį 
kokie Klonį.

Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
VVinnctka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais bosais .susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

rniesčius 
cagos ir
Aurora 
Elgin 
Batavia 
Geneva 
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn
Motoriniai busai susijungia per 
VVestern Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La Grange
lh>wners Grove Ontariovilk* 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Oswego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Betarpiškas Sužinojimas
(Prof. L. Vasiljev)

rMumėt i alino) i. švarija — nėra ihilkiŲ, dūmų ur 
vludri/. Atvažiuokit Ir išvuAluokit kala tik norite. 
■Nėra Jokio hiihJkiikII iiio. Htiibdmiiij.il/ hvIi-hi/ i»r pui- 
kliihno rti|H*Hiilo. Jiih gullto imnlHiMiidrli kali/, trau
kini ar motorini būni} dėl vIhuh partijos, Jei norite. 
1‘laiiuodanii kok| nors Išvužluvlnm kreipkite* | mit
inu and Hecreation Bureuu (dykai), kad Jis pagel
bėtų Jums, 7*4 W. Adams Št., Stuto 0080.

Lake Z u r k* h 
VVoodstock 
Northbrodk 
VVauconda 
Gurnee 
Techny 

motoriniai busai

w 4—-J-------- - /r)VA l pa r a i so
ŠCHERE RVILLE^

INLAND LAKĘS

Puikiausias patarnavimas į 
sus miestus ir miestelius 
lei gražųjį šiaurinį ežero 
kraštį ir S
Milwaukee
Racine
Kcnosha
Zion
VVaukegan
Great Lakęs
Lake Bluff
Lake Forest
Fort Sheridan

Reguliariai vaigščjojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake
Channel Lake
McHenry
Antioch
Lake Vilią
Deerfield

CHIC 
HEIGHTS | 
INDIANA 

P4.ZO-R/CK44V OPfMno INTtRliHBAN r.AILKVĄDb 
AforoR coach noursi

BENTON HARBOM0
I ] (YSr jOit-PH

rox
COUNTV 

a. cOvsrsvsiM1

BUFFALO
WtAHD BEACH 
■3MnWaS>HUOSON LAKE'

taip pat padėdavo įr bandomųjų 
hipnotizavimas.

Naudojantis beveik ta pačia 
tyrinėjimo metodika, panašių 
rezultatų buvo gauta ir Lenin
grade.

Iki šiol mes kalbėjome apie 
betarpišką vieno žmogaus sme
genų procesų sužadinimą kito 
žmogaus smegenyse. Tatai, be
rods, atitinka tą prof. Gurvi- 
čiaus išrastų reiškinių atsitiki
mą, kai spinduli ująs ląstelių 
skaldymosi sužadintojas pereina 
(“persiduoda”) į kitą tos pat rų
šies augalą. Bet, kaip matėm, 
prof. Gurvičius nuo tokios “ho- 
moindukcijos“ skiria “heteroin- 
dukcija“, kur vienos rųšies au
galų šaknis veikia visai kitos rų
šies augalų šaknelę. Kyla klau
simas: ar tik negalėtume pritai
kyti šios analogijos ir nervų 
reiškiniams? Ar negalima butų 
kur rasti duomenų bei nurody
mų, kad žmogaus smegenų pro
cesai gali betarpiškai veikti gy
vulių smegenis.

Atsakymu j šiuos klausimus 
gali būti akad. VI. Bechterevo 

Bandymai davė nuostabių re- bandymai su žinomu VI. Durovo 
zultatų. Daug kas bandomųjų Į dresiruotais šunimi (1919 m.), 
piešė tai, ką tuo pačiu momentu *' 
fiksavo savo žvilgsniu eksperi
mentatorius. Rezultatų ilius
tracijai duodame du paveikslė
liu, kurie ne rinkte buvo išrink
ti iš gausios d-ro Bruko kolekci
jos, bet jie buvo paimti taip, 
kaip atsitiko (akiplotu). Įdo
mu, kad bandymai juo geriau 
nusisekdavo, juo intensingiau ir 
emocialingiau tie paveikslėliai 
buvo eksperimentatoriaus suvo
kiami ; bandymų pasisekimui

South Bend 
New CarliftJe 
Hudson Lake
Michigan City EastChicago

Haininond

1
h * x . :< 
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, FAST—
/ JL Comfortable 
CHICAGO Trains

LOOP

naujų ligų. Jei kiti 
mane. Mano pilnas Heg-

___ ____w_____  _ ,______ w lalistą,' kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 101

77X7

■ĘThicagowB 
AURORA and įl GINI
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anglerugštį

TIKRI HUDSON SEAL

Rytoj-Subatoi Tiktai

REIKALINGA

Kent

Ši sankrova uzsi

Yes, These Are Hard Momings to Get <JpTUBBY

92 5 
$15 
>10

neorga 
organi

VbU GOT
'TUOSE*
SKOBS 
OU,YE.T

yra yes'uM,1 
^ES'OM! 
all bot 

owe i

) varnas 
minera-

I AM OP 
AtfDOESSEO 

MOM, 
Al L BŪT 
PUTUk)’

• ON) MY 
<SKOBS )

ii ryto jau nebus galvos 
k atidėjimo, surūgusių vi
durių ar konstipacijos

pa si d a- 
grįžta 

: j orą, 
tan iš kur

daro sukatomis
• I

6 valandą
vakare

Reguliario irExrta 
Didumo

VEIDAS 
pripil-

1 DOMAS—
OJ7 JIE TURI 
Jtikti

Grr1mwiii nuk<«tnli* dttrl.M oi Vi 
35 Geriausios Auksinas Crown« 
>5 Geriausi Auksiniai Flllinga 
>5 Geriausi Auksiniai Tilteliai 
92 Alio: 7 
$1 Hidabrinai 
išvalymas dantų 

šių kalni 
ofise. DIDY 
tai atrai.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WO()LLENS, Preo. 

320 South State 8t.
1‘hone Harrison 0751

$2.50 
$2.50

_ ___ __
Fillings __________________ $1

Fillnra__________ — 50c
_______ 50c 

negausite musų dldžlamjam
3 OFISAS Įsteigtas 23 me-

Tai nėra paprasti išpardavimų kautai, bet augštos 
ryšies, gerai pasiūti pliušiniai kautai geriausios rųšies 
Hudson Seal pliušo, puošniai nutrimuoti kailiu — di
delis “shawl” kalnierius ir rankogaliai parinktinio 
marmink. Pamušalas šių kautų yra tikrai gražus ir 
daug prisideda prie ąbelno šių kautų gražumo. Idealis 
šiltas kautas dėl moteries, kuri pageidauja geriausio. 
Dydžio nuo 36 iki 44 ir extra dydžio nuo 46 iki 52, 
Specialiai Subatoje CRQ 00
tiktai__ ..... ...............    W

Milionai moterų 
Cascarets retkar- 

palaikyti savo skil- 
vidurius veikliais 

nesmagumo 
— jų maž 

reikalingi

nesunaikinama, 
rodos, ji išny

ko, bet ištikrųjų žvakė pasi
keitė, sakysim: j angliarukštj ii 
j vandenį.. Reiškia, vietoj žva
kės gavome anglerukštį ir van
denį, nes buvęs žvakėj vandeni
lis susijungęs su oro deguonimi 
pagamino vandenį, t. y. van
dens garus, o anglis susijungu
si su deguonim
Jei pasverti žvakę ir orą užda
rytoj vietoj, kurioj buvo sude
ginta žvakė, tai pamatysime,

kad tas oras žvakei sudegus 
tiek pasunkės, kiek svėrė pati 
žvakė. Reiškia, niekas nepra
puolė, — žvakė pakeitė savo iš
vaizdą, — grįžo į tas sudėtines 
dalis, iš kurių ji buvo sudėta.

Taip ir su gyvais organiniais 
kūnais. Puvant jiems buvę juo
se organiniai junginiai 
liną j sudėtines dalis ir 
į neorganines medžiagas 
j vandenį, j žemę 
buvo paimti. Vėliau augalai iš 
neorganinių medžiagų kuria

lui, jo kūnas pūva, (• y. dalina
si į sudėtines dalis, iš kurių 
kūnas buvo sudėtas ir pereina 
į neorganines medžiagas į van
deni, fosforą, sierą, druską ir 
k., iki vėl nauji augalai sunau
dos tas pačias mineralų daleles 
(fosforą, sierą, druską, vande
nį ir k.), kaip maistą, reikalin
gą organizmui palaikyti. Vėliau 
gyvuliams mintant augalais, tos 
pačios fosforo, sielos ir k. mi
neralų dalelės gali vėl patekti j 
gyvio organizmo •sudėtį. Tos pa

nos odos 
ko, kas 
nančio i 
pilnai iš 
jus pataisy 
ba kai jus miegate 
dėžutė iš jūsų ’aptiekininko leis 
jums jaustis smagiai per mė
nesius laiko, 
ir vyrų ima 
Čiais, kad 
vį, kepenis ir 
ir niekad nežinoti 
.Neužmirškit vaikų 
vidurėliai taipjau 
švelnaus valytojo.

1,000 penų Radio ir Phonogra- 
fų. Nėra skirtumo kaip seni 
nors ir crystal setas, mes nu- 
leisime jums sulig vertės da
li mokesčio ant naujų Radio.

Visos medžiagos sudėtos iš 
anglies, deguonie, vandenilio ir 
azoto, dažnai su priemaišomis 
fosforo, sieros ir kitokių ele
mentų (dalių), bet visuomet tu
rinčios anglies, vadinasi organi
nėmis medžiagomis, kaip: tau
kai, krachmolas, cukrus, alko
holis ir k. Organinės medžia
gos turinčios dar azoto, bus: 
mėsa, suris, kiaušiniai ir t. t. 
Visus kitus kunus vadiname 
neorganinėmis medžiagomis, 
kaip: fosforą, sierą, 
druskas, vandenį ir k

Seniau tikėjo, kad iš 
ninės medžiagos gauti 
nes medžiagos negalima, bet 
dabar cheminėse laboratorijose 
tai pagaminama, o laikui bė
gant mokslininkai gal mokės 
pagaminti maistą iš neorgani
nių medžiagų, t. y. mokės ak
menį duona paversti-

Žymus skirtumas tarp orga
ninių ir neorganinių medžiagų 
yra tas, kad neorganinės me
džiagos gali kristalizuotis, o or
ganinės negali.

Seniau tikėjo, kad iš negy
vos organinės medžiagos veisia
si gyvi sutvėrimai. Pav., iš pū
vančios mėsos
Bet tai nepasitikrina. Gi ištik
tųjų, mėsoj baltos kirmėlės at- 
dranda dėka musių, kurios pū
vančioje mėsoje padeda savo 
uaušinėlius. Iš kiaušinėlių išrč- 
la kirmėlaitės, o kiek vėliau iš 
,ų kirmėlaičių išsivysto tokios 
>at musės, kaip ir jų motinos. 
Seniau tikėjo, kad ir bakteri
jos, grybeliai, pelėsiai ir k. sa
vaime atsiranda, bet ištyrus pa- 
irodė, kad bakterijų, grybelių, 
>elėsių, kiaušinėlių ore yra bė
ralinė daugybė ir kai jie paten
tą į tinkamą veistis dirvą, pra- 
leda labai greit veistis. Pa- 
iteur’is, prancūzų mokslininkas, 
niręs 19 šimtm. pabaigoj, pa- 
larė tokį bandymą: paėmęs 
stiklinį indą su vandeniu, įpy- 
č truputį buliono, kuriame la
jai mėgsta veistis bakterijos, 
įžvirino vandenį iki 1500. inde 
‘sančios bakterijos buvo sunai
kintos. Po to indą sandariai už- 
larė, kad į indą iš oro nepatek
ti bakterijų kiaušinėlių. Po kil
io laiko, padarius tyrimą pasi- 
odė, kad inde jokių bakterijų, 

?yvų sutvėrimų, neatsirado. Gi 
palikus indą atdarą ore, tuoj 
nde priviso bakterijų. Matome, 

kad bakterijos savaime atsiras
ti negali, bet jos išsivysto iš 
>re esančių.

