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Etnos Ugniakalnis Palaidojo Bergeris gavo 41,072 
balsų, bet pralaimėjo

6,000 Gyventojų Miestą
Nuslinkęs nuo kalno degančios lavos srau

tas užliejo miestą 30 pėdų gilumo.
TAORMINA, Sicilija, lapkr. 

9.- Pramoningas Maskali mie
stas, kuriame dar tik prieš ke
lias dienas gyveno krutėjo 6.- 
000 italų, šiandie virto verdan
čios degančios lavos ežeru, tri
jų dešimčių pėdų gilumo.

žuvusių inkstų istorijoje pri
sidėjo dar viena Pompėja.

Kur buvo Maskali miestas, 
dabar tą vietą per amžius žy
mės milžiniška uola — sukietė- 
jusios lavos plotas — kaip 
šiandykščios tragedijos liudi
ninkas, baisingas Etnos ugnia- 
kalnio išsiveržimų vaisius.

Be trijų, visi 6 tuksiančiai 
gyventojų išsigelbėjo bėgsią.

Garsus ugniakalnis savo au
kas prarijo vakar, kai trys as
menys — tėvas, sunūs ir sūnai
tis - buvo, kaip spąstuose, de
gančios lavos srauto pagauti. 
Visi trys jie buvo sugrįžę na
mo į Maskalj išgelbėti šiek tiek 
savo mantos. Namie jie užmigo, 
ir miegojo per naktį. Kai ryto 
metu pabudo, jie« nebegalėjo

pus degančio srauto, matė ne
laimę, bet jokioš pagalbos ne
galėjo suteikti.

Taip tie trys nelaimingieji 
desperatingai žvalgėsi pro lan
gus, kol namų sienos pradėjo 
griūti. Tada jie išbėgo laukan 
į mažą, dar lavos neužlietą ai
kštelę. čia jie, sieros garais 
pri troškę, vienas paskui kitą 
susmuko ant žemės, ir netru
kus buvo lavos apsemti.

Lavos srautas kaip milžiniš
kas raudonas žaltys, vingiuoda
masis į pakalnę išdžiuvusia 
Pietro Fučili upės vaga, praslin
ko pro Maskalj, ir to miesto 
neliko nė pėdsakų. Apie vidu
naktį degantis srautas buvo 
jau per pusmyjį nuo juros.

Pajūrio geležinkelio linija 
tarp Messinos ir Ka tani jos va
kar vakarą praėjo paskutiniai 
traukiniai. Susisiekimas ta li
nija dabar per kelis mėnesius 
negales būti atsteiglas, kadangi 
sustingusi, uola virtusi lava ne
lengva bus iškirsti.

MiLWAUKEE, Wis., lapkr. 
9. - Paskelbtas ne oficialis 
balsu suskaitymas parodo, kad 
5-mc kongresiniame distrikte, 
kuriame socialistų kongresma- 
nas Victor Berge/ vėl kandida
tavo, viso buvo paduota 82,- 
954 balsai. Te skaičiaus repub- 
ikenų kandidatas Stafford ga

vo 41,882, o Berger — 41,072. 
Tuo budu socialistų kandidatas 
buvo sumuštas 810 balsų dau
guma. Berger žada reikalauti, 
kad balsai butų išnaujo suskai
tyti. 
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Socialistų balsų skai
čius New Yorke žy

miai padidėjo
Socialistų partijos lokaliai 

kandidatai gavo 30 nuoš. bal
sų daugiau nei 1926 metais

NEW YORKAS, lapkr. 9. — 
Ne\v Yorko socialistų partija 
šioje ką tik pasibaigusioje kam
panijoje išėjo stipresnė ir di
lesnė, socialistų partijos vie

tos kandidatai surinko daug 
daugiau baisų, nekad 1924 ir 
1926 metų rinkiniais.

Socialistų kandidatas į aukšr 
čiausiojo teismo teisėjus, Jobu

[Atlantic and Pacific fhoto]

Elfrieda Knaak, kuri Lake Bluff policijos stotyj bandė ug
nimi apsivalyti ir įrodyti savo meilę. Ji pečiuje susidegino ran
kas ir galvą ir po kelių dienų mirė. Daktarai mano, kad ji buvo 
nenormališka ir religinė fanatike. <

pabėgti, kadangi deganti lava 
buvo iš visų pusių kelią užkir
tusi. žmonės, buvusieji antra-

Del šių Etnos ugniakalnio 
išsiveržimų apie 10 tuksiančių 
žmonių liko be pastogės*.

Nuteisė kompanija Prez. Obregono už-
sumokėti darbinin

kams $75,000
Taipjau nubaudė $100 polici

ninką, kuris, liudydamas 
kompanijos naudai, melavo

mušėjas pasmerktas 
mirties bausmei

Vienuolė Concepcija, kaip tos 
žmogžudybės inspiratorė, nu
teista dviem dešimtim metų 
kalėjimo

Hooveris yra gavęs 
6,200,00(1 balsų dau

giau už Smithą
Iš arti pusšešto tūkstančio pre- 

e nktų balsavimo rezultatai 
dar negauti /

Associated Press surinktomis 
žiniomis, per įvykusius antra
dienį rinkimus balsavo apie 
27 milionai piliečių. Iš apie vie
nos dvidešimt trečios dalies pre
cinktų žinių dar nėra.

Tomis Associated Press ži
niomis, republ ikonų kandida
tas Herbert Hoover yra gavęs 
20,703,528 balsus, o demokratų 
kandidatas Al Smith — 14,- 
585,371. Tuo budu Hoover yra 
gavęs 6,118/"7 balsus dargiau 
už Smithą.

Kadangi iš 5,422 precinktų 
dar žinių nėra, tai Hooverio 
dauguma veikiausiai sieks per 
6,200,fe0.

Hoover prašo karo 
laivo pasivažinėti

Retas katastrofos 
atsitikimas

Traukinėlis perpievė par pust 
vežimą, bet neužmušė nei ar
klio nei žmonių.

UKMERGĖ. — Spalių mėn. 
15 d. pil. Antanas ir Karolis 
Gaideliai iš Gavėnių kaimo, 
širv:ntų valsč. važiavo su obuo
liais Jonavon. Išvažiavę iš Uk
mergės 4-me kilometre susiti
ko su traukinėliu. K. Gaide
lio kumelė pasibaidė ir šoko bė
gti skersai bėgių. Traukinėlis 
užšoko ant vežimo ir partrenkė 
erklį ant žemės. Traukinėli pa
sisekė sustabdyti tik tada, kada 
vežimas buvo jau po p nk u 
vagonėliu.

Sustabdžius traukinėlį pasi
rodė, kad kumelė gulėjo kai
rėj pusėj traukinėlio, su leng
vai sužeista koja, o pil. K. Gai
delis su vežimu dešinėj. K. 
Gaideliui sumušta dešiniosios 
kojos blauzda ir jis tuo pat 
traukinėliu nugalintas į Uk
mergės apskr. ligoninę. Po po
ros dienų jis galės jau vykti 
namo.

Laimingu atsitikimu išliko 
gyvas K. Gaidelis, o su juo va-

WASHINGTONAS, lapkr. 9. žiavusi žydė net nesužeista.

MILVVAUKEE, Wis., lapkr. 
9. — Circuit teismas nubaudė 
Adlero rūbų siuvimo kompa
niją $75,000. Tą didelę pinigų 
sumą kompanija turi sumokėti 
darbininkams už tai, kad ji pa
darė lokautą dvi savaites anks
čiau nei buvo pasibaigęs jos 
kontraktas su Amalgamated 
Clothing \Vorkers of America 
unija.

Teismas išsprendė, kad Adle
ro kompanija nusikalto, sulau
žydama savo sutartį su unija, 
o todėl ji turi sumokėti darbi
ninkams dviejų savaičių algą. 
Dviejų savaičių alga siekia ben
drai 75 tuksiančius dolerių.

Teismas taip pat nubaudė 
šimtu dolerių vieną Adlero 
kompanijos “special” policinin
ką, kuris melavo teisme, liudy
damas kompanijos naudai prieš 
pi kieti ninkus.

šis teismo nusprendis yra di
delis Amalgameitų unijos ir 
darbininkų laimėjimas.

Apiplėšė automobilistą, 
bet grąžino jam $3

DECATUR, ‘III., lapkr. 9. — 
Vakar vakarą, kai vietos pilietis 
Oscar Damzozen parvažiavo 
namo, ties garažu puolė jį du 
plėšikai. Jie atėmė iš jo dei
manto žiedą ir 75 dolerius, pas
kui jį patį surišo, įsodino į jo 
automobilį ir patys įsisėdę nu
važiavo Springfieldo linkui. 
Apie penkiolikę mylių nuo De- 
caturo automobilis pritruko 
gazolino. Tuomet plėšikai išli
po laukan, grąžino Damzoze- 
nui 3 dolerius gazolinui nusi
pirkti, ir pasišalino.

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
9. — Jose de Leon Torai, jau
nas “škaplierninkas”, kuris pra
eito birželio mėnesį nušovė iš
rinktąjį Meksikos prezidentą 
gen. Aivaro Obregoną, buvo 
vakar prisaikintųjų teismo San 
Angele rastas kaltas ir pasmer
ktas mirties bausmei sušaudy
mu.

Seserų vienuolių viršininke, 
motina Conce|>cija Aceveda y 
de la Data, kuri buvo kaltinar 
ma kaip tos galvažudybes in
spiratorė, taip pat buvo rasta 
kalta ir nuteista dviem dešim- 
‘•m metų kalėjimo.

Teisėjas, savo nuosprendį pa
keikdamas, pasakė, kad vie

nuolių viršininkei jis paskirtą s 
kalėjimą tik dėl to/ kad Mek
sikos statymai neleidžia skir
ti mirties bausmę moterims.

Pasmerktųjų gynėjai pareiš
kė, kad jie apeliuosią į Aukš
čiausiąjį teismą. Teisėjas davė 
jiems penkias dienas laikė 
apeliacijai paduoti.

Paštas sulaikė studen
tų leidžiamų žurnalėlį

LANSING, Mieli., lapkr. 0.— 
East Lansingo pašto viršinin
kas sulaikė žurnalėlį Eczema, 
kurį leidžia Micbigan State 
College žurnalistikos skyriaus 
studentai.

Žurnalėlis, iš viso jumoristi
nio turinio, išspausdinęs —paš
to viršininko nuomone — ne
švarių juokų.

Iš tos pačios kolegijos tapo 
pašalintos dvi studentes ir vie
nas studentas dėl dalyvavimo 
vienoj “vvild party,”

Tlsck, gavo 73,000 balsų; kan
didatai į Ne\v Yorko valstijos 
cgislaturą gavo arti 67,000, o 

kandidatai į kongresą 68,000 
balsų.

Tai yra uito 25 iki 30 nuoš. 
daugiau, nekad buto gauta bal
ių pirmesniais rinkimaišA

Komunistai gavo 8,800
Komunistai, kurie vedė stip

riausią kampaniją ir buvo pa
šventę visą savo energiją kovai 
su socialistų partiją ir jos kan
didatais, jų pačių pranešimu 
tavo visame New Yorke apie 
1,800 balsų.

Jhicagoj socialistai gavo 8,003 
balsus

Nepilnu balsų sunkai tymu 
'iš dviejų trijų precinktų dar 
;inių nėra), socialistų partijos 
kandidatai, Norman Thomas ii 
ames Maurer, gavo Chicagoj 

S,003 balsus.
Komunistų, Eoster, 1,682.
Sočiai ist Labor, Reynolds, 

55 balsus.

28 asmens prigėrė 
, laivui apvirtus
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 9. 
Nilo upėje, netoli nuo Abu 

iabalo, nedideliam egiptiečių 
livui apvirtus, prigėrė dvide- 
imt aštuoni asmenys, daugiau- 
ai merginos, gabenusios gė- 

?s parduoti.
Vienas artimos radio stoties 

•irnautojas išgelbėjo devynias 
nerginas, bet patsai taip par 
vargo, kad susmuko ant žemės 
r mirė.

Nelaimė atsitiko dėl to, kad 
'aivas buvo paėmęs daugiau 
keleivių ir daiktų gabenti, ne
kad galėjo pakelti.

Sprogimas chemiios 
fabrike; 2 užmušti, 
keliolika sužeistų

RICHMOND, Cal., lapkr. 9. 
—Čia Western Industries kor
poracijos chemijos įmonėj į- 
vyko sprogimas. Du darbininkai 
buvo užmušti, keliolika kitų su
kisti, jų tarpe du mirtinai. 
Įmonės trobesy* buvo sprogi* 
mo sudraskytas.

Rumanijos ūkininkų 
vadas - premjeras

Bolševikai švenčia 11 
metų sukaktuves

Prezidentu išrinktas Herbert 
Hoover telegrama, kreipėsi į 
prezidentą (’.oolidge’ą, pramo
damas, kad jis, prieš užėmimą 
prezidento vietos kovo 1 dieną, 
noris dar atlankyti Centrinę ir 
Pietų Ameriką, ir busiąs dėkin
gas, jei tai kelionei busiąs jam 
paskirtas karo laivas Maryland.

Juliu Maniu sudarė naują ka
binetą vietoj pašalintos Bra- 
tianu valdžios

___________ .

BUCU AREŠTAS, Rumuni ja, 
apkr. 9. — Juliu Maniu, Ru
munijos ukiniukų partijos va
das, šiandie suorganizavo nau
ją ministerių kabinetą vietoj 
prieš keletą dienų pasitrauku
sias, regenturai reikalaujant, 
Vintilos Bratianu valdžios.

Naujasis kabinetas bus ry- 
oj [šiandie] prisaikintas.

Maniu buvo regenturos pa- 
kvk.sįas valdžią sudaryti po to, 
kad Titulescu, buvęs užsienių 
”eikalų ministeris, atsisakė nuo 
pasiūlytos jam pareigos.

Maniu kabinetan Įeina: užsie
nio ministeris Vaido Voevod; 
finansų M. Popovič; pramo
nes — iMadgearu; žemės ūkio

Mihilači; teisingumo — Ju- 
nian; darbo — Joanitescu; 
Vetimo — Bocu.

Pokylis, kur 1,000 žydų 
mokės po $1,000 lėkštei

NEW YORKAS, lapkr. 9. — 
Gruodžio 13 dieną čia įvyks 

žydų pokylis, tuo įdomus, kad 
ame dalyvaus tūkstantis New, 

Yorko žydų biznierių ir filan- 
‘ropų, kurių kiekvienas pasi- 
nokės po $1,000 už pietus. 
°elnas skiriamas žydų Yoshiva 
Kolegijos naudai. Pokylis turi 
duoti 1 milioną dolerių.

Chicagai ir apielinkei fede- 
alinis oro biuras šiai dienai 

pranašauja.'
Nenusistojęs oras; mažumą 

šilčiau; vidutiniai niainąsys vė
tai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 39° ir 41° F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 4:3R. 'Mfctnub teka 4 :4$ 
rvto. v

Maskvoje buvo laikomi dideli 
raudonosios armijos ir dar-s 
bininkų paradai

MASKVA, lapkr. 9. — Vakar 
Maskva iškilmingai šventė vie- 
nuclikametines Spalių mene
sio revcliuiijos sukaktuves. 
Raudonosios armijos, darbiniu-1 
kų ir sovietų valdininkų para-1 
dai pro Lenino kapą traukėsi 
per penkias valandas, o so vietų 
sąjungos prezidentas Kalinin, 
kuris stovėdamas stadione kar
tu su kitais aukštais valdinin
kais žiurėjo parado, buvo svei
kinamas arnotų šūviais.

Vakarą prieš tai milžiniškoj 
operos salėj, raudonai papuoš
toj, įvyko skaitmeningas mitin
gas, kur vyriausiu kalbėtoju 
’ uvo švietimo komisaras Lu- 
načarskis.

Sovietų vyri ausyto yra pa
tenkinta išrinkimu Hooverio 
Jungtinių Valstybių prezidentu. 
Maskva žiuri į jį kaip į gerą 
biznierių ir tikisi, kad jis už- 
■’.Tsiąs palankesnę poziciją so
vietų Rusijai. Ji tai pat tiki
si, kad valstybės sekretorium 
Hoover paksirsiąs senatorių 
Borah, kuris, kaip žinoma, sto
ja už atsteigimą santykių tarp 
Jungtinių Valstybių ir sovietų 
Rusijos.

