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Įdomus reichskanclerio Muelle- 
rio pareiškimas vokiečių laik
raštininkų draugijos susirin
kime

naujiems miesto
geležinkeliams

Vienos revoliucininkų fakcijot 
banda pakorė 23 savo opo
nentus

pačios 
ypačiai 

dirbti 
ameri-

DETROIT, Mich., spalių 5.— 
Nuošalioj gatvėj rado šį rytą 
stovinčiame automobily nu
šautus vyrą ir moteriškę. Tarp

LOS ANGELES, Cal., spalių 
5. — Nukritęs, bejodinėdamas, 
nuo arklio užsimušė George 
Befoan, žinomas krutamųjų pa
veikslų aktorius.

[Atlantic and Pacific Photo)

Civilio karo veteranų paroda\ Denvery j.

NEW YORKAS, spalių 5.— 
Sąmatų komisija nutarė paskir
ti $17,146,500 
požeminiams 
statyti.

BALTI M O RE, Md., spalių

BROWNSTOWN, Ind., spa-

KAUNAS. — Miesto savival
dybė pašiulė dviems šveicarų 

i elektros

W0RR
Nutroško garaže auto

mobilio smalkėmis
X—J-----------------

DUBUQUE, la., spalių 5. - 
Earlvillėj, netoli nuo čia, rade

jų ant pasostes buvo pamestas savo automobily, garaže, smal- 
revolveris. Abiejų asmenybė kėmis nutreškusį Jamesą Ro- firmoms įrengti tris 
kol kas neišaiškinta. Manoma, gersą, miesto tarybos narį. Au- keltus, kurie sujungtų miesto 
kad vyras nušovė moteriškę irjtomobilio motoras buvo paleis- centrą su Žaliuoju bei Vytauto 

>, kalnais.
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Vokietijos komunistų partijos 
vadas nubaustas už graftą

Draugas’ Thaelmann, buvęs komunistų 
kandidatas į Vokietijos prezidentus, dėl 
išaikvojimų liko kominterno komisijos 
pašalintas iš “džiabo” trejiems metams.

BERLYNAS, spalių 5. — 
Draugas Thaelmann, Vokiečių 
komunistų partijos pirmininkas 
ir iki pastarojo laiko buvęs 
vienas svarbiausių jos vadų, 
buvo rastas kaltas dėl grafto ir 
partijos pinigų išaikvojimo, o 
dėl to liko pašalintas nuo dar
bo partijos terjiems metams.

Tokj nuosprendj padarė ko
munistų internacionalo centra-

Vokioiiin fikk dar Rockfordo lakūnai grj- voKieuja ūkis uar žta namo i>anjjOs 
atgaut prarastas sa 

vo teritorijas

bedamas Vokiečių Laikraščiu 
Leidėjų draugijos susirinkime, 
reichskancleris Hennann Muel- 
ler pasakė, kad vokiečiai turį 
ne tik patikrinti sau nuolatinę 
ekonominę poziciją galutiniu 
reparacijų klausimo - Išsprendi
mu, bet taipjau atsteigti Vokie
tijos suverenybę visiems vokie
čių kraštams, ypačiai Reino ir 
Saaro.

Tas pareiškimas buvo pasitik
tas dideliais aplodismentais, su
sirinkimo dalyviams supratus, 
kad socialdemokratų reichskan- 
leris ncesitenkina vien Reino ir 
Saaro kraštų evakuavimu, l>et 
siekia atgavimo ir kitų Vokie-* 
tijos prarastų kraštų, neišski
riant tur būt Lenkų koritorių 
ir atiduotas Lenkijai Silezijos 
dalis.

Toliau Mueller pasakė:
“Musų padėtis daugely at

žvilgių klaidingai sprendžiama 
užsieniuose, kur žmones* nesu
pranta, kad daug tos gražios 
gerovės, kurią pravažiuojantie
ji turistai mato Vokietijoje, 
nėra sveikos, derlingos žemės 
vaisius, Imi pareina iš skolintų 
pinigų. Spauda turi tą po visą 
pasaulį paplitusią klaidingą 
apie Vokietiją nuomonę atitai
syti.“ 

bartas dėl slapstymus ir vengi
mo lankyti, kaip reikiant, mo
kyklą, David Charles, 12 me
tu vaikas, pasakė tėvams, kad 
jis geriau nusižudysiąs, nekad 
eisiąs į mokyklą. Ryto metu j j 
rado negyvą, nusinuodijus j.

Aktorius užsimušė nu
kritęs nuo arklio 

linis kontrolės komitetas Mas
kvoj, baigęs tyrinėti gautus 
prieš Thaelmanną skundus ir 
kaltinimų smulkmenas.

Pasirodė, kad Vokiečių ko
munistų partijos pirmininkas 
buvo įsivėlęs j grafto skanda
lų Hamburgo komunistų orga
nizacijoje, kurios vyriausias 
sekretorius kažin kur pranyko 
su partijos pinigais.

KOPENHAGA, Danija, spa
lių 5. — Amerikos lakūnai 
Bert Ilassell ir Parker Cra- 
mer, kurie nesėkmingai bandė 
nuskristi iš Rockfordo, III., per 
Grenlandiją į Švediją, išplau
kė iš Kopenhagos Į Nevv Yor- 
ką.

Prieš iškeliavimą Ilassell pa
reiškė, kad ateinančių melų 
birželio mėnesį jie vėl bandysią 
.kristi iš Rockfordo į Kopen
hagą per Labradorą ir Gren
landiją.

Makedoniečių i tar
pusavio piovynės

SOFIJA, Bulgarija, spalių 5. 
— Tarp priešingų makedonie- 
čių revoliucininkų fakcijų tar
pusavio kova darosi vis piktes
ne ir piktesnė. Kasdien pareina 
žinių apie kiti kitų žudymus.

Dabar gautos iš Kustendžil 
žinios sako, kad miške, netoli 
nuo to miesto, priešinga make- 
doniečių banda pakorė dvide
šimt tris buvusio vado, gen. 
Protogerovo, sekėjus, jų tarpe 
.r gen. Barbunskį.

Revoliucininkų vadas gen. 
Protogerovas, kaip žinia, buvo 
nesenai priešingo vado, Michai- 
lovo, šalininkų nužudytas.

Meksikos nusikaltėlių 
laukia amnestija

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 5. — Poetes G ii, išrinktas 
laikinis Meksikos prezidentas, 
rengiasi savo inauguravimo 
dieną, lapkr. 30, amnestuoti 
daug politinių ir rivilių kalinių.

Dvylika kalinių pabėgo 
iš kalėjimo

FRANKFORT, Ky., spalių 5. 
— Anksti šį rytą iš Fsanklin 
kauntės kalėjimo ištruko dvyli
ka kalinių, kurių dauguma bu
vo uždaryti dėl nusikaltimo 
prohibicijos įstatymams.

Žemės drebėjimas 
gųzdino italus

NEMI, Italija, spalių 5. 
rytą čia buvo jaustas stiprus 
temės drebėjimas. Supurtymai 
’ęsėsi kelias sekundas, ir žmo
nės, išsigandę, bėgo iŠ namų j 
gatves ir laukus. Didelės žalos 
nepadaryta.

4 milionams žmonių 
Rilsijoje gresiąs 

badas
MASKVA, spalių 5. — Ketu

riems milionams valstiečių Uk
rainos pietuose ir Krime gre
sia badas, kadangi tuose kraš
tuose šiemet nieko neužderėjo.

Del kaitrų ir lietaus stokos 
plačiuose Stepuose taip viskas 
šdegė, kad dagi galvijams ga

nyklų nepakako.
Sovietų valdžia stengias kiek 

galėdama pade (i
siems kraštams.
problema čia yra transportaci- 
ja. Mat, geriausi užderėjimai 
buvo tik srityse j rytus nuo 
Volgos' ir Sibire, o ten geležin
kelių laba: reta.

Sutarė kompromisu 
baigti paštininkų strei

ką Šanchajuje
ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 

5. Pašto tarnautojų sąjun
ga (unija) ir vyriausybės at
stovai sutiko kompromisu bai
gti paštininkų streikų, kuris 
buvo paraližav'ęs visų pašto ta
rnybų.