Kaip gyvuliai, taip ir auga- 
ai yra sudėti iš organinių me- 
Ižiagy. Gyvuliuose ir augaluo
se yra ir neorganinių medžia
gų, kaip: vandens, druskos kau- 
uose, geležies žolėje ir t. t.

Kiekvienas organizmas auga, 
ima maistą ir jį perdirba savo 
kūno naudai taip, kad naujos 
medžiagos dalelės įsiterpia tarp 
senų kūno dalelių ir vyksta au
gimo procesas. Gi mineraluose 
naujos dalelės neįsiterpia į mi
neralą, bet klojasi vienos virš 
kitų, prilimpa ir tveria visai 
naujas eiles, naujus klodus.

Mirus gyvuliui ar tai auga-

Musų drapanų kredito 
planas leidžia

jums nusipirkti vieną šių kautų, net jeigu jus neturė
tumėt visų pinigų — jus galite tik biskj įmokėti, o 
likusius išmokėsite lengvais savaitiniais ar mėnesiniais 
išmokėjimais per šešis mėnesius.

Apsivėlęs liežuvis, didelės 
slogos*, nevirškinimas, neaiški 
oda ir įkirus galvos skaudėji
mas paeina nuo neveiklių ke
penų ir užsikimšusių vidurių, 
delei ko jūsų skilvis prisikem- 
ša nesuvirškinto maisto, kuris 
rūgsta ir pūna kaip garbačius 
atmatų dėžėj. Tai yra pirmas 
žingsnis prie neapsakomo var- 
go nevirei kirtimo, netikusių 
gasų, dvokiančio kvapo, gelto- 

d vaši nes baimės, vis- 
yra bjauraus, pikti- 
’dį, Cascaret šiąnakt 
dys jūsų vidurius ir 

ryto. Jos dir- 
10 centų

'* ......... .. ■ “ 1 ......... . ." ■■ *................ >■ ■■ **.......

čios dalelės fosforo, kurios šian-.džiaga lieka 
dieną yra kokio nors žmogaus Sudegus žvakei 
smegenyse, už keleto metų ga 
Ii pereiti 
sėklą kito augalo, turinčio fos
foro. Tos pačios geležies dale
lės, kurios buvo kraujuose ko
kio nors garsaus karžygio, svie
to užkariautojo, vėliau galėjo 
pereiti į žaliojančio medžio la
pus, arba j žolę, kuria minta 
jaučiai bei karvės.

Matome, kad įvyksta tik per
maina medžiagos, gi pati me-

Halsted^M^S Liberty
COME OUT OF THE BE AT E N PATH

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VIsm darbas užsakytas seružio tnflno- 
bus atliktas plytomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blato- 
mueų aplellnktų Dcnt&l Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS, 
1800 S. Halsted SL 

Dantų SetM ai H
setas..... .........   $12.60
setas ___ _____ - $7.50
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Kova su įvairiomis “opozicijomis” partijoje — tai 
su kairiąja opozicija, tai su dešiniąja opozicija, tai su 
darbininkiška opozicija—-darė negalimu daiktu nuosa
kią valdžios politiką. Kol Stalinui reikėjo pataikant tai 
vienai, tai antrai pusei, tol jisai negalėjo vykinti jokio 
pastovaus programo nei namie, nei užsienių politikoje. 
Ši priklausomybė nuo visokių “opozicijų” pastaruoju 
laiku pasidarė stačiai nepakenčiama. Apie metai laiko 
atgal, kai tik buvo išgrūstas j Turkestaną Trockis, “Nau
jienos” išreiškė nuomonę, kad turės ateit laikas, kada 
diktatūra Maskvoje sutraukys partinės organizacijos 
pančius ir persikeis į asmens valdžią. Tas laikas, matyt, 
dabar atėjo. * >

praleidžia laiką kino teatruose. 
Pasigerti automobilistui Angli
joj yra pusėtinai rizikingas da
lykas. Su tokiu automobilistu 
teismai jokių ceremonijų neda-

Pikantiška kunigu by
la Lenkijoj. ---- Ūlai-
vybės progresas An
glijoj.

LINKUI BONAPARTIZMO

Vakar “Naujienose” tilpusi žinia pranešė apie per
vartą Rusijos sovietų valdžioje. Ar ji teisinga, mes dar 
tikrai nežinome. Ji buvo gauta Berlyne, o iš ten tele
grafu persiųsta Chicagon. Gavusieji tą žinią asmens — 
Rusų Socialdemokratų Partijos atstovai užsieniuose, 
Dan ir Abramovič—tvirtina, kad ji atėjusi iš visai tikrų 
ir ištikimų šaltinių ir kad abejoti jos teisingumu nesą 
nė mažiausios priežasties.

Mes daugelį kartų turėjome progos įsitikinti, kad 
rusų socialdemokratų vadai, gyvenantys užsieniuose, 
turi labai gerų ryšių su savo draugais^ veikiančiais Ru
sijoje, ir yra nepaprastai tiksliai painformuojami apie 
tai, kas dedasi sovietų valdžios sferose. Jie, pav. per savo 
laikraštį “Socialisticeskij Viestnik” pranešė apie įvai
rias stadijas kovos tarp Stalino ir Trockio bei Zinov- 
jevo daug ankščiau, negu apie tai buvo pradėjusi rašyt 
oficiali bolševikų spauda.

Reikia manyt todėl, kad ir šį kartą jie nėra suklai
dinti. Tečiaus tuo pačiu laiku tenka skaitytis* su tuo 
faktu, kad žinia dar nėra patvirtinta ir kad galima ti
kėtis, jogei Maskva mėgins ją užginčyti. Taigi tuo 
tarpu bus geriau, kad skaitytojai priims ją su tam tik
ra rezervacija. Jeigu pervartas Maskvoje iš tiesų įvy
ko, tai ilgai slėpti tą “ylą maiše” Stalinas vistiek ne
galės.

Ką tas pervertas reikštų sovietų Rusijai? Jis rei
kštų, kad Rusijos bolševizmas atsistojo ant slenksčio j 
bonapartizmą.

Dano ir Abromavičiaus gautas Berlyne pranešimas 
sako, kad Stalinas pašalino iš vietų Rykovą, Buchariną, 
Tomskį ir Uglanovą. Rykovas yra liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas, arba, “buržuaziškai” kalbant, mi- 
nisterių kabineto galva, premjeras. Bucharinas yra 
Komunistų Internacionalo pildomojo komiteto pirmi
ninkas (nuo to laiko, kai iš tos vietos buvo išmestas Zi- 
novjevas) ir vyriausias, po Lenino mirties, komunizmo 
teoretikas, taip sakant, bolševikiškas popiežius. Tomskis 
yra Rusijos profesinių sąjungų (unijų) centralinės tary
bos pirmininkas; o Uglanovas—Maskvos sovieto pirmi
ninkas (tą vietą kitąsyk laikė Kamenevas, vienas arti
miausiųjų nabašninko Lenino draugų ir bendradarbių). 
Pirmieji trys asmens, be to, yra nariai Rusijos bolševi
kų partijos Politinio Biuro, kuris susideda iš būrelio pa
čių stambiausiųjų bolševizmo šulų ir kuris faktinai tu
ri savo rankose visą galią sovietų Rusijoje. Bolševikų 
partija, komunistų internacionalas ir pati sovietų val
džia yra tiktai Politinio Biuro įrankiai.

Kiekvienas pripažins, kad tokių asmenų pašalini
mas yra pervartas tikriausia ja šito žodžio prasme. Jei
gu Stalinas, kuris yra tiktai partijos sekretorius, savo 
valia išmetė iš vietų Rusijos sovietų galvą, komunistų 
internacionalo prezidentą, Rusijos profsojuzų pirminin
ką ir Maskvos miesto burmistrą, tai reiškia, kad jisai 
pasigrobė absoliučią galią ir pavirto tokiu pat neapribo
tu krašto valdovu, kokiu kitąsyk buvo Napoleonas Bo
napartas Francijoje arba kokiu šiandie yra Benito Mus- 
solini Italijoje.

Nuo šios valandos, vadinasi, Rusijos valdžia jau yra 
nebe partijos, bet asmens diktatūra. Tiesa, dar ji yra 
dengiama komunistų partijos skraiste, kadangi Stali
nui, dar matyt, nėra patogu viešai pripažinti įvykusį 
pervartą. Prie to žinksnio jisai dar rengiasi, nes, kaip 
praneša aukščiaus minėtoji žinia, jisai dabar stengiasi 
visose atsakingose vietose pasodinti savo ištikimus šali
ninkus. Kai šis valdžios aparato “valymas” bus pabaig
tas, tai diktatorius pareikš savo “vierniems padonams” 
ir užsieniams: “Aš dabar Rusiją valdau, ir mano valia 
yra Rusijos valia!”

Dar peranksti yra kalbėt, kur šis Maskvos Bona
partas ves “matušką Rosiją”. Palauksime, iki galuti
nai paaiškės padėtis Maskvoje. Tenka neužmiršt, kad 
diktatoriams kartais paslysta koja, jau bežengiant pas
kutinį žingsnį link savo tikslo. Čia mes norime tečiaus 
pabrėžti, kad link to persilaužimo sovietų valdžioje, 
apie kurį gauta pranešimas Berlyne, bolševizmas jau 
ėjo seniai. Po Trockio, Zinovjevo, Kamenevo ir kitų 
“Lenino gvardijos” atstovų nuvertimo, buvo tik laiko 
klausimas, kada visa sovietų sistema pateks po asmeni
nes diktatūros letena.

UŽDARĖ KRIKŠČIONIŲ “RYTĄ”

Chicagos “Tribūne” telegrama iš Rygos sako, kad 
diktatorius Voldemaras uždarė vienam mėnesiui ir nu
baudė $30 (300 litų) Lietuvos krikščionių demokratų 
dienraštį “Rytą”, “už neteisingų žinių skleidimą”.

“Ryto” uždarymas įvyko tuomet, kai tik-ką buvo 
paleistas iš kalėjimo krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas ir '“Ryto” redaktorius Dr. Bistras, kuris 
buvo nubaustas už nesilaikymą spaudos cenzūros pa
tvarkymų.

Tai dedasi tuo pačiu laiku, kai klerikalų partijos 
vadai (Trimakas ir k.) viešai diskusuoja klausimą su
sitaikymo su tautininkų valdžia. Tautos “vienymo^ 
biznis nesiseka.

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ IŠSIŠOKIMAS

Atėjusieji iš Vokietijos laikraščiai paduoda įdomių 
skaitlinių apie komunistų sumanytą plebiscitą (referen
dumą), kurio tikslas buvo neva uždraust karo laivų sta
tymą, bet kurį tikrumoje komunistai norėjo panaudot 
socialdemokratų šmeižimui. Iš telegrafo pranešimų jau 
yra žinoma, kad tas “gudrus” Maskvos davatkų suma
nymas nepasisekė, kadangi plebiscito parėmimui komu
nistai nesugebėjo surinkti reikiamų 10' > visų balsuoto
jų parašų.