Ku-Uuxai darė paradą 
katalikų miestely; 

gavo pilti
PEEKSKILlTnTy., lapkr. 9.

— švęsdami Hoovero laimėji
mą, šios apygardos Ku-Klux- 
klaniečiai bandė padaryti Verp- 
lanck miestely demonstraciją 
nrieš katalikus.

Švenčių ir poilsio įsta
tymo pakeitimo 

projektas
KAUNAS.—Netrukus bus pa

tiektas min. kabinetui svarst. ? 
naujai suredaguotas švenčių ir 
pailsiu įstatymo pakeitimo pro
jektas.

Svarbiausieji šiuo projektu 
pakeitimai yra šie:. visokios 
prekybos įstaigos turės Luti už
darytos visą tlicną Velykų pir
mą dieną. Naujų Metų, Vasario 
16 d., Sekminių pirmą dieną ir 
Kalėdų pirmą dieną. Kitomis 
įstatyme numatytomis švenči 
dienomis prekybos įstaigos ga
lės būti atdaros nuo 13 iki 16

Poiitcare bandysiąs 
sudaryti kabinetą
PARYŽIUS, lapkr. 9. —Pre

zidento Doumergue kalbinamas, 
Poinearė, pasitaręs su savo 
draugais, sutiko bandyti vėl su
daryti ministerių kabinetą.

Katastrofingas sprogi
mas kasyklose Bosnijoj

BEI AIR ADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 9. — Vienose anglies ka
syklose Kakany, Bosnijoj, įvy
ko sprogimas, kurio keliolika 
darbininkų buvo užmušti. Kol 
kas iš kasyklų išimta dvylika 
pavojingai sužeistų angliakasių.

To miestelio gyventojai mat 
ra beveik išimtinai katalikai 
r per rinkimus jie kone visi 

balsavo už Smithą.
Uždegę tuojau už miestelio 

kryžių, klaniečiai automobiliuo
se slinko gatve per miestelį, 
kai staiga iš visų pusių mies
telėnai ėmė jų procesiją bom
barduoti akmenimis, plytga
liais ir pagaliais. Automobilių 
stiklai buvo išdaužyti ir kele
tas klaniečių sužeisti.

Oro katastrofos
R'u lakūnai užsimušė jų aero

planui nukritus

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 9. 
— Netoli nuo čia, jų aeropla- 
>ui nukritus žemėn, užsimušė 
įlotas Marvin Dornald ir jo 

nasažierius Lecnard O’Keefe.

SKORPIJONO ĮKĄSTI MIRĖ 
DU MAŽI VAIKAI.

MIAMI, Fla., lapkr. 9. —Nuo 
skorpijono įkandimo mirė du 
vietos farmerio Costillos maži 
vaikai, dvejų metų sūnūs ir 
šešerių metų duktė.

6 METŲ VAIKAS NUŠOVĖ 
SAVO SESUTĘ

NEW LONDON? Conn., lap
kričio 9. — Tėvams nesant na
mie, Joseph Longo, 6 metų vai
kutis, besigriozdamas, rado * tė
vo revolverį ir. žaizdamas juo, 
nušovė ‘savo mažesnę, 5 melų, 
sesutę.

KYOTO, Japonija, lapkr. 9.
- Rytoj (šiandie) čia įvyks 

Japonijos imperatoriaus Hiro- 
hito pakėlimo į sostą apeigos.

’ alandos.
šisai pakeitimas neliečia pa

ties Kauno miesto,' gi priemies
čiai galėsią šiuo pakeitimu nau
dotis.

Valgyklos, kavinės, arbatines, 
vaisinių gėrimų parduotuvės, 
maisto produktų ir būtiniausių 
kasdieninio vartojimo daiktų 
krautuvės turės būti uždarytos 
\er visą dieną tik Vasario 16 
d., Velykų 1 d., Kalėdų 1 dieną 
ir Sekminių 1 d. Kitomis šven
čių dienomis turės būti užda- 
•ytos tiktai nuo 10 iki 13 vai.

Bausmės už nusižengimą 
;.^nč'*ų ir poilsio įstatymui nu
matomos tik teismo keliu, o 

ad n\.istratyviu budu

Autui apvirtus vienas 
užsimušė, 3 susižeidė 
CENTRALIaTiH , lapkr. 9 

Vieškely, netoli nuo Sandoval 
u automobiliui apvirtus, Harry 

R'ggs, 20 m., užsimušė, o jo 
‘rys kompanjonai, taipjau jau
ti vaikinai, susižeidė.

Pinigų beturime ma
žiau: $40.46 per capita

VVASH1NGTONAS, lapkr. 9. 
— Šių metų spalių mėnesio 31 
dieną Jungtinėse Valstybės 
apyvartoje pinigų buvo $?‘,80"’,- 
736,465, arba $40 46 per cap - 
ta, skaitant 118,839,000 gyven
tojų krašte.

Tokius skaitmenis paskelbė 
iždo departamentas. Skaitmenys 
parodo, kad nuo 1920 metų 
spalių mėnesio, kuomet pinigų 
apyvarta per capita buvo 
$53.01, ji vis maMjo. Pernai 
spalių mėnesį pinig’ų apyvarto
je buvo 42.12 per capita.



“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė

Raportas stovio užbaigus Spalio 3 d., 1928, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and
Overdrafts
U. S. Government Investments ...........
Municipal apd Corporation Bonds ... 
Banking Housc Eųuity '............................
Furniture and Fixtures ..........................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ........................

Discounts $2,674,873.65
....... .. 596.22
... 103,005.90
.. 689,942.33
... 168,600.00
.... 20,875.35
... 689,387.10
...... 2,802.80

Totai Resources $4,350,083.35

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock .....................
Surplus ....................................
Undivided Profits .............
Reservc Account ...............
Dividcns Unpaid ..............
Deposits ..........................„......
l)uc to Banks ....................
Bc-Discounts .......................
Other Sundry Liabilities

$200,000.001 
. 200,000.00 
. 130,259.55 
... 46,557.72 
........ 856.00
3,744,841.99 
... 10,357.03 
.... 5,000.00 
... 12,211.06

Totai LiabiIities $4,350,083.35

A STATE SAVINGS BANK
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

Kooo ro*

I gooo to* n*1 hom»

Del žindamų moti

nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra reko.nen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Pra&ykite savo groserninko trba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite i

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

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

Rusiškos ir Turkiškos VanosC
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavirnas atidengs Jūsų tikrų ligų Ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR
x 20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Sveikatos Dalykai
*11. "I—.. ................- ............ ■■ .......................... ■■■■■■..................................- ......„Z

Ne visos medicinos 
nuodai

Rašo Dr. A. Montvidas

Yra žmonių, kurie garsinasi 
gydą be jokių vaistų. Yra to
kių, kurie skelbia, kad visos 
medicinos esančios nuodai ir 
sveikatai kenkiančios. Kiti jo
kio gydymo nepripažįsta.

Su visokiais durniais ir fana
tikais ginčytis neužsimoka, nes 
jų neišmokinsi. Bet reikia pri
pažinti. kad didžiumos vartoja
mų medicinų veikimas nėra tik
rai žinomas, ypač tų, kurios da
romos iš augmenų. Medicinų 
vartojimo entuziastai mano, 
kad kiekvienas augmuo tinka 
kokios nors ligos gydymui. Taip 
nėra. Gyvuliniai produktai uži
ma pirmą vietą, paskui seka 
įvairus elementai, 
rūgštys, o paskui 
niai vaistai.

druskos ir 
tik augmeni-

nuo raupųApsisaugojimui 
vartojami skiepai 
šiuose. Visi sveiko proto žmo
nes mato, kad skiepijimas ap
saugoja nuo raupų, kuomet se
novėj jie išžudydavo miestus ir 
šalis, sudarkydavo veidus mi- 
lionams likusiųjų gyvais.

Skiepai apsaugojimui nuo dif- 
terijos ir jos gydymui daromi 
arkliuose. Tikrenybėj tai nėra 
skiepai, o kraujo išvalytas skys
tis. Difterija seniau reiškė mir
tį netoli kiekvienam apsirgu
siam vaikui, šiandien jos gali
ma pasisaugoti skiepais ir išsi
gydyti visuomet, jei tik nepave- 
linama vaistų įšvirkšti.

skarletinos apsisaugoji- 
jos gydymui irgi varto-

, uo 
mui ir 
jami vaistai arkliuose padaryti. 
Šitas gydymo būdas susektas 
tik pokariniais metais ir dabar 
skarlatina nesiskaito .daugiau 
mirtina liga.

'Vaistai pasiutusio šuns ap
riejimo gydymui irgi yra gyvu
linis produktas. Aprietas žmo
gus turėdavo mirti didžiausiose 
kančiose, dabar mokama ištirti, 
ar šuo buvo pasiutęs, ir pradė
jus laiku gydyti, galima užtik
rinti, kad aprietasis neapsirgs.

Pastaraisiais laikais tapo iš
tirta, kad piktosios anemijos 
(kraujo ligos), kuri tikrai kiek
vieną sergantį užmušdavo, gy
dymui yra tikras vaistas — tai 
kepenys arba jakuos.

Tik keli metai atgal tapo su
rasta, kad diebito arba cukraus 
ligos gydyme geriausius rezul
tatus duoda insulinas — taipgi 
gyvulinis produktas. Nors ne

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau. -

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt m e t ų. S a v o 
praktikoj jis peržiu- X 
ri ir gydo šimtus „
žmonių kasmet. Su- M. Ross 
nrantama, iš savo plataus patyrimo 
jis Įgijo žinias ir suj<ebėjinMi, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo

UŽSISENĖJUSIĄS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMĄ, STRIKTURA, 
PUS j.ĖS, PROSTATE IR ŠLAPI - 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Urilly ,Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėlioinis nuo 10 iki 1. I!a- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiume name.

ge-

Tūkstančiai žmonių, kuris

-> šeštadienis, lapkr. 10, 1928

Taigi tie, kurie sako, kad vi- tų, kad vaistai esą tik nuodai, 
sas ligas galima gydyti be vais- sužiniai ar nesužiniai meluoja.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
--------------- ------------------------------- T— ---- T---- ------------------- ----  

lių žarnose arba inkstuose ir' 
pūslėj, šitokie vaistai nėra ko
kios vienos ligos gydymui, bet 
tinka įvairių apsikrėtimų naiki-

----------- nimui arba nuo jų apsisaugoji- 
visi pasveiksta, bet vienų am- mui. Neužtepkite merkurochro- 
žius pailginamas, visų kančios mo, jodo ir panašių vaistų kada 

pa- susižeidžiate ir žaizda ims pū
liuoti arba bakterijos įsiiaus į 
kūną ir galite mirti.

Paimkime, galų gale, ir to
kius vaistus, kurie nė prieš bak
terijas, nė prieš ligas neveikia. 
Daleiskime, ligonį kankina sau
sas kosėjimas dėl tonsilų ligos, 
arba džiovos, arba bronchito, 
arba plaučių uždegimo ar kitos 
ligos. Tokia kosėjimas gero nie
ko nedaro, tik vargina ir silp
nina ligonį, neleidžia jam mė- 
goti, verčia vemti. Vaistais ko-! 
sėjimą galima sustabdyti arba 
sumažinti, -galima padaryti jį 
produktingu, t. y. su atspiovi- 
mais. Ligonis nustos kankintis, 
išspiaus kas reikia ir poilsis su
stiprins ji kovai prieš ligą.

Skaudėjimas yra ne liga, o 
. Jie ligonį 

, sugadina jo miegą 
ir apetitą, nelengva juos kentė
ti. Vaistų skaudėjimų mažini
mui ir pilnam stabdymui yra 
keleriopų- Vieni vaistai tinka 
viename atsitikime, kiti kitame.

lų pilnam ap- 
’ migdinimui, kada reikia opera-

sumažinamos, kiti visai 
sveiksta.

Thyrodine medžiaga, kuri iš? 
imama iš kaklo 'priešakyj esan
čių liaukų, yra tikras vaistas 
kokių keturių ligų pašalinimui. 
Be šito vaisto tūli žmonės iš
augtų į kūniškus ir protiškus 
išgverėlius.

Galima da butų suminėti ke
letą gyvulinių vaistų, kurių vei? 
kimas yra tikrai žinomas ir ku
rie tai gyvybę išgelbsti, tai 
sveikatą pataiso. Argi galima 
vadinti nuodais tokias medžia
gas, kurios ligą užmuša, kurios 
kūno veikimą sugrąžina į nor
males vėžes? Reikia džiaugtis, 
kad jų turime ir reikia apgai
lestauti, kad da neturime sura
dę kiekvienos ligos pašalinimui.

Iš laboratorijoj padarytų che
minių junginių turime gyvojo ženklas įvairių ligų, 
sidabro druskas, kuriomis per susilpnina, i _ 
ilgus laikus žmonės gelbčjosi 
nuo sifilio. Vėliau tapo padary
ti arseniko ir bismuto junginiai 
sekmingesniam šios ligos naiki
nimui. Atimk šiuos vaistus ir. 
sifilikai gyvi ims puti, jie pla- Net turime vaisi 
tins ligą tarp kitų, negalės už-—-o-...... ----- — *
sidirbti pragyvenimo it* žymihi CB4 daryti ar kitokį skaudų 
sutrumpins savo amžių. Kad ir darbą atlikti. Kaip apmarinimas 
manoma tūlų, jog sifilis nėra _■ savaime 
pilnai pagydoma liga, nes pas 
tulus, neva pasveikusius ligo
nius, ;
bei' generalis paralyžas 
didžioji sifilitikų dalis, kurie bu
vo gydyti minėtais vaistais, iš
rodo ir jaučiasi sveiki, gyvena

KAI ŽIEMA ATEIS—
Nieko nėra Smagesnio, kaip žinojimas, 

kad anglių sandelis jūsų beismente yra pil
nas Consumers Gvarantuotų Anglių ar 
Koksų.

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(gnsąmgrs (ompany
COAL- COKE - ICE I 6400\W*!!P/ BUILDING MATERIAL

PADĖKAVONĖS DIENAI ĮSIGYK 

u ją Radio 
Dirbtuvės

s nepadaro operacijos, 
taip skaudėjimą stabdanti vais
tai negydo ligos. Atradus ligą

senatvėj pasireiškia tabes b‘ sustabdžius skaudėjimus, jau 
vienok galima ją gydyti tinkamu budu.

Vidurių nuėjimas liuesai bile 
kokioj ligoj, išėmus apendicitą, 
šiltines ir vieną antrą skrandžio

ilgą amžių; apsiveda, susilaukia žarnų ligą, daro ligonį da di- 
sveikų vaikų ir nė pėdsako ligos dėsniu ligoniu.
pas juos nebegalima rasti. Te- me kietėjime, 
gul pabando kas be vaistų šitaip 
sifilį apgalėti.

Arba paimkime geltligę pas 
jaunas mergaites. Tyras oras, 
pailsis, saulės šviesa, tinkamas 
valgis — visi 'gelbsti, bet duo
kite jai į kūną geležies vaistų 
ir greitu laiku ligos neliks.

Jodas ir jo junginiai yra ži
nomi kaipo tikras vaistąs, ka
da thyrodines liaukos neveikia

Arseniko vaistų veikimas 
choreoj arba šv- Vito šokyj yra 
neginčijamas.

Paimkime įvairius apsinuodi
jimus chemikalais. Netoli kiek
vienam yra antidotas, t. y. vais
tas prieš nuodus.

Iš žolių arbą augmenų tik 
kininas yra žinomas kaipo spe
cifiškas prieš 
vartojami tik 
keitimui arba 
mos vertes.

Tokių vaistų, kurie sulaiko 
bakterijų augimą ir veisimąsi, 
ir tokių, kurie ūmai užmuša 
bakterijas, turime daugybę. 
Vieni jų tinka tik odai ir žaiz
doms, kiti kiaurinių plovimui ar 
tepimui, treti į vidų ėmimui 
kad sunaikinus bakterijų skaii

drugį, kiti visi 
kūno akcijų pa

turi tik spėlioja-

Net chroninia- 
Te- me Kietejime, kol tikrieji bu

dai vartojami priežasties paša-, 
i lininiui, reikalingi vaistai. Ir: 
vidurių liuosavimui turime įvai
rių vaistų, kurie ne visada tie'

■ patys tinka, nes reikia taikyti 
ligonio amžiui, stiprumui, ligos', 
priežasčiai, liuosavimo laipsniui.!