Į Nankiną išvyksta bendra 
delegacija pristatyti reikalą ga
lutinam tautinės valdžios spren- 
dirthii.

Australijos dokų darbi
ninkai baigia streikų
ADELAIDE, Australija, spa

lių 5. — Streikuojantieji uosto 
darbininkai savo masiniame mi
tinge nutarė priimti arbitražo 
teismo sprendimą ir jęrįžti dir
bti.

Kunigas nuteistas ka
lėti už prigavystes

SIOUX CITY, la., spalių 5.— 
Bev. John McGrath, buv s Cen- 
terville, S. D., parapijos kuni
gas, kuris čia buvo suimtas dėl 
Čekių klastavimo, tapo teismo 
nubaustas kalėjimu.

Suėmė 17 jurininkų dėl 
maišto kėlimo

BRISBANE, Australija,* spa
lių 5. — Lucindoj buvo areš
tuoti septyniolika garlaivio 
Fiona įgulos žmonių, kaltina
mų dėl neklausymo kapitono 
įsakymų ir transporto trukdy
mo.

Aštuoni suimtųjų teismo bu
vo rasti kalti ir nuteisti mėne
siui kalėjimo kiekvienas.

Chicagai Ir apielinkei fede- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 70° F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 5:25. Menuo teka 10:03 
vakaro. paskui pats nusižudė.

—------------ . _____

Visuotinis laivu darbi
ninku streikas Fili

pinuose 
—U—

MANILA, Filipinai, spalių 5.
Ccbu, didžiausiame Filipi

nuose uoste, kilo visuotinis lai
vų darbininkų: streikas.

Francija grąžina kai 
kurias privilegijas 

tikybų sektoms
PARYŽIUS, spalių 5. — Fi

nansų komisija priėmė tagi 
tikras provizijas l finansų įsta
tyme/ kuriomis tikybinėms sek
toms grąžinamos kai kurios se
nos jų privilegijos. Misijonie- 
rių draugijoms bus vėl leista 
turėti savo centrus Francijoje.

Tai, sako, padaryta dėl to, 
kad franeuzų misi jonieriai ė- 
mę prarasti kontrolę savo or
ganizacijoms svetur, tuo tarpu 
kai misijonicrių darbą 
Francijos kolonijose, 
Madagaskare, pasiėmė 
svetimieji, daugiausiai 
kiečiai ir italai.

Moteriškė padarė pa
saulini aukštumo skri

dimo rekordą
LONDONAS, spalių 5. —La- 

dy H'eafh, anglų aviatorč, su
mušė pasaulinį aukštumo skri
dimo lengvais aeroplanais re
kordą. D-H Moth aeroplanu ji 
buvo iškilus į orą daugiau kaip 
26,000 pėdų (kone penkias my
lias) aukštumo. Ji sakosi butų 
galėjus pakilti* aukščiau, bet 
nefoepakentus didelio šalčio 
dausėse ir turėjus leistis žemyn.

Vyresnysis Obregono 
sūnūs pašautas

MEKSIKOŠ MIESTAS, ‘spa
lių 5. — šiandie buvo slaptin
gu budu pašautas Humberto 
Obregon, nužudyto gen. Aivaro 
Obregono vyresnysis sūnūs. Jis 
tapo nugabentas j 
Kryžiaus ligoninę.

8,000 galonu alko
holio pavogė iš val

džios sandelio

sekė, kad iš United States In- 
dustrial Alcohol kompanijos 
sandėlio Curtis Bay (Baltimo- 
rės priemiestis) išvogta arti 
8,000 galonų alkoholio.

Įtariama, kad vagystė pada
ryta su sandėlių inspektorių ir 
sargų žinia. Vedama kvota.

Katastrofinga audra 
Illinois vai.

DANVJ1XE, III., spalių 5.— 
Vėlai vakar vakarą šioje Illi
nois valstijos daly siautė nepa
prastai smarki audra, per ku
rią keletas žmonių buvo sužei
sti, o viena maža mergaitė už
mušta.

Daugyl/ė medžių išlaužyta ir 
telegrafo stulpų išvartyta.

Netoli nuo čia buvo sugriau
ti gyventojo Vern Lungero na
mai ir pavojingai sužeista šei
mininkė.

Burmistras pasiųstas 
dvieip mėnesiam 

kalėjiman
SALEM, Mass., skalių 5. — 

Kaltina’mas dėl neteisėto laiky
mo gazolino stoties, Newbury- 
port miestelio burmistras An- 
drew J. Gillis buvo teismo nu
teistas dviem mėnesiam kaun- 
tės kalėjimo ir pasimokėti $545 
pabaudos pinigais.

Užgina kariškiams da 
lyvauti ten, kur garbi 

narnas ex-kaizeris

BERLYNAS, spalių 5. - 
Apsaugos ministeris Vilhelmas 
Groener išleido patvarkymą, 
kuriuo visiems reirhswehro 
[valstybės apsaugos jėgų] na
riams įsakoma tuojau pasiša
linti iš bet kurių apeigų, kur 
butų keliami tostai buvusio 
kaizerio ar šiaip kurio kito bu
vusių vokiečių Valdovų sveika
tai.

Rado vyrų ir moteriškę 
nušautus automobily

X
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Automobilis sužeidė 
žmones ir užmušė 

i arklius
KAUNAS. — Vienas ūkinin

kas netoli Juknaičių išvažiavo 
pieniau. Tuo tarpu visu smar
kumu važiavęs pro šalj auto
mobilis užkabino vežimų ir ke
lis metrus pavilkęs apvertė. Ve
žime važiavę sužeisti. Vienam 
arkliui nulaužta kojos , kitas 
užmuštas.

Mussolini geidžia 
militarinės sutarties 

' su Graikija
LONDONAS, spalių 5. — 

Graikijos premjeras Venizelos, 
kuris dabar lankosi Londone, 
sako, kad Italijos premjeras 
Mussolini bandęs prikalbinti jį 
daryti su Italija militarinę ir 

laivynų sąjungą. Jis tačiau at
sisakęs, kadangi tokia sutartis 
butų atkreipta prieš Jugoslavi
ją, su kuria Graikijos 
kiai nuolatos gerėja.

Vokietijos kalėjimų 
ištuštėjimas

BERLYNAS, spalių 5. —Re
gelio kalėjimas, netoli nuo 
Frankfurto, liko visai tuščias. 
Prieš keletu dienų iš jo buve 
paleistas paskutinis kalinys.

Didžiausias Berlyno baudžia- 
masai kalėjimas arti Lehrtenc 
siūlomas parduoti. Įvairus kiti 
Vokietijos miestai i su jungė sa
vo kalėjimus, kad atliekamus 
galėtų visai ištuštinti.

Visa tai rodo, kad Vokieti
joje piktadarybių skaičius, ku
ris tuojau po didžiojo karo bu
vo, palyginti, aukštai pakilęs, 
dabar labai sumažėjo.

2'/z miliono žmonių Ki- 
nuošė gresia bado* 

mirtis
NEW YORKAS, spalių 5.— 

Kinų baduolių šalpos organiza
cija New Yorke gavo žinių, ka* 
2^2 miliono žmonių Kinuose 
gresia bado mirtis dėl neužde 
rėjimo, kaitrų, apnikusių vaba
lų ir kitokių nelaimių.

Vokiečių Zeppelinas 
rengiasi pirmadieni 

išlėkti j Amerikų
FRIEDRICHSHAFEN, Vo 

kietija, spalių 5. — Milžiniškas 
dirižablis Graf Zeppelin, kuris 
padarč trijų dešimčių keturių 
valandų bandymo skridimą, pa
sirengęs kaip ateinantį \pirma- 
dienj išlėkti per Atlantą į Jun
gtines Valstybes.

Aliantai protestuoja

BERLYNAS, spalių 5. — A- 
liantų kariuomenės vyriausybė 
okupuotame Reino krašte pa
darė protestą Vokietijai dėl to, 
kad naujasis dirižablis Graf 
Zeppelin savo bandomajame 
skridime lėkė pęr okupuotą 
kraštą.

