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Kas Ligšiol Sužinota apie 
Vestris Žlugimą

Išgelbėtųjų žmonių papasakojimai apie 
pastarąją baisią nelaimę vandenyne, 
dėl kurios jie ypačiai kaltina pa- 
dusio garlaivio komandą

Spaudos surinktomis ligšiol 
žiniomis, daugiausiai iš išgell.ė- 
lų žmonių pasakojimų, garlai
vio Vestris katastrofos smulk
menos bendrai yra tokios:

Dauguma vaikų, kurių gar
laivy buvo dvidešimt, žuvo. Iš 
trisdešimt septynių moterų iš
gelbėta tik dešimt. Visos kitos 
žuvo vilnyse.

Vaikų ir daugumos moterų 
žuvimas aiškinama tuo, kad jie 
buvo nuleisti j neramių jurų 
atskiromis valtimis ir be tin
kamos stipresniųjų pagalbos. 
Valtys dėl to tuojau-buvo Vil
nių užlietos, ar apverstos, ir jo
se buvusieji žlugo. Išsigelbėti 
pavyko tik toms moterims, ku
rios mokėjo geriau plaukti ir 
neprarado valios tvirtumo.

Pagal paskiausias žinias, 
garlaivio Vesjris pasažierių ir 
įgulos žmonių išgelbėti pavyko 
215; 111 žmonių žuvo vande
ny. 22 kūnai surasti.

nasrų.

Del garlaivio katastrofos 
daugelis i^elbėtųjų kaltina jc 
kapitonų Carey ir* Įgulų: Kalti
nimai yra m^tdaug luki<

Garlaivis Vestris išplaukęs iš 
New Yorko be tinkamos in
spekcijos ir nevisai tvarkoj.

Jo pagalbos valtys nebuvę 
aprūpintos, kaip reikiant, irk
lais, kirviais, provizija ir prės
ku vandeniu.

tai, kas jiems teko pritirti ir 
gyventi per visų baisių katastro
fų. Kai kuriems jų teko nardy- 
tis vilnyse per dvidešimt dvi 
valandas, kol pagaliau atvykę 
.pagalbon kiti laivai išgraibė 
jucs

Jura buvo labai nerami. Kai 
kurios valtys buvo Vilnių už
lietus, ir buvusieji jose žmo
nės, atsidūrę vandenyje, buvo 
bematant išblaškyti į visas pu
ses. Jie graibstėsi pagalbos, 
kabindamies i4 pasisukusių 
plūduriuojančių laužų ir sten
gėsi laikytis paviršiuj.

Garlaivio Vestris katastrofa 
įvyko vandenyno daly, kur te
ka šilta srovė, plaukianti iš 
Meksikos įlankos. Del to, pa
sak išgelbėtojų, vandeny buvo i 
šilčiau, nekad ore. Iš vieno: 

'pusės tai buvę gera tuo, kad 
nelaimingieji galėję ilgiau lai
kytis vandeny ir 
galbos; iš antros 
buvus kai kurių 
žuvimo priežastis.
tos sroves, tose vietose netrūk
sta baisiųjų ryklių (“sharks”) 
ir, kaip manoma, daugelis žu
vusiųjų, ypačiai vaikų, .buvę ry
klių ' sudraskyti.

Kaip paaiškėjo, pasaulinio 
karo metais Vestris, kurs yra 
Anglijos garlaivis, buvo varto-

sulaukti pa- 
pusės vėl lai1 
nelaimingųjų 
Mat, dėl šil-

šio

Kapitonas Carey nesišaukęs 
kitų laivų pagalbos tuojau, kai 
ėmęs grėsti pavojus sekmadie
nio vakarų, bot laukęs, vilki
nęs iki pirmadienio 10 valan
dos ryto.

Pasatieriai per dvidešimt ke
turias valandas jautę, kad gil
sianti nelaimė, tačiau laivo ko
manda nieko nedarius.

Kai jau reikėję gelbėtis, nie
ko iš anksto nebuvę prirengta.

Chicago, III., šeštadienis, Lapkričio-November 17 d., 1928
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IŠGELBĖTI Iš JUROS NASRŲ. Dvidešimt trys žmonės, jų tarpe aštuoniolika paskendu- 
garlaivio Vestris įgulos narių ir penki pasažieriai, besiartina savo valtimi j pagalbon atvykusį 

garlaivį Berlin, kurio jie pirmutiniai buvo išgelbėti. Valty visi žmonės turi apsijuosę gelbėjimos
diržais, ir tik tųjų dėka daugelis jų išliko gyvi.

Etnos ugniakalnio 
veikimas liovėsi

.... - . ■■ I » -«- .11 Irt %

Degančios lavos srauto sunai
kinta 10,000 gyventojų na-i 
mai; $9,000,000 nuostolių

TAORMINA, Sicilija, lapkr. i 
16. — Lavos srautas, kuris, 
versdamasis iš Etnos ugniakal
nio |>er dešimtį mylių sunaikino 
dešimties tūkstančių gyventojų 
namus ir palaidojo tris mies
tus, dabar jau apsistojo tekė
jęs-

ntirtiinc ta. 4 broliai traukinio už- rasistų pai IIJUS ld mušti penktas mirtinai 
ryba — viršiausias, 
valdžios organas

sužeistas

ROMA, Italija, lapkr. 16.
Italijos senatas priėmė Musso- 
Jini valdžios pateiktų įstatymų, 
kuriuo didžioji Fašistų partijos 
taryba Įteisinama kaip viršiau
sias valstybės organas.

Įstatymas buvo priimtas 181

NEW YORKAS, lapkr. 16.— 
| Long Islande, pasažieriniam 
'traukiniui užgavus jų automo- 
bjlį, buvo užmušti keturi jau
nuoliai: Joseph 
metų, 

, liai. 
buvo 
tinai,

Bolinski, 18 
ir jo trys jaunesni bro- 

Penktas brolis, Konradas, 
pavojingai, tur būt mir- 
sužeistas.

jamas kaip kareivių transporto balsu prieš 19 ir dviem senato- Irk o nni'Ptll 117Q*infi 
laivas. 1918 metų birželio 2 Ham susilaikius nuo balsavimti. »

diplomatams impor- 
tuoti likerių

dienų jis buvo vokiečių torpe
dos rimtai sužalotas žemutinėj 
šono 
kaip 
gerai 
laivo

daly. Tas sužalojimas, j “Bedievis” Smith nu-l 
sako, niekados įejg^g įrjmg mčne-
užtaisytas, ir tai buvusi e i i—•• 
žlugimo priežastis. SiaiTlS kalėjimo

Išgelbėtųjų pasažierių pasa-i -----------
kojiniais, Vestris, išplaukęs iš 
Ne\v Yorko, tą pačią naktį su- 16. — Charles Smith, Draugi- 
sitikęs vandenyne su stipria jos Ateizmui Kelti pirmininkas, 
audra. Piktos vilnys biauriai kuris vakar buvo vėl areštuo- 

Nebuvę nė kokios disciplinos-.1 plakusios garlaivi ir, kaip ma- 
Nukėlimas valčių su žmonėmis 
į vandenį dėl lo sutrukęs ketu
rias valandas, bet ir per tą lai
kų ne visi pavykę nukelti.

Kai kurie įgulos žmonės, bai
mės pagauti, užuot gelbėję pa- 
sažierius, skubinęsi 
bėtis.

Nežiūrėdamas kitų 
protestų, kapitonas 
kelti vandenin kiaurų valtį su 
keliomis dešimtimis moterų ir 
vaikų, kurie paskui žuvę vilny-

noma, nupiešusios netvirtų lai
vo lopinį.

De la Huerta liko akto- 
rių balsų lavinto jas .

LITI LE ROCK

patys gel-

pasažierių 
leidęs nu-

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
16. Adolfo de la Huerta, iš
guitas buvęs kitąkart .laikinis 
Meksikos prezidentas, kurs lig-1 
šiol, būdamas Jungtinių Vals
tybių teritorijoj, nepaliovė kon
spiravęs prieš dabartinę Mek
sikos valdžių, jau nurimo. Da
bar jis patapo balso mokytojas. 
Daugelis Hollywoodo filmų ak- 

vaidinti
“kalbamuose paveiksluose, eina 
pas jį savo balsus lavinti.

tas, kaltinamas dėl “piktžodžia
vimo prieš Dievų”, municipali
nio teįsmo teisėjo Harperio 
Harbo tapo nuteistas devynioms 
dešimtims dienų kauntės kalė
jimo ir pasimokėti $100 pabau
dos pinigais.

Teismas ir šį kartų neleido 
Smitbui būti savo paties liudi
ninku, motivuodamas tuo, kad, 
būdamas “bedievis”, kaltina- 
masis negalįs būt prisaikintas.

“Kuriuo įstatymu jus remia
tės savo sprendime, kad p. Smi-
thas nėra kvalifikuotas liudy
ti?” paklausė teisėjų Smitho 
advokatas Walter Purvis.

BOSTON, Mass., lapkr. 16.— 
Laikomoj čia nacionalej Wo- 
man’s Christian Temperance 
Unijos konvencijoje tos organi
zacijos pirmininkė, Mrs. Boole, 
pi oponavo reikalauti vyriausy
bę, kad ji užgintų svetimų kra
štų diplomatams Washingtone 
importuoti^ svaigiųjų gėrimų. 
Pasak jos, svetimų kraštų at
stovybės, laisvai vartodamos 
gėrimus, duodu blogų pavyzdį 
patiems amerikiečiams. Ir sve
timų valstybių diplomatai Ame
rikoje, girdi, turį laikytis šio 
krašto įstatymų.

Garlaivio Vestris žlu
gimo tardymas

Anglijos konsului įsakyta tar
dyme kooperuoti su Ameri
kos vyriausybe

WASHINGTONAS, lapkr. 16.
Britų ambasada pranešė, 

kad Britų užsienio reikalų de
partamentas telegrafu instruk
tavo savo generalinį konsulų 
New Yorke, Si r Harry Arm
strongų, kooperuoti su Distrikto 

I prokuroru Tuttle, kuris dabar
Jeigu neatsidarys naujas kra- ėmė tardyti garlaivio Vestris 

teras (žiotys) ir nebebus nau- katastrofos priežastis.
jų išsiveržimų dar per dienų ki
tų, vyriausybė žada leisti gy-i 
ventojams, kurie buvo pasišali
nę iš miestų ir kaimų, grįžti į 
savo namus.

Paskutiniais apskaičiavimais,  
baisus ugniakalnio Etnos išsi
veržimai yra padarę materiali- Liepos mėnesį Amerika 
n|ų nuostolių daugiau kaip 9 turės mažesnio forma- 
miliMnus dolerių. Į piniffUS
$5,000 dėl Etnos išsiveržimų 

nukentėjusioms šelpti
WASHINGT()NAS, lapkr. 16.

— Amerikos Raudonasis Kry
žius pasiuntė Italijos Raudona
jam Kryžiui Romoje $5,000 dėl 
Etnos ugniakalnio išsiveržimų 
nukentėjusioms šelpti.

Manoma, kad be dabar pra
dėto tardymo, dar susirinkęs 
kongresas paskirs specialę ko
misiją garlaivio Vestris katas- 

'! trofai ištirti.

WASHINGTONAS, lapkr. 16. 
— Federalinių rezervos bankų 
valdytojai nutarė tuojau po 
ateinančių metų liepos 1 dienos 
išleisti vienu kartu mažesnio 
fjirmato popiierinjus pinigus, 
visų verčių, nuo $1 iki $100.

Dabartinio dydžio popierini 
pinigų spausdinimas • pasi' ait s 
1929 metų balandžio 30 dienų.Ekspertai reparaci- Paul Boncour rezig- 

joms peržiūrėti susi-navo iš delegacijos
rinksią gruodį Tautų Sąjungoje Paskendo japonų lai

** tfaci* Tilr rvmn'MOo
rinksią gruodį

BERLYNAS, lapkr. 16. , An
glija, Francija ir Belgija priė
mė, principe, Vokietijos pasiūly
mų sušaukti tarptautinę finansų 
ekspertų konferencijų reparaci
jų klausimu. Del to Vokietija 
ruošiasi tuojau išsiuntinėti ofi
cialius aliantų ekspertams pa
kvietimus ir tikisi, kad konfe
rencija galės jau apie gruodžio 
menesio vidurį susirinkti Pary
žiuje, ar Briusely, ar Berlyne.

LONDONAS, lapkr. 16.—Yra 
žinių, kad finansų ekspertų su
sirinkimas l)a\veso reparacijų 
planui peržiūrėti įvyks Berlyne 
apie gruodžio mėnesio 15 diena.

Anglijos ekspertų delegacijai 
vadovaus veikiausia Winston 
Churcbill, finansų ministeris.

seph Paul Boncour, Francijos 
atstovas socialistas Tautų Są
jungoje, iš savo vietos rezig
navo.

Savo pasitraukimų“ jis moli- 
vuoja tuo, kad naujoje Franci- 
jos valdžioje socialistų partija 
nebeatstovaujama. •

Paskiausieji Vestris 
tragedijos skaitmens

vas; tik trys žmonės 
išgelbėti

TOKIO, Japonija, lapkr. 16. 
— Praneša, kad juroj ties Sa
chalino pakrantėmis, paskendo 
japonų prekių garlaivis Naka- 
saki Maru, susidūręs su kitu 
japonų laivu, Shinsei Maru.

Paskendusio laivo, kaip p - 
neša, buvo tik kapitonas ir l 
ofkierai išgelbėti. Įtiek iš v s 
buvo jo įgulos žmonių, pra.uš 
mas nesako.

Latvijoj nepriklau 
somybčs šventė

atsisakę gel- 
vilnyse kitus

yra skundai
Londono policininkas 

pasilupęs $240,000 
kyšių

LONDONAS, lapkr. 16. — 
Atstovų bute buvo pranešta, 
kad iš tarnybos tapęs pašalin
tas vienas Londono policijos 
seržantas, Goddard vardu. Sa
ko, kad tasai policininkas, kol

Pirmos dvi valtys, nukeltos 
vandenin su moterimis ir vai
kais, žlugusios dėl to, kad jų 
nesuskubę atrišti nuo garlaivio, torių, kurios ruošiasi

Kai kurias geresnius valtis 
pasigrobę įgulos žmonės ir, pa
tys gelbadamies, 
bėti nardančius 
žmones.

Toki, bendrai,
prieš laivo komandų.

