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- T 1 I • _ • j Kanados ūkininkai pra-Hoover bus laimėjęsI Naujas Jungtinių Valstybių prezidentas
o

Kovos su maištinin 
kais Meksikoje Lietuvos žiniom

rinkimus
Musų laikraščiui einant Į 

spaudą, vakarykščių rinkimų 
duomenys, toli gražu dar nepil
ni, rsdė, kad Jungtinių Valsty
bių prezidentu bus išrinktas 
Herbert Hoover didele balsų 
dauguma.

Pranešimais iki 9 valandos 
vakaro Hoover buvo laimėjęs 
340 elektorių balsų 31 valsti
joj* <> gub. Al Smith — 114 
elektorių balsų 10-ty valstijų. 
Likusios 7 valstijos su 77 elek-

torių 
mos.
KAIP

balsu dar buvo nežino-

BALSAVO LIETU VIA 
CHICAGOJE

Chicagos 13-to vvardo 1-nie 
ir 2-me precinktuose, kur lie
tuviai sudaro apie 70 n uos. vi
sų balsuotojų, balsuota, taip:

1-me prec.: Smith .... 361
Hoover .......... .......... 37

2-me prec.: Smith .... 318
Hoover .......... .......... 4(

Spėja, kad Rumani- Riaušės per republi 
jos karaliukščiui ne 

teks karaliauti
konų priešrinkiminę 

demonstraciją
Ūkininkų partija gali nuversti 

jį nuo sosto ir įsteigti krašte 
respubliką

Tūkstančiai parodininkų gavo 
kiaušinių ir plytgalių; keletas 
policininkų sumušti

VVORCESTER, Jlass., lapkr. 
— Priešrinkiminė kampanija 

pasibaigė vakar

BUGHARESTAS, Bumanija 
lapkr. 6. — Del įvykių ,Rumani 
joje po to, kai premjero Vinti-'šiahne mieste 
lis Bratianu valdžia buvo pri-didelėmis riaušėmis, per kurias 
versta rezignuoti, kai kurie po- keli policininkai buvo apkulti, 
litiniai observatoriai mano, kad 
septynerių melų karaliukštis 
Mykolas veikiausiai niekados 
krašto valdovu nebus.

Jo vardu dabar kraštą valdo 
Kgentura, mirusio premjero 
Jono Bratianu (Vintilos bro
lio) paskirta laikui, kol karu
liu kštis Mykolas sukaks 18 me
tų amžiaus, taigi iki 1939 metų. 
Vietoj Vintilos Bratianu, regen- 
tura tikriausiai premjeru pa
skirs Julių Maniu, tautinės ūki
ninkų partijos vadą, o Maniu, 
kaip politiniai observatoriar nu
rodo, yra respublikos šalinin
kas. Už respublikinę valdžios
formą taip pat pasisakė, nors ‘ SminhmČioS bombos 1Š-

keletas šiaip žmonių, vyrų ir 
moterų, sužeista ir apie 10 tūk
stančių žmonių, dalyvavusių 
republikonų surengtoje demon 
stracijojc gatvėmis, apmėtyti 
kiaušiniais, plytgaliais ir pur
vais.

Nors riaušėms patrempti bu
vo atsiųsta daugiau policijos, 
tačiau jai nepavyko ne vieno 
asmens areštuoti, kadangi, jei 
kuris areštuoti, kiti žmonės 
tuojau suimtuosius atėmę iš jos 
nagų ir dar pačius policininkus

mos.

ir neaiškiai, ūkininkų partijos 
kongresas, kuris praeitą gegu
žės mėnesį įvyko Albajulijoj.

vaikė republikonų 
mitingą

Nutroškino 4 vaikus
pati nutroško

MINNEAPOL1S, Minn., lap
kričio 6. — Grįžęs namo iš dar
bo, Herbert Moreau, metalo 
darbininkas, rado nebegyvus 
keturis savo mažus vaikus, am
žiaus nuo 1 iki 8 metų, ir Miss

VVICHITA FALLS, Texas, 
lapkr. (i. Paskutiniame prieš
rinkiminės kampanijos republi- 
konų mitinge vakar vakarą čia 
buvo numestos smirdančios 
bombos. Apie keturi tūkstan
čiai žmonių, dalyvavusių mitin
ge, buvo priversti apleisti salę.

jie buvo nutroškę gazu.
Pasirodė, kad vaikus nutroš

kino ir pati su jais nutroško 
Miss Hultberg, kuri paliko vai
kų tėvui adresuotų laiškelį, pra
šydama jį nepykti, kų ji pada
rius.

Morenų
išsiskyręs. Policijai jis papasa
kojo, kad juodu su Miss Hult
berg mylėjęsi ir norėję susituo
kti, bet merginos tėvai buvę 
tam pirešingi.

Politinė kampanija ra
dio partijoms parėjo 

$1,250,000

su savo žmona

NE\V YORKAS, lapkr. 6. — 
Per pastarus du priešrinkimi
nės kampanijos mėnesius nepu
blikuoti ir demokratų paritjos 
/ien radio išleido daugiau kaip 
$1,250,000. Demokratų partija, 
jos nacionalinio komiteto pra
nešimu, išleido radio $600,000, 
o republikonų partija — 
pat, kiek demokratų.”

“tiek

“Autogyro” lėktuvą nu
pirko Amerikos firma

PARYŽIUS, lapkr. 6. —Jau
nas ispanų išradėjas Juan de 
Gierva pranešė, kad savo išras
tą “Autogyro” lėktuvų jis par
davęs vienai Philadelphijos ae
roplanų statybos firmai. Firma 
jo išradimą vartosianti ekspe
rimentų tikslams.

Zeppelino vizitas Berlynui

Išžaginęs dukterį su
mušė ją ir pats nusižudė 

IKON RlVERTTlich., lapkr.
6. — Bijodamas arešto dėl iš
žaginimo savo 14 metų am
žiaus dukters Kateriuos, kuri 
dėl to pasiskundė vyriausybei, 
Frank Šarka, 49 metų amžiaus, 
darbininkas, baisiai jų sumušė 
r paskui pats nusišovė.

Katerina, kuri buvo rasta 
be sąmonės, taipjau vargiai lie
pas veiks. Jos vyresnė sesuo gy
vena Milvvaukėj.

FRIEDRICHSHAFEN, Vo- 
kįetija, lapkr. 6. — Dirižablis 
“Graf Zeppelin”, po savo kelio
nės per Atlantą padaręs vizi
tų Berlynui, šiandie grįžo į sa
vo stotį Friedrichshafene.

-------------------------(

Mirė J. V. konsulas

lap- 
mirė

LEIPCIGAS, Vokietija, 
kričio 6. — šiandie čia 
Hemando de Soto, Jungtinių 
Valstybių konsulas.

O’I'TAVVA, Ont., Kanada, lap
kričio 6. — Perki ns Mills apy
gardos ūkininkai, gyvulių au
gintojai, kreipėsi į vyriausybę 
dėl pagalbos nuo vilkų.

Ūkininkai skundžiasi, kad: 
vilkai daugybę jų gyvulių iš-j 
draskę, ir prašo vyriausybę or
ganizuoti medžioklę jiems nai
kinti.

Aštuoniolika maištininkų nu
kauta susikirtime su federa- 
lininis kareiviais

Smarkus Etnos vul 
kano išsiveržimai

Atidarė naujas krateras; gy
ventojai bėga iš apielinkių

6. - Vakar vėl atsikurtojo 
smarkus Etnos ugniakalnio iš
siveržimai. Ties Montenaci at
sidarė naujos žietys.

Ugniakalnio išmestos lavos 
srautai nutekėjo į Nunziatų, 
taipja'u į Mascala, bet iš tų a- 
pielinkių gyventojai jau iš ank
sto, dėl saugumo, buvo pasiša
linę.

Krakatao išsiveržimai

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 6. Dviejuose susikirti-* 
muosc tarp maištininkų bandų 
ir fcaerasilnės kariuomenės da
lių, Tecultitlande ir Las Trojes, 
aštuoniolika banditų ir du fede- 
raliniai kareiviai buvo nukauti.

Pranešimai iš Guadalajaros 
sako, kad maištininkų banda 
puolė Zjhuatlano miestų. Api
plėšę gyventojus ir užmušę vie
nų policininkų ir vieną papras
tą pilietį, banditai paspruko 
pirmiau nei miestui atvyko fe
deralinės kariuomenės pagalba.

'lies Gcrro Gurdo buvo su
gautas maištininkų vadas *Isi- 
doro Jasso, kuris tuojau buvo 
karo teismo nuteistas mirties 
bausmei ir sušaudytas.

Įkalintų Kenoshos 
streikininkų byla

BATAVIJA, Java, lapkr. 6. 
— Krakatao salos ugnialkalnis 
vėl ėmė smarkiai veikti. Vakar 
buvo įregistruota daugiau kaip 
šimtas sprogimų. Išsiveržimai 
eina iš juros dugno, ir vanduo 
metamas aukštyn su neapsako
ma jėga.

[Krakatao sala yra Sundo są
siaury, tarp Sumatros ir Ja
vos. Smarkiausias jos ugnia- 
ca'lnio išsiveržimas įvyko 1883 
metais. Tuomet du trečdaliai 
salos buvo nunešti, o pakilusi 
milžiniška vilnis paskafldino 
apie 20 tūkstančių žmonių.]

Banko plėšikas davė 
moteriškei 3 dolerius
CINCINNATI, Ohio* lapkr. 

6. Kai trys plėšikai puolę 
/ietos Erie Avenue Banką ir, 
pa.si^lavę $R,OCO, beg-o laukan, 
tarpdury juos pasitiko Mrs. 
Mary Baehr, atėjusi j banką iš
siimti truputį pinigų. Moteriš
kė sulaikė plėšikus, sakydaima: 

“Aš atėjau pasiimti truputį 
pinigų. savo kūdikiui. Jis serga, 
jam

Ir 
šiko 
tus,

reikia daktaro.”
ji pasižiurėjo į vieno plė- 
kešenę, kuri buvo iššipu- 
pilna popierinių pinigų.

Plėšikas pasižiurėjo į mote
riškę, ištraukė, iš kešenės tris 
lolerius ir padavė jai.

“Tikiuos, kad kūdikis pa
sveiks”, tarė jis ir, šokęs su 
avo sėbrais j laukiantį auto- 

inobilį nudūmė.

Stiprus žemės drebėji
mas Kaukazijoj

MASKVA, lapkr. 6. —Tiflise, 
Iruzijoje, ir apygardoje šiandie 

buvo jaustas stiprus žemės dre- 
ėjimas.

žemės drebėjimai jausti Wash- 
ingtone

WASHINGTONAS, lapkr. 6.
— Georgetowno Universiteto 
seismografas šiandie įregistrar 
vo stiprius žemės supurtymus, 
4urie turėjo atsitikti apie 7,000 
nylių tolumo nuo Washingto- 

no.

Gaisras San Salvadore

SAN SALVADORAS, Salvar 
doro Respublikaf, lapkr. 6. -- 
Siautęs čia miesto centre gais
ras padarė, kaip apskaičiuoja, 
$1,500,000 nuostolių.

1 Atlantic and Pacific ihvtt I

HERBERT H00VER
kuris vakar tapo išrinktas Jungtinių Valstijų prezidentu.

Skandalas t e i s m e,į Franci jos “tautinės 
tardant .Obregono 

užmušėjų bylą
vienybės” ministerių 
kabinetas sugriuvo

«

Kenoshos darbo unijų taryba 
rengiasi apeliuoti į preziden
tą Coolidge

SAN ANt’.EL, Meksika, 
kričio 6. — Teisme, kur 
doma Obregono užmušėjo, Jose 
de Leono Toralo, ir tariamos

tar-
PARYČIUS, lapkr. 6. Prem

jero Poincare tautinės vienybės

nuo 1926 metų liepos mėnesio, 
Priežas

tis ta, kad iš jo pasitraukė ketu
ri radikalų socialistų (liberalų) 
ministeriai: Albertas 
vidaus reikalų;
riet, švietimo;
žemes ūkio, ir Leon Perrier,♦kolonijų.

jo inspiratorės, vienuolės Con-' šiandie atsistatydino, 
cepsijos, byla, vakar pada'rč 
didelio trukšmo kuopa žmonių, 
kuri, rėkaudama: “Užmušti So- 
dį! Užmušti Porfirio Diazą!” 
įsibrovė į teismo salę.

Sodi yni paties teismo pas
kirtas kaltiua.mųjų gynėjas, 
kuris Porfirio Diazo viešpata
vimo laikais buvo labai žymus 
asmuo.

Valstybės gynėjui Nieto pa
galiau pavyko žmones nuramin
ti ir tvarkų atsteigti. 
posėdis vis dėlto buvo 
rytdienai ir publika 
nebebus įsileidžiama.

Ir Ispanijos diktatorius 
nebemėgia žodžio 

“karas”

Serraut,
Edouard Her- 
Henri Queille,

90 dienų kalėjimo 
davimą, indėnams 

degtinės

už

RH1NELANDER, Wis., lap
kričio 6. — Teismas nubaudė

KENOSHA, Wis., lapkr. 6.— 
Byla dvidešimt šešių Allen A 
kompanijos streikininkų, ku
riuos federalinis teisėjas Geigei 
uždarė neribotąjį laikui kalė 
jime. dėl to, kad jie nesumokė
jo po $100 pabaudos- už “iu- 
džonkšeno’' laužymų, pasieks, 
kaip matyt, patį Washingtoną.

Tuo tarpu kai vietos piliečių 
ki mi tetas renka parašus peti
cijai ledi raliam teisėjui Geigc- 
rui, kad jis paleistų streikinin
kus iš kalėjimo, o generalinis 
streiko komitetas rengia įka
lintųjų reikalu atsišaukimus į 
senatorius La Folktte ir Blai- 
ne, Kenoshos Trade and Labui 
Council nutarė apeliuoti į pre
zidentą Coolidge.

Oro katastrofos
Pi’ctas užsimušė jo aeroplanu*

* susikūlus

SHčBOYGAN, \Vis., lapkr. 6 
— Jo aeroplanui nukritus lau
ke, apie dvi mylias* nuo Shc 
boygano, aerodromo, užsimuš 
pilotas Al Ferco, mikvaukietis

Teismo
atidėtas
daugiau vieną Oneida kauntes farmerj, 

Franką Sehupą, devyniomis de
šimtimis dienų kalėjimo už tai, Keturi lakūnai išgriebti iš Hud- 
kad jis davė indėnams degti-Į 
nes. Indėnai dirbo Schupo far- 
moj kaip darbininkai. Duoti 
degtinės, jie, kaip sako, ėmė 
durnavoti.