Karščio sumažinimui, prakai
tavimo padidinimui, širdies vei- 
kimi sustiprinimui, apetito pa- 
skatinimui, gimdymo pagreiti- • 
nimui, kraujo bėgimo stabdy
mui, kvėpavimo palengvinimui, 
viso kūno veikimo sujudinimui, 
apalpimų atgaivinimui ir dau
geliui kitų pasireiškimų turime 
tikrus vaistus. Kadangi visi ši
tokie ir panašus pasireiškimai 
nėra savaime ligos, todėl nega
lima sakyti, kad ir vaistai juo
se vartojami gydo tą ar kitų li
gą. Vienok, jei šilų vaistų netu
rėtume, Įvyktų daug nereikalin
gų mirčių ir butų nemaža ken
tėjimų ir sveikatos pairimų.

Tik tuomet vaistai yra nuo
dai, kada žmogus vartoja juos 
pats nusipirkęs, nežinodamas jų 
veikmės ir savo ligos. Jis nere
tai vartoja tokius, kurie da pa-, 
blogina ligą ir užvilkina ją.

Lengvus išmokėjimai 
ir priimam senus radio 
ir kitokius muzikališ-
kus instrumentus į mai

Pas mus taipgi galit 
gauti bile kokių elektri
nių išdirbinių.

nus. •

Lietuviai Radio išdir
bėjai gamina aukščiau
sios rųšies Radio, stip
riai padarytus ir jie iš
duoda malonų balsų, ku
ris kiekvienam malonu 
klausytis. Taipgi radių 
išžiūra yra artistiška— 
papuoš tamstų kamba
rius.

Radių kainos yra nuo 
$70 iki $500. Dabar Ra- 
dios parduodam nupi
gintomis kainomis.

Taipgi ,par duodam 
MAJESTIC ir F A D A 
Radios. Visi setai elek
tra operuojami. Mode
liai 1929 metų.

Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.

6819 So. Western Av.e. , Chicago, III.

Didžiausias Naujienų Maskaradas

Nedelio j, Lapkričio 25, 1928
5 vai. po pietų

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

Čekiškos plunksnos, nitisų pučių 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos, 
svarui .....................................................V
RINKTINĖS rųšies 
svarui ..................... JĮ.................V O Hz
Rankoms plėšytos i 
svarui ............................... 4H ■ I v
Geriausias čekiškas au- 
diinas įpilama, yardas ........wv

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Butlegeriavimo profesija

(Tęsinys)
Išgirsi neretai žmones kal

bant, kad butlegeriai pabėgan
tys nuo prohibicijos agentų, ir 
nuo policijos. Girdi, butlegeriai 
jjerkanlys Lincoln automobi
lius, kurie yra geri 90 mylių 
valandoje. Su jais galimu pa
sprukti nuo Cadillac’ų, kuriuos 
naudoja policija. Butlegeris, 
esą. pamalęs, kad ji vejasi, sku
bina dumti iš asfaltinio arba 
cementinio Ųclio j žvyrinį vieš-

ir jau toliau policija ircbesivys. 
Tai yra tik pasakos. Jei jau po
licija pradėjo vytis kur nors 
vieškely laukuose, (ai ji ir pasi
guos butlegeri. bent daugumoj 
atsitikimų.

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 sifili, 
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 j j.
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 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Kita pasaka yra loki: esą, licijn. 
butlegeriai dabar važinėjantys butlegeri u i 
dviem i mašinomis. Viena, pri- pavažiuoti Į 
krauta degtinėlės, važiuojanti 
pirma, o kita, tuščia paskui. 
Kai policija ima vytis, tai ši 
paskutinė paleidžianti debesius 
durnų, per kuriuos policininkai 
negalintys įžiūrėti, kur jie va
žiuoja. Ačiū tam pirmasis au
tas, su degtine, pasprunka. Ten
ka pastebėti, kad ir šitokios- kal
bos yra tik pasakos.

Eaktas tas, jog policija gali 
šauti ir šauna, kad pataikyti, 
jeigu jos liepiamas butlegeris 
Nesustoja. O kulka visgi yra 
greitesnė, negu greičiausias au
tomobilis. Be to, |>olicininku 
motociklis lur būt pralenkia 
Lincohią. Pasakoriai gal apie 
tai nežino, bet butlegeriai žino. 
Išmintingas, patyręs butlegeris, 
kai jį sulaiko policija, išlipa iš 
vežimo ir tiesiog, kaip 1x4 ku
lis pilietis krautuvėje, klausia: 
“llcnv niuch?” Pasidera, užsi
moka, dar paklausia, ar kelias 
saugus, ir važiuoja toliau. ♦

Butlegerio derybos su polici
ninkais dažnai esti labai įtem
ptos. Policininkai nori gauti ' 
juo daugiau, butlegeris gi alsi-1 
pirkti juo pigiau. Policininkai 
grūmoja areštu, gabenimu į sto
ti, o butlegeris atsako jiems į 
tą grūmojimą klausimu: 
“What are you going to get 
cnt of it?” Pagalios susitaiko.

Mat, nė vienai, nė kitai de
rybas vedančių “partijų” nesino
ri važiuoti į stotį. Nuvažiavus 
į stotį, policininkas vargiai ką 
ieš. Butlegeriui taipjau nėra 
prasmės važiuoti stotin: jei 
vieškely jisai atsipirks su $50 
arba $100, tai patekus stotin, 
o ypač teisman jam kaštuos 
kokie penketas šimtų dolerių 
arba ir visas tūkstantis. Bet 
kaip ten nebūtų, kartą policl-

Ilaidžekeriai” pastoja 
kelią, liepia jam 
“ramesnę” vietą, 

iškrauna degtinę ii- nuvažiuoja 
savais keliais; dar atima ir vi
są “casli”. Paskui lą degtinę 
jie parduoda. Esti ir taip, kad 
automobilio savininko 
o jo vežtą ši olą 
nuvažiuoja, 
ninkai palys 
“sportų” -1 
on tlie side.”

išmeta, 
ir aulomobilj 

Kai kurie polici- 
praklikuoja šį 

“to niake money

kaip “liaidžekeriams,” tiek 
“thrill,” kiek tik jų širdis tro
kšta.

Iš to, kas pasakyta aukščiau, 
galima suprasti, kad butlege
rio profesija yra gan pavojin
ga ir pilna rizikos; ne sunku 
joje net subankrnlyti. Dabar 
klausimas: kiek uždirba butle
geriai? Ar jie padaro gyveni
mą? Žinote, šiandien visi 
džiasi, kad nepadarantys 
ninio.

Kiek kuris butlegeris
ba, tatai priklauso nuo to, kaip 
daug kostumerių jisai turi. 
Daugiau kostumerių — daugiau 
uždarbio. O kai dėl gyvenimo 
padarymo. tai suprasite, kad 
butlegeriui turint didelės rizi
kos, reikia padaryti daugiau, 
ne kad pragyvenimas. Jeigu ji
sai padarytų tik 
tai turėtų greitu 
k rot uoli.

Napja aptieda 
atidaryta

Atidaryinas naujos lietuvių 
tiekos*vaistinės lapkričio

ap-
10.

ARMISTICE DANCE (BALIUS)
Rengia Draugija šv. Petronėlės

Nedėlioj, Lapkričio (Noyember) 11 d., 1928 m.
šv. Jurgio parap. svetainėj, 32nd 1*1. ir Auburn Avė.

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga r»0c ypatai

skan
avę-

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

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

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tek Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

jau visas jo kelionės pelnas 
kaip ir dingęs, jei nereikės dar 
iš kišeniaus pridėti. Mat, juo 
pilnesnis vežimas, tuo brangiau 
kaštuoja atsipirkti.

Kai kurie butlegeriai, vpač 
nauji . “bizni* riai”, mėgina ap
gauti policiją gabendami ne 
tik degtinėlę, bei ir visą savo 
šeima kartu. Ale ir tokiais 
“Iriksais” policijos neapgausi.

Yra dar vienas didelis pavo
jus butlegeriams — nuo vadi
namų “bftidžekerių.” Šie taip
jau pažįsta butlegerius ir įspė
ja, kas yra vežama, kaip ir po-

CENTRAI“"”
TRUSTINfi KOMPANIJA

Čekis dėl Kalėdų
Kiekvienas mėgsta gauti Čekį Kalėdų 

laiku, kad galėjus paversti jas, kaip turėtų 
būti, į laiką linksmybės, ramybės ir laimės.

Jus taipgi galite turėti Kalėdų čekį, ku
ris aprūpintų jus pinigais nupirkimui do
vanų savo mylimiems ir visų kitų dalykų, 
kurių sezonas reikalauja.

Kalėdų Taupimo sąskaita tai padaro ir 
tai taip lengva ją palaikyti, kad jus ne
pasigesite mažų savaitinių mokėjimų.

Dabar yra laikas pradėti rengtis prie 
1929 m. Kalėdų. Pradėkite sąskaitą šian
die ir pamatysite kaip jūsų Kalėdinis čekis 
nuolatos augs.

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

“Ilaidžekeriai”, -galima saky
ti, yra vieškelių banditui, da
rantys holdapus butlegeriams. 
“Ilaidžekeriai” niekuomet ne
važiuoju mažiau kaip du. Rei
kia pasakyti, kad ir lietuvių 
yra “haidžekerių“. Taigi butle- 
geriaviino profesijoj lietuviai 
užpildo praktiškai visus “syk- 
rius” — kai kurie ju laiko už
eigas. kitaip sakant, užsiima 
šinkavimu, kiti — yra truns- 
porlacijos biznyje, sakysime, 
tarp Chicagos ir Detroito, o 
tretieji - - pasirinkę platųjį 
vieškelį, kuris duoda jiems,

JISAI DRAUGIAU
NEGAUNA SLOGŲ
“Per keletą metų kiekvieną ru
denį aš kentėtavau sunkų kosulį 
ir slogas. Tada draugas patarė 
imti Trinerio Kartaus Vyno, 
buvo trys metai tam atgal ir 
to laiko aš neturėjau slogų, 
randu, kad Trinerio Kartusis 
nas yra stebėtinas tonikas teikiąs 
jėgų atsispirti slogoms.” A. V. 
Pert h Amboy, N. J., Sopi. 26, 1928

>•. - ........................................ .

SLOGĄ?
TURI

Saugok Savo 

Žingsnius

uždir-

Atidarymo dienoje kiekvie
nam kostumeriui, perkančiam 
ne mažiau, kaip už $1.50, bus 
duodamos dovanos.

Visus Brighton Parko lietu
vius kviečiame naudotis musų 
įstaiga ir musų patarnavimu. 
Esame patyrę apliekoriai, už
tikrintas geras patarnavimas.

Visuomet esame pasirengę 
jums patarnauti.

4459 So. Wa&hlena\v avė., 
Tel. Lafayettc 8530.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS

pragyvenimą,
laiku subnn-

keletu bruo“Šičia mėginau
Žų apibudinti vieną butlegeria
vimo srytj, būtent degtinės 
transportaciją. Sekamam raši
nyje pasistengsiu pasakyti kai 
ką apie vadinamą degtinės “dis
tribuciją,” t. y. išvežiojinią, 
kai jau ji atgabenta, daleiskim. 
Chicagon. —Reporteris.

Lithuanian

•+■ FOLIO -*-
NO.2

e/7 choice collection

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00,

Tai
nuo
Aš

reiš-Užleisti net mažas slogas 
kia statyti save pavojun. Plau
čių uždegimas greitai išsiplečia 
ir baigiasi mirtimi. Apsidrausk 
•nuo slogų!

Akstindamas virškinimą ir va
lydamas vidurius, šis garsus 
vaistas, susededąs iš Kaliforni
jos vyno, kaskaros ir medika- 
lių žolių apvalo sistemą nuo 
brudo, kurs yra “maistu” slo-
goms.

Imti to gardaus naturalio 
liuosuotojo prieš valgius reiš- 

■ kia apsisaugoti nuo slogų ir 
gripo, galvos skaudėjimo, surū
gusių vidurių, gesų, nemiego ir 
ištižimo. Gauk butelį šiandie 
aptiekoj — $1.25. Naudingas 
kuponas kiekviename pakiete.

Triner’s
BITTER 
WINE

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

BANDYMO -.nVK’ATBUTELIS 17111/11

Rašyk Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė.,. Chicago, III. ir 
gausi sempelj DYKAI. Tik vienas 
šeimynai.

Vardas I

Adresas
Miestas

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m wt Statymo 
KONTRAKTOR1US

4558. Š. WaAhtcriAw Avė. Chicago, III

V1TAK-ELSN1C C0
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

vienas

Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 
pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais i DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI- 
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3 7c j 
metus; ant aukštos vertes pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Nogėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

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

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

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

---------------------------- ----------- ■--------------------- -H

arduotas
tai ne paprastųjųPianų pramonės istorijoj dar nebuvo tokio išpardavimo kaip šitas 

grojiklių, o tikrai NAUJU NĘPAPRASTO GERUMO instrumentų išpardavimas, 
matyk juos rytoj — pagalvok — tik $295 kiekvienam grojikliui krautuvėje, be to 
kuodidžiausis pasirinkimas.

Vlsoki Dydžiai, Visoki Medžio 
Apibaigimai

šita žema kaina gali 
nusipirkti vieną i sa- 
vo namus ir vieną į 
vasarnamį. Didelis 
pasirinkimas.

10 metų garantuoja 
mi.

yra

Ateik ir pasirink kurį nori grojiklį ir 
užmokėk tik ...........   $295

įi^H***

Išdirbystes pagarsėję 
visoj šaly savo bal
sais, veikimo lengvu
mu ir kokybe. Vi
siems viena kaina — 
visi turi būt parduoti 

tik po $295 

įskaitant 10 grojamų
jų volelių ir suolų.

Kiekvienas Grojiklis garantuojama 10 
metų. Neužmiršk, kad šitie instrumen

tai yra naujutukai — puikiausia padir
bimas. Vertės iki ...... $800

20 mėnesių išmokėjimui. Įnešk tik ma
žą sumą ir išmokėk likusią dali per 20 
mėnesių, 
pasirinkti, 
tuvėj tik

Ateik rytoj anksti pirmas 
Kiekvienas grojiklis krau- 
........................................ $295

JOS. F.
""N' /

3417-21 So. Halsted Street
SUDRIK

Tel. Boulevard 4705

■hh!
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NAUJIENOS
TK«? Uthuanian Daily New« 

Published F»aily Except Sunday t»y 
Ule Lithuanian New» Pub. Co. ibc.

1739 South llalsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85*1

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outa'de of Chloro. 
$8.09 per year in ChioRo. 
8c. per copy.
Entered as Second Clau Matter 

March 7th, 1914, at the Poet Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
CMcagoJe — paltu:

Metams -------- ■ - $8.00
Pusei metu --------- __ _________________4 ()fl
Trirnu mftneeiame _______ zlc.o 
Dviem m6 nėšiam .___________1^50
Vienam minMiui- - - - - - - - - - - .70

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 8c
Savaitei 18c
Mtaesiul 75c

Suvienytose Valstijose, m Chicago- 
je, paltu: 

Metams____ - - r - ri $7.00
Pusei metų 8.6C 
Trims mėnesiams -........  1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam minėsiu! ■ .75

Lietuvon Ir kitur uisienluose 
[Atpiginta]:

Metams________________ — $8.00
Pusei metų 4.09
Trims mėnesiams  .......  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

taturą”, tapo išmėtyti, kaip bereikalingas šlamštas, ir 
suminti į purvą. Tokios yia šitos sukaktuvės.

A.r da ir dabar būt kam neaišku, kad lapkričio

bolševikiškas “pučas” buvę pakvaišusių desperatų avan
tiūra, o ne darbininkų revoliucija?