Kapitonas Carey betgi pasili
ko ant laivo iki paskutinės mi
nutės. Kai kurių pasakojimu, 
jis paskendęs kartu su laivu; 
kiti vėl sako, kad jis pats šo
kęs į vilnis, be plaukiamo dir
žo, tuo metu, kai garlaivis bai
gė nerti po vandeniu, šiaip ar jo darbai buvo susekti, pasipcl- 
taip, kapitonas žuvo kartu su nęs $240,000, imdamas stam- 
Vestris. bius kyšius iš naktinių klubų

Išgelbėtieji pasažieriai paša- ir įvairios rųšies patvirkimo įs- 
koja šiurpulingų dalykų • apie taigų.

“Aš neturiu reikalo jums ai
škintis,” • atsakė teisėjas Herb.

“Jei taip, tai aš nesutinku su 
savavališku šio teismo elgesiu”, 
pareiškė advokatas Purvis.

“Jus tik dar kalbėkite, ir
tuojau atsakysite man už teis
mo paniekinimų,” piktai užsi
rita) teisėjas Herb, trenkęs kū
jeliu Į savo sostų.

Smith, dar tik neseniai pa
leistas iš kalėjimo, kuriame jis! 
dėl protesto, buvo paskelbęs 
bado streikų ir badavo kelioli- 
kų dienų, dabar antrų kartų 
buvo areštuotas <lel “bedieviš-
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IPacific and Atlantic Photo]

RYGA, lapkr. 16. - Rytoj 
[šiandie] ir sekmadienj Latvi
ja švenčia dešimties metų savo 
nepriklausomybės sukaktuves.

Laukiama atvykstant delega
cijos iš Lietuvos, Estijos, Suo
mijos ir Lenkijos.

2 užmušti, 2 sužeisti au 
tomobilių kolizijoj

Garlaivio American Shipper 
kapitonas Schuyler Cunimiiigs, 
vadovavęs paskendusio garlai- 

kos“ literatūros skleidimo. Jo.vio Vestris žmonių gelbėjime;
advokatai apeliavo j aukštesnįjį Jo garlaivis išgelbėjo daugiau 
teismų. kaip šimtų žmonių.

Associated Press paduoda 
peržiūrėtas garlaivio Vesti is 
tragedijos skaitmenis, paskelb- , i i • • .
tus Lamport and Ilolt linijos' PUffOSC ŽUVO 7 keleiviui 
agentūros. Žinios tokios:

Viso garlaivy buvo 326 
mens: 1
įgulos žmonės.

Išgelbėta: 60 pasažierių ir
155 įgulos žmonės; bendrai - - Provi1K‘ijo8 dalyse, žuvo septy- 
211.

Žuvo: 68 pasažieriai ir 43 į-‘ 
gulos žmonės; bendrai —111. Į

Surasta kūnų: 22.
Nebesurasta: 89.
Žuvusių tarpe yra 27 moterys

ir 13 vaikų

Manoma, kad šiaurės

PRINCE ALBERT, Saskat-> aii-l
12S pasažieriai ir IMK chewan, Kanada, lapkr. 16. — 

Manoma, kad pūgose, kurias 
siautė šiaurinėse Manitobos

į ui ,žmonės. Lapkričio 3 dienų 
jie išvyko iš Fort Ghurchill į 
Hudson Bay geležinkelio lini
jos galų, viso 100 mylių tolu
mo, ir kelionėje prapuolė.

SUDEGĖ DIDELĖ DEPARTA-
Turkai uždarė f rančų- MENTINfc KRAU™ve
zų vienuolių mokyklų

KANKAKEE, III., lapkr. 16.
Didelis gaisras šiandie čiaKONSTANTINOPOLIS, lap- — Didelis gaisras šiandie Čia 

kričio 16. — Iš Smirnos prane- sunaikino didžiausią vietos Ge- 
ša, kad 
darė ten 
mokyklų 
tikybinę 

Anna kų. 
uuvv utuluou. imu uųi •’ Pernai __ ___  , -

J. Gilmore ir Miss Edna Math- ^an(Ios buvo uždaryta Braso j 
ews, buvo nugabenti į ligoninę. •ainerikieČių laikoma mokykla. 
Abudu pavojingai sužeisti.

DECATUR, III., lapkr. 16.- 
Susidūrus čia automobiliui su 
sunkiuoju motoriniu vežimu, 
Henry Wheatley, geležinkelio 
darbininkas, ir Miss ____
Brockett buvo užmušti. Kiti du,

OTTAAVA, III., lapkr. 16. — 
Vietos gyventoja, Mrs. Calder- 
on, norėdama greičiau įkurti 
krosnj, pylė ant žarijų kerosi- 
no. To pasėka pati šeiminin
kė, jos vyras, jų dvejetas vaikų 
ir Calderon’ienčs motina, skau
džiai apdegę, guli visi ligoninėj, 
o trejų metų mergytė nuo apde
gi m o mirė.

turkų vyriausybė už- Gnois departamentinę krau'u 
franeuzų vienuoliu Nuostoliai siekia apie $20f,- 

dėl to, kad ji vedus 
propagandų tarp tur-

000.

dėl panašios propa-

ORH
AUDRA OKEAHOMOJ UŽMU

ŠK DU ASMENIU

ORLANDO, Okla., lapkr. 16. 
— Čia siautė smarkiausia aud
ra, per kurių viena moteriškė 
ir vienas vaikas buvo užmušti, 
o trys kiti asmenys‘sužeisti.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 16. — Nauja 1 premjero 
Maniu valdžia nutarė panaikin- 

1 ti cenzūrų.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

(iali būt daugiau lietaus; šal
čiau; stiprus, daugiausiai žie
mių krypties vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 61° ir 48° F.

šiandie saulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28. Mėnuo leidžiasi 
7:57 vakaro.



Pivoša.

Netobuli mecha 
nizmai

Nu-
- O

NAUJIENOS, Chicago, III.

Atsitiko tokia kosmiška ka
tastrofa, kad turėjau nusipirk
ti rašomąją mašinėlę.

O į tą liūną mane 
redaktorius glaudžiai 
su spaustuvės raidžių 
jais.

Trejus metelius ėdė mane re
daktorius be duonos ir be drus
kos. Redaktorius ėda, o rinkė
jai, kaip kokios darbo žmonių 
dėlės, sukinėjasi aplink su švi-l 
no šmotais rankose ir taikosi, į 
kurį čia smilkinį spaudos dar

paguldė 
susijęs 
rtnkė-

buotojui skaudžiau sužiebti. į
Kartą redaktorius pasišaukė 

ir sako:
—Atidaryk gatavai duris, kad 

nebereikėtų jas varstyti, nes aš 
smarkiai tave vysiu iš redakci
jos. Su tokiu savo rankraščiu 
eik sau velykinius margučius 
dažyti tautiškais motyvais, o ne 
į padoraus laikraščio redakciją.

—Pasakyk, ką čia parašei?— 
klausia redaktorius rodydamas 
mano rankraštį.

Čia parašyta apie nelaimin-

kuij jus rasite kiekviename pakiete

TRINERIO
KARTAUS VYNO

padaro pirkimą to puikaus pilvo to- 
niko nepaprastu bargenu. 6 kupuo- 
nai suteiks jums labai naudinga dai
ktą. Trinerio Kartusis Vynas parsi
duoda visose aptiekose. Nėra geres
nio vaisto užlaikymui tvarkoj jūsų 
vidurių. Nemokamas sempelis (tik 
vienas ' šeimynai) nuo Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chica
go, UI.

............................— » — - — ■ ................... — ■■■■ —

gą įvykį uoste. Vadinasi, krau 
nant iš garlaivio plytas...

—Apie plytas jis rašę., 
traukė mane redaktorius
kur tos velnio plytos, jei pas 
mane atėio rinkėjas ir sako, kac 
spaustuvė kylėraščio šrifto ne
turi. Sako, čia kažkas egiptiš- 
kai parašyta. O jis — apie ply
tų nelaimę, girdi, parašyta...

—Tai Čia dar ne taip bloga, 
— pradėjau aiškinti redakto
riui. — Vienoj redakcijoj dir
bant atsitiko gražesnių dalykų. 
Padaviau žinią apie vieną kaimo 
bobelę. Atsinešė, mat, varna, 
kiaušinių pintinę. Pasistatė vi- 

lsą pintinę rinkoj, pardavinėja 
sau, o čia kažkoks girtas ėmė ir 
įbrido iki keliij į kiaušinius. Ala- 
sas. Policija. Botkočiai. Aš tuoj 
klakt redakcijai: vadinasi, kaip 
mieste neapsaugoti kiaušiniai 
nuo visokių išbraidymų. 
rastis per klaidą pateko 
spaustuvės skyrių, kur 
graikų kalbos vadovėlį.

Po savaitės kitos žiūriu 
sa mano kiaušinių tragedija at
spausdinta graikų kalbos vado
vėly hekzametro tvarkoj, o apa
čioj pažymėta:

(Ištrauka iš Homero “Illįa- 
dos”).

Tuoj po to užpuolė mane gat
vėj kažkoks žilas ])onas. Suka 
žilas ponas lazdą apie galvą ir 
barasi:

—Kaip tu, begėdi, drįsai su 
kažkokios bobos kiaušiniais į 
antiką lįsti?’

Redaktorius ramiai išklausė 
mano kalbą ir sako:

Rank- 
į kitų 
rinko

— vi-

čiausiai iš redakcijos 
rankraščiais. Mačiau,

Nemokamo sempelb kuponas

Vardas

Gatve

Miestas, Valstija

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 sifilį, 
nerviškumu, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą’, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
I)r. C.C. Singley M.D.

20 W. Jacksdn Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų J** 1 Iz 1 A t ’
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

ku© grei- 
su savo 
spaustu

vė renka kažkokią medicinišką
knygą. Žiūrėk, rankraštis pa
teks į tą skyrių, o paskui dar 
gali atspausdinti, pamanę, kad 
čia kokių užkrečiamų ligų bak
terijos. Koko lazdučių, ar ko
kių gonokokų atvaizdas.

žodžiu, redaktorius visu sun
kumu mane primygo.

—Pirk, — sako, — rašomą 
mašinėlę, arba eik į visas ketu
rias puses.

Pradėjau lankyti krautuves, 
ieškoti mašinėlės. Užėjau į vie
ną, klausiu:

—Gal turite rašomą mašinė
lę. Tik kad butų prie jos pritai
sytas ir imbrikas. Taip, kad 
žmogus rašytum ir čia tau kar
tu arbata, virtų.

Vienas pardavėjas nusijuokė, 
o kažkokia panelė cyptelėjo ir 
pasislėpė po stalu.

—Nėra,
mašinėlių su imbrikais. Dar ne
išrado. O gal tamsta moki pa
šokti saida picą? Pašok čia mums 
kokį biskį.

Juokiasi pardavėjas žiūrėda
mas į mane ir, lyg netyčia, pa
siėmė į ranką svarstį.

Spioviau ant grindų ir išėjau 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj' - trantiivpc 
nilA 1A t/ul vvin tirt 1 t'nl ‘ K 1 cl Ll U Lt V C S »

sako, tokių

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA

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

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

CUNARD LINE
Lithuaniun Dept.

346 N. Michigan Avė., Chicago, III. •

Gruodžio (December) 5-tą dieną
iš New Yorko stačiai į Cherbourgų, 

o iš ten gelžkeliu i Kauną
Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 

\ į ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
i Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra- 
I leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursijų veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus B u k š n a i t i s

Užėjau į kitą.
Noriu pirkti rašomą maši

nėlę, prie kurios butų pritaisy
tas mechaniškas šepetys batams 
valyti. Vadinasi, spaudai raides, 
o pirštų jėga varomas prietai
sas mechaniškai batus čistytų. 
Man, kaip viengungiui, begalo 
svarbu darbo ir laiko ekonomija, 
— pareiškiau pardavėjams.

Senyvas pardavėjas pažvelgė 
į kasininkę, ši atsiduso ir sa
ko :

■—Vargšas. Toks jaunas, o 
jau... še, vargšeli, saldainį. — 
Padavė man apgriaužtą šokola
do šmotelį, j

O vis dėlto mašinėlę nupir
kau.

Be mechaniško imbrikb ir be 
jokių šepečių.

Vadinasi, be galo senas mo
delis, be jokių moderniškų pato
bulinimų.

Parsinešiau mašinėlę, pasidė
jau ant stalo ir mėginu rašyti.

Pradžiai, . manau, — kol 
pramoksiu, parašysiu broliui 
laišką. Tegu skaito, neapšvies
tas elementas, spausdintą žodį.

Pradėjau rašyti:
“Mielas broli’’.

Žodį “mielas” šiaip taip išba
džiau, o brolis” jokiu budu ne
siduoda išbadomas. Dėlto kad 
visoj mašinėlėje nėra baidės 
“b”. Pusvalandį kankinausi — 
nėra “b” ir tiek.

—Rupukai, — manau,
gana, kad mašinėlė be imbriko, 
dar jie “b” per akis nusuko. O 
pinigus paglemžė.

Pasiėmiau mašinėlę ir smar

.. ...... r-.... ----------
» ■ ■

kiai rustus jsibrioviau krautu-

ne-

. —Ką jus, — sakau, — inte
ligentišką darbininką per akis 
apmaujat! Ką jus man įkišot 
mašinėlę be raidės “b”. Tuoj 
kad man grąžintumėt “b”, kitaip 
— policiją kviesiu.

Išbliško visi pardavėjai, pri
šoko prie mašinėlės.

—Nagi, ve, kur “b”, — rodo 
vienu pirštu kažkur į pakraštį 
nukimštą raidę.

—Matote, aš jums moku pi
nigus, o jus pačią reikalingiau
sią raidę kažkur į palėpę nuki- 
šat. Reikia, kad raidės stačiai 
į akis lįstų, kad pastebėtum.

Grįžau su mašinėle, — tęsiu 
savo laišką broliui.

Knapt — ir vėl užkliuvau. Vi
sos raidės savo vietose, o “y” 
nerandu ir tiek. Ieškau pats — 
nieko neišeina. P a siš a u k i a u 
kiemsargį, abu ieškom — nėra.

Valandą su kiemsargiu triū
sėme apie mašinėlę, du pakeliu 
papirosų surūkėm — nieko* neiš
eina.

—Matai, pone, kad aš bučiau 
kiek gramatnas, kad nors kiek 
raides pažinčiau, — gal tą pra
keiktą “y” rasčiau.