Už žmogžudybę, akto
rius eina visą amžių 

kalėti
LOS ANGELES, Cal., lapkr.

šono upes
. 1KVIN (1TON-ON ĮHUDSON 
Y., lapkr. 6. — Kelionėje i 
Roy, naujas Iziening hidro 

planas, B. Havenso pilotuoja
mas ir gabenęs tris pasažierius 
jų tarpe vieną moteriškę, iš 
2,000 pėdų aukštumos nukrito 
į Hudsono upę. Visi keturi skri 
dikai* buvo sveiki išgriebti i 
vandens.

Le

Suėmė Vilkaviškio “did
vyri” Selenj

. VILKAVIŠKIS. — Rugsėjo 
mėn. 6 d. buvo areštuotas “gar
sus” Vilkaviškio “didvyris”, 
kartu — vienos partijos ir ke
lių “nežinomų” organizacijų 
“darbuotojas” — Selenis. Kiek 
vėliau, jo žmona vos neprigė
rė ties Mariampole Šešupėje 
r tik dėka tuo laiku ten žu
vis gaudžiusių žmonių, buvo iš
gelbėta. Dar kiek vėliau, kaip 
praneša “Momentas”, rugsėjo 
m. 9 d. nusižudė p. Pakalny- 
č, toji pati Pakalnytė, kuri 
Vienių dėka buvo atleista iš 
jrnybos.

VILKAVIŠKIS."-^— Vilkaviš- 
y įvykusio skandalo dalyvis 

•). Selenis, kuris buvo patup
dytas* j “šaltąją” ir už 10,000 
litų užstato buvo paliuosuotas, 
— šiomis dienomis vėl šilim
as ir padėtas į šaltųjų.

Lenkų karininkas Pet- 
kevič esąs iš Lietuvos 

išsiųstas
KAUNAS. — Rygos spauda 

praneša, kad dizertiras Lenkų 
karininkas Bremor-Petkevič, 
kuris papasakojo apie gen. Za- 
yorskio nužudymą, esąs išsiųs- 
as iš Lietuvos. .Jis norėjęs va
riuoti į SSSR,‘bet ten jo neį- 
•ileicįę. Tada jis išvykęs Kara
liaučiun ir nežinia kur dingęs.

Nelaimė geležkely
CRAWFODSVILLE, Ind., 

lapkr. 6. — Pasažierinis Big 
Four traukinys netoli nuo čia 
ižgavo skerskely automobilį. 
Juo važiavusių Dantei Davis, 72 
melų amžiaus, buvo užmuštas, 

> kiti du asmenys . pavojingai 
užeisti.

Visa farmerių šeima žu
vo ugny

BRIDGEWATER? Nova Sco- 
ia, lapkr. 6. ---- South Congue-
•all’e, neloli nuo čia, gaisre, 
iurs praeitų naktį sunaikino 
/ienos farmos gyvenamus ua- 
nus, žuvo visti farmerių Naš
lių penkių narių šeima. i

Šaudymas dėl politikos 
per rinkimus

CHARLESTON, W. Va., lai>- 
tričio 6. — šiandie, rinkimų 
netu, vienoj balsavimo vietoj 

Uoane kaimtėj tarp priešingų 
nrtijų šalininkų įvyko šaudy
tų. Nušautas buvo pilietis 

’Jyde Moore.

MILIONIERIUS BANKININ
KAS NUSIŽUDĖ

MADRIDAS, Ispanija, lapkr.
6. — Diktatorius Primo de Ri- 
vera, norėdamas pabrėžti, kad 
jo valdžia stoja už taikų, o ne 
karų, “karo ministeriją” per
krikštijo “kariuomenės depar
tamentu.”

[Nepriklausomoji Lietuva ir- 6. - John A. Wood, 45 metų 
gi nežino “karo” ministerijos, amžialus, krutamu jų paveikslų 
Ji turi “krašto apsaugos” mi- aktorius, prisipažinęs nužudęs 
nisteriją.] savo žmonų, kuri buvo jį pame-

, ...—..............--.-r- ■ tus, tapo teismo nuteistas vj^-
— sam amžiui kalėjimo.

Komandorius Byrd at 
vyko į Naują Zelandiją

&RR Pietų Afrikos kabine
tas pasitraukė

uincugai ir apiehnkei lede- -----------
alinis oro biuras šiai dienai PRETORIA, Pietų Afrikos 

pranašauja: 1 |Sąjunga, lalpkr. 6. .— Ministe-
Veikiausiai bus gražu su ne- rio pirmininko Hercogo kabi

netas atsistatydino. Rezignavi
nio priežastis — nesusiprati
mai kabinete, kilę dėl paštų ir 
telegrafų ministerio Madeley 
atsisakymo rezignuoti, prem
jerui jo mziguacijbs pareika
lavus.

WELLINGTON, Naujoji Zc 
landija, lapkr. 6. — Komandų 
rius Bichard Byrd ir keturio 
lika jo ekspedicijos į pietų aši
galio sritis (iiarl^ bangini 
laivu Larsetn vakar atplaukė 
Wellingtonų.

didele temperatūros atmaina; 
vidutiniški mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 41° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 4:38. Mėnuo teka 1*34 
ryto.

Anglijos parlamentas 
susirinko

LONDONAS, lapkr. 6.—Kal
ba iš sosto,. karalius \ Jurgi 
šiandie atidarė vėl susirinkus 
parlamentų.

NEW ORLEANIS, La., lauk- 
i. — Savo viešbuty čia nusižu- 
’ė Ed Cornish, milionierius 

ūkininkas, buvęs West Palr 
' 'ach, Fla., subankrotalvusios 
rst American Bank and 
ust kompanijos galva. Nusi- 

įdymo priežastis nežinoma.
■ ■■ ----- - . ■■■ — ■■■

MERAI, KAD BANDITAS BU
VO BLOGAS ŠOVIKAS

PHILADELPHIA, Pa, lap 
M‘čio 6. Praeitą naktį v* 
oj gatvėj čia įvyko dublis 
liveriais tarp policininko O 
lara ir vieno bandito. Band 
as paleido į policininkų vie- 
lupliką šūvių, liet nekliudė, 
banditais buvo policininko pa
artas, tačiau pašautojo sėb

rai pasiėmė jį j automobilį ir 
nusigabeno.
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REIKALINGA
1,000 senų lladio ir Phonogra- 
f į. Nėra skirtumo kaip seni, 
nors ir crystal setas, mes nu
teisime jums sulig vertės da
li mokesčio ant nanjų Radio.

Šitas gražus Atwater Kent 
elektri kinis setas su viskuo, 
su 7-mios tūbomis ir Dyna- 
niic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik- 
i t“.............................SI 38

Maiestic, 7 tūbų, Modelis
71 $137.50

Spartai) 8 tūbų, su tūbo
mis, už   $147

$95
Bosch už .... $132.50 

Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

Radiola 18 už

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su nuisų populiariais laivais
NBW TCRK, ALBBRT BALLTM, 

BAMBUKO, DEUTSCHLAND.
RBSOLUTE, REI4ANCE, 

CLBVBLAND, 
WBSTPHAL1A, THURINGlA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

NEW Y0R- 
*/|| <KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs 3J. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del per mito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg- American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

i

v

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
patyrę gydime 

Del tos priežasties, 
kurie nori

'isi gydytojai yra 
irivatinių ligų, 
sergantys 
riausio, 
no, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studijuoja 
as ligas. Jie žino, 

kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su-Dr- B M. Koss 
pranlama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingu ligų. Jo gydymas ifigydo

U2SISENĖJUSIAŠ, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS. SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
JUSI.es, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinantį gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kumpas Monroe. Chicago, III. 

Crilly Buikling. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedčliornis nuo 10 iki 1. Fą- 
nedėliais, seredomis ir sukatomis 
ofisą atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

žmonės, 
patamavi

ge-

ir

INKVIZICIJA
šituo klausimu geru pavyzdžiu 
yra Tomo (Tamošiaus) Akvi
niečio nuomonė. O Tomas Akvi- 
nietis yra vienas bažnyčios šu
lų dvasiškių j padanges kelia
mas, o kunigų seminarijose, tai 
klierikai daugiausia galvas kvar
šina to didžiojo viduramžių au
toriteto filosofijomis. Taigi, štai

Eretikai nusidėjėliai,

bet

Inkvizicija yra lotynų žodis— 
inųuisitio ir lietuviškai reiškia 
ieškojimą, arba kaip tada baž
nyčios terminologija buvo vadi
nama, “eretikų neteisybės ieš
kojimas“ (Inąuisinio haereticae 
provitatis).

Istorijoj yra žinomos dvi in
kvizicijos: viena pasaulinė ka
ralių valdžios inkvizicija, kuri- ką Tomas Akvinietis rašo inkvi- 
buvo įvesta Ispanijoj penkiolik- zicijos reikalu: 
tame amžiuje ir antroji — baž-' 
nytinė inkvizicija suorganizuo- kuriuos reikia pašalinti ne tik 
ta dominikonų tryliktame am- iš bažnyčios (atskyrimu),
žiujo. Apie bažnyčios inkvizici- juos reikia išmesti ir iš gyvųjų 
ją dabar ir pakalbėsime. tąrpo, t. y. išžudyti. Darkyti

Inkvizicijos teismas bylų ne- tikybą, nuo kurios paeina amži- 
nagrinėjo, kaip kad daro musų nas žmogaus dūšios išganymas, 
laikų teismai ir teisiamajam yra daug didesnis nusikaltimas, 

apsigynimo negu dirbti netikrus pinigus, 
kurie juk tenkina tik laikinuo
sius žmogaus reikalus. Todėl, 
jei netikrų pinigų dirbimas yra 
valdžios visai teisingai mirtimi, nors valdžia už tai graso ir mir- 
baudžiamas, tai bus dar teisin
giau mirtimi bausti ir eretikus. 
Bažnyčia yra gailestinga, ji 
stengias paklydėlius atversti į 
gerą kelią, ji jų nesmerkia, ne
perspėjusi. Bet jeigu eretikas 
ir po dviejų perspėjimų nesi
liauja laikęsis savo pragaištin
gų pažiūrų, bažnyčia, nesitikė
dama jį atversianti, rūpinasi 
jau tiktai, 
tus: pašalina eretiką iš bažny
čios ir atiduoda jį pasauliniam ’ savęs, 
teisėjui, kad teisėjas jį paša- gailėtųs kitų, 
lintų ir iš šio pasaulio — pa
smerktų eretiką mirti. Nebūtų 
priešinga Dievo valiai, jei pana
šiu budu butų išnaikinti ir visi 
eretikai.....”

Rodos, ii- be paaiškinimų su- 

prantama, kas inkviziciją palai
ke ir kas yra jos tikrasis 
ninkas, būtent, bažnyčia, 
nytinč organizacija.

Kova prieš eretikus 
šventa kiekvieno- kataliko 4____
ga, kuone šventesnė negu kūno 
varginimas (asketizmas). Aske-Jos dega, 
tizmas ir inkvizicija turi tarp 
savęs labai daug bendra: tai du aukštesnioji dvasiškija i 
įvairus kovos laukai su tuo pa- dvasiškija nedegė tokia didele 

eretikų neapykanta. Aukštes
nioji dvasiškija mažiau buvo 
linkusi ir asketizmam

Grigalius VII rašė, kad ere
tikų deginimas nedoras ir žiau
rus dalykas, o Šv. Bernardas 
mokė, kad prieš eretikus rei
kia veikti ne ginklu, bet įrody
mais, kurie išblaško eretikų pa
klaidas ir paklydėlius grąžina 
tikrojon tikybom Tačiau ko ne
galima buvo pasiekti nei į rody-

laikų teismai 
neduodavo jokių 
priemonių, t. y. nei advokatų, 
nei statyti liudininkų neleisda
vo. Svarbiausias to teismo už
davinys buvo — ieškoti eretikų, 
o suradus atiduoti juos pasau
linei valdžiai, kad pasmerktų. 
Bažnyčia, atiduodama eretiką 
pasaulinei valdžiai prašydavo jį 
nubausti be “kraujo liejimo”. 
Pasaulinė valdžia labai gerai ži- 
ndjo, ką toks bažnyčios prašy
mas reiškia ir todėl eretiką 
bausdavo be “kraujo liejimo”, 
būtent, deginte degindavo. Tai 
buvo nežmoniškai žiauri baus
mė ir dabar tokio žiaurumo nie
kur nėra.

Inkvizicija yra didžiausias ka
talikų bažnyčios nusikaltimas ir 
tos dėmės ji niekuomet neįs
tengs nusiplauti. Bet kokiam 
tikslui bažnyčia sugalvojo tą 
baisią su kitaip manančiais ko
vos priemonę? Ogi tani, kad iš- 

laikytu savo rankose valdžią ir 
galybę visuomenėj.

Dabar daug kas gali pamany
ti, kad bažnyčia nėra kalta, nes 
ji tik surasdavo eretiką .ir su
radus atiduodavo pasaulinei val- 

galėjo

visai 
santy-

džiai; pasaulinė valdžia 
eretiką ir nebausti.

Tas klausimas darosi 
aiškus, pažvelgus į tuos
kius, kurie tada buvo tarp baž
nyčios ir visuomenės. Jau anks
čiau buvo sakyta, kad tais lai
kais, kai visuomenė buvo labai 
tamsi ir pilna prietarų, bažny
čios įtaka buvo labai didelė. 
Prieš bažnyčią lenkdavosi pa
saulinė valdžia, o karalių karū
nos turėdavo būti popiežių pa
šventintos ir tik tada įgydavo 
galios.

Bažnyčios įtakingumą galime 
lengvai patikrinti ir pačiame 
gyvenime ir tai netolimuose lai
kuose, kada kunigo žodis buvo 
šventas.

Aišku, kad viduramžiais 
bažnyčios įtaka buvo dar stip
resnė ir pasaulinė valdžia pa
taikavo tik bažnyčios forams ir 
tikslams. Todėl ir su 'eretikais 
tuo metu pasaulinė valdžia taip 
pasielgdavo, kaip to norėdavo
bažnyčia.

