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Anglų partijos ren 
giasj intensingai rin 

kimų kampanijai

Katė perbėgo farme- 
riui kelią: sudegė dar

žinė ir kaltininkė

Visos partijos stengsis laimėti 
5 milionus moterų balsų; 
pranašauja konservatorių 
pralaimėjimą

L()NIX)NAS, rūgs. 28. —Su 
ateinančio mėnesio pradžia ir 
iki ateinančios vasaros visos 
politinės Anglijos partijos sten
gsis laimėti penkis milionus 
naujų moterų balsų savo kan
didatams.

MUSKOGEE, Okla., nigs. 28. 
—- Vietos tarmerys, John Cof- 
fey, liko be daržinės, nes juoda 
katė perbėgo jam taką.

Kai ta nelaboji šmukštelėjo 
prieš ji, farmerys sustojo ir, 
susidūmojęs, degėsi pypkę. 
Braukiant, užsidegęs degtukas 
nulūžo ir nukrito į skardinę 
kerosino. Kerosimus eksplioda- 
vo ir uždegė katę, kuri, rėkda
ma, smuko į darzHyę ir padegė

je žuvo ir iuodoji katė

Francija Anglij^M 
ri įtraukti ftHHjąrįo 

laivynų paktą
Siūlo jai specialių privilegijų 

rytų kraštuose — Turkijoj, 
S’rijoj ir Abisinijoj

Spalių mėnesio pradžioj pra
sidės krašte priešrinkiminė 
kampanija, kuri, kaip atrodo, 
bus karščiausia, kokios politi
nėje Anglijos istorijoje ne
buvo dar per pastaruosius ke
turiasdešimt metų.

Prieš pradėdamos aktualią 
kampanijų, visos trys politinės 
partijos — konservatorių, libe
ralų ir darbiečių — laikys ge
neralinius mitingus. Konserva
torių partijos mitingas jau už
vakar įvyko Yarmouthe. Darbi' 
partija savo mitingą laikys atei
nančią savaitę Birminghaine, o 
liberalai — spalių 11 dienų 
Yarmouthe.

Neužmirškite nusta 
tyt laikrodžius

Daylidght saving time” sezo
nas šiandie baigiasi

Primename, kad šiandie vi
dunaktį baigiasi vadinamas 
“daylight saving time.”

šį vakarų, prieš eidami gult, 
neužmirškite savo laikrodžių 
laikrodėlių rodyklus atsukti vi
sų valandų atgal.

Rytoj, taigi sekmadienį, busi
me jau vėl grįžę į normalį lai
ką.

Susidomėjimas rinkimais .

Britų visuomenė rodo didelio 
susidomėjimo ateinančiais rin
kimais, kurių rezultatų niekas 

dar negalį numatyti. Del vieno 
tik niekas neabejoja, būtent, 
kad konservatoriai rinkimuose 
nebelaimės tokios daugumos, 

 

kurių jie šiandie turi parlamen
te, ir kad valdžion jie nei

Nusivylimas konservatorių'''Ad
ministracija

Iš viso anglai yra nusivylę 
dabartine konservatorių admi
nistracija, kadangi per ketve
rius* jos šeimininkavimo metus 
ekonomine padėtis krašte stip
riai pablogėjo. Bedarbių skai
čius kas metai vis augo ir au
go, ir šiandie Anglijoje jau yra 
daugiau kaip 4 milionai darbi
ninkų be darbo. Nedarbo klau
simui išspręsti, torių (konser
vatorių) valdžia beveik nieko 
nedarė, o jei kų ir bandė dary
ti, tai nieko neišėjo.

Smerkia užsienio politiką

Tiek Darbo partija, tiek libe
ralai pasirengę atakuoti valdžię 
dėl jos užsienio politikos, ypa
čiai dėl naujos anglų-francuzų 
sutarties, kuri yra laikoma “di
džiausia klaida, kokią kada bu- 
bet kuri Anglijos 
karaliaus Jurgio

Arabai reikalauja 
pilnos autonomi- 

jos Palestinai

rįš.

valdžia nuo
III laikų.*’

Kalbama apie koalicijų

liberalų ir darbie- 
busimos

Kai kifrie 
čių vadai kalba apie 
koalicinės valdžios galimumų. 
Liberalai turi gausiai pinigų 
rinkimų kampanijos išlaidoms 
padengti, bet neturi šalininkų. 
Darbo partija turi ne tik milio
nus narių, bet ir šiaip daugybę 
pritarėjų visame krašte, tik jos 
iždas gerokai išsisėmęs.
MacDonald prieš Uoyd George’ą

Lloyd George, liberalų vadas, 
ir Philip Snowden, buvęs finan
sų ministeris darbiečių val
džioje, mano, kad liberalų ka
sos ir darbiečių balsų kombina
cija duotų jiems stambių didu
mų parlamente prieš konserva
torius, bet Ramsay MacDonald, 
Darbo partijos vadas ir buvęs 
premjeras, labai nepasitkii 
Lloyd George’u 
eiti į tokių kombinacijų su li
beralais.
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Sekmadienio►

t$iį

Rado iškabintas dvi 
raudonas 'vėliavas

Eigulis iš keršto nušo
vė savo kaimyną

ROMA, rūgs. 28. — Iš gerai 
informuotų versmių praneša, 
kad Francija ir Anglija į savo 
laivynų paktą bando dabar j- 
traukti ir Italiją.

Ligšiol Italija buvo viena val
stybių, stipriausiai protestavu
sių prieš anglų-francuzų paktų, 
kuriuo ji buvo pastatyta labai 
nepalankioj padėty. Italija dau
giausiai prisidėjo ir prie išvilki- 
mo į aikštę slaptos franeuzų- 
anglų sąjungos detalių.

Pasiūlymai Italijai
Per praeitą savaitę Anglija 

ir Francija padarė Italijai visų 
eilę pasiūlymų, kurių svarbiau
si punktai yra toki:

1—Kad visa Balkanų sritis 
butų bendras visų trijų valsty
bių reikalas.

Kad Italijai ’ butų duota 
specialių koncesijų rytuose, bet 
kad Tunisu ji paliktų vienai 
Francijai žinotis. Francija, iš 
savo pusės, sutiktų perduoti 
Italijai Sirijos mandatų.

3— Italija gautų įtakos sferą 
Abisinijoje, išskiriant Tsano 
tvanku, kuriij pasilaikytų Ang
lija.

* j

Pusiausvyra Balkanuose
4— Gavus tuo budu specialią 

privilegijų Turkijdj, Sirijoj ir 
Abisinijoj, Italija turėtų priža
dėti nesimaišyti į Persiją ir 'pie
tų Arabiją su Jemenu.

5— Italija, bendrai su savo
satelitais Graikija, Turkija ir 
Bulgarija, brancijos ir Angli- 2ge — Netoli nuo Guadalajaros 
jos padedamos, palaikytų dabar- Injesto • maištininkų banda ne
tinę jėgų pusiausvyrų Balka- piketai iš savo slapyklų puolė 
nuošė. federalinių kareivių kuopą, su-

6— Italija įeitų bendran laivy- Lipdančią iš dvidešimt penkių 
nų susipratiman tiek dėl karo Vyry. Kuopos vadas, maj. Octa-

KAUNAS.
rytą ties Aleksoto tiltu ir Jo
navos gatvėj rado iškabintas 
dvi raudonas vėliavas.

Ožeškienės gatvėj rado 26 
ekzempliorius komunistinių pro 
klamacijų.

Pil. Sabakonį kaltinamą pri
klausius slaptai Plečkaičio orga
nizacijai ir platinutį jo litera- 
turų, kariuomenės teismas nu
baudė’ pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

aini rucilic rholul 
t

Jascha Heifetz, paskilbęs smuikininkas, ir jo žmona Flo- 
rer.-ce Vidor, .krutamųjų paveikslų aktore.

. i—■ ............................. .........................

Turkai vėl nubaudė 
tris amerikietes 

mokytojas
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rūgs. 281 — Trys ameri
kietės mokytojos, Miss Jilson, 
Miss Sanderson ir Miss Day, 
turkų teismo vakar buvo ant
rą karta nubaustos trimis die
nomis kalėjimo ir po $13 pa
baudos pinigais.

Jos buvo kaltinamos, kad, 
mokytojaudamos amerikiečių 
lankomoj mokykloj Brusoje, 
vertė turkų mergaites krikščio-

Policijos-butlegerių 
konspiracijos byla 

Philadelphijoje

Mandžurų valdovas 
skundžiasi sunkia 

savo padėtim
Norįs atsipalaiduoti nuo rūpes

čių krašto reikalais ir pake
liauti po pasauli

Policininkai, gaudami $2,700 
algos metams, per pora metų 
“sutaupo” po $36,000 '

.IEKUZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. 28. — Palestinos arabų 
vadai nutarė pasiųsti delegaci
jų į Londoną reikalauti, kad 
Palestinoje butų įsteigta kraš
to įstatymų leidimo taryba, va
dinasi, kad Palestinai butų pri
pažinta pilna autonomija. 

Arabai sako, kad Palestina 
turinti teisės turėti savarankiš
ką krašto valdžių.

[Nežiūrint, kad Palestina 
vra “žydų žemė”, didelė daugu
ma jos gyventojų yra ne žydai, 
bet arabai. Jei butų įsteigta sa
varankiška valdžia, ji butų a-1 laivų statymo, tiek dėl laivynų I vį0 Barate, ir septyni kareiviai 
rabų rankose.] ? i įtakos sferų nustatymo. buv() užmūjti, penki kiti sužei-

Įsti. t ! J į ;Tj .

Netoli nuo Cocjuio voluntie- 
rių kuopa susidūrė su maišti
ninkų banda, kuri buvo išvai
kyta. BaBndos vadas, Esteban 

„r. .Remirez, nukautas.
KEN )SHA, W is», rūgs. _ . — j a jęorja ranše, netoli nuo

Policija- skelbia, kad ji suėmus Ąt0tonj]C0f federalinės kariuo- 
keturis vyrus, kurie andai buvo men-s kompaniją> kap. Ourelio 
nukidnapinę ir smala sulai- Ąvjk) vedama, puolė maištinin- 

stę Haroldų Hendricksoną, Al- h bandų, kuri po trumpo su- 
len A kompanijos streiklaužį, sikjrtj111(> buvo priversta bėgti. 
Pasak policijos, visi suimtieji yrvs banditai buvo nukauti, 
esą buvę Allen A kompanijos keJi kiti sužeisti< 
darbininkai. _______

Šiandie balsuotojų Kenoshos /policija su-
registracijos diena
šiandie yra balsuotojų regis

tracijos diena. Visi, kurie turi 
teisės ir nori balsuoti ateinan
čiais prezidento rinkimais lap
kričio (r dienų, turi šiandie įsi
registruoti savo
nežiūrint, ar pirmiau 
registravę, ar ne.

Registracijos vietos 
ros nuo 8 vai. ryto 
vakaro.

ėmus ^streiklaužio 
smaluoto jus”

Kovos su maištinin 
kais Meksikoje

Susikirtime su maištininkais 
septyni federaliniai kareiviai 
ir vadas nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
. — Netoli nuo Guadalajaros

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
28. — Grand jury vis dar te
beveda policijos skandalo kvo
ta, dėl kurio anodai buvo suim
ta dvidešimt ztrys policijos va
dai ir patrolmenai, kaltinami 
<lel sumoksiu su L>u t_lejęeria.is, 
dėl papirkimų ir dėl kyšių lu
pinio. Laukiama daugiau areš
tų.

Vakar darant kvotą iškilo į 
aikštę šitokių dalykų:

Policijos inspektorius John 
Stuckert, kurio alga tėra $2,- 
700 nietams, per pastarus dve
jus metus pasidėjo bankai) 36,- 
000 dolerių.

Vienas policijos kapihųias, 
kuris gauna algos tik
vaitei, pirkosi automobilį už 
$3,650 ir turi stambų depozitų 
banke. Kitas policijos kapito
nas, gaunąs nedaugiau algos, 
sugebėjo ištisą vasarą laikyti 
savo šeimyną viename
giausių viešbučių Atlantic City 
ir, be to, turi dar gražių pini
gų sumą pasidėjęs banke. Dar 
kitas policijos kapitonas, gau
damas taipjau menkų algą, 
per vasarų laikė savo šeimyną 
aristokratiškiausiame rezorto 
viešbuty ir dar atmokėjo $3,- 
000 morgičių savo naujiems na
mams.

Vienas smulkesnių butlege- 
rių, Morris Clearfield, kvočia
mas, prisipašino, kad jis kas 
savaitę mokėjęs policijai $200 
už tai, kad jam leistų išvaryti 
per savaitę apie 250-300 galonų 
munšaino.

MUKDENAS, Mandžurija, 
rūgs. 28. — Pasikalbėjime su 
Associated Press atstovu, gen. 
Čang Hsueliang, jaunas, 30 me
tų amžiaus, Mandžurijos valdo
vas, pasisakė, kad jo padėtis 
esanti taip sunki ir taip opi, 
kad jis nenorįs apie tai nė kal
bėti. Jis betgi, dayė aiškiai su
prasti, kad jo idealas esąs — 
suvienyta Kinija, kartu su Man-

savo 
iške- 
ypa- 
Tur-

a-

bran-

precinktuose, 
buvo įsi-

bus atda- 
iki 9 vai.

Britų aviatorius ren 
giasi skristi per 

Atlantą
ST. 

rūgs.
JO11NS, Nesvfoundland, 

28. — Anglijos ląkunas 
McDonald pasirengęs sa

vo lėngvu, 85 arklių jėgos ae
roplanu, skristi per Atlanto 
vandenyną. Jis išskrido iš čia 
į Harbor Grace, iš kur pirma
dieni, jei tik oras bus palankus, 
išskris į Angliją.

MIRTINAI PAŠOVĖ PAČIĄ 
PATS NUSIŠOVĖ

IR

PEORIA, III., rūgs. 28. — 
Vietos gyventojas Charles Mc- 
Laughlin, kurčias ir nebylys, 
išėjęs su savo pačia, kuri buvo 
taipjau kurčiir ir nebylė, į kor- 
nų lauką, mirtinai ją pašovė, 

ir nesutinka ‘paskui pats nusišovė. Manoma, 
kad tragedija įvyko dėl finansi
nių reikalų pairimo.

--------~t AUTOMOBILISTAS UŽMUŠĖ
Sako, Italijos karalius angliakasį 

atsižadėsiąs sosto --------
----- ------- SPRINGFIELD, 111., rūgs. 28.

BRIUSELIS, Belgija, rūgs. — R. D. Glaser, chicagietis, 
28. — Laikraštis Observateur, lėkdamas automobiliu užgavo ir 
kurį čia leidžia italų emigran- užmušė Johnų Domersicką, 46
tai, sako, kad Italijos karalius metų amžiaus, angliakasį.
Viktoras Emanuelis netrukus 
atsisakysiąs nuo sosto. Nauju 
karalium Mussolini padarysiąs 
Apulijos kunigaikštį, Aos’tos 
kunigaikščio sūnų.

K

&)RR_________ v
BURLINGTON, Wis., rūgs. Chicagai Ir apielinkei fede- 

28. — Prekių traukiniui susi- alinis oro biuras šiai dienai 
durus su stovėjusiu darbiniu | .panašauja: 
traukiniu, skaudžiai sužeisti bu
vo prekių traukinio kondukto
rius ir brėkmanas.