Vokiškos Kominterno sekcijos prakišimas yra te
čiaus jai skaudus juo labiau, kad jos sumanymo ne tik 
neparėmė 95L piliečių, bet net ir labai didelė dalis ko
munistų pasekėjų. Sekančios skaitlinės parodo tai kuo- 
aiškiausiai. Per reichstago rinkimus, sakysime, šių me- 
tų gegužės mėnesyje komunistų partija Berline gavo 
611,000 balsų; o plebiscito sumanymui komunistai da
bar surinko tik 413,000 parašų. Hamburge už komunis
tus balsavo gegužės mėnesyje 112,000 žmonių, o plebis
citą pasirašė tik 40,500. Leipcige vietoje 70,088 balsų 
dabar gauta tik 35,811 parašų; Dresdene — vietoje 
42,637 tik 17,557; Duesseldorfo apygardoje — vietoje 
238,755 tik 81,495; Koelne — vietoje 43,756 tik 13,500, 
ir t. t.

Iš šitų skaitlinių matyt, kad komunistų sumanymo 
neparėmė nė pusė komunistų balsuotojų. Aršesnį pralai
mėjimą sunku net ir įsivaizduoti.

Tai mat kaip Vokietijos darbininkai atsakė į komu
nistų suplanuotą žygį socialdemokratams “numaskuoti”. 
Įdomu, kodėl dabar apie tai nieko nepraneša Brooklyno 
“Laisve”, kuri pirma taip drąsiai pranašavo “smūgį” 
socialdemokratams ?

[Atlantic and l’aeit'ie Plinta]

Thomas Ityan, prohibicijos agentas, kuris spalių 22 d. tapo 
pašautas Chicagos teisine.

“Lietuvos Ūkininkas” štai 
kokių dalykų rašo apie kunigų 
bylą Lenkijoj: .

Lenkijos spauda jau visas 
mėnesis, kaip užimta kunigų 
byla, kurioj iškilo tokių daly
kų, dėl kurių vieni už pilvų, o 
kiti už plaukų tveriasi...

—“Sekdamas bylą, — rašo 
“Kujr. Czerwony,” — tik ir gir
di aukštas iš maldaknygių pa
imtas, rodos, dorovę skelbian
čias kalbas, greta to kons- 
tantuojami faktai, kuriuos ap
rašant rausta juodas rašalas”,, j

Teisme, kaip filmoj, defiliuo- 
ja eilė kunigų, kuriems, jei ti
kėti jų skelbiamomis krikščio
niško gyvenimo taisyklėmis, — 
peklos ugnis nepakankamai 
kasta.

Dalis lenkų spaudos yra di
delė ‘ mariavitų priešininkė, ir 
palaiko katalikų pusę, tačiau 
akivaizdoj tokių faktų užsi-' 
duoda sau klausimą:

—O kokių dalykėlių iškiltų, 
jeigu taip nuodugniau pakrap
štyti katalikiškąją dvasiškiją? 
— Tur būt, ne vieną Maeochą 
pasaulis pamatytų...

Rusų bažnyčia, girdi, žino 
Rasputinus, katalikų Macochus, 
mariavitų, Ko vaiski u s...’ o kiek 
jų slepiasi po šventablyvumo 
doringumo skraiste?...

štai iš to naujo “Dekamero- 
no” laktai.

Mariavitų galva arkivysku
pas Kovalskis, kaip teisme pa
rodė liudininkai, lytiškai gyve
no su seserimis vienuolėmis. I

—Ką jus čia ties durimis da- 
rčte?----- pikt«xi pi*, klit vi y o i želi ui it- i
ke.

—O ką jus ten už durų da
rėte? atsikirto šimkovskaja. i 
Tolimesniame pasikalbėjime vie
nuolė iždininkė prisipažino tu
rinti su kun. Pengausku san
tykius, kaip su vyru, tik 
prašė niekam to nesakyti. Ku-j 
nigas Pengauskas esąs gra- j 
žus, sveikas vyras, bet daž-i 
nai “suserga”, kad gautų pro
gos pasimatyti su lankančiomis 
j j moterimis, kurias jis tada 
galįs paglamonėti...

O štai kunigas Dzivulskis, ku
ris turėjo santykius su vienuo
le Ženevieva. ši sesuo — tikra 
gražuolė: jauna, liekna, tamsia
akė, skaistveidė.

—Vieną kart,—pasakoja ji,— 
mane Dzivulskis pabučiavo. Aš; 
spjoviau jam akysna. Kunigas 
tačiau ne tik neužsigavo, bet į 
parvertė mane • ant lovos ir 
pradėjo plėšti drabužius. Atsi
gavęs nuo audringos aistros I 
priepuolio, jis'prašė nesakyti 
apie įvykį arkivyskupui Kovals- 
kiui.

Tačiau ši tuoj apie visa pra-j 
nešė. Teisme sustojo kun. 
Dzivulskis su Ženevieva. Dzi
vulskis neigia ženevievos pa
rodymą ir kaltina ją; girdi, ne 
jis, bet ji rodžiusi aktingumą 
ir sakiusi: “Kunigėli, tyliau, 
nes mus gali išgirsti...”

Sesuo Ženevieva toliau pasa
koja, kaip vieną kartą ji aplan
kiusi jį sergantį. Kunigas nu
plėšęs nuo jos vienuolės skare
lę ir pasiguldęs su savim lovon. 
Kun. Dzivulskis daro pataisą:

ro.
1914 m. Anglijoj buvo 86,000 

saliunų, o ,>ex*eit-a.is metais jų 

skaičius nukrito iki 79,000. 
Gauti laisnį naujam saliunui 
beveik nėra galima. O senieji 
saliunai, jeigu nesilaiko taisyk
lių, tuoj tampa uždaryti.

žymiai padidėjo ir abstinen
tų skaičius. Prieš karą jų buvo 
apie 2,000,000, o dabar,, kaip 
sako prof. Bowlby, arti 10,000,- 
000.

Iš paduotų faktų matyti, jog 
Anglijos žmonės blaivybės sri
ty j padarė stambų progresą. Ir 
to jie atsiekė be jokių prohibl- 
cijų. O Amerika Well, Ameri
ka įvedė prohibiciją, bet nepa
šalino girtavimo.

Jurų gilumo 
matavimas

Seniau jurų gilumo matavi
mas buvo labai ilgas ir sunkus 
darbas.* Atliekamas jis buvo 
zondu, tai yra kokia nqp viela 
ar virve su pririštu sunkumu. 
Tokiu sunkumu reikėjo pasiekti 
dugnas ir tuomet žiūrima buvo, 
kiek vielos pasinėrė į vandenį, 
žinoma, laike tokio zondavimo 
laivas turėjo stovėti vietoje. 
Dabar tas juros gilumo matavi
mo darbas eina nepalyginamai 
greičiau ir visai automatiškai. 
Pasisekė tai padaryti išradus 
taip vadinamas “ultra—garso” 
bangas vandenyje. Tos bangos 
yra tos pačios rųšies, kaip ir 
paprasto garso, tik žymiai di
desnio dažnumo ir todėl jau mu
sų ausimis negirdimos. šios 
bangos siunčiamos yra iš laivo

Sesuo Brodovskaja parodė, kad 
sesuo Silezija viešai su arki
vyskupu bučiuodavosi, nakti
mis eidavo Kovalskio cėlėn 
(kambarėlis vienam asmeniui). 
Arkivyskupas, kunigai ir sese
rys kartu maudydavosi nuogi.

Sesuo Gosianskaja pasakoja 
apie Kovalskio santykius su 
vienuole Kolumbija, 17 metų 
gražuole. Ji dažnai lankydavo
si pas Kovalskį ir skambinda
vo mandalina.

Teismas stengiasi išaiškinti, 
kokioj Kovalskis būdavo pozoj, 
kai sesuo Kolumbija mandali- 
nos garsais lepindavo jo klau
są, t. y., ar jis gulėdavo, ar 
stovėdavo? Tačiau šiai abejo
nei išaiškinti liudininkai nepa
dėjo. ‘

Toliau, norėdami pasiteisinti

—Aš jos jėga nepasigulžiau, 
1 bet kadangi ji sėdėjo labai ne- 
: patogiai, tai pasiūliau prigul
ti...

O vienas kunigas prisipažino, 
. kad kunigai su vienuolėmis gy
veną, kaip vedusieji žmonės— 
visiškai reališkai ir apie jokį 
mistišką iš viršaus palaiminimą 
nesą ir minties.

♦ ♦
Blaivybė daro didelį progresą 

i Anglijoj.
1900 m. ten buvo sudorota 

32,239,522 'galonai svaigalų.
1913 m. išgerta 22,004,432 

galonai.
Šiandien galonų skaičius nu- 

polė iki 10,412,921. Ir atrodo, 
kad ateityj jis bus dar mažes
nis.

vieni antrus išvelka aikštėn. Pavyzdžiui, Škotijoj 1913 m.
Įdomi istorija kun. Pengausko. buvo išgerta 6,709,343 galonai

Vieną kartą Pengauskui ban- degtinės, o pereitais metais tik
delininkas atnešė bandeles. Du- 2,456,283.
rys ilgai neatsidarė. Pagaliau, Alaus gėrimas taip pat žy- 
kai bandelininkas buvo įleistas, miai sumažėjo.
dar, matyti, nebuvo viskas,1 Anglijoj buvo išgerta alaus 
kaip reikiant sutvarkyta. Įtar- bačkų 1902 m. 31,810,877; 1913 
tinai žiurėjo ir svyravo spinta, m.—30,758,800, ir 1927 m. —
Pardavėjas, prisimetęs esąs 23,418,640. Škotijoj 1902 m. iš- 
naivus, paklausė kunigą; i gerta 2,260,759 bačkos; 1913

—Drįstu paklausti, kokia m.—2,119,666 bačkos, ir 1927
jūsų ekscelencijos spintos mu- m. „1,673,576 bačkos.
zikalumo ųriežastis?

Kunigas tuoj pasiaiškino: — 
Spintą apstojo pelės, todėl aš 
uždariau ten katiną...

Bet netikėtai spinta atsidarė 
ir bandelninkas buvo nemažiau
už kunigą sužavėtas reginiu 
gražiausios moters, kuri buvo 
palaidame naktiniame tualete...

Oho! — sušuko neprašytas 
liudininkas, — tai juk visai ne 
katinas, o meili katytė!...

Netrukus po to iš lupų j lu
pas pradėjo vaikščioti anekdo
tas apie “kunigą Pcngauską, 
bandehiinką ir katytę.”

Bandelninkas, kaip tada, taip 
teisme pasirodė “naivus” ir vi
są “istoriją” papasakojo nuo 

| pradžios iki galui...
Vienuolė šimkovskaja apie tą 

patį kun. Pcngauską pasakoja 
daugiau pikantiškų dalykų. 
Taip vieną kartą ji ties kun. 
Pengausko durimis išstovėjusi 
2 va]., viso laukusi kas iš ku- 

I nigo celės išeis. Pagaliau pasi
rodžiusi vienuolė— sesuo iždi
ninke.

Toks anglų blaivė,j imas labai 
surūpino bravorų savininkus, 
kurių biznis pradeda smukti. 
Jie rengiasi pradėti plačią gar- 

Įsinimų kampaniją. Kampanijos 
tikslas bus įtikinti žmones, kad
alus yra sveikiausias gėrimas.

Yra daug prięžasčių, kodėl 
girtavimas Anglijoj taip labai 
sumažėjo. Pirmoj vietoj, pasi
gėrimas jau išėjo iš mados.. 
Anglų “džentelmenas” visokio
se ajiystovose privalo blti pa
kankamai blaivus. Antra, svai-j 
galai neįmanomai pabrango. 
Dabar degtine kainuoja tris 
kartus, o alus du kartu bran
giau, negu prieš karą. Turint 
galvoj tą faktą, kad bedarbių 
skaičius Anglijoj siekia 1,750,- 
000, bus aišku, jog daugelis 
žmonių noromis nenoromis tu
rėjo atsižadėti nuo svaigalų.