Inkvizicijos žiaurumo tikrieji 
kaltininkai nėra vieni vienuo
liai domininkonai. Idėja kilo 
bažnyčios teologų galvose. Do
mininkonai tik dideliu atsidavi
mu vykdė tai, ką popiežius su 
savo kardinolais ir mokytojais 
bažnyčios daktarais nutardavo.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

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

(jis vartoja jį;
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615,

Phone Harrison 0150
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iAi 4:30 po pietų, nedalioj 
nuo 10 vau ryto iki 1 vai. po pietų

nes nei vienas duonkepys ne-’ mais, nei kryžiaus žygiais, tą 
apsiėmė jam kepti duonos, nei 
vienas mėsininkas nenorėjo .pri
statyti jam mėsos: minia sumu
šė vyskupo tarnus ir apiplėšė jo 
rumus. Tačiau dominikonai, 
nors kęsdami badą ir negauda
mi net vandens, pasiliko ereti
kų krašte. Tuo tarpu išvytasis 
inkvizitorius kreipėsi į inkvizi
torių vyresnįjį reikalaudamas, 
kad tas pakviestų keturis vie
nuolius, kurie apeitų visus pa
kviestuosius inkvizicijos teis
man ir pakartotų inkvizitoriaus 
reikalavimą stoti į teismą. Ga
lima sau įsivaizduoti, kas lauke 
tuos keturis pasiųstuosius ere
tikų krašte!

Vyresnysis, gavęs iš inkvizi
toriaus reikalavimą, kreipėsi į 
“brolius” šiais žodžiais:

“Džiaukitės, broliai, keturis 
iš jūsų aš turiu pasiųsti Aukš
čiausiojo Sostan. Štai, musų 
brolio inkvizitoriaus reikalavi
mas, o jis turi būti vykinamas,

bažnyčia mėgino pasiekti per 
inkviziciją. Į “L. U.”] 
_________________ ____ j___________________

Planetų temperatūra
Cob-Amerikos mokslininkai 

lentz ir Lampland atliko svar
bius tyrimus sąryšyje su įvai
rių planetų spinduliavimu. Tarp 
kitko jie apskaitliavo ir plane
tų paviršiaus temperatūras. Vi
sų pirmą tyrinėjant Marsą pa
stebėta, kad jo paviršiaus tam
sios vietos yra šiltesnės, negu 
šviesios. Kuomet Marsas labiau
siai prisiartina prie saulės (pe- 
rihelijus) tai jo pusiaują tem
peratūra surasta kiek aukštes
ne už ()OC. Dar iš kai kurių su
metimų išeinant, galima many- 

! ti, kad iš tiesų temperatūra te
nai kiek aukštesnė, reiškia apie 
10°C. Iš to -išeitų, kad Marso 
“šiltuose” kr. klimatas yra vi
sai šaltas. Baltų dėmių prie 
Marso ašigalių temperatūra su
rasta nuo—150 iki —1()()OC. 
Matyt, kad tuose ašigaliuose, 
panašiai kaip ir pas mus žemėj, 

' yra ledai ir sniegas. Tolimesnių 
planetų temperatūros yra daug 
žemesnės būtent: Jupiteris — 
130°C., Saturnas—150OC., Ura

nas—170OC. Tuo tarpu musų
mėnulio paviršius, statmenai 
saulės šildomas įkaista iki

Susirūpinęs?
Lengviausias dalykas pasauly yra 

pasakyti kitam žmogui: “nesirū
pink.” Bet visgi pasilieka faktas, 
kad rūpinimasis nė vienam nepagel
bėjo. Tie dalykai, dėl kurių mes 
rupinamies, kremtamės, tankiausia 
niekad neįvyksta., Tai yra daugiau
sia įsikalbėjimas. O to neturėtų bū
ti. Tokia nesveikas protinis stovis 
įvyksta dėlei nesveiko fizinio stovio.

Jus esate sustyrę ir pavargę ir 
viskas jums išrodo prastai, nes jus 
turite nešti bereikalingą naštą. Pa- 
liuosuok savo kūną reguliariai nuo 
susirenkančių nuodų. 'Fa našta užsi
likusių žarnose atmatų daugiau blo
go padaro, negu pražudymas nak
ties poilsio, kadangi visas jūsų kū
nas lieka užkrėstas. Ji padaro jus 
mieguistą po daugelio valandų mie
go. Ji padaro jus piktą ir neramų. Jusi) aptiekininkas turi Boal’s Rolls

Papraščiausias, maloniausias ir na
tūralia būdas save sugrąžinti j nor
mali stovi yra

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

Boal’s Rolls yra skanus figų sal
dainiai su priemaiša tam tiaros 
porcijos vi 
palt’i’cyti jusu sistemą sveiką.

Sukramtyk rolelę guldamas ir jus 
ryte jausitės kuopuikiausia.

priemaiša tam tikros pro- 
aistlniu žolių reikalingų
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Priedermė ir 
Prižadas

TELKPONŲ biznio ypatybė reikalauja bendros, 
tarpusavyje sujungtos sistemos, .lis negali 

būti operuojamas dėl visuomenės labo kaipo 
varžytinėmis pagrįsta įstaiga. Tas pagrindas da
bar yra jau visų pripažintas.

Tas faktas, kad jis yra operuojamas be kom- 
peticijos, uždeda ant telefonų organizacijos ypa
tingą atsakomybę ir priedermę, prilygstančią vi
suomeniniam patikėjimui. Spekuliatyviai pelnai 
neturi sau vietos jos programe. Vedėjai vi
suomet prieš save turi idealą suteikti ant kiek 
galima tobulą patarnavimą ir už žemiausiai ga
limas kainas, atsižvelgiant į finansinį saugumą.

Bell System, kurios Illinois Bell Telephone 
Company yra dalimi, prisiima ant savęs atsa
komybę už visos šalies telefonų patarnavimą, 
kaipo visuomeninį patikėjimą. Jos priedermė 
yra aprūpinti visuomenę su tinkamu, užtikimu ir 
patenkinančiu patarnavimu už žemiausiai gali
mas kainas, atsižvelgiant į finansinį saugumą.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy • One System • Universal Service

timi. Todėl, kas yra pasiryžęs 
mirti už Kristų, tas tegul atsi
sveikina su mumis.” 

Taip vyresniajam kalbant, 
vienuoliai iki vieno nulenkė sa
vo galvas lig žemės, nes toks 
buvo vienuolių atsisveikinimo 
ženklas.

Vyresnysis pats išrinko l^tu-
ris vienuolius, kurie turėjo ap-j 120OC. Taip yra todėl, kad vi- 

• ęų pirma mėnulis neturi atmos
feros, kuri dalį saulės spindulių 
absorbuoja ir kita priežastis, 
kad mėnulio “diena” yra labai 
ilga net 2 savaitės. Tat neste
bėtina, kad per ttek laiko, be 
perstojimo sąulės spindulių 
šildomas, mėnulio paviršius taip 
įkaista.

Artimiausios prie Kaul&s plti- 
, Merkurijaus temeratura 

yra daug aukštesne, nes vieto- 
I mis pasiekia -f- 437OC. žinoma, 

tas joks organinis gyvenimas to
kioje temeraturoj-e negali eg
zistuoti.

kad apsaugotų ki- eiti kaltinamųjų namus....
Tie žmones, kurie nesigaili 

sunku tikėtis, kad jie

kalti-
baž-

buvo 
parei-

čiu amžinu žmonių giminės 
“priešu” — kunu, kuris nuolat 
ieško ir siekia žmogaus sielą 
pražudyti.

Didžiuma vienuolių buvo tam
sus asketai ir jie degė didžiau- 

' šia neapykanta kitaip tikinčių, 
eretikų. Daugelis tų vienuolių 
buvo giliai įsitikinę, kad inkvi
zicija. yra. ne tiktai gvėras, Oie- ] Art. 
vui patinkamas darbas, bet kad notos, 
ji tiesiog evangelijos žodžiais 
nustatyta:

“Kas nebus su Manimi, 
bus išmestas laukan, kaip ša
ka, ir nudžius^ tokias šakas 
žmonės renka, metėt ugnin ir

valgiu; nieko negali- 
prikišti jo asmens gy- 
bet žmogus geras ir 

su draugais ir tikrai-

Patys didieji asketai buvo ir 
patys žiaurieji žmonių žudyto-' 
jai. Toks, pav., buvo Konradas 
Magdeburgietis, kurio vardą pa
sibaisėdama minėjo visa trylik
tojo amžiaus Vokietija. Tų lai
kų metraštis apie šį žiaurųjį in
kvizitorių taip rašo:

“Jis niekino turtus, pasauli- 
ninkų dvarus ir bažnyčios do
vanas; jis tenkinosi paprastais 
parapijos kunigo drabužiais ir 
paprastu 
ma buvo 
venimui, 
malonus
siais krikščionimis, o su blogais 
— rustus teisėjas”,....

Tasai “geras ir malonus” 
žmogus žudė kitaip manančius 
be jokio pasigailėjimo. Gana bu
vo'paprasto įtarimo, ir eretikas 
būdavo pasmerkiamas mirti. Jei 
koks nelaimingasis, pakliuvęs į 
jo rankas, iš baimės prisipažin
davo esąs eretikas (nors niekuo
met eretiku nėra buvęs ir nė
ra), tai tą Konradas visam am
žiui įmesdavo kalėjimai), o jei 
neprisipažindavo — sudeginda
vo.

Kadangi besauvaliaudamas in
kvizitorius pradėjo ir aukštes
niuosius vokiečių bajorus žudy
ti, tai susimokiusių žmonių Kon
radas žiauriai buvo nužudytas.

Inkvizitoriai 'buvo labai at-/ 
kaklus ir jie nebodavo, nors pa
vojus jiems gręsia čia pat po 
nosim. Pav., vieną sykį Pietų 
Prancūzijos vietinė valdžia, ku
ri palaikė eretikus, išvijo domi
nikoną inkvizitorių ir grasė mir
timi kiekvienam tam, kas iš
drįstų vykinti inkvizitoriaus įsa
kymus. Taip buvo uždrausta 
bet kam turėti santykius su do
minikonais ir vietos vyskupu. 
Pagaliau ir vyskupas buvo pri
verstas iš Tuluzoy pasitraukti,

...... *
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Kiek šviesesnė buvo, tai tik 
ir ta
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PIANO SOLO 
(įontaining a choice 

collection oi the viost
< popuiar Lithuanian 
pieces ~ * * * * *

LITHUANIAN
DANCE FOLIO

Kaina 75c.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

'i

GALVĄ SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotą ar opiatų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

VITAK-ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

f}ERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienos e.

• ‘ 1

Kviečiame Jus Čionai
Jums patiks vesti bizni Sia
me stipriame sename banke

<s<TAI bankus kuris atsakys visiems jūsų reika
lavimams. Mes turime žnufnių kurie kalba lie

tuviškai. Tas palengvins jums atlikti biznio rei
kalus.

Mes pagelbėsime jums visuose bankiniuose rei
kaluose — greitai, mandagiai ir saugiai. Taupy
me, siuntime pinigų Lietuvon, investavime ir ki
tuose atsilikimuose.

Šis bankas priims jūsų taupymus. Daugelis jū
sų tautiečių veda čia savo bankinius reikalus. Ji 
randasi parankioje vietoje.
šių

Ji yra vienu šeniau- 
ir saugiausių banku Amerikoj.

The
La

The Foreman National Bank 
Foreman Trust And Savings Bank 

Šalie and VVashington Strects, Chicago

T U R T A S V 1 R š i J A 100 M I L I O N Ų I) O L E R I Ų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

RUSISKOS IR TURKIŠKOS VANOS
\

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 x I
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas lleg- 
zhminirvimas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugi-yš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatori« 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina Visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no* 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. /

Telephone Vidury 1206
Chicago, III.
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Tarp Chicagos
Ar nesurasite over- 

koto No. 13?

Trene Warpinski prieš Joseph I 
VVarpinski, bylos No. 171117, 
Circui crt., divorsas.

24363—Juliui
21366 Mykolui
56492 —Jurgiui Dovydaičiui

Vilkialiu i 
Pociui

Lietuvių
Krikštynos

Verda, 
varva.... t
Pečiuj kumpis čirškia.
Basi vaikai muses vaiko.

gaspadinė čiaudo, 
o vaikai svaigsta.

be naminės,

Verda, 
varva... 
Krikštynos 
vaikas be galvos.
Vienas uzbonas, 
kitas uzbonas 
privirė, privarvėjo 
ir dar vis varva...

Dalykas labai paprastas — 
vienas svarbus pilietis buvo 
gavęs overkotą, kai jis laikė 
prakalbas streiklaužiams, šio
mis tečiaus dienomis pasklydo 
gandas, kad tas garsus over- 
kotas nežinia kur dingęs.

Pats overkoto savininkas ne 
labai paiso, kadangi jisai tiki
si, jogei jo partija laimės rin
kimus ir jis gaus naują over
kotą. Bet yra tokią žmonių, 
kurie numato nepaprastą gilin
ki tam, kuris dėvės minėtą 
overkotą. Overkoto suieškoji
mu ypatingai susidėmėję yra 
bolševikai.

Kaip pažinti tą overkotą? 
\Vell, reikia pasakyti, kad jo 
numeris yra 13.

— Laimės ieškotojas.

Heelan, William N. ir Catherino 
Coleman, bylos No. B. 171151, 
Circuit crt., byla uždaryti trust 
deedą sumoje $500.

Esther Reinschreiber .prieš 
Adam ir Wladislawa Wertelka, 
bylos No. B. 171183, Circuit 
crt;

Chicago Tr. Co. prieš Joseph 
J. Kaminski ir James Ennis, 
bylos No. 171186, Circuit crt., 
byla uždaryti trust dydą sumoje 
$3,500.

Krank
B. Foley 
ir kitus,
Circuit* crt., byla dėl $25,000.

S. Zadeikis prieš Martin l.o- 
patka, bylos No. 487335, Supe- 
rior crt., byla dėl $10,000.

V. Martinovich prieš Alex 
Martinovich, bylos No. 487v69, 
Superior crt., divorsas.

Mesžkevvicz prieš Wni- 
ir Walter V. Wapstas 
bylos No. B. 171189,

Lietuvių bylos 
teismuose

Jau kumpis iškepė 
ir viskas išvarvėjo — 
galima krikštynauti, 
nes jau ir svečių yra 
ištroškusių.
Stiklai skamba, 
peiliai barška, 
jau smakrai taukuoti.