Pasikėsinimas prieš 
Kėdainių apskr. 

viršininkų
KAUNAS, rūgs. 18. — Va

kar 22Į/2 vai. buvo padarytas 
pasikėsinimas nužudyti Kėdai
nių apskrities viršininką šaba- 
navičių.

Šabanavičius pasikėsinimo 
metu buvo savo kambary, pik
tadariai metė per langų grana
tą, kuri atsimušusi į lango rė
mus sprogo, tačiau nieko nesu
žeidė. Dėl sprogimo daugelio 
apylinkių namų langai išbyrėjo 
ir gyventojų tarpe sukėlė dide-

Lietuvos Universitetas
turi 5,000 studentų

KAUNAS. — Pernai univer
sitete buvo (langiau kaip 3,500 
studentų, šiemet įstojo dar apie 
1,400. Iš viso dabar bus apie 
5,000. Universitetą šiemet bai
gė 135 asmens. Fakultetais taip 
baigė: Teol. filosofijos fakulte
to teologijos skyrių 31, filoso
fijos skyrių 18. Humanitarinių 
mokslų ir filosofijos istorijos 
skyrių 2. Teisių fakulteto tei
sių skyrių 42, ekonomijos sky
rių 1. Mat. gamtos mat. fizikos 
skyirų 4, fizikos chemijos sky
rių 1, biologijos sykių 1, Medi
cinos lak. medicinos skyrių 21, 
odontologijos sk. 6, veterinari
jos sk. 3, formacijos skyrių 2. 
Technikos fak. statybos sky
rių 5, technologijos sk. 4. šie
met fakultetais taip įstojo: į 
teol. filos. 64 ir 11 ląisvų klau
sytojų, humanitarinį 211 ir 3 
lais." klaus., teisių 275, gamtos 
matėm. 82, technikos 117, me- 
licinos 125.

Nubaudė ‘žiežirbininką’ 
Stasį Galinį

KAUNAS. — Kauno apygar
dos teismas rugsėjo 14 d. na
grinėjo jauno žiežirbininko mo
ksleivio St. Galinio bylą. Jis 
buvo kaltinamas tuo, kad per
lai Kaune vežęs priešvalstybi
nių proklamacijų čemodaną. 
Bylos eiga tokia. 1927 m., pra- 
Ižioj kriminale policija ‘gavusi 
žinių, kad kovo mėn. pradžioj 
į Kauną bus atvežta slaptai 
daug priešvalstybinės literatū
ros. Ją priims moksleivis, “žie- 
žirbininkų” organizacijos na
rys Stasys Galinis.

Kovo 15 d. policija Galinį 
konkėj areštavo. Tada Galinis 
prie savęs turėjo čemodaną. 
Policijoj čemodanas buvo pa
tikrintas ir jame rasta apie 600 
ekz. brošiūrų “Už demokrati-- 
nę Lietuvos respubiiką,’’ kurios 
buvo draudžiamos platinti.

Galinis policijai aiškinęs, kad 
jam einant Vytauto prospektu 
nepažįstamas asmuo jį kaipo 
leturtingą berniuką pasamdęs 
nunešti čemodaną miestan ir 
atiduoti šv. Kazimiero knygy
nui. Kas čemodano viduj buvę, 
jis nežinojęs. Ramiai čemodaną 
vežant knygynui, konkėj du po
licijos valdininkai jį areštavę ir 
tik kaip čemodanas buvo atida
rytas, jis sužinojęs, kas ten bu
vo vežama.

Kauno apygardos teisinas St. 
Galinį nubaudė 6 mėn. papras
to kalėjimo, bet pritaikius am- f 
nestiją ir atsėdėtą laiką, jis nuo 
bausmės atlikimo atleistas.



Kongreso Rinkimai MES PAKELSIM

MARGUMYNAI

Radios 1929 Modeliai

elektra

SI 75Radiola 51 už

Tūbos 7 už

Puikiausias tabakas It’s Toasted ciai
visi nesva

Telefonas Boulevard 4705
Krautuvė atdara vakarais ir nedalioj iki 2 valandai po pietų

partijos balsų 
gali turėti di

Radiola
Radiola
Radiola

30A už
60 už
62 už

sunki 
vienų

Su v. Valstijų 
žmonės tie- 

Konstituci-

8 tūbų 
viskuo

prasideda 
kad Suv 
turi pa- 

Lile kada

Radiola
7 tūbų u;

014,000 pesų ($27,507,000) - 
33,007,000 raiteliams ir 22,007 
000 pėstininkams.

nauja

S69

Atwater Kent 40 modelis, su 7 
boms už ..........  €07

“Lucky St rikes apsaugoja man gerklę nuo 
susierzinimo, * *

Atstovų Butas susidėjo iš 
231 republikono, 195 demokra
tų, 2 ukininkų-darbo partijos ir 
1 socielisto. (FLIS).

Kandidatai į Senatų, ir Atsto
vų Butą nominuojami pirmame 
valstiečių rinkime, kuomet vals
tijų konstitucija taip aprūpina, 
arba politiškų partijų seimuose.

Abidvi didžiosios politiškos 
partijos turi specialius kampa-

tucijos aprūpina tokius rinki
mus lygiais metais. Miestų 
mayorai, valstijų, apskričių if 
miestelių viršininkai taipgi bus 
renkami keliose valstijose.

supjaustytas—nei jokiu dulkių 
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas

nariai renkami 
Senatorių 

tris 
Tre-

Atstovų buto 
kas dveji metai 
terminas yra šeši metai 
syk ilgesnis už Atstovo 
čia dalis senatorių išrenkama 
kas dveji metai. Kuomet Kon
gresas susirinks kovo mėnesy, 
bus naujai išrinktas Atstovų 
Butas ir trečia dalis Senato.

Meksika mažins armiją. Mek
sikos valdžia sumanė žymiai su
mažinti kareivių skaičių.

Dabartiniu laiku Meksikos 
armija susideda iš 66,000 ka
reivių ir karininkų. 35,000 su
daro raiteliai ir 31,000 pėsti
ninkai. Šiems metams armijos 
išlaikymui buvo paskirta 55,-

1928 m. ne tik “prezidentinių 
rinkimų” metai, bet yra regu- 
liariškas dvimetinis rinkimas 
viso Atstovų Buto, ir taipgi 
rinkimai trečios dalies Senato.

Taipgi įvyks svarbus valsti
jų rinkimai. 35 valstijos rinks 
gubernatorius. Kelios valsti
jos rinks narius į valstijos le-

ja ukininkų-darbo partiją. Ir 
senatorių rinkimai gali žymiai 
permainyti Senato narystę, ap
rūpinant sekantį prezidentą su 
didžiuma savo 
arba jo priešai 
džiumą balsų.

Nuo 1913 m. 
senatorius renka 
sioginiu balsavimu 
ja išdėsto Senatorių kvalifika
cijas. Senatorius turi būti ne
mažinus 30 metų senumo. Turi 
būti Suv. Valstijų piliečiu per 
nors devynius metus, ir tur bu-

Kongresas susirinks prieš tą 
dieną, tuoj po rinkimų, dėl 
trumpos sesijos. Bet naujai iš
rinkti atstovai ir senatoriai ne
gali dalyvauti’ apsvarstymuose, 
nes jų laikas oficiališkai prasi
deda kovo 4 d., sekančiais mo
tais pq rinkimų, tuo pačiu laiku 
su naujo prezidento įšventini
mu.

qu 250 
krūvoje
$195

Naujas Freshman
222 tūba už .............

Bruns\vick Radio su 
Phonografu kruvoie.su 
elektra. Kaina S250

suma Meksikai yra labai 
našta, kadangi ji sudaro 
trečdalį visų šalies paja- 
Valdžia mano, kad Mek

sika dabar gali apsieiti ir su 
mažesniu kareivių skaičium. O 
kuomet armija bus sumažinta, 
tąsyk liks daugiau pinigų švie
timo ir žemdirbystės reikalams.

nijos komitetus dėl Senato' ir 
Buto. Jų darbas panašus į 
Tautiškų Komitetų darbą, tik 
jie koncentruoja visas spėkas 
savo atskirose dirvose. Abudu, 
republikoniškas ir demokratiš
kas, komitetai pasilieka metas 
nuo metų, ir užlaiko nuolatinį 
centrą Washingtone.