«r w • v vv? ^nrw ųi v<w «'v

VĖL PERSISKYRĖ

“Naujienose” vakar buvo pranešta, kad lietuvių len
kų konferencija Karaliaučiuje pasibaigė nieku. Delega
cijos išsiskirstė, nepriėjusios sutarimo. To buvo galima 
laukti. Tečiaus kita žinia sako, kad derybų siūlas visgi 
nebuvo galutinai nukirstas. Negalėdami išspręsti poli
tišką klausimą (Vilniaus klausimą), abiejų valdžių at
stovai sutiko toliaus vesti derybas tiktai dėl prekybos 
santykių atnaujinimo. Šitos derybos eisiančios betar
piškai tarp Kauno ir Varsa vos prekybos ministerijų.

Ar prekybos klausimas duosis lengviau išrišti, paro
dys ateitis. Bet perspektyvos tuo tarpu yra nekokios. 
Keblu yra dviem kaimynam pradėti su kits kitu biznį 
vesti, kuomet vienas jų jaučiasi esąs antrojo skaudžiai 
nuskriaustas ir kuomet skriaudikas visai nenori nė kal
bėti apie skriaudos atitaisymą. Bet, antra vertus, visiš
kas santykių nutraukimas tarpe dviejų kaimyniškų sa
liu irgi negali tęstis amžinai. •

Iš šitos sunkios padėties Lietuva ir Lenkija turės 
kada nors išeiti. Kada gi? Tada, kai Europoje susi
darys kitokia tarptautinė atmosfera, negu ta, kuri te
nai buvo nuo didžiojo karo laikų. Vietoje akyplėšiško 
nacionalizmo ir imperializmo tenai turi įsigalėti tautų 
sutikimo ir teisingumo dvasia. Lenkų tautai Vilnius nė
ra reikalingas. Ji gali kuogeriausfe be jo apsieiti. Daug 
daugiau naudos jai butų turėti Lietuvos draugingumą, 
negu smurtu pasigrobtą Vilnių.

Vilnius yra reikalingas ne lenkų tautai, bet lenkų 
tautininkams, kurių karjera remiasi užkariavimais ir 
plėšimais. Lietuvos nelaimei, tie lenkų tautininkai buvo 
ir tebėra remiami galingųjų valstybių, kurių rankose 
yra visos Europos likimas. Šitose tad valstybėse ir turi 
pasikeisti santykiai, pirma negu bus galima tikėtis, kad 
Lenkijos grobuoniams bus apkarpyti nagai.

Mums rodosi, kad iki to laiko ne taip jau toli. Fran-j 
cijoje ir Anglijoje atžagareiviams jau darosi riestą. į 
Ateinantys metai gal tenai atneš žymių atmainų.

SOVIETŲ SUKAKTUVĖS

Maskva iškilmingai minėjo 11 metų bolševikiško 
perversmo sukaktuves. Svarbiausią rolę tose iškilmėse 
suvaidino kariuomenė: pėstininkai maršavo, raiteliai jo
jo, armotos šaudė. Kaip paprastai esti kariniuose para
duose, maršuotojų ir jojikų demonstraciją “priėmė” vy
riausias generolas. Šiame atsitikime tuo generolu teko 
pabūti “dėdei” Kalininui.

Kaip uodega, paskui armiją sekė į eiles sustatyti 
marguojantys darbininkai. Iškilmių kalbą pasakė švieti
mo komisaras Anatolij Lunačarskij.

Įdomu tai, kad korespondentai, kurie aprašė šitas 
sukaktuves, nepaminėjo nei Rykovo, nei Bucharino. Ry
kovas yra liaudies komisarų tarybos pirmininkas, todėl 
jam, kaipo vyriausiam komisarui, labiau pritiktų kal
bėti visos valdžios vardu, negu kam kitam. Bucharinas 
gi eina oficialio bolševikų pranašo pareigas: keista, kad 
jisai tokioje iškilmingoje valandoje nebuvo pakviestas 
išaiškinti “pasaulio proletariatui” sovietų “triumfo”

Neseniai buvo pranešta, kad Rykovas su Buchari- 
nu esą pašalinti iš savo vietų. Maskvos iškilmių aprašy
mai tą. pranešimą lyg ir patvirtina. Atrodo, kad tuodu 
stambiu Rusijos bolševizmo šulu, iš tiesų, arba jau su
griuvo, arba tapo padėtu į užpečkį.

Vienuolika metų atgal Lenino ir Trockio sukursty
ti Petrogrado matrosai ir kareiviai jėga nuvertė Dar
bininkų Atstovų Tarybų kontroliuojamą laikinąją revo
liucinę valdžią. Buvo žadėta, kad po to perversmo Rusi
ja tuo jaus susilauks taikos, pilniausios laisvės ir gerbū
vio. Bet karas tęsėsi ilgiau Rusijoje, negu kur kitur, 
nes po tarptautinio karo tenai kilo piliečhj karas. Eko
nomiškai Rusija toli atsiliko nuo visų didesniųjų šalių, 
o laisvės joje neliko jokios.

Dabar bolševikiški kareiviai vėl maršuoja, kaip 
prieš vienuoliką metų; bet Leninas jau miręs, o Trockis 
serga, ištremtas į Turkestaną. Tie bolševikų vadai, ku
rie padėjo Leninui ir Trockini steigti “proletariato dik-

I

Žmogus ir gamta

ST. MICHELSONO 
{SPŪDŽIAI

Keleivio” redaktorius, drg. 
St. Michelsonas, rašo iš Kauno 
savo laikraščiui įspūdžius, įgy
tus Lietuvoje. Pirmiausia kas 
jam puolė į akį, tai nešvarumas 
ir skurdas miestuose. Net sos
tinė Kaunas neturi paprasčiau
sių kultūringo gyvenimo pato
gumų, jo trobos menkos, purvi
nomis gatvėmis vaikščioja mo
ters basoms kojoms. Sodžiaus 
gyventojai esą tamsus ir tikį 
visokiais burtais. Drg. Michel
sonas sako, kad jisai nebuvęs 
Lietuvoje per 22 metu, bet da
bar užtikęs joje beveik tą pat, 
kas buvo prieš jam apleisiant’ 
Lietuvą.

Tik Lietuvos teatru jisai la
bai gėrisi. Sako^

“Kuomet ekonominis Lietu
vos gyvenimas purto ameri
kietį šiurpuliais, tai jos teat
ras ir opera Kaune daro be 

'galo malonaus įspūdžio. Teko 
matyti vaidinant didžiąją 
Schiller’io dramą ^Plėšikai’ ir 

k operą “Demonas’. Na, tai 
jau ne amerikoniška scena,! 
kur pataikaujama daugiausia 
gatviniam skoniui, čia žmo
gus matai tikrą kūrybą, tikrą 
meną. Matai
išėjęs ilgai dar įgytais įspū
džiais gyveni.
mono rolėj buvo tikras pikto 
valdonas. Baletas ir kazokų 
šokis su kinžalais po Petrovo 
direkcija tiesiog žavėjo 
liką.

“Amerikoje mačiau 
operų, bet nei viena jų
taip nepatiko, kaip Kaune. 
Ir bilėtų kainos Kaune labai 
pigios, nes apačioje kainuoja 
tik nuo 4 iki 5 litų, tuo tar
pu Amerikoje reikia už tokias 
vietas mokėti nuo 5 iki 10 do
lerių.”
“Keleivio” redaktorius turėjo 

pasikalbėjimų ir su politinių 
partijų vadais. Jam paklausus, 
kaip busią su Seimu, ar jisai 
busiąs sušauktas, ar ne, vienas 
atsakęs:

“Seimas bus tada, kai 
tys jį sušauksime. Kitas 
kas jo nesušauks.”

Reiškia, Lietuvoje nėra
ties, kad parlamentine tvarka 
galėtų būt atsteigta be pervers-1 
mo. i

Michelsonas ketino pasimatyt 
ir su Voldemaru dėl ^Keleivio” 
įleidimo į Lietuvą.

ir gėriesi, ir

Sodeika Ųe-

daug 
man

žiškos jubilėjaus aprašymuose 
(Lietuvos laikraščiuose) net to, 
ką apie save pareiškė pats Bir
žiška. O jisai pareiškė, kad 
socialistu jisai buvo ir pasiliko 
ir toliau balsuos ne už ką kitą, 
tik už socialdemokratus. Taigi, 
socializmas jam nė kiek netruk
dė pasidaryt “tikru žmogum” 
ir “rimtu mokslo vyru”.

Jeigu Brooklyno “tautiškas” 
fantazierius nebūtų aklas, tai 
jisai visai nemėgintų lyginti 
prof. Biržišką su Briand'ais, 
Millerand’ais ir Stresemann’ais, 
nes jisai žinotų, kad tas užsi
tarnavusia Lietuvos veikėjas 
yra visa savo prigimtim švie
tėjas ir pedagogas, o ne poli
tikas.

žmogus yra gamtos pavaldinis 
ir auka. —Potvyniai. — Flo
ridos uraganai. — Ledų aud
ros.—Kruša ir franeuzų re
voliucija. —Skėriai. — Saus
ros.—Dulkių audros. —Karš
ti vėjai. —Uraganas Angli
joj. — Ugniakalnių išsiverži
mai. — žemės drebėjimai. — 
Mokslas.

Gamta, sako Charles F. Tab- 
man, tebėra dar aršiausias aris
tokratas. Žmogus yra jos paval- 
dinis ir auka. Mes kalbame 
apie panaudojimą jos jėgų savo 
tikslams, apie pasiliuosavimą 
nuo jos despotizmo. Tiesa, šis

Ne retai žeme tampa 
šešių colių dulkių

tančių žmonių, o nuostoliai sie
kė daug milionų dolerių.

Tačiau suminėti visas nelai
mes, kurias žmonėms teko pa
kelti praeityj, čia nėra jokios 
galimybės. Buvo juk laikai, 
kuomet marai ir įvairios epide
mijos nuvarydavo j kalius milio-

audros.
apdengta 
sluoksnių. Prieš kelioliką metų[ 
dulkių audra apie 
sunaikino 250,000 akių javų. 
“Karšti vejai” taip pat padaro 
daug nuostolių. Jiems pučiant, 
žolė ir medžių lapai pradeda 
vysti, o obuoliai ant medžių 
tiesiog iškepa.

Audra tankiai padaro daug 
žalos. Sausros taip pat. 1894 
m. vien tik Iowos valstijoj 
sausra padarė apie $50,000,000 
nuostolių, o Galvestono uraga 
nas 1900 m. apie $100,000,000.

Uraganai paprastai siaučia 
apie tropikus, vienok pasftaiko, 
kad jie persimeta ir į šaltesnius 
kraštus. Pavyzdžiui, 1703 m. 
uraganas siautė Anglijoj. Jis 
padarė milžiniškų nuostolių, 
žuvo tada 8,000 su viršum jū
reivių. Daniel Defoe apie tą 
uraganą parašė knygą.

Prieš kleetą metų pasibaisė- 
. tina audra siautė Washingtono 

valstijoj. Tūkstančiai medžių 
tapo išrauti su šaknimis. Laike 
tos audros vėjo greitis buvo 
pasiekęs 150 mylių per valandą.

Pažiūrėkime dabar į kitokios 
rųšies katastrofas. 1693 m. į- 
vyko ugniakalnio Etna išsiver
žimas, kuris sunaikino 60,000 
žmonių. Kuomet 1815 m. Sun- 
da saloj ekspliodavo Tambora, 
tai žuvo 56,000 žmonių. Ug
niakalnio Pelee išsiveržimas 
1902 m. užmušė 29,000 Martini- 
(|ue salos 
niakalnis 
nuvarė į 
žmonių.

Kas metą pasaulyj įvyksta 
apie 4,000 žemės drebėjimai, 
kuriuos gali jausti žmonės. O 
seismografai užregistruoja de
šimtį kartų tiek. Kai kuriose 
vietose žemes drebėjimai įvyks
ta itin tankiai (pav» Japonijoj 
ir Italijoj). Tuo tarpu Suomi
ja ir Norvegija nuo jų yra liue
są. Butų vienok netikslu tvir
tinti, jog ten negali įvykti že
mes drebėjimo. Sakysime, nie
kas nemanė, kad South Carolina 
valstijoj galės kada nors būti 
žemės drebėjimas. Bet 1886 m- 
žemes drebėjimas gerokai ten 
sukrėtė Charleston miestą.

Visiems yra žinoma, kad že
mės drebėjimas padaro neįma
nomų nuostolių. Pakanka tik 
prisiminti 1923 m., kuomet Ja
ponijoj žuvo keli šimtai tuks-

loiiKą metui us žmonių 
Berdianską |

žmonės tada buvo tamsus ir 
nežinojo, kaip atsiginti nuo ligų. 
Į epidemijas jie žiurėjo kaipo į 
‘‘Dievo rykštę”.

šiandien to jau nėra. Moks
lininkai surado būdą, kaip nuo 
daugelio epidemijų apsisaugoti. 
Keliauti juromis dabar nėra be
veik jokio pavojaus. O prieš 
porą šimtų metų žmonės saky
davo: “Jeigu eini į karą, tai 
melskis vieną kartą; jeigu ren
giesi plaukti laivu, tai 
du kartu”.

melskis

Tad nors mes dar ir 
me gamtos vergai, bet 
pūtį visgi pradedame pasiliuo- 
suoti nuo jos despotizmo. Ir juo 
ipokslas daro didesnę pažangą, 
tuo mes labiau pasiliuosuoja- 
me.—K. A.

tebesa- 
po tru-šita aplinkybė pilnai iš. tas toj kryptyj jau tapo pada- 

aiškina tą faktą, kad Biržiška ryta.
nebėra socialistų partijos narys, šiandien mes esame daug ge- 
nors ir pritaria socializmo idS-|resncj padėtyj, negu buvo mu- 
joms.

Kai Biržiška buvo jaunesnis,' 
i tai jisai dirbo politinėje orga- 
nizacijoje labai daug (bet iri 
tai, daugiaus kaipo rašytojas ir 

I švietėjas, o ne kaipo organiza
torius arba agitatorius); bet 
dirbo pirmiausia dėl to, kad ne
buvo kas jį pavaduotų. Kuomet 
Lietuvos politinis judėjimas 
praturtėjo darbininkais, tai ji
sai iš politikos pasitraukė ir 
pašventė savo laiką vadovėlių 
rašymui ir mokytojavimui.

Ne su politinių partijų lyde
riais tad reikią lyginti Biržišką, 
bet su mokslo populerizatoriais 
ir rašytojais, šitose srityse, 
jeigu mes pasidairysime pasau
lyje, nebijodami užsikrėsti 
“svetimtaučių įtaka”, tai sura
sime visą eilę tokių žmonių, 
kuriuos Mykolui Biržiškai visai 

‘ nebūtų gėda paimti sau už pa
vyzdį : sakysime, kad ir tokį 
anglų Wells’ą, kuris yra socia
listas, bet nėra partijos narys. 
“Vienybės” išmanymu, tečiaus, 
Wells dar nėra “tikras žmogus”, „ „ . __
kadangi socializmo idėjos jisai j tųjų suminėti labiausia žalingus . 
neatsižadėjo! Nėra ‘tikras žmo-i atmosferos reiškinius, tai labai 
gus” taip pat ir kitas didis galima, kad ledų audras arba 
anglų rašytojas, . George Ber- krušas jus pamirštumėte. 
nard Shaw, arba “Raisto” au- tarpu yra apskaičiuojama, kad 

Į torius, .amerikonas Upton Sin-j kas metai kruša padaro žmoni- 
clair. jai nuostolių už $200,000,000.

Bet už tai senis J. O. širvy- Kruša dalinai prisidėjo prie 
chameleonas, franeuzų revoliucijos įvykimo, 
sezoną savo Liepos 13 d. 1788 m. ledų aud

ra dviem ruožais perėjo Fran
ci ją, Belgiją ir truputį kliudė 
Olandiją. Nors audra nei vie
noj vietoj nesitęsė ilgiau, kaip 
8 minutes, tačiau ji padarė 
nuostolių už kokius $5,000,000.

buvo milžiniška 
vargai dar la-

Našta pasidarė 
žmonės nebega-

į sų bejėgiai protėviai. Bet per- 
i daug didžiuotis ir mes negali- 
| mc. Tankiai musų gyvastis ir 
I mirtis priklauso nuo gamtos 
kaprizo (įnorio). Pakanka prisi
minti Mississippi upės išsilieji
mą. Kuomet prieš porą metų 
prasidėjo potvyniai, tai žmogus 
su savo mokslu buvo tiek jau 
bejėgis, kaip senovėj karalius 
Kanutas, kuris bandė sulaikyti 
vandens antplūdi.