Kiemsargį pro duris išmetęs 
nusinešiau mašinėlę krautuvėn 
ir pareiškiau. 1

-—Duokite, kuris čia šeiminin
kas. Aš jam parodysiu, kaip 
pardavinėti mašinėles be “y”.

Rytoj iš ryto krautuvę aplan
kiau beieškodamas “m”. Kada 
šią raidę radęs ėjau iš krautu
vės. savo ausimis girdėjau, kaip

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.

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

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
• ’ ‘ T

Jūsų Bankas

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

COHEN BROS
FUBNITUHE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal O3OO—O3O1

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company 
sakominga ir užtikima ištaiga, 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.

yra at-

šeimininkas jsakė pardavėjui:
—Jei tas pusgalvis dar kar

tą ateis, tai paimk šluotkųotį ir 
duok jam stačiai į momenį. O 
kaip apsvaigs, paimk jį už kojos 
ir išvilk į gatvę.

Po pusvalandžio “ų” neberas
damas sudaužiau stalinę lempą 
ir Dantės stovylėlę. Į krautu
vę eiti nebenorėjau.

— Pala, — pamaniau, aš 
tuoj tą raganą apdirbsiu.

Paėmiau mašinėlę, p r i ė j a u

prie atviro lango.. Gyventį tre
čiam aukšte, o kiamas grįstas 
deliais akmenimis.

žiuriu kieme kiemsargis 
tursinėja.

—Traukis, ba tuoj mašinėle 
trenksiu! — surikau kiemsar
giui.

—Ką čia ponas kalbi. Tokį 
brangų daiktą, mat, mėtysi, — 
juokiasi kiemsargis...

Netrukus bus teismas. Mane 
kaltina kiemsargio sužalojimu.

šeštadienis, lapkr. 17, 1928 —.............. — , . —
Bet stodamas prieš teismo 

stalą turiu ką pasakyti.
Aš jiems pasakysiu:
—Jei norit nubausti tikrą šio 

liūdno įvykio kaltininką, imkit 
už galstuko mašinėlių krautu
vės savininką.

Jei jie už grynus pinigus par
davinės tokius netobulus mecha
nizmus, tai po pusės metų visam 
pasauly nerasit nė vieno sveiko 
kiemsargio. (“N. ž.”)



šeštadienis, lapkr. 17, 1928 NAUJIENOS, Chicagd, UI.

Rinkimai 
’asibaigė 
Dabar yra laikas pradėti 

veikimą, nes pilnai žinom, 
kad ateitis dar padaugins 
bagotumą šios Šalies. Visa 
Europa žiuri j Suvienytas 
Valstijas kaipo šaltinį aukso, 
ir dėlto trindami progą pasi- 
naudokit.

S. L Fabian,
809 W. 35th Street,

pagryžęs iš Europos turi 
daug gerą propoziciją kaip 
pirkime, mainyme ir parda-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

V- .......... ... .................. .. III

Cicero
Antanas Ambrozaitis pavojuje

Šiomis dienomis tapo pada
ryta pavojinga operacija p. An
tanui Ambrozaičiui pavieto li- 
gonbuly. Kadangi žmogus- jau 
pagyvenęs, todėl jam sunkiau 
prisieina sirgti. Bet yra vilties 
dar pasveikti.

• . Bloga zupč
• Tūla šeimyna nesutiko. Mo- 

j teris išvirė •pietums zupės. išr
ijo ji kraut u vėn kada gryžusi 
namo norėjo pietauti, lai vyras 
atsisakė valgyli, taipgi savo 

i vaikams neleido valgyti, tik 
liepė pačiai moteriai valgyti. 

! Pastaroji paabejojo, ir vyras, 
zupė ir moteris atsidūrė teisme.

♦ * s ♦

Vietinis p. Vincas Kakanaus- 
kas pardasY savo minkštų gėri
mų vielą p. Jonui Žiliui pp. Mi
liauskų name. 

♦ ♦ ♦
vime turto, taip ir skolinime 
pinigų ant morgičių. Atsi- 
lankykit pasitarti kas link 
laivakorčių. Informacijos vi
guos 2 dalykuose suteikiamos 
dykai.

Valandos kasdien iki 6:00 
v.; Utar.. Ketv. ir Sub. iki 
9:00 v.

■""T C

Didelis šunim burum. Atei
nantį šeštadienį Liet. Kareivių 
Draugijos vakarą Liet. Liuosy- 
bės svetainėje. Bus duodamos 

dovanos nariams nesirgusiems 
I per 10 metų.

Kas bailys?
Yra daug bailių ir visokių 

■ bailių. Yra didelių ir mažų. Šį 
šeštadienį Liuosybės svetainėje

Lietuvių- Kareivių vakaiv šeš
tadieny 17 lapkričio. Jaunoji 
Birutė yra vedama gabaus mu
ziko p. Petro Sarpaliaus. —X.

J. Stungis—-SLA. Fi
nansų Komisijos

pirmininkas
Vakar popiet, apie pusę ket

virtos, pagryžo iš New Yorko 
naujasis SLA. iždininkas, adv.
K. (Ingis, ir Apšvietus Komi
sijos pirmininkas, P. Grigaitis. 
Trečiasis chicagietis, dalyvavęs 
Pildomosios Tarybos ir komisi
jų pirmininkų suvažiavime, 
adv. Kl. Jurgelionis, dar pasili
ko dvejetui dienų New Yorke.

Aukščiaus paminėtasai suva
žiavimas pasibaigė, trečiadienio 
vakare, atlikęs daug darbo. Pas
kutinėje sesijoje Pildomoji Ttp* 
ryba paskyrė J. Stungį, chica- 
gielį, Finansų Komisijos pirmi
ninku, vieton adv. K. (ingio, 
kuris tapo išrinktas iždininku.

Brolis- Stungis yra VI Ap
skričio organizatorius ir vienas 
darbščiausiųjų SLA. veikėjų 
Chicago j e.

Po suvažiavimo atlaikė dar 
vieną (trečią) atskirą posėdi 
SLA. Apsviltos Komisija kartu 
su “Tėvynės” redaktorium, p. 
S. E. Vitaičiu. Tame posėdyje 
buvo daugiausiai kalbėtasi apie 
SLA. organo reikalus.

Na, tik paklausykit
Jus visi uždarykit savo kaka

rines- ir duokit man nors vie
ną kartą pasakyti ką aš ma
nau. Na, tik paklausykit. Aš

Bet svarbiausia, aš noriu visus 
nustebinti savo Įvairiu apsiren
gimu. — Nežinomas.

Bridgeportas
Jokūbo nelaimė

Einu gatve. Susi link u 
bą. Jo kepurė sudirbus, 
susinervinęs. Klausiu: 
yra?”

“Amerika,” atsako jis.
“Ką tu kalbi?” klausiu
Bet Jokūbas lik kartoja.: “A- 

merika, Amerika...”
Pagalios Jokūbas paaiškino

visas 
“Kas

vėl.

“Stubą pardaviau, gavau $3,- 
400 /eash’. Padaviau bobai į 
banką nunešti. Bet dingo pati 
su duktere, 
Dabar einu 
nežinau kur

dingo ir pinigai, 
burdo ieškotis ir 
rasiu...”

• Bridgeportietis.

Q:

BridgepOrtas

vai. rytme-

taksikabas. 
sta iga a Iši
ra to rėmai 
Atsiliuosa-

Išgązdino bridgepoiliečius
Vakar apie 10:50 

čio važiavo Halsted 
low kompanijos 
Prie 33-čios gatves 
liuosavo pirmojo 
suvaržantys (ainis,
vb ir, kaip ripka, pasileido.pra
žulniai gatvės šalygatvio linkui.

Suskambėjo, subarškėjo lan
gai p. Stulpino reni estate ofi
so, 3265 So. Halsted streeb Iš
bėgo iš savo biznio įstaigų kai
mynai, manydami, kad sprogo 
bomba. Susirinko ties ofisu. Su
stojo kabas. Šoferis atbėgo pa
siėmė rėmus. Viskas vėl Brid- 
geporte ramu. — Rep.

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

BALIUS SU ŠOKIAIS
RENGIA DRAUGYSTĖ SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ 

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 18,1928 
Dievo Apveizdos Parap. Svet.
Ant 18-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Pradžia 6:00 vai. vakare. Įžanga .35c, ypatai
Norintys išloti j šią Draugiją, bus priimami be jokio įstojimo 

nuo 18 iki 40 metų.

!O

Kelionių paroda Town of Lake

Atgal Į Bizni

Nathan Kanter

bus parodyta kitoks bailys, ku
ris, norėdamas paslėpti savo 
bailumą, turi loti ir pasiusti 
kaip šuva.

Jaunoji Birutė atvyksta Ciee- 
ron, kad palinksminus publiką

f 11

Pas Budriką

Radio Modeliai 1929
a

R. C. A. Radiolos, Atvvater 
Kent, Freshman, Bosch Zentth, 
Spartan Kolster, Victor, Bruns- 
wick. Jusų senų Radio Phono- 
graphą ar pianą priimsime mai
nais. Lengvus išmokėjimai.

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

Sherman viešbuty yra paro
da vietų kelionėms. Duoda pui
kius programas, šiandien va
kare programą duos lietuviai. 
Pradžia to programų 8 vai. At-

patai.

Pereitą savaitę policija už
klupo namą i l-toj gatvėj prie 
Marsbfield uve. Hado aštuonius 
jaunuolius, pas kuriuos užtiko 
tris revolverius. Jaunuoliu tar
pe buvo koletas lietuvių. Labai 
negražu tėveliams savo vaikus 
laip auklėti. —VV. B.

Kalėdų Taupimai 
Reiškia Laimę

Ar jus esate vienas tų laimingų žmonių, 
kurie gaus gražų Kalėdinį čekį i ateinan
čias kelias savaites? Jei taip, tai jus tikrai 
įsirašysite į sekamą Kliubą. »

Jeigu jus dabar nesate narys, pradėkit 
savo sekamų metų Kliubą šiandie ir atsisto
kite ant kelio į laimingas ir linksmas 1929 
m. Kalėdas.

Kalėdiniai taupimai reiškia laimę. Pra
dėkit savo sąskaitą šiandie.

Jūsų geras draugas ir rėmėjas 
vėl stojo į olselio biznį ir pra
šo jūsų nuoširdaus kooperavi- 
mo. Kviečiu visus draugus ap
žiūrėti mano krautuvę ir pasi
svečiuoti.

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis 

Tabaką 
Cigarus 
Cigaretus 
Kendes 
Pirštines

Tel. Boulevard 4705.
------------------ ... Z

manau, kad aš jums surengsiu 
didelį siurprizą. Ne siurprizų 
parę, kur daugumas lietuvių 
kūmučių rengia savo prietel- 
koms, ne! Aš esu pasirengęs 
nustebinti jus savo pasirodymu 
tame didžiausiame ir puikiau
siame “Naujienų” maskarade. 
Alat, aš sugalvojau taip apsi
rengti ir taip nustebinti visus, 
kaip dar niekas iki šiol nėra 
panašiai padaręs.

Kaip aš busiu pasirengęs, — 
nesakysiu. Tik galiu pasakyti, 
kad jus stebėsitės.

Kodėl aš taip navatnai ren- 
•giuos-i j “Naujienų” maskara
dą? Dalykas labai paprastas. 
Aš žinau, kad į “Naujienų” ma
skaradą rengiasi šimtai ir tuk
siančiai mano kolegų ir drau
gų. Užtat aš noriu juos visus 
subytyti.

Aišku, kad mes gyvenam 
konkurencijų gadynę. Lenkty
nės ant kiekvieno žingsnio. Aš 
noriu su savo kolegomis lenkty
niuoti ir “Naujienų” maskara
de.

Aš noriu lenktyniuoti dar ir 
todėl, kad, matau, biznieriai! 
skiria gražias dovanas. Aš bū
tinai esu pasiryžęs laimėti bent 
vieną tų dovanų. Taip pat aš 
esu mėgėjas šokių, žinau, kad 
“Naujienų” maskarade bus ge
ra muzika, o gal dar dveji mu
zikantai. Vadinasi, aš galėsiu 
šokti kiek tik norėsiu.

“Naujienų” maskarade bus 
daug mano pažystamų net ir iš 
kitų miestų. Aš norėsiu su 
jais pasimatyti ir pasikalbėti.

a

Kozyras ir
Pinigų, jei kam reikia.

Stasys Dambrauskas, musų 
Sales Manager, gerai žinomas 
biznierius ant Bridgeporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!

Kada ko reikia šaukit
Yards 0801

0802

Mutual Tobacco Co. 
4707-00 So. Jialsted Street 

Chicago, III.
Užsakymus greitai prisietom

Sniego Pūgos Apsunkina 
Pristatymą

.Jus rasite, kad daug patogiau yra už
sisakyti sau anglis ar koksus kol tebėra 
gražus oras, nąs jus galite būti tikri, kad 
bus greitai pristatyta ir kad jus gausite 
tyrą, sausą kurą.

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

(Snsumers (ompany
BBIcOAL-COKE-JC e

16400 0BUILDINC MATERIAL

DVIDEŠIMTS TREČIAS METINIS

Balius su Šokiais
Rengia Dr-stė Palaimintos Lietuvos

Nedėlioj, Lapkričio-November 18,1928
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c ypatai.

Bus geriausia Orchestra, kuri griež šių dienų puikiausius šo
kius. Turėsime: gardžiu užkandžių, kvepiančių cigarų, saldaus 
papso, gardąup alučio. Turėsime visko ko tik žmogaus širdis rei
kalauja.

Kviečiame visus lietuvius be .skirtumo lyties ir pažvalgų, at- 
silankyt ir linksmai laiką praleist. KOMITETAS.

CENTRAL’- ’ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Metinis Balius
' Rengia -

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS, 
' VYRŲ IR MOTERŲ

Subaoi j, November 17 d., 1928 
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 So. Halsted St. «
Kviečia visus senus ir jaunus atsilankyti links

mai praleisti laiką prie geros muzikos ir linksmai 
pasišokti. Bus veltui priimti draugai ir draugės 
nuo 17 m. iki 40 m.

Ne buvimas ant baliaus $1.00 bausmės.
Pradžia 7 vai. Tikietas 50c.

Kviečia KOMITETAS.

Į PADĖKAVONĖS dienai įsigyk

Naują Radio
pjr|jįUVgS

Radių kainos yra nuo 
$70 iki $500. Dabar Na
dios parduodam ' nupi
gintomis kainomis.

Taipgi' par duodam 
MAJESTIC ir F ADA 
Radios. Visi setai elek
tra operuojami. Mode
liai 1929 metų.