70-tame Kongrese iš 96 se
natorių, 48 buvo republikonai, 
47 demokratai ir vienas prigu
lėjo prie ukininkų-darbo parti-

Ifs toasted
Jokio, Gerklės Erzinimo

ti gyventoju tos valstijos, kuri Ii perkelti sesijas į kitą vietą 
jį išrenka. Suv. Valstijų vice- apart kur abeji butai sėdi, be 
prezidentas yra Senato preii- kito Buto pavelinimo, 
dentas. / _ . ,Kongresas susirenka nors sy- 
Atstovų Buto narių rinkimas kį į metus, bet paprastai yra 

Pilna Atstovų Buto narystė— dvi kiekvieno Kongreso sesijos: 
dabartiniu laiku 435 išviso — 
bus renkama lapkričio mėnesio 
pirmą antradienį. Kas dešimts 
metų Kongresas paskiria skait
lių, kuomet gyventojai suskąi- 
tyti (laike cenzo). Skaitlius ta
da padalintas tarpe valstijų, 
sulig gyventojų skaičiaus, vie
nas atstovas dėl kiekvieno 220,- 
000 gyventojų.

Atstovas turi būti Suv. Vals
tijų piliečiu nors septynius me
tus, turi būti nors 25 metų se
numo, ii- tns valstijos gryvento— 
j u, kul i jį išrenka.

Jo alga paskirta $10,000 j 
mėtės. Senatoriai irgi gauna 
$10,000 į metus. Keliavimo iš
laidos iš 25 centų , už kiekvieną 
mylią iš ir į Washingtoną už
mokama. Jam skiriama tam 
tikra suma pinigų samdyti dar
bininkų, rašomiems daiktams ir 
kitoms išlaidoms.

Kongreso abeji butai yra vie- 
nantėlis rinkimų teisdarys, ir 
didžiuma narių # sudaro reika
lai! j amy skaičių narių vesti rei
kalus. Butai nutaria veikimo 
budo taisykles, baudžia savo 
narius už netvarkuma ir su už- 
gyrimu dviejų trečdalių savo 
narių, gali prašalinti narį arba 
narius. Nei Butas, nei Sena
tas negali pertraukti savo se
sijas dauginus kaip tris dienas 
laike Kongreso sesijų; ir nega-

Imurynlm cementini pamatą bu 
Pati ai b bloknai*. Idealine langus, duriu 

cementines rrindin. Mea atliksime pil
nai visą darbą, ir užtranAdinti kostuine- 
riai jūsų apielinkčj gali tai paliudyti, 
visas darbas garantuotas.

Senatorių rinkiniai
Konstitucija aprūpina, kad 

turi būti du senatoriai iš kiek
vienos valstijos. Senatorių rin
kimai įvyks lapkričio mėn. net 
3 — valstijose. Beveik visi se
natoriai, kurių terminas išsi

baigia sekantį kovo mėnesį 
(apart vieno) vėl bandys būti 
išrinkti. Visi turi priešų. De
šimts iš šitų senatorių, kurie 
turės vesti stiprias kovas, yra 
republikonai, dvidešimts vienas

Visų žinomų geriausių Amerikos išdirbysčių 
Kainos sumažintos.

Pirma arba “ilga” sesija prasi
deda gruodžio pirmą pirmadienį, 
tuoj po rinkimų, ir gali tęstis 
per ištisus metus, jeigu turi 
užtektinai reikalų. Antra arba 
“trumpa” sesija susirenka 
gruodžio mėn. pirmą pirmadie- 
lį antrais metais, ir turi ati
dėti seesiją prieš piet sekan
čio kovo mėnesio, kuomet nau
jo Buto terminas 
Kartais pasitaiko, 
Valstijų prezidentas 
šaukti si>ecialQ sesiji

Senato ir Buto kampanijos 
komitetai

Victor 7-11 Radio kom
binacija gera elektriki- 
nė ir Victrola naują.
Kaina .. S250

Lengvus Išmokėjimai

Veikti. a dabar I Sutaupykit pi niro I
-!1N. Gaukit ntUBU kainan ir r><»-MlUkr1 i»Ui < . Atniųnkit kuponą arba 

telerOnuokit. Musą atMovaa atvažiuos 
ir Iftaifikins. B<- atsakomybės dcl ju*ų.

Vardas _________________________ _ .
Telefono* r...._______________________

Adresas _ ___________________

Atvattuokit ____ dieną __ __ vai____

La Šalie Foundation 
Builders, Ine.

17 N. LaSalle St. 
Dcarborn 1037

Ten ir H 
LIETUVOS

. per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienou ant Juriąj 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Kandolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD/

© 1928, Tht American Tobacco Co.. Manufacturera

■
jįn JUSU

namą 
jfc ir painų
jį rysim
BfSKLEPį 

7 PĖDU AUKŠČIO

IX a u ja.s Atstovų Butas susirinks

ateinantį mėnesį.
Kad nors prezidentinė kova 

užima pirmą vietą, bet kongre
siniai rinkimai yra lygios svar
bos. Senatas ir Atstovų Bu
tas drauge sudaro Suv. Valsti
jų valdžios • įstatymdavystinęl demokratas, ir vienas atstovai! 
dalį. Prezidentas yra vyriau
sias egzekutyvis, šalies valdy
bos asmeniškas atstovas. Bet 
įstatymų pervedimo spėkos kon
centruojasi kitoje valdžios daly
je, kongrese.

kruvoie.su


» i

Šeštadienis, spalių 6, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Dl.
- ■ — - - ---- --- — • ■1 **■...J-

Sveikatos Dalykai
Raupsai pasiduoda 

gydymui

AStuoni raupsuočiai ką tik 
buvo paliuosuoti iš tautiškos 
raupsų sanatorijos Carvill’e, 
Louisianos valstijoj. Matomai, 
jie išgydyti nuo baisios ligos, 
kuri per šimtmečius buvo lai
kyta neišgydoma. Suv. Valsti
jų Sveikatos Biuras tiki, kad 
nauji gydymo budai yra gan 
pasekmingi.

Suv. Valstijų Sveikatos Biu- ir Meksikos, 
ras veda tautišką raupsuočių
namą Carvill’e jau per septy-'iš viso yra 1,200 raupsuočių.

nius metus. Per ta laika 37 
raupsuočiai buvo paliuosuoti 
kaipo išgydyti ir kaipo nepavo
jingi viešai sveikatai. Iš tų vi
sų tik vienas buvo atgal sugrą
žintas.

Dabartiniu laiku 400 raup
suočių gydosi Carvill’e. Tie ser
gantieji paeina iš visų šalies 
dalių ir jų tarpe randasi sve- 
turgimusių. Daugumas gimė 
Louisianoj, Floridoj ir Tennes- 
see. Iš svetimų šalių daugiau
sia paėjo iš Kinijos, Graikijos

Kukuoja, kad Su v. Valstijose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzte 8902

3514-16 Rooeevelt Rd.
arti St Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

pasilenkia, ima gulintį už pe
čių, padeda atsikelti, štai i|* at
sikėlė. Bet ažuot reiškęs pa
dėkos, pakeltasis smarkiai iš
sikeikia, užsimoja, ir jau kirs.

neišlaiko, ir 
jo padaryti vaistai, vartojamas kumštis perveria orą.
gydyti ligonius Carvill’e. Nela-' Vaikinas ir mergina pasilei- 
bai senai vartojant apmarinantį džia bėgti Morgan gatvės pu- 
vaistą buvo galima duoti ser
gantiems vaistus padarytus iš jasi.
chaulmoogra aliejaus be perdi-' merginą vaikinas. Bėga vie- 
delio skausmo. Pradžioje, kuo- ™‘ mergina, štai jau ir Mor- 
met chaulmoogra aliejus buvo gatvė. Kaip tik tuo laiku 
vartojamas, skausmas buvo ne- sustoja ties 33-čia gatve dar- 
išpasakytas. Dabartės patys Uinis gatyekaris. Mergina prie 
ligoniai nebijo pasiduoti gydy- j konduktorių. Konduktorius, ar 
mui. Pirmiaus nebuvo galima .kitoks jo činas , sulenkia ran- 
jiems duoti užtektino ehaul-'|ką ir paliedžia ją ties vijusio 
moogra aliejaus pasekmingai' Jauno V.vro nosimi. Pastarasis 
gydyti. žalias chaulmoogra' krinta antru kartu jau prie 
aliejus verčia vemti, ir tas bu- šalygatvio.
das nebuvo geras. Bet nauji skubiai nueina savo keliais 
budai vartojami Carvill’e. Nau- (mergše, nuvažiuoja ir gatveka- 
jos “capsulės” sutirpsta žarno- rjs Praslenka minutė, kita, trė
sė ir ne pilve kaip pirmieji da - - - - u ■
re. ’las išnaikina vėmimą ir minutės, kai išsitiesė jaunas 
dabar galima dauginus aliejaus Vyras prje šalygatvio, bet rodo- 
duoti, negu pirmiaus buvo gali- sj, ųa(Į ng nemano jis keltis, 
ma ir tas pagreitina gydymą.