Pastarųjų kelių metų įvykiai 
aiškiai rodo, kaip gamta žaidžia 
su žmonėmis. Floridos uraga
nai, žemės drebėjimas Japoni
joj, sausros ir šalnos, — vis tai 
tokie dalykai, su kuriais žmo
gus nepajėgia sėkmingai kovoti. 
Meteorologas gali įspėti gyven
tojus apie besiartinančią audrą, 
bet jis negali jos sulaikyti. 
-Seismologas gali duoti daug 
naudingų patarimų, tai ir vis
kas. Jis negali sulaikyti žemės 
drebėjimą, žodžiu, žmogus to- 
li-gražu dar nepavergė arba ne
užkariavo gamtą, o tik šiek tiek 
sušvelnino jos priespaudą.

Jeigu jums-reikėtų ant grei-

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

Tuo

gyventojų. Kloet ug- 
Javos saloj 1919 m. 
kapus apie 20,000

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halated St. 
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mineslnle žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICACO

das, kuris, kaip 
keitė kiekvieną
partinius “įsitikinimus” ir
“principus”; italijoniškas Benito

I Mussolini, kuris iš revoliucionie-
pa- rio ir socialisto pavirto žiauriu 

nie-

vii-

despotu ir juodašimtiško na
cionalizmo apaštalu, ir panašus 
kailio mainytojai — tai tikri 
žmonės!

Sulig Jurgiu ir kepurė. Su
lig “Vienybės” skoniu ir jos 
idealas.

“TAUTIŠKAS” IDEALAS

prof. M 
literatūros 
Brooklyno 

reikalinga iš-

Kalbėdama apie 
Biržiškos 25 metų 
darbo sukaktuves, 
“Vienybė” rado 
drožti pamokslą apie socializmo
pragaištingumą. Paėmus mintį 
iš Kauno oficiozo “L. Aido”,.ji 
džiaugiasi, kad Mykolas Biržiš
ka nusikratęs “socializmo ant
plūdžio” .ir virtęs “rimtu” vy
ru. Nuo Biržiškos, paskui, 
Brooklyno tautininkų laikraštis 
nuklysta pas Franci jos Briand’ėj 
ir Millerand’ą, pas Vokietijos
Stresemann’ą, sugrįžta pas
Amerikos lietuvius, ir daro iš
vadą, kad reikią “atsikratyt 
tarptautiško svaigalo ir sve 
timtadčių įtakos” ir tapti—lie
tuviais.

(Pacific uud Atlantic Photo]
•S

John Gibbs, kuris Kanadoj 
apiplėšė traukinį, laimėdamasTenka pripažint, kad “Vie

nybės” fantazija turi didelius $22,000. Jis tapo suimtas Det-

Kalėdų
Dovanos
į Lietuvą

J ma, kad tame 
apie 
rių. 
Alžira

Tais laikais tai 
suma, žmonių 
biau padidėjo, 
tiek sunki, jog
Įėjo ilgiau kęsti. Jie sukilo prieš 
savo valdovus ir nušlavė juos.

Kuomet gamta, taip sakant, 
pavargsta bekankindama žmo
nes uraganais, potvyniais, že
mės drebėjimais ir epidemijo
mis, tai ji įvairumui pasiunčia 
skėrius. Gegužės 25 d. 1891 m. 
skėrių debesis nutupė Transva
li joj, Pietų Afrikoj. Apskaito- 

debesyj buvo
131,000,000,000,000 ske- 
1866 m. skėriai užplūdo 

, padarydami i 
už 50,000,000 frankų, 
to kilo badas ir žuvo 
žmonių.

Kalbant apie badus 
pro šalį priminti mažai 
žinimą faktą, kuris vienok įvy
ko tik prieš keletą metų. Kada 
1918 m. dėl sausros Persijoj 
neužderėjo jątVai, tai iš bado ten 
žuvo vienuoliktoji dalis visų gy
ventojų. Tiesa, tuo laiku šalis 
buvo disorganizuota panašiai, 
kaip Rusija 1921-22 m., kuomet 
ton 3,000,000 žmonių žuvo dėl 
bado ir ligų.

Neįmanomai daug žalos žmo-

nuostolių
Dūliai1 

200,000

bus ne 
kam te-

sparnus, bet akių tai joms, tur roite ir atiduotas į teismo ran-.nėms padaro uraganai ir kito- 
but, visai’ trūksta. Jais. Gibbs yra tik 20 metų am-'kios audros.

Pirmiausia, ji neįžiūrėjo Bir-.žiaus.
Pietinėj Rusijoj

karts nuo karto siaučia dulkių

Peoples “^Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Prenumerata metama $1.50 
Pusei mete---------------$1
Kopija

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.

10c

Dabar yra tinkamas laikas atsi
minti savo gimines ir draugus 
Lietuvoj pasiunčiant jiems ma
žas pinigines dovanas, kad juos

Šis bankas siunčia pinigus j Lie
tuvą per radio, telegrafą ar paš
tą, Amerikos doleriais ar Lietu
vos litais.

i
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BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

būti sportas, — nori būti švariai apsirengęs. O kad 
būti švariai apsirengusiu, reikia kreiptis prie gero 
ir atsakančio siuvėjo. Aš esu patyręs siuvėjas per 
daugelį metų. Mano visi kostunieriai yra pilnai už
ganėdinti. Meldžiu atsilankyti pas mane, busi pa
tenkintas ir gausi geriausį ir mandagiausi patar
navimą. Prieš šventes visų rūbų kainos yra atpigin
tos.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
šiandien šioje apielinkeje 

šaunus balius, kurį rengia Pet- 
rikienė p-niai Žalpienei.—Rep.

vo, taip sakant,“ savo rųšies 
kvotimas.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

Šaltas Oras Jau Čia-Nusipirkite 
Savo Svederus Dabar!

Mus gausite geriausių vertę už savo pinigus pirkdami tiesiai 
iš nerimo fabriko.

Mes esame šitame bizny] jau virš 30 metų ir išdirbame tiktai 
grynų vilnų svederus, pančiakas ir kepures.

Town of Lake
Pernai buvo užėjęs laikas 

šioje apielinkeje, kad nuo Do
mukų pasidarė tiesiog koktu. 
Vagystės kuone kas naktį, pir
šimai, kitoki skriauda gyvento
jams. Vagiliai tiek įkirėjo, 
kad susidarė gyventojų grupė 
pašalinti tą piktą. Pradėta su
rašinėti vardai žmonių, kurie 
nukentėjo, ir jau rengtasi ieš
koti. pagalbos mieste, jei vietos 
policija nebegalėtų išdykėlių 
vaikėzų pažaboti. Šios piliečių 
pastangos davė teigiamų rezul
tatų. Vienas kitas vaikėzų bū
rys buvo suimtas. Apielinkė ap
rimo.

SPORTAS
Universal Pirates 

bolo jauktas
fut-

kuopa 
futbolo

SouthSideKnittingMilIs
4934 S. Ashland Avė.

šįmet yra organizuojama an- 
Kuomet laikraščiai tras basket bąli jauktas Gold-

įr sporto komisija pamatė, jog en Star kliubo. Praktikas lai-
p. Tamošiūnas deda pastangas ko penktadienio vakarais Stru-
pastatyti ristynės ant tinka-1 milos salėj, 
mos aukštumos, tai jie 
dėjo savo paramą.

Sekamos ristynės įvyks 
ninke, lapkričio 13 d.,
Polski svetainėj, 2281 Forest 
Avė. t

Ristynėse dalyvauja sekami 
ristikai: K. Požėla, “Toots” 
Mondt, Labriola, Joe Stangle, 
Jack Robertą ir Šarpedi. De- 
troitiečiai nesigailės, jei nu
vyks pamatyti tų įdomių ris- 
tynių. — N.

paža-

utar- 
Dom

Jaunuoliai, kurie mylite 
sportų, rašykitės prie Golden

Star Kliubo, kur turėsite daug 
visokių progų lavintis sporte.

Del informacijų apie sportą
klauskite G
rėkt orio P
Lafayette St. Tel. Commodore
1946. — Korespondentas.

S. K. Sporto di-
Sadulos, 10518

SLA. 344 jaunuolių 
turi suorganizavusi 
jauktą, kuris jau spėjo gero
kai pasižymėti. Jauktui duota 
vardas Universal Pirates.

Spalių 28 d. Universal Pi
rates lošė su Chi. Armour. 
Vieta — Armour Sųuare.

Pirates sumušė 
šus, laimėdami 
prieš 0.

| Lapkričio 4 d. Pirates lošė 
su Clippers, Buetner parke. 
Clippers pasirodė gan tvirti.

ra

NEUŽMIRŠKIT GIMINIŲ 
LIETUVOJ

savo prie-
24 punktus

Universal Health
Kliubas

KALĖDOS artinasi. Jūsų tėvai ir 
giminės šįmet Lietuvoje turėjo menką 
javų derlių. Jiems stoka duonos ir gy
vuliams pašaro. Jie laukia jūsų para
mos. Nudžiuginkit juos nusiųsdami 
KALĖDOMS dovanų. Musų bankas 
siunčia pinigus Lietuvon saugiai ir 
greitai. Atsilankykit į musų banką, 
mes jums maloniai patarnausim.

Rytoj antrą .valandą po pie
tų Universal Health kliube pa
sirodys ųet 16 ristikų. Jie ri
sis ir treniruosis. Mat, jie ren
giasi prie turnamento. kuris 
turės išspręsti, kas yra ge
riausias ristrkas lietuvių tar
pe. Tarp kitų rytoj dalyvaus 
šie ristikai: D. Dudinskas, 
Adomas Wedzes, J. J. Bagdo
nas, K. Levickis, George Tu
mas, Peter Semaško, 
Baron ir 1.1.

Dabar tečiaus ir vėl padaužos Lošimas išėjo lygiomis 6 prieš 
ima veikti. Nesenai buvo mi
nėta apie porą holdopų. Gi per
eitą sekmadienį 44-toje gatvė- n*s» lapkričio 11 d. Pirates dar 

i susikibs su Clippers 
: White Square Parko 

aikštėj.
Universal Pirates jauktas 

susideda iš sekamų asmenų:
John Colder, Q. B.
Walter Stevens, F. B. 
A. C. Bunis, L. H. B. 
Joseph Atkins, R. II. B. 
Stanley Stokes, L. E. 
Joseph Ribokas, L. T. 
John Silkowsky, L. G. 
Peter Romano, C.
John Mikolaitis, R. G. 
Joseph Thomas, R. T. 
Michael Stevens, R. E.

Substitutai: Leo Mankus, 
R. E., F. Jonaitis, L. G., Jo
seph Balazes, L. T.

Reikia pasakyti, kad Univer
sal jaunuolių kuopa yra labai 
veikli. Narių skaičius nuolat 
didėja. Didelis kreditas dėl to 
priklauso pirmininkui Kaului 
ir jo veikliems padėjėjams. Jie 
moka reikalus tvarkyti taip, 
kad jaunimas noriai lanko su
sirinkimus ir dalyvauja kuo
pos pramogose. — N.

6. Kad išspręsti jauktų stip- 
Į rūmą, t. y. kuris yra gerės-

je, tarpe Wood ir Honore gat- 
vių, vaikėzai apkraustė kiše-I^Jar^ 
nius lenkui. Tai atsitiko apie 
9 valandą vakare. O pirmadie
nio vakare, apie 10 valandą, to
je pačioje vietoje ir taipjau 
lenkas vyras ėjo namo. Vaikė
zai prismaugė j j, įvilko į alėją, 
iškraustė kišenius, nukabino 
laikrodėlį ir dingo. Nukentėju
siam buvo patarta eiti rapor
tuoti policijai. Lenkas tečiaus 
pamojo ranka ir tarė: “Et, ką 
čia eiti, ką ten gausi”. Išrodo, 
kad ir vėl piliečiams teks or
ganizuotis, idant suvaldžius 
piktadarius.—Nn.

Požėla risis Detroite
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Pranešimas
šiuomi turime už garbę pra
nešti visiems savo buvusiems ir 
busiantiems kostumeriams, kad 
musų Seklyčių, Rakandų dirb
tuvė, kaipo plačiai žinoma — 
California Upholstering Shop, 
— buvusi ant Archer Avė., per 
keletą metų, dabar yra perkel
ta po numeriu—

2955 W. 63rd St. ir Sacramento Av 
Del geresnio patarnavimo, gerai įrengta, gera vieta 
patogus privažiavimas iš visų dalių miesto. Musų 
sandėly (show room) visada rasite vėliausios mados 
Living Room Setų ir kitokių atskirų šmotų, kaip tai: 
Coxwell Chair, Love Seats, Love Benches, Pull up 
Chair, Ottomente, Baby Rockers ir daugiau tokių da
lykų. — Mes išdirbom vėliausios mados skurinius se
tus, taipgi dirbam ant užsakymo pagal jūsų pasirin
kimo už išdirbėjo kainą (Factory price). — Del pa
lengvinimo mokesčių, mes duodame ir ant išmokėji
mo, jeigu jums reikalingi tokios rųšies rakandai. 
Meldžiam atsilankyti į musų dirbtuvę, o mes visuo
met esame prisirengę dėl patarnavimo.
Liekame dėkingi už jūsų ateities atjautimą.
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Charlie

Roseland
Nedėliojo, lapkričio

Strumilos svetainėj,
Star basket bąli jauktas los pir
mą lošį. Pradžia antra valan
da po pietų.

Golden
Universal Stale Bank
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Nepaprastas RADIO Pasiūlymas
lik trumpam laikui pilna kaina $169.50

A1WA1ER KĖNI

CALIFORNIA UPHOLSTERING
SHOP

2955 W. 63rd St. & Sacramento Av
Telephone Prospect 7780 

CHICAGO, ILU

Ofonpn)S Ofop£SĮB)SĮ IBlf 
-šj)sipu ‘retnttu oiiB^į 

šmonreižfopj

Detroite rietynės pradeda 
atgyti. P-as Tamošiūnas, ku
ris yra to miesto promotorius, 
ant galo, įtikino amerikoniš
kus laikraščius, kad jo tikslas 
yra duoti detroįtiečiams “clean 
sport” be jokių humbugų.

šį sezoną Detroite jau įvy
ko vienos ristynės. Nusisekė 
vidutiniškai. Tos ristynės bu-

Vėliausia, visa elektrinė perdėm 
su tūbais

Dinamiškas Utah kalbėtuvas 
puikiame kabinete

MES TA MANOM, KĄ SAKOM.

KALĖDŲ EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Puikiausiu GrcitlaiviuAQUITANIA FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

Gruodžio (December) 5-tą dieną
iš New Yorko stačiai j C'herbourgą, 

o iš ten gclžkeliu j Kauną
Pusšcštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu —■ 

į Į ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Nauju Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, rainiai prą- 

/ leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.
Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimų ar
čiausioje musų agentūroje, arba rašykite mums:

Vėlesni Jšplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA ....... Gruodžio 14, Sausio 4
MAURETANIA .... Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

Lithuanian Drpt.
316 N. Michigan Avė., Chicago, Iii.

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų. -

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

I

šitas nepaprastas pasiūlymas už $169.50 
yra tik trumpam laikui ir apima visus 
Atwater Kent elektrinius perdėm Radio 
priimtuvus, dinamiškasis Utah Kalbėtuvas, 
plačiai žinomas visoj šaly nustebins tams
tą savo nepalyginamu natūraliu tonu, ka
binetas, riešuto medžio, 54 colių aukščio, 
gražiais raštais ir gražia apibaiga, šeši tū
bai ir vienas atitaisomasis tūbas, visi ga
rantuojami vieniems metams, o tas reiškia 

'geriausią tūbų rūšį, orutinės dalys ir nemo
kamas įtaisymas jūsų namuose. Tamstai 
sunku suprasti šita nuostabi vertė jos ne- 

. mačius.