Kino teatrai ir automobiliai 
taip pat prisidėjo prie blaivy
bės praplėtimo. Prieš karą žmo
nės neturėjo kur eiti, todėl jie 
traukdavo į saliųnus. Dabar jie

statmenai j juros dugną, nuo 
kurio jos atsimuša ir kaip ai
das grįžta atgal ir čia jas su
gauna ir registruoja kitas apa
ratas. Laikas, kuris pareina 
nuo bangos išsiuntimo 
iki aido sugrįžimo yra taip pat 
automatiškai užrašomas. Dabar 
jau iš to, žinant koks yra tų 
bangų greitis vandenyje, gali
ma lengvai apskaityti juros 
dugno nuotolį nuo vandens pa
viršiaus. Visas tų aparatų dar
bas • atliekamas ir užrašomas 
automatiškai laike visos laiko 
kelionės ir kaipo rezultatą gau
name ištisą juros gilumo krei
vąją. Joks laivo sustojimas 
yra čia nereikalingas. Šitoji kol 
kas dar nauja metode beabejo 
labai prisidės prie galutino ir 
tikslaus jurų dugno pažinojimo.

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

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

V. MISZEIKA '
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooseveit 8500

GYVENIMAS
Mineainla žurnalas

900 W. 52nd Street
■ CHICAGO

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

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

ū...___ G



NAUJIENOS, Chicago, III

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Golfininku vakarienė

Menas

Boshc ar Sparton 8 tūbų po S195

JOHN ŪBERTA
Republican Candidate for

StateSenator
4th Senatoriai District

Election
3417-21 So. Haisted Street TeL Boulevard 4705

'Jaučiasi gerai ant nugaros

JfcdjCross 
Kidney.Plaster

ITCHEN 
JLENZER feasį

Red Cross Ink* 
status Pleište* 
r t ai Gaunama 
visose aptieko* 
se. Gaminta 
I o h u s o n ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.jJ

Laxativas dėl nega 
liuojančio kūdikioTarp Chicagos 

Lietuvių Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbų greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė 
nepajaučia. Fletcher’s {Jastoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipacijų ir pa
krikimų padaro sveikais ir link
smais milionuose namų šiandie. 
Castoria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir patariama įrie
di kalės "profesijos, šalinkis imi
tacijų. Chars H. Fletcher para
šas reiškia tikrų Castoria.

Ali drullirti—35c and 65o fara and tubea.
* Cbildraa'a Mu.terolc (milder fonu) 35c.

Betterthan a Mustard Plaster

RADIOLA No. 60 .................
RADIOLA No. 62 ....................
RADIOLOS Na. 100A Spykeris

RADIOLOS No. 103 Spykeris ....

Nugarą, lumbag 
reumatizmui 
w geliant

Dauguma lietuvių uždirba ne 
kažin kiek daug. Bet jie sutau- 
iha pusėtinai. Ir sutaupina tik 

1 ant smulkmenų, tik, galima sa
kyti, centais.

štai šitoki proga sutrupinti 
ir gerų drabužį įsigyti bus ry- 

I toj Kleino departamentinėje 
krautuvėje, kuri randasi prie 
14-tos ir Haisted gatvių. Bus 
specialia pardavimas žiemos 
drabužių moterims ir mergi
noms. Krautuvės vedėjas kvie
čia moteris ir merginas pažiū
rėti tavoro. Juk žiema nebetoli. 
Jei kuri ir nemano dar pirkti, 
tai galės pažiūrėti. Pirkti nie
kas neprivers, o apžiūrėjimas 
taipjau nekaštuos. Kleino krau
tuvėj šeštadieny bus nepapras
tai daug ir įvairaus pasirinki
mo nupiginta kaina. —Rep.

Greitas 
valymas 

flta bu jn

115 žuvo autų nelaimėse 
»

Spalių mėnesį Chicagoj ir 
apielinkėje autų nelaimėse už
mušta 115 žmonių. Niekuomet 
pirmiau nepasitaikė dar j vie
nų mėnesį tiek automobilių au
kų, kiek pereitų spalį. Visi nuo 
pradžios metų jau užmušta 
870 ypatų.

Atwater Kent, 7 tūbų, elektrikinis 
setas su viskuo ......   gCj
Atwater Kent num. 40 .....C77

12th STREET
Tel. Katele 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė.

CHICAGO, ILL.

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

“‘Kapeika rub borežiot”, sa
ko rusų patarlė. Lietuvių kalba 
ir Amerikoje ta patarlę galima 
išreikšti taip: “Centas dolerį 
taupina”.

Dauguma lietuvių tos patar
lės tur būt nežino, bet gyveni
me ja praktikuoja. Kaip?

Perkasi valgio ten, kur gau
na pigiau. Sutaupina centų ki
tų šiandien. Sutaupius ir rytoj. 
Prabėgo savaitė, žiūrėk — jau! 
doleris ar pora atliko tik todėl, 
kad centai apsaugo dolerį. Per 
metus šitokie taupiniai sudaro 
keletu desėtkų dolerių, o gal 
būt ir visą šimtelį.

Reikia šeimynai batų, drabu
žių — ką daro išmintinga šei
mininkė? O gi žiuri, ar nepa
matys kur bargeno, išpardavi
mo. Pamatė, nuėjo, ar nuvažia
vo krautuvėn, parvežė pirkinius 
namo, aprėdė, apavė šeimynų. 
Ir ve, ačiū rupastingumui, del- 
mone užsiliko net keletas dole
rių. Per metus, dėka apsižiurė- 
jimui, ir nuo šios rųšies pirki
nių atlieka keletas desėtkų do
lerių, o gal ir visa šimtinė.

Kartais nėra karšto reikalo 
pirkti. Bet pasitaiko pirkinys 
tokia prieinama kaina, ikad iš
mintinga šeimininkė ima ir nu- 1 
perka. Kodėl? Gi todėl, kad pel- i 
ningiau yra pirkti dabar pigiau, . 
negu vėliau brangiai.

Subatoj proga pas 
Kleiną pirkti

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

ši specijalė ekskursija ant šio laivo' bus asmeniškai vedama
p. J. TURCK viršininko United {States Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

(fesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p. F, SEMB

Sugrįžimui leidimus (Rc-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietini laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
119 S. Dearbom St., Chicago, III. 45 Broadvvay Nevv York City

šiandien, lapkričio 2 d., Ju- 
ciaus valgykloj, 3211 S. Hai
sted St., įvyks lietuvių golfi- 
ninkų vakarienė.
.. Golfininkai ir jų draugai 

yra kviečiami dalyvauti vaka
rienėj. Bus dalinami “Menas 
taip” Invitacijos Golfo Turni- 
ro prizai.

Vakarienė prasidės 8:30 vai. 
vak., o vėliau bus Indoor Gol
fo kon testas. Visi galės daly
vauti konteste.

Balsuok pas BudriRą
Norėdamas išgirsti gerą Kadio, užeik pas mus. Dabar prieš rinkimus pas mus yra 
specialiai sumažintos kainos ir yra didelis pasirinkimas visokių modelių. Greitas pa
tarnavimas. Išmokėjimais. 'Kadios parsiduoda tik geriausių išdirbysčių, k. v. R.C.A. 
Raidolos, Atwater Kent, Bosch, Majestic, Freshman, Zenith, Sparton, Victor, Kolster, 
Brunswick.

RADIOLA No, 51
KADIOLA No. .18
KADIOLA No. 28

Saldus Kvapas
paeina nuo vidu jinio švarumo. J ūkis 
gargaliavimas chemikalinėmis so- 
liucijomis negali pasaldinti dvokian
ti kvapą. Priežastis yra daug gi
liau. Prastas atmatų pašalinimas y- 
ra kaltas už nemalonų kvapą, abel- 
ną neveiklumą, piktumą ir liguistu
mą.

Užtikrinkit sau malonų, saldų kva
pą ir pats pasilaikyk geriausiame 
stovyje kasdie išvalydamas savo vi
durius nuo visokiu atmatų.

Saugiausias Ir maloniausias būdas 
yra

Pavaišinti save su Boal’s Rolele 
kiekvieną vakarą

einant gulti. Boal’s Rolls yra ska
nios figų roleles, sumaišytos su rei
kiama propareija vaistinių žolių, kad 
švelniai reguliuotų išvalomuosius or
ganus. Jos nepadaro jpročio.

Jūsų aptiekininkas turi Boal’s Rolls.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with -^1

November 6th, 1928? f $
.■&* ’A’ ,St»' *»♦/
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NAUJIENOS, Chlcago, BĮ. Penktadienis, lapk,. 2, J.928

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI
rengia

Susivienijimas Lietuviu Namu Savininkų ant Bridgeporto

Su bato j, Lapkričio-Nov. 3d.< 1928
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga $1.00
GERBIAMI NARIAI: Musų visu privalumas būtinai atsilankyti ant* šio 
iškilmingo vakaro ir atsivesti savo ilraiiąus, kad visi susirinkę galėtumėm 
smagiai laiką praleisti. Visi dalyviai vakaro svečiai bus voltui priimami j 
virš minėtu organizacija nariais. Kviečia KOMITETAS.

Bridgeportas
Politikos reikalu

BALIUS SU IŠLAIMEJIMAIS
Moteriškas laikrodėlis, vertas $25.00; Rašoma plunksna, vertės $5.00; 

Sidabro Paišelis, vertas $2.00
-----  rengia -----

SV. KAZIMIERO KARALAKIO DRAUGIJA

Sekmadieny, Lapkr.-Nov. 4 d., 1928 m.
CHICAGOS LIETUVIO AUDITORIJOJ

.‘1133 South Halated Street
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Šiuonv turime garbes kviesti Tamstų atsilankyti i minėtų vakarų, kur 
turėsite puikios progos pasilinksminti ir sykiu parodyti savo laimukj 
gaudami dovana. Todėl širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti, o 
atsilankę nesigailėsite, nes bus viskas kuopuikiausiai. KOMI I hTAS.^

T

Put your faith in the men who 
have proved their ability and trust* 
worthiness!

These Democratic nominees are 
pledged to complete the world’s 
greatest sanitary improvements 
ivithout special assessment on any 
property oivner!

T- J- Crowe
0 James M. Whalen 

Henry A. Berger
—and to fili Vacancy

Aid. ROSS A. WOODHULL
as

Sanitary District Trustees

Balsuokite“Yes”
Bonų Klausime 
Lapkričio 6 d.

ketoj ai bus priversti sumo 
keti.

Taksų mokėtojai sutaupius 
milionus, jei tie bonai bus už- 
girti-patvirtinti.

Jeigu jie nebus patvirtinti, 
tai nuosavybių savininkai eis 
j teismą ir išgaus netik jiems 
paskirtas sumas pinigų, bet 
taipjau nuošimčius ir nuosto
lius, o ir atlyginimą advoka
tams. 

f

Delei to tie pagerinimai 
kainuos daugelį rpilionų dol. 
daugiau, kuriuos taksų mo-

Reikia atsiminti, kad arti 
$12,000,000, kurie bus su
rinkti išleidžiant bonus, nu
eis nuosavybių savininkams 
apmokėjimui judgementų.
Negalėjimas dabar išmokėti 
priklausančių musų pilie
čiams pinigų daro jiems as
meninio nesmagumo ir ken
kia viso miesto bizniui. Jeigu 
bonų išleidimas nebus patvir
tintas, tai tūkstančiai žmonių 
liks be darbp/

Michael .1. Faherty — William Finucane — Ed. J.
(įlackin — Elmer A. Brown — James Vignola

Nariai BOARD OF LOCAL IMPROVEMENTS*
(Už šį Faktų Pareiškimą užmokestį parūpino Board 
of Ix)cal Improvements nariai. Nė vieno skatiko ne
imta iš visuomeninių fondų).