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

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

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

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane*. Mano pilnas. ISeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.
' DR. J. E. ZAREMBA

20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

Pas mus taipgi galit 
gauti bile kokių elektri
nių išdirbinių. i

Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.

6819 So. Western Avė. ’ Chicago, III.
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MECHANIŠKI PARDAVĖJAI

Paskutiniais keleriais metais pradėta daug kalbėti 
apie naujus išradimus, kurie pavaduoja darbininkus. 
Sakysime, šiandien Amerikoj produkcija nėra sumažė
jusi, bet nežiūrint Į tai, bedarbių skaičius nuolat auga.

Kodėl? Juk juo labiau gamyba vystosi, tuo dau
giau turėtų darbininkų dirbti. O dabar išeina kaip tik 
priešingai: dirbinių pagaminama daugiau, o darbininkų 
reikalaujama mažiau.

Tokia padėtis pareina nuo to, kad nuolat išrandama 
“darbo sutaupymo” mašinos, kurios pavaduoja darbi- 
kus. Šiandien kai kuriose ^pramonėse vienas darbinin
kas su pagelba mašinų padaro tiek darbo, kiek prieš 
keletą metų padarydavo keturi darbininkai.

Tačiau mašinos iki šiol vyriausia paleisdavo fiziško 
darbo darbininkus. Bet dabar ateina sunkus laikai ir 
taip vadinamiems “baltakalnieriams”. Laikraščiai pra
neša, jog “Camco” korporacija padarė kontraktą su 
Schulte-United tabako krautuvių grandine įvesti 50,000 
mechaniškų pa r d a vė j ų.

Vadinasi, trumpoj ateityj Schulte-United krautuvės 
turės “robotus” (mechaniškus žmones), kurie pardavi
nės cigarus ir cigaretus.

Tai dar ne viskas. Louis K. Liggett Drug kompa
nija, kuri turi 450 aptiekų, taip pat nutarė įvesti “ro
botus” cigaretų ir cigarų pardavinėjimui. Tai kampa
nijai busią reikalingi mažiausia 2,500 mechaniški par
davėjai.

Kokia viso to reikšmė? Well, reikšmė yra ta, kad 
netolimoj ateityj iš tų krautuvių bus paliuosuota keli 

• desėtkai tūkstančių pardavėjų, kurie dar labiau padi
dins bedarbių eiles.

AMERIKOS “PROSPERITY”

Amerika yra turtingiausia šalis pasaulyj. Tas fak
tas yra nuolat pabrėžiamas mokyklose, bažnyčiose ir 
spaudoj. Kiekvieno šimtaprocentinio amerikiečio pa
reiga yra didžiuotis tuo. Tačiau statistinės žinios, ku
rias paskelbė Federalės Prekybos Komisija, turėtų pri
versti kiekvieną protaujantį žmogų susimąstyti dėl 
Amerikos gerbūvio.

Komisija, kurios veikimą užgyrė kongresas, surado, 
jog 1922 m. Amerikos turtas siekė $353,035,000,000, o 
metinės įplaukos —- $69,833,000,000. Konservatyviškas 
apskaičiavimas rodo, jog dabar Amerikos turtas • pasie
kė $400,000,000,000, o metinės įplaukos — $80,000,- 
000,000.

Tie skaičiai patys savaime nieko nepasako. Mes tu
rime juos interpretuoti. Ką reiškia tas milžiniškas tur
tas žmonių gyvenime? Ar neturtas ir skurdas Ame
rikoj nebėra žinomas? Ar darbo žmonių —tų žmonių, 
kurie daugiausia prisidėjo prie turtų sukūrimo — pa
dėties žymiai pagerėjo? Ant galo, gal labdarybės įstai
goms nebėra kas veikti?

Pažiūrėkime. San Diego pavieto (Californijoj) vi
suomeniškos labdarybės įstaigos 1917 m. išleido $181,- 
588.21, o 1927 m. —$768,926.55. Tiesa, per tuos dešim
tį metų San Diego paviete gyventojų skaičius padidėjo. 
Tačiau jis nepadidėjo keturis kartus, kaip kad padidėjo 
labdarybės įstaigų išlaidos. Vadinasi, išbubnytoj ger
būvio gadynėj atsiranda vis daugiau pavargėlių, kuriuos 
turi šelpti labdarybės įstaįgos.

Pavyzdžio dėliai, sako Helen B. Phelps, prileiskime, 
kad turtas butų lygiai padalytas tarp Amerikos žmonių. 
Tąsyk kiekviena šeima (bendrai imant, susidedanti iš 
penkių narių) turėtų $16,000 vertės nuosavybę ir $3,135 
metinių įplaukų. Bet tikrumoj štai kas dedasi:

, 1 Amerikos gyventojų nuošimčiui priklauso 59 nuo
šimtis viso turto.

13-tas gyventojų nuošimtis kontroliuoja 90% turto. 
87-tas gyventojų nuošimtis turi tik 10% viso turto. 
Tragizmas tų skaičių dar yra ir tame> jog tie de

šimtys nuošimčiai turto yra nelygiai padalyti tarp 87% 
gyventojų. Prie tų 87% priklauso darbininkai ir taip 
vadinamoji vidurinė žmonių klasė — profesionalai, far- 
meriai, smulkieji biznieriai, mokytojai ir t. t.

Federaiė Prekybos komisija surado dar ir kitą la-
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bai įdomų dalyką. 76.5% purstančių jų žmonių nepalie
ka jokio nejudinamo turto. Kitais žodžiais sakant, trys 
ketvirtadaliai žmonių turtingiausioj pasaulio šalyj per 
visą gyvenimą neįstengia įsigyti nei namų, nei sklypo 
žemės.

Eikime dabar toliau. 45/ Amerikos įplaukų tenka 
kapitalistams ir 55% darbininkams. Bet tie 55% apima 
viską, išėmus dividendus ir nuošimčius. Jie apima pro
fesionalų įplaukas, darbininkų uždarbius ir stambių 
korporacijų direktorių algas, kurios kartais siekia 
$100,000 per metus. '

Apskaičiuojama, kad Amerikoj dirba apie 41,500,000 
žmonių. Iš jų apie 31,000,000 dirba už algą ir su savo šei
momis sudaro maždaug tris ketvirtadalius visų Ameri
kos gyventojų. Įdomu dabar bus prisiminti, jog toks 
pat skaičius žmonių mirdamas nepalieka jokios nejudi
namos nuosavybės. Iš to, žinoma, negalima padaryti iš
vadą, kad visi darbininkai neturi nejudinamos nuosavy
bės; kai kurie jų turi. Bet užtat nemažas skaičius ir 
profesion’alų gyvena, taip sakant, po “svetima pastoge”.

Paskutiniais keleriais metais, sako Phelps, buvo 
bandoma atkreipti visuomenės dėmesį į nepavydėtiną 
“baltkalnierių” darbininkų būklę. Tuo pačiu laiku buvo 
daroma užmetimų už algą dirbantiems darbininkams, 
kad jie nesistengia įsigyti nejudinamo turto. Stengia
masi praplatinti mintį, jog po karo darbininkai labai 
praturtėjo. Jų uždarbiai, girdi, neįmanomai padidėjo. 
Daugeliui juk teko matyti tokį garsinimą: “Nepavydėk 
plumberiui, — pats buk juo.” Taip garsinasi plomberių 
mokyklos, kurios savo mokiniams žada aukso kalnus. 
Skelbiama, kad Yale universiteto studentai meta moks
lą ir dedasi prie “darbo aristokratų” — plomberių, dai- 
lydžių, popieruotojų ir t. t. . '

Kiek tose pasakose yra tiesos? Tatai tuoj pamaty
sime. Reikia tiesą sakyti, jog Amerikos statybos pra
monėj dirbantys darbininkai gauna, bendrai imant, gal 
aukščiausias algas pasaulyj. Organizuoti mechanikai, 
rubsiuviai, automobilių pramonėj dirbantys darbininkai 
taip pat palyginamai nemažai uždirba. Tačiau jie, kar
tu paėmus, tesudaro tik vieną dešimtąją-dalį visų dar
bininkų. Antra, aukštas dienos ar savaitės uždarbis dar 
nėra viskas.

Reikia turėti galvoj tą faktą, jog darbas statybos 
pramonėj yra labai nereguliarus. Darbininkai toli gra
žu ne visą laiką dirba. Pavyzdžiui, New Yorke statybos 
darbininkas per metus turėtų uždirbti $3,080. Bet fakti- 
nai jis uždirba tik $1,940. O tai dėl to, kad jiis ne visą 
laiką teturi darbą. Vadinasi, ir geriausia apinokami dar
bininkai neuždirba nei to minimumo, kuris yra reika
lingas šeimai iš penkių narių žmoniškam pragyvenimui.

Pereitais metais Hoover ir Coolidge su pasididžia
vimu pažymėjo tą faktą, jog, vidutiniškai imant, Ame
rikos pramonės darbininkas uždirba per metus $į,280. 
Tačiau jie užmiršo paminėti, jog žmoniškam darbinin
ko šeimos pragyvenimui yra reikalinga $2,000 suviršum.

California yra viena turtingiausiu valstijų. Pažiū
rėkime kiek ten darbininkai uždirba. Dąrbo Statistikos 
Biuras surinko žinias apie 140,561 darbininko uždarbus. 
Viidutiniškai imant, darbininkas uždirbo $29.91 per sa
vaitę, t. y. maždaug $5 per dieną. Tačiau apie 10U to 
skaičiaus uždirbo mažiau nei $4 per dieną ir tik 15.2// 
gavo daugiau nęi $6. Tuo tarpu minimumas, kuris yra 
reikalingas šeimai iš penkių narių pragyventi Califor
nijoj, siekia $2,168 per metus.

Dabar porą žodžių apie minimam algą, kuri yra 
reikalinga žmoniškam pragyvenimui arba kaip ameri
kiečiai sako “for health and decency”. Atsiranda kriti
kų, kurie tvirtina, jog yra nemažai darbininkų, kurie 
uždirba keturis *doleriūs per dieną, o vienok gerai gy
vena ir gražiai auklėja savo šeimas. Tie kritikai dažnai 
per vieną vakarą praleidžia daugiau nei darbininkas už
dirba per visą savaitę. Faktas yra tas, jog Vaikų Biuro 
tyrinėjimas rodo, kad tik tų darbininkų šeimos valgo 
tinkamą maistą, kurie uždirba per metus apie $2,100,

Net pramonininkų taryba prieš porą metų*nustatė 
$1,940 kaipo minimumą, kuris yra reikalingas darbinin
kui su šeima. Šiandien tą minimumą taryba sumažino 
iki $1,600.

Kodėl pramonininkai dabar surado, kad darbinin
kui $1,600 per metus pilnai pakanka? Ar per tuos porą 
metų pragyvenimas pasidarė pigesnis? Nieko panašaus. 
Pramonininkai sugalvojo labai gudrų dalyką minimumo 
sumažinimui. Iki šiol minimumas buvo nustatomas šei
mai iš penkių narių. Pramonininkų taryba paėmė jr iš
braukė vieną šeimos narį, ir tuo budu sumažino išlaidas!

Stewąrt ištyrė 12,096 darbininkiškas šeimas ir su
rado, kad, vidutiniškai imant, darbininnko šeimą turi 
daugiau nei keturis narius. Jis paduoda sekamą lentelę, 
kuri parodo santykį tarp šeimos metinių įplaukų ir jos 
skaitlingumo: '

Įplaukos Šeimos skaitlingumas
$900   .................................. 4.3
$900—$1,200 ........................... 4.5
$1,200—$1,500 ........................ 4.7
$1,500—$1,800 ..................   5.0
$1,806—$2,100 ........................ 5.1

šeštadienis, lapkr. 17, 1928
------------ ---------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------------- -

$2,100—-$2,500......................... 5.7 ’ 24 MENESIAI ISMO-
$2,500 ir daugiau .............  6.4 \ Į KEJIMUI
Ta lentelė aiškiai parodo, jog išbraukimas vieno 

šeimos nario yra tik pasityčiojimas iš gyvenimo faktų.
Bet, ant galo, sako Phelps, imkime kad ir pramoni

ninkų nustatytą minimumą ($1,600 per metus), tai ir 
tame atvėjyj mes matome, kad Amerikos darbininkas 
negauna jo. Kaip jau buvo minėta, vidutiniškas darbi
ninko uždarbis yra tik $1,280 per metus.

Taip tai atrodo Amerikos “prosperitiy”, kur 13% 
gyventojų kontroliuoja 90% viso šalies turto.

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI 

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik rnaterijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
• 184 N. Halsted St.
S. W. cor. Lake ir Jlalsted Sis.

ATĖJO “Kultūros” No. 10.

Anekdotai apie dide
lius žmones

Didysis muzikas Sebastijo
nas Bachas buvo savo budu su
augęs vaikas. Jis buvo pratęs, 
kad visus praktiško gyvenimo 
reikalus tvarko jo žmona. Kai 
ši, ištikimoji jo gyvenimo 
draugė, numirė ir jis sielvar
taudamas sėdėjo savo kamba
ry, jam atnešė sąskaitą už 
karstą. Bachas, lyg nieko ne
suprasdamas, pakėlė galvą ir 
senu papročiu tarė:

“Atiduokit sąskaitą mano 
žmonai!”

* .*• *
Prancūzų revoliucijos metu 

astronomas de Loland išgelbė
jo keliems kunigams gyvybę, 
priėmęs juos į savo žvaigž
džių stcbyklą (observatoriją) 
ir pavadinęs juos astronomais. 
Bet kunigams graužė sąžinė, 
kad dėl jų Lolandas turėjo su
meluoti.

“Bet mano ponai”, manda
giai pastebėjo astronomas, “ko
kia čia melagystė, jei aš pa
vadinau jus astronomais? Jū
sų amatas yra su meile žiūrė
ti į dangų; ir mano amatas 
toks pat, tik pavadinimai ki
tokį”.

Pertraukos metu mokiniai 
ėmė kalbėti apie tai, kada jie 
gimę. Mažasis Anatolis Fran- 
sas, busimasis garsus rašyto
jas, tada turėjęs tik septy
nerius metus, pasididžiavo ži
nąs ne tik gimimo dieną, bet 
valandą ir minutę: ‘

“Aš gimiau 3 valandą ir 35 
minutės ryto!”.

“Meluoji!” — sušuko vienas 
mažesniųjų, — nes taip ank
sti tavo motina dar tebemie
ga”.