DIRIŽABLIO PROPELERIS
UŽMUŠĖ KAREIVĮ

BELLEVILLE, III., rūgs. 28. 
— Bandant nuleisti ir pritvir
tinti orlaivį, jo propelerio buvo 
užgautas ir užmuštas kareivis 
Wm. Black, 24 metų amžiaus.

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis pietų vakarų 
ir pietų vėjas.

Sekmadienį iš dalies debe- 
siuota su vidutiniška tempera
tūra.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 41° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:44, lei
džiasi 6:37.
vakaro.

Mėnuo teka 7:16

(ien. Hsueliang pareiškė vil
ties, kad netrukus jis gal bu
siąs atpalaiduotas nuo 
sunkios naštos ir galėsiąs 
liauti į užsienį, atlankyti 
čiai Turkiją ir Vokietiją,
kijų jis norįs atlankyti dėl to. 
kad tas kraštas pirmiau irgi 
buvęs suvaržytas nelygiomis 
tarptautinėmis sutartimis, kaip 
kad šiandie Kinai, bet galų gu
le Turkija privertus valstybes 
pripažinti save kaip lygią si: 
jomis. O Vokietija — toji bu
vus didžiajame kare sumušta ii 
grandiniais sukaustyta; ji su 

’gniužus po nepakeliama našta 
kurių jai nugalėtojai buvę už 
krovę. Bet šiandie ji vėl ky
lanti, ir dar viršesnė už kitas 
Tik iš tokių kraštų Kinai gali 
ir turį pasimokinti.

“Kodėl ne iš Amerikos?’ 
paklausė amerikietis korespon 
dentas.

“Amerika per daug turtinga, 
per daug laisva. Gyvenimas ten 
per daug laimingas, per daug 
tvarkus, —• toks, kokio mes ne
galime tikėtis šioje gentkartė- 
je atsiekti. Gal būt tik per pen
kiasdešimt metų Kinai 
žiūrėti į Ameriką kaip į 
modelį.”

KAUNAS. — Kriminalės po
licijos žiniomis, Krušėnų kai
mo miške nesenai buvo rastas 
to paties kaimo gyventojo A. 
Blockio lavonas su trimis žaiz
domis, kurios padarytos kariš
ko šautuvo šūviais. Kriminalė 
policija padariusi tardymų nu
statė, kad žmogžudystę yra pa
daręs jo kaimynas eigulis Juo
zas Kazakevičius.

Buvę taip. Blockis dažnai už
voždavo Kazakevičiaus eigu- 
von revizi jas, dėl ko Kazakevi- Z 
čius kelis kartus turėjo nema
lonumų. Ėmė Blockiui keršyti. 
Kelis kartus kėsinosi Blockj nu
šauti, bet sutrukdė žmonės. 
Blockis pasiskundė vietos se
niūnui, kad Kazakevičius norįs 
jį užmušti.

Rugpiučio 12 d. Blockis išė
jo bažnyčion. Grįžtant Blockiui 
per miškų, Kazakevičius jam 
pastojo kelią ir nušovė. Sulai
kytas Kazakevičius kaltu nepri
sipažino, iM't liudininkų parody
mu nustatyta, kad jis tikrai 
kaltas. Kazakevičius areštuotas 
ir padėtas į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimų, o byla perduo
ta teismo tarįytojui.

D-ras Vaineikis grą-
* žintas i Palanga

KAUNAS. — Palangos rajo
no gydytojo vieton sugrąžin
tas d-ras Vaineikis, kurį per 
nenorą norimi buvo nukelti į 
Pasvalį.
j>JKartu su d-ro Vaineikio at- 

,kėlimu iškeltas yra iš Palangos 
į Sėdą Vidurinės Mokyklos di
rektorius Košys ir kapelionas 
kunigas Rutkauskas — parašų 
rinkėjai neįsileisti d-ro Vainei
kio į Palangą.

Naujos liūtys; ūkinin
kai susirūpinę

galės 
save

Užsimušė moteriškė 
nukritus iš 15 aukšto

BIRŽAI. — Pastaruoju laiku 
Biržų apylinkėje . prasidėjo 
smarkios liūtys. Ypatingai claug 
prilijo iš rugpiučio 29 į 30 na
ktį. Nors lietus tetruko vos 3- 
4 valandas, bet prilijo tiek 
daug, kad visos slėnesnės vie
tos paplūdo vandeniu. Ūkinin
kai šiuo dalyku labai susirūpi
nę. Pūdymas tiek pašlapo, kad 
negalima visai kartoti. Jei dar 
daugiau lis, gal palikti ir ru
giai nesėti. Kur buvo dar neiš- 
piautos pievos, taip pat nebega
lima baigti piauti, — reikia 
laukti, kol pradžius. Ūkininkai 
vis laukia, kol paliks gražesnis 
oras ir galės visus lauko dar
bus baigti.

NEW YORKAS, rūgs. 28. — 
Nukritus žemėn iš penkiolikto 
apartmentų trobesio aukšto, 
užsimušė turtinga moteriškė, 
Mrs. Evelyn Stoddard Reynolds. 
Ar ji pati šoko žemyn nusižu
dymo tikslu, arz netyčia nukrito, 
nežinia.

Sprogimas arsenale už
mušė 13 darbininkų
PIACENZA, Italija, rūgs. 28. 

— Arsenalo dirbtuvėj čia įvy
ko sprogimas, kurio trylika 
darbininkų buvo užmušti, o ke
turi kiti sužeisti.

Aledo bankas užsidarė
ALEDO, III. rūgs. 2& —N&-

Atsidaro kasyklos 
gaus darbo

400

HARRISBURG, Ilk, rūgs. 28 
— Peabody Coal kompanija, 
kuri nesenai nupirko iš. Saline 
Coal korporacijos jos kasyklų 
nuosavybes, skelbia, kad netoli 
nuo čia esančios kasyklos No. 
43 tuojau pradės operuoti. 400 
darbininkų gaus darbo.

Švedų karalius nedaly
vauja kariuomenės ma- 

nievruose
STOKHOLMAS, Švedija, rug

sėjo 28. — Vakar neto^’ nuo 
Halmstado, į pietus nuo Goth- 
enburgo, prasidėjo Švedijos ka
riuomenės manievrai. Del kabi-

kar užsidarė vietos First Natio-, neto krizio, karalius Gustavas į 
nal bankas. Užsidarymo prie- ’ manievrus neatvyko, kaip kad 
žastis nepaduodama. t buvo planuota.

Trys išžagino mergaitę •
VILKAVIŠKIS. — Bugpiučio 

30 d. Vilkaviškio gyv. Alfonsas 
Kostiuška, Petras Bakas ir A- 
dolfas Šmitas' pakvietę pasiva
žinėti automobiliu 17 metų 
mergaitę P. 18 kilometrų pasi
važinėję už miesto ir sustoję 
visi trys iš eiles ją išžaginę.

Gydytojas konstatavęs prie
vartos faktą, tode] piktadariai 
suimti ir padėti kalėjimam

PRIVISO VAGIŲ

GARGŽDŽIAI. — čia šiomis 
dienomis apvogti pil. Liutikas 
Stepas ir Žarnas Davidas. Abie
jų įvairių daiktų pavogta ver
tės apie 1,000 litų. Taip pat ap
vogtas Mižuikų kaimo Kulių 
valsčiaus pil. Meškauskas Ka
zys, jo daiktų pavogta vertės 
apie 800 litų.
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MARGUMYNAI
Kiek amerikonai praleidžia 

pinigų Kanadoj? Kanados pre
kyba su Amerika išeina ne jos 
naudai. Ji iš Amerikos impor
tuoja daugiau daiktų, negu jai 
parduoda. Apskaičiuojama. jog 
kas metai tarp ekpurto ir im
porto pasidaro skirtumas nuo 
$100,000,000 iki $300,000,(MM). 
Tą skirtuirtą Kanada turi pa
dengti, nes ji perka iš Ameri
kos daugiau visokių daiktų, ne
gu Amerika iš jos.

lačiau Kanada turi ne “ma
tomą eksportą” Amerikos tu
ristų pavidale. Manoma, kad 
tas “eksportas” pilnai paden
gia prekybos nuostolius.

Kaip žinia, kas vasarą dau
gybė Amerikos turistų aplan
ko Kanadą, kur jie praleidžia 
alučiui ir kitokiems dalykams 
milionus dolerių. Apskaičiuoja
ma, jog 1927 m. amerikonai

(XM),0(X). Spėjama, jog šiais me
tais jie praleis iki $400,000,000. 
Tokiu budo Amerikos turistai 
sudaro 
pajamų

Kanadai labai pelningi} 
šaltinį. 

« *
generolo laidotuvės.Kinų

Generolas \Vu Cbeng-shen tapo 
palaidotas su didžiausiomis iš
kilmėmis. Jis buvo Heilung- 
cliiango provincijos gubernato
rius. Gubernatoriau t i, matyt, 
jam užsimokėjo, nes jis paliko 
$50,(MM),(XX) vertas turto.

Gen. \Vu žuvo Mukdene, kuo
met politiniai priešai į trauki
nį metė bombą. Jo sūnūs ir 
motina nutarė iškelti šaunias 
laidotuves. Tapo paskelbta, jog 
ubagams bus duodamos išmal
dos. Ubagai pradėjo rinktis iš 
visos Mandžurijos. Per šešioli- 
ką dienų kiekvienam ubagui 
buvo duodama po 8 centus. Ap
skaitoma, kad generolo laido
tuvėms tapo išleista apie 
000.

$50,-

♦ «i« *

Amerikietės profanuoja 
nyčias. Italų laikraščiai

skundžia, kad Amerikos turis
tai elgiasi Komoj tiesiog nepa
kenčiamai. Tuo žvilgsniu ypač 
pasižyminčios moterys. Jos esą 
be jokių ceremonijų rašančios 
bažnyčiose atvirukus savo pa 
žjstamiems, ir iš viso elgiasi 
šventoj vietoj taip, kaip vieš
bučio launkiamajame kamba
ryje.

suolas Oscar Slater, kuris be 
jokios kaltės išsėdėjo kalėjime 
18 metų ir (/mėnesius. Sakoma, 
kad Slater už tai gaus iš val
džios aoie $30,000 kompensaci-

■ *» •

* *

Francuzų Henry FordfUr. Cit
roen yra žinomas kaipo Fran- 
cijos Henry Fordas. Jis varo 
tokį pat biznį, t. y. išdirbinėja 
automobilius. Kartas nuo karto 

gembleriauti. 
jis atkrei|)ė 
kuomet per

jis mėgsta ir 
Prieš porą metų 
pasaulio dėmesį, 
dvi dieni Deauville kasinoj iš
lošė 7,(XX),(KM) 
$350,000. Prieš 
jis vėl sumanė 
laimikį. Bet šį 
kė. Per trumpą 
šė $10,000,000 
apie $100,(MM).

'Tas įvykis sujudino Citroen 
korporacijos šėrininkus, kurie 
sušaukė speciali susirinkimą. 
Susirinkimas nutarė įteikti 
Citroenui ultimatumą — arba 
mesti gembleriavimą, arba pa
sitraukti iš korporacijos. 

♦ * *
Nekaltai įkalintieji žmonės. 

Nesenai Anglijoj tapo paliuo-

Tačiau ? menkoj kitaip deda
si. New Jeitey valstijos kalėji
me tebesėdi James S\veeney, 
kuris tapo įkalintas visam am
žiui už menamą apiplėšimą. 
Vėliau tapo įrodyta, jog Swee- 
ney j kalėjimą pateko visai ne
kaltai. Nežiūrint į tai, jis 
nėra paliuosuotas, kadangi 
atliko tinkamai reikiamus 
inalumus. Kai Svveeney,
galo, ir išeis iš kalėjimo, tai 
jokios kompensacijos jis vis- 
vietf negaus. Mat, įstatymuose 
nėra numatyta, kad nekaltai į-

dar 
ne- 

for- 
ant

frankų arba 
porą savaičių 
išbandyti savo 
kartą nepasise- 
laiką jis pralo- 

f rankų arba

gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
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Nesikankykite aąvęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kautų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo. 

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.XXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXX1
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kalintam reikėtų atlyginti.
Toj valstijoj buvo ir kitas 

atsilikimas. 1926 m. tapo pa
liuosuotas iš kalėjimo Baffae- 
lo Morello, kuris ten išsėdėjo 
8 metus. Kalėjimai! jis pateko 
visai nekaltai, neva dėl nužu
dymo savo žmonos. Kuomet ta
po įrodytas jo nekaltumas, tai 
jis atgavo tik laisvę. Jokio at
lyginimo jam nebuvo duota.

Kitose valstijose dalykų pa
dėtis irgi nėra geresnė. 1923 
m. Maine valstijoj tapo paliuo
suotas Henry Lambert, kuris 
išsėdėjo kalėjime 20 metų. Ka
lėjime jis sėdėjo nekaltai. Kuo
met jis tapo paliuosuotas, tai 
gavo naujus drabužius ir pen
kis dolerius pinigais. Tai buvo 
jo visas atlyginimas. —K.

Jus Dar Turite Laiko įvesti Apšildymo Reikmenis 
Savo Namams Kol Tikrai Saitas Oras Prisiartins
Už sekamų porų mėnesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingų rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą į savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo '‘plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums, visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainuos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

1 ■
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M«s jums duosime išmokėjimais dviem metam, 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų 
darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite 
t rūbelio.

po biskį kas mėnesį. Mes jums 
apšildymą. Musų inžinierius pa
šau namo apšildymą be jokio

Mes taipgu paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.
Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 

esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiš
kins jums viską jūsų prigimtoje kalboje, jei jus norėtumėt.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: 
vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lovius, gas 
boilerius, tankos, paipos, fitingai ir viskas kas reikalinga prie 
plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Novelty Side Feed Sectional Boilcr 
Mada in 25 in. Grata Sis* 
Mada in 30 in. Grata Sii® 
Hade in 40 «»• Crata Sic®

Nauji Radio Pasirodė ant Marketo
ir Peoples Furniture Co. Krautuvėse
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NAUJAS R. C. A.
SPEAKERIS, MODEL 103

Radio Corporation of 
America (sutrumpinus, 
R. C. A.) ir vėl padarė 
3 naujus ir didžiai page
rintus superheterodyne 
radiolas: 1 modelį ant 
stalo talpinamą, o 2 mo
delius dailiuose kabine
tuose. Superheterodyne 
radios per 5 metus radio 
vystymosi buvo ir yra 
lyderis (vadas), nes tik 
ši R. C. A. Radio Kom
panija, būdama savinin
ke Westinghouse ir Ge
neral Electric Kompani
jų, dėjo milijonus dole
rių ir vartojo dviejų šimtų gabiausių inžinierių sme
genis dėl ištobulinimo šio naujo seto, kuris tikrai pra
lenkė ir toli paliko progrese bile radio setą ant man
keto, kaip vertėje, balse, taip ir aiškume. Ateikite pa
siklausyti šių setų Peoples Krautuvėse pirm negu pir
ksite kitur, nes kuomet jus išgirsite ir pamatysite 
šiuos setus musų krautuvėse, jus dažinosite 
jus turite pirkti, idant galėtumėt juo pilnai 
dinti.