Įmokėk $25.00 ir turėsi šitą Radio 
savo namuose

Likusią sumą išmokėsi dalimis sulig musų 
priimto ir kiekvienam prieinamo plano. 
Kaip visi kiti, taip ir tamsta busi daugiau 
negu patenkintas. Pasirinkti yra geriau 
anksčiau, o pristatyti galima vėliau, jei bu
tų noro.

Kaina $77

Ateik i musų krautuve
a

Musų krautuvėj yra Radios visų išdirbysčių: RCA. Radiolos,
✓

Atwater Kent, Victor, Majestic, Zenith, Freshman, Brunswick, 
Freed Eisemann, Kolster.

»

Jos. F. Sudrik, i»c•i • i!*.

3417-21 So. Halsted Street, Chicago, III
Krautuvė atdara vakarais iki 9 valandos
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CHIC^GOS
Dar viena grand džiurė

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas John J. Sullivan išda
vė leidimą sušaukti šeštą sp?- 
cialę grand džiurę rinkimų suk
tybėms tyrinėti. Teisėjas Sulli
van, pirm išduosiant leidimą 
šaukti naują džiurę, pastebėjo, 
kad tik praėjusieji rinkimai bu
vo labai ramus ir kąd todėl gal 
nebebūtų reikalo naujai džiurei 
šaukti. Specialis prokuroras 
Stansbury betgi pareiškė, kad 
dar yra neužbaigtų tyrinėti da
lykų ir todėl jis norėtų gauti 
leidimą. Bet pareiškė, kad jis 
tikisi, jogei tai bus paskutinė 
džiurė šiam tikslui.

Nupuolė 10 aukštų
Prie W. AVashington ir La 

Saiki gatvių statoma didžiulis 
trobėsis. Vakar nuo 10 aukšto 
trobesio nupuolė ir užsimušė 
Thomas Irving, 58 m. fornta
nas. Jisai gyveno adresu 7350 
Green st.

Mažiau mirčių dėl autų 
nelaimių

Daktaras livrman Bundesen, 
naujai išrinktas koroneris, keti
na dėti daug pastangų, idant 
•sumažinus automobilių nelai
miu skaičių.

Stoka pinigų, sulaikytas 
darbas

Darbas Lincoln parkui pla
tinti sulaikytas, kadangi stoka 
pinigų. Pavasarį tikimasi gauti 
šiam tikslui daugiau pinigų ir 
atnaujinti darbą.

/ - .. 2... .—2. - l    j

Tarp Chicagos 

Lietuvių

K. Gugis išvažiavo
Vakar apie pit lūs išvažiavo į 

New Yorką, į SLA. Pildomosios 
'Darybos ir komisijos pirminin
kų suvažiavimą, adv. K. (Ingis, 
k mis yra finansų komisijos 
pirmininkas. K. Gugis ketina 
užsukti ir į Waterbury aplan
kyti savo žmonos tėviškę.

I tą patį suvažiavimą šian
die 5:30 vai. ' po piet iškeliau
ja ir adv. Kl. Jurgelionis, išla
lu komisijos pirmininkas, ir 
P. Grigaitis, apšvietus komisi
jos pirmininkas. Suvažiavimas 
prasidės pirmadienį 9 vai. ryto.

lt. Požarskis; K. Požėla gi ir A. 
Stasiuliutė duos pantomimą — 
“Sapnas”. Gros A. Puškino mo
kyklos balalaikų orkestras. Pas
kui gi bus balius.

J tokį gražų vakarą verta vi
siems atsilankyti, ypač kad ir 
įžanga yra nepapastai žema — 
tik 50c. ir 75c. —K. P. ft.

Smulkios žinios

Dalinsis rinkinių 
laimėjimais

Chicagos demokratų vadai ir 
naujai išnoktieji valdininkai į 
įvairias valdvietes vakar vaka
rą išvažiavo įWest Badeną. 
Los golfą, o tikrenybėje, nu
žiūrima, dalinsis laimėtomis 
rinkimuose vietomis ir numa
tomomis pajamomis.

Pasiutęs šuvo įkando 
20 vaikų

Spalių 29 d. šuva jbėgo Eu- 
gen Field mokyklos kieman ir 
jkando 20 vaikų, kurie žaidė. 
Tą šunį užmušė trečiadieny, ka
da jis įkando p-ią Bohrer, 4138 
Mulford avė. Ištyrus jo galvą, 
rasta, kad jis buvo pasiutęs.

Rasta pakartas vyras
Rošeland

Rytoj margumynų vakaras

Prapuolė mergina
Prapuolė Anfta Marcus, 15 

metų mergina, (larfield Prevo- 
cational mokyklos mokinė. Po
licija ieško jos.

PRANEŠIMAI
Draugystė Teisybės Mylėtojų lai

kys savo mėnesini susirinkimą nedė- 
fioj, lapkričio 11 d., 1-mą vai. po pie
tų Mark White Sųuare Park svet., 
prie 29th ir So. Halsted Sts. Visi na- 
riai-rės malonėkit būtinai laiku susi
rinkt, nes yra daug svarbių eikalų 
aptarti. — Raštininkas.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį, 11 d. Lapkričio (Nov.), 
nuo 2:30 po pietų, Mildos svetainėj, 
3140 So. Halsted St., kalbės temo
jo: “‘Dorybė Dievo, Velnio ir Žmo
gaus.” Prakalbas rengia Lietuvių 
Laisvamanių kuopa.

Kviečia KOMITETAS.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj, rengia iškilmingą balių Nedėlioj, 
Lapkričio (Nov. *11 d., 1928 m., Dievo 
Apveizdos. parapijos svetainėj, kam
pas 18th St. ir Union Avė. Pradžia 
7 vai. vakare, bus gera muzika iš 
pat Cicero ir linksmai laiką praleisit. 
Be to, baliuje bus priimami nauji na
riai veltui. Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Draugija Šventos 
Petronėlės laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadieny, lapkr. 11 d., šv. 
Jurgio parap. svet., 32 PI. ir Au- 
burn avė., 1 vai. po pietų. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti:

Valdyba.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
Šeštadieny, lapkr. lo d., M. Meldą- 
iio svet., 2212 W. 23r<l PI., 7:30 v. 
vakare. —A. Kaulakis, rast.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų rengia metinį 
balių subatoj, lapkr. 17 d., Mildos 
svet., 3112 S. Halsted st. šiame ba
liuje nariai bu* veltui priimami 
nuo 17 iki 10 metų amžiaus. Pra
džių 7 vai. vak. Jžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

C'hicagos Liet. Auditorijos bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, lapkr. 12 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstovai pribukit laiku. —Rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo mėnesini susirinkimą ne
dėlioj, lapkr. 11 d., 1 vai. po pietų, 
paprastoj svetainėj. Visos narės ma
lonėkite pribūti laiku. —Kazlauskas

M

Vakar M e Irose Parke rasi a 
pakartas vyras, kokių 45 melų 
amžiaus, gerais drabužiais, pa
kartas ant stulpo. Policija už
tiko automobilio ratų įspaudą, 
vedančią prie stulpo ir nuo 
stulpo.

Rytoj, lapkr. 11 d., Strumilo 
svetainėj, L. S. M. Ratelis duos 
margą, kaip Velykų margutis, 
vakarą. Visko jame bus — ir 
vaidinimas, ir dainos, ir panto
mima, ir klasiški šokiai, ir ba

Charles .Kuka, 21 metų, 4521 
So. Wood Avė., randasi ligoni
nėje. Jį pašovė netyčiomis jo 
brolis Romanas, kuris krapštė 
revolverį, nukreiptą brolio pu
sėn.

* -x- ♦
Autas sužeidė Oną Matulienę, 

48 metų, gyv. 4802 So. Wood 
St. Nelaimė įvyko Ashland gat
vėje, ties namais No. 46§7. Mo
teris nugabenta į German Dea- 
conese ligoninę, šoferis auto 
yra Lyle Bright, 5244 Pense- 
cola St.—Nn.

♦ >>
John Vi n igis, 33 metų, gyv. 

3200 So. Auburn avė., susipešė 
“soft drinks” užeigoje, kuri 
randasi prie 33-čios ir Auburn 
aevnue. Pasėkoje — užgautas 
jam pakaušis. Vinigis nugalin
tas S t. Patils ligoninėn.

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

Vakaras Našlaičių 
Naudai

Garbingas Samarieti! Ištiesk gailes
tingą ranką vargšams našlaičiams ir 
seneliams. — J v; naudai vakaras bus

Subatoj, 10 Lapkr. 1928
VILNIES SVETAINĖJ, 

3116 So. Halsted St. *
Bus skani vakariene, puiki muzika 

ir daug įvairumų.
l’Tadžia 7:30 v. vak. Tikietas 50c. 

Kviečia visus atsilankyt

lalaikų orkestras.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMbINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
. • »r 1Musų inžinieriai ateis pas jus. Mesj 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE ! 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts. i

Pas Budriką]

Radio Modeliai 1929
R. C, A. Radiolos, Atwater 

Kent, I'reshman, Uoseli Zenith, 
Spartan Kolster, Victor, Bruns- 
wick. Jūsų Seną Radio Phono- 
graphą ar pianą priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

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

Tel. Boulevard 4705.

Bus suvaidinta 2 veiksmų ko- Skelbimai Naujienose 
mediją “Byla dėl linų markos”, duoda naudą dėlto, 
Kiasisškus šokius šoks jauna kad pačios Naujienos 
šokėja L. Vainoriutė; dainuos yra naudingos.

<r —---------------------------------------------------

40,000
ŽMONIŲ

SAKO -
“TAI MANO BANKAS”

»
Del to, kad sis didelis bankas, tvirtai paremtas 

plačiu 27 metų patyrimu, visuomet geidžia patar
nauti jiems visuose jų bankiniuose reikaluose.

' Taupykite a
Svarbiausias dalybas gyvenime yra aprūpinti sa- 

. vo ateitį.
Kurią nors dieną, jus ir patys negalite pasakyti 

kada, jums galbūt bus labai reikalinga nors kiek 
pinigų.

Mokinkitės iš voveres —
atidėkite biskutį kasdie toms dienoms, kada 

jums bus reikalinga.

Pradėkit taupymo sąskaitą šiandie
• , ? ■ '

Jus galite čia susikalbėti jūsų prigimtoj kalboj 
— mes suprasime jus.

BANKININKAVIMO VALANDOS:
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.

Kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai po piet.

Turtas $15,000,000.00

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

t/bk */Iuthjoria«d (Bompanij "■■■■■■■
CORNER HALSTED .tm/ JROOSEVELT ROAD 

CHICAGO

ir~......... ... .. —
18-tos kolonijos iškilmingas

BALIU!
Rengia Dr-tė Meilės Lietuvių Amerikoj
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 11 d., 1928

Dievo Apveizdos parapijos svetainėj
Kampas 18-tos ir Union Avė.

Pradžia 7 vai. vakare.
Bus gera muzika iš pat Cicero ir linksmai laiką praleisit 

ir ant Baliaus nauji nariai bus veltui priimami.
Kviečia KOMITETAS.

Margumynų Vakaras

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: “Dorybė Dievo, 

Velnio ir žmogaus.”

KUN. M. X. MOCKUS.
šioj temoj prakalbas rengia Liet. 

I^aisvamanių kuopa ateinantį sek
madienį, 11 d. lapkričio (Nov), 1928 
m., nuo 2:30 vai po pietų, MILDOS 
svetainėj, 3140 So. Halsted St. At-_ 
eikite visi, nes bus galima išgirsti 
daug akyvių dalykų. Lėšų padengi
mui įžanga tiktai 25 centai.

L.S.M. Ratelis 
Roselande

Stato scenoje “Bilą dėl Linų 
Markos” 2-jų veiksmų ko
mediją. Antra “Sapnas” 1-no 
veiksmo vaizdas. Atliks p. 
K. Požėla ir A. Stasiuliutė. 
Klasiškus .šokius šoks p-lė L. 
Vainoriutė, solo dainuos

K. Požarskis.
Balalaikų orkestrą suside
danti iš vaikų Busiškos mo

kyklos po vardu
A. S. Puškino.

Ned., Lapk 11 d., 
Strumilo svetainėj,

158 E. 107th Street, 
Roseland, III.

Pradžia 6:30 vai. vakare, 
įžanga 50c ir 75c 

Po programai šokiai.
Orkestrą Ll ’CES.

Atsilankiusieji ant Margu
mynų Vakaro bus užganė
dinti.
Kviečia L. S. M. RATELIS. P-lė L. Vainoriutė

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį
Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (grabus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bile vienas kitas graborius. Kainos 
grabų yra jvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų.
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitų, atsakantį ir man
dagų patarnavimą.

Šventės Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.TXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7
Reumatizmas

Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

b
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Mes parduodame laivakortes j ir iš Lietuvos.
$107.00 į Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė. ,

Visos žinios* mielai suteikiamos—Dykai.
Jūsų Bankas

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

EUDEIK
DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel

SKYRIUS
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafayette 0727

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Auburn
Avenue

Boulevard 3201

Pxxxxxxxxxx i xx i xxx i1 mny

uiMML'mIi

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794
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The English Coiumn
Lithuanian Dinner 

Meeting
By N. L. Macdonald, Secretary 
Central Department Y.M.C^A.

Mr. B. F. Simona, Chairman 
of the Lithuanian Daily Nevvs 
Athletic Committee, acted as 
('hairman of the meeting. 
There were 20 men and women 
representing ’ the Lithuanian 
group; 4 women representing 
the Young VVomen’s Christ- 
ian Association and 10 Secret- 
aries representing the Young 
Men’s Christian Association of 
Chicago.

Mr. Simons made it plain 
that the Lithuanians are look- 
ing towards the Y.M.C.A. for 
help with the younger 
generation. They have not so 
many adherents of the Cath- 
olic faith in Chicago as other 
eastern and Southern nation- 
alities. They vvant boys kept 
off the streets and under good 
leadership. The Chairman 
brought out the fact that 
there are between 85 and 100 
thousand Lithuanians in this 
city. He also mentioned that 
the Lithuanian Daily News 
is. their largest daily news- 
paper in this country.

M r. P. Grigaitis. Editor-in- 
Chief of the Lithuanian Daily 
NeV’s, was the next speaker. 
He mentioned that the Daily 
News, by action of its Board, 
had appointed M r. Simons 
('hairman of this committee to 
ascertain the possibilities of 
the Y.M.C.A. working with the 
Lithuanian youth. The Lith
uanians, he mentioned, are not 
a wealthy people, būt are 
known as a working people. 
“llow to organize” seemed to 
be the burden of this news- 
paper man.* The Lithuanian 
Daily News stands ready to 
helj, žit any time the Y.MVC.A. 
suggests.

Mr. J. A. Hiller, Assistant 
General Secretary of the (’hi- 
cago Association, was next in- 
troduced. Mr. Hiller em- 
phasized that the Association’s 
Service is not confined to its 
buildings alone. The building 
is looked upon as the povver 
house. Neither is the Y.M.C.A. 
entirely self-supporting. There 
is - no policy which will meet 
every situatioh. There is found- 
ational work to be done along 
this line. The idea will and 
mušt take time to properly de- 
velop. M r. Hiller stated that, 
as he interpreted it, the ob- 
ject of this meeting is “to get 
acųuainted”. He also brought 
out the fact that three dif- 
ferent Associations Depart- 
ments stand vvilling to co- 
operate vvith the Lithuanians 
at the present time.

Mr. Simons next called upon 
Mrs. Nora G ūgis, būt this lady

begged to be excused, at the 
šame time sugge$ting that 
Mrs. Jurgelonis be called in 
her stead. Mrs. Jurgelonis cm- 
phasized that the youngsters 
are looking for fun and that 
it is up to us to give them 
clean fun.

Dr. Montvidas was next in-. 
troduced. The Doctor brought 
out the follovving points in his 
talk* The younger generation 
mušt be brought into our or- 
ganized work. The Lithuan
ians have <iuite a number of 
professional people in their 
ranks. Many of the young 
folks 18 to 25# years of age 
have a High School and college 
education. The Lithuanians 
have kept their children pretty 
much to themselves. There is 
a constant eonfliet betvveen 
the younger and the older 
generation. Dr. Montvidas em- 
phasized the fact that the 
Lithuanians are a law-abiding 
people, and the American 
people have certain responsibil- 
ities towards the Lithuanians 
and others. It is not that we 
wish to make membership 
work prosper, būt we can 
create citizens - at the šame 
time emphasizing membership 
e.vpansion.