(FLIS).

Chaulmoogra aliejus pasekmin
gas prieš senovišką ligą

Raupsai, liga kuri nuo seno
viškų dienų kankina žmoniją, 
galų gale pasiduoda gydymui. 
Chaulmoogra aliejus, žalias ir iš Tik lygsvaros 

1 Vi • •

sėn. Piktasis jaunas vyras ve- 
Kažin kur dingsta lydė-

čia. Gal bus jau kokios penkios 
jaunas

r

j

Bridgeportas
bu-šiandien, teko nugirsti, 

siančios vestuvės p. Jonaičio, 
Milda aptiekos dalininko. Rep.

Rytoj išvažiuoja
Povilas Stogis

Byloj, spalių 7 d., iš Engle- 
wood stoties išvažiuoja p. Po
vilas Stogis. Važiuoja jis j Lie
tuvą, kurią apleido prieš dvide
šimt) metų. Kaip ilgai jis pasi
liks Lietuvoj, — nėra žinios. 
Pats jis apie tai sako taip: 
“Nieko tikro negaliu pasakyti. 
Jeigu patiks ir bus kas ten vei
kti, pasiliksiu ilgiau; jeigu ne
greičiau sugrįšiu. Viskas pri
klausys nuo aplinkybių. Bet an- ••

ksčiau nr vėliau su chicagie- 
čiais visvien pasimalysiu.”

Tačiau ebieagiečiams gaila 
skirtis su p. Slogiu ir trum
pam laikui. Pasidarys didelė 
sproga meno srityje. Per pa
staruosius . kelioliką metų ma
žai Chicago j buvo žymesnių pa
rengimų, kad nebūtų dalyvavęs 
p. Stogis. Jis buvo nepava
duojamas žmogus ir operetėse 
ir koncertuose. Kilo tokio baso 
chicagiečiai neturi.

, ..fa.., Į į ........... N.,.,

skirtis ir jo draugams bei pa
žįstamiems. Kas turėjo progos 
kiek arčiau jį pažinti, tas ne
galėjo nepamėgti j) už jo nuo
širdumą ir draugiškumą.

Tenka tad p. Slogini palinkė
ti knolaimingiausios kelionės. 
Kadangi p. Stogis išvažiuoja 
nedėlioj (traukinys išeis 12:40 
vai. po pietų), tai -jo draugai 
ir pažįstami galės atvykti į En- 
glewood stotį paspausti jam 
ranką ir palinkėti laimingos

Su p. Stogiu bus nemalonu keliones. — K.

Prisirengkit Ilgai Žiemai
Įsitaisykite dabar karšto vandenio ar gaso 

apšildymą. Tuojaus pristatysime

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 apslimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
N ėdėho j nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
T<- paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mot to: PATAR- 
NAvHMAS. Atdara dienomis ir vukąrais. Moterims aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 11 SU 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

-.rV*'r .• 4 M

NAMŲ SAVININKAMS ŽINOTINAI

Rudeninis Išpardavimas
Jeigu nori 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 rūšies enamals ir 

flat paint.

SAMUEL HELMAN
1421 So. Halsted Street, -Tel. Canal 5063

Didžiausias Išpardavimas Radio Tiesiai 
Iš Lietuvių Dirbtuves

Lietuviai radio išdirbėjai — gamina aukščiausios rųšies 
radio — stipriai padarytas ir išduoda malonų balsą, kuris 
kiekvienam malonu klausytis, šitas radio išradimas yra 
pripažintas daugumos inžinierių geriausiu. Taipgi radio iš
žiūra yra artistiška — kiekvienam traukia smalsią akj pa
sigerėjimui. šiuo laiku Vadio parduodam už gana numa
žintą kainą:

Radio kaina $350.00 parduodam už $220.00
Radio kaina $225.00 parduodam už $135.00
Radio kaina $210.00 parduodam už $126.00

Jokių extra mokėjimų nereikia ir jeigu sugenda taisome 
dykai. Taipgi parduodam lengvais išmokėjimais ir mainome 
senus setus į naujus. Jums dabar yra nepaprasta proga pa
puošti savo namus puikiais radio elektrikiniais setais ir savo 
gražią šeimyną palinksminti muzikalėms meliodijoms. Musų 
radio yra pilnai garantuoti, pertat nuoširdžiai kviečiam vi
sus lietuvius pasinaudoti tuoj musų nupigintoms kainoms, 
nes šitas nupiginimas neilgai tęsis. Lauksime jūsų atsilan
kymo.

Electrical and Radio Engineering
Laboratories, Ine.

6819 So. Western Avė., Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nakties laiku
(Bridgeporte)

Nežinia iš kur atsiranda di
džiulis autas. Sustoja prie gu- 

_ • linčio. Skubiai iššoka gatvėn 
I iš jo keletas vyrų. Pasilenkia 
jie, kelia. »Vėl paleidžia. Vie
nas atvažiavusių kur ten dings
ta, bet neilgam. Pasirodo vėl 
su viedru rankoje. Išpilia visą 
viedrą vandens ant gulinčio 
galvos. Tasai sukruta, pakelia 
galvą, atsistoja.

Susikeikia. Sugniaužia kumš
čius ir sako: “Aš jus pamokin
siu, aš žinau, kas jus esate’’. 
Taikosi pasiekti artimiausio no- 

bet šis, tur būt numanyda-Laikrodis jau išmušė dvylik- I
tą. Nurimo 33-čioji gatvė.' Už- mas jauno vyro nor«> Pateidžia 

savo ranką darban pirmiau, ir 
jaunas vyras trečiu kartu išsi
tiesia kokių dvidešimties minu
čių laiko bėgiu.

Vyrai įsideda autan pavargu
sį ir nusiveža... šaltojon, nes 
tai buvo detektyvų būrys.

i vėl saldžiai 
m iega.—Reporteris.

darytos mėsines. Pasislėpė gry
čiose tėvai ir vaikai, nutilo 
klyksmas, užgeso šviesos minkš-

I tų gėrimų užeigose, paliovė 
dundėję komerciniai autai, o 
gatvekariai rečiau žviegia ir 
cypia. Bridgeportas miega.

Tik retkarčiais pasigirsta
skubus žingsniavimas pavėlavo- r - 
šio piliečio arbą jaunos poros. ; 
Bet štai pasigirsta lėtas poros (f 
žingsniavimas. Ties švento 
Jurgio bažnyčia sustoja du jau
nu vyru. Ima kalbėtis, manyti, 
piktis, nes kalbos garsai skren
da balsiau ir balsiau.

— Švistelėja nakties pilkumoj 
greita, kaip aitvaras, vieno kla
bančiųjų ranka. Sustoja ji prie 
antrojo veido, šis krinta ant 
šalygatvio ir išsitiesia visu ilgu
mu. Kitas vyras skubiai dings
ta už kampo.

Guli vyras šalygatvėj, neju* 
da, • lyg norėdamas parodyti,1 
kad minkštesnės lovos, kaip 
šaligatvis, jis ir neieškos.

Pasigirsta poros žingsniai— 
vieni lengvučiai, kiti sunkesni. 
Ateina vaikinas su mergina. 
Pamatę gulintį, jiedu sustoja,

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimt; melų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama nėriau
si Amerikos ir Europos metodai.