Ar jau girdėjai ši naują setą? Ar palyginai jo

NAUJA R.C.A. RADIOLA, MODEL 62

kokį setą 
užsiganė-
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Atwater-Kent Radios 
yra daugiausiai pa
dirbta ir parduota ne

gu kitokių radio šioje šalyje dėlto, 
kad tie setai yra geri, praktiški, ty-
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Žemiausios Kainos
Naujesnės Radio mados 
nupuldė kainą ant senes
nių setų. Peoples Fur
niture Co., darydama di
delį radio biznį, gavo 
didį skaičių vartotų ra
dio nuo žmonių į mai
nus, parduodami naujus 
ir pagerintus setus, žmo
nės, kurie pirko naujus 
setus ir davė į mainus 
senus, turėjo didelį nuo
stolį ir čia dabar yra 
proga tamstoms pasi
naudoti. Dabar musų 
krautuvėse galite nusi
pirkti radio beveik pus
dykiai. \

Pavyzdžiui, tie radio setai, kurių kainos buvo poras metų atgal 
$200, $275, $350, $400 ir aukščiau x

“kb"$50, $78, $85, S97.50 ‘“e a u
Kitokių setų turime daugybes gero padarymo, 5, 6, 7 ir 8 tūbų, kurių kaina 

pirmiau siekė iki $150.00, dabar parsiduoda taip žemai, net po

$12.00, $17.50, $19.75 R
Todėl turėtumėt būtinai atlankyti musų krautuves ir pamatyti šiuos Radio

raus balso ir nebrangus, $77.00 
šį setą iš Peoples Krautuvių, pasitikėdamas gauti 

geresnę prekę ir išlygas negu kur kitur
Visoje Chicagoje už Aukštos Rųšies Radio

M

E^ins

$25.00
Bargcnus

Radio demonstracija jūsų namuose 
Veltui

Daleiskite musų žmogui demonstruoti radio 
jūsų namuose, nes bus daug lengviau nuspręsti ra
dio reikalingumą; prie to visa jūsų šeimyna galės 
girdėti ir apvertinti jo vertę. Musų mandagus ir 
viežlyvas pardavėjas paaiškins jums daug dalykų 
apie radio, iš ko galėsite patirti daug žingeidžių 
dalykų. Jeigu patiks, galėsite užsisakyti; o jei 
ne, tai pasiimsime savo setą, padėkavodami jums 
už leidimą demonstruoti.
Galite telefonuoti Canal 6982 arba Ijafayette 3171

Jus gausite 5 metų garantijų už viską, ką pirksite pas mus M

M

Didžiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoje ir Visoje Amerikoje

M. Devy
Telefonai Calumet 0644*06452117 So. State St

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedeliomis iki 1 vai. po pietų

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, 
tik žiūrėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. 
Musų krautuvė randasi prie State St., ne
toli 22 St., rytinėj pusėj gatvės, su dirfele 
iškaba ant viršaus musų naujo namo.

^XXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXZXJLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIX

H 
h
M

.M 
M 
M

r 
M 
c'. 
M

Brighton Purke IN-ios Gatvės Kol Jonijoj e
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
Direktoriai—Savininkai:

M. Kežas, .1. A. Krukas, S. Kinkas, A. Lapenas, J. Nakrošis, V. Mukavetskas, D. šemaitis

Company
urniTURL for
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Pasaulinė aukso ga
myba ir aukso 

atsarga
Pasaulinė aukso gamyba, nu

puolusi karo ir pokariniais me
tais, vėl pradeda atsigauti, nors 
dar nepasiekė prieš karinės ga
mybos normos, ką matome iš 
šios lentelės.
Metai:

(Milionais svarų sterlingų) 
1913 37,1 21,2 58,6 36,1 94j7
1915 38,6 22 60,6 35,8 96,4
1919 36.4 14,7 50,1 24,9 75
1922 29,8 14,8 44,6 20,9 65.5
1923 38,9 14,5 53,4 22,1 75,5
1926 42,3 15,2 57,5 24,5 82
1927 43,1 15.2 58,3 23,7 82

Kaip matome iš šių davinių, 
aukso gamyba tik padidėjo Tran- 
svale 2 nuoš. Bendrai sakant 
Transvale aukso gamyba, paly
ginant su prieškarine norma, 
padidėjo 16 nuoš., tuo metu kai 
kitose Britų imperijos žemėse 
aukso gamyba sumažėjo 30 nuoš. 
ir kitose šalyse irgi 30 nuoš. 
Čia reikia pastebėti, kad po ka
ro ir dar 1920 ir 1921 metais 
Ru sijoju nebuvo jokios aukso 
gamybos, o 1927 m. aukso ga
myba pasiekė jau 4 milionų sva
rų sterlingų vertės. Iš kitų ša
lių, kur aukso gamyba padidėjo, 
reikia paminėti Pietų Afrika (be 
Transvalės. irgi Gritų imperijos 
kolonija), kur aukso gamyba 
1910 m. buvo 2 milionų svarų 
sterlingų ir Kanada, kur aukso 
gamybos vertė pakilo nuo 3 mi
lionų svarų sterlingų (1923 m.).

1927 m. iš Britų imperijos iš
vežta aukso 28milionų sterlin
gų vertės, būtent:

—mm..........
• ■• • • f t

1) Amer. Jungtinės Valstijos 
836 mil. sv. st. (iš jų ižde — 
260 mil. sv. sterl. ir Federale 
Rpserve Bank — 576 mil. sva
rų sterlingų).

2) Anglijoje su dominijomis 
252 mil. svar. sterlingų.

3) Francuzijoje 220 milionų 
svarų, sterlingų.

4) Japonijoje 116 mil. svarų 
sterlingų.

5) Ispanijoje 103 milionų sv. 
sterlingų.

6) Argentinoje 93 mil. svarų 
sterlingų.

7) Vokietijoje 91 mil. svarų 
sterlingų.

Kaip matome iš davinių, 
Amerikos Jungt. Valstijos vie
nos turi beveik pusę visos pa
saulinės aukso atsargos.

Visi duomenys apie aukso 
gamybą, eksportą ir atsargą 
paimti iš Londono banko namų 
Samuel Mantagu 1928 m. leidi- 
nią*‘Annual Bullion Letter”.

Iš politikos lauko
REGISTRUOKITĖS SUBATOJ, 

RUGSĖJO 29 D.

Atsiminkite: turite būtinai' 
užsiregistruoti kaipo balsuoto
jas sekančią subatą, rugsėjo 29 
d. Visi turite registruotis, ne
žiūrint ar kas buvo pirmiau už-

“Cleveland, O. — Aš negalėdavau 
miegoti, bet dabar galiu miegoti per 
kiaurą naktį

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS 

pagelbėjo man. Mrs. E. Archer 
Pats bandyk tą šaunų vaistą ir pa-i 
matysi, kai jis jums pagelbės tik- i 
rai ir greitai. Jis yra geriausias 
vaistas blogam apetitui, sukietėji
mui, gasams ir galvos skaudėji
mams. Visose aptiekose.

sarga buvo:

(Už milioniis svarų sterlingų)
1) Argentinon
2) Amer. J. V.
3) Lenkijon
4) Vokietijon
5) Brazilijon
6) Rusijon
7) . Ispanijon
8) Šveicarijon
1928 m. sausio 1

6,6
5,7
4,7
3,5
1,8
1,6
1,5
1,3

d. aukso at-

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dant|

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 Wcst 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

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

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

NAUJIENOS, ČMca^o, IU.
* T ! llŲ |I r N.. \ 11 • v r.
siregistravęs ar ne. Visos pir
mesnės balsuotojų registraci
jos yra panaikintos. Viskas ei
na per nauja.

Kas dabar neužsiregistruos, 
negalės dalyvauti Suv. Valsti
jų prezidento rinkiniuose lap
kričio 6 d. šių metų. Užsiregis
truoti reikia ateiti pačiam as
meniškai į ( savo preclnkto re
gistracijos vietą subntoj, rug
sėjo 29 d. bile kada nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. Visi vyrai 
ir moterys, jauni ir seni, eiki
te užsiregistruoti kaipo balsuo
tojai, kad galėtumėt paduoti 
savo balsą ateinančiais svar
biais šios šalies rinkimais.

Al Smitho Lietuvių 
Komitetas.

—-IraokMabar ant magary
čių gražuolę.

žmona — terkšt savo vyrui 
j burną.

—O tu seni, tu gražuoles už
simanei! — ji nežinojo, jog 
esama papirosų vardu “Gra
žuolė.” ,

Taikos teisme.
Teisėjas (į kaltinamąjį): Na, 

dabar viskas paaiškėjo, kad 
tamsta tą šunybę padarei. Ar 
negraužia sąžinė?

Kaltinamasis (kasydamas pa
kaušį) : Graužia, bet tai tur 
būt ne sąžinė.
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JUOKAI
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Jvykis krautuvėje
Kaimietis įėjęs su savo žmo

na į krautuvę prisirinko įvairių 
prekių ir sako:

« Pirkit sau šildytuvą už .tF urmo kainą.C .J* l lengvi išmokėjimai, jei 
norima.

ITTjv peoples1 plumbing 
' & HEATING SUPPLY 

(’OMPANY 
490 Mihvaukce Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Haymarket 0075 ir 0076V - - - ---------

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei ntHhjHlte huvo mažą fotograflji) arba 
fotogrufljoa proof, | tai 1»um atkreiptu 
Hpeeialė atydu. Vilti lai Akai creit utHukonil. 

American Institute 
of Plastic and Pociai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg. J90 N. State St.

Telephone State 5156 > Chicago, III.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosį pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jį 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimtį minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mesi taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, Į 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

Gana švelnūs bile kam
♦ ♦ ♦ o vis dėlto

A IŠKUS, nepadailintas fakto pasaky- 
*** maa: ^Gana švelnūs bile kam, o 
vis dėlto jie patenkina.”

Jeigu jūs užsidegsite Chesterfieldą ir 
kritiškai jį rūkysite, jūs neatrasite nei

.--i iimiii^ i i i.........................     i,
‘ !

jie patenkina* 
krislelio šiurkštumo, liet tikrą švel
numą, su turiningu* sveiku kvapsniu.

Chesterfields patenkina, nebūdami 
šiurkštūs bei aštrūs. Jie yra švelnūs,' 
nebūdami nei uusistelbę, nei beskoniai.

MINDAUGIS Vai?EA^rs
GOODMAN TEATRE -

Art Institute, East Monroe at So. Parkway Pradžia 7:30 valandą vakare

Nedėlioję, 30 Rug'sčjo-Sept., 1928

%

t

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- • 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Afa Je by
I Pf>«ra»cd Co., Salt T,< mfe, U. S. A.

TEATRO SEZONO ATIDARYMO IŠKILMES. — Gražiausiam teatre pamatysim galingą XIII šimtme
čio Lietuvą. Iškilmingos karaliaus Mindaugio krikštijimo apeigos, dalyvaujant kryžiokams, vienuo
liams ir popiežiaus pasiuntiniui. Scenoje 100 žmonių, žibančiuose istoriškuose rūbuose. _ Tada prieš 
Lietuvos galybę drebėjo rusai, lenkai ir kryžiokai. Iš garbingos praeities pasisemsim spėkų kovai už 
Lietuvos gerovę. “Mindaugio” rolėj patsai J. Vaičkus. Aldonos — P. Tendžiulytė. — Teatras širdin
gai kviečia visus Chicagos ir apielinkių lietuvius rugsėjo 30 d. į Goodman teatrą. Vietos rezervuotos 

nuo 50 centų iki $2.20.

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir \

Kitus Vabalus

I



r NAUJIENOS, Chicago, M.' šeštadienis, rūgs. 29, 1928

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chkago, III.

Telephone Koosevelt 8500

Editer P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year oute’de of Chicago.
$8.09 per yeąr in Chicago.
8c. per copy._____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act pi 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje —* paštu:

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

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ...........—
Savaitei
Mineliui __________

Suvienytose Valstijose, na Chicago
je, paštu:

Metams .......... ..............
Pusei metų ............. ....
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ___

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams --------------------------- - $8.00
Pusei metų ________ ________ 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.50
1.50

8c 
18c 
75c

$7.00
8.50
1.75
1.25 

.75

KARININKŲ KONGRESAS PASMERKS KARĄ

Jau ne kartų mums teko minėti žymius įvairių ša
lių karininkus, kurie, pergyvenę pasaulio karo baiseny
bes, pasidarė karšti karo priešai ir pasaulio taikos skel
bėjai. Neseniai Liuksemburge įvyko ir tarptautinis di
džiojo karo dalyvių kongresas, kuris pasmerkė karų.

Tam kongresui (rūgs. 10 d.) pirmininkavo vokiečių 
generolas Saltenberg, o iš abiejų jo pusių stovėjo Ame
rikos generolas ir Anglijos pulkininkas, kaipo vice-pir- 
mininkai. Dalyvavo kongrese taipgi Francuos ir dauge
lio kitų šalių karo veteranai. Kongresas priėmė rezoliu
cijų, kurioje sakoma, kad visi valstybių ginčai privalo 
būt sprendžiami taikos keliu, o ne ginklo jėga. Ji bai
giasi tokiais žodžiais:

“Lai musų pralietas kraujas apvaisins dirvą, 
kurioj išaugs žmonių galingas solidarumo medis!” 
Pirma šitokias “nepatriotiškas” mintis skelbdavo 

tiktai socialistai ir neskaitlingi būreliai buržuazinių 
“pacifistų”, į kuriuos plačioji visuomenė žiūrėdavo, kaip 
į naivius “svajotojus”.

NEVYKĘS VARDAS

Lietuvos tautininkų valdžia, kaip žinoma, padarė 
daug pakeitimų valstybinio uriiversiteto tvarkoje ir da
vė jam “Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto” var
dų. Liaudininkų dienraštyje vienas rašytojas visai tei
singai pastebi, kad toks vardas universitetui netinka.

Vytautas buvo didis kariuomenės vadas ir gudrus 
politikas, bet jisai nėra nieku pasižymėjęs mokslo srity
je. Rašytojas sako:

“Vytauto nuopelnai yra dideli, bet vistik jis 
buvo beveik bemokslis, tad jo vardu padaryti moks
lo žyd»niui iškabų (?) visai netinka, kadangi daly
ko pavadinimas turi sutapti su turiniu.”
Daug tinkamiau, esu, butų pavadinti universitetų 

Kudirkos, Daukanto, Basanavičiaus, Griniaus, Būgos 
arba Jablonskio vardu.

KOVA STALINO SU TOMSKIU

Prieš Rusijos diktatorių Stalinų jau ėmė kelti gal
vų profsojuzų (bolševikiškų unijų) pirmininkas Tom- 
skis. Stalinas kaltina Tomskj, kad jo vedamos profesi
nės sųjungos drįsta kai kada pakritikuoti valdžių, pei
kia valdininkus ir rodo nepasitenkinimų esamųja tvar
ka. Diktatorius prigrasino represijomis net ir pačiam 
sųjungų pirmininkui.

Bet Tomskis jaučiasi irgi esųs nemenkas žmogus. Į 
Stalino grasinimus jisai atsako, kad komunistų partijos 
bosui nepavyksią taip lengvai apsidirbti su profsoju- 
za’s, kaip su Troekiu. Profsojuzuose suorganizuoti dar
bininkai kovosiu ir toliau su Stalino biurokratizmu, nes 
dėl nelemtos Stalino tvarkos visi darbininkų užkariavi
mai galį pražūti.

Vokiečių spauda sako, kad Stalinas dabar ketinus 
pakeisti Tomskį žvalgybininku Menžinskiu ir pavesti 
pastaramjam numalšinti “kramolą” profsojuzuose.