Jau rinkimai čia pat. Kiek
vienas pilielis privalėtų balsuo
ti ateinančių lapkričio 6-tą die
ną už tuos žm«nes, kurie, jo 
manymu, yra tinkamiausi.

Šiandien dauguma lietuvių 
už interesuoti politika ir rūpi
nasi tapti Amerikos* piliečiais. 
Bei esama dar ir tokių, kurie 
vengia Amerikos pilietybės, ne
žiūrint to, kad čia yra organi
zacijos ir kliubai, kurie sutin
ka pagelbėti jiems ir supažili
ti juos su politika.

Pavyzdžiui, vienas tokia kliu- 
bas tai Lietuvių Piliečių Bro
lybės Kliubas Amerikoje. Tas 
kliubas* darbuojasi tam, kad 
padėjus lietuviams įgyti pilnas 
šios šalies pilietybės popieras.

s Dabar atėjo laikas, kuomet 
mos visi turime priimti pilie
tybę, nes ši šalis yra antra mu- 
>ų tėvynė. Mes daug pagelbė
jome savo broliams, gyvenan
tiems Lietuvoje, pagerinti bū
vi. kadangi gyvendami Ameri
koje turėjome galimybės pagel
bėti. Mes norime dar geriau 
gyventi, lodei stengiamos savo 
brolius lietuvius įkalbėti, kad 
jie priimtų šios šalies piliety
bę-

Musų kliubas gelbsti savo 
nariams kiekviename sunkes
niame reikale. Kliubas* darbuo
jasi savo brolių labui įvairiais 
budais.

šeštadienio vakare, lapkričio 
3-čią, musų kliubas rengia iš
kilminga balių Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje, prie 
18-tos gatvės ir So. Union avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kad ar
čiau 'suvienijus lietuvius, Kliu
bas praneša, jog baliuje įsto
jimas į kliubų bus uždyką.

A. Rekstis, koresp.

kos kliubas vardu “Amerikos 
Lietuvių Politikos Kliubas P ro
viau Apielinkės’’.

Sutvėrimui šio kliubo daug 
pasidarbavo Dr. F. Stzyneckls. 
Kliubo pirmininkas yra A. Jon- 
ča, rašt. S. Malinauskas. Kliu
bas jau turi daug narių ir ke
letą dcsėlkų dolerių pinigų. 
Prie kliubo prisirašė veikliau
si Melrose Parko gyventojai,

žymiausi biznieriai, ir tikima
si, kad prisirašys visi tie, kam 
rupi, ši kolonija pagerinti.

Kliubas nors naujas, bet jau 
aktyviai pradėjo pavo veikimų. 
Sekmadieny, lapkričio 4 dienų, 
Vaičiūno svetainėj, prie 15tos 
ir 'Lake gatvių, Melrose Park, 
III. yra rengiamos politikos rei
kalais prakalbos. Pradžia antrų 
valandą po pietų. Kalbės žy

mus kalbėtojai, k. a. adv. Gu- 
gis, adv. Jurgelionis ir kiti. 
Visi atsilankykite j šias pra
kalbas. Bus kalbama tokiais 
reikalais, kurie liečia kiekvie
nų iš musų.

Visi atsilankykite pasiklausy
ti. J žangu veltui. Kolektos ir
gi nebus. Komitetas.

Prierašas, lenką nurodyti,

kad adv. K. Gugis šioms pra
kalboms nėra kviestas kalbė
ti, kad iki šiol jis nieko ne
žinojo apie jas. Prakalbų ren
ginio komi lėtas arba žmogus, 
parašęs šį pranešimą komiteto 
vardu, labai negerai elgiasi, 
garsindamas kaip kalbėtoją 
žmogų, kurio nė neatsildausta, 
ar jis sutiks kalbėti.

V. P.

Kodėl Lietuviai Balsuos už AL. SMITHA
JIS YRA:

TEISINGAS ŽMOGUS (

GABUS ADMINISTRATORIUS

SUMANUS VALDININKAS

DRĄSUS VADAS

GUDRUS DIPLOMATAS

NUOšI RDUS DE M( )K R AT A S

ŽMONIŲ LAISVĖS GYNĖJAS

DARBININKŲ UŽTARĖJAS

ALFRED E. SMITH 
Tinkamiausias Kandidatas i 

Amerikos Prezidentus

Cicero
Masinis mitingas

šaukia jį Cicero IToteetive 
Association Lietuvių Liuosybės 
svetainėje šį . vakarą, spalių 
2-rą. Mitingas prasidės 7:30 
vai.

Komitetas kviečia publiką 
tkaillingai atsilankyti, nes teis
me yra reikalas nuėmimo ge
ležinkelio bėgių nuo 16-’.os gat
vės. Komitetas sako, kad tie 
bėgiai yra nesmagumas ir pa
vojus apielinkės gyventojams 
ir kad kova, idant jie butų nu
imti, turi labai rimtų pobūdį. 
Mitingas šaukiamas visų pilie
čių naudai, ir visi, kas tik ga
li, kviečiami atsilankyti.

I ’as-i rašo: Komi tetas.

Iš politikos lauko
GALIMA PAKEISTI

Demokratų partijos centras 
gauna tokių paklausimų:

“Jeigu balsuotojas registruo- 
damasis yra paženklinęs už ku
rios partijos kandidatus ar kan
didatų jįs mano balsuoti, tai 
ar galima rinkimų dienoje per
mainyti savo nuomonę ir bal
suoti visai už kitos partijos 
kandidatus?”

Taip, galima. Nepaisant už 
kokių partijų kas yra regis- 
truodamasis pažymėjęs balsuo
ti, rinkimų dienoje jis gali bal
suoti už tų kandidatų ar par
tijos sąrašą, kuris tų dieną 
jam atrodo tinkamiausiu. Tai
gi, tie, kurie yra užsiregistra
vę už Bepirblikonus balsuoti, 
galite ir privalote pakeisti sa
vo nuomonę ir rinkimų die
noje balsuoti už gub. Al Smithą 
į prezidentus ir kitus demo
kratų kandidatus.

Lietuvių Skyrius.

MELROSE PARK, ILL.

Naujas Lietuvių Politikos 
Kliubas

Kai jau rinkiniai artinasi, 
pasitarus keletui šios kolonijos 
veikėju, tapo sutvertas politi-

Alfred E. Smitho 25 metų valdiško darbo rekordas, 
aiškiai parodo- virš pažymėtus jo privalumus, kuriuos 
jam pripažįsta ne vien jo draugai,'bet ir jo politiniai 
priešai.

Al Smithas būdamas didžiosios New Yorko val
stybės gubernatorium, pavyzdingai sutvarkė šios val
stybės administraciją, pastatė ant žmoniškumo ir tvir
tų biznio pamatų, jo uoliu pasidarbavimu yra praves
ta daugybė N. Y. valstybės žmonėms, darbininkams, 
moterims ir vaikams naudingų įstatymų, kurie yra pa
vyzdžiu kitoms valstybėms. Jo sumaningumu sutali
pinta New Yorko valstybės žmonėms $63,500,060 tak
sų mokesčių sumažinimu. Jis stovi ir už tolimesnį tak
sų sumažinimą.

AL SMITHO / NUSISTATYMAI.
Al Smithas stovi už sąžinės, žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę.
Al Smithas stovi PRIEŠ PROIIIBICIJĄ, kaipo nevy
kusį aktą, kuris paliečius žmonių sąžinę ir veda Tautą 
į skaudžiausias nelaimes. Jis tapęs Prezidentu, reko
menduos Kongresui pataisyti Prohibicijos įstatymą, ku
rio pataisos bus pasiūlytos visų valstybių atskiram pi
liečių balsavimui. Gub. Smithas tiki, kad blaivybę rei
kia vykinti mokslu, o ne prievarta.
Al Smithas stovi už greitą šalies ūkio sutvarkymą, pa
statymą ant tvirtų biznio pamatų, kad tuo budu ir ūki
ninkai galėtų padaryti žmonišką pragyvenimą ir mies
to žmonės galėtų pirkti farmų produktus pigesne kai
na. Prie dabartinės valdžios ūkio reikalai pasibaisėti
nai yra apleisti, nes milionai ūkininkų ir šimtai ūkio 
bankų bankrutuoja, kuomet miestuose už ūkio produk
tus mokame brangiai. Reiškia prie dabartinės siste
mos ūkio pelną susigriebia kelių kapitalistų trustai, ku
riems visai neapeina nei farmerių skurdas, nei žmonių 
pragyvenimo brangumas.
Al Smithas stovi už natūralių turtų, vandens jėgos ir 
aliejaus šaltinių palaikymą vyriausybės kontrolėje, kad 
tuo budu apsaugojus visuomenę nuo privačių korporaci
jų išnaudojimo, nes tie turtai priklauso visiems žmo
nėms, o ne keliems kapitalistams.
Al Smithas stovi už muito (tariff) išėmimą iš politikos 
ir patobulinimą, kad iš jo butų naudos ne vien keliems 
kapitalistams, bet visoms pramonėms ir darbininkams. 
Republikonai meluoja, kad Demokratams laimėjus butų 
nuimtas muitas ir tuo budu Amerikos pramonė ir dar
bininkai turėtų nukentėti iš priežasties lengvai įveža
mų prekių iš užsienio. Tas yra gryniausia netiesa, nes 
ir Demokratų Partija ir Alfred Smithas yra griežtai 
nusistatę ne tik už palajkymą aukšto muito, bet dar 
už teisingesnį jo sutvarkymu geresnei Amerikos pra
monės ir darbininkų protekcijai.
Prie progos reikia atsiminti, kad Amerikoje geresni lai
kai, didesni uždarbiai ir geresnis biznis visose pramo
nėse prasidėjo prie Demokratų Administracijos, Wood- 
row Wilsonui prezidentaujant. O neužmirškim fakto, 
kad Prez. Wilsono, demokrato, griežtu nusistatymu už 
mažųjų tautų laisvę, šiandien Lietuva turi savo Ne
priklausomybę.
Dabar pažiūrėkime, ką davė Republikonai ir už ką stovi 
M kandidatas p. Hooveris. Prie Republikonų valdžios 
šiandien mes turime štai ką: apie penkis milionus žmo
nių be darbo; visuose miestuose daugybė tuščių krau
tuvių su parašu: “Store for Rent”; milionus subankru
tavusių farmerių ir tik vienais 1927 metais subankru
tavusių 830 bankų, teikusių farmeriams paskolas; ne
pakenčiamą žibalo skandalą, kuriame figūruoja žymus

Republikonų partijos šulai ir svarbus valdininkai. O 
kas suskaitys Prohibicijos netikusio vykdymo nuosto
lius ir nelaimes?
Ir akyvaizdoje tokių skaudžių šalies nelaimių, Repub
likonai drįsta girtis su savo “Prosperity” (gerbūviu)! 
Hooveris drįsta sakyti, kad Prohibicijos vykdymas da
bartiniu įstatymu yra “kilnus eksperimentas”! Kur 
gi čia nebus kilnus eksperimentas, kuomet tas “ekspe
rimentas” stambiems “Bootlegeriams” yra ląbai pel
ningas. Taigi p. Hooveris ne vien griežtai stovi už 
Prohibiciją, bet jis užgiria ir visą dabartinės Republi
konų valdžios tvarką su visomis virš pažymėtomis blo
gybėmis ir iškilmingai pasižada, jei busiąs išrinktas 
prezidentu, ta pačia tvarka vesti Amerikos gyvenimą 
tolyn — į didesnes nelaimes.
Ve, kodėl išmintingesni biznieriai, toliau matantys in- 
dusfrialistai, pažangus politikieriai ir susipratę darbi
ninkai — visu uolumu stoja už gub. Smitho išrinkimą 
Prezidentu, nes jo nusistatymuose gludi šviesesnė Tau
tos ateitis ir patikrintas šios šalies žmonių gerbūvis. 
Net pačių republikonų senatorius George W. Norris, 
paskelbė viešai, kad jis stoja už Al Smitho kandida
tūrą ir ragina savo pasekėjus balsuoti už progresyvį 
Smithą, o ne už atžagareivį Ilooverį.
Užtaigi ir mes, gerb. lietuviai, turime sykį ir ant vi- 
sados įtikinti republikonus, kad mes nesame tokiais 
mulkiais, kokiais jie mus įsivaizduoja savo nesąmonin
gomis pasakomis apie “Prosperity” ir “didelius” Hoove- 
rio darbus Lietuvai, sakydami, kad Hooveris šelpė nuo 
karo nukentėjusius Lietuvos žmones. O visi žinome 
faktą, kad Hooveris atsisakė Lietuvą šelpti, kuomet 
pas jį tuo reikalu buvo kreiptasi. Republikonų agentai 
gąsdina ateivius, kad nebalsuotų už demokratus, nes esą 
jeigu demokratai laimėtų, tai bedarbės prasidėtų ir 1.1. 
Argi reikia didesnio ateivių mulkinimo? Argi čia nelai
kymas ateivių už tamsius ir nieko nesuprantančius žmo
nes?
Bet lapkričio 6 d. mes parodysime tiems ponams repub- 
likonams, kad mes esame susipratę piliečiai; kad mes 
esam progresyviai žmonės demokratai ir todėl mes 
VISI BALSUOSIME už progresyvį kandidatą, už 
MUSŲ REIKALŲ GYNĖJĄ, už žmonių laisvės ir ger
būvio Čampioną—Demokratą ALFRED E. SMJTHĄ ir 
visą Demokratų sąrašą.