♦ * ♦

Veidai rausta, 
liežuviai dirba išsijuosę, 
kumščios stalą daužo...
Uzbonai tušti, 
galvos pilnos ir sunkios.

* * ❖

Vaikai sumigo, 
musės apsvaigusios guli, 
liet svečiai nerimauja. 
Beikia daugiau, 
rėkia daugiau...
Gaspadinė atneša uzboną.

’ • t- <(’•♦* A l

Skamba stiklai, 
skamba balsai, 
o moterys jau basos 
Braška krėslai dainuoja, 
barška langai 
armonika rėkia, 
o moterys basos, 
šoka, bet griūva.....

❖ Y

Tuščias uzbonas, 
stiklai tušti, o 
kičinas prispjaudytas... 
Snaudžia, 
knarkia ir dėjuoja... 
Svečiai ant grindų, 
o musės ant stalo.

Hale Thomp-
170901. Cir-

prieš Joseph

žmonės, George Komis prieš 
miesto mėrą Wm. 
son, bylos No. B. 
cuit crt.

Julia Rybinski
Rybinski, bylos No. 170902, Cir
cuit crt., divorsas.

Antoni Nicman prieš Stanley 
i ir Ameta Latas ir Michael Dy- 
ba, bylos No. 170913, Circuit 
crt., byla uždaryti trust dydą 

i sumoje $5,000.
John Lucas prieš Joe ir Pet- 

i ronela Berotas ir Stanley Novid, 
'bylos No. 170954, Circuit crt., 
byla dėl notos sumoje $1732.50.

Stella Macejevvski prieš He- 
len Ulaskis, bylos No. 487132, 

[Superior crt., byla dėl ’$ 10,000.
Anna Kaitis priėš Anton 

Shimkus, bylos No. 487149, Su- 
perior crt-, byla dėl $5,000.

Amui M. VVeasel prieš George 
M. VVeasel, bylos No. B. 171023, 
Circuit crt., divorsas.

Martha Stabolis firieš Mike 
Stabolis, bylos No. 171032, Cir
cuit crt., divorsas.

E. B. Knudson prieš Stella ir 
John Polonis, bylos No. 487177, 
Superior crt., Leon Ilamburger 
ir kitus., byla uždaryti trust 
dydą sumoje $3,000.

Alox G. Javaras prieš Joseph 
I). Salen, bylos No. 487205,' Su- 
perior crt-, byla dėl notos su
moje $1694.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACI.JOS BANKĄ 

Pinigus gavo:

13387—Mortai Bartašienei 
24347—Johanai šveikauskaitei 
21355—Grasildai Lukpelrienei 
24361 — M a re i j on a i B a u b i c n ei 
56 183—Kazimierui Dalidunui 
96010 Adomui Danopui

132—Kazimierui Avižicniui 
1051—Veronikai Zranavičienei

13101 Kazimirai Baily 
13775—Antanui Ulini 
13756—Antanui Vidučiui 
23358 Julijonui Patekini 
13776—Pranciškai Valionienei 
13748—Julijonai Krasnickienei 
13732—Albinui Bielskiui 
13787—J on u i Za m o k s l i u i 
13388—J uze f ai K u z i n ie n e i
13785 Antanui Galkauskui 
13788— K a j (‘tonu i Junk u n u i 
13796—Vladui Buda viii 
13792—Antanui Venckui 
13793—jonu i Mikalaj linu i 
13783—Pranciškui Stolcui
13786 Kaziui Čepukui 
13795—Uršulei Pulmonienei 
23360—Anelei Dirdienei 
24332—Elenai Pautienei 
24349—Juozui Sereikai
24357,—Justinai Kvajauskien-oi 
24359—Domicėlei Jenčauskaitei 

131—Antanui ’Butniui
24 365—M y kol u i S k e berdž i u i 
24369—Marijonai Rimkienei 
56181—Onai Pilipavičienei 
56487—Elžbietai Jakutienei 
56493 Veronikai Šilerienei 
24838—P. Kinduriui 
23319—R. Bartkienei 
13784—P. Bei i u nu i

Ign.-Latakienei
Gumauskui
Branienei

Orisauskui
Jenčauskaitei
Lipskaitei
Navickaitei
Juškevičienei
Paulauskienei

Šukiui
Krikščiūnienei
Kačiuliui

Bernotas

Razutienei 
Lukšaitei 
Pampai

13812—0. 
13800—J. 
13799—A. 
13813—1. 
18807 - B. 
13815—S. 
13835—J. 
13886—0. 
28866—M. 
13826—S. 
13851—A. 
96012—S.
28864—A. Turskiui 
13806—L. Sabaliauskui 
13392—Z. 
13809—G. 
23365 A. 
13887—0. 
13828—K.
13829—A. Doveikienei 
13822—V. Daunorienei 
13821—R; Adomaitienei 
13950—S. Vilkeliutė 
13965—O. Margerienė 
13966—Rulinskienė 

1058—A.
1059 iM. 

24076—V. 
13663—M. 
23343— 
13709—B. 
13790—P. 
24348—J. 
13817—0. 
13797—V.

Latwis 
Latwis 
Butkui 
Bajorienei

N. Blėdžiui 
Šepkai 
Slesoraitytei

Domeikienei 
Riaubaitei

“Mes jaunieji broleliai namo.” 
Ritasi žemyn svečiai, 
dainuodami ir keikdami.

A. iš B.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hahted SY.
Tel. Roosevelt 8500

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 33c. ir 70c. bonka. 

Arba galima užsisakyti stačiai ii

Naudokite išlaukiniai nuo

\.7h» Laborvfories of
F.AH. RICHTER V COė

BIRRY ANO SOUTH FIFTH OTS.
, N.V

PAINEKPEILER
r,. - v s ‘T'-'V*..—.

Skaudamų Muskulų
Pergalimi)
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando
Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 4 
rqjį! INKARO vaisbažetiklis ant ■ 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. 4

Knygutė, kurioje paduodama pilni , 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- ’ 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 4 
dedama prie kiekvienos bokutės.

TUBBY

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

NORTHWESTFRN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 
' ir

GAZO PEČIŲ

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

//MOSIR \ 
A HOUSEKEV.' 

I 6ETCHATHERE AINT 
MA-NVKID5 HY S«ZE 
THAT CARR-Y THEIR 
OVoN House KEY 

K THEIR POCKET/

23359—M. Rubežaitei 
13391—0. Žukauskienei 
13814- P. Gasparavičiui 
13804—K. Budraičiui 
13K16—K. Zeronui 
13802—P. Paulauskui 
13810—A. Gulbinienei 
13825—A. Buividui 
23368—D. žirienei 

t »

LAIKRODĖLIAI

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm

Pusryčių

Valgant riebaus muisto perdaug ga
li įvaryti inkstam* ligų, sako žino
vai, nes pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams. Šie persidirba, persi- 
kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimai, galvos skaus
mai, nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
galiavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger
ti daug vandens, primaišydami kokias 
keturias uncijas Jad Šalis iš geros 
aptiekos. linkite po šaukštukų stikle 
vandens prieš pusryčius ir inkstai 
dirbs puikiai. Tos druskos pagamin
tos iš sudėtinių rūgščių vynuogių ir 
citrinos, prie kuriu dadėta lithia. Per 
ilgą laiką jos vartojamos inkstų ne- 
galiavimuose, kad nuveikti rūgštis, 
kurios prikemša inkstus.

Jad Šalis negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kuri milionai vy
rų bei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir švariais.

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
[LIES vartojame puikiausias masinas skalbimui, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 

rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išriš jūsų problemų: _  Vis
ką surinkit j krūvą — patelefonuokit musų atstovui ■— ir jūsų skalbimas atliktas!

WET WA.SU
Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvertais 
ir PCtnyčiomis

20 svarų $1.00
-- ------------- *________________ f

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. ■ Nešiojamieji dai-’’ 
ktai sugrąžinami drė
gni*

Seredoinis, Ketvertais 
ir l’ftnyčiomis.

20 svarų $1.50

Yankee $1.50
Radiolite $2.25

Garsiau“’! ir mėgiamiausi 
laikrodėliai pasauly. Stip

rų s. patikėtini, 
gražios išvaizdom. 
Ieškokite vardo 
ant veidu.

Rankinis |[ll: ■
$3-50

Radiolite f
SI-00 

Rankinis laikro* 
dėbt kuris gra- 
žiai išrodo ir pa* 1 —
tikėtinas prie /oĮRmjpjg 
s u n k i i) sąlygų. 
Milionai varto- 
jama.

-ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

Patikėtinas budintojas už $1.50 
Radiolite $2.25

Kas garsus Tngersoll Yankee vra tarp 
laikrodėlių. Tas Ingersoll TY l’E-T .budin
tojas yra tarp laikrodžių budintojų. Gražus, 
metalo veidas ir užvedama gumuolč. Kitų 
kainos iki $4.50.

INGERSOLL WaTCH CO., Ine.
New York Chicago San Francisco

(----------------------------- T
ROUGH DRY

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

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
< j

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

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

$1.67

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

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

Didžiausias Naujienų Maskaradas

■ Nedėlioj, Lapkričio 25,1928
5 vai. po pietų

Wicker Park svet, 2040 West North Avė. 
Kviečia visus NAUJIENOS.

That Explains It.

GEE DOES Tbufc 
hAOTKER. AL LOMU N(?U

TO CARRY A 
v KEY LIKĘ THAT? GAME IT TO

M E /

/GEE MINKBE \ 
( CRlCKETS.’ \ 
AW VOES SHE AUO V) 
yov To ST&Y OUT AS 
LME AS You VJANTA 
AT aJ\GHT, AM'(JONE , 
JN ĄFTER EVERBODVS 
X ASLE.E.P? y

J \ SHOULD 
skv ajov 

n Dom t f n 
AMV of ouo. 
< OoorS .

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

USTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25^

..

jr > over 
58 years 

X5 ounces for Z5e
KC 

BakingPowder 
(doubte actlng) 

ŪSE LESS 
than oi hlgh priced brande 
M1LLIONS OF P O U N D S USED BY ODR GOVERNMENT

1 ianos and fine furnitūra 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 

it polishes—with apecd 
•nd safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 or., 60c,

Polish
Siųskit pinigus per

naujienas

WA.SU
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
tho IJthuanian Ne\vs Pub. Co. Ine.

1739 South Hahted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 85M

Edi to r P. GRIGAITIS

'Uisisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams-------------------------
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui

Chicagoje per iineiiotojua:
Viena kopija :___________
Savaitei________________
Maneliui__________ ,

Suvienyto™ Valstijose, na Chicago- 
je, paltu: 

Metam*__________
Pusei metų .................
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui _ -

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
[Atpiginta]:

Metama_____________
Pusei metų__________
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c
18c 
76c

Subscription Rateli
$8.00 per yeur in Canada.
$7.00 per year outs'de of Chicajco.
$8.0$ per year in Chicago.
8c. per copy. (
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd, 1879.

$7.00
8.60
1.75
1.25
.75

perdėta. Tik-ką atėję iš Berlyno laikraščiai paduoda g*a- 
lutinus to parašų rinkimo rezultatus ir jie sako ve ką: 
vietoje keturių su viršum riilionų parašų, kurie buvo 
reikalingi komunistų sumanymui paremti, tapo surink
ta viso tik 1,216,501!

Ši skaitlinė sudaro tik 2,94 nuošimčių 
balsuotojų. Vietoje reikiamų 10 nuošimčių 
kaip 3 nuošimčiai!

Komunistų pralaimėjimas darosi dar

Vokietijos
— mažiau

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
■ekniadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1730 So. Ualated SL, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8600.

18.00
4.00
2.60

EUROPA SUKRUTO

Europoje staigiai lyg koks stiprus vėjas papūtė. 
Nuvirto diktatoriška Bratianu valdžia Rumanijoje; mil
žinišką pergalę laimėjo municipaliuose rinkimuose Ang
lijos Darbo Partija; atsistatydino atžagareiviškas “tau
tos vienybės” Poincarė kabinetas Franci joje. Kiekvie
nas šitų įvykių, ir skyrium paimtas, sudaro nemažą sen
saciją; o čia jie visi atsitiko kartu, beveik ta pačia die
na.

Bratianu diktatūros griuvimas yra reikšmingas da
lykas jau vien dėl to, kad ta diktatūra išsilaikė keletą 
dešimčių metų be pertraukos. Ji nežuvo pasaulio karo 
bangose, kurios buvo užliejusios ir kuone paskandinu
sios Rumaniją. Ji pergyveno sunkiuosius pokarinės re
konstrukcijos laikus, ir ji išliko gyva ir tvirta net po to, 
kai numirė tos diktatūros įsteigėjas, Jon Bratianu. Bet 
dabar staigu ji susmuko.

Rumanijos regentura pajuto, kad toliaus kraštas 
nebegali būt valdomas prieš organizuotų ūkininkų va
lią, ir privertė Vintilą Bratianu (nabašninko Jono bro
lį) rezignuoti. Naujojoje Rumanijos valdžioje dalyvaus 
ūkininkų partijos atstovai — tai bus pirmas toks atsi
tikimas šitos didžiausios Balkanų pusiausalio valstybės 
istorijoje.

Apie municipalius rinkinius Anglijoje jau neseniai 
buvo šioje vietoje kalbėta. Tenka čionai pridurti tiktai 
tiek, kad Darbo. Partijos laimėjimas tuose rinkimuose 
buvo dar didesnis, negu rodė pirmosios žinios. Londone 
darbiečiai užkariavo 77 naujas vietas miesto tarybose, 
o kituose Britanijos miestuose — 111 naujų vietų. Gry
ną Darbo Partijos laimėjimą visoje šalyje, tuo budu, 
sudaro 188 naujos vietos vietinėse savivaldybėse. Dar 
laimė Anglijos kapitalistinių partijų, kad miestų rinki
muose tenai renkama ne visi tarybų nariai sykiu, bet 
kiekvieną kartą tiktai trečdalys: kitaip po šitų balsavi
mų dauguma Anglijos miestų jau butų atsidūrę Darbo 
Partijos kontrolėje.

Aišku, kad ateinantį pavasarį, kai ateis rinkimai į 
parlamentą, konservatorių viešpatavitnui Anglijoje bus 
padaryta galas.