LIETUVOS KOMUNISTAI NUSIGYVENO

Mūsiškių “raudonųjų” spauda iki paskutinio laiko 
nė žodžiu neužsimindavo apie suirutę Lietuvos komu
nistų judėjime. Ji vis tvirtindavo, kad tenai viskas esu 
geriausioj tvarkoj, kad komunistai Lietuvoje ’ tai vie
ninteliai tikri kovotojai prieš fašizmų -— tik reikią jiems 
duoti aukų, tai greitai busiu su smetonininkais apsi
dirbta.

Prieš keletu dienų tečiaus “Laisvėje” pasirodė An- 
gariečio straipsnis, perspausdintas iš “Komunisto”, kur 
kalbama apie skaudžių “krizinę padėtį” Lietuvos Komu
nistų Partijoje: apie narių bėgimų iš partijos, apie va- 
dų stambias it* nusižengimus ir tipie organizuo-
tos opozicijos partijoje kovų prieš centro komitetų. Iš 
Lietuvos laikraščių dabar patiriame, kad Maskvoje sė- 
dintys Lietuvos komunistų vyriausieji generolai jau ne 
tik kelia aikštėn atskiras Lietuvos komunistų partijos 
ydas, bet konstatuoja visiškų jos pakrikimą ir suside- 
moralizavimų.

Tilžės komunistų “Balsas” sako, kad komunistai 
Lietuvoje pasirodė esu bailiai, kad jie nieko neveikių, 
tik kritikuoju savo vyriausius lyderius ir prikaišiojų 
jiems net t— provokacijas! Kaune esųs susidaręs opozi
cinis komitetas vardu “kolektyvo aktyvas”, kuris kurs
tąs partijos vadus prieš Maskvą, Kapsukų ir Angarietį 
ir skelbiąs šitokią baisią hereziją:

“Maskva duoda direktyvas, o mes kvailiai pra
vedant tai gyveniman!”
Maskva dabar deda desperatiškų pastangų tą su

irimą sulaikyti, ir jai gali, žinoma, dalinai tai pavykti. 
Atims opozicionieriams porcijas — ir “kramola” parti
joje bus nuslopinta. Bet kaip įkvėpti partijos nariams 
sveiką dvasią, kuomet jie yra susidemoralizavę? Kaip 
padaryti veiklia organizaciją, kuri yra perdėm suklerus 
ir kurios nariuose viešpatauja nusistatymas “sėdėk, 
kaip pelė po šluota susitraukus”? Tai yra tūkstantį kar
tų sunkesni uždaviniai, negu paplepėt, sėdint Maskvoje, 
apie “smulkiai-buęžuazinius nukrypimus”.

Atrodo, kad “neklaidingieji” Lietuvos komunistų 
generolai įstūmė savo buriutes į pelkę, iš kurios nebėra 
kaip išbristi. Jie apsiputoję keikė Lietuvos demokratinę 
valdžią, tikėdamiesi, kad šiai sugriuvus paims viršų 
bolševizmas. Bet vietoje bolševizmo atėjo tautininkų 
diktatūra, kuriai komunistai turėjo duoti duoklę savo 
krauju. Ir jau beveik dveji metai, kaip ta diktatūra' 
viešpatauja, o išganymo dar vis nematyt. Ar nuostabu,' 
kad tie, ką ant savo kailio gauna išmėginti “demokra-j 
tybės supuvimą”, dabar pagalinus, pradeda gvoltu rėk
ti prieš savo mokytojus? ----

Daugelis ĮJetuvos komunistų jau suprato, kad yra 
kvailybė pildyti Maskvos direktyvas ir dėl jų žudyti 
savo galvas, >r jie daugiaus nebenori duot save Anga-: 
riečiams ir Kapsukams mulkinti. Kurie dar nepraregė-l 
jo, tie neužilgio gal taip pat savo akis atmerks — ko 
jiems galima tiktai palinkėti!

prie ko- 
platinimo, 
kad juos 

Kiti areš- 
jie. raudo-

guli 
va.”

sau Kaune sklade ir pu-1 S

Kapsukas straipsnyje 
pasyvumo skelbėjus” sa- 

komunistų
“Prieš
ko, kad daugelis
Lietuvoje laikosi tokio nusista 
tymo: “sėdėk, ki 
šluota susiraukus”.

i?

Apžvalga
MARGUTIS” RENGIĄS

EKSKURSIJĄ

Rugsėjo 15 d. išėjo naujas 
“Margučio” numeris. P. Vana
gaitis jame praneša rengiąs 
ateinančiais metais linksmą ek
skursiją Lietuvon. Sako: “Gal 
sudarysime didelį būrį, tai visą 
laivą nusamdysime. Ot, butų 
puiku keliauti! Pirmas lietu
viškas laivas nerplauktų Atlan- 
tiko vandenyną!”

Bet ar tą lietuvišką laivą jau 
pradėjo statyti?

MICHELSONAS IŠVAŽIAVO
LIETUVON

“Keleivis” rašo, kad šią sa
vaitę išvažiavo Lietuvon senų 
savo tėvų aplankyti redaktorius 
drg. S. Michelsonas. Ketinąs 
tenai 
ko.

užtrukti apie mėnesi

DŽIAUGIASI

lai-

“Vienybė” džiaugiasi, 
Švedijos žmonės, girdi, 
kando socializmo”, nes paskuti
niuose rinkimuose socialistai 
prakišo dešimtį su viršum vie
tų.

O visgi socialdemokratai Šve
dijoje buvo ir pasiliko galin
giausia partija. Ji turi 90 at
stovų (ar daugiau), kuomet 
stipriausioji paskui ją buržua
zinė partija, konservatoriai, tu
ri tik 73 atstovus.

Socializmo Švedijoje dar ne
buvo, todėl ir “atsikąsti” jo ne
buvo galima. Pralaimėjimas 
keliolikos mandatų vienuose rin
kimuose dar nieko nereiškia.

kad 
atsi-

KATALIKŲ SUSIVIENYMO 
ORGANAS PIKTINASI 

“DRAUGU”

“Gar-L.K.K.S.A. organas, 
sus”, rašo:

“Del ‘Draugo’ nuolatinių 
puolimų Susiv. vadovybės ir 
jos žeminimo, dėl kėlimo or
ganizacijos narių tarpe neri- 

f mo—rezultatais teks pasida
lyti ne vien kluidinamieius, 

bet ir jų klaidintojams, at
jaus tą ir bendrai katalikų 
visuomenė ir jos reikalai.”

r

“Garsas” mano, kad byla, ku
rią viena Brooklyno kuopa iš
kėlė prieš katalikų Susivieny-

mą, tai—tik priemonė “kad 
vienus iš organizacijos viršūnių 
išėdus, o kitus įkėlus”. Girdi:

“Brooklyno byla greit at- S 
pultų, jei tik daugumos iš- == 
rinkti ir pastatyti Pildomojo 
Komiteto kai kurie nariai lik- ag 
tų pašalinti arba patys pasi- =£ 
šalintų.”
Taigi ir katalikų Susivieny- E 

mas turi savo rųšies “bolševi- =E 
kų”, kurie kelia suirutę organi- S 
zacijoje ir nori “išėsti” nepa- 
tinkamus jiems viršininkus. -į-

arešto pradeda taip nevyku
siai teisintis, kad iš revoliu
cionierių darosi savo kailio 
gynėjais. Toks begindamas 
savo kailį pradeda šmeižti 
komunistus ir žeminti tikrą 
revoliucionierių garbę. Vieni 
areštuoti, pagauti 
mnistų literatūros 
pradeda teisinti, 
kas tai pasamdė, 
tuoti, sakosi, kad
nas vėliavas kėlė už pinigus”. 
O ve ką “Balsas” pasakoja 

apie Kauno komunistų organi
zaciją;

“Sulygint su kitais rajo
nais Kaunas stovi daug že
miau, kaip kokybiniu, taip ir 
kiekybiniu atžvilgiu. Narių 
skaičius sumažėjo. Kauno ko
mitetas ir raikomas negyvi 
organai. Nėra abiejų organų 
sekretorių. Nėra stiprios 
rankos, kuri 
reikalinga. Kuopelės 
neveikia.
dalykais. Jos veda darbą, ku
ris turi žalingą charakterį. 
Ateina j posėdžius... kritikuo
ti musų organą, aiškinti, kad 
‘komitetas provokavo 1-ios 
gegužės šventę, kad musų or
ganus sudominti musų par
tijos eilių sumažinimu, o ne 
didinimu, Maskva duoda di
rektyvas, o mes kvailiai pra
vedant tai gyvenimam’

“Opozicionierių biaurios 
kampanijos prieš musų parti
ją negali jau iškęsti dori be- 
partyviai darbininkai... Kau
no organizacija labai blogai 
platina literatūrą. ‘Balsas’

v'

8

GAUTA “NAUJIENOS 
KAUNE

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

“Plačiai žinomo Amerikos 
lietuvių dienraščio ‘Naujienos’ 
pirmą syk po gruodžio per
versmo rugsėjo 4 d. gauta į 
‘Socialdemokrato’ redakciją 3 
numeriai iš rugpiučio 15, 16 
ir 17 dd.”
Bet “S.” nepatenkintas, kad 

tilpusios tuose numeriuose ži- 
ni ietuvos “negyvos”. De- 
fe, tame yra tiesos. Tečiaus— 
žinios iš kailinių butų dar ne 
gyvesnės.

DŽIAUGIASI, KAD “NAUJIE
NOS” EINA LIETUVON

Vienas populerus žurnalistas 
Lietuvoje, patyręs, kad “Nau
jienos” vėl eina Lietuvon, rašo 
“N.” redakcijai, žadėdamas 
siuntinėti joms žinių, ir sako:

“ ‘Naujienos’ buvo labai 
branginamos Lietuvoje ir da
bar daug žmonių jų ilgisi.”

IR “L. 2.” GAUNA 
NAUJIENAS”

Kaune einančios 
žinios” rašo, kad 
jau įleidžiamos 
perspausdina iš 
vienų straipsnelį.

“Lietuvos 
“Naujienos” 
Lietuvon, ir 
“Naujienų”

LIETUVOS KOMUNISTŲ
SUIRIMAS

Nėra 
mums dabar 

nieko 
Jos užsiima tuščiais

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pasta lyti garažai

$10 {mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavoiime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime j|. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kurj 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas

Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas
Į Į Abelnas pertaisymas

J Nau jas namas ir finansavimas 
Vardas .............................. ....................
Adresas .................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofinan ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telerh-.np Ave^iue ^71R

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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

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

W. J. Stankūno ;
Studija

3315 So. Halsted Street į 
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.
K >3K* / <-X' *»X Z4X »X <♦> >5P>‘

GYVENIMAS
Mlnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti 
Kopija - 10c

Užrašyk “Gyvenimų” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Li’etuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

įf!llllllllL»]llllllllllll>Jllllllli:lll^llllllllllll>Jlllllllllllll*lllllllllllll*Jlllllllllllll*]|||||||IIIIISIIIIIIIIIIII®lllllllllllliį

Atmetė r Kum
RADIO;

MES norime, kad jus išbandytumėt 
naująjį elektrikinį Atwater Kent 
40 savo namuose. Mes norime 

jums įrodyti, kad jus galite turėti tobulą 
radio už prieinamą kainą.

Jei kpetą užgirsite aiškų ir malonų 
balsą šio 1929 m. receiverio, pamatysite 
kaip lengva gauti kiekvieną stotį lengvu 
pasukimu vienos pilnai matomos lėkštu- 
kės — kuomet operavimas kainuoja tik 
menką dalį cento sudeginamos į valandą 
elektros — jus suprasite kodėl į kelis mė
nesius daugiau ketvirtadalio miliono šei-

mynų pasirinko Atwater Kent elektriki- 
nius setus — kodėl daugiau kaip 1,650,000 
šeimynų džiaugiasi ir giria Atvvater Kent.

Modelis 40 — geresnis elektrikinis se
tas dėl 1929 m. — tarnaus jums, be jokio 
kiapato, visų amžių! Jis yra padarytas 
gerai, dirbtuvėj išbandytas ir peržiūrėtas 
222 kartus. Dabar jus galite jį išbandyti 
savo namuose DYKAI — ir pajausti, tik
rąjį radio smagumų. Telefonuokit mums 
šiandie. Mes demonstruosime jums jūsų 
namuose, be jokių pareigų iš jūsų pusės.

a

šioje vietoje jau buvo mine- g 
ta, kad '“'garsusis” Z. Anga- &Į 
rietis “Komuniste” dejuoja dėl £ 
krizių Lietuvos Kompartijoje, ss: 
Dar aštriau rašo tuo pačiu 

klausimu komunistinis “tfata”, 
einąs Tilžėje. Jisai labai biau- 
risi pasireiškusiu Lietuvos ko- g 
munistų bailumu, patenkant 
jiems į policijos rankas. Sako: S

“Visa eilė

lleadquarters

Rodei 40 A. G sėt. For 
110*120 volt, 50-50 cycle 
alternating eurrent. Re- 
guires six A. C. tubes and one rectify- 
ing tube, $77 (without tubes).

Also Model 42 A. C. sėt with auto* 
matic line voltage regulator, $86, and 
Model 44, an extra-no wer fui seven-tubo 

A. C. sėt, $106. Battery sets, $49
I and $68 (lesa tubes and batteries).

77 -
(uul/iout tubet) 

k

"RADIO’3 
TRUEST VOICE* 

Atwater Kent Radio 
Speakers: Models E, 
E-2 E-3, šame ųuality, 

different in size 
cach $20.

Jos. F. Budrik,|
3417-21 So. Halsted Street Telefonas Boulevard

Krautuvė atdara vakarais ir nedėlioj iki 2 valandai po pietų

areštuotų po (3||||||||||||®I|IIIIIIII|MII||I|I||1II*B
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KALĖDŲ EKSKURSIJA

| LIETUVA
Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA
Gruodžio (December) 54$ dieną

iš New Yorko stačiai j Cherbourgą, • 

o iš ten gelžkeliu i Kaunu

PusŠeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
i'UI ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
I |j Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra

CHICAGOS 
ŽINIOS

Midland Bankas 
duos prizus

Lucky Savings kontestas prasi
dėjo rugsėjo 20 d.

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

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

Lithuanian Dept.
346 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

leisite ilgus žiemos vakarus Riminių ir draugų būryje. 
Ekskursijų veda žinomasis visuomenes darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis

Kas paskatinus taupi nimą ir 
kad supažindinus Chicagos 
pietvakarių dalies gyventojus su 
įvairių bankiniu patarnavimu, 
kurį teikia Midland National 
Bank, tas bankas (Archer Avė. 
ir Sacramento) nesenai paskel
bė planus Lucky Savings kon- 
testui.

Dvidešimt penki dailus ir 
naudingi namams dalykai, kurie 
yra išdėstyti banko salėje, bus 
išdalinti tiems, kurie gaus kon- 
testo laimėtojų biletus spalių 
mėn. 20 dienos vakare; taip pa
reiškė banko prezidentas, p. H. 
F. Wuehrmann.

stovumu. Musų turtas šiandien 
viršija $1,400,000.

“Mes didžiuojamės šiuo augi
mu, kadangi tikime, jogei tai 
pateisiną nusistatymą, kurį pa
dėjo pačioje pradžioje musų 
banko pamatau direktoriai — 
būtent, mandagų patarnavimą 
ir nuoširdų rūpinimąsi musų 
klijentų labu.