M r. Bowers, xvho first be- 
gan to work with this group 
of folks in 1910, emphasized 
a small start. M r. Reed pro- 
mised all possible help Irom 
the South Chicago Depart
ment. Miss Jaegor, of the 
Y.W.C.A., said that the organ- 
ization stood eager to work; 
M r. Maske, of Division Street, 
M r. Macdonald, and M r. Lich- 
tenheld, all špoke encouraging- 
ly concerning the possibilities

of this work. Many fine music-| 
ai seleetions were heard during- 
the evening’s program, and in 
elosing Air. Simons promised 
the help of the Lithuanian 
Daily Ne\vs, at the šame timeį 
suggesting the hope that a 
real start could be made by 
New Years Day, 1929.

Du chicagiečiai Hoove- 
rio kabinete

Hoy O. West, chicagietis ad-i 
vokalas eina šiuo laiku prez. 
Coolidge'o kabinete vidaus* rei
kalų sekretoriaus pareigas. Ma
noma, kad jis pasiliks ir Hoo- 
veriu kabinete. Be to, laukiama, 
kad Hooveris duos vietų mi- 
nisterių kabinete kitam chica- 
giečiui, būtent advokatui Šilas 
IĮ. Strawn’ui.

Graboriai 
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. L AČHAVlČz”
Lietuvis Graborius ir 

Balau niuotojas

2314 ,W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

STANISLOVAS
KANČAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
I p i o S 6:30 vuluti-

vakure, m., sul&ulcęs
7 metų amžiaus, tfimęs a. a. 
Stanislovas Sausio 11, 1921 in„ 
Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Genovaitę, po tėvais 
Vitkevičaitė, tėvų Juozų, sese
rį Heleną, dėdes ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5907 So. Colmar Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio 12 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
1 anelės švenčiausios narapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Kan- 
čauskio giminės, draugai ir pa- 
žįslami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
l’ėvai, Sesuo, Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tol. Yards 1741

PADĖKAVONĖ IR KLAIDOS 
PATAISYMAS

A. A. JONAS KLONIS

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna- 
įvjmas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

m.

Simpatiškas — 
M a n d a gus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hėrmitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1712 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

3201

Penki ugnegesiai 
sužeisti

Penki ugnegesiai sužeisti, 
kada jie gesino gaisrą kilusį 
trobesy 31 (i So. Wabash avė. 
Gaisras padare nuostolių tur
ini $15,000.

Lietuviai Daktarai
D R. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2103 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rus. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 Sdūth Halsted Street
Viršuj Universal 

Siute Bank

reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

rys ir mergi- 
kreipkitės su 

12 
Ki-

Akių Gydytojai

su-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

D

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pus? 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju žuit akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos. '' .
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. H. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Pilone-Boulevard 6487
*649 S. Ashland Avė. ir 805 L. 47 St. 

tyione Kenwood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikymo akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

padekavone
Jonas Astrauskas, ku

ris mirė Spalio 4 d., 1928 m. 
ir palaidotas lapo Spalio <8 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimų ir palydėjo ji i tą neiš- 

* vengiamą amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailė

dami jo prasišalinimą iš mū
šy tarpo, reiškiame giliausia 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse Žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, 
Kun. Pralotui Krušai kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielų; dėkavojanie graboriui 
J. Radžiui kurs savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį j amžinantį, o 
mums palengvino perkelti nu
liūdimų ir rūpesčius, dėkavo- 
jame visiems giminėms ir pa
galios dėkavojanie visiems da
lyvavusiems laidotuvėse; o tau 
musų mylimas vyras ir tėvas 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris. Suims, Dukterys 
ir giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 2 d., 8:15 vai. vaka
re, 1928 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Vilniaus rėd., 
Tverečių parap., Pečiurkų kai
me. Palaidotas tapo Lapkr. 5 
dieną, o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį Adelis Klonis, 2 pus
seseres Adelų Teličenienę ir 
Stanislavų Miknevičienę, o Lie
tuvoj 2 seseris Oną ir Elzbietą 
ir siratuką Augustinų, brolio 
sūnūs 15 m. amžiaus ir gimines.

Mes atmindami ir apguilėda-» 
mi Jo prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkuvojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Paš- 
kauskui kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielų; dėkavoja- 
me graboriui Sudeikiai kurs sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį, o mums palengvino per
košti nubudimą ir rūpesčius, dč- 
kavojame gelių aukautojams, 
Golden Star Club grabnečiams, 
draugams ir pažįstamiems ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas sa- 

I kome: ilsėkis šaltoj žemėje.
Miknevičių šeimyna 
ir giminės.

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkū.

2205 Lake St.
Te). Melroso

Park 797

išpertu* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

i 801 South Ashland Aventte
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9UJ0 ryto iki 8:30 
karo. Nedaliomis nėra skirtų 

landų. Room. S. 
. :‘L. »nr Canal 0523

va- 
va»

Lietuviai Daktarai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phono Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir
gimdymo. Už 
dykų j) a tari 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak,

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avei\ue 
Telefonas Boulevard 7820 

RcSm 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenwood 5107
'Valandos:

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

apart švehtudienio ir ketvirtadienio

Rm. 6660 South Artesiaų Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

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

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

Nąmų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Aut Zaleskio Ai.tiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. 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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Ne/Jėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East Ulth Street, 
kampas VVabash Avė. 
Photie Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222 

Gydytojau ir Chirurgaa

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL. \

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY •

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624

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

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

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir FuHerton St. 

Telephone Belmont 7062
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki‘9 v. v. 
Nedaliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Įvairus Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M
Sereros vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti •

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Ros. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residencc Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta'1 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

[iČlASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

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

672 W. Madison St.

MERGINOS išmokite grožės kul
tūros pas MOLER’S. Didžiausia ir 
seniausia tos rųšies įstaiga, turinti 
skyrius po visą šalį nuo vieno krašto 
iki kito. Geresnės Beauty Shops vi
sur indorsuoja Moler sistemą. Pa
sinaudokite šia reputacija. Gaukite 
Moler Diplomą. Dieninės ir vakari
nės klesos. Ateikite, ar rašykite 

Moler System, 512 N. State S t.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Ofisu ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaie

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

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418

Kės, 3201 Soutli Wallace Struti Vulaudos: 1 iki

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 ' 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

lubos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

• Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2(140-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
{vairus

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

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t.k/UVO, niauju, aaiiyovi*, u v.

Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va- 
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais “

« • i • n i • a.

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant nnujų. 722 Taylor 

Tel. Monroe 0528.

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.

Advokatai

K. GUGIS
• ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonais Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
. 3323 South" Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo G iki K vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergi) 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

ATYDA BUDAVOTOJAMS
. Ar jus manote apie statymą arba 
1 taisymą namo ? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšilaymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 *
M R. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Šalie St., Room 2001
9-6

11 S. Lą Šalie St., 
Tel. Randblph 1034 — Vai. nuo 

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios
ir

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoį ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 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

GERIAUSIA vieta yjivRt-i pečiai per
taisyti katilai fu misa i, grotos —
vandenio įtaitsos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 0634.

Expertas Radio 
Taisymo

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

darbas garan- 
turime keletą 
^pardavimo la-

einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
clektrikinių setų dėl 
bui pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stevvart 2992

516 E. 71st St.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMEBS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bilc kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzic 5111.

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

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

'ACORN RUG CLEANERS, 
8037 W. Madison St. Nevada 4227

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. UŽlai- 
kom malevų, popierų, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

fijunimn^grs’Thippiost INTERNATIONAL 
i 1NVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas .$500,000.00

V. W. RUTKAUSKAS 
advokatas

29 So. La Šalie St. llooin 730

jlezidpncija 6158 S. Tahnan Ąv. 3804 So. KcdziO Avė
Rezidencijos Plivnp Bepųblic 9107 j T . p 1U>H
Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v. I VT 1 lObpttl ' Tel. Lafayette 6738-6716
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Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI ifteriai dėl orna
mentai bronzo darbo. The American 
Bronza Co., 1316 West GSrd St.

Furnished Rooms
RENDAi kambariai dėl pavienių 

lietuvių vyrų rooming houzėj. Su 
valgiu ar be Valgio. .2113 S. Halsted 
St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičiu paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičiu paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

REIKALINGA VYRŲ 
ATSIŠAUKIT 

1100 W. 22nd St.
Automobiles

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie lengvo namų darbo, šauk
ti tarp 9—10 vakaro. 3230 W. Au
gusta St. Tel. Spaulding 5313.

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas...........  $675
Oakland sedan naujas.... $795 
Pontiac sedan naujas...... $695
Chandler luke naujas...... $650

PARSIDUODA Soft brink Parlor 
su barais nebrangiai. Biznis daroma 
geras. Apgyventa vokiečių, švedų ir 
airių. Renda nebrangi, lysas ilgas 
Pardavimo priežastis patirsit ant 
vietos.

5202 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; dėl tinkamo žmogaus geras biz- 
nfs. Priežastis — nesutinka partne
riai. 3337 Auburn avė.

EXTRA MAINAI

Mirniture & Fixture»
Rakandai-įtaisai

1926
1927
1928
1928
1927
1928 Essex sedan, kaip naujas $650
Cadillac coupe, 4 pass., nerfect $495

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

7136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gasinis pečius ap
šildymui ruimų arba Storo. 4’29 So. 
Sacramento Avė, 1 lubos priekyj.

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, už $850 cash, 
kitus kaipo rėndą. PeiVyta ėlė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba Išrnnduo- 
siu už $50 į mėnesi ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu rendą į namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate)

Tel. Republic 9819 .

REIKALINGAS partneris. Iš prie
žasties tankaus išvažiavimo su biz
nio reikalais esu priverstas priimti 
pusininką į mano gerai apsimokan
tį biznj. Interesuojantis mano biz
niu gaus gerą algą ir lygų pasida
linimą uždarbio. Reikalinga įnešti 
kelis šimtus dolerių. Atsišaukit pa
duodami savo antrašą ir telefoną. 
Naujienos Box 1133.

IŠSIMAINO namas ir farma; na
mas randasi ant Bridgeporto, farma 
yra Indianos valstijoj, 60 mylių nuo 
Chicagos. Mainysiu namą ir farmą 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės.

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* 
Iavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nes pabudavoti ant jūsų loto bile 
>ungalow arba fialą budinką, kokį 
iU8 galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
tuilder, Kildvare 1195.

PARSIDUODA baltas pečius ang
limis ir gasu kūrenamas; visai ma
žai vartotas. Vertas $175; atiduosiu 
už $55. 6803 S. Rockvvell St.

HUDSON sedan, paskiausias mo
delis, kaip naujas. Vartojau jį la
bai mažai. Karas turi visus extras. 
Išrodo kaip naujas. Motoras eina 
kaip laikrodis. Parduodu dėl ligos. 
Nepąprastas pirkinys už $300. Man 
kainavo nesenai $1,800. Galima ma
tyti nedėlioj. 3645 W. Polk St., 1 
lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nS įvairių, tautų apgyventoj vietoj, 
biznis geras ir kambariai gyveni
mui. Lysas 5 metams.

3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis — vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis iš
dirbtas. 33 E. 103 St.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas mūri
nis, kitas medinis; abu namai gerose 
apielinkėse; tuos namus mainysiu ant 
vieno didesnio bizniavo namo ‘su biz
niu, Namas gali būt ant Town of 
Lake.

Morgičiai pirmi ir antri i 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos I 

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

4251 Cottage Grove Ave-

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Sewing iViachines
Siuvamos Mašinos

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

PEERLESS vėliausio modelio so
dan. Priverstas esu parduoti, ma
žai naudotas per mane ir yra tik
rai kaip naujas karas. Balloon ta- 
jerai kaip nauji. Keturių ratų bre
kiai, hydrolic shock absorbers ir 
daug extra. Važiuotas mažiau kaip 
5000 mylių. Pamatę karą tikrai ap
sidžiaugsite. Reikalingi pinigai; par
duosiu tik už $450. Nanlie nedėlioj 
visą dienų. 2538 N. California avė. 
Fiat 1.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Taip
gi turiu gerą, biznio lota, nebran
giai. 4250 W. 63rd St.

PARSIDUODA duonos keptuvė, ar
ba mainysiu į lotą ar automobilį.

850 W. 18th St.

Pekarnė verta $10,000
Važiuoju

Puiki vieta, 
Matykite 

A. N 
6641

į Europą. Geras biznis, 
renda,pigi.
MASIULIS & CO

So. Westem Avė.
Tel. Republic 5550.

ŲŽDYKz. ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia- 

j nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
! Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam

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

D17'T T? 7 T T "PIT ! išmokėjimais.
FILIK/jI-LILK niVJO. [ TRAYSER PIANO CO.

: 1588 W. Chijago. Avė. Monroe 6851

PRIVERSTAS paaukauti mano 
vėlinusį modelį CADILLAC sedan. 
Naudotas per mane tik keletą tūks
tančių mylių ir yra absoliutiškai 
kaip naujas. Originališki balloon ta- 
jeriai beveik nevartoti; keturių ra
tų brekiai. Maliavotas gražia mė
lyna spalva; nėra nė įdrėksta, ka
vas kaip dieną iš fabriko. Reikalin
gi pinigai, atiduosiu tik už $450. 
Karas kaštavo man $3,400 labai 
trumpas laikas atgal. Ateikite ne
dėlioj. 2231 N. Kedzie avė. 1 lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geras biznis, gražiai įrengtas. Sa
vininkas nėra bučerys, vienam sun
ku apsidirbti. Arba mainysiu į lotus.

828 W. 3Ist St.

EXTRA bargenas. Pardavimui gro- 
seme ir delicatessen krautuvė. Turi 
outi parduota į trumpą laiką. Pigiai.

2643 W. 71 st St.

1647 W. 47th St
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmo- 
kėjimaią. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komlšino.

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

TeL Armitage 1199

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai~

GERA PROGA. Pardavimui Soft 
Drink Parlor, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. 4540 So. Honore St.

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

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

GARANTUOTAS UŽDARBYS

Už $2,800 parsiduoda $3,000 pirmi 
morgičiai mokantis 6%.

Už $5,0000 parsiduoda $5,700 2nd 
morgičiai ant naujo bizniavo namo 
6%.

Kas turite pinigų, pasinaudokite ši
ta proga, nes tai yra garantuojamas 
investmentas ir geras uždarby s.

STANKO & CO, 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui 
assementų ar kitokių skolų.

morgi-

taksų, 
■ • __ - Greitapagelba. Prieinamos sąlygos. Cent

ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bklg., 128-30 No. Wells St.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C® W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su
ir

TURIU didelį biznį, vienas nega
liu apsidirbti; man reikalinga mote
ris arba mergina. Susipažinę arčiau, 
galėsime ir apsivesti. Atsišaukit tuo
jau ir prisiųskite savo paveikslą. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Box 1131.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKTA LIETUVIU AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinijot au

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

Jei jus norite biski pasimokinti 
jus galite tik*4 pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bld^. It8 East 
Ohio S L, Chicago, I1L

GERAS Radio bargenas. Paaukau
siu gražų naujo modelio 7 tūbų 
elektrikini radio setą, gražus riešu
to kabinetas, 50 -colių aukščio su tū
bomis ir jbudavotu spykeriU. 8228 
Maryland Avė. Ist apt. Phone Ste- 
wart 1875. Chicago.
----------------------- --------------- -------------

PARDAVIMUI tikro riešuto Vict- 
rola, auksu pleityta, su 50 rekordų 
už $20. Medinė ant stalo pastatoma 
lempa su visais reikmenimis už $3. 
J. ('. Mtuin, 924 S. Austin blvd., 
Oak Park. Atsilankykit nedėlioję.

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 
Leiskite mums padaryti jūsų 
gražų ir pakelti jo vertę. M 
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai. ,

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

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
mainysiu ant groserio arba ant au- 
tdmobilio, 4539 So. Marshfield Avė.

For Rent
ANT rendos 4 kambariai, ant 2-ro 

augšto. Rendos $18 į mėnesį. Gasu 
apšildomas, elektriką, maudynės.

IRI3 String St.