Francijos reakcininkams taip pat užduota skaudus 
smūgis. Telegrama iš Paryžiaus vakar pranešė, kad 
radikalų partija savo kongrese nutarė pasitraukti iš 
valdžios ir tuo privertė rezignuoti visą Poincarė kabi
netą. Gal būt, kad senasis Francuzijos politikos vilkas 
dar sugebės šiaip taip sulipdyti naują ministerių kabi
netą iš centro ir dešiniųjų partijų, bet ilgai valdyt prieš 
kairiąsias partijas jisai vargiai galės.

Įdomus yra tie reikalavimai, kuriuos Francijos ra
dikalų partija nutarė pastatyt premjerui Poincarė pirm 
pasitrauksiant iš valdžios. Ji pareikalavo, kad nebūtų 
įsileidžiama į Francuziją jėzuitai; kad butų paliuosuo- 
tos nuo mokesčių pajamos iki $400 per metus; kad bu
tų galutinai sutvarkytas ir užbaigtas Vokietijos repa
racijų klausimas; kad valstybės tarnautojams butų lei
džiama organizuotis į unijas. Kai Poincarė šituos rei
kalavimus atmetė, tai radikalų partijos suvažiavimas 
visais balsais prieš vieną nutarė atšaukti savo ministe- 
rius iš valdžios ir pareiškė, jogei radikalai nori, kad 
nauja valdžia butų sudaryta iš kairiųjų partijų bloko. 
Į tą kairiųjų partijų bloką įeina radikalai, nepriklauso
mieji radikalai, socialistai republikonai ir socialistai 
(Jungtinė Socialistų Partija).

Tai mat, kaip staigiai ir griežtai politikos padėtis 
ėmė keistis keliose stambiose Europos šalyse. Progreso 
jėgos pradėjo imti viršų ant reakcijos. Jau per ateinan
čius kelis mėnesius gal teks išvysti tenai stambių at
mainų.

įspūdinges
nis, kuomet šitų skaitlinę palygini su skaičium balsų, 
kuriuos komunistai buvo gavę šių metų gegužės mėne
syje rinkimuose į reichstagų. Tuose rinkimuose, būtent, 
už komunistus balsavo 3,263,353 piliečiai, o dabar ko
munistų sumanymų parėmė tiktai 1,216,501 žmogus. 
Vadinasi, daugiaus kaip du milionu pačių komunistų 
balsuotojii atsisakė eiti paskui savo partijos vadus!

Ir tai, nežiūrint to, kad parašų rinkimas referendu
mui paremti tęsėsi keturiolikų dienų (pradedant spalių 
3 d. ir baigiant spalių 16 d.).

Pasirodo, kad savo demagogišku žygiu komunistai 
atstume nuo savęs beveik du trečdaliu savo pasekėjų.

vairius

Grafas Zeppelinas
Nauja aviacijos gadynė.—Lind- 

bergh ir Zeppelinas. — Zep
pelino jaunos dienos. — Zep
pelinas Amerikoj. — Vokie
čių karas su Prancūzais. — 
Pasitraukimas iš armijos. — 
Pirmas orlaivis. — Nepasise
kimai. —Pasekmingas skridi
mas. — Zeppelino mirtis; — 
Nauji derižabliai.

Derižablio “Graf Zeppelin” 
! atskridimas į Ameriką sukūlė 
daug kalbų. Laikraščiai pakar
totinai pabrėžė tą faktą, jog 
dabar prasideda nauja era or- 
laivininkystės istorijoj. Ant ga
lo, vokiečiai įtikino pasaulį, 
kad derižablis galima panaudo
ti prekybos tikslams.

Ryšyj su tuo įvykiu bus pra
vartu susipažinti su tuo žmo
gum, kurio vardu tapo pava
dintas derižablis. Jeigu'grafas 
Zeppelinas šiandie tebebūtų gy
vas, tai jis butų labiau popu- 
liariškas, negu Lindbergh. Pul
kininkas Lindbergh pagarsėjo 
į trumpą laiką. Jo žygis, tie
są sakant, buvo neįmanomai 
drąsus. Jie, taip sakant, pasta
tė ant kortos viską, — viską 
laimėti arba viską pralaimėti. 
Bet gerojum būti trumpam lai
kui yra daug lengviau, negu 
vesti atkaklią kovą per daugelį 
metų; vesti kovą, nežiūrint į 
nepasisekimus.

Grafas Zeppelinas buvo avia
cijos pionierius. Jis nesulaukė 
savo darbo vaisių. Likimo iro
nija patvarkė taip, kad jis mirė 
karo metu, manydamas, jog jo 
išradimas neturės praktiškos 
vertės.

kitais iškilo tuo
Vėliau, kai ka

SKANDALINGAS KOMUNISTŲ NEPASISEKIMAS

Šioje vietoje jau buvo pažymėta, kad Vokietijos ko
munistų sumanymas referendumu uždrausti karinių 
laivų statymų tapo atmestas, kadangi jie neįstengė su
rinkti dešimties nuošimčių visų balsuotojų parašų. Pir
mosiose žiniose apie tų komunistų nepasisekimų buvo 
pranešta, kad vietoje reikiamų 4,100,000 parašų jie ga
vo tiktai apie 2 milionu.

Bet pasirodo, kad ir šita skaiUipė dar buvo labai

Visas jo gyvenimas susidėjo 
iš vieno nepasisekimo paskui ki
tą. Bet jis nenuleido rankų ir 
kovojo iki pat galo- įdomu dar 
ir tai, kad jis tą sunkų kelią 
pasirinko liuosu noru. Jis buvo 
turtingas aristokratas ir galėjo 
sau šauniai gyventi be jokio 
vargo.

Sakoma, kad iš tėvų Zeppeli
nas paveldėjo kombinaciją tų 
ypatybių, kurios geriausia ata- 
t’iko jo gyvenimo būdui. Iš tė
vo .jis paveldėjo darbštumą, o 
iš motinos patraukimą prie 
technikos mokslo ir entuziazmą. 
Jo motina buvo francuzė, ku
rios tėvas ir senukas pasižymė
jo inžinierystės srity j.

Ferdinand von Zeppelin gimė 
liepos 8 d. 1838 m. netoli nuo 
Constance miesto. Iš pat' ma
žens jis turėjo didelį patrauki
mą prie moksliškų 
Ypač jis domėjosi 
kurie plaukiojo ežere,
kytojas buvo labai plačių pa- 
žvalgų žmogus, 
palinkimus, 
giausia laiko pašventė gamtos
mokslams. Vėliau jis įstojo į 
Ludwigsburgo karišką mokyk
lą, kurią baigęs 
liauti armijoj.

\

dalykų, 
laivuktis, 

Jo mo-

ir nevaržė jo 
Todėl vaikas dail

Ikius jis nuvyko į Tuebingen 
universitetą. Po to dvejus me
tus ėjo Wuerttembergo amba
sadoriaus pareigas Berlyne.

Kuomet Amerikoj kilo civilis 
karas, Zeppelinas gavo paliuo- 
savimą nuo Wuerttembergo val
džios ir įstojo Granto armijon 
antruoju leitenantu. Jisai da
lyvavo daugelyj mūšių, statyda
mas savo gyvastį pavojun.

Yra davinių manyti, sako AI- 
bert K. VVeinberg, kad atlanky- 
mas Amerikos žymiai prisidėjo 
prie to, kad Zeppelinas pašven
tė savo gyvenimą aviacijos 
vystymui. Jam pasitaikė būti 
St. Paul mieste, kuomet ten bu
vo bandomas balionas. Zeppeli
nas kartu su 
balionu į orą.
ras pasibaigė, jis su dviem ru
sų karininkais ir keliais indė
nais išvyko tyrinėti Mississippi 
upe ir beveik nežuvo iš bado.

j k'v 4

Nespėjo Zeppelinas grjzti Vo
kietijon, kaip ten prasidėjo ka
ras tarp pietinių ir šiaurinių 
valstybių, lame kare jam irgi 
teko dalyvauti. Vėliau kilo ka
ras su Franci j a. Zeppelinas su 
buriu kareivių tapo pasiųstas į 
Alsace. Viename trobesyj vo
kiečiai buvo apsupti. Jie visi 
pasidavė nelaisvėn, išėmus Zep- 
peliną, kuris1 pasigavo francuzų 
karininko arklį ir paspruko į 
mišką. Arklį jis paslėpė krū
muose, o pats įsilipo i į medį, 
kad nepakliūti į francuzų ran
kas. Po ilgo bastymosi jis su 
svarbiomis informacijomis grįžo 
į vokiečių armiją.

Neužligo po to vokiečiai ap
gulė Paryžių. Zeppelinas matė, 
kaip francuzų pašto balionai 
skrido iš miesto į provinciją. 
Pas jį tada gimė dar didesnis 
pasiryžimas dirbti aviacijos sri- 
tyj. Nors karui pasibaigus, 
armijoj jis pasiliko iki 1890 m., 
bet beveik visą savo laiką pa
šventė aviacijai. Sakoma, kad 
armijos vadovybė tuo buvusi 
nepatenkinta, ir Zeppelinas pa
sitraukė iš kariškos tarnybos, 
turėdamas 53 metus amžiaus. 
Nuo to laiko iki pat mirties 
jis su*didžiausiu atsidėjimu dir
bo aviacijos srity j. Jo gyveni
mo tikslu buvo padaryti laivą, 
kuris galėtų skristi oru. Dau
gelis žiurėjo į tai kaipo neįvyk
domą fantastišką dalyką. Tik jo 
brolis Eberhardas akstino jį ir 
pridavė jam energijos dirbti.

Zepęlinas sumanė padaryti iš 
aliuminiumo derižablį, kuris ne
būtų vėjo žaislu, kaip kad yra 
balionas. Kad derižablis galėtų 
laikytis ore, jis nutarė viduje 
įtaisyti kelioliką balionų, pripil
dydamas juos dujomis. Kiti de-j 
rižabliui reikalingi dalykai yra 
propeleriai, pelekai ir dvi gon-i 
dolos su motorais.
' Kada Zeppelinas paskelbė sa
vo planą, tai inžinieriai pareiš
kė, jog tokį dalyką galėjo su
galvoti tik nesveikos smagenys. 
Jie pranašavo, jog toks orlaivis 

pirmai1 Togai paeitai- subyrės į skeveldras

[ Pacific and Atlantic Photo]

, George C. Carson, kuris lai
mėjo bylą su vario kompanijo
mis. Prieš daug metų jis išrado 
būdą kaip • apdirbinėti varį ir 
užpatentavo jį- Kompanijos 
vartojo tą būdą, visai nekreip
damos dėmesio į patentą. Dabar 
jos turės Carson’ui sumokėti 
apie $20,000,000 už jo patento 
naudojimą.

audrai užėjus. Privatiška ko
misija, kuri laikė savo posėdį 
berlyne, taip pat surado, kad 
planas yra fantastiškas. Bet 
Zeppelinas nenusiminė. Per tris 
metus jis dirbo savo pirmąjį or
laivį praleisdamas ant jo apie 
$750,000.

Ant galo, inžinierių draugi
ja permainė savo nuomonę ir 
pripažino Zeppelino darbą prak
tišku dalyku. Tuoj tapo su
kurta kompanija su $225,OOP 
pagrindiniu kapitalu. Pusę tos 
sumos įn?šė pats Zeppelinas. 
Pirmas orlaivis tapo padaryta 
netoli Constance ežero. Tai bu- 
vo tik savo rųšies modelis, |r 
todėl silpnai siibudavotas. Jis 
iškilo į orą ir beveik tuęj išti
žo. Vienok pirma demonstraci
ja įtikino inžinierius, jog tin
kamai padarytas orlaivis yra 
visai praktiškas dalykas.

Po to 
daugiau 
galima, 
pinigais
orlaivį su geresniais 
Francuzų armijos 
Renard pasiūlė savo išradimą— 
ųnisiausvaros pelekus - veltuį 
Tačiau Zeppelinas nuo to pasiū
lymo atsisakė, nes jis nenorėjo 
kitų išradimais naudotis. Ačiū 
tam, ir jo antras orlaivis buvo 
nepasekmingas. Bė 
negalėjo atsilaikyti 
ir tapo sudaužytas. 

<

Tatai neįmanomai 
Zeppeliną ir jis' buvo 
dąs nebetekti vilties,
žmona ir dukterys sudėjo rei
kiamus pinigus ir Zeppelinas 
padarė trečią orlaivį, pasinaudo
damas Jlenardo išradimu. Ban
dymai su trečiu orlaiviu pasi
sekė kuopuikiausia. Valdžia ir 
žmonės pradėjo dėti pinigus 
naujų orlaivių statymui. Frie- 
drichshafene įsikūrė didelė 
dirbtuvė.

yienok karas sutrukdė visą 
darbą. Iš pradžių buvo bandyta 
dcrižabliai panaudoti karo tiks
lams, bet rezultatai gauta 
kokie. Priešai lengvai iš 
nuolių sunaikindavo juos,
kuomet Zeppelinas mirė, tai or
laiviais mažai kas tesiinteresa- 
vo.

nepasisekimo sukelti 
pinigų buvo beveik n«e- 
Tad Zeppelinas savais 
1904 m. padarė naują 

motorais, 
pulkininkas

pelekų jis 
prieš vėją

pa veikė 
beprade-

Bet jo

ne-
ka-

Kuomet karas pasibaigė ir 
gyvenimas vėl įėjo į normales 
vožės, tai tapo prisiminta ir 
apie Zepellno darbus. Atsirado 
naujų žmonių, kurie Zeppelino 
išradimą žymiai patobulino. Toj 
srity j ypač 'pasižymėjo Dr. Eek- 
nęr, kuris su derižabliu “Graf 
Zeppelin” buvo . atskridęs į 
Ameriką. Laikraščiai praneša, 
.kad l4'riedrichshafene greitu lai
ku bus užbaigtas naujas deri
žablis, kuris galės vežti 100 pa- 
sazierių !■*-»•K. A.

Mokyklos svetim-- 
taučiams

augusių

buvusis 
preziden-

► 1926 m. turėjo
62,680 mokinių.

Kai kurie miestai labai žy
miai progresavo apšvietus rei
kale- Gary, Indiana, prirašė 
beveik šeštą dalį savo visų gy
ventojų vakarinėse mokyklose. 
Suvirs 28,000 žmonių lankė va
karines mokyklas Buffalo mies
te. Ithaca, N. Y., su 18,000 
gyventojų, turėjo 700 vyrų ir 
moterų savo vakarinėse mokyk
lose.