“O, be to, musų banko įrengi
mas yra padarytas sulig pasku
tinės dienos reikalavimais. Pas- 
kutiniausios mados apsaugos į- 
rengimai reiškiasi musų masivė- 
se saugiose šėpose. Naujai iš
rasta taupinimų registravimui 
mašina užrekorduoja taip kostu- 
merio knygutę, kaip banko led- 
žerį kartu, ir tuo budu apsau
go taip klijentą, kaip banką nuo 
klaidų. Mes galime leisti per 
savo rankas bondsus, morgičius, 
real estate ir apdraudą pagalba 
Midland National Company, ku
ri visa yra rankose šio banko 
šėrininkų ir kuri veikia kaip at
skiras Midland National Banko 
departamentas.

naudodami šio Lucky Savings 
kontesto proga, kviečiame visus 
atsilankyti į musų banką ir ap
žiūrėti visus musų įrengimus ir 
tarnybos budus.

“žmogus, turintis banke pi
nigų, yra vadinamas laimingas 
(lucky), nes jis visuomet turi 
reikalingų pinigų parankyje. 
šiame konteste taupingi žmo
nės gali tikėtis dvigubo giliuko 
(luck) laimėdami dar prizą.”

Platina Roosevelt kelią
Tapo įsakyti pradėti darbą 

platinimui Boosevclt Koad sek
cijoj tarp Ogden avė. ir Rock- 
well st. Gatve ties ta vieta bus 
padaryta 76 pėdų platumo.

Dar bomba sprogo

“Kadangi mes esame taip ge
rai organizuoti, tai mes, pasi-

Boinbos sprogimas apardė 
saliuną ir pakratė du statomu 
trobesiu. Nuostoliai, padaryti 
bombos sprogimo, siekia tūks
tančius dolerių. Saliunas randa
si adresu 1637 WenMworth avė. 
Bomba sprogo vakar 4 v. ryte.

Apšildymo Įtaisai, Kurie Apšildo 
Prisirengk Prie Šalto Oro 

Švari, Sveika Šiluma

Sutaupyki! Pusę Ant Jūsų Anglių Bilos 
Karštu Vandeniu Ar Garu. Apšildymas *

Dykai 
Apskaitliavimas

Dykai Įrankiai
Jei norite patys šilu

mą jsivesti
Musų inžinieriai paro
dys kaip reikia daryti 
ir lengviausiu budu, kad 
pagelbėjus jums sutau
pyti kiekvieną dolerį 
ant apšildymo.
Speciali bargenai ant 
plumbingo reikmenų.
Išdirbėjų išpardavimas 
maudynių, sinkių, skal
byklų.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki K — nedaliomis iki pietų 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Kontestas prasidėjo 20 d. rug
sėjo. Nuo to laiko iki spalių 20 
dienos bus duodami tikėtai, tei
kiantys galimybės laimėti pri
zus, kiekvieną kartą, kai taps 
banke padėtas depozitas sumoje 
vieno dolerio ar daugiau. Asme
nys, kurie atidarys šiame banke 
taupinimo atskaitas (savings 
accounts) laike kontesto gaus 
mažas, bačkos pavidalo, banke- 
les apart to, kad jie turės tokių 
jau progų laimėti prizus, kaip 
ir kiti. Kiekviename šių banke
lių bus įdėta suma pinigų nuo 
25 centų iki $10. Viso labo bus 
išdalinta prizų sumoje apie 
$1,200.

šis kontestas tapo paskelbtas 
ta mintimi, kad paskatinus žmo- 

: nes taupinti ir tuo pačiu laiku 
parodyti Chicagos pietvakarių 
dalies gyventojams, kaip puikiai

I Midland bankas yra įrengtas, 
kad atlikus kiekvieną šių dienų 
bankinį patarnavimą. Midland 
banko prezidentas, atidaryda
mas kontestą pareiškė: “Mes 
galime teikti lygiai tokio patar
navimo čia pat, pietvakarių mie
sto dalyje, kokio tik gali teikti 
vidurmiesčio bankai.

“Stebėtino augimo parodė 
Midland National Bank nuo to 
laiko, kai jis tapo suorganizuo
tas pagal išduotą Suv. Valsti
jų čarterį vasario mėn. 1927 m. 
šis augimas daugiau negu patei
sina biznio pastangas tų žmo
nių, kurie organizavo Midland 
National Banką tame, kad jie 
parinko bankui šią strategišką 
vietą.

“Nuo to laiko, kai mes persi
kėlėme į naują ir erdvingą savo

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mVifrORAflHO

A M HrtUM

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

MALT TONIC'O
arba

Fll Extra Pale Alaus

Prasidės žvejoti laikai
9

Sezonas meškerioti parkų 
ežerėliuose prasidės 1 d. spalio 
mėnesio. Meškerioti galima bus 
iš parko laivelių. Nuo krantų 
meškerioti nevalia.

Jau surinkta $110,000

Nuken tėjusiems dėl audros 
Floridoj chicagiečiai jau su
rinko $110.140. Chicagos kvota 
tam tikslui esanti $300,000.

Į ■ ■ ----------------------  --------- --------- __

PRISIRENGKITE!
žiema jau nebetoli. Artinasi ir šalčiai. Tai yra 
neišventiniausias dalykas, kokį tik mes žinome. 
Verčiau tad prisirengkite ir dabar patelefonuo
kite mums savo užsakymą anglių ar koksų, kol 
pristatymo sąlygos yra dar geros ir kol galime 
užtikrinti greitą patarnavimą. Musų kuras yra 
pilnai gvarantuotas — jis turi jus patenkinti, 
arba mes atsiimsime jį ir sugrąžinsime jums 
pinigus.

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(gnsmgrs (ompany 
felgte'ižlMm COAL- COKE- ICE 

I moo yiMr/ BUILDING MATERIAL

trobesį, tas banko augimas pa
sirodė dagi žymesnis, negu pra
džioje. Mes pradėjome biznį su 
suma $50,000 depozitų, o dabar 
visų musų depozitų suma vir
šija $1,200,000; ši suma reiš
kia 6,500 žmonių pasitikėjimą 
musų įstaigos tvirtumu ir pa-

Jis ’ yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba 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 Harbųr 1627

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonoms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir ’ užsisenš- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
eiraies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
telkia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
35 So. Dearbom Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto anksto. Vyrų 
priėmimo kambarye 608,—Moterų 608. Ot.* 
■o valandos kasdien nuo 10 ryto iki S va* 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
p)et. PanedSlyf, Beredoj Ir Subatoj nuo 10 
ryto iki b valandai vakare. )
Dvidešimtimi nenki metai tam* name

oss
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj “Mindaugis” 
scenoje

Rytoj vakare Goodman teat
re statoma scenoje “Mindau
gis,” istoriška penkių veiksmų 
tragedija. Vaidinimas prasidės 
7:30 valandų vakaro.

Š| veikalų stato scenoje p. 
Vaičkaus teatras.

Goodman teatras randasi 
prie East Monroe st. ir South

V*-‘"“r .—H'— t*

Parkway.
Tai bus pirmas Chicagoje 

vaidinimas šį sezonų.
Įdomu bus pamatyti tiek 

pats veikalas, tiek pirmas pasi- 
odymas p. Vaičkaus teatro šj 

sezonų. Patartina juo skaitiln- 
giau atsilankyti pažiūrėti vai
dinimo. — Reporteris.

Bridgeportas
Prašoma atsišaukti

UTAtrJUDITOS, Chicago,
j Ilį»*‘"'.i "i, i .... ............ .

Bridgeportas
Grybai; čiortas; kas yra 

katalikas.

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

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR 

C0MPANY

Pataisymai dėl

. VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ ■ 

. ir , 
GAZO PEČIŲ

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR

COMPANY-

P-nios Krasauskie
nės koncertas

Trečiadienyje, spalių mėn. 24 
dienų, Lietuvių Auditorijoje į- 
vyks p-nios Krasauskienės kon
certas.

Tai bus koncertas ne žvaig
ždės. atvežtos iŠ užu devynių 
žemių, devynių marių, bet dai- 
ninkės, kuri gimė Chicagoj, 
augo čia, mokinosi Chicagos 
mokyklose ir užaugo tarp mu
sų.

Tai bus koncertas Chicagos 
lietuvių dainininkės, kuri nie
kuomet neatsisakė padainuot i 
jokiai draugystei, jokiam pa
rengimui, jeigu tik apystovos
leido.
Tai bus koncertas dainininkės, 

kurį klausimų: “O kiek jus 
man užmokėsite, ar užtikrinsi t 
mokestį?” statė paskutinėj vie
toj. I

Tie, kurie ruošė parengimus; 
tie, kurie kvietė p. Krasauskie
ne dainuoti, paįvairinti jų pa
rengimus, manau, patvirtins 
mano žodžius.

Dabar rengiamas koncertas 
p-nios Krasauskienės. Tikiu, 
kad Chicagos lietuviai visų jos 
triūsą, aukautą lietuviams at
mins ir neusmirš, kad p. Kra
sauskienės koncertas bus tre- 
čiadienyj, spalių 21 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street. — Reporteris.

Brighton Park
Išgabentas ligoninėn — Cook 

County Hospital — Jonas Les- 
kauskas, 59 metų, gyv. 161? 
So. Washtena\v avė. — Rep.

Neužmirškite
pasukti laikrodžių strėlas vieną 

valandą atgal.
šeštadienio naktį, dvyliktą 

valandą, baigiasi “Daylight Sa- 
ving Time”. Taigi laikrodžių 
strėles turi būti pasuktos atgal 
vieną valandą.

Jūsų Pirmas 
Depozitas

Dalinio Mokėjimo Bono sąskaiton šia
me banke, padarys jus daliniu savininku 
6% Real Estate Pirmo Morgičiaus Bono.

Kiekvienas sekamas depozitas pasku
bins jus prie pilnos bono savininkystės.

Taupymas pinjgų tuo yra padaromas 
lengvas ir pelningas — pradėk sąskaitą 
šiandie.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, III.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Gatvėje ties namais 7358 So. 
Normai avė. mirė lietuvis. Jo 
kūnas paimtas p. Mažeikos lai
dotuvių įstaigon, 3319 Auburn 
avė.

Miręs gatvėje žmogus bus 
apie 55 arba 60 metų amžiaus. 
Apsigyveno jisai name adresu 
3758 So. Normai avė. kokia sa
vaitė laiko atgal. Sirguliavo. 
Chicagoje, nužiūrima, gyvenęs 
nesenai. Dirbo, regis, Santa Fe 
geležinkeliui.

Išrodo, kad žmogus atvažia
vęs iš mainų. Jis — lietuvis. 
Kairės rankos nikštis ir Sma
liukas (smilius) pirštai nutrau
kti. Nykščio nutrauktas vienas 
sąnarys, o Smaliuko du sąna
riai. Pavardė nežinoma, lik 
vardu vadindavus “Čalis.”

Kas manytų, kad iš aukščiau 
nurodytų menkų žymių gali 
mirusį pažinti, tai malonės su
sižinoti su p. Mažeika. Nepa
žįstamasis mirė rugsėjo 26 die
nų. —Reporteris.

Cicero

A. a. Jonas Petrulionis.

Mes. Cicero lietuviai, neteko
me dar vieno piliečio. Gaila ir 
nesmagu. Bet ką padarysi: mir
tis skina vieną po kito, nežiū
rint ar senas ar jaunas, didelis 
ar mažas, turčius ar vargšas. 
Nuo mirties atsipirkti nei vie
nas negalėjo ir negalės. Mes tai 
žinome visi. Rodosi, kad nerei
kėtų apie tai ir kalbėti. Bet da
bar mirtis pakirto žmogų taip 
neteisingai, neatsižvelgdama į jo 
siekinius, tai ne laiku.

Labai mažai yra žmonių, ku
rie turi savo gyvenime reikalus 
sutvarkę ir laukia mirties. Kiek
vienas iš musų sakome: paspė
siu, aš dar nemirsiu šiandien. 
Ir a. a. Jonas Petrulionis nesiti
kėjo mirties.

Pirm poros metų jisai pergy
veno audringas dienas. Pergy
veno jas, pradėjo gyventi nau
ją gyvenimą ir nei nemanė, kad 
jį ištiks toki netikėtina mirtis.

A.a. Petrulionis buvo darbš
tus žmogus, gabus. Atvažiavęs 
iš Lietuvos, jisai greitai išmoko 
anglų kalbos ir amato ir dirbo 
per dešimtį metų Western Elec-j 
tric kompanijai kaip “tool ma- 
ker.” Tas amatas sekėsi jam. 
Bet bėda buvo, kad šeimininia- 
me gyvenime jisai nebuvo taip 
laimingas, kad jo šeimininis gy
venimas tapo sugriautas. Ir jei 
ne pagalba jo švogerio, p. Kor
sako, tai gal Petrulionis nebūtų 
įstengęs pakelti gyvenimo naš
tos. Ačiū p. Korsakui, Jonas 
Petrulionis atsigriebė, pradėjo 
gyvenimą išnaujo. Ir šiandien, 
Petrulioniui mirus, jo maža duk
relė bus geriau aprūpinta, ne 
kad pirmiau. P-nai Korsakai mo-

Tfiu! Kad tu kur sušaltum... 
Kiek to bereikalingo trobelio. O 
grybų vis tiek neturime. Ir kas 
kaltas?

Džimiui išvažiuojant grybau
ti, mama įsakė negrybauti su
mos laiku. Bet kur tau Džimis 
klausys! Anot jo “durnos bo
bos” burtu tai tik vaikus gali 
“fulyti”, o ne Džimį. Bet Dži
mis žinojo ir žino, kad biesas ne 
išmislas. Nedėlios įvykis dar la
biau jį įtikino. Ir štai jums 
faktai.

Sekmadienyje Džimis ir pilie
tis T-tis, susėdę į Džimio fordu- 
k$> anksti rytą išvažiavo gry
bauti, kad sugryžus ant sumos. 
Grybų randa, tik spėk rinkti. 
Prisikimšę ne mažą maišą gry
bų, jie susėda į forduką ir sku
ta Bridgeporto linkui.

Kadangi nedėlios rytas buvo 
vėsus, tai musų piliečiai sustojo 
prie kapinių pas pažįstamą 
krautuvininką pasišildyti. Išme
ta po vieną, po kitą pastiprinan
čios, sušila, na, ir vėl susėda 
prie grybų. Ir vėl važiuoja.

Dar sustoja pas vieną pažįs
tamą ant Morganstričio, o iš čia 
drožia tiesiai pas mamą su pil
nu grybų maišu.

Parvažiavo. Mama visų pir
ma užpiovė peklos, kad pasistip
rinę parvažiavo ir dar kad pavė
lavo ant sumos. O vėliau atri
ša maišą su grybais.

Bet kaip nusistebėjo mama 
ir net pats T-tis, kai pamatė, 
kad vietoj grybų, maiše kopust- 
galvių lapai ir kitokios atma
tos!

Dabar klausimas: kieno čia 
darbas, jeigu ne čiorto?

Pilietis T-tis juk nebuvo gir
tas. Be to, jis pats rinko gry
bus ir savo locna ranka kimšo 
juos į maišą. Pats ir užrišo mai
šą. Kaip jie galėjo virsti kopūs
tų lapais? Aišku, kad čia buvo 
ne kieno kito, kaip tik čiorto 
darbas.