Silpni, nervuoti ir visa! suirę vyrai
Jums gali būt grą- j 
žinia sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprurho silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vyrų 
priėmimo kainbaryti 60o,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 5 va 
kari. Nedaliomis tuo 10 ryto Iki 1 po 
plet. Panedfilyj. Seredoj Ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
DvidefiiintiH penki metai tarno name

=fe=

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime ji. Del tolimesnių in
formacijų Saukite, rąžykite arba at
siųskite kuponą už - toki darbą kuri 
jus Interesuojatės.

□ Porčiue
Į Į Namo pakilimas

Į ~į Cementinis pamatas

j Abelnas pertaisymas
į ) Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ...................................................
Adresas —.................................. ~....... .

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

4588 W. Addison St. 
Teleph«me Avenua 4718

apie 
namo, pa
metu pa

gvarantuo-

Leiskite mums duo'ti jums 
gerinusį patarimą 
apšildymą jūsų 
remtą daugelio 
tyrimu.
Švari, sveika, 
ta šiluma.
Vienatinis boileris, kuris 
turi išdirbę jų 10 metų 
gv^frantiją. Paskoliname 
įrankius, jeigu norite pa
tys įsivesti šilumą. Su
taupysite pinigų nusipirk
dami boilerį, kuris yra pa
darytas, kad atitiktų ku
rui, kurį jus vartojate. 
Gaukit musų apskaičiavi
mą dėl apšildymo. Dveji 
metai išmokėjimui.

Pilnas pasirinkimas Plumbingo reikmenų

SQUARE DEAL PLUMB1NG SUPPLY 
’ HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

STATINES PINIGŲ

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

i-
7/ave ,

Prizai

jus taupintumet 
pradedantis nau-

Tik pamąstykite — jums užmokama už tai, kad 
MIDLAND NATIONAL BANKE. Kiekvienas žmogus 
ją sąskaitą laike Giliukingo Taupimo Kontesto — nuo rugsėjo 20 d. 
iki spalio 20 d. — gauna statinukę-bankutę su pinigine dovana. Jūsų 
statinukėj gali pasitaikyti pinigų nuo 25c iki $10. Kiekvienoj statinukėj 
yra pinigų — ne mažiau kap 25c.

Tapjau kiekvienas depozitas gauna tikietą laimėjimui dvidešimt pen
kių gražių ir naudingų daktų namams. Kekvienas depozitorius — senas 
ar naujas — gauna laimėjimo tikietus kiekvieną krtą, kai jis depozi- 
tuoja pinigus laike šio kontesto.

Atsiminkit, kad Giliukingo Taupimo Kontestas užsibaigia spalio 20 
dieną. Prizų (dovanų) laimėjimas įvyks tą vakarą banke. Turintys lai
mėjimo tikietus turi dalyvauti.

Gaukite daugiausia tikietų kiek tik galite Dabar 
raukite kai bus laimėjimas dovanų.

ir būtinai daly-
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šalininkų ir klerikalizmą ginančių laikraščių. Vėliaus 
ėjo beveik tokia pat kova tarp.šliupo ir socialistų (dar 
visi atsimena Šliupo “gyvates”, “benkartus” ir “tautos 
išgamas”).

Ko tad stebėtis, jei dar ir šiandie musų spauda nė
ra pasidariusi pilnai kultūringa? Yra tečiaus faktas, 
kad ne partijos įnešė į ją koliones ir šmeižtus. Pirmuti
niai musų laikraštininkai buvo ne partijų žmonės, bet — 
“tautos vienytojai”. Tokiais jie bent statydavosi.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]: 

Metams ...__ _____ ___

Apžvalga
Naujienos eina kasdien, iiskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas: Roosevelt 8500.

(8.00 
Pusei metų................ ..........— 4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SIRVYDO ATSISVEIKINIMAS.

NAUJAS. “ZEPPELINAS” AMERIKAI

Vokiečiai padarė Amerikai dar vieną milžinišką oro 
laivą, “Graf Zeppelin”. Ateinantį antradienį jisai ketina 
išlėkti iš Friedrichshafeno ir skristi per ’ Atlantiką į 
Jungtines Valstijas. Juo keliaus kelios dešimtys pasažie- 
rių, kurie kiekvienas užsimoka po $3,000 už “tikietą”.

Jungtinės Valstijos jau turi vieną Vokietijoje pa
darytą dirižablį, “Los Angeles”. Jisai yra karo laivyno 
žinioje. Šios šalies inžinieriai tokių orlaivių dar nemoka 
daryti. Pasirodo tuo budu, katf Europos technika kai 
kuriais atžvilgiais dar visgi stovi aukščiaus už Ameri
kos.

Iš MUSŲ SPAUDOS PRAEITIES

Tik-ką išėjusiame iš spaudos žurnalo “žvaigždė” 
spalių numeryje eina tęsinys kun. A. Miluko paskaitų 
apie pirmuosius Amerikos lietuvių profesionalus. Tose 
savo paskaitose “žvaigždės” leidėjas daugiausia kalba 
apie pirmutinius Amerikos lietuvių laikraščius ir jų re
daktorius bei leidėjus. Gaila, kad vietomis pusėtinai šlu
buoja žurnalo kalba, o dar labiaus jo korektūra; bet 
kun. Miluko paskaitų turinys tikrai įdomus.

Jisai smulkiai pasakoja apie pirmuosius p. Šliupo 
metus Amerikoje; apie laikraštį *‘Uniją”, kurį p. Šliu
pas leido kartu su vienu Tvarausku; apie “Lietuvišką 
Balsą”, kurį paskui leido tam tikra bendrovė ir redaga
vo Jonas Šliupas; apie “Vienybės Lietuvninkų” užgimi
mą ir aštrią kovą, kuri ėjo tarpe “Vien. L.” ir “Liet. 
Balso”. Pasiremdamas tų laikų periodine spauda, kun. 
Milukas vaizdžiai piešia santykius, kokie gyvavo tarpe 
įvairių Amerikos lietuvių srovių aštuoniasdešimtuose 
metuose pereitojo šimtmečio.

Pasirodo, kad nors Amerikos lietuviai tais laikais 
toli-gražu nebuvo taip aiškiai pasiskirstę į politines sro
ves (partijas), kaip šiandie, bet kova tarp jų ėjo taip 
pat smarkiai arba dar smarkiau, negu dabar. Laikraš
čių redaktoriai nuolatos koliodavo kits kitą “durniais”, 
“asilais”, “niekšais”, “lenkberniais”, “maskoliškais agen
tais” ir dar šlykštesniais žodžiais.

Aršiausios peštynės ėjo tarp “Lietuviškojo Balso,” 
(New Yorke) ir “Vienybės Lietuvninkų” (Plymouth, 
Pa.). Paskaitų autorius sako:

“Jau pirmuose ‘L. B-so’ numeriuose randame 
žodžius, kurie jokiu budu negalėjo ‘didinti vienybės 
lietuviškos ir sutikimo’, kaip buvo jo redakcija (t. y. 
J. šliupas. “N.” Red.) žadėjusi. ‘Skersaskuriai, įš
virkšti lietuvninkai, pustagalviai, susivalkiojusi 
Unija, gaudadušiškas raštas, aklas pusmozuris, kro- 
mininkas (Radzevičius), Tvarausko utėlinė nusi- 
stelbusi Unija, puspročiai naujalenkiai, bukasnapis 
(Paukštys), panašus į plėviasparnį, galviniai Paukš
čiai ir jo šeimyna, Paukščio Durnybe (vietoje “Wie- 
nibe”) ir t. t. — vis tai žolynai iš ‘L. B.’ skilčių.”
Šliupo “Lietuviškam Balsui” atsimokėdavo tuo pa

čiu pinigu “Vienybė Lietuvninkų” su jos leidėju Juozu 
Paukščiu ir redaktorium Tamašausku (Bačkausku). 
Plymouth’o savaitraštis praminė Šliupą “maskolių agen
tu” ir tvirtino jį gaunant iš Rusijos. To 
laikraščio “išduotojas” J. Paukštis 1886 metais įdėjo 
“Vien. L.” šitokią neva “korespondenciją” apie savo 
konkurentą:

“Nuvažiavom į New Yorką.... ėmė mane no
ras atlankyt rėdytoją ‘balso’ J. Šliupą.' Šiurpuliai 
mane paėmė, kada inėjau į skylę arba tariant į gy
venimą to slauno dudučio. Tikrai butynė panaši jo 
raštui, ba iš tokios skalės geri žodžiai negali išeiti. 
Nežinau kaip žiemą p<bus tas tamsybės apašta
las.... Da šitą mėnesį išleido vieną draiskalą spiri-
tybės, ba pašėrėme žuvyte, ale taip pasčevojo, kad 
net kauleliams nedovanojo; ir už tai ką jį paėsdi- 
nau savo draiskale padėkavojo. Privalote jo sėbrai 
nusiųsti tam asilui futerio, kad nepastiptų, ba kaip 
girdėt ir maskoliui nusibodo duot ‘žalovanie” dėl 
savo tarno, jeigu katras nusiusite, tai męs gazieto- 
je pakvitavosime....”
Paskui, kada p. šliupas ėmė kovot prieš kunigiją, 

tai prasidėjo ne mažiaus šlykšti polemika tarp jo bei jo

juk yra pasakęs kaip tik apie 
patį p. Sirvydų, kuomet pasta
rasis redagavo “Kovų“ ir visaip 
“peizojo“ savo buvusį geradarį! 
Sirvydo redaguojama “Vieny
bė“ taip pat rašė šiemet su di
deliu pasipiktinimu apie socia
listus, kam jie anųmet “pasiun
tė ant Marso musų garbingų 
Susivienijimų“. O tuo tarpu tų 
“pasiuntimų ant Marso“ atliko 
ne kas kitas, kaip tik pats J. O. 
Sirvydas, įdėdamas “Kovoje” 
satyriškų “draugo” žagaro fel
jetonų!

Kovodamas su savo “idėjos” 
priešais, p. Sirvydas nelabai td- 
paisydavo priemonių. Ir tai ne 
tik santykiuose su kairiom- 
sioms srovėms. Kada po per- nimas.

Prieš apleisdamas Ameriką, p. 
J. O. Sirvydas,/buvęs “Vieny
bės” redaktorius, parašė “Tė
vynei“ atsisveikinimą su pasta
rosios štabu ir skaitytojais-ir, 
tų proga pasinaudodamas, trum
pai pasipasakojo apie savo 25 
metų žurnalistinį darbų Ameri
koje. Pastebėtina, kad šituose 
savo atsiminimuose jisai visai 
“užmiršo” apie savo darbų Lie
tuvių Socialistų Sųjungoje ir 
prie savaitraščio, “Kovos“. Ji
sai nori, kad amerikiečiai jį at
simintų tiktai, kaipo “lietuvy
bės“ skelbėjų ir “Vienybės Lie
tuvninkų“ vėliaus “Vienybes“) 
redaktorių.

Tuo gi tarpu p. Sirvydo vaid
muo “Vienybės Lietuvninkų“ 
istorijoje gal buvo menkesnis, 
negu “Kovos“ gyvenime. “Vie
nybė Lietuvninkų“ jau seniai 
gyvavo, kaip p. Sirvydas atvyko 
Amerikon, ir jisai nedavė jai 
nieko naujo. Ji jau buvo so- 
cialistiškai-laisvamaniško kryp
snio, kai jisai ėmė jų redaguo
ti, ir jisai jų vedė toliaus tokiu 
pat krypsniu. Kai vėliau, reak-* 
cijos metais, “Vien. L.“ nusly
do į atžagareiviškų nacionalizmų 
(tuo laiku Sirvydas dirbo ki
tur), tai jisai, sugryžęs prie jos 
dirbti, vedė jų “tautiškomis“ 
vėžėmis. Ir taip toliau.

O socialistų savaitraštį “Ko
vų” p. Sirvydas, galima sakyt, 
įsteigė. Pirmaisiais “Lietuvių 
Socialistų Partijos“ (paskui 
“Sųjungos“) gyvavimo metais 
jisai buvo svarbiausias tos orga
nizacijos vadas. Ir po to, kai 
jisai pasitraukė iš “Kovos“ (pa
sikeisdamas vietomis su Juozu 
Baltrušaičiu, kuris perėjo iš 
“Vienybės Lietuvninkų“ į socia
listų organo redakciją), jisai vis 
dar per keletą metų vaidino ga
na žymią rolę pas socialistus. 
Aplink jį tuomet, beje, daugiau
sia koncentravosi “revoliucinė“, 
“maksimalistiška“ opozicija 
LSS. centrui. Veiklus toje 
opozicijoje žmonės tais laikais 
buvo Sirvydo brolis Bernotas, 
Gaigalas ir žagaras-Kišonas.

Šiandie p. Sirvydas apie tą 
savo praeitį sarmatijasi ir užsi
minti. Kodėl? Ar dėl to, kad 
jisai įsitikino, jog jo socialistiš- 
kos, ’ maksimalistiškos ir kito
kios anų laikų pažvalgos buvo 
klaidingos? Bet delei to jam 
nebūtų reikalo sarmatytis. Sa
vo įsitikinimus tūkstančiai ame
rikiečių yra pakeitę per pasku- 
tinias dvi dešimtis metų ir ne
labai kas jiems dėl to daro prie
kaištų.

Su p. Sirvydu tečiaus. yra ki
taip, negu su daugeliu kitų 
žmonių, pakeitusių taip pat, 
kaip ir jisai, savo įsitikinimus. 
Jisai ne tik atmetė tų, į ką pir
ma tikėjo, bet ir paniekino, 
pasmerkė, kaipo nedorų dalykų! 
Iš socialisto ir kraštutinio “re- 
voliucionierio“, kokiu jisai buvo 
apie dešimtį metų laiko, jisai 
pavirto atkakliu (ir kartais — 
nevisai švartu) “socialistų ėdi
ku“. Per paskutinius penkioli
ka metų savo žurnalistinio dar
bo jisai nesidrovėjo prikaišioti 
savo buvusiems vienminčiams 
net tokius dalykus, kurie savo 
laiku buvo specialiai taikomi į 
jį patį. Pavyzdžiui, pernai me
tais “Vienybėje“ buvo priminta, 
kad socalistai kitusyk taip 
skaudžiai nusidėję Dr. Šliupui, 
jogei šis senas darbuotojas ne
iškentęs ir pasakęs apie juos, 
kad tai esą “gyvatės, kurias 
jisai užsiaugino savo antyje ir 
kurios jį dabar kanda“. O ši
tuos piktus žodžius p. šliupas kuomet nuo painių krinta van-

versmo Lietuvoje jisai pakrypo 
į tautiškos diktatūros pusę, tai 
jisai savo redaguojamam laik
raštyje ėmė aršiau pulti Lietu
vos vai. liaudininkus, negu se
nieji liaudininkų priešai, iši
mant gal tik komunistus. Taip 
pat, paėmęs “perskyras“ su 
Amerikos sandariečiais, jisai 
pasidarė įkyriausias jų kan- 
džiotojas. O kaip čia seniai 
Sandara jo lupose buvo “vie- 
nintėlė rimta ir pažangi“ Ame
rikos lietuvių organizacija!

šitokį jo elgesio būdą gal būt 
išaiškina ta aplinkybė, kad p. 
Sirvydas yra ne minties žmo
gus, bet jausmo. Jisai yra* ne 
idealistas, bet moralistas, — ku
ris dažnai, anot tų biblijos žo
džių, savo artimo akyje mato 
krislą, o savo akyje nemato 
rąsto.

Bet reikia p. Sirvydui atiduo
ti kreditą, kad jisai buvo 
darbštus. Geriausius metus 
savo amžiaus jisai atidavė sun
kiam darbui toje srityje, kurio
je reikalaujama daug pasišven
timo, o siūloma mažesnis, negu 
visose kitose profesijose, atlygi-

j APie Įvairius Dalykus !
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Uruganas
Uraganas Porto Rico saloj. — 

Dvasiškių samprotavimai. — 
Uragano pažymiai. —Kur at
siranda uraganai. — Uraga
nų savybes. — Žymesnieji 
uraganai. — Tornado, taifū
nas, monsunas ir siminas.