Vakarinėse mokyklose randa
me paprastus darbininkus, raš
tininkus, stenografes, šeiminin
kes, gydytojus, 
kitus, 
rinių 
dentų 
vedę.
rėjo 83 metus ir jauniausias 18

inžinierius ir 
67 nuošimtis visų vaka- 
aukštesnių mokyklų stu- 
Los Angeles mieste buvo 
Seniausįas studentas tu-

Daugybė svetimtaušių dirba 
naktimis. Jie negali lankyti 
vakarines mokyklas. 72 miestai 
pradėjo speciales klases aprū
pinti tuos darbininkus. Pirm 
negu klasė gali būti suoragani- 
zuota, paskirtas skaitlius turi 
užsirašyti. New Yorkas rei- 

kad 30 užsirašytų, 
rei-

Šiandien visi Amerikos moks
lininkai interesuojasi 
apšvieta.

Charles W. Eliot, 
Harvard Universiteto 
tas, sakė:

“Visi žiurėjo į mokslą kaipo 
į jaunųjų dalyką; bet iš tikrųjų 
turėtų būti viso gyvenimo dar
bas. Kad daugybė vaikų susto
jo lankyti mokyklas sulaukę 14 
metų amžiaus, nereiškia, kad 
apšvieta turi taip ir baigtis. Su 
šių dienų vasarinėmis mokyklo
mis, vakarinėmis mokyklomis, 
užsiėmimų mokyklomis, kores
pondencijos mokyklomis, biznio 
mokyklomis, skaitymo kliubais, 
viešais knygynais, ir knygų
kliubais visi turi geresnę progai metų, 
mokintis, negu turėdavo praei
tyje.”

Tai 1909 metais Eliot taip 
sakė.

šiandien apie milionas augu
sių prisirašė viešose vakarinėse 
mokyklose.

Kad nors negalime sakyti,
kad svetimtaučiai pilnai naudo- kalauja, 
jasi puikiomis mokslo progomis, Pittsburgas ir Wilmington 
vistiek jie sudaro gana didelę kalauja, kad 20 užsirašytų. Ak- 
dalį vakarinių mokyklų studen- ron—12 ir kiti miestai po 10 
tų skaičiaus. Ir daugelis imi- arba net ir mažiaus. • Pittsbur- 
grantų užbaigė pilną mokslą, gas aprūpina mokytoją jeigu, 
lankydami pirmiausia viešą va- tik astuoni nori mokintis. Sy- 
karinę mokyklą, vėliaus aukš- racuse 4, St. Paul 4. 
tesnio mokslo vakarinę mokyklą 
ir vėliaus vakarines kolegijas 
— tuo pačiu laiku dirbdami per 
dienų.

New Yorko miestas, Suv. Val
stijų didžiausias miestas, turi 
puikiausią vakarinių mokyklų 
sistemą. Apšvietos taryba ap
rūpina net trijų rūšių miesto 
vakarines mokyklas. Vakarinės 
pradinės mokyklos, kur galima 
pasimokinti anglų kalbą ir apie 
pilietystę, ir kur tie, kurie no
ri užbaigti elementarišką moks
lą gali užbaigti; ir namų prižiū
rėtojoms pasimokinti namų 
šą fr vesti namų reikalus, 
vakarinės mokyklos siūlo 
strukcijas per 100 vakarų, 
apie 60 šitų mokyklų.

Apart anglų kalbos, pilietys- 
i tės, istorijos ir higienos daugy
bė kitų dalykų mokinama.

Sekanti miestai užlaiko die
nines mokyklas naktimis dir
bantiems — Albany, N. Y ; 
Adams, Mass.; Akron, Ohio; 
Baltimore, O.; Boston, Mass.; 
Braddock, Pa.; Bridgeport, 
Conn.; Buffalo,*N. Y.; Canton, 
O.; Chicago, Ilk; Cleveland, O.; 
Dalias, Texas; Denver, Col.; De- 
troit, Mich.; Duluth, Minn.; 
Erie, Pa.; Fall River, Mass.; 
Grand Rapids, Mich.; Los An- ruo-To gėlės, Cal.; Milvvaukee, Wis.; 

. JMinneapolis, Minn,; Newark, N- 
Y*1’ | J.; New York City; Oakland, 

Cal.; Pawtucket, R. L; Phila- 
delphia, Pa.< St. Louis, Mo.; 

Vakarinės aukštesnio mokslo San Francisco, Cal.; Schenecta- 
mokyklos siūlo pilnus aukštes- dy, N. Y.; Springfield, Mass.; 
nio mokslo kursus, kurie veda Washington, D. C.; Wilmington, 
prie akademiškų diplomų, ku- Del.; Worcester, Mass. 
riuos priima visos kolegijos ir 
profesionališkos mokyklos. Tos 
mokyklos turi ir komerciališkus 
kursus. Yra 19 šitų mokyklų 
(vakarinių) ir randasi miesto 
įvairiose dalyse.

Yra dar 15 amatų mokyklų, 
kur galima pasimokinti visokių 
amatų. Apie 100,000 mokinių i 
užsirašė New Yprko vakarinėse! 
mokyklose pereitais metais.

Illinois valstijoj Iš viso 1926 
m. užsirašė 70,000 žmonių. Kla
sės yra vedamos Chicago, Deca- 
tur, Cicero, Jolįet, Peoria, Rock- 
ford, Springfield^ Quincy ir ke
liose kitose vietose.

Massachusett's valstijoj augu/ 
šių apšvietimas yra rankose Di- 
vision of University Extension. 
1926 m. 34,800 studentų prisi
rašė, 28,584 klasėse ir 4,429 ko
respondencijų mokylose ir 1,787 
per radio. Klasės pradėtos net 
67 miestuose ir mieteliuose. 
Imigracijos sulaikymas žymiai 
sumažino pradinių klasių skait
lių. Beveik kiekvienas Massa- 
chusetts miestas turi vieną ar- į 
ba daugiaus vakarinių klasių.

Miehigane vakarines mokyk
los įsteigtos Battle Creek, Bay 
City, Calumet, Detroit, Flint, 
Grand Rapids, Hamtramck, 
Jackson, Kalamazoo, Lansing, 
Menominee, Muskegon, Pontiac, 
Port' Huron ir Saginaw.

1927 m. Pennsylvanijoj prisi
rašė 20,000 studentų ir dar 
5,000 svetimtaučių motinų. Kla
sės 
Pittsburghe, 
caster, Ilarrisburg, Altoona, 
Rcading, Scranton, McKeesport 
ir keliose industriališkuose 
miestuose.

Keli tolimų vakarų miestai 
irgi turi vakarines mokyklas.

iai komos Phi ladelphi j o j, 
Alleutovvn, Lan- 

Ilarrisburg,

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas segužio mėne
syj “bus atliktas pirlotris kainomis. Tai 

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slate- 
tuusų apiciinkiu Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St. 

Dantų Betas nž H 
setas 512.60
setas 57.50 
■etM . ........... t n

VEIDAS 
pripil-

DOMAS— 
JIE TURI 

T XX* tikti 
Geriausia auksinta darbas už H 
Geriausios Auksines Crowns __ 52.60
Geriausi Auksiniai Fillings __ 52.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ 52.60
Alloy Fillings 51
Sidabrlnai FiUngs  60c 

Išvalymas dantų 60c
Šių kainų negausite tnusų didžlamjam 

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

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

326 South State St. 
1‘hone Harrison 0761

mi

526
516
510

56
55
56
52
51

GYVENIMAS
Mėnesini! tumalaa

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Puael meti 
Kopija ___

Geriausia Kalėdoms 
dovana — ^Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
‘‘Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet de-
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CHICAGOS
V

ŽINIOS
Jūsų Saugumui

Policijos komisionierius, Wil- 
liam F Russell, šios savaitės 
biuleteni perspėja Chicagos gy
ventojus:

Biznieriai, samdantys pasiun
tinius ir išnešiotojus, yra įsak
miai patariami, kad jie perspė
tų savo pasiuntinius vengti pa
žinties ir kalbų su ypatingai 
“maloniais” ir “priimniais” žmo
nėmis, kuriuos jie sutinka gat
vėse, pildydami savo pasiunti
nybę. Daugelis plėšimų, apie 
kuriuos raportuota policijai pas
kutiniuoju laiku, pasitaikė ve 
kokiu budu:

Pasiuntinį susitinka kokis 
nors “gero budo” asmuo ir pra
šo užnešti jo paketą kur nors 
netoliese, gal būt tiktai kitos 
gatvės pusėj. Nepažįstamas 
duoda dolerį pasiutiniui už pa
tarnavimą. Pasiuntinys gi pa
lieka savo nešinį nepažįstamojo 
rankose ir eina išpildyti jo 
prašymą. Kai jis sugrįžta, tai 
nepažįstamasis žmogus jau din
gęs, o su juo dingęs ir nešinęs, 
kurį atiduoti nurodytu adresu 
buvo siuntęs samdytojas.

Perspėkite savo samdinius, 
kad jie stengtųsi atiduoti pake
tus tik tiems žmonėms, ku
riems jūsų paketai turi būti ati
duoti. Tegul jie dabojasi ne
pažįstamų žmonių, kurie slaps
tosi koridoriuose apartmentinių 
namų arba ofisų trobesių ir 
kurie, sutikę pasiuntinį, pareiš
kia: “Tatai mums, aš paim
siu”.

Vagiliai šiuo laiku taipjau 
piauja turtingą derlių delei ne
atsargumo daktarų, salesmonų, 
teatro lankytojų ir kitų žmonių, 
kurie palieka čemodanus, krep
šius ir brangius drabužius arba 
kailius automobiliuose. Kai jus 
paliekate gatvėje savo automo
bili, tai persitikrinkite, kad du
rys ir langai butų uždaryti. Dar 
geriau: paimkite su savim visa, 
kas yra kiek brangesnio.

Įtartina kiekvienam lietuviui 
atlankyti šįą Garfield parko 
anksažiedžįų parodą.

Lankyti parodą galima visą 
dii ną nuo 8 valandos ryto iki 
10 valandai vakaro. Įžanga vi
siems veltui.

Specialiai patarnautojai ir 
vadovai mielai duos paaiškini
mų, jei kokios grupės ar drau
gijos atlankys parodą kaip 
grupės. Delei platesnių infor
macijų reikia kreiptis į kviet- 
kyno ofisą. Telefonas —Mon- 
roe 5810.

Minykės balsuotojos
Balsavimas, bent CJncagoje, 

pasižymėjo dideliu balsų skai
čiumi. Lilės balsuotojų kai ku
riuose precinktuose turėjo lau
kti savo kalėjuos.

Viena ypatybė, kuria šie ba!l- 
savimai pasižymėjo, tai miny- 
kėmis. Jos, paprastai, per pir
štus žiūrėdavo jki šiol į tokias 
svieto “marnastis”, kaip balsa
vimai. Bet vakar, tur būt ne 
viena jų nepraleido progos bal
suoti. Joms, matyt, rodėsi, kad 
paduodamos balsą už Smithą 
susilauks popiežiaus Ameriko
je. \Vell, jos — Amerikos pi
lietės, turi teisę naudotis garan
tijomis, kurias duoda šios ša
lies konstitucija.

15 tūkstančių dabotojų

I rešluota p-mi Dorothy Vaug- 
ham, 511 North Clark st. Jos 
vardo nebuvo balsuotojų sąra
še. Ji tuomet atbėgo į rinki
mų komisionieriaus ofisą pa
reikšti skundą. Kadangi jos rei
kalavimo ir čia neišpildyta, tai 
mėgino spyčių pasakyti. Bet 
policininkai įsodino ją į vežimą 
ir nugabeno policijos stotim 

Areštuotas William McDer- 
mott, 2700 VVest Polk st., ka
dangi jisai ieškojęs perdaug 
priekabių.

Iš 27-tos vardos gauta pra
nešimas, kad ten buvęs- “pavog
tas” tūlas Demos Karakas, 
gyv. 831 W. Harrison st.

Tali, praktiškai, visa, kokie 
smurto žygiai buvo raportuoti 
pirm pietų.

Tvarkos priežiūrai keturi 
šimtai Suvienytų Valstijų mar
šalų padėjėjų buvo paimti. Pen
ki šimtai advokatų, Chicagos 
Advokatų Asociacijos nariali, 
pasižadėjo daboti blasavimo 
vietas, šeši šimtai Chicagos 
universiteto studentų sutiko 
tam pačiam tikslui. Gi kai ku
rie detektyvų autai tai net ma
šininėmis kanuolėmis buvo ap
ginkluoti. Suprantama, iki die
na pasibaigs, galima buvo 
daug ko laukti. Mifeų Chicaga 
juk yra “siutinąs” miestas.

Thompsonas ir Crowe 
susipykę

visi išlūžę. Ir ačiū tam, vieni 
Thompsono-Oowe politikierių 
sekėjai balsuosią už demokra
tus, kiti — už Deneeno šalinin
kes. Pasekmes pamatysime 
šiandie.

Auksažiedžių paro
da Stevens viešbutyj

Stevens viešbutyj, Grand 
Bali salėje, lapkričio 12 dieną 
atsidarys 2 valandą po pietų 
auksažiedžių paroda. Ji tęsis 
iki 10 valandos vakaro penk
tadienio, lapkričio 16-tos die
nos. , 

-.1 I _■

Tris kartus į tris savai
tes apiplėšė

Holdaperiai trečiu kartu j tris 
savaites -apiplėšė VVaĮgreen ap- 
tieką, kuri randasi adresu 5501 
So. Ilalsted st. Paskutinį kartą 
banditai pelnė $350; pirmu du 
kartu $990.

Graboriai
Phone Boulėvard 4139 

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

Kruvinoji varda rami
— » ■ 11 ■ —— •

Pavasarį, “primary” balsavi
mų dienoj, 20-toji varda pasi
žymėjo ypač smurtu. Čia pa
daužos tiesiog siautė, čia tapo 
n išautas kandidatas į vardos 
komitemanus, adv. Granady. 
vakaę ta varda Išrodė rami — 
bent įki pietų.

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

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLU.V1BINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroc 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. M|es 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sis.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano 

si

DR. VAITUSH,
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. Specialu atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.

dabar randa- 
vietoj

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Lietuviai Daktarai
O ’iso ir Bes. Tel. Boulėvard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J. J. K()WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Rcs. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Trospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigūs ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus _X-Bay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph G800

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1721 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residcnce Tel. Fairfax 6352
A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, G iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Office Boulėvard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Ai.tiekos 
CHICAGO, ILL.