LIETUVIU BENDRAS KOMITETAS S
AL SMITHUI REMTI į

A. J. Virbis, X. Strumskis, J. P. Mačiulis, Mary Kizis, 
Alfred J. Vencius, CI. J. Ruskis, C. S. Cheleden, J. Tu- 
masonis, Dr. J. C. Kaluška, Mrs. J. Szevets, A. Day- 
nardas, S. Bach, A. Butėnas, P. A. Ivanauskas, J. Jo- 
kubauskas, J. Jokūbaitis, R. J. Jurevičius, V. Kama
rauskas, A Kundrotą, A. Kendrick, M. Kerbelis, A. J.
Kižis, A. F. Kneižys, K. J. Krušinskas, W. T. Kvietkus, I 
Wm. Lotz, J. K. Milius, J. B. Mikalauskas, P. Luko
ševičius, St. Peck, G. Schlaves, Mrs. M. Shadis, K. šid- g 
lauskas, P. J. šlapikas, M. M. šlikas, Jos. Stadulis, M. 
Stanaitis, A. S. Trečiokas, T. Toluba, J. Vitkauskas, V.
W. žėlvis, W. J. Daunora, K. Jurgela.
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Pranešimas
Siniano Daukanto Draugija 

laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmadienyje, lapkričio 4 die
ną, Lietuvių Auditorijos svetai
nėje, 3183 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 12 valandą 
dienos.

Nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes turime daug najų 
reikalų svarstyti. Taipgi nepa
mirškite būti ir tie nariai, kurie 
pasirašėte aplikacijas tą vaka
rą, kada įvyko Si mano Dau
kanto Draugijos koncertas, bū
tent spalių 28 d. Kviečiami 
būtinai atsilankyti į susirinki
mą taipgi asmenys, kurie no
rėtų tapti musų draugijos na
riais.—P. K«, nut. rast.

Banditai “veikia”
Rastas nušautas ir subadytas 

peiliais John Barryman Du Vai

jo apartmente, 1520 East 67tb 
st.

Trys banditai mėgino api
plėšti valgyklą adresu 1417 S. 
Morgan st. Valgykloj tuo lai
ku buvo policijos seržantas. Po
licininkas nušovė vieną banditų, 
kuris, vėliau pripažintas, kaip 
Hyman Greenberg, 23 m., 3355 
Douglas blvd.

Negras banditas mėgino pa
daryti “hold up” Chicagos uni
versiteto studentui J. F. Perrin 
prie šio namų, 5757 University 
avė. Studentas pasipriešino. Su
badytas peiliu.

Negras, pasirėdęs Hallotveen 
parėdu, įėjo aptiekon prie 31 
ir Park avė. Jis buvo pašautas. 
Čia, aptiekoj, ir mirė.
Thomas Našai pašautas spran

dam Gyv. 3818 S. Spaulding av. 
Tai paseka Halloween linksmy
bių trečiadienio naktį.

1 PRANEŠIMAI
“Pamišėlių Namas” komišką 

rčtc stato Pirmyn 
Nedėlioj, Lapkričio

ope-
i Mišrus choras,

4 d., Dunų sve
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Vibus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

“Pamišėlių Namas’’, komiška ope-
• << t n V 1 J ■ « r Iiretė; stato Pirmyn Mišrus choras 

nedėlioj, lapkričio 4 d., Danų svet., 
1(51 N. Kedzie avė. Šiam veikalui 
vadovauja p. čerienė. Gerbiamą 
publiką kviečiame atsilankyti.

Choras.

. Lietuviai Daktarai

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
D
2)
3)
4)

Nepertraukiama kelionė iš i>orto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.

6) 'Išpildomi laivo orkestros. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

$125
Valdžios Tas

Ekstra

Kainos 
į Klaipėdą
Trečia kl. $107 
J abi pusi $181 
Turistinė 3 kL 
ar buvusią II kl.

$122.00
| abi pu

si .. $203.50
Išplaukimai Laivu iš New Yorko:

“ESTONIA” .................... Lapkričio (Nov.)- 15
“POLONIA” .........  Gruodžio (Dec.) 4
“S. S. LITUANIA” .............. Gruodžio (Dec.) 22

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

BOLESLOVAS BARTKEVIČIUS .

Mirė Liepos-July 3d., 1928 m., sulaukęs tik 20 metų amžiaus 
po 4 mėnesių ligos. Prieš mirtį jaunas Boleslovas parašė nepa
prastai jausmingas eiles, kaip ir atsisveikinimą mielai motinėlei. Ei
lės rašytos anglų kalba, bet čia paduodama liuosą tų gražių eilių 
vertimą lietuvių kalbom Eilės mirštančio jaunuolio Boleslovo Bart
kevičiaus : / •

Vaikystės dienos Tada aš sugryšiu pas jus
Plačios, plynos 
Ir kvietkuolos gatvės, 
Kur aš vaikštinėjau; 
Čiurlenantis upelis 
Ir pavėsio kampelis 
Arti mano mažu namelių; 
Šnabždantys medeliai, 
Paukščiai ir bitelės. 
Čia aš praleidau 
Daug skaisčiu dienelių. 
Ir ta maudymos kūdra, 
Tyra, kaip krištalo bliudas. 
Atmintis apie tai 
Gyvens amžinai.

Motinėle mano ąiiela, 
Neverk manės;
V ištiek man mirti reikės.

Kai marių Vilnelės sustos 
vilniuoti, 

Kai lapai nuo medžių sustos 
kristi, 

Tada aš sugryšiu pas jus.
Kai perkūnas paliaus griausti 
Ir pasauly sumišimu nebebus, 

'I'ada aš sugryšiu pas .jus,
Kai pagiežos ugnis nustos degti,
Kai kilnus žmonės sustos 

mokintis, 
I'ada aš sugryšiu pas jus.

Kai visi upeliai sustos bėgę, 
Kai skaisti saulutę nebešvies, 

'I’ada aš sugryšiu pas jus.

Velionio Boleslovo kūnas, virš esamu eilučių autoriaus, tėvų rū
pesčiu yra perkeliamas iš pavienio kapo į..šeimynos lota Lapkriįio- 
November 5 <1., l’anedėlyje, 11 vai. ryte, švento Kazimiero kapi
nėse. Liūdnos pamaldus atsibus už lioleslovo »ielą dv. Jurgio baž
nyčioj virš pažymėtoje dienoje kaip 6 valandos anksti ryte. Pertut 
nuoširdžiai prašome visų giminių, draugu ir pažįstamu dalyvauti 
pamaldose ir kapinėse velionio Boleslovo kūno perkėlime.

Pasiliekame liūdna šeimyna Bartkevyčiu:
Mbtina Ieva, tėvas Mykolas, 
Sesutės: Vanda ir Bronislava.

3256 So. Wallace St.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2, 1927 m. Buvo ki
lęs iš Raseinių apskr., Liuolių 
par., Žvirblių k. Amerikoj iš
gyveno 25 melus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą ir dukterį 
Petronėlę, seserį Zofiją, brolį 
Vincentą ir kitus gimines.

Nelaiminga mirtis atskyrė 
nuo musų brangų vyrą ir tė
velį, kurio mes niekados ne
galime užmiršti.

Mylimas musų vyre ir tėve
lis ilsėkis šaltoj žemelėj, o ta
vo nemariai sielai tesuteikia 
Visagalis ir Mielaširdingas 
Dievas amžiną atilsį. Lauk 
mus pas tave ateinant.

Už velionio sielą iškilmingos 
pamaldos {vyks lapkričio 3 d., 
7:30 vai. ryte, Dievo Apveiz
dos par. bažnyčioj prie Union 
Avė. ir 18th Street.

Visus gimines, draugus 
pažįstamus kviečiame j tas 
maldas.

Nuliudusi
Mockų šeimyna.

Brighton Park—SLA. 176 kp. su
sirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Lapkri
čio (Nov.) 2 d., 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Jokantų svet., 4138 Archer 
Avė. Gerbiamieji: Visi malonėkite 
dalyvauti susirinkime, nes yra daug 
dalykų, kurie būtinai reikia atlikt. 
Taipgi atsiveskit ir pažįstamus pri- 
sirašyt prie SLA. A. Trejonis, sekrt.

Jaunų Liet. Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikis mėnesini susirinkimą 
Penktadieny, Lapkričio 2 dieną, 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi • nariai malo
nėkit laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti.

S. Kunevičius, nut. rašt.

ir 
pa-

Pamišėlių Namo paskutinės gene- 
ralės repeticijos įvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio 2 d., Danų svet., 1651 N. 
Kedzie Ave.,1 7’30 vai. vakare. Visi 
lošėjai ir choristai būtinai susirin
kit laiku. Valdyba.

LS8 81 kuopos susirinkimus įvyks 
šeštadieny, lapkričio 3 d., nuo 8 v. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Visi nariai prašomi su
sirinkti, —Raštininkas.

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

Tol. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

Ap-Lietuvių Moterų Draugijos 
švietos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, lapkričio 4 d., 2 vai. po 
piet, Mark \Vhite Sąuare Park kny
gyno kambary, Halsted ir 30th gt. 
Visos narės susirinkite laiku.

Sekretorius.

lllinoiH Lietuvių Pašelpos Kliu- 
bas laikys savo mėnesinį susirinki
mą penktadieny, lapkričio 2 d., Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. —A. Kaulakis, rašt.

Lietuves Akušerės

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Reso 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

SLA 55 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subaloj,' lapkričio 3d.„ 
7:30 vai. vak., A Statkaus svet., 722 
W. 120th St. Nariai malonėkite už
simokėti užvilktus mokesčius ir at
sivesti naujų nariu prirašymui.