Prieš keletą tūkstančių metų, 
rašo vienas laikraštis, rami ir 
blizganti, kaip stiklas jura stai
ga pradėjo nerimti prie Porto 
Rico krantų. Saulė pasidarė 
raudona. Gyventojai žiurėjo j 
audringą jurą ir negalėjo su
prasti, kas čia pasidarė. Oras 
juo tolyn, įiio darėsi troškes
nis. Palmos1 siūbavo, lyg švy
tuoklės. Gyvuliai skubėjo su
gulti į žolę.

i *Išmėtytų kaimų vadas nuvy
ko į šventovę pasitarti su dva
siškiais. Dvasiškiai kreipė sa
vo maldas j medinius stabus, 
bet tuo pačiu laiku patys buvo 
labai susirūpinę. Staiga pasi
girdo koks tai keistas dejavi
mas, o po to baisaus vėjo uži
mąs. Atrodė, jog dangus su 
žemč susimaišė. Vejas dūko, 
kaukė, užū. Namukai griuvo, 
medžiai krito iš pat šaknų iš
rauti. • Išsigandę žmonės ir gy
vūnai nežinojo kur dėtis.

Praėjo kiek laiko, ir viskas 
nutilo, žmonės, kurie išliko 
sveiki, pradėjo atsipeikėti. Jie 
išėjo iš savo landynių. Viskas 
aplinkui buvo sugriau
ta, sunaikinta. Nuslūgęs 
juros vanduo paliko ant kranto 
keistas žuvis, kurios bejėgiai 
vartėsi ant žemės. Oras buvo 
malonus; putė gaivinantis vėja- 
lis.

Tai vaizdas uragano. Ir kuo
met gyventojai buvo užimti 
atstatymo darbu, tai dvasiškiai 
vedė diskusijas apie įvykusią 
nelaimę. Jie visi sutiko, jog 
prieš uragano prasidėjimą jura 
buvo labai rami, oras tvankus 
ir saulė nepaprastai raudona. 
Jei tokie prajovai, sake jie, pa
sikartos ateityj, tai geriausias 
dalykas bus ieškoti kur nors 
prieglaudos sau ir gyvūnams. 
Vėliau stabmeldiškų Porto Ri
co dvasiškių darbą tęsė katali
kų kunigai, kurie apsigyveno 
Floridoj. Sdvo užrašuose jie 
paliko daug įdomių duomenų 
apie siaučiančius Floridoj ura
ganus.

Musų laikų meteorologai (įar 
ir šiandien tebesinaudoja tais 
faktais, kuriuos prieš tūkstan
čius metų pastebėjo Porto Ri
co salos dvasiškiai. Tįe 
dvasiškiai sake: “Kuo
met jura yra nepaprastai rami 
ir oras sunkus ir drėgnas, |r

dens lašai — tai apsisaugok!“ 
šiandien meteorologai sako: 
“Uraganai paprastai prasideda 
tose vietose, kur jura yra la
bai rami, o oras šiltas ir troš
kinantis. Jeigu tat tęsiasi il
gai, tai ore atsiranda daug 
drėgmės ir atmęsferos slėgi
mas sumažėja. Oras pradeda 
veržtis iš kitų vietų ir pagimdo 
sukurj. Tai ir yra uraganas.“ 

Yra penkios vietos, kur pra
sideda yraganai: 1. Vakarų 
Indija ir Meksikos 'užlaja. 2. 
Kinų jura, Filipinų salos ir Ja
ponija. 3, Bengalos ir Arabų 
jura, 4. i rytus nuo Madagas
karo netoli nuo Mauritus ir 
Reunion salų ir 5. Australija, 
netoli nuo Samoa.

Stebėjimai parodė, jog ura
ganai visuomet prasideda vaka- 
riiftj juros arba vandenyno da- 
lyj. Ir kai uraganai pasiekia 
sausžemį, tai jie susilpnėja ir 
pranyksta. Pavyzdžiui, prieš 
dvejetą metų siautė Vakarų In
dijos uraganas, kuris blaškė 
laivus, kaip skiedras. Jis pa
siekė Miami-ir ten pridarė mil
žiniškų nuostolių. Po to jis su
silpnėjo ir kai pasiekė Palm 
Beach, tai jo jėga buvo visai 

'nedidelė.
Tas pat atsitiko jr šiais'me

tais. Uraganas, kuris atsirado 
į rytus nuo Guadeloupe, nuužė 
į Porto Rico ir ten apie pusę 
salos pavertė griuvėsiais. Iš 
Porto Rico uraganas pasuko į 
Floridą ir visu smarkumu už
gavo Palm Beach. Po to jis pra
dėjo silpnėti ir pasiekęs Char- 
leston, S. C., beveik visiškai 
pranyko.

Įdomus dalykas apie uraganą 
yra tas, kad pradžioj jis slenka 
labai lėtai, darydamas kokias 
penkioliką mylių į valandą. Pas
kui jo greitis didėja. Bet juo 
jis eina smarkiau, tuo darosi 
mažiau pavojingas. Tai skamba 
lyg' koks paradoksas. Vienok 
tai tiesa. Mat, uraganas pri
mena vežimo ratus, kurie ne 
tik rieda pirmyn, ale ir sukasi 
aplink ašį. Uraganas irgi slen
ka pirmyn ų- tuo pačiu laiku 
viduryj sudaro sukurį, t. y. vė
ją, kuris sukasi ratu. Tas sū
kurys ir padaro daugiausia ža
los. Vėjas sukasi tokiu smar
kumu, jog viską naikina ir 
griauna.

Ta uragano ypatybė, sako 
C. F. Talman, buvo pastebėta 
tik 1831 m. Redfield buvo pils 
inas mokslininkas, kuris teisin
gai išaiškino uragano pobūdį.

Nežiūrintį tai, kad uraganas 
žmonėms yra žinomas nuo labai 
seniai, tačiau kol kas dar nu: 
išrasta būdų, kaip nuo jo apsi
saugoti. Moderniški trobesiai, 
bendrai imant, nėra tinkama 
apsauga nuo uragano. Tatai

parodė Floridos nelaimė. Ta- tika yra ta, kad jis sukasi ra
čiau ateityj, reikia manyti, in- tu, iškeldamas į viršų smėlio 
žinieriai pajėgs padaryti ir to- stulpus.—K. A. 
kius trobesius, kurie galės atsi
laikyti prieš uraganą.

Vienas iš baisių uraganų į- 
vyko spalių 10 d. 1780 m. __
prasidėjo Barbadose, kur su-( 
griovė visus namus ir išvertė 
su šaknimis medžius. Paskui 
jis persimetė į St. Lucia salą, 
kur palaidojo* po griuvėsiais 
6,000 žmonių. Iš ten jis pasu
ko į Martiniųue salą, pakelyj 
paskandindamas 40 Francijos 
laivų. Palietė taip pat Santo 
Domingo, St. Vincent, St. Eus- 
tatius ir Porto Rico salas, o iš 
ten pasisuko į Bermudų. Devy
ni tūkstančiai žmonių žuvo 
Martiniųue saloj. Kingstone iš 
600 namų išliko nesugriauti tik 
14. •«

Tačiau Indija yra turėjusi ir 
dar baisesnių uraganų. Spalių 
7 d. 1787 m. prie Hugli nuo 
uragano žuvo 300,000 žmonių, 
o lapkričio 1 d. 1876 m. Brah- 
maputroj—100,000.

Dabar pažiūrėkime, kokis yra 
skirtumas tarp uragano ir tor
nado. Uraganas, kaip matė
me, visuomet prasideda juroj, 
apima kelių desėtkų mylių plo
tą. Tuo tarpu tornado gimsta 
sausomoj. Jis eina labai siauru 
ruožu. Tai, galima sakyti, yra 
mažiukas uraganas.

Be to, yra dar žinomos ir ki
tokios rųšies viesulos, sakysi
me, taifūnas, monsunas ir si- 
munas. Taifūnas niekuo nesi- 
skyria nuo uragano. Jis siaučia 
Kinų juroj. Monsunas yra vi
sai kitokio pobūdžio. Kuomet 
mansunas pučia iš rytų Indi
jos ir vakarų Kinijos, tai jis 
pagimdo sausą sezoną. Tai tę
siasi keletą