GYDO
J£raujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. I 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

Kvietkų Paroda
Tūkstančiai Chicagos šeimų 

kasdien ir kas vakaras eina pa
vaikštinėti. Neretai prieš jas 
kyla klausimas: kur eiti?

šiuo Miku Garfield parke 
yra paroda kvietkų, vadinamų 
auksažiedėmis (chrizantėno- 
niis). Ar gali būti tinkamesnė 
vieta šeimai pasivaikščioti, kaip 
atlankymas šio parko ir pasižiū
rėjimas auksažiedžių parodos?

Auksažiedžių esama daugelio 
rušjų. [vairus kvjetkynai turi 
įvairiausių tų gėlių veislių. Bet 
tur būt turtingiausia kolekci
ja visoje Amerikoje randasi 
Garfield parke.

Be to, šioje parodoje auksa- 
žiedčs išstatytos ne bet kaip 
papuolus, ale sugrupuotos su- 
Jyg JU spalvomis. Tokiu budu 
paroda yra kaip kokis kvietkų 
artistinis paradas, kaip kokia
me dailės muzejuje paveikslai.

Paroda tęsis 23 dienas. Pa-

Penkiolika tūkstančių sargų 
ir dabotojų vaikštinėjo ir sto
vinėjo vakar balsavimo vietų 
ir dėžių sargyboj.

Palyginus ' praeiitų “prįma- 
ry” balsavimų dieną su vaka
rykščia (bent iki pietų) vakar 
išrodė ramu. Kuomet pavasarį, 
iki pietų, jau buvo raportuota 
daugiąu, kaip'tuzinas mušty
nių, sukruvinimų ir “pavogi
mų” tai vienos-, (ai kitos parti
jos “darbuotojų”, vakar buvo 
raportuota tik vienas kitas pa
našus įvykis.

Tarpe minėtų 15,(1(10 sargų 
ir dabotojų, buvo miesto poli
cija, praktiškai visos jos pajė
gos, pulkas Suvienytų Valstijų 
maršalų ir (ūksiančiai liuosno- 
rių dabotojų, atsiliepusių į pa
šaukimą Chicagos- advokatų a- 
scciacijos, Piliečių Nepartyvės 
Asociacijos ir kitų organizacijų, 
kurios dėjo pastangas, idant 
balsavimai butų teisingi.

Suirutės, kaip minėta, bent 
iki pietų pasireiškė nedaug. A-

Didžioji miesto spauda pra
nešė, kad stambieji miesto po
litikieriai, kaip Crovve, Nelson 
ir kiti, susipykę. Esą, meras 
Thompsonas taipjau įtūžęs ant 
Crovve? Dėlėj to, girdi, Thomp- 
s'ono-Cro\ve mašinos stipinai

PRANEŠIMAI
North SidČH Draugijų Sąryšio de

legatu mėnesinis susirinkimas įvyks 
Sere d oi, Lapkričio 7 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi delegatai susirinkit, nes turim 
daug svarbių reikalų aptart. Sekrt.

•
SLA 36 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyksta šiandie, 8 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. M. Vaidyla, sekrt.

SLA. 335 kp. mėnesinis susirinki
mas šį mėnesį neįvyks dėl tūlų prie
žasčių. Kurie nariai norit užsimo- 
kėt mėnesinius mokesčius, galite pas 
Finansų raštininką, V. F. Andrulį, 
1971 Canalport Avė. V«aldyba.

“Sandaros” įkurtuvių vakarienė 
bus lapkričio 7 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Tai 
bus grynai lietuviškas ir šeimyniš
kas vakaras. Sandariečiai ir priete- 
liai malonėkite visi ateiti. Kviečia 
rengimo KOMITETAS.

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Biznieriai skiria gražias do

vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., Wicker Park svetai
nėj, 2010 W. North Ąve., pra
džia 5 vai. po pietų.

maskaradui puikią pastatomą 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertes $20.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABOR1US CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tol. Canal 6174 
S K Y B I U S :

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. L ACHAV1CZ
Lietuvis Graborlus ir 

Balaumuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės

Phone Boulėvard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga- > 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais i 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka-1 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė • 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius ( 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak- į 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau j 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. ’l. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

LISTERINE 
THROAT

Ofiso Tel. Victory 7188 • 
Bez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pilone Midvvay 2880

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
64 VV. Randolph St., Room 604 

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 12 iki 2 vai. po pietų.

(1) Jos. E. Budrik, 3417 So. 
Ilalsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
B. C. A. Badiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Ilalsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeportie- 
čianis, yra žinomas per dauge
lį metų; jis paaukavo Georgette 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

(3) Jos. A. Bizffen, 3313 S. 
Ilalsted St., kuris užlaiko Įnik-

i'Odėliy ir auksinių daiktų krau- 
tuvę, paaukavo “Naujienų“ 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setų. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto verte — $12.
-------------- -----------------------—

(1) Peter Barskis Furnitūra 
House, 1718 W. 17 St. Jis per 
daugelį melų veda pasekmin
gai biznį To\vn of Lake apie- 
linkeje. Jis skiria Naujienų

(5) B & J Electric Badio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marųuette 
Parko apielinkėj. Jie skiria 
tyaujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Rinico Waffle 
Mold No. 89-A vertes $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai 
įrengtą vaistinę per daugelį 
metų, skiria Naujienų maska
radui Feritinių Setą vertės $10.

(7) Josephine Osinski, 4108 
Archer Avė., j f yra real estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rade dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėtą dreserio uždangalą, 
šilkinį arba lininį, vertės $10.
—-— . j ■ ' . - - .............

(S) Z. l-iiiMiiitski. rakandų 
krautuve, 1701 West 47th St. 
Jis/yra gerai žinomas biznierius 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertes $16.50.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų” maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Tėinykil “Naujienas”. 
“Naujienų” Pramogų Komisija.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Univcrsal 
Stalo Bank

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

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETR1STAS

likspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8, 
Puone Canal 0523

Phone Boulėvard 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.
....................................■— ....... .... ....................—SSR '

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Gasas, X-Spindulųii ir 1.1. 
Valandos: nuo ) ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir' Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, JLL.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulėvard 1310 

Val.:tiuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskynus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Ilalsted St.

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauškas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėlnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinių- 
gui jj *41 ui* ii auja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas -dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietą, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Tol. Brunswick 0624

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

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

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ’ki 2 ir G iki 8 P. M. 

SeredoB vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

• *.^-*w***m*a*»WW* ■»

Lietu vi ai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

I>R. IVT. TLV STR1KOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulėvard 7820

Regu 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenwood 5107
V a 1 a n d o s :

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephonč Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Bes. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tol, Victory 6.893 
Bez. Tol. Drexel 9191

PR. A. A. ROTU 
Rusus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku, vyriškų 

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

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

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

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulėvard 211S 
Rezidencijos Phone Republic 9107 j 
Valandos: 1 Ar 3 ir nuo 7 iki 9 v. v. |

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiimas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

iaJJlake 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Boom 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park U695

J. P. WAITCHES
Advokatas

107.56 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters) *.

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322 

Gytenimo vieta 6156 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. M TKAI'SKAS
yi)\OKATAS

29 S. I i S.illc St. Room 730 
Tel. Central 6390. \ ai. 9 -i.

Rezindencii.i 6158 S. lalman A>r., 
iri. JT<i pert “•‘CS



CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Į
For Rent

Automohiles
Mes

skaitom

CLASSIFIED ADS

8545
;erą

DIDELI PINIGAI

žmo

HELBERG BROS.
Room 607Aukos Šerno Fondui

KENOSHA BARGENAI

Iš Grand Kapids

GRAŽUS RŪBAI
Pasiūti ant Užsakymo

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Furnished Rooms

$950 
$675 
$795 
$695 
$650

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Vardas 
Adresas 
Telefonas

geras 
“Lieti
Box

Persikėlė gyventi j 
Marųuette Parką

Business Service
Biznio Patarnavimas

nas 
kitę

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Kcal Estate For Sale 
Namai'Žemė Pardavimui

misionierius 
tikybos skol
as vienas, ii

mums 
pi lieti 5

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial 
Finansai-Paskoloa

Financial
Finansai-Paskolos

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

Irmos klesos kar
io dar- 
, Mes 
Visas

Pinigus skoliname ant 2-rų Mort- 
gičhj $100 ir aukščiau, ant lengvų 
išmokėjimų.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St.

REIKALINGAS patyręs vyras dėl 
ardymo automobilių. 1610 S State St.INTERNATIONAL 

HNVESTMENT 
CORPORATION- 

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

naujo modelio 7 tūbų 
radio setą, gražus riešu

tai naujos ir 
skelbėjas. Gero
ka rzda išvalyta 

kalnierius, 
Eina sų kny-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME 
gramatikos, 
knygvedystės 
mokslo šakų, 
sistema 
m a 
sius 
tus. 
jau

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. 1Š- 
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. Wtestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Tyros tikybos skelbėjo kam 
baryje.

REIKALINGA patyrus virė j a 
antraranke dirbti trumpas valandas 
naktimis. 1745 So. Halsted St.

REIKALINGAS vienam vyrui ne
mažas šviesus kambarys, su valgiu 
ar be. Vietoje iš kur lengva važi
nėti miestan. I’riduokite antrašą ir 
telefono numerį. Atsišaukite 1739 
So. Halsted St. Box 1129.

RENDAI kambarys vienam ai 
dviem vyram arba vedusiai porai 
Su visais parankamais. 6334 So 
Sacramento avė.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
šerne, 8 metai kaip uždėta, daro ge 
rą biznį. aukit Vincennes 0806.

Augalotas 
žia estrada, 
eina iš 
basi.

Help VVanted—Malė 
Darbininką Reikia

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy^ 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2842 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

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

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

4251 Cottage Grove Avė-

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su namu arba mainysiu i patinkama 
namą. Tol. Saginaw 1444

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
biJe kada ir bilc kur. Dykai apskait- 
liavinms. Mos atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Mes perkame real estate 
kontraktus

Advokatą 
kas, senas 
venęs šioji 
dvidešimtį 
zjdenciją 
man 
spect 3525), kur jo klijentai su 
reikalais galės matyti jį vaka
rais. — Rep.

TO ENGINEERIN( 
SCHUOL

2040-42 Wą«hington Rlvd

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’r fu misai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė,, 
Tel. VMory 9634.

GERAS Radio bargenas. Paaukau 
siu gražų 
elektrikinį ..
to kabinetas, 50 colių aukščio su tū
bomis ir įbudavotu spykeriu. 8228 
Maryland Avė. Ist apt. Phone Ste- 
wart 1875. Chicago.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
>, randasi Bridgeporte, Gera vieta, 

biznis. Atsišaukit Knygynas 
r”, .3210 South Halsted St.

Paskolos suteikiama 
j vien® dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

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

. 1618 West 18th Street
1. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

MES daronfe 
penterio, plumberfo ir apšildymi 
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui, 
ateisime bito kur Chicagoj. 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

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

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearbom 3840

Mokinkis Barbcrystėn Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA 
T1ONAL BARBER COLLEGE, , 

672 W. Madison St.

Šiandie SLA. 36 kp 
mitingas

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko> 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
cehtus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III. APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmontų 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 J B ACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

BIZNIAVAS lotas 100y 125 ant 
Belmont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

lą. Savo buv 
tai busite abelnai 
šakose hpsišvielę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago,

i ei p VVanted—Male-Feknale 
Darbininką Reikia NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi

mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
li įmokėiimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. ,r-*h St. Tel. itcpublic 4170

; V. \V. Butkaus- 
bridgeportietis, gy- 

kolonijoje kokią 
metų, nusipirk 

:l(ll’(\Sll 6185 So, 
av-enue (telefonas

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas Šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
oungalow arba flatą budinką, koki 
ius galite išsirinkti. R. J. NELSEN. 
builder, Kildvare 1195.

burys da- 
mitinge, tuo smagiau 
darbuoties. — M.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
jmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO.
5201 West • Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

REIKALINGA moteris arba vy
ras patyręs virėjas (Cook). Darbas 
nuolatinis, užmokestis gera. 3457 S. 
Halsted St. Ch. Wm. Bird.

Hm... Kejkės prašyti, kad 
pusę dolerjo numuštų už salę 

pa rei šk i a k a II >ėt < > j as.

REIKALINGAS senas žmogus prie 
valymo kambarių ir prižiūrėti krau
tuvę arba pats Juozapas Stiukus te
gul atsišaukia. Vincas Pučinskas, 

2958 W. 38th St. Virginia 0947

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

nes jau kitų miestų lietuviai— 
taip draugystės, kaip pavieniai 
asmenys - atliko savo prie
dermes. Tjk mes taip šaltai at
jaučiame ta prakĮliią darbų. 
Laikas butų ir mums suprasti 
ir pagerbti dėdę šerną, nors 
madomis aukomis, kad musų 
vardas butų knygoje įrašytas. 
Tamstos žinote, kad Komite
tas negali pastatyti paminklą 
he visuomenės paramos.

Laukiame pagalbos.

REIKALINGAS 
černę 
geras, 
proga 
kantj 
jienas

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie tun 
būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 

jus aplankys, arba patys atei- 
j ofisą.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Savininkas mirė, reikia greit 
parduoti, pigiai. 3 pagyvenimui 
kambariai su furničiais. Rendos 
$45. 61-37 We«tworth a-e.

MERGINOS išmokite grožės kul
tūros pas MOLER’Sj Didžiausia ir 
seniausia tos rūšies "ištaiga, turinti 
skyrius po visą šalį nuo vieno krašto 
iki kito 
su r 
sunaudokite 
Moler Diplomą 
nės klesos

Moler System

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2083 W. 18 Si. Tel. Canal 1269

RENDON 6 kambarių fltita'S ant 
3 lubų. Karštu vandeniu šildomas. 
Renda pigi. Atsišaukit 1859 North 
Kimball Avė., 2 lubos janitorius, ar
ba šaukite savininką vakarais.

Downer’s Grove 997

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

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

klausyti paliepimų... gėdą ir ne
išmintingu.

Kažinkas beldžia kambario 
duris. Naujos tikybos mokyto
jas pabunda iš'gilaus mąstymo.