Kas yra katalikas
Kadangi “Draugo” 223-ine 

numeryje “profesorius” J. Vai
tkevičius aiškina, kas yra ka
talikas, o “Naujienose” tūlas 
“Lietuvis” dar* plačiau kalba 
taip pat apie katalikus ir nė 
vienas nepaduoda faktų, lai aš, 
kaip geras katalikas (o kad esu 
katalikas, pasirodys žemiau) 
nuo pat gimimo dienos, laikau 
sau už pareigą parodyti, kas 
yra katalikas. Iš suminėtų aukš- 
čiau debatorių kalbos aš su
pratau, kad nei vienas jų nėra 
Bridgeporto pilietis. Ir todėl 
jiems abiems klausimas: kas 
katalikas? išrodo painus. Ir 
tam klausimui “išrišti” jie pa
švenčia net špaltas laikraščio 
popieros.

Bet pas mumis ant Bridge
porto tas klausimas lengvai ri
šamas. Sutikite bile Bridgepor
to pilietį (krikščionį demokra
tą), na, kad ir kokį biznierį

m
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džiui, “profesorius” Vaitkevi
čius, “Lietuvis”, jūsų Raulas 
ir, pagalios, visas lietuviškai 
kalbantis Bridgeportas.

Taigi, imu drąsos spręsti, 
kad mano prirodymas, kas yra 
katalikas, bus labai aiškus ir 
ntbereikalaus daugiau aiškini
mų. Tad šiuo galėtumėm ir už
baigti ginčų. — Raulas.

Cicero

Atsišaukimas į Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Draugystę.

Gerbiamieji VyHj ir Moterų 
Apšvietos Draugystės nariai! 
Aš, žemiau pasirašęs, kviečiu 
'jumis į sekantį susirinkimą šio 
menesio 30 diena, t. y. ateinantį 
sekmadienį, 1-mų valandą po

Dalykas yra tokis. Aš per ne
apsižiūrėjimų užsilikau su mė
nesiniais mokesčiais draugijai. 
Pasijutau, kad jau šeštais mė
nuo. Bet kaip tik šeštame mė
nesyje susirinkimas neįvyko, 
taigi negalėjau užsimokėti. 
Septintame mėnesyje, pats ne
galėdamas būti susirinkime, pa
likau kitam tos draugystės na-! 
riui, idant jis užmokėtų mokes
tį už mane. Bet jam atėjus už
mokėti mano mokestį, iš jo tos 
inokesties nepriimta, paaiškin
ta, kad aš jau išbrauktas, kad 
be manęs paties negalima mo
kestis priimti. Taip man paaiš
kino pavaduotojas.

Aštunto mėnesio susirinkime 
buvau aš pats. Nors ilgai svar
stė mano bylų, vienok negalė
jo išspręsti, paliko ją. sekan
čiam susirinkimui rugsėjo 30 
dieną.

Žinoma, kai kurie pasakys: 
na, ir kas čia lokio, kad tas ar
ba kitas narys užsiliko su mo
kesčiais; tuo draugystei nieko 
bloga nepadarė, ir jeigu jisai 
nori priklausyti draugystei to
liau ir užsimoka kas jam pride
ra užsimokėti, tai kodėl jį 
priimti atgal. Taip ir man 
(losi.

ne
rū

kąs
bus

Bet taip nėra, čia yra 
nors svarbesnio. O tų, kas 
svarbesnio, išgirsite susirinki- 

Taigi bukite susirinkime.
— J. Adomaitis.

me.

Viekšniečių Kliubas

’ViekŠn iečių kliubas kviečia 
visus viekšniečius atsilankyti į 
kliubo susirinkimą rugpiučio 30 
dienų kaip 1 vai. po pietų. Su
sirinkimas įvyks Lauryno sve
tainėje, 4601 So. Paulina st.

Bus svarbių svarstymų kas 
link Lietuvos ir ką daryti su 
Viekšniais, kaip pagelbėti 
broliams Viekšniuose, 
laukia musų atsiliepimo.

Visi viekšniečiai, kurie

musų 
kurie

šeštadienis, rūgs. 29, 19?8.

kės ją globoti.

Baigdamas tariu: ilsėkis am
žinoj ramybėj.

—Darbo Draugas.

nuo Morgan stričio, ir paklaft- 
skit, kas yra katalikas. O jis 
jums nei valandėlės nemislyda- 
mas atsakys: kas tik kalba lie
tuviškai, tas ir katalikas, pavyz

myli
te Viekšnius ir norite stoti į tą 
naudingai manantį kliubą, pri
bukto sekmadienyje, įstokite 
kliuban ir padėkite veikti tų 
išmintingą if kultūringa darbą 
Viekšniuose.
Viekšniečių Kliubo raštininkas.

Su Prizais ŠOKIAI Su Prizais
Parengtas per

D. L. K. Keistutis Draugystę 
Subatoj, Rugsėjo 29 d., 1928 

MELDAŽIO SALĖJ
2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c

PRIZAI: 1-mas, ant rankos nešiojamas laikrodėlis, $25.00 vertės. 2-ras 
Guitaras, $15.00 vertės. 3-čias, Lietsargis, $10.00 vertės. 4-tas 
Rašomoji Plunksna, $7.00 vertės. Kiti prizai verčios $50.00.

RENGIA JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKAS KLIUBAS

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 30 d., 1928-
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7 valandą vakaro Įžanga ypatai 50c

Kviečia visus be skirtumo atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie 
geros muzikos. Atsilankiusieji visi bus užganėdinti ant minėto Rudeninio 
Baliaus. Komisija stengsis užg-ančdinti visa publika.

Kviečia KOMITETAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
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 išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu 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 BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 101b, 1018. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

NAMŲ SAVININKAMS ŽINOTINAI

Rudeninis Išpardavimas
Jeigu noH sutaupyti pinigų pirkime paintų, varni- 
šių, brušių ir Wall popierių—ateikite ir matykite 
mane. Prekės garantuotos ir sekamomis kainomis:

Dutch Boy White Lead per 100...............$11.88
Oil ir Lineseed Oil ............... .98
Varnish $1.00 už galioną ir daugiau.
Taipgi užlaikome aukštos rųšies enamals ir 

flat paint.

SAMVEL HELMAN
1421 So. Halsted Street, Tel. Canal 5063

•

Roselando ir apielinkės lietuviams

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTA§

perkėlė savo dentisterijos ofisą naujon vieton, 
į nuosavą namą

30 East lllth St., kampas Wabash Av.
Telefonas Pullman 0856

Bus teikiamas kuopilniausias patarnavimas: gasas 
X-Ray ir t. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. vakare,
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 vai. dienos

TEATRAS-KONCERTAS-ŠOKIAI
t

Rengia Lietuvių Keistučio Pašelpinis Kliubas

Nedėlioj, Spalio-October 7 d., 1928
LIETUVIŲ AUDITORIUM SVETAINĖJE

3133 South Halsted Street

Pradžia lygiai 6 vai. vakare Įžanga 75 lentai ypatai

Kas nori turėti gerus laikus (good time), tegul nepamiršta šio vakaro. Bus per
statyta scenoje graži ir trumpa komedija “Pinigėliai”. Koncertinė dalis programo irgi 
bus gera. Artistas Urbaitis, kuris grajina piuklu, jau išsigalando piuklų ir yra pasi
rengęs pagrajinti. Taipgi talentingas monologų sakytojas pasakys daug naujo. Bus 
dainų ir dar kai kas extra. Po programo bus užkandžiai, gėrimai ir šokiai, griežiant 
p. J. Balako orchestrai.

įžanga 75 centai ypatai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komiteto pradėjo turnamentą 
su pirmu '“draivu”. f

Turnamento rezultatai
“Kliubo čempionato” laimėto

jai: Dr. S. Naikelis išėjo su že
miausiu score 88-84—172 kir-

Dainininkas Juozas 
Ribokas išgijo

Balsas esąs geram stovyj

Visiems gerai žinomas ir pla
čiai Chicagos lietuviams pažįs
tamas, dainininkas Juoz. Ribo
kas, gyvenąs Brighton Parke, 
kuris per tris mėnesius sunkiai

čiais ir liko šių metų kliubo 
čempionu. Dr. P. Zalatorius— 
Runner-up su 100-89—198 kir
čiais. Lošiama *?uvo “Medai 
36 holes”.

“Pre.siūviK’s Trophy” laimė
tojai: p. G. Šukys išėjo laimė
toju su 56 kirčiais, p. G. Sko- 
by—Runer-up su 58 kirčiais. 
Pirmu šios trofijos laimėtoju 
buvo p. J. C. Mileris ir adv.

holes laimėjo p. J. Strazdas 
su 140 kirčių. P. G. Skoby ant
ras su 150 kirčių. A. K. Menas 
kaipo “pro” nedalyvauja kliubo 
čempionate, tiktai “Handicap” 
lošime. Jo score 79-78—157 
kirčiai.

Reikia pastebėti, kad visi 
kontestantai lošė su draugingu 
entuziazmu, bet bandė daryti 
mažiausj score, nes “Handicap” 
proporcionališkai sulygina lošė
jus ir atsiranda didelė kompe
ticija.—-Golfo Reporteris^

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas atsibus Rugsėjo 30 d., 1928, 
K. Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockvvell St. Susirink imąs prasidės 
kaip 1 valandą po pietų. Malonė
kite visi atsilankyti, nes darbinin
ko h reikia išrinkti ateinančiam kon
certui, kuris jvyks Spalio 14 d.

— J. B.

Kun. M. X. Mockaus paskutinė 
prakalba nedėlios ryte, ateinant) 
sekmadienį, 30 d. Rugsėlo (Sept.), 
nuo 9:80 vai. ryto, Mildos svetai
nėj, 3140 So. Halsted St. Mockus

Lietuves Akušeres

Golden Star

Phon/y Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

kalbės temoje: “Veidmainiška 
Krikščionybė ir Girtuoklybė”. Pra
kalbas rengia Liet. laisvamanių 
kuopa. Bus tikrai šventa prakal
ba. Ateikite visi ant užbaigtuvių.

Kviečia Komitetas

PRANEŠU visiems savo draugams 
ir rėmėjams, kad aš sugrįžau | sa
vo senąją duonos kepyklą, kuri ran
dasi po numerių 4550 So. Wood St. 
ir žadu perkelti j parankesnę vietą 
ant kampo 1800 W. 46th St. Už- 
kvieČiu visus atsilankyti pas mane, 
o aš jums iš savo ppsės patarnau
siu kuonogeriausia. Su pagarba

F. URBELIS

Lietuviai Daktarai

Įvairus Gydytojai
GYDO 

Kraujo; odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland A Ve.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL 0464

r.

A

J

sirgo, labar visiškai išgijo ir 
vėl sugrįžo prie savo nuolatinio 
užsiėmimo.

P-as Ribokas buvo gan nusi
minęs delei savo balso, kuriam 
gręsė pavojus, nes sirgęs plau-

Jurgelionis—Runner-up. Reika
laujama 3 metų iš eilės laimė
ti, kad trofija pasiliktų laimė
tojo nuosovybę. Lošiama “Han- 
dicap 18 holes” kasmetas.

“Blind Bogey” laimėtojai: Dr.
čių liga, iš priežasties persišal- Zalatoris laimėjo su score 84, 
dymo. Tačiaus prof. Carboni,1 handicaps 16. Dr. Naikelis 
pas kurį p. Ribokas ima daina-1 antras su score 84, handicaps 
vimo lekcijas, užtikrino, kad(4. Del lygaus score padaryta 
balsas esąs puikiame stovyje ir.“play off”. Lošta buvo 18 holes 
nieko nuo minėtos ligos nenu- prieš piet. “Bogey” buvo 75— 
kentėjęs. 85, “Blind” numeris buvo 85,

Juozapas Ribokas turi labai 
gražų ir jautrų tenoro l>alsą ir 
simpatišką asmenybę. Linkėti
na jam tiktai laimingai lavintis
savo pasiriktoj dainos meno 
srityje, o lietuvių visuomenė 
ateityje tikrai galės jo asme
nyje susilaukti talentingą ar
tistą—Kep.

kurį laikė slaptybėj nuo kon
testantų Dr. Karalius kailio 
Kliubo prezidentas.

Visos dienos Handicap 36 
__ <

Kuh. M. X. Mockaus

Pereitą nedėldienį, rugsėjo 28 
d., Golden Star jaukto besbo- 
lo lošis su .Ingleside A. C. jauk
tu neįvyko. Ingleside A. C. 
jauktas dėl kokių tai priežas
čių nepasirodė

Rytoj Golden Star jauktas 
loš besbolą su Morgan Park 
Boosters jauktu. Morgan Par
ke 3 vai. i>o pietų. Lošimo vie
ta—111 St., apie du blokai į va
karus nūs Vincennes Avė, prie 
mokyklos, šis Golden Star bos- 
bolo lošis, tur būt, bus paskuti
nis šiame sezone.—N.

PRANEŠIMAI

SPORTAS

Iš Golfo turnamento

Liet. Golfo Kliubo metinis 
golfo turnamentas įvyko perei
tą nedėldienį naujame “Pipe 
O’Peace” kliube. Čia links yra 
sunkios lošti, bet kontestantai 
buvo pilnai patenkinti jų pato
gumu. Nors turnamenutas bu
vo neskaitlingas, bet tvarkus, 
taisykliškai ir teisingai lošia
mas. Kaip 9 vai. ryto nuo pir
mos “Tee” kontestantų “four- 
somes” tvarkiai pradėjo lašimą. 
Dr. Naikelis kaipo pirm. Golfo

Paskutinė prakalba Nedėlios ryte. 
Kalbės temoj: “Veidmainiška Krikš
čionybė ir Girtuoklybė.*’

Atyda Mildos Teatro B-vės 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už šėrę. Siame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia, propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propoziciją.

Ateidamas stisirinkiman būtinai 
atsinešk savo šCrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumCt į šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susiriu- 
kimas.-—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

šioje temoj prakalbas rengia Lais
vamanių kuopa ateinanti Sekmadieni, 
30 d. Rugsėjo (Sept.), 1928 m., nuo 
9:30 vai. iš ryto, Mildos svetainėj, 
3110 So. Halsted St. Ateikite visi, 
nes tai bus pirma Mockaus prakalba 
toj temoj. Tikrai šventa prakalba. 
Lėšų padengimui įžanga 26 centai.

North Side. — Lietuvių Ameri
kos Politikos Kliubo ant North 
West Side svarbus susirinkimas 
įvyks pirmadieny, Spalio 1 d., vie
tinės parapijos salėje, 1644 Wa- 
bansia Avė., 8 vai. vak.

Prašomi kliubo nariai-rės skait
lingai susirinkti, nes besiartinant 
Prezidento rinkimams, bus plačiai 
aiškinama politika.

Turėsime gabių kalbėtojų iš De
mokratų ir Republikonų partijų. Ne
esantieji kliubo nariai-rės taipgi 
kviečiami ateiti. ' — Valdyba

Graborlai

Viriui Universal 
Stato Bank

I

Moterys ir mergi
nos kreipkitis su 

reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Vietoj? 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prie! gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
maa, dar ir ki- 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakaro.

Akių Gydytojai
Tel. Victm- 6279

DR. G. SERNER

Liotavis Alkią Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandai vatai*

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea^ f>?*l South Albany Avenue 
Tel Prospect 1980 

Valandos 2-4, 0-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. 1IERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chronilkas ligai 
2fru, moterų ir vaikų nagai nauįau 

us metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietą I) 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro
* Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai Šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Educational
___________Mokyklos

“greitai ir pigiai
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
cnygvedystės, stenografijos, ir kitą 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus mo
lus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsfrne įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žvmiai pagerinsite, kai busi
te a bei n ai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
5 Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S«. Halated St.. Chicago, IU.