J tai A. Fransas rimtai pa
aiškino:

“Tiesa, ji miegojo, bet aš 
ją pažadinau ir pasakiau, kad 
noriu gimti!”

* * *

Emilis Zola kartą nuėjo 
pas gydytoją ir skundėsi nuo
latiniu galvos skaudėjimu.

“Gal dar kas tamstai 'ne
tvarkoj ?” klausė gydytojas.

“Jau kelios dienos, kaip ne
valgau” — prisipažino rašy
tojas.

Gydytojas parašė receptą 
vaistams ir atiduodamas jį E. 
Zolai tarė:

“Tie lašai sužadins apetitą”.
Bet Zola grąžino receptą:
“Tai man nepadės, ponas 

daktare, nes apetitų turiu, tik 
neturiu ko valgyti’’.

* # *

Susiginčijęs su žmona Čarli 
Čaplinas pradėjo kalbėti apie 
skyrimosi. Žmonh, sušuko:

“Vyriškis, kuris palieku sa
vo žmoną, yra niekšas!”

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

VITAK-ELSNIC C0.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, 1LL.

Į tai Čaplinas marmtelėjo 
“Bet aš su tavim negaliu il-| 

giau gyventi!”
“Tylėk verčiau!” šaukė žmo-, 

na, “Juk ne aš paskui tavęs bė
giojau kol nebuvom vedę?”

“Tiesa”, atsakė Čaplinas, 
“Bet ir pelių saistai nevdiko! 
pelių, o vistiek jas pagauna!” 

♦ ♦ ♦
Garbusis politikas Taleira-1 

nas vienose vaišėse buvo tri-1 
jų gražių moterų draugystėj ir 
visoms rodė vienodo prielan
kumo. Viena jų pastatė painų Į 

“Sakykit, ponas Ta-! 
kurią iš musų trijų ' 

pirma, jei 
į vande-

Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

DUOKIT 
PATAISYT

klausimą: 
leirane, 
tamsta gelbėtumei 
mes visos įkristame 
nj?”

“O, 
negalimas 
stos visos 
te”.

gerbiamosios, 
dalykas, 
labai gerai plaukia-

tai visai 
nes tam-

♦ ♦ v

Vienas žurnalistas prašė mį^ 
lionierių Morganą suteikti, jam I 
2 minučių pasikalbėjimą. “Ge
rai”, sako Morganas, “bet ži
nokit, kad ^kiekviena minutė 
reiškia man 100 dolerių”. “Tai 
nieko”, atsakė žurnalistas. 
“Ta kainą aš moku”. Antrą 
dieną Morganas priima žurna
listą. “Ką tamsta norėjai klau
sti?” pradėjo Morganas, “štai 
200 dolerių. Aš ėjau laižybų 
iš 1000 dolerių, kad gausiu pa
sikalbėjimą su tamsta. Tuo 
budu aš pelnau 400 dolerių už 
minutę, taigi 4 kartus daugiau 
negu tamsta”.

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už $1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašyta garantija 
už kožna atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų
______ t--------  -

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8300

PAKLAUS1KITE ŠIO PATARIMO

“Jus negalite šokti, jei nesate 
lieknos. Užsirūkykite ‘Lucky’ kai 
jus norite saldainių”, sako gaisus 
teatrų impesario George White.

Kiekviena moteris, kuri bijosi pa- 
storėjimo, yra susidomėjusi lengviu 
budu palaikyti lieknią, madingą fi
gūrą. Didelio svarumo turi būti 
vengiama. Moterys perdaug valgo 
visokių riebinančių saldumynų ir 
lodei joms patariama: Geriau užsi
rūkykite “Lucky” kai jus norite rie
binančių saldumynų”. “Lucky” yra 
pakepinti. Pakepi irimas pagerino 
skonį geriausių pasauly tabakų. Dar 
vienas kepinimo gerumas yra lame, 
kad “Lucky Strike” pašalina geidi
mą riebinančių saldumynų, kartu 
nekliudydamas normaliam apetitui 
prie sveiko maisto.

Vyrai gi jau senai surado, kad 
“Lucky Strike” neerzina jų gerklės 
ir nekenkia kvėpavimui. Tą pripa- 
žysta ir atletai. O ir 20,679 gydy
tojai sako,' kad “Lucky” mažiau er
zina gerklę/ negu kurie kili eiga- 
retai.

O—------ G
GYVENIMAS

I
Mineaini* iuruaiaa

' 900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metam* $1.50 
Pusei metą---------------$1
Kopija — ------------ 10c

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



šeštadienis, lapkr. 17, 1928 ,

Tarp Chicagos
Lietuvių

nius ryšius savo tarpe, o turė
sime gerą paramą iš jo.

—Ciceronas.

Šiandie Kriaučių 
Balius

Iš A.C.W. of A. Liet 
Lokalo 269 Susi

rinkimo
Am. Center Name įvyko lie

tuvių skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Pirm. brol. Prusus

šokius, atidarė posėdį 7:30 vai..vakarą; 
lietuvių perskaityti abu protokolai ir 
A., tai tapo priimti be pastai.bų.

bus vienas iš puikiausių. Kriau- Iš Jungtinės Tarybos davė 
čių parengimas įvyksta vakare, raportą delegatai brol. Aukso- 
lapkr. 17 d., Am. Center name, rius, Vaiskia, Baigo ir Prusis. 
333 So. Aashland ir Van Buren Prie raporto davė pastabų brol. 
kampas.

Visi unijistai ir jų draugai 
atvykite į gražų darbininkų na
mą ir į gražų vakarą—K. J. S.

Visi rengia balius ir 
bat kriaučių, ypatingai 
269 bloko A. C. W. of

Cicero
Paskutinis priminimas

Draugystės Lietuvos Karei
vių vakarui prisirengimas jau 
užbaigtas. Tad draugystės ir 
kliubai, kurie nutarė dalyvauti 
in corpore, kaip organizacijos, 
visi bukite laiku.

NAUJIENOS, Chicago, 111. -

Mason, girdi, kan\ buvo reika
linga aukoti 500 dol. italų laik
raščiui “Lavora”, kad, vistiek 
jis eina prie mirties; tuo reika
lu privalėtų patys italai rūpin
tis, o ne musų organizacija. 
Reikia sakyti, jog brol. Mason 
pakrėtė gardaus juoko.

Baliaus rengimo komisija pra-

nešė, jog balius įvj^s lapkr. mas, jog atidarymas per Uniją 
17 d. A. Cent. name. Keletas tenai šapos labai pakenks musų 
narių nusiskundė, kad neku- miestui, būt geriau buvę vesti 
riose šapose turi būtinai pirkti streiką ir pikietuoti. Brol. Ben- 
tikėtus kitų lokalų, nori ar ne- dokaitis nurodo ir sykiu klau- 
nori, nes čermonai verčia. Pirm, šia, ar musų lyderiai tą visą 
brol. Prusis paaiškino, jog nie- nepermatė? Brol. Kairis pla
kas priversti negali, nes tokio Į čiai abiem atsako, -jog Unija 

turėjo grieščiausių priemonių 
imtis, kad iškišus 
streiką. Po rimtų 
raportai likosi priimti.

Valdybos nominacija musų 
skyriuj 1929 m. Sekami kandi
datai eina ant balotų: J. Ba- 
čiunas ir J. Bendokaitis, pirm., 
C. černauskas vice-pirm., K. J. 
Semaška, prot. rast., Bartašius 
ir Vežis, kasiems; P. Brazis 
ir Sakalauskas, maršalka; X. 
Saikus, koresp.

| skyriaus Pildomąją Tarybą 
yra dešimts kandidatų, bet rei
kia septynių. Apsiėmė šie: 
Rulis, Budris, Pačkauskas, A. 
Žile, Smalelis A. Basevičia, Dali
nis, Jakštas, F. Druktenienė ir 

| V. Prusis.

Butvilą pakėlė klausimų, ar ne
būtų geriau musų skyriui, kad 
balsavimas atsibūtų A. C. name, 
t .y. vienoje vietoje. Prie to 
paties reikalo kalba V. Prusis,

J. Katilius ir Bendokaitis,’ bet 
brol. PaČkauskas nurodė, jog 
mes priimdami P. T. protokolų 
sutikome, kad balsavimai atsi
bus trijose vietose, todėl biski

pasivėlinome apie ši reikalų kal
bėti.

Susirinkimas užsidarė 9:15 
vai. vak.

—K. J. Semaška, lok. koresp.

Pirmiausia bus išpildytas 
programas, o po to maršavimas 
ir tikras visų balius. Vadinasi, | 
vieną kartą turėsime progos j 
susitikti savas su savu. Bus', 
gražių svečių iš Chicagos, tad 
bukime prisirengę juos sutikti 
ir draugiškai laiką praleisti. 
tie chicagiečiai labai svetingi 
ir turi gerą nuomonę apie ųius, 
ciceriečius. Todėl nuo šio va
karo .padarykime dar tampres-

Sol Kilis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas .visiems,

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454

• 4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

pigiausios
Kre-

nutarimo nesą.
Brol. C. Kairis, biznio agen

tas, plačiai raportavo apie pa
dėtį rubsiuvių Chicagoje. Dar
bai, ypatingai ready made, eina 
prastai, tik special order šapos 
dirba gerai. Organizacinis dar
bas eina intensyviai.’ Tik pri
mena jog dabar atsirado pora 
didelių ketoninių šapų, kuriose 
didžiumoje dirba juodukai-neg- 
rai. Tad į tai yra kreipiama 
rimto dėmesio. Kitas dalykas 
pasirodo lyg keistas, kad jis 
yra ir geriausias, tai tas, jog 
Milvvaukee, Wis., vedama Triūsų 
Unijos jaunų vyrų kriaučių ša- 
pa, pradedama pusėtinai atjaus
ti ant didelių dviejų firmų Chi
cagoje. Mat, šafner-Marks, pa
imdamas visą produktą iš mus, 
parduoda tuos siutus net de
šimts dol. pigiau. Todėl minė
tos firmos pradeda mažinti sa
vo šapas, kas palies kelis šim-

.' tu s rubsiuvių.
Prie brol. Kairio raporto kal

bėjo brol. Butvilą, nUrodyda-

Kalėdų 
Dovanos
į Lietuvą

M
►4
H 
M Reumatizmas

Ne^kankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, afba Mėšlungiu 
—raumenų, .bukimu; 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 cugitų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patarę gydime ' 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, // 
kuris pašvenčia visą f? 
laiką ir studijuoja r 
tas ligas. Jie žino,Į 
kad specialistas . y
pranta kaip tas ligas | 
gydvti sėkmingiau. t J i

■ .. vMSHBHrkDr. Ross speciali- \ 
zavosi per tris de- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- r 
ri ir gydo šimtus „
žmonių kasmet. Su- *)r* Hoss
pranlama, iŠ savo plataus patyrinyi ( 

j—SUgebėjinią, rei- įjis įgijo žinias ir 
kalingu sėkmingam gydymui tų pra-f 
žutingų ligų. Jo j 

UŽS1SENĖJUSIAS, 
KRAUJO 
RĖJĄ, PUL1AVIMĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE 
NIMOS ORGANU PAKRIKIMUS. Į

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monro?,. Chicugo, UI.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

gydymus išgydo I 
. NERVŲ IK 
SIFILI, GONO-

STRIKTURĄ, j 
IR ŠLAPI-!

Milwaukee' 
diskusijų,

I Joint Boardą reikia septy
nių, apsiėmė šie: F. Prusis, M. 
Baigo, A. Čepaitis, 
nas, M. Gintarienė

J. Bačiu- 
Kedzel, J. 

Markus, Mason, J. Paulius ir 
Butvilą.

Prie naujų sumanymų brol.

Didžiausias Naujienų Maskaradas 
Nedėlioj, Lapkričio 25,1928

5 vai. po pietų ,
Wicker Park svet., 2040 West North Avė 

, Kviečia visus NAUJIENOS.

Nepaprastas Radio Pasiūlymas
Tik Trumpam Laikui

Dabar yra tinkamas laikas atsi
minti savo gimines ir draugus 
Lietuvoj pasiunčiant jiems ma
žas pinigines dovanas, kad juos 
pradžiuginti.
Šis bankas siunčia pinigus j Lie
tuvą per radio, telegrafą ar paš
tą, Amerikos doleriais ar Lietu
vos litais.

Peoples “ar“ 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.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECiALIS ALUS

■ 'ntVIftOKATIHO
Į OOP IMI convAl*U*MT»
■ OOOO »OR TH< HOHB
K M.TH M. «•

VlltlC* 6RO*i

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

MALT TONIG’O
arba

Eitra Pale Alaus

Prašykite savo groserninko wba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Pilna Kaina $169.50
Atmetėk Kent

RADIO
Vėliausia, visa elektrinė perdėm su Tūbais

Dinamiškas Utah Kalbėtuvas Puikiame Kabinete

Mes Tą Manom, Ką Sakom
Šito prietaiso mes nesiulom “be tūbų”, ar “be” ko-nors ki

ta. Jis yra visas ir geriausios rųšies. Tai yra Radio verta 
pamatyti ir palyginti su kuria nors kita pardavinėjama Radio. 
Jai nėra lygios.

Šitas nepaprastas pasiūlymas už $169.50 yra tik trumpam 
laikui ir apima visus Atvvater Kent elektrinius perdėm Radio 
priimtuvus, dinamiškasis Utah Kalbėtuvas, plačiai žinomas 
visoj šaly nustebins tamstą savo nepalyginamu natūraliu tonu, 
kabinetas riešuto medžio, 54 colių aukščio, gražiais raštais ir 
gražia apibaiga, šeši tūbai ir vienas atitaisomasis tūbas, visi ga
rantuojami vieniems metams, o tas reiškia geriausią tūbų rūšį, 

* orutinės dalys ir nemokamas įtaisymas jūsų namuose. Tamstai 
sunku suprasti‘šita nuostabi, vertė, jos nemačius.

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, ne
gu patenkintas. Pasirinkti yra geriau ankščiau, o pristatyti 
galima vėliau, jei butų noro.

Ateik į musų kratuvę '
Musų Krautuvėj yra Radio visų išdirbysčių: Ity’A Radiolas, 

Atwater Kent, Victor, Majestic, Zenith, Fteshman, Brųnswick, 
Freed Eisemann, Kolster.

JOS. F. BUDRI K
3417-21 So. Halsted St.