—Meldžiu! — sako jįs.
Vidun įeina mažo ūgio vy

ras, lipšnios išvaizdos. Sveiki
nasi. Svetys mandagiai atsi
klausia naujos tikybos skelbė
jo sveikatos.

—Sveikata gera, 
l>er visą vasarų saulės 
liuose maudžiausi. Bet 
seniui tai džiova... Ar 
tum paskolinti kiek?

Kambarys didokas. Ant sie
nos prieš duris kabo didelis 
tyros 'tikybos skelbėjo paveiks
las. Viršuj jo ir iš šalių keturi 
mažesni paveikslai: Budos, 
Kcnfucijitus ir poros kitų, ku
riuos nuo durų sunku įmatyti. 
Naujos tikybos skelbėjo pavei
kslas kaip saulė tarp planetų 
šviečia.

Naujos tikybos skelbėjas ‘vai
kšto po kambarį. Balnkos su
nirtos ant nugaros, galva pa- 
Jenkta. Matyt, giliai užsimąstęs. 
Sustoja jisai prie lango, pake
lia galvų ir ima su savimi kal
bėtis:

Ne, taip negalima. Parapi
jų turiu, gaunu mišiauno... 
tiesa. Bet iš jo negyvensi. Ir 
pinigų nepadaryy-ss-i... Eiti 
dirbti? Kas jš to? Hm... No ne 
—«u mano mokslu, su mano 
tikyba... dirbti kokioj balnkoj,

Palygink Ši 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktu. didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORGTA N-SCH A F.FER 
BUDAVO.TOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

krautuvėn. Pabu 
kitą, ’ jie išeina 
antron. čia už-

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
geroj vietoj. Geras biznis, pigiai.

6529 So. Racine Avė.

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbu/ 
kol mokinsit&s ir dar geresnis kai| 
įmoksite. Mokykla dienomis i> 
/akarais. Atsiiankykit arba reika 
•aukit a]
FEDEP

UŽ PUSĘ kainos, tabakos, ken- 
džių ir visokių smulkių tavorų krau
tuvė. Parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba automobilio. Atsišaukite 
408 W. 103rd St. Tol. Victory 4898

EXTRA. Pardavimui bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, ant kąmpo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu dėl nesusi
taikymo partnerystėj. Atsišaukit 
tuojaus 3935 So. California Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OS.GOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

S LA. 60 kuopa..........$10.00
Skelbdamas 'šias aukas noriu 

priminti visuomenei, kad šer
no Fondo Komitetas buvo per 
porą mėnesių laiko sustojęs 
veikti iš priežasties Komiteto 
narių nesveikatos ir taipjau dėl 
lietuvių užsiėmimo Amerikos 
politika, t. y. prezidento rinki
mų vajumi. Komitetas nenorė
jo musų veikėjams trukdyti 
darbuotis politikoje. Dabar jau 
viskas užsibaigė, tai mes ir vėl 
prašom visus lietuvius atkreip
ti atydų į musų didį ir labai 
svahbų reikalų.

Yla. jau daug padalyta, nes 
Komitetas turi $1,150 ižde, 
bet dar trūksta $1,850, ba pa
statymas dėdei šernui paminklo 
kaštuos $3,000.

Meldžiame visuomenę musų 
prakilnų darbą paremti, kad 
butų galima gegužės mėnesio 
31 d. 1929 metų užbaigti šį 
darbą. Broliai chicagiečiaį, 
siųskite aukas kas kiek galite,

PARDAVIMUI grosernė; Keras 
biznis; visokių tautų apgyventa; pi
giai. .3549 So. Halsted St.

šiuo pranešu lietuviams, kad aš 
ST. BUVARSKIS, patyręs siuvėjas 
nupirkau valymo ir prosinimo biznį 
iš Kuzinarskio, 3404 So. Halsted St. 
ir pasiėmiau sau už pereigą plėtoti 
šj biznj siuvant NAUJUS VYRIŠ
KUS rubus ant užsakymo. Mano 
darbas buvo mėgiamas pittsburgie- 
čių per 18 metų ir neabejoju, jog 
kam syki patarnausiu tas liks mano 
nuolatiniu kostumeriu.

Kviečiu visus

ST. BUVARSKIS, 
3404 So. Halsted St.

KEIKIA LIETUVIŲ aUTuMOBI 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

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

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
ius galite tik** pelningam, bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir paini 
uėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALER> 
■\SSOCIATION—Salesmen Training 
8chool, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St.. Chicauro. III

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių 'padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsiiankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Aous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus i 
taisys jūsų setą jusi) namuose 

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

ANT rendos 4 kambariai, ant 2-ro 
augSto. Rendos $18 j menes j. Ganu 
apšildomas, elektriką, maudvnėls.

1813 String St.

Vacum Cleaners (-elektrinius 
valytojus) pardavinėdamas, at
sidūriau Nortbsidėjc, Noble ir 
\Volton gatvių a'pielinkėje. Ga- 
licionai nepriima mano kultū
rines misijos: jų moterys be
velija keliaklaupos vaikštinėti 
grindimis ir skuduru jas plau
ti. Stoviu namo tarpduryje ir 
mąstau, kur eiti, kaip bizni pa^-

šj vakarą Lietuvių Audito
rijoj įvyksta mėnesinis musų 
kuopos susirinkiniaš. Kadangi 
metai slenka jau prie galo, tai 
pačioj kuopoj yra daug daly
kų, kuriuos nariai privalėtų 
išspręsti. Jeigu norime kad 
1928 metai paliktų šiokią to
kią žymę SLA. 36 kp. istori
joj, tai dar yra laiko gerokai 
padirbėti. Ypač naujų narių 
pri rašyme.

l odei, kuo didesni 
lyvauja 
visiems

REIKALINGA moteris, kuri pri 
žiūrėtų namus ir 3 vaikus. Atsišau 
kit po 6 vai. vakare.

6827 So. Rockwell St.

Geresnės Beauty Shops vi- 
indorsuoja Moler sistemą. Pa- 

šia reputacija. Gaukite 
Dieninės ii- vakari- 

Ateikite, ar rašykite 
12 N. State St.

PA IEŠKĄ U 
Norvilo. 
Raseinių 
šelaupės. 
cago, III. 
Malonėkit 
žinot praneškit 
dideliai dėkinga 
tč-Gurskiene, 4< 
onne, N. J.

šešių kambarių, perdėm moderni
nis namas, 1 karo garažas, kaina 
$5,200.00; 10 kambarių dviejų pagy
venimų namas, 1 karo garažas, kai
na $6,200.00; 10 kambarių mūrinis 
dviejų pagyvenimų namas, perdėm 
moderniškas, išimant anšildvmą. kai
na $7,000.00, ir daug kitų bungaloxv, 
namų ir dviejų flatų uz labai pri
einamas kainas. Visos lengvais iš
mokėjimais.

Mes turime pinigų paskolint ant 
pirmų morgičių ir taipjau mes tu
rime visokios rųšies apdraudą.

Ofisas atdaras nuo 7:30 iki 9:30 
panedėlių, pėtnyčių ir subatų vaka
rais. Jeigu jus norite pirkti, ar no
rite pasiskolinti pinigų, ateikite ir 
pasimatykite su mumis.

* M. MULTCH AGENCY 
Room 7, Burke Bldg., Phone 2-3211, 

KENOSHA, WIS.

RENDAI 4 kambariai, gasas ir 
elektra; frvurųs ir šviesus kamba
riui; mūrinis namas su uždengtais 
porėtais, antros lubos iš užpakalio. 
Renda $15. Mrs. Waskelewicz, 3534 
South Pamell Avė.

PARDAVIMUI restauranto fixtu 
res. Labai pigiai. Priežastis — tu 
riu kitą biznj. 3341 Auburn Avė.

savo dėdės Prano 
paeinu' iš Kauno rėd., 

Viduoklio parąp. iš 
1916 metais gyveno Chi- 
po numeriu 28 C. 19 St. 
atsišaukt arba kas apie .ii 

man, už ką busiu 
Liudvika Norviliu- 

■< Boulevard, Bay-

Lincoln Sport Phaeton
Buick sedan 5 pas........
Oakland sėdan naujas. 
Pontiac sedan naujas....
Chandier luke naujas....
Essex sedan, kaip naujas $650 

Cadillac coupe, 4 pass.k perfect $495 
Essex, Fordo, 50 kitokių dėl pasi

rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES 

713G So. Halsted St.

partneris i Bu- 
ir Grosernę, gera vieta, biznis 

žmonių daug pereina, gera 
geram žmogui, kadir nemo- 

išmokysiu. Kreipkitės j Nau- 
Box-1121, 1739 S. Halsted St.

kalbėtojas alplejd- 
Klausy tojai vieni

sales, Jtiti, sustojo, kal-

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

)eimi salrn. Žmonių tuzinas 
su kalbėtoju. Pusė jų, ma

tyt, norėtų eiti namo, bei man- 
dagiafi laukia kalbos galo.

— Mano tikyba tyra! Ma
no tikylia parimta dorove ir 
mokslu, jo paskutiniais išradi
mais visose gyvenimo srityse. 
Kitos tikybos, kaip katalikų, 
protestonų ar stačiatikių, mul
kina svietą. Jų skelbėjai pasi
rodo marškomis, apsikaria kry
žiais ir varo bairpę sekėjams 
iki pačių kulnų. Kiti tų tikybų 
vadai net kalnierius užsimau
na atbulai: tegul visi mato, te
gul visi lenkiasi prieš juos net 
gatvėje! Mano tikyba kitokia. 
Ji grynai lietuviška. Net velnio 
vardas maino tikyboj lietuviš
kas. lodei, gerbiamosios ir ger
biamieji, prašau į mano para
piją, kviečiu prie tikybos, pa
remtos' mokslu, dorove, įr gry
nai lietuviškos!

— Abejoju, tamstele 
pačiam su šeima gyventi kaš
tuoja. o antra — Amerikoje 
skolomis gyventi negalima. Čia 
pinigų yra, tik reikia mokėti 
jų pasiimti... Tamsta1 mokytas 
—kažjn kad taip pagalvojus... 
lenkai, ypač Galicijos išeiviai, 
labai dievobaimingi kaltalikaį...

PARDAVIMUI restaurantas ge 
įas, pelningas biznis, prie karų Ii 
nijos. Ilgas lysas. Savininkas iŠva 
žiuoja Europon.

2559 W. Pershing Road

einame visur, visas 
tuntas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dpi 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stevvart 2992

.516 E. 71st St

K. Grišius, rast., 6228 So.
Sa'eramento avė., Chicago, 111.
Tel. Bepublic 7180.

Musical Instruments
______Muzikos Instrumentai

UKULĘLE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas j vieną lek- 
cja. BASFORD. Divcrsey 9502^ar 
VVabash 7519.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dreses ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kaina. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že- 
meshėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk i musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone. Victory 2477

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

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

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Staiga pamatau du dženUl- 
inonu žinksniuojant. Vienas 
aukštas, augalotas vyras šako
ta, išpueiHita barzda. Kitas 
žemesnis ir menkesnis, Šis 
trumpai nusiskutęs. Barzdota
sis vyras panašus misionieriuj, 
žemesnysis — vargoninkių ar 
žak rastijonu i.

Vyrai įeina

Paskui Įeinu 
trunka ilgiau. Ką lai pažįstamą 
jaučiu vieno jų eisenoje. Be, 
ve, jie išeina iš krautuvės. Jau 
arti manęs.

Aha, pažimtu 
tyros tikybos 
kai aptrimytas 
ir aukštas atbulas 
kaip tikro kunigo! 
ga po pažasčių.

Katalikiškas 
—naujos ir tyros 1 
bėjas, — kartoju < 
iš pavydo seiles riju. Kaip ge
rai tiems tikybų žinovams: iš 
svieto po siūlelį, žiūrėk, jau ir 
marškiniai! Visi juos atjaučia, 
visi jų parapijoms aukoja. O tu, 
šluotų, kad ir elektrikinių, par
davėjas vaikiokas iš vieno na
mo Į kitą, ir nežinai, ar gausį 
gerą žodį, ar šluota galvon nuo 
supykusios šeimininkės.

— Selsmonas.

ANGLŲ KALBOS 
sintaksės, aritmetikos, 

stenografijos, ir kitų 
Musų mokyklos nauja 

stebėtinai greitai, užbaigia- 
pradinj mokslą i devynis mėne- 

; aukštesni mokslą j vienus me- 
Amerikos Lietuvių Mokykloje 

tūkstančiai lietuvių jgijo moks- 
Ateikite įsirašyti šiandien ir 

jums padėsime įsigyti abelną moks- 
žymiai pagerinsite, 

visose mokslo

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė: priežastis pardavimo — šeimy
niški nesusįpra tymai. Galima visa 
biznj pirkti' arba pusę.

5016 W. ,16th St., Cicero, 111.

kalbas rengia 
tretysis.

—Negi eis Į stokjardus — at
rėžia pirmasis. Tie Lietuvos 
ponai kitokie, negu mes. Jiems 
arba duok banko prezidento, 
arba fabriko direktoriaus, ar
ba vyskupo vietą. Mažesnės 
neims.

Einu lauk. Prie durų nugir
stu kalbėtojo klausimų kasie- 
riui:

—Kiek surinkom?
Pustrečio dolerio

K. Meškauskas .......... $2.50
Pelnas nuo koncerto 108.15

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevų, poplcrą, stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

172(1 W. Chtaigo Avė. 
Kampas Henjiitage Avė.

PARDAVIMUI nebrangiai groser 
; 3 kambariai pagyvenimui; ren- 

$30; priežastis — savininkas ei 
j kitą biznj. 1800' W. 46th St.

jie g—— 

Educational 
Mokyklos

tu supratai 
pasakojo? - 
pas savo draugą.
ko — atsako draugas.
< žinau, kad vieną nusi

kračius jįs man nori kitą už
krauti.

—Ir kurių paralių jis tas pra- 
įsimaišo

MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Personai
Aamenu Ieško____________

VELTUI
Patentai, Vaizboženktiai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambariu, garo Ši
luma. gornnW stovy, angliškas beis- 
montus; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
parduot tuojaus. Triangle 7475.

TURIU murinj namą, noriu mai- 
j grosernę arija hučemę.

Tel. Boulevard 1979

Miscellaneous
______________Įvairus

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.