RENDAI 4 kambarių flatas. Kam
bariai šviesus ir naujai dekoruoti ir 
parankus gyvenimui. Renda tiktai

I $20 į mėnesi. J. Shimbel,
3301 So. VVallace St.

RENDAI 4 kambarių šviesus fia
las. Viskas naujai ištaisyta. Su vi
sais parauk tunais. Savininkas 1 lu
bos užp. 827 W. 34 Place.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTAS kambarys ant 

rendos prie privatinės šeimynos, vie
nam ar dviem. 2325 Fullerton Avė.

RENDON modemiškas kambarys 
prie mažos šeimynos. Pageidaujama 
blaivaus ir švaraus. Matykit po 6 va
karais ar nedėlioj.

7037 So. Artesian Avė.

RENDAI kambarys vyram arba ve
dusiai porai prie mažos Ir linksmos 
šeimynos. Kambarys švarus, šviesus 
ir šiltas. 843 W. 34th St.

PASIRENDAVOJA kambarys tin
kamas dėl vieno, dviejų vaikinų ir ve
dusios poros. Kambarys apšildomas 
garu. J. Shimbe), 3301 S. Wallace St.

RENDAI apšildomas kambarys 
vaikinui, be valgio. Atsišaukite ne
dėlioj. 3362 S. Auburn avė., 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui prie mažos šeimynos. 2918 S. 
Emerald avė. 2 lubos iš fronto.

RENDAI kambarys vyram prie 
mažos šeimynos. Su ar be valgio. 2 
lubos. 740 W. 31 St.

DIDELIS kambarys, apšildomas, 
šviesus ir moderniškas vienam vai
kinui. 4318 So. Sawyer avė. 2 lubos

KAMBARYS rendon, apšildomas, 
didelis, šviesus ir moderniškas, vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai porai. Arti valgyklų ir dvie
jų karų linijų. Yra ir garažas. 6334 
So. Saoratnento avė.

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildytas, be valgio; vienam ar dviem 
vaikinam. 6645 S. Tai man avė. 1 lu
bos. .

bile laiku.
namą 

es ga-

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su barais, nebrangiai. Našlė turi iš
važiuot, nėra kam palikt.

4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen. Renda pigi, ilgas lysas. Par
duosiu pigiai. 4631 So. Paulina St.

PIGIAI parduosiu puikią bučernę, 
geroj lietuvių kolonijoj, prie naujai 
budavojamo didelio teatro. Skubėkit, 
laimėsit! NAUJIENOS, Box 1130

PARDAVIMUI ant bizniavos gat
vės kampinis meat market. 
biznis, lietuviu apgyventa, 
išdirbtas per daug metų.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

Box 1132

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Cash 
Biznis

. ISSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis muro namas, 2 Storai ir 6 fla
tai. Extra lotas ir 2 karų garažas. 
Priimsiu mažesnį namą kaipo pirmp 
įmokėjimą, arba kas turit kituose 
miestuose namus, priimsiu mainais 
kaipo dalį jmokėjimo, arba mainysiu 
ant didelio namo, summer resortų 
bizniavų lotų, geros farmos, arba ant 
gero dry goods Storo, ar ant geros 
rezidencijos, ar ant gasolino stoties, 
ar ant garažo. Namas turi būt par 

lai-duotas arba išmainytas i trumpą 
ką. Kas pirmesnis, tas laimės.

BEISMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime ju

di namą ir padėsime jums naują 
ementinį ar murinj pamatą su pil
ių beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė- 

dmui. Taipjau statome bungalows, 
i ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
’.us beismentuose. Didžiausi gene- 
•aliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
jaukite ir musu inžinierius jums 
įpruokuos (tykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

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

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 matkos 
29c., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

SIUTAI ir kautai parsiduoda nuo 
$10 ir daugiaus. Išpardavimas še
štadieny po pietų ir nedėlios rytą.

2343 So. Trumbull Avė.

PARSIDUODA Pool Table vienu 
metų senas už $100. 4855 Wentworth 
Avė. Tel. Yards 5880.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearborn 8840

PARDAVIMUI restaurantas gė
las, pelningas biznis, prie karų li
nijos. Ilgas lysas. Savininkas išva
žiuoja Europon.

2559 W. Pershing Road

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė: priežastis pardavimo — šeimy
niški nesusipratymai. Galima visą 
biznį pirkti arba pusę.

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

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su namu arba mainysiu j patinkamą 
namą. Tel. Saginavv 1444

EXTRA bargenas. VVholesalp meat 
market. Cash business, geriausia vie
ta Cicero. 4900 W. 14th St. Cicero, III.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
Geroj vietoj. 8703 Cottage Grove Av.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor. 
Pardavimo priežastis—savininkas at
sidarė biznj nuosaviam name.

7652 Vincėnnes Avė.

PARSIDUODA ice cream, candies 
ir cigarų krautuvė, labai pigiai. Prie
žastis pardavimo—liga. 7251 S? Ash
land Avė. Tel. Radcliff 7078

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Savininkas mirė, reikia greit par
duoti, pigiai. 3 pagyvenimui kamba
riai su furničiais. Rendos $45. 

6187 Wentworth Avė. 
Tel. Wentworth 4228

PARSIDUODA restaurantas gerai 
darantis biznį. Viršui Rooming Hou- 
ses, prie didelių fabrikų. Geri fix- 
tures, pigi renda. Kas pirmas lai
mės, arba mainysiu ant kendžių 
Storo ar Krosemfes.

2474 Blue Islaiid Avė.

PARDAVIMUI 
arba mainysiu i 
namą arba lotą.

4612 So.

grosernė pigiai, 
automobili, mažą

Wells St

PARSIDUODA bučfernės ir groser- 
nės fikčeriai pigiai. Atsišaukite J. 
Zabelski, 3344 W. lllth St.

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

6529 So. Racine Avė.

RENDAI didelis šviesus kambarys 
vaikinam, su visais parankumais; 
apšildomas. 3365 S. Union avė. 2 
lubos. Yards 3757.

PARDAVIMUI kampinė cigaru, 
kendžiu, tabako krautuvė; labai pi
giai. 1846 Canalport avė. James 
Sedaer.

PARDAVIMUI krautuvė, ice crea- 
mo, saldainių ir groserio; renda pi
gi. 5111 S. Union avė.

PARDAVIMUI rooming house su 
16 kambarių; apačioj restoranas; 
parduosiu viską. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. 2113 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI ice cream parlor. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 2640 W. 69 St. Tel. Prospect 
0998.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
2 “pool table” ir soft drink parlo 
ris. 6606 S. Robey st.

MES turime pardavimui keletą 
e lotu Žemės farmoms, kurie turi 

uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite i ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

dauginus, mainysiu ant 
namo, kuris turi įplaukas, 
proga įsigyti gerą farmą 
kainą. Tik 90 mylių nuo 
vidurmiesčio. Praneškite

FARMOS PARDAVIMUI ARBA 
MAINŲ

FARMOS DIDUMO nuo 88 ake- 
rių ir 
Chicagos 
čia yra 
už pigių 
Chicagos
mums ką jus norite ir ką jus turi
te dėl mainų. John Ruiko, e/o Earl 
De Young Co., 11030 Michigan avė. 
Pullman 7500.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, cottage, 2 

arba 2 flatų ant farmos, lotų, biznio, 
arba ant kitos nejudinamos nuosa
vybės. 2031 W. 35 St. Lafayette 0909

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

VALDŽIOS RINKIMAI 
PERĖJO, 

Geri laikai ateina.
PIRK NAMUS DABAR, KOL DAR 

PIGUS
Mūrinė 7 kambarių rezidencija, 

karštu vandeniu apšildoma, lotas 
30)6125, 2 karų garažas ir kiti gy
venimo parankumai. Randasi prie 
71 St. ir Talman avė., arti Mar- 
ųuettc parko. Savininkas, gyvendar 
mas kitame mieste, priverstas ati
duoti tik už $7700. įmokėti $1000. 
Auksinė proga.

BEKERNF: pilnai įrengta, kampi
nis muro namas, 4 kamb. gyveni
mui, garažas ir kiti bizniškl įren
gimai. Vieta tirštai apgyventa įvai
rių tautų ir geriausia uel bekerio 
biznio. Pigiai parduosimo, arba mai
nysime į namą. Pirmas apžiūrėjęs 
nesigailės.

8 FLATŲ naujas muro namas, 
elektrikinės ledaUnės, tile sienos 
prausynėse ir kiti vėliausios ma
dos įrenginiai. Randasi Mar<|uettc 
park apięlinkfije, geriausioj vietoj. 
Mainysime į tamstų seną namą.

2 FIATŲ naujas muro namas, 5 
ir 5 kamb., atskirai apšildomas, lo
tas 30x125. Bandas! prie vienuo
lyno. Kaina greitam pardavimui tik 
$12,500; įmokėt $3500.

2 NAUJI MŪRINIAI namai, 5 ir 
5 arba 6 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomi, aržuolo trimas, 
apdirbti porčiai ir kiti moderniški 
įrengimai. Randasi arti Marųuette 
parko. Mainysime į tamstų seną na
mą. Kreipkitės pas

K. J. MACKE & CO. 
(MAČIUKAS) 

2436 West 59th Street 
Tel. Prospect 3140

GERA PROGA

Naujas mūrinis Storas ir 5 
ruimai užpakalyje, prie 46 ir 
Western Avė.

Parduosiu su mažu {mokėji
mu arba ant išmainymo.

B. R. Pietkiewicz & Co
CONTRACTORS & REAL ESTATE

2608 W. 47th Street
PARDAVIMUI Brighton Parke 6 

kambarių medinis namas ant ce
mentinio beizmento. Furnasu šildo
mas, 2 karų garažas, parduosiu ne
brangiai. 401 j S. Campbell avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
4 flatai ir Storas arba mainysiu ant 
mažesnio namo geroj apielinkėj. 
5744 S. Union avė.

IŠSIMAINO bizniavas namas 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai ir 2 
karų muro garažas. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą 
kas ką turite. Savininkas važiuoja į 
Lietuvą, nenori namą palikti ant sve
timų rankų.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
III., 55x155; priimsiu automobilį kai
po pinną įmokėjimą.

Su virfiminėtais reikalais kreipkitės 
pas:

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė

ant

Phone' Lafayette 5107

PARuAVIMUI G flatų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakaly, 
kaina $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingą pasiūlymą neatmesiu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos.

733 W. 21 st PI. 
Radcliff 4388Tol.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 106 W. 1101h PI. 5 ir 5 kam
bariai, 33 pėdų lotas, gatvė brukuo
ta ir apmokėta. Tik $9500; $1000 
cash.

Earl De Young Co.
11030 Michigan avė.

BARGENAS. 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 7 kambarių, maudynės, 
elektra ir 2 karų garadžius.

2018 So. Union Avė.

NE Hooverio balsuotojai neuž
rėktų šitą bargeną! $11,00 mūri
nis, 2 flatai po šešis kambarius, 2 
karų garažas, rendos $140 j mėne
si, South Side, prie didelio parko, 
antras nuo kampo, karštu vandeniu 
Šildomas, viskas ką tik jus norit 
yra šitame name, excellent stovis. 
Kreipkitės 6931 So. Westem Avė. 
Michiulis. i

PARDAVIMUI 5 apartmentų mū
rinis namas, garu apšildomas. Ran
dasi prie 42 ir Cahunet avė. Rendų 
$2,900 į metus. Kaina $12,000; įmo
kei $3,000. H. T. Coleman & Co., 
129 E. Pershing Rd. Tol. Blvd. 7769

Valymo išpardavimas 
Brighton Parke 

BARGENŲ

ŠITIE 3 NAMAI TURI
PARDUOTI TUOJAUS

BŪT

2 aukštų medinis namas, 
kampinis lotas. Visi spešal as- 
sesmentai užmokėti pilnai. Spe
ciali kaina $6,800, $2,000 įmo
kėti. Likusius su jūsų renda.

2 aukštų muro namas turi 4 
ir 4 kambarius, viškos ir beis- 
mentas, speciali kaina $9,800, 
įmokėti $2,000, likusius leng
vais išmokėjimais.

2 aukštų muro namas ir beis- 
mentas, 2—5 kambarių apart- 
mentas. Speciali kaina tik $11,- 
500, $2,000 įmokėti, likusius 
pagal sutarimą.

RUBIN BROS.
Namų statytojai - 

4155 Archer Avė.
Phone Lafayette 8705-06-07

PIGIAI UŽ CASH
2 flatų po 5 kamb. muro namas,

3 mėnesių senumo. Garu 
Puikiai įrengtas. Ix)tas 
Pusė bloko nuo 63 gat. 
Cash reikia $5506.

šildomas.
30 V125.
$13,500.

BIZNIO lotas 25 V125; 
bloko j rytus nuo Kedzie 
63 gat. $8500; cash reikia

pusantro 
avė, ant 

$4500.
S. PASZKEWICZ 

6345 So. California Avė.
Hemlock 4555

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

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

JOHN---- —
1046 E. 43rd St.

IBACH 
Oakland 4681

DIDELI PINIGAI

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

žmo- 
pri- 
kru- 

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

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- 
’į įmokėiimo. WALTER J. PAUL, 
1236 W. J>h St. Tel. itcpublic 4170

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink šį 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
\Vestern Electric Cor., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
lel fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 į 
mėnesį su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši
luma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
'•arduot tuojaus. Triangle 7475.

TURIU murinj namą, noriu mai- 
nyt j groseme arba bučemę.

Tel. Boulevard 1979

DIDELIS bargenas. Priverstas 
parduoti prapertę su groserne ir 
delicatessen krautuve dėl įvykusios 
mirties šeimynoj. Lietuviu apiclin- 
ke. 2216 W. 22nd St.

TURI greit būt parduotas mūrinis 
2 flatų namas South Side už $11,900. 
5-6 kambariai, maudynės, garu šil
domi, gatvės ištaisytos ir apmokėtos. 
Viskas gerame stovyje, turi būt par
duotas tuojaus. Tel. Hyde Park 1402 
nedėlioj, arba Franklin 2615 panedėly.

PARSIDUODA kampinis muro na
mas su bučeme ir eroseme, cash biz
nis. Švedų ir vokiečių apgyventa. 
Parduosiu pigiai, nes noriu apleist 
Sali. Savininkas ant vietos. Agentai 
neatsišaukite. 6001 S. Carpenter St.

Englewood 2116

NAMAS be jokio įmokėjimo. Jusu 
’otas nemoka jokių dividendų, kolei 
vra tuščias. Mes pabudavosime fla
tų budinka, rezidencija ar bungalow 
be jokio įmokėjimo. Visą suma mo
kėsite kaip rendą. Rilev and Krau- 
shaar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 
Palisade 9600.

PARSIDUODA 4 flatų mūrinis na
mas arba mainysiu ant mažo namo 
nrlemiesty arba ant farmos.

Tel. Prospect 0611
............... 1--------------------------------------------

WEST PULLMAN. Trumpu laiku 
parsiduoda pigiausia kampinis 4 rui
mų namas, 1 blokas nuo parku. 2 
blokai nuo bažnyčios, mokyklos. Gat
vė cementuota, elektra, gasas, beis- 
mentas, maudynė; karštu vandeniu 
apšildomas. I pietus didžiausios pie
vos. Kas norėtų prilaikyti karvių, 
vištų, kitokiu gyvuliu, geriausia vie
ta. Norėdami gauti tokios vietos, na- 
•vsknbinkit. kas pirmiausias, tas 
laimės. 12457 Eggleston Avė.

TAI biski bargenas! Ar yra invcs- 
torius, kuris gali išsilaikyti neap- 
žiurėjęs šitą narna? Jeigu taip, tai 
tam prekyba daugiau nerupi. South 
Side, 8 flatai, 4 po 5, 4 po 4 kam
barius. viskas trimis žodžiais “up- 
to-date”, viskas kaip reikiant, tik 
visa bėda, kad vienai moterei tu
rint daugiau keblių dalyku negali
ma laikyti. Beje, galima priimt ma
žesnę nuosavybę j mainus. Kaslink 
rendų, morgičiu. kainos, ekspensų 
kreipkitės ypatiškai. Pamatysite 
tai biski bargenas.

6921 So. Western avė. Michiulis