K. Statkus, fin. rašt.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
3252 South Halsted Street

įvairus Gydytojai
GYDO

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

JUOZAPAS ŽALANDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketvirtadieny, Lapkričio 1 d., 
6:45 vai. ryto, 1928 m., sulau*- 
kęs 46 metu amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Vaišviliškių vienkie
my, Kražių parap., Raseinių 
apskrity. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Adolfiną, 4 duk
teris Adolfina Petrauskienę, 
Mikoliną Stege, Bronisę ir Ju
zefą, taipgi sūnų Juozapą, du 
brolius Steponą ir Joną ir dvi 
seseris Stelių Jucevičienę ir 
Mikoliną Jurkšą, du žentus ir 
du švogerius, pusbrolį Berta- 
šiu, taipgi Jurgį Mockų o Lie
tuvoj seserį ir brolį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4523 S. Fair- 
l'ield Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio 5 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Žalandau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Ežerskis, Tel. Vir- 
ginla 1954.

West Pullman Lietuvių Pas. Kliu- 
!>o susirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 4 d., 2 vai. po piet, papras
toj vietoj. Nariai dalyvaukite skait
lingai, nes turime naujų sumany
mų. —K. Statkus, koresp.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys susirin
kimą lapkričio 4 d., Lietuvių Tau
tos parapijos svet., 3501 S. Union 
avė., 1 vai. po piet.

B. Dubinskienė, sekr.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Monetų Pašelpinis Kliubas rengia 
didelį ir puikų balių nedėlioj, lap
kričio 4 d., Medora Hali, 1158 W. 
Van Buren St. Pradžia 6 vai. vak. 
Kviečiame visus atsilankyti ir už
tikriname, kad visi busit užganė
dinti. —Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bas Amerikoj rengia iškilmingą ba
lių su programų, kuris įvyks suba- 
toj, lapkričio 3d. Pradžia 7 vai. va
karo, Dievo Apveizdos parapijos 
svet., So. Union avė. ir kampas 

' 18 gt. Per balių naujiems nariams 
I įstojimas į kliubą veltui. Nuošir
džiai kviečiame visus draugus ir 
drauges atsilankyti, nes bus ger 
muzika. Visi busit užganėdinti.

Komitetas.

MIKOLACZ
su šiuo pasauliu
7 vai. ryte,1 1928

Persiskyrė 
Spalio 30 d., 
m., sulaukęs 47 metu amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Šilalės 
parap., Kūlimų kaime, Ameri
koj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nttliudime 
moterj Marjoną, brolį Antaną, 
du pusbroliu Petrą ir Pranciš
kų Erkmanus ir giminės, o 
Lietuvoj tėvus ir seserį Petro
nėlę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.,

Laidotuvės įvyks Subatoi. 
Lapkričio 8 d., 8 vai. ryte iš 
koplyčios į v. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Mikolacz gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, brolis, pusbrolis 

ir gimines.
Laidotuvėse patamapja gra- 

borius Eudeikis, Tol. Yards 1741

ra

24 MENESIAI IŠMO- 
KEJIMUI 

I’LUMBIN<iA3, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI 

Pašauk Monroc 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysimu viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. coi*. Lake ir Halsted Sts.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

.sieliu. <» 1£ ten bus
Šv. Kazimiero ka-

DOMININKAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 1 dieną, 6 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 34 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių aps., 
Kražių par., Plokščių kaime, 
Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo- 
Jerį Agniešką, po tėvais Bal- 
sevičaitė, dukterį Heleną 7 m., 
brolį Antaną, dvi seseris Ka
zimierą Jasaitienę ir Agnieš
ką Kumpikienę ir švogerį Ig
nacą, o Lietuvoj seserį Hele
ną ir švogerį. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4605 So. Hermita- 
ge Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
lapkričio 5 d., 8 vai. ryte iš 
Eudeiklo koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus K'čduliiiRps pamaldos 
ui velionio 
nulydėtas į 
pinos.

Visi a. a. Domininko Lileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami day 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteįjs, duktė, brolis, 
seserys, švogeris ir giminės. 
Laidotuvėse patarnauju gra- 

borins Endeiki,:, Tel. Yanls J 711

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S, D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balvaiuuotojus

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu- 
'Vėsc kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsuinuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiains vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
jjystčs.
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:,

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Viršuj Universal
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos .kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. . Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasito pagalbą. 
Vi* landos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

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

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojus, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigus 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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sereros vakare uždaryta 
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.
________ I__ ______________

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tek Fairfax 6352

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexe) 9191

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

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

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

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į mimus. Prak
tikuoju ant akių, perleidziau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. H. BLUMENTHAL 

GPTOMEIRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snccialė 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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

• Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvis Gydytojas

Valandos:
I) iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St.. Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Actiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pboffe Midway 2880

Advokatai
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. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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 St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Gasas, X-Spmduliai ir 1.1.
Valandos: nuo > ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai G222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—«3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Jvairųs Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet ,
7 iki 8 vnk. Nedėk nuo 10 iki 12

Res. Telephone PJazu 3200

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistus vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phone Rępublię 9107 
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tol. Randolph 1031 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

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 Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Rcpublic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washinglon and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
........................................... - ■ -»

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michijęan Avė.
Tel. I’ullman 5950

Namų Tel, Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randuiph 3322 

Gyvenimo vieta 6156 S. VYhiyple 81.
Hemlock 4080
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Tarp Chicagos
cieriaus činą. Po revoliucijos 
jis atvyko j Ameriką. Baigęs 
graboriaus bei balsamuotojo 
mokslą, jis per kiek laiko dir
bo VVisconsin valstijoj. Prieš 
kiek laiko tačiau jis persikėle i 
Chicagą ir šiomis dienomis 
Bridgeporte (3103 S. Halsted 
St.) atidarė savo laidotuvių j- 
staigą.—R.

BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

Financial
FinansaitPaskolos

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estato 

korftraktus

INTERNATBONAL 
I INVESTMENT 

Imkite be Baimes kaip pa-| a nrn/fhi^TZu “Bayer" P.K' CORPORATION

Help Wanted—Malė
Darhin in kų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTUidOBI 
UŲ 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. Jųa moklnsitės paa tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite blski pasimokinti, 
lys galite tikt* pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami 
'lėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
\SSOCIATION—Salesmen Training 
4chool, 301 Gossard Bld.*?. 118 East 
Ohio St., Chicago, III

Automobiles

bave

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

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas prie juodos duonos ir keksų.

8939 Sq. Morgan St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido nauius modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gtyzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1388.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir I^aurain “Spot Light” kaštuo
ja .... ................................ $1663.00

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

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

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.

Victory 1696
D. KURAITIS ir A. KASULIS 

■'avininkui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS, Parsiduoda bučernč 
ir puikus fixtures. Įrengimas, nau
jos mados. Parduosiu už pirmų tik
rų pasiūlymų.—Taipgi turi restau- 
ranto fixtures, galiu parduoti arba 
randuoti, kaip kas norės. Savininkas 
B SHUKIS, 4131 S. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 5824

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 
ssen krautuvė, ice cream parlor, 2 
kambariu fialas, karštu vandeniu 
šildomas. Hondos $40. 458 W. 451h 
St.

PARSIDUODA saliunus su barais 
ne brangiai; gera vieta, daromas 
geras biznis. Visokių tautų apgy
venta. Pardayhno priežastį patirsi! 
ant vietos. 5202 S. Ashland avė.

TURIU GERŲ BARGENŲ

2 po 4 kambarius, medinis namas 
$4500. Randasi 4104 South Maple- 
wod Avė.

2 augščių bizniavas namas, randa
si 4102 Archer Avė. Geras pirkinis, 
kas mano biznį užsidėt.

Bizniavas namas, 2 štorai 
4887 Archer Avė. Namas visai 
jas.

Bungalofr, 4 kambariai ant
Indiana Avė. Parduosiu už tikrą 
pasiulijimą. Matykite Kontraktorių 

B. SHUKIS, 
4131 So. Francisco Avė.

Tel. lafayette 5824

ant 
nau-

9756

Juozas Uktveris-Kuzmickas, 
juokdarys ir gabus dainininkas 
ir vaidintojas; jis dalyvauja 
vaidinime operetės “Pamišėlių 
namas” sekmadienyje, lapkričio 
4 dieną, Danų svetainėje, 1651

Does not affect
the Heart

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus.

REIKALINGAS phimberis be lais- 
nio, arba pagelbininkas. 10171 Lin
coln Avė. North Chicago, III.

REIKIA lietuvių darbininkų su 
patyrimu prie Paelor Setų visuoti
nam darbui, geras užmokestis. Brid
geport Furn Co., 3224 S. Halsted St.

PARSIDUODA delicatessen Sto
ras, pigi renda; 4 kambariai su ra
kandais. Turiu parduoti greitai. 
1 16 \V. 59 St.

daktaro rolėje.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus”, - . .. .- -
ant pakelio ar ant plyskelės, jus tu- Greitas 11’ patikėtinas pa-
da negaunate tikro Bajfer Aspirino, 

pamišusio kurio saugumą prirodė milionai žmo-
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,

I Neuritis,
1 Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iŠ 24 ir 100 plyskelių.

tarnavimas.
HELBERG BROS

Help VVanted—bemaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA indų plovėja. Ag
nės Yokus, 807 W. 19th St.

GaFvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Room 607
192 N. Clark St.

[CLASSIFIED ADSj
Educational

Mokyklos
Mokinkis Barberystės Amato 

Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

Miscellaneous
Įvairus

Lincoln Sport Phaeton...
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas....
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luko naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

$950
$675
$795
$695
$650
$650
$495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 de) greito par 
lavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
<nes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
Jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

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

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargenų ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokės’m jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam ati
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, 
skolų, 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką

nedaleiskite kad atimtų už 
o pasimatykite su mumis.

vis-
absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

EXTRA BARGENAS
$206 duosiu už bile kokį karą 

mainant į naujų lludson sedan 
1929 metų. Kaina $1585.

$125 duosiu už bile karą mainant 
j naują Essex 2 durų sedan 1929 
metų. Kaina $850. A. Margevičia, 
3422 S. Lowe uve.

PARDAVIMUI Moon automobilis; 
geriausi mašinerija, atrodo kaip 
naujas. Pigiai — tik $75. 3312 So. 
Union avė., 2-ros lubos.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam J 24 vai 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Situation VVanted
Darbo Ieško

MES turime pardavimui keletą 
E lotų žemės farmoms, kurie turi 
uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak 

rų po $150 — iki $175, $250 ir t.t 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Schaffer & Co.,

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N Cicero Avė.

Palbade 9600

<ų 
ha

803 Ridge Avė. 
Wilmette 

Tel. Wilmette 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Juozas Kemėšis, dainininkas 
ir gabus vaidintojas, kuris daly
vaus “Pamišėlių namo” pasta
tyme sekmadienyje. lapkričio 
4-tą, Danų svetainėje, 1651 
North Kedzie Avė, pamišėlių 
namo šeimininko rolėje.

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

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius.
Eighteen Bond & Morgage 

1618 West L8th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovvski, ižd.

Co.

REIKALAUJA darbo bučeris, ta 
darbų dirbu per 20 metų, galiu i 
marketų važiuot tavoro pripirkt, ga
liu dirbt už biznio vedėjų. Gal kam 
reikia subatoms padirbt. Kam toks 
darbininkas reikalingas telefonuiokit 

Prospcgt 3170

Kaip moku, 
taip šoku

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, * įskaitant plrnn- 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Fumiture & Fixture»
Rakandai-Uaisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečiusjir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co^ 
Not Ine.

8545 ’ Houston Avė.
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINĘIT SAVO NAMĄ

Išmaumojęs didį bliudą 
Komunistiškų melų, 
Trokštu visiems pasirodyt 
Ir įkąst iš pasalų. 

♦ ♦ ♦
Lašiniais maitinu kūną 
Protą—komintemu, 
Dūšią—du kart išvarytu 
Su pipirais munšainu. 

♦ ♦ ♦
Aš laikausi šios devizos: 
“Kas ne musų, tai 
Musų vajus, musų 
Reikia garsinti 

♦ *
O ir biznis ne
Dar tavorščiai
Kolektuosim kur tik galim, 
Bus kišeniai kupini.
—Kandidatas į komisarus.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

' Malevojam ir popieruojain. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victorv 7261 

J, S. RAMANČIONIS, Sav.