Kratuvė atdara vakarais iki 9 valandos.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Parko 
pažanga

Kadangi aš gyvenu per 
gesnį laiką Brighton Parke, 
tad nedaug žinojau apie Mar- 
(piette Parko lietuvių gyvavi
mą. Reikalui atsitikus, važiuo
ju 67 Marųuette Boulv j rytų 
pusę; pravažiavęs parką, pa
sukau i pietus, štai stovi pui
kus, aukštas degtų plytų tro- 
bėsis, t. y. lietuvių ligonbutis 
gana puikios struktūros; i kiek 
tolėliau baigiama statyti Ro
mos katalikų bažnyčia; kitoj 
gi 69 gatvės pusėj stovi puiki 
mokslainė, kuri perpildyta lie
tuvių vaikučiais. Gaila, kad li
goninė nėra lietuvių nuosavy- 
l)ė, bet diecezijos, o ta klaida 
turės likti amžina...

(Atlantic and Pacific Photo 1

Alton A. dirbtuvė Kenoshoj, kur ekspliodavo dinamitas, 
padarydamas $30,00(1 nuostolių. Tos dirbtuvės darbininkai jau 
nuo seniai streikuoja.

NAUJIENOS, Chlcago, III,

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER ’ 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
13866—M. Bačkienei 
24406 O. Šlekys 
24408—K. Levickienės 
56006—P. Mačiulaitei 
24410—M. Karpienei 
24411—M. Daškevičienei 
24415—A. Velavičiui 
24416—M.
24420—M. Markienei 
24423—D.
21426 A. širvinskui 
24429—J. Arvazųi 
24432—O. Sakalauskienei 
24435—S. Giedrimui 
24436—V. 
24438—0. 
24441—M 
24442—S.

šeštadienis, lapkr. 17, 1923

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia Lietuvių Kriaučių lokalas 269, A. ('. W. of A.

Šeštadieny, Lapkričio-Nov. 17 d., 1928
Unijos svetainėj, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 v. v.

Todėl gerbiami kriaučiai ir visa visuomenė malonėkit dalyvaut, nes pirmą sykį 
šioj svetainėj laikysime iškilmę. Komitetus pasirūpins visus priimti kuo geriausiai.

Kviečia KOMITETAS.

Toliau važiuoju gatve beveik 
jau užpildyta gražiais pramo
nės muro namais ir beveik vi
si užpildyti visokios rųšies ver- 
telgystėmis... Pora real estat- 
manų, apie penkios mėsinyčios, 
vaistinyčia ant kampo 69th ir 
Rockwell gatvių, geležų krau
tuvė, Urban radio krautuvė ir 
dirbykla. Užėjus man krautu- 
vėn pasirodė puikus
menas ir gerai pažystas 
amatą. Puiku ir 
tant pasekmingus 
tuvius,
taip gražią vietą. Vien tik y-

ra vėlytina, kad remtu savus 
pramonininkus.

Labo Linkėtojas.

Atsakas p. Vairoma- 
niui dėl Jo Kiaurio- 

jo Maišo ir Ylos

džentel- 
savo 

malonu ma- 
brolius lie-

ypatingai užgyvenant ne-

lis. Jeigu turima omenyje Ro
mos katalikų ar kitų kokių sek
tų, ritualą, tai Amen Kat. Baž
nyčia su juomi nieko.bendra 
neturi. Bet jeigu kalbama a- 
pie ark. Geniočio atstovauja
mos bažnyčios ritualą bei li
turgiką, tai čia, arba mažai ar
ba visiškai nieko apie tuos da
lykus nesuprantama.

šiuomi. manau, kad kaip p. 
Vairomaniui, taip ir visai pla
čiajai liet, visuomene?, tuomi 
domintis, dalykai bus ganėtinai 
paaiškėję. Tačiaus, jeigu p.

i Vairomanio bus geidžiama dar
no- daugiaus bei plačiaus kalba- 

iš muoju klausimu dalykus nu
šviesti ir gerb. “Naujienos” 
užleis tam reikalui skiltyse vie
tos — galėsime pasikalbėti.

Žinantis.

Vaidžiuliui

Plačiukienei

čiurlioniutei 
Jackienei 
Česienei 
Plyšienei 
Sabaliauskui

Liet, 
sek
inio

M. X. MOCKUS 
prakalbas rengia 
kuopa ateinanti

Šioj temoj 
Laisvamanių . 
madienį, 18 <1. lapkričio (Nov.) 
9:30 ryto, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Biblistai vaktuos, kad 
Mockus kalbėtu pagal Šventą Bibli
ją. Ateikite visi, nes bus daug nky- 
vnmo. Lėšų padengimui įžanga lik
tai 25 centai.

KUN. M. X. MOCKUS
Kalbės temoj: “Teisybės Dievo 

šventame Rašte” Augštos Rųšies ‘Cedar Chest’
$7.95 iki 75.00

Didžiausis pasirinkimas kedro kuparų (skrynių) — Cedar Chest 
— mieste. Niekurie yra gražiai užbaigti riešučiu ir rankomis iš- 
dekoruoti. Kiti turi tų skirtingų kedro kuparų ypatybę ir yra 
variu nutrimuoti. Kiekvienas kuparas ‘yra išmuštas Red Ten- 
nessee kedru (Cedar), kad užtikrinti geriausių apsaugų jūsų 
drapanoms. Pasirinkimas už įvairias kainas.

Kalakutai Dėkos 
Dienai

Lietuviai naudokitės šia proga 
Leisiu ant išlaimėjimo

ŠEŠTADIENY IR SEKMADIENY 
Pradedant nuo pietų

Lapkričio 17 ir 18 d.
Comnor ir C'hicago -Avė., 
DOVVNERS GROVE, ILL. 
Tel. Downers Grove 997

Vištų, žąsų, ančių, kalakutų, paršiuku 
ir šiaip visokios mėsos.

Viskas pirmos rųšies. 
Pavaišinsiu DYKAI — 

Atsilankyike—nesigailėsite!

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) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

DETROIT
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujan Ofise
2333 Bariam Tower
Kampas Bates and Cadillac 

Sųuare
Valandos nuo 8:30 iki 5 v. 

Panedėliais ir Pėtnyčiomis 
iki 7:30 vai. vakare

v

O

i."l

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto-
grotuoti namus, pagrabus, 
kilius ir tam panašiai.

w. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.
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Grniotis patapęs 
vien per savo at- 
Bažnyčios inkor-

“Naujienų*” nr. 270-me tūlas 
Vairomanis labai suklydo, sa
kydamas, kad buk vysk. Genio- 
tis patapęs arkivyskupu be 
konsekravimo, kaip kad žinan
tis “Naujienų” nr. 265-me 
va rašęs.

Visų pirma p. Vairomanį 
rėčiau painformuoti, kad 
nano kalbomojo rašinėlio,
zecerio ar korektoriaus paklai
dą, buvo praleista viena eilu
tė, kuri turėjo skambėti sekan
čiai: “Vysk. Geniotis tapo iš
rinktas arkivyskupu Katalikų 
Bažnyčios Amerikoje Sinodo.” 
Tai gi čia p. Vairomanio išsi
šokta, kuomet jojo pamanyta, 
jogei vysk, 
arkivyskupu 
stovaujamos 
poravima.

Kaip iš p. Vairomanio raši
nio atrodo, tai jojo esama jei
gu ne šiokio-tokio teologo, tai 
jent liturgikos žinovo ir todėl 
am turėtų būti aiškus tie fak

tai, jogei nei jokios katalikiš
kos bažnyčios aukštesnieji vir
šytos, išskiriant vyskupus nė
ra įšventinami bei konsekruoja
mi, bet tiktai išrenkami. Taip, 
>avyzdžiui, daroma su Romos 
katalikų galva papa ir ortodok
sų patrijarkais.

Kas liečia konsekravimo ri
tualą, arba, kaip p. Vairomanis 
vadina “liturgiką,” tai klausi
mas, apie kurį bei kurią auto
rius kalba. Juk jų. yra daUge-

PRANEŠIMAI
Kun. M. X. Mockus ateinantį sek

madienį, 18 d. Lapkričio (Nov.), nuo 
9:30 ryto, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St., kalbės temoj: “Teisybės 
I>ievo Šventame Rašte.” Prakalbas 
rengia Lietuvių. Laisvamanių kuopa. 
Biblistai vaktuos, kad Mockus kalbė
tų pagal šventą Bibliją. Kviečia vi
sus Komitetas.

Lietuvių Kriaučių lokalas 269, A. 
C. W. of A. rengia didelį Balių ir 
šokius, Subatoj, Lapkričio 17 dieną, 
1928 m., Unijos svetainėj, 333 So. 
Ashland Blvd., kampas Van Buren 
St., 7:30 v. v. šitas yra pirmas ba
lius šioj svetainėj, todėl malonėkit vi
si lietuviai atsilankyt, o komitetas 
stengsis visus priimti kuopuikiausiai.

KOMITETAS.

Draugystė Atgimdęs .Lietuvių liątA 
tos Moterų ir Vyrų rengta e metinį 
balių subatoj, lapkr. 17 <1.,* Mildos 
svet., 3142 S. Halsted st. šiame ba
liuje 
nuo 
džia

nariai bus veltui priimami 
17 iki 40 metų amžiaus. Pra- 
7 vai. vak. Įžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos ren
gia Balių ir šokius Nedėlioj, Lapkri- 
čio-November 18 d., 1928 m., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., pradžia 6 vai. vakare, 
įžanga 50c ypatai. Draugija tikisi, 
kad visi lietuviai atsilankys ir turės 
puikų pasilinksminimą visais atžvil
giais. KOMITETAS.

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

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO
3621-23-25 So. Halsted Street

DIDELIS BARGENAS

Seklyčių Setų

F

Furniture MfgsArcher

BRIGHTON PARK 
SAKO:

Kai jus ieškote styliaus, skaistumo, 
įvairumo ir vertybės, pamatykit mus 
pirmiausia dėl Elgiu marškiniu, kaklaraiš
čiu, Bartis skrybėlių ir kepurių, Wilson 
Bros parėdalij. /

Barney Petka
Vyrų Aprėdalų Sankrova
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

& Wilaoo SBk>»., 
'l926

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyrrfs 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 kostumeriai yrd pilnai už
ganėdinti. Meldžiu atsilankyti pas mane, busi pa
tenkintas ir gausi geriausį ir mandagiausį patar
navimą. Prieš šventes visų rūbų kainos yra atpigin
tos.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

* v-

Mes patys išdirba
me ir patys parduo
dam. Pas mus galite 
nupirkti pigiau negu 
kitur. Ateikit pasitei- 
i » 

rauti apie musų kai
nas. Tikrinam, kad 
busit patenkinti.

Parlor
4140 Archer Avė

.1 j •

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 įvairios — 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 greitą, atsakantį ir man
dagų patarnavimą.

EUDEIK
DIDYSIS OFISAS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 
' Avenue 

Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero
Tol. Cicero 3794
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The English Colunin
Impurtant Dance
By Vladas Jtngelonis.

To-night, at the South Šitie 
Masonic Temple at sixty-fourth 
and Green stFeels, the Lithuan- 
ian Studens Association is giv- 
ing their informal fall dance. 
Information has been received 
here that the orchestra will be 
one of the most pleasing and 
“hottvst” that has ever per- 
formed in Lithuanian circles. 
As fa r as tickets are concerned 
you can proeure those unim- 
portant objects at the door.

Tlie thing that is stressed ąs 
most important by the Stud- 
cnt’s Association is, that cvery 
Lithuanian in Chicago should 
considrr it their duty to be 
presenl at this affair. in this 
way the older generation will 
show that they recognize tlie 
youth as their own, and lite 
younger sėt \vill be able to 
mingie infornially \vith their 
preceding peopie.

Lietuves Akušerės Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai

Graboriai

Paaiškinimas

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad piktadariai nušo
vė aptitkorių Petrą Luką.

Mums praneša, kad to aptie- 
koriaus tikra pavardė buvo 
Gapšys. Luku jis vadinosi tik 
per pastaruosius kelis metus.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų 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 ACHAVICZ
ADOLFAS. POVILONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 d., X vai. ryto, 
192K m., sulaukęs 2 metų ir 3 
mėnesiu amžiaus. Gimęs Chi- 
cagoj. kiliko" dideliame nuliū
dime tėvą, motiną, seserį Ama
liją, 10 metų amžiaus, ir brolį 
Edvardą, i I m. amžiaus. Kū
nas pašarvotas randasi 2X17 
\V. Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks nedėlioj, 
lapkr. IX d., X vai. iš ryto iš 
namų į St. Joseph bažnyčią, 
California ir Pershing Hd., ku
rioje atsibus gčdulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adolfo Povilonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Broliukas ir Sesutė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Masalskis. Tol. Blvd. 
1139.

3201

Lietuvis Graborlus ir 
Balas muotojas

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

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Hafeted St., 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

' Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

1605-07 So. Hermitagc Avė. 
Tel. Yards 1711 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborlus

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininka.

2205 Lake St.
Tel. M e Iros o 

Pa rk 797

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MUS. A. JARUSH KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Siuto Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

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

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOME'TRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 8. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Pbone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo ;
Pritaikymo akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8. 
,’L »ne Canal 0523

Lietuviai Daktarai

va- 
va-

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820, 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

nuo 9 Iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki X vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
N. Cicero Avė. ir Fullorton 

' Tolephone Belmont
Specialybė — moterų Ir
Vak: 9 v. r. iki 12 v., 6
Nedėliomis tiktai iki 12

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South IlaLsted Street 

Chicago, III.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulcvara 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
, 4645 South Ashland Avenue 

Ant Zole&kio Aptiekos 
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 
Bez. Tel. Hemlock 2615 '

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
(i 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 4So. Halsted St.

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

Nedėlioj ųuo 10 iki 12 A. M.-7y „ -į-

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

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

Seredomis nuo*T) ryto iki 12 dienos

DR. Š. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunsvrick 0624

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

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

Jvairys Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avoųue

Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki X P. M 
Ser«?do3 vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Tclephoue Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6X93 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth 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 Shoro 2238 ar Randolph 6860

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas Ittth St.

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

Residcncc Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, edos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recla] 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nūn 7 iki 10 
Ncdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave.» 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

I’ijone Midvvay 2XX0

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. 
Taipgi ausų, nosies ii’ gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 10 iki 2 vak po pietų.