Phone Canal 6222 ___

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Moplevrood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*
Rea, 8201 Sc^th Wallace Street

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

Tol. Konwood 5107 
Valandos

nuo 5 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart ivvntadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Arteslan Aveatie 
Phone Prospect 6659 

‘ Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicavo. !U.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 
. 1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 luboi 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyrišką Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay

MlBcellaneous
Įvairąs

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

Be*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th, St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Eesidence Tel. Fairfaz 6858

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais *
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ii 

Pitnyčios

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Sjtogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Al. Smitho Lietuviai 
Rėmėjai Kviečiami Į 

Sherman Hotelį
Kas tik gali, kiekvienas Lietuvis, 

vyrai ar moteris, kurie norėtų šiuo 
ar tuo prisidėti prie išrinkimo žmo
nių kandidato Al. Smitho i Suv. 
Valstijų prezidentus, yra kviečiami 
atsilankyti panedėlį, Spalių 1 d. i 
Al. Smitho Lietuvių Kompanijos 
ofisų, kambarys 457, Sherman Mo
telyje, kampas N. Clark ir Ran
do! ph gatvių 2 vai. po piet.

Čia bus trumpas pasitarimas cen- 
tralio Al. Smitho Lietuvių komi
teto, ir po to visi atsilankusieji tu
rės progos asmeniškai susipažinti su 
daugeliu žmonių kandidatų į augš- 
tas vietas, kaip paviete, taip val
stijoj.

Tai bus pirmas Uetuvių pasiro
dymas ir pareiškimas, kad jie sto
ja apgynime Amerikos žmonių tei
sių ir laisvės ir rinks j Amerikos 
prezidentus gabiausi ir drąsų ko
votoją už žmonių gerovę Alfredą 
E. Smithą.

AL. SMITHO
Lietuvių Komitetas.

Biblijos Studentai
Nedėlioj, Rugs.-Sept. 30, 1928

Turime lietuvišką programą 
iš “Sargybos Bokšto” R<adio 

W-()-R-D, 252 m. 1190 kylo-» 
cycles. Pradžia nuo 2:30 po 
pietų iki 4 (Standard time). 
Prašome visus pasiklausyti, 
nes bus programą labai įdo
mus.

Kalbės F. ZAViST 
temoje:

“švento Petro Raktai”
Jeigu butų koks dalykas ne

aišku, tai malonėkite statyti 
klausimą per laišką, tuomet 
gausite tinkamą atsakymą per 
Radio.

Adresas laiškams:
“SARGYBOS BOKŠTAS” 
W-0-R-D, Webster Hotel 
2150 Lincoln Park West

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikymo akiniu dėl visokią akiu

John Smetana, 0. D
J. F. Eudeikis Komp 

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė, 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenae 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct„ Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 8201

S. D. LACHAVICZ

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių 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 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
*na Canal 0523

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 6597 
Ultraviolėtini Iviesa ir/uiathermia

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai .
2221 W. 22nd St. /

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rytn iki 1 v. p, p

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. . Ušiai** 
kom malekh', ’ pbpiehą, stiklus Ir t t, 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANOIONISk Sav.

SKOLŲ TšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020
Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vaL vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. TeL Canal 1269

Milijonas Lietuvių
Pageidauja šių žolių gyduolių 

Lietuvos “33”
Mes reikalaujam penkių Kalnų aAritų 

CliieuKoje ir apielinkėse, parodyti žmo
nėms Aias Mte)W>tinax ir greitai (M-rkamaH 
gyduole*. "Family kizc" pakinkąs ir pri
imti orderiUH nuo lietuviškai ir lenkiškai 
kalbančių žmonių.

Gyduoles yra speciali^kal prirengto* ir 
vai-Hiiiamo* visoj AalyJ, to<kl arcitai per- I 
karnos: darbas yru malonus ir didelis už- į 
mokesnis. Patyrimas ne būtinas, bet nau- 
di ligas. Paduok vardų ir prunežk kodui 
jus norit šio darbo. Kasyk:

PETON PRODUCT CO. Desk A-N . 
loti Mat kr t St., Saint LouIh, Mu. * 

--------------------------------- , /

Chicago, III.

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

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

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

FASHION M1LL1NEKY SCHOOL 
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Rundolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Phone Virginiu 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o
KONTRAK TORIUS

4558 S VVashtena* Avė Chicago. III

A + A
JOKŪBAS RAZMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 27 dieną, 10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukės 42 įlie
tus amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kelmės parapijos, Ix?š- 
činskių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Sta
nislavą, 3 sūnūs: Vladislovą, 
Kostantą ir Viktorą, brolį Mi
kolą, švogerį Juozapą Razmi
ną ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Vincentą ir 4 seseris. Kū
nas pašarvota^ randasi 4008 
S. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly- 
je, Spalio 1 dieną, 8 vai. iš 
ryto iš namų i Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus jiulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jokūbo Razmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Brolis, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauju gra
borius Eudeikig, Tel. Yards 
1741.

Lietuvis Graborius ir 
RaLzamuotojM

2314 W. 23rd PI.
Chicago. IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuoplgiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. c mano darbu 
busite užganėdinti.
Voosevait 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav Imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kkd neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubuni Avė.
CHICAGO, ILu.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

k

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k* t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrosu 

Park 797

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso TeL Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Hahted SL

JOHN B. BORDEN 
(Jobi Bagdžinnas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room ŽIU 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9690

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisoin. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

D,
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

• si naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati-' 
taiso trumparegystą ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nekėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevanl 7589

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Res. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicagv 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakart 
NAdėUomiB ir ivantaj. 10—12 dieni

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveuu* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki i' ’ak Nedėl. nuo 10 iki 12 dien 

T deuhoue Pluza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wei*t WasMngton Street 

Cor. Washi.igton and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tol.: Hyde Pa A 8895

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
ėlektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom —• $2
Stevvart 2992

po 6 vaL vakare Eng)ewood 2544

J. R WAITCHES
Advokatas a

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tel. Pullman 6377

ICLASŠIFIED ADS.
r~i ‘*i ■ *<«■

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais. , ,

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOr'l' CONSTKUCTION CO.
5201 West (i ra n d Avė.

Beršhįre 1321 /
MR. PAKIS s

>
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Furnished Rooms AutomobilesPersonai 
Asmenų Ieško

Financial 
Finansai-Paskolos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Šeštadienis, rūgs. J29, 1928 t - -y-  - - --- *_ »■■— . —■* - w -

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

1647 W. 47 St

IEŠKAU KONSTANTINO 
TRANCIšKO, paeina iš Taura
gės parap., Kaziškės kaimo, gy
vena Brighton Park apielinkėj. 
Yra labai svarbus reikalas, tac 
prašomas skubiai atsiliepti. Jo
nas Karbauskas, Hemlock 5365.

APŠILDOMAS kambarys ant ren
dos dėl vaikino. PETER JURGELIO
NIS, 4443 So. Talman Avė., Chieago.

For Kent
RENDAI V> kambarių flatas $23 

j mėnesi, 1825 So. Halsted St. Del 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

Lincoln Sport Phi 
Buick sodan 5 pas. 
Oakland sodan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naulas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR-SALES
7130 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond X Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
1. F. Dankowski, pres.
Č T. Dankovvski, ižd.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padarom! | M 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos.

M. J. KIRAS.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes pankuiinama juma $100, $20t 
arba $300, imame legali nuoHm 
tį. Pinigui gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

17%e w. Chieago Ava, 
Kampas Hermicage Avė.

” MORGJOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKEEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

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

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ ,
S. J. SERAFINSKI
2549 Milwaukee Avenue

Te). Albany 6369

T Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

20C0 W. Chieago Avė.
Dept. 7 

Chieago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

PAJ IEŠKAU draugės dėl gyve
nimo, kuriai atsibodo gvventi prie 
gaspadinių. Pašaukit Lafayette 5091, 

ONA K.
4027 So. Artesian Avė.

Galima matyti subatoj po pietų 
nedėlioj visą dieną. 2-ras flatas.

ir

PAJIEŠKAU Juzė Mitrulevičienė, 
po tėvais Jakaitė. Paėjo iš Gerviš- 
kio kaimo. Turiu svarbų reikalą. Ji 
arba kas apie ja Žino, prašau duoti 
žinią ONAI YANKIENEI, po tėvais 
Masidonskaitė.

900 W. 52nd Street 
Chieago, III.

PAMESTAS juodas “suit case” va
žiuojant iš ligoninės, seredos vaka
re, tarpe 4į,-mos ir 35-tos ir Halstec 
gatvių. Radėjas prašomus yra su
grąžinti. 2513 So. Halsted St. 3-čios 
lubos ir priekio.

1ŠS1RENDUOJAMUI 5 kambarių 
hungalow, modemiškai įrengtas su 
visais patogumais, šiltu vandeniu 
apšildomas, miegamieji porčiai.

6119 So. Kenneth Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

riu patyrimo. 8501 
Hemlock 8313.

1‘lace,

Help VVanted—Malė
________Darbininkų Reikia
REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
^SSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St, Chieago, III.

REIKALINGA patyrusių uniiistų 
molderių prie “ornamentai” ir ‘job- 
ing” darbo. C. H. MILLES FOUND- 
RY CO., 2225 W. 35th St.

REIKALINGI 4 penteriai, turi būt 
unijistai, nuolatinis darbas. Atsišau
kite greitai. A. K. VALUKAS, 3939 
W. 65th PI., Republic 4131.

REIKALINGI operatoriai prie 
moteriškų drabužių.

2422 So. St. Ix)uis Avenue

PROGA lietuviams su plačiomis 
pažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS, 
Box 1118, 1739 So. Halsted St.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti mažoj šeimynoj, ir pa
gelbėti krautuvėje.

Tel. La Grange 3605

REIKIA 60 inGtCZų dirbti prie 
bildingų naktimis — 6 valandas. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Ateik prisirengus darban. GRAHAM 
EMPLOYMENT AGENCY, 833 
Milvvaukee Avė., kamp. Elston Avė

Partners VVanted
REIKALINGAS partneris į resto

rano biznį, patyrimas nereikalingas.
4103 Cullerton Avenue

REIKALINGAS partneris 
ražo biznį, garažas didelio 
gatvės, gera proga kas turi 
pinigų. Atsišaukite į NAUJIENAS, 
Box 1119 arba Tel. Englewood 1203.

Furnished Rooms

i «ą- 
biznio 
$5000

RENDON, apšildytas, šviesus kam
barys, švarioj šeimynoj. Inteligan- 
tiŠkam vaikinui. 3159 Lovve Avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams — garu apšildomas, 
yra telefonas ir vana. Matykite 
5 vai. vakare. 843 W. 33rd PI.

RENDAI kambarys blaivėm žmo
nėm, prie geros šeimynos. Matyki
te vakarais nuo 5 iki 9. 3319 Lovve 
Avė., 2-ros lubos fronte.

RENDAI kambarys dėl vaikino. 
Galima virtuvę vartoti. Pigi renda. 
Arti Halsted Street.

819 W. 34th Place

RENDAI kambarys vaikinam. Ga
lima virtuvę vartoti. Vieniem vy
ram visas flatas. 3200 So. Lime St. 
Yards 0209.

IŠSIRENDUOJA kambarys apšil
domas, vaikinams ar merginoms. 
4618 So. Francisco Avė., 2nd fl.

KAMBARYS ant rendos, šviesus, 
fumisu apšildomas ir arti gatve
karių Unijos. Atsišaukite 5547 N. 
Austin Avė., Tel. Pensacola 1255.

PARENDAVOJIMUI kambarys, 
garu šildomas, šviesus, vienas blo
kas nuo gatvekarių. Saukite 

Tel. Virginia 0677

ISSIRENDUOJA, kambarys prie 
mažos šeimynos, garu apšildomas, pi
gus pragyvenimas darbininkui žmo
gui. Gera vieta, viskas pataisyta.

3316 W. 55th Street

PASIRENDUOJA moderniškas kam
barys, dėl merginos, su ar be valgio, 
prie mažos šeimynos. 6448 So. Rock- 
well St., Republic 5203.

PASIRENDUOJA 4 kambariai, ren- 
da nebrangi, jei kas prižiūrėtų boi
leri. 6742 So. Artesian Avė.

$775 
$895 
$750 
$700
$700 
$495

PARSIDUODA soft drink parlo- 
ris prie dirbtuvių, pigiai. Renda pi
gi. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi du bizniu. 3826 So. Halsted St.

BUNGALOW 6 kamb., karštu van
deniu šildoma, garadžius. Pigiai ir 
lengvomis sąlygomis. Kreipkitės: 

7114 So. Campbell Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI arba mainymui i 
namą bučernė ir grosemė, biznis 
išdirbtas per 12 metų, veikite grei
tai. Savininkas važiuoja Lietuvon.

3352 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6751

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

PARDAVIMUI kampinis, 3 augš- 
čių mūrinis namas su 3 krautuvėm. 
Visos išnomuotos. Rendos $400.00 
mėnesiui. Turiu pigiai parduoti; 
važiuoju Europon.

1012 W. 18th Street 
3-čics lubos iš priekio 

Tel. Roosevelt 4693

iš-

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

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

Central 3654

Farms For Sale
Ūkiai PardavimuiPRANEŠIMAS

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 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicagą, III.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavas Jotas ant 79-tos. Aš mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu. 

WALTER J.
6601 So. We.stern 
3236 W. 55th St.

40 AKERIŲ ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko

RENDOS NUPIGINTOS 
kamb. šviesa iš visų pusių ... 
kamb. su “indoor bedf’ apšild 
kamb. nau, 
kamb. apši

$30
$50

ja bung. gera vieta $55 
ild. prie Jackson Pk. $70 

Visi apt. randasi gerose vietose 
ir prie geros transportacijos.

J. S4NKUS & CO.
6959 S. Halsted St., Normai 4400

4
4
5 
G

RENDAI 7 kambarių flatas, gra
žioj vietoj. $35.00 i mėnosj.

332 W. 58th Street

IŠSIRENDUOJA garu apšildomi 
4 kambariai su 2 miegruimiais, $40. 

3219 W. Grenshaw St.

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

Fumiture & Fixturea
Rakandai-Uaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI didelis ant kietų 
anglių pečius už $20.

5636 So. Richmond St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO iiyWHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Radios
TŪRIŲ parduoti mano elek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 casb 
už viską.
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

Kreipkitės
1418 N. VJood St 

Įmes lubos

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo- 
tinimo sistema duoda jums (seniems 
r jauniems) progą išmokti groti ant 
linkamo jums instrumento. Su pagel- 
)a mano mokinimo budo jus galėsi- 
;e groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CH1CAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kstaliogus pasiun- 
čiame ant nareikalavimo. Tel. Kedzie 
549”. Valandos nuo 11 tos iš ryto iki 
LOtos vakare. Nedėl:-'» nuo lOtos iki 
Itos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
"ianą už *75.00. Tikras bargenas. 
$is pianas yxa beveik naujas, 
natyk manę dar šiandie.

NORAS LEE 
8941 Roosovelt Road 

Ist floor

Automobiles

Pa-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius. 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais. su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kašt.uo 
ja ..................................... $1663.00

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

PARDAVIMUI Dodge Bros, už
darytas trokas % tono. Labai ge
rame stovyje. Labai pigiai. 3204 S. 
Halsted St. šaukite Victory 0241.