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

j 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvgiine ant naujų šdirbėjų sam- 
palimę, pigiai. 2433 frving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

PAAUKAUSIU 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais Įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6458

žut
♦

no good”; 
spaudą 
ir būt.

pro sai|— 
paklusni—

šauni puota
Audi-

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 

I vandenio {taisos. American Stove 
1 Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
i Tel. Victory 9634.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
STEAM HEATING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

HOT WATER & 
Darbas 

Geriausias 
203? W. 18 Si.

Expertas Radio
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setų jūsų namuose.

darbas garan- 
turime keletu

Spalių 31 d. Lietuvių 
torijoj p. J. Lulevičius surengė 
itin šaunų pokylį 
biznio atidarymui, 
sirinko apie 70. Buvo daktarų, bai^ pigiai.' 
advokatų, biznierių ir t.t. Visi 
smagiai laiką praleido, šokiams 1
grieže p. Grušo orkestras. P-m pIGIAU Už VJSĄ I)ARBą 
LuleviČienė pavaisino svečius CONSUMEHS Stogų Darbas. Grei- 
gardžia vakariene. Laike vaka-1 Jai taisome stogus visokios rųšies.

savo naujo einame visur, visas 
o., tuotas. Taipgi mes

su-
Mes

^vnniii cii luou,s* laipgi mes turime Keievij 
ovecių SU- elektrikiniu setų dėl pardavimo la-

$2 — patarnavimą 
Stewart

516 E. 71st St.

skaitom — $2 
2992

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

4251 Cottage Grove Avė.

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie

morgi- 
Pasko- 
taksų,

Copy- 
Patentų 

reikalais kreipkitės prie, manęs 
pilnu užsitikejimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su 
ir

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos de 

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., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubo>- 

Chicago, III.

TftMYKITE
Parduosiu arba mainysiu mano 

sekančius namus: 2 štorai arba ga
lima suleisti į vieną didelį Storą, 6 
kambarių flatas ir 2 mašinų gara
žas. čionais tamsta galite daryti pui
kų biznį, turėti gražų (i kambarių 
flatą ir gauti $62 mėnesiui rendos 
arba galite palikti dabartiniams 
rendauninkams visa namą.

ANTRAS puikus naujas namas 
tai yra storas arba galima padaryti 
2 nedideliu štoruku; 5 flatai, visi 
po> 3 didelius kambarius ir 2 ma
šinų garažas. Visi flatai išrenduoti. 
Abu viršminėti namai yra geriausis 
investmentas dėl tų, kuriems atsi
bodo dirbti dėl kitų, čia yra proga 
pradėti biznį be jokios rizikos. Del 
platesnių žinių matykite John Pa
kalnį (Pakel).

Taipgi turiu 2 mūrinius namus, 
abu po 5—6 kamb. štymu apšildo
mi, 2 mašinų garažai. Randasi 
klausioj vietoj.

Savininkas:
JOHN PAKALNIS (Pakel) 

Generalis Kontraktorius 
2547 W. 71 st St. 

Hemlock 0367

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį pamalą 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 musu inžinierius jums 
apruokuos cĮykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas ...................................... ..........
Adresas .............................................
Telefonas .............................................

pui-

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 nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

Extra Mainai

rienės p. St. Valančius, toast- 
masteris, pakvietė kai kuriuos 
svečius kalbėti. Visi linkėjo 
naujam biznieriui kuogeriausio 
pasisekimo.

P-as Lulevičius yra jaunas ir 
inteligentiškas žmogus, bet sa
vo gyvenime yra daug patyręs. 
Laike pasaulinio karo jis buvo 
mobilizuotas į rusų armiją. Ka
dangi jis buvo apšviestas žmo
gus, tai greit užsitarnavo ofi-

Idl IctloUIIlC VLdJMUo 1 Ų.vlLOj

bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iiavimas. Mes atliekame geriausj 
darbų mieste. Kedzie 5111,

PA.IIEŠKAU draugo, kuris sup
ranta gerai atlikti darbų duonke- 
pyklos ir mylėtų eiti į partnerius. 
Meldžiu greit atsišaukti. Aš duon
kepio darbo nesuprantu, tik efcu be- 
kernės saVininkas ir štoro; taipgi ir 
18 gyvenamų kambarių su 2 pe- 

‘ ‘ - 60x125
mai- 
krei-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radlos. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Furnished Rooms

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visą? 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Streąt 
Tel. Buckingham 5087

čiais bekernėj, kurie turi 
didumo. Sutinku parduoti arba 
nyti. Del platesnių informacijų 
pkitės laiškais ar ypatiškai.

Rašykite:
JOS. KUPRANIS, 

8579 Lumpkin Avė., 
Detroit, Mich.

PASIRENDAVOJA šviesus ir pa
rankus kambarys vienam vyrui; be 
valgio. Atsišaukite 3236 S. Union 
avė.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vyro arba vedusiai porai. Kamba
rys visados šiltas. Yra maudynės ir 
visi parankumai. 843 W. 34th St.

MES v:.2om visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že- 

i miausios kainos
I ACORN RUG CLEANERS, 
8037 W. Madison St. N e vada 4227

PAIEŠKAU Aleksandros Gedviliu- 
kės, tai yra po tėvais. Girdėjau buk 
gyvena Detroite. Malonėkite atsi
šaukti ar kas apie ją žino, praneš
kite. '■

Petras Garbukąs, 
3328 W. Potomac Avė.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas ant 

3 lubų. Karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 
Kimball Avė., 2 lubos janitorius, ar
ba šaukite savininkų vakarais.

Downer’s Grove 997

Vėliausios mados ‘moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iŠ gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamų kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singų ir prielankų patarnavimų ir par
duodame geresni materijolų daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kitu 
Atsilankyk į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street 
Chicago, 111. Phone Victory 2477

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERĄGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearborn 3840

EXTRA.' Parsiduoda Fruit Sto
ras, biznis išdirbtas, norintieji pirk
ti. • malonėkite, atsišaukti antrašu, 
10728 Michigan Avė., Telefonas 
Pullman 9577.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 
kartu su fixtures, pigiai; geroj vie
toj, pelningas biznis, 3300 South 
Halsted Street.

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta, 
moderniška* barbernė. Geras biznis, 
esu priverstas apleisti šių šąli. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė., 
Chicago Ridge, III.

TIKRAS bargenas, negu trotytj 
viskų, priimsiu teisingų pasiūlymų 
už mano buČernę ir groserne. Shoe- 
makeiiai ir agentai nešaukite. Gera 
vieta dėl poros. Nepatyrus} toj biz
ny, išmokysiu arba priimsiu partne
rį kad ir vedusią porų. Priežastis 
pardavimo pora skyriasi. Vienas ne- 
valuoju išlaikyti, šių savaitę turiu 
užbaigt ar uždaryt. 3230 S. Ash
land Avė. Lafayette 0826

PARDAVIMUI Chili ParĮor sand
vičių, kendžių ir minkštu gėrimų 
ant karų linijos. Pigi renda.

1726 Sq. Halsted St.

IŠSIMAINO namas ir farma; 
mas randasi ant Bridgeporto, 
ma yra Indianos valstijoj, 60 
lių nuo Chicagos. Mainysiu namą ir 
farmą ant didesnio nąmo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas mū
rinis, kitas medinis; abu namai ge
rose apielinkėse; tuos namus mai
nysiu ant vieno didesnio bizniavo 
namo su bizniu. Namas gali būt 
ant Town of Lake.
IŠSIMAINO puikus bizniavas kam

pinis mūri namas, 2 štorai ir 6 
flatai. Extra lotas ir 2 karų gara
žas. Priimsiu mažesnį namą kaipo 
pirmą įmokėjinią, arba kas turit ki
tuose miestuose namus, priimsiu 
mainais kaipo dali imokėjinio, arba 
mainysiu ant didelio namo, summer 
resortų, .bizniavų lotų, geros far- 
mos, arba ant gero dry goods što
ro, ar ant geros rezidencijos, ar 
ant gasolino stoties, ar ant garažo. 
Namas turi būt parduotas arba iš
mainytas i trumpą laiką. Kas pir
mesnis, tas laimės.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer avė., Štoras ir 2 flatai ir 2 
kanj muro garažas. Parduosiu pi
giai arba priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjinią kas ka turite. Savinin
kas važiuoja į Lietuvą, nenori na
mą palikti ant svetinių rankų.
IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
111., 55x155; priimsiu automobili 
kaipo pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai biz- 
niavi lotai ant Archer avė., tinka
mi dėl road house, gasolino stoties. 
Mainysiu ant 4 flatų arba 6. Geisti
na, kad butų nors pora flatų po 6 
kambarius.

Su viršminėtais reikalais kreip
kitės pas: .

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

na- 
far- 
my-

50 PĖDŲ LOTAS ant Cali- 
fornia avė., arti 69 St., frontu 
j Marąuette Park, arti mokyk
los ir lietuvių mokyklos. Mažas 
imokėjimas.

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

’ Central 3654

DIDELI PINIGAI

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių,

žmo- 
pri- 
kru- 

mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

12 kambarių mūrinis namas su 
rakandais. Pajamų duoda $250 i mė
nesį iš įnamių. Garu šildomas, nau
jas plumbingas, boileris, 2 karų ga
ražas, cementuota ėlė. Leavitt, arti 
Jackson Blvd. Kaina $12,000, cash 
$3500. H. E. TUTTLE. 2758 West 

Madison St., Room 307.
Tel. West 5080

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyvento) koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalovv arba lotą kaipo da
lį įmokėįimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St. Tel. Republic 4170

MAINYMUI nauja 5 kambarių 
mūrinė bungalow. pilnai moderninė 
kiekvienu žvilgsniu. 30 pėdų lotas 
Gatvė ištaisyta ir užmokėta. Noriu 
lotų ar seno namo už $6,000 eųuity. 
Skirtumui priims morgičius. Namas 
vra naujas ir niekad negyventas. 
Atdaras apžiūrėjimui kiekvieną die
ną.

Savininkas 
9528 Calumet Avė.

UŽ pusę kainos — lotas ir ken- 
džių stand ant Archer Avė. prie 
Summit. Šaukit Victory 4952. L. R. 
Jarusz, 3252 So. Halsted St.

PAAUKAUSIU 96 y 125 lotą už 
$200 pėdą, ant 79 gat., tarpe Hoyne 
ir Hamilton. $6,000 cash.

PARDUOSIU 25 akerius ant Cent
ral Park Avė. ir 117 St. Arba mai
nysiu ant bizniavo namo.

Atsišaukit: >
Pališadę 2421

DIDELIS bargenas. Priverstas 
parduoti prapertę su groserne ir 
delicatessen krautuve dėl įvykusios 
mirties šeimynoj. Lietuvių apielin- 
kė. 2216 W. 22nd St.

KAS norite pirkti pra|>ertę Rock- 
ford, III. arba mainyti Chicagos 
prapertę ant Roekfordo. Gauki ge
ra bnrgeną. Prašome kreiptis Slan
ko & Co., 5076 Archer avė. Ixifa- 
yette 6036.

TIKRA DOVANA
Už $8500 parsiduoda 4 pagyveni

mu muro namas, arba mainysiu ant 
farmos, mažo namuko tolinus už 
Chicagos, ar biznio. Kreipkitės: 

Frank Venckus 
5076 Archer avė.

Tel. Lafayette 6036

RIZNIAVAS lotas 100yl25 apt 
gat. Galiu pa- 

Austin 1424.
Belmont avė, arti 
dalyti. Atsišaukite

75