Advokatai

Arti St.
7062

vaikų ligos 
iki 9 v. v. 
vai. dienos

CLASSIFIED ADS
EducationaI

Mokyklos
Business Service

Biznio Patarnavimas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, if kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
,au tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
us. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
ums padėsime įsigyti abelną mokg- 
ą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 

kai busite abelnai ir visose mokslo 
šukose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

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

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GUKSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

m.
REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBII.IŲ AMATO 
Praktiškus instrukcijos, darbaa 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPAI AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų.
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki X vai. kiekvieną 
'vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 

----------------------------------------- - i. ...

11 
Tel.

7-9

A. A. OLIS •
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
vai. vak. apart Panedčlio ir

PCtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki H vakare 
Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ncdėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Rooin 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisus vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. \Vashinglon and Clark Sis.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Purk 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
’ Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
liuum 852 fitis Bldg.

10 South La Šalie Street 
f Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.

Miscellaneous
{vairus

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

1720 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitagc Avė.

MEs\larome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

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

KNYGYNE “LIETUVĄ” —
Galima gauti visokiausių lietu
viškų knygų, nes “Lietuva” yra 
didžiausias lietuviškas knygynas 
pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius — čia 
galima paduoti skelbimus i “Nau
jienas”, užsirašyti “Naujienas” 
bei panaujinti “Naujienų” pre
numeratą. Taipgi čia ir kitais rei
kalais patarnaujama “Naujie
noms”.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra galima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietuvių

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktusI

d INTERNATIONAL 
SftŽS INVESTMENT 

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

riais.
KNYGYNAS “LIETUVA”

Perka Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir už Bonus tuoj sumoka 
pinigus — jeigu turite Lietuvos 
bonų pardavimui kreipkitės pas 
mus.

KNYGYNE “LIETUVA” — 
Biznieriai gali užsisakyti sieninių 
kalendorių — tuoj padarysime 
greitai ir pigiai. Taipgi čia yra 
gulima gauti sieninių kalendorių 
pasipirkti pavieniais egzemplio
riais.

Visais viršminčtais reikalais 
meldžiam kreiptis į musų įstaigą.

Knygynas “Lietuva”,
3210 S. Halsted St., Chicago, III.

h* 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos.

SENI Įtaisymai Storų padaromi j Tiktai 4% komiSO ant 2-ITį 
m nnuii- rasos" nArtaisn- 1 ___ ' - - ___ -kaip nauji; “show cases” pertaiso

mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Room 607
192 N. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai <* furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

su-
Mes

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose,
einame visur, visas darbas garan
tuotas. 4 Taipgi mes turiirfe keletą 

i elektrikinių setų dėl pardavimo la- 
Į bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom s— $2 
Stevvart 2992

51G E. 71 st St.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
itai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

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

Tel. Armitage 1199
MES darome pirmos tflesos kar- 

Kenterio, plumberio ir apiildymo dar- 
us; ^4 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2G04 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

PASKOLA namu savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko- 

taksų, 
Greita

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory, 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

los pataisymui, apmokėjimui 
assementų ar kitokių skolų. _____
pygelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

tt.

S. L. FABIAN & CO
809 W. 85th St. 

Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUS1TI

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! apsivedimui draugo, 
tarpe 40 ir 50 metų, aš esu 36 me
tų, gerai atrodau ir pasiturinti.

Tel. Nevada 0915.PATARNAVIMAS
Gerus patarnavimas mainime. pirki
me, pardavime turto, mortgečių rei-

i kaluose, raštu padaryme, apdraudo- 
------ |Cj laivakarčiu bei pinigų siutime:'

29 S(K La baile bt. Room 730 kREIPKITRS: kasdien iki 6 vai. 
Tel. Central 6390. Vai. 9 -4. Vakarais Utarninke, Ketverge ir Su-

Ivi Im iki <» I

Hemlock 4080

M. F. Rathbun, M. D. v- W AS"SKAS
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street

Pliene Boulevard 2118
Rezidencijos Phono Republic 9107 i 
Valandos: 1 iki 8 ir nuo 7 iki 9 v. v.

Rezidencija 6158 S. Tahnan Av. 
Tel. Prospect 3525.

bato i iki 9 vai.
KAINOS ŽEMOS. DĖLTO

BIZNIS DIDELIS.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Ieškau darbo prie kriaučių ar už 
gaspadinę į namus. Esu apidailė 
senmergė. 2851 So. Oakįey Av<\, 
3-Čias floias iš fronto. Guspąd°fiu 
pą v a rdA*-Dąrtlbraši skai.



Automobiles

GERA PROGA
far-

Radiosnorėčiau

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

For Rent

J)IDELI PINIGAI

žmo

EXTRA MAINAIkru

Vardas

AdresasRakandai-{taisai
Telefonas

pas

Furnished Ėooms
Marguette Park

MAINUI

Bargenai šiai savaitei

greitai
vieta Brighton Park

MAINUI
kam

CONTRACTORS & REAL ESTATE

ŠITIE 3 NAMAI TURI BŪT
PARDUOTI TUOJAUS

sena

Automobiles
Virginia 1010

Naujas išradimas
SALES

7136 So. HalstedVISOS

pagal sutarimą

savi

Tel. Rockwell 5379

ir yra
$150.

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė, 
geras biznis. Atsišąukit 840 W. 33rd 
St. Tel. Yards 2790.

BIČIŪNAS) 
ėst 69th Street

keturių dtt- 
modelio, kurf

Išsimaino 2-jų flatų 
mas ant muro pamato, 
briai, karštu vandeniu

nas 
kitę

mūrinis 
radžius, 
bažnyčių

vaiki- 
lubos

REIKALINGI 5 vyrai su patyrimu 
lirht prie uopierio ir geležies yarde. 

2426 North Robey St.

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da pigiai, 2 pagyvenimui kambariai 
užpakaly, 4 metų, lysas.

2908 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosemC ir bučer
nS su namu. Senas, išdirbtas biznis, 
įplaukia j mėnesį apie $4500. NAU
JIENOS, 1789 S. Halsted St. Box 1135

NAMAS be jokio įmokėjimo. Jūsų 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fla
tų budinką, rezidencija ar bungalow 
be jokio {mokėjimo. Visą sumą mo
kysite kaip rendą. Riley and Krau- 
shaar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 
Palindę 9600.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
Gera proga bargeną pirkt, nes 
ninkas turi du bizniu.

Phone Bouievard 2548

.r gera 
miškas. 1 mylia i miestą. 
Turi būti greitai parduota

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
{staiga pigiai, lietuvių kolionijoj 3 
metų lysas. 4539 S. Marshfield Av.

MAINYSIU dailią didelę sedan ma
šiną ant coupe ar roadster. Man la
bai reikalinga maža mašina. Atsi- 
šaųkit tuojaus. 4435 So. Maplewood 
Avė., po 6 v. vak. Agentų nereikia.

BUČERNĖ pardavimui, daro di
deli biznj. Parduosiu ar mainysiu 
ant nejudinamos nuosavybės. Šven
čių biznis apmokės už tą.

1750 W. 63rd St. ’

BUČERNĖ pardavimui. 7 metai 
kaip uždėtas geras biznis, daUg sta- 
ko ir geri fikčeriai. Parduosiu pi
giai nepaisant biznio prieš šventes. 
Turiu išvažiuoti iš Chicagos.

2455 W. 47th St.

PARSIDUODA saliunas. lietuvių 
apgyvento] apielinkSj. Parduosiu la
bai pigiai. 733 W. 18th St. Chicago.

Real Estate For Sale 
Namai-žeinč Pardavimui

Apie 6-ta vai. vakare 
731 W. 60th St. 

Basemante

PARDAVIMUI smulkmenų krau
tuve kartu su Barberne ar skyrium 
galima pasirinkti. Rendos $19. Il
gas lysas. 4206 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai karčinma 
visa arba pusė; priežastis — vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis iš
dirbtas. .93 E. 103 St.

PARDAVIMUI labai pigiai ice 
cream, saldainių ir school supply, Va 
bloko nuo Public mokyklos ir bažny
čios. Priežastis patyrsit ant vietos. 

2640 W. 69th St.

PASIRENDAVOJA flatas 5 kam 
barių ant l-mo aukčio.

3225 So. lx)we Avė.

ANTON MASYCK 
(Masyckas)

bekemės ar- 
Parduosiu už 
prieinamų są- 

& Co. 3042 
Calumet 4663

FARMA išmainysiu ant namo Chi- 
cagoj arba parduosiu už pinigus, 78 
akrai, 60 akrų apdirbtos, o kita — 
miškas, arti Benton Harbor, Mich.

FRUKTŲ farmą, 40 akrų, 2 karves, 
2 arkliai, 60 vištų, 8 kambarių na
mas ir barnė. Turiu parduoti iš 
priežasties moterės ligos. Parduosiu 
tik už $3,500. Verta 3 syk tiek.

JOE MOCKUS, 
756 W. 85th St., 2nd Fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow su atskyru lotu. Namas ge
rame stovy. Parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu 2 šildomus pečius ir 
dvi lovas. 5130 So. Trumbull Avė.

Tel. Hemlock 1907

PARDAVIMUI minkštų gėrimų į- 
staiga iš priežasties mirties; gera 
apielinkč ir geras biznis. Ui kam
barių, 2 karų garažas. 500 W. 39th

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO.,
* 145 N. Clark Street

Dearboęn 3840

PARDAVIMUI grosernė, Lietuvių 
apgyventa, parduosiu pigjai. Atsišau- 
kit 4458 So. Fairfield Ąvfe.

Tel. Virginia 0059

Valymo išpardavimas 
Brighton Parke 

Bargenų

Už DYKA demonstravimas ant Pau
lo MAJEST1C Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visa laika kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

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

RENDA1 I kambarių flatas, šiltas 
vanduo. Remia $12. Savininkas ant 
3 lubų, 2832 So. Lowe Avė.

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass

Essex, Fords, 50 kitokių
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU parduot šioj savaitėj 2 fla
tų mūrinį namą, krautuvė su 8 kam
bariais, viršui 18 kambarių flatas 
įplaukos $85 į mėn. Gashs, maudy
nės, elektra. Dabar išrenduota. Imo- 
kėt $1,500. Kaina $6.950.

Savininkas Tel. Bouievard 9307

ai Estate For Sale 
tamai-žemė Pardavimui

Keal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

z JOHN IBACH
1046 E. 43H1 St. Oakland 4681

PARDAVIMUI lunch room, pusė 
arba visas, švedų apielinkėj. Žmo
gui norint padaryt pinigus gera vie
ta. Pigi renda, ilgas lysas.

1210 W. 59th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PASIRENDAVOJA šviesus kam 
barys vienam vaikinui su visais pa- 
rankumais, be valgio, 3325 So. Erne 
raki Avė. 2-ros lubos. ,

Atsargos
ir tt. Parduodu Iš priežasties 
Parduosiu už $450. Kainavo 
$2,200 trumpas laikas atgal, 
matyt nedėlioj.

3645 W. Polk St. 
1-mas flatas

PARDAVIMUI ,Soft Drink Parlor, 
gera vieta, geras biznis.

4450 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saldainių krautu 
vė, parduosiu viską arba atskirai 
labai pigiai. 2259 W. 22nd St. įėji 
mas iš Oakley Avė.

F. G. LUCAS & CO

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

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Ch*cago Avė. Monroe 6851

$950 
$675 
$795 
$695 
$660 

Essex sedan, kaip naujas $650 
perfect $495 

dėl pasi-

PARDAVIMUI labai pigiai elek- 
trikinės Toledo svarstyklės, Natio
nal cash registeris, elektrikinė ka
vos malama mašina, elektrikinis pia
nas. Visi nauji tik 8 mėnesius var
toti. Parduosiu pigiai, nes tpan ne
reikalingi. 184 St. ir Woodland Avė. 
Blue įsi and, III. Tel. 2051.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tekamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budinką, kokį 
iųs galite išsirinkti. R. J. NEI.ŠEN. 
builder, Kildvare 1195.

Naujas mūrinis namas, Storas ir 
5 kambariai iš užpakalio' su skiepu, 
randasi 4540 So. Westem Avė.. Tu
ri būt parduotas greitai, įnešti 
$2000, arba priimsiu lotą arba biznį 
i mainus. Labai gera vieta dėl bu- 
černės, grosemės arba saliuno.

2 aukštų mūrinis' namas, 2 flatai 
po 4 kambarius, įnešti $1,500. Spe- 
cialis bargenas, $8,100. /

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

RENDAI kambariai dėl pavienių 
lietuvių vyrų rooming houzėj. Su val
giu ar be valgio. 2113 S. Halsted St.

PARSIDUODA aukštos rūšies Ice 
Cream parlor fixtures. Ką turite pri
imsiu j mainus. 5205 S. Halsted St.

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyt namus, farmas, lotus arba 
biznius, mainau farmas ant namų, 
namus ant bizniu, biznius ant lotų, 
lotus ant automobilių, taipgi kas no
rit pirkt arba mainyt, gausit greitą 
ir teisingą patarnavimą pas mane.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ pardavinėtojų — paty

rimas NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paulavinėjut au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tik4* pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišąukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Training 
School. 801 Gossard BIdg. 118 East 
Ohio St., Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

3 flatų mūrinis namas, 3x5 
barių, pečiais šildomas. Gerame 

stovyje. Mainys ant bungalow, ar
2 flatų, 5 ar 6 kambarių, Marųuette 
Parke.

$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 
narduot tuojaus. Triangle 7475.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
iif paprašykit Landscape DepL 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis 
Mes mielai suteiksime 
Žinias. Pašaukit mus 
Leiskite mums padaryti 
gražų ir pakelti jo vertę, 
rantuojame visą musų darbą, ap 
mainome dykai. Patyrę medžių gy

PARDAVIMUI Drabužių Krautuvė 
su namu, arba mainysiu ant namo 
arba loto. Gera vieta, gražus Sto
ras netoli lietuviškos bažnyčios, 
randasi 2614 W. 69 Str. Savininkas 
2614 W. 69 Str.

PARDAVIMUI Soft Drink ir sal
dainių krautuvė, pigiai parduosiu 
4065 So. Campbell Avė.

EXTRT, EXTRA
80 akrų ūkė, gera Žemė, geri bu- 
dinkai, gyvuliai, padargai $4000.

170 akrų ūkė, gera žemė ir bur 
dinkai 
$4000.
ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

PASIRENDAVOJA tinkamas rui
mas vienam vaikinui. Prieinama kai
na. 819 W. 34 PI. 2 lubos užpakaly

ENTRA pardavimui kendžių, gro- 
šerio ir Sofl Drink štoras pigiai 
Visokių tautų apgyventas. 3 kamba
riai pragyvenimui, Renda $30. Savi
ninkas 3123 Emerąld Avė.