DODGE, paskiausis sedan mode
lis, priverstas paaukot, nes reikia 
cash. Vartotas tik trumpą laiką, vi
sai kaip naujas. Ant karo nėra nei 
vieno bruožo. Originalus baliun 
tairai, kaip nauji; yra visi reika
lingi įrankiai. Paaukausiu už $275. 
Kainavo daugiau kaip $2,200 vos 
trumpa laiką atgal. Ateik nedėldie- 
ny, 2538 N. California Avė. 1 apart
mentas.

AM Ž J NA PROGA

Parduosiu savo kaip ir naują Paige, 
4 durų sedaną tik už $350, todėl 
kad man reikia pinigų, karas bu
vo vartotas tik nedeldieniais ir šven
tadieniais ir absoliutiškai kaip nau
jas. Turi 5 naujus baliun tairus, 
bumperius. spot šviesą, “shock ab- 
sorbers”. Karas taip yra "eras kaip 
tą dieną iš fabriko būt išėjęs, aš 
atiduosiu už $350. Karas kaštavo 
man $1,800 trumpas laikas atgal. 
Atsišaukite nedėlioj, 2231 N. Kedzio 
Avė. 1-mtis apartmentas.

nelankant.
JOSEPH GERYBO 

Scottville, Mich.

FARMOSE AUKSINK PROGA 
120 akrų ūkė, geri budinkai $2900 
40 sikfvj, mu viskuo ..................................
40 akrų, bud inkai iv .... S15OO
2OO akrų, su viskuo pilna .........  $6500

Matykite mano rugsėjo 2K-29, nuo
iki 8 vakare. '

P. D. ANDREKUS 
1926 Canalport Avė., Chieago

i

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

PAUL
Republic 4170
Hemlock 2389

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo- 
kėk kaip renda — 3 dideli miegrui- 

ibuilavotos mssuely rtc-M, «Rrrtenva- 
kų asla. Gera transportaci ja ii’ ge- 
ra apielinkč. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

DIDŽIAUSIS BARGENAS. Parda
vimui arba mainymui visokių smul
kių tavorų krautuvė. Priimsiu j mai
nus lotą arba automobilj kaipo 
{mokėjimo. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

TIKRAS BARGENAS

dalj
medinis namas, karštu van- 
apšildomas, 3 karų garad- 

lotas 34x125. Randasi Rose- 
geroj apielinkėj. Parduosiu 

arba priimsiu su pirmu įmo- 
bučemę ar grosernę

GREITAM pardavimui grosernė ir 
bučernė, dėl ligos. Nebrangiai. WAL- 
TER JUZANAS, 3119 Lake St., West 
Melrose Park.

LAIME LAUKIA ŠIAUČIAUS. Del 
svarbios priežasties parsiduoda labai 
pigiai visos mašinos ir kiti reikalin
gi įrankiai dėl taisymo ir valymo če- 
verykų. Labai graži vieta, pigi ren
da, ilgas lysas. Savininkė bus nedė
lioj ant vietos nuo 10 ryto iki 2 
vai. po piet.

4G48 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geras biz
nis. Kas ieškote tokio biznio atsišau
kite. Parduosiu pigiai.

4617 So. Paulina Street

2-5 
deniu 
žius, 
landė, 
pigiai 
kėjimu lotus, 
bile kur.

50x125 lotas randasi Brighton 
Park. Mainysiu ant automobilio, bu- 
čemės ar grosernės.

Bizniavas namas ant Racine Avė. 
ir 80-tos gatvės, štoras, - 1-4 kam
barius ir 1-6 kambarius. Garu ap
šildomas. Parduosiu pigiaL Tai yra 
tikras bargenas. 
namą, teisingas 
atmestas.

Turime daug 
nori pirkti arba 
priskirsime pagal jūsų norą. Atsi
šaukite ypatiškai arba telefonupkite:

W. H. KELPŠA
2419 W. 69 Street, 
Tel. Hemlock 8099.

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 2 Storai ir 7 flatai. Pečium šil
domas. 2 karų garadžius. S. S. Kai
na $42,500 — arba mainysiu ant di
desnio namo South Side.

6951 So. Union Avenue 
2-ros lubos 

Englewood 7927

PARDAVIMUI medinis namas, 4 
pagyvenimų; parduosiu pigiai arba 
mainysiu j Stony arba ant cottage.

635 W. 46th Place*

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė “cottage”, 7 pėdų aukštumo 
beizmentas, 2 maudynės, šiltu van
deniu apšildoma. Kreipkitės prie 
savininko: 3707 Emerald Avė.

Kas nori bizniavą 
pasiūlymas nebus

gerų hargenų kas 
mainyti. Mes jums

PARSIDUODA medinis 2 flatų 
su gro- 
gerame 
$6,000.

bizniavas namas, parsiduoda 
šerio bizniu; namas labai 
stovyje. Parduosiu tik už 
Didelis bargenas.

717 W. 21 st Place

PARDUOSIU savo gerą vertę 
$650 keturių kambarių modernišką 
bungalow, tik už $200, likusius per 
slO.OO per mėnesį, su nuošimčiais.

10602 So. Aberdeen Street

PARDAVIMUI barbernė su 2 krė
slais, sena vieta, labai pigiai.

1414 So. <i9th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosemė ir bu
černė, kas ukvatą turi, tam yra 
proga šitą vietą nusipirkti, kad ir 
mažai patyręs biznyje. Šaukit 

Boulevard 2548

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, galiu mainyti ant ma
žesnio namo. Tarpe visokių 
apgyventa vieta, tarpe trijų 
nyčiŲ ir aukštos mokyklos, 
žastį patirsite ant vietos.

4238 So. Califomia Avė. 
Tel. Lafayette 1173

tautų 
baž- 

Prie-

BARBERNfi, 2 balti krėslai. Tu
ri būti parduota į 
apleidžiu Chicagą. 
pasiūlymas nupirks. 

2515 W. 69th

trumpą
Pirmas

Street

laiką, 
geras

PARSIDUODA soft drink parlor 
su visais fikčeriais ir staku. Geroj 
vietoj. 4508 So. Laflin St.

PARDAVIMl/l grosemė labai pi
giai ir geroje biznio vietoje; — prie
žastis pardavimo, važiuoju į Lietu
vą. 943 W. 33rd Street.

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
ba pusė. Gera vieta, geras biznis. 
Apgyventa vokiečių ir švedų. Prie
žastį patirsite ant vietos.

5202 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Priežastis pardavimo turiu 2 biz
niu. <3152 So. VVallace St.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
grosemė ir 2 lotai mainymui ant 
namo. 7359 So. Paulina St.

BARGENAS. Priverstas parduoti 
grosernę ir bučei^ię, 4 kambariai už
pakaly pagyvenimui. Kampinis vie
no karo garažas. Biznis išdirbtas 
per 9 metus. Priežastis pardavimo 
pora skiriasi, šaukit vakarais po 
6 arba nedėlioj po pietų.

Lafayette 0826

PARDAVIMUI ar išrendavojimui 
bučernė. Gera biznio vieta. Aš ne
esu bučeris. Mažas įmokėjimas ar
ba mainysiu ant namo. 4101’/a Ar
cher Avė. arba šauk tarpe 8 ryto 
iki 7 vakare. Tel. Virginia 0254.

EXTRA. Parsiduoda restoranas ir 
rooming house labai pigiai. Savinin
kas nesupranta šio biznio. 3-717 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė, visa ar
ba pusė. Viena moteris, negaliu už
laikyti. 5744 So. Union Avė.

NEGIRDĖTA PROGA. Turiu par
duoti pirmos klesos karčiams. * Biznio 
yra mažiausia $500 į savaitę. 5-kių 
metų lysas. Storas su kambariais už
pakaly, 5 kambariai pragyvenimui ir 
garadžius už $65.00 į mėnesį. Nėra 
security. Priežastis dėl nesveikatos 
ir išvažiavimo į šilta vieta. Parduo
siu visą arba priimsiu pusininką ar
ba pusininke už prieinamą kainą.

Atsišaukite
6759 So. May Street

BARBERNfi — 2 krėslai, 2 pool 
bolių stalai. Važiuoju i Denver, Colo. 
Bargenas. 6606 So. Robey St.

H

DARDAVIMUI ar išmainymui Vi 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam- 
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą jmokčjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real E"f”te.

PhcL.7 Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu , apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
—r parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienai”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk^ 

Nereikia pinigų, kad pagražinti 
lotą su tinkamu jums namu 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
212! N. Cicero Avė.

j’pHsade 9600

sų 
ba

ju-
ar-

PIGIAI. Muro namas, 4 flatų 
po 5 kamb., aržuolu trimuotas, 
garu šildomas, uždaryti porčiai, 
2 karų muro garažas. Viskas 
naujausios mados, 2 metų se
nas. Turi būti tuojaus parduo
tas. Priimsiu lotus arba mažą 
namą ar biznį kaipo dalj įmo
koj imo^

S. PASZKEWICŽ
6345 So. California Avė. 

Hemlock 4555

NEPRALEISKIT šitą barge- 
ną. Storas ir keturi kambariai; 
skiepas, furnasu apšildomas, ge
ra vieta bile kokiam bizniui. 
Savininkas turi parduoti grei
tu laiku. Mažu įmokėjimu; pri
imsiu lotą, automobilių arba ką 
turi, šauk Lafayette 5313.

NEPAPRASTAS BARGENAS. Pen
kių kambarių mūrinis namas, kar
štu vandeniu šildomas, platus lotas; 
parduosiu labai pigiai arba mainy
siu ant biznio. 6915 ‘S. Rockwell St.

PARSIDUODA namas LaGrange, 
naujas, modemiškas, fumaso šiluma, 
cementuotas beismentas. 50x135 lo
tas. Kaina $6,800. Savininkas

2105 So. 58th Ct., Cicero

Pinigais $6,500
BARGENAS. Bungalovv 5 kamba
rių, aliejum kūrenama, garu apšil
doma, 2 karų medinis garažas. Ren
da $50.00. Marąuette Manor. Vei
kite greitai.

Ant Racine Avenue
MEDINIS 2 flatų su krautuve, 3 
kambariai, viršui 6 kambariai; ce
mentinis pamatas, pečium šildomi. 
2 karų medinis garažas, lotas 25 
pėdų; įtaisymai, elė cementuota ir 
išmokėta, renda $96.00 į mėnes|. 
Mainysiu į tuščią lotą, cottage ar
ba murinės bungalow su mažu mor- 
gičiu.

Ant Cottage Grove Av.
MEDINIS 2 flatų su krautuve ir
4 kambariai pagyvenimui. Ant vir
šaus 6 kambariai, pečium apšildo
mi ir garažas. Auganti apielinkė. 
Mainysiu ant 4 flatų namo arba
5 flatų su mažu Storu daryti biz
nį, su trijų ar keturių kambarių 
apartment ais. <

Mainysiu $12,500
2 FLATŲ mūrinis 2 po 4 kamba
rius, šiltu vandeniu apšildomas — 
garažas. Lotas 28 pėdu. Marąuette 
Manor arti bažnyčios. Mainysiu 

flatų medinio namo.

č. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

2
ant

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui — gražus modemiškas bun- 
galow Bervvyn’e. Randasi arti mo
kyklų ir 
da $1800 
J mėnesį

transportacijos. Parsiduo- 
pinigais, likusius po $60 
su nuošimčiais.

MANDEL
Berwyn 441-R

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eąuity” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northvvestern gelžkelio ir 
Milwaukec ir Lavvrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Heat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
įmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Winnemac Avė.

PARDAVIMUI medinis bungalovv, 
3 akeriai žemės7 ir gražus sodnas, 
su visais įrengimais; parduosiu ar
ba mainysiu — pusė 
Archer Avė. karų. Oak Grove, Just- 
ice Park, III., willow Springs, III. 
Box 144.

F. ZINC

mylios nuo

PARDAVIMUI 2-jų flatų. namas 
su beismentu — parduodu už gana 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo apleidžiu Chicagą.

3446 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA namai su minkš
tų gėrimų bizniu ant 113 S. 25th 
Avė., Belhvood. Gerai įrengtas biz
nis. Ir kitas namas 2 flatų bildin- 
gas, 119 S. 25th Avė., Bellvvood. 
Stucco flat bildingas. Stucco bun- 
galow parsiduoda, 317 S. 25th Avė., 
Bellvvood. Gražus.

NAMAS Melrose Parke, 122 So. 
23rd Avė. 3 flatų bildingas.

MOON sedan automobilis parsi
duoda; yra 1924 metų modelis, bet 
nedaug važiuotas.

Vyras mirė, brolis serga, tad no
rim parduoti ir važiuoti j Lietuva. 
Tel. Bellvvood 957. John Stripeka, 
113 — 25th Avė., Bellvvood.

PARDUcfclU $650.00 vertės 4 
kambarių modernišką bungalovv už 
$200.00, likusius po $40.00 mėnesy
je su nuošimčiais. Atsišaukite 

10G02 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI arba mainymui 8 
kambarių bungalow, 50x125 kam
pinis lotas. Šiltų vandeniu apšildo
mas. Oilomatic oil heat. Yra 2 ka
rų muro garadžius. Tile stogas. 
Randasi 6557‘So. Talman Avė. Mai
nysiu ant 2 flatų arba mažesnio 
namo. Atsišaukite i Storą.

3320 So. Halsted Street

FLATŲ budinkai pietvakarų pusėj. 
Pardavimui ar mainui 5 flatų na
mai po 5 ir 6 kambarius su Storais 
galutinai parenduoti. Pirmos klesos 
stovyj. 22-ros arti Kedzie Avė., leng
vi išmokėjimai, arba priimsiu tuščią 
arba mažesnį flat bildingą kaipo pir
mą įmokėjimą. A. A. SHEPTENKO, 
6120 W. 22nd St.

EXTRA MAINAI. Naujas garad
žius 100x147 dar nerenduotas. Kas 
manote eiti i biznį, tai proga. Mai
nys ant 4 flatų, lotų arba Summer 
rezorto. Garadžius randasi 915-35 W. 
35th St. Matyk

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOVV 

$9,350 iki $9,950 
$1000 įmokėti — $65 į menesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška. J 
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone t’ennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

Extra Mainai
IŠSIMAINO 6-ių flatų muro 

namas, lietuvių kolonijoj; par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
farmos ar nedidelio bizniavo 
namo.

IŠSIMAINO 8-ių flatų nau
jas muro namas ir 4-ių karų 
muro garažas; namo paranku- 
mai vėliausios mados. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
garažo ar gasalino stoties.

IŠSIMAINO puikus 3-jų fla
tų muro namas, priimsiu bu- 
černę kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO kampinis biznia
vas muro namas, su 2 storais 
ir 6 flatais, 2 karų garažas ir 
extra lotas; namo parankumai 
vėliausios mados. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant dides
nio privačio namo, didelio ga
ražo, Summer rezorto, farmos, 
bizniavų lotų, gasolino stoties, 
arba furničių storo. Namas tu
ri būti parduotas arba 
nytas šią savaitę.

IŠSIMAINO puikus 
Sales Room su gasolino 
Mainysiu ant apartment

IŠSIMAINO bizniavas
ant Archer Avė., štoras su 2 
flatais. Mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puikus lotas ge
roj vietoj. Mainysiu ant gro- 
sernės arba soft drink parlor.

IŠSIMAINO puikus lotas ant 
automobilio.

Su virš minėtais reikalais, 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4,108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

išmai-

Auto 
stote, 
namo, 
namas

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari- 

K. G. URNEZIS nią. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette
3223 Auburn Avė., 2 lubos užpakalyj 0909.
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