PARSIDUODA cigarų, c i garėtu ir 
minkštų gėrimų Storas. Kas ieško ge
ro biznio, pamatykite pirma.

2024 So. VVestem Avp.

rosemė. Labai 
.. vietoj. Parduo

siu pigiai. 3549 S. Halfced St.

PARDAVIMUI štoras moteriškų 
gražių daiktų; kaip tai Hemstit- 
ching ir 1.1. Mainysiu ant karo, ar
ba ant kito biznio, kur yra kamba
riai dėl gyvenimo, 749 N. Trumbull 
Avenue.

GERAS kirpėjas reikalingas ant 
pusantrų žirklių.

4000 Wentworlh Avė.

BEKERNĖ pardavimui 5600 So 
Carpenter St. Senai uždėta. Moder
niški įrengimai, nėra 
čiau kaip 6 blokai, 
teisingą pasiūlymą ir 
lygų, A. Kamenjarin 
Wentworth Avė. Tel.

RENDAI kambarys, vienam 
nui prie mažos šeimynos, 2 
fronle, 2918 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA bučernės fikčeriai 
pirmos klesos. Parduosiu pigiai iš 
svarbios priežasties. Galima biskį 
į mokėt cash o kitus ant išmokė jimo.

8349 So.A Rfįcine Avė.

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

U8 aplankys, arba patys atel- 
į ofisą.

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI,

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

ROSELANDĖ 6 ruimai rendai už $30 
į mėnesį. Patogus ruimai gyvenimui, 
taipgi yra skiepas. 11415 Harvard 
Avė. Tel. Commodore 1554

PA IEŠKAU pasenusios moteries, 
kuri neturi pas ką gyvent ir sunku 
gyvenimą pasidaryt. Man toki mo
teris yra reikalinga ir 
si rašyt su tokia motore 

PETE MILESEI 
Flomar Hotel, 
Worland, VVyo.

medinis na- 
6 ir 4 kam- 
šildomas ir 

2-jų kąru garažas. - Parduosiu už 
$9000 arba mainysiu Bridgeporte 
apielinkėj tarpe VVallace ir Went- 
worth ir no 29 gatvės iki 35. Su 
virš minėtais reikalais, kreipkitės

BUICK Sedan, vėliausia modelis, 
važiuotas 8,000 mylių, absoliutiškai 
kaip naujas iš visu atžvilgiu geriau
sias apmušimas, iš lauko užbaigimas 
gražiausioms spalvoms. Turi 4 ratų 
brėkius, atsargos tairai, bumperiai 

ligos, 
man 

Galit

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

2 flatų mūrinis namas, modemi
nis, karštu vandeniu apšildomas 
Kaina $14,500. Mainys ant medinio 
5 kambarių, Brighton Parke. Vei
kite

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Renublic 4170

PARDAVIMUI namas, 5 ir 3 kam 
barių, aukštas stogas, fųrnasu ap 
šildomas, maudvnės. toiletas, aržuo 
hi trimnotas, įbudavotas ice box 
Gatvė ir elč išeementuota ir jšmn 
kčta, 33 pėdu lotas. Kaina tik 
$5,900. 2751 So. Clifton Park Avė

PARSIDUODA j 
geras biznis. Geto.

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojikli Pianą arba Phonografą, ar- 

baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamic 
Radio. Atsišąukit į musų krautu
vę arba pateiefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai, 6 pagyveni
mų muro namas, Englewood apielin- 
kėi, ant 60th ir Halsted St. gatvių, 
2-5, 4-6 kambarius, 2 po 2 kam ga
ražai. Gera nroga pirkėjams. Rendos 
neša $3096 į metus. Kaina $25000. 
1-mas goitgačius $6000, 2-ras $6800. 
Bet matykite pirma namą, tada kal
bėsime anie kainą.

Kreipkitės pas savininką

RENDAI 4 kambarių flatas, nau
jos mados. Pečium apšildomas— 
*30.00 Randasi 2030 \V. 69tb Place 
Atsišąukit: DENIS BERR1GAN

Repuolic 0945

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

8545 Houaton Avė.
Tel. Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

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., 31c., 84c. ir 35ą. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III. ,

PARDAVIMUI keptuvė, greitai 
augančioj lietuvių kolonijoj. Turiu 
parduoti iš priežaHtieH ligo.s.

6601 So. Westem Avė.

5 KAMBARIŲ flatas rendai — 
gana pigiai. Vieta — Bridgeporte 

3225 So. Lowe Avė

RENDAI kambarys dėl vyro arba 
merginos, be valgio. Kambarys ap
šildomas pečium, maudynė ir telefo
nas. 4145 So. Tahnan Avė.

Tel. Virginia 1125

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

RENDAI 6 kambarių flatas pe
čium apšildomas, elektra ir vanos, 
pigi renda $33. 2438 W. 39th St.

PARDAVIMUI bizniavas kampas, 
gera vieta, netoli didelio Banko ir 
nnnjai statomo teatro. Randasi ant 
71 St. ir Campbell Avė. North East 
kampas, Asišauk i te pas savininką.

2614 W. 69 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu ar be. Priežastis — pražu
džiau du savo vaikus nelaimėje, taip
gi susižeidė bučerius. Parduosiu, pi
giai. 6734 So. Racine 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. 
Electrlcal and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

GARAŽAS išsirendavoia, 50 per 
30 pėdų, gera vieta dėl automobi
liu mechaniko, nėra kompeticijos. 
708 W. J8th St. ' -

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

2437
Tel. Hemlock 5363

RE1KAI INGA veitęrka patarnaut 
valgykloj, geras užmokestis, valgis 
ir kambarys, užmiesty. Viena dienu 
liuosa kas savaitę. Kreipkitės į 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 

Box 1136

RENDON kambarys merginai ar 
vaikinui prie mažos šeimynos. 6111 
So. Albany Avė. Tel. Prospect 10434

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

ISSIRENDAVOJA kambarys, kar 
štu vandeniu apšildomas, labai švie 
sus kambarys, dėl vaikino arba ži
notai porai. 2519 W. 45 St.

803 Ridge Avė.
Wilmette .

Tel. VVilmette 364

Atvirumas vyrauja visuose musų 
biznio santykiuose. Viskas pristato
ma taip, kaip yra ir žmonių įgytas 
pasitikėjimas didina mums klientus 
ir draugus.

RENDON 4 kambariai, kambariai 
yra šviesus, pečium apšildomi, ren
da pigi. 933 W. 84th PI., kreipkitės 
prie savininko 3237 Auburn Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavo namą Brighton Parke. Barge
nas. Budavotas labai gerai, arti nė
ra biznių. Antras namas dviejų 
flatų po 4 kambarius. Sav. Adam 
Patejunas, 4416 S. Tahnan Avė.

TURIU.parduot savo labai gražius 
rakandus iš priežasties išvažiavimo į 
kitą miestą. Kaip tik nauji. Galiu 
parduot atskirai. Parduosiu pigiai.

2803 N. Kedzie Avė., arti Diversey

PRIVERSTAS paaukoti savo Ap 
person “Straight Eight..............
rų sedaną, 1928 m.
vartojau aš tik keletą mėnesių ir 
yra visiškai kaip naujas. Origina
liai baloon tairai, 4 ratų brčkiai.
Man reikia pinigų ir paaukosiu tik
už $350. Karas kainavo man $2,200 
tik keletą mėnesių atgal. Kreipki
tės nedėlioj, 

2538 N. Califomia Avė.
1-mas apartmentas

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Puyson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2. 
šis apgarsinimas vertas $1. 

TOM PECHO RADIO SHOP
240 W. 31.sh St. Victory 9818

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. Sacramento avė.

NORIU parduot savo 88 notų vė
liausio styliaus Grojiklį Pianą su 
platum suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 i mėnesį.

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

PARSIDUODA Delicatessen što
ras su 4 kambariais ir visi rakan
dai. Renda labai pigi, turiu par
duot labai greitai. 146 W. 59th St

Miscellaneous for Sale 
j vai r us Pardavimai_

Žmogui kuris nori važiuot ant 
mos, turiu puikia farmą Wisconsino 
valstijoj, ’/i maifes nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant nedidelio namo, loto, arba kas 
ką turit, ar kas norit rendavot, taip
gi išrendavosi pigiai, kas norit ren
davot atsišąukit greitai.

2 flatų mūrinis, octangon frontu, 
spalvuotais langais, moderninis na
mas, po 5 kambarius kiekvienas. 
Karštu vandeniui šildomi -abu flatai. 
Mainys i 2 flatų mūrinį namą, 5 ar 
6 kambarių, tik vienu flatu apšildo
mu, Brighton Parke.

LOTĄ parduosiu arba mainysiu ant 
gero automobilio; uždaryto su dviem 
durim, ne nesenesnio kain 1927 m.

1443 N. Paulina St.
Phone Armitage 6411

• RUBIN BROS.
Namų statytojai 

4155 Archer Avė. 
Phone Lafayette 8705-06-07

TURIU parduot už storage rendą 
I kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2060. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Pigiai, Bridgeporte, geras biz
nis. Atsišąukit 3210 S. Halsted St 

Box 2.
ANT rendos 5 kambariai, pečium 

apšildomi, kampinis namas, šviesus 
kambariai, pigiai $10 i mėnesį. Ele
ktros šviesos dykai. Viskas kas rei
kalinga. 2901 Emerald Avė.

Klauskit Bučemėj

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS žmogus dirbt prie 
gasolino stoties, turi būt nevedęs, tu
ri suprasti rfipie taisymą automobilių. 
(’. P. SUROMSK1S, Archer and Keane 
Avė., Justice Park. Phone Willow 
Springs 10.

4432 So. Califomia Avė 
Arba šauk JACOBSON,

PARDAVIMUI gražus 5 kamba
riu mūrinis bungalow, visi įrengi
mai ir išmokėti. Prieinama kaina. 
5745 S. Whipple St. Prospect 9729BUICK “Master Slx” sedaną tu 

riu paaukoti, nes man reikia pini 
gų; važinėtas visai mažai 
geriausiame stovyje. Priims 
Kreipkitės tiktai nedėlioj, 

2231 N. Kedzie Avė.
1 apartment

AR JUS NORITE NAMO? 
Pamatykit patys 

2248 W. 72nd St., 5 kambarių 
7227 S. CIaremont avė., 6 kamba

rių. Modeminiai patogumai. Karštu 
vandeniu šildomas; gatvės ištaisy
tos; didelis lotas; gera transportu- 
crja; kaina $9,300. Atsakomingiems 
žmonėms duos lengvais išmokėji
mais. Kreipkitės prie savininko 7131 
S. VVestern avė.

Cook County Realty Co 
K. Valaitis) 
35th Street 

Yards 1571

PEKARNF: VERTA $10,000
Važiuoju i Europą, parduosiu už 

$5000. Geras biznis. Puiki 
renda pigi.

Ą. N. MASIULIS & CO. 
6641 So. VVestem Avė,

Tel. Republic 5550

čiami kreiptis pas man-e šiuo 
nauju adresu:

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo rendą. Peivyta ėlė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 j mėnesi ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu rendą i namo 
kainą. Atsišąukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate) 
, Tel. Republic 9819

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

GARANTUOTAS 
PELNAS

PARDAVIMUI 4- 4 kambarių 
namas. 2 karų naujas ga- 
netoli lietuvių ir lenkų 
ir mokyklos. Kaina $8,000. 

923 W. 33 St.

Išsimaino puikus mūrinis namas 
3-jų pagyvenimų, namo kaina $8,500 
perkant cash, arba mainysiu ant biz
niavo namo su bizniu, arba priim
siu kaipo pirmą {mokėjimą lotus ar 
bučernę.

Išsimaino štoras su 2 flatais, Ci
cero, III., namo kaina $7,000 arba 
mainysiu ant privačio namo Bright
on Parke. «

2 aukštų medinis namas, 
kampinis lotas. Visi spešal as- 
sęsmentai užmokėti pilnai. Spe
ciali kaina $6,450, $2,000 įmo
kėti. Likusius su jūsų renda.

2 aukštų muro namas turi 4 
ir 4 kambarius, viškos ir beis- 
mentas, speciali kaina $9,500, 
įmokėti $2,000, likusius leng
vais išmokėjimais.

2 aukštų muro namas ir beis- 
mentas, 2—5 kambarių apart
mentas. Speciali kaina tik $11,- 
200, $2,000 įmokėti, likusius

RENDAI gražus kambarys vienam 
arba dviem vyram arba merginai, 
patogus kambarys dėl patogios ypa- 
tos, kreipkitės vakarais 915 W. 32nd 
St. 2nd fl. in rear.

Įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Ikl- 

armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. tJusų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue

Pranešu
Chicagos

Lietuviams
Kad aš perkėliau savo ofisą į 

nauj# vietą, pertat visais namų, 
lotų ir farmų pirkimo ir parda
vimo reikalais arba įvairiais 
mainais esate nuoširdžiai kvie-

Pasiųsk kuponą dėl platesnių žinių

W. L. HARTNELL,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Tai nėra vėju pagrystas su
manymas, bet rimta, teisėta 
biznio propozicija, siūloma pa
tikimos biznio įstaigos. Mes 
turime virš 1,000 akrų derlin
giausios cukraus nendrių že
mės centraliniuose vakaruose. 
Mes parduosime jums 40 akrų 
žemės ir jeigu jus norėsite, mes 
operuosime ją už jus ir garan
tuosime jums mažiausia 10% 
pelno. Jūsų žemė uždirbs dėl 
jus pinigų ir jos pelnas kas- 
die aidės. Indorsuota visų žy
miausių bankierių ir prekybos 
kamerų (Chambers of Com- 
merce).
PINIGAI GRĄŽINAMI, JEI 
NEBŪTUMĖT PATENKINTI

4108 Archer Av^.
Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA perins kietų ang
lių, 5 kambarių šildomas. Crown 
mėlynu enemeliu, naujas $110, da
bar $40; lova, 3 šmotai $10, komo

da moterims, mokėta $47.50, dabar 
$25; gaso pečius, kainavo $74, da
bar nž $30; visi mažai vartoti. Prie- 
žastiw — tlivorsas. Tas barmenas 
panedėlio. 1 130 — 18 Court, 2 
rear, Cicero, III.

fiardavimul 
ykai visas 
bile laiku.

namą 
es ga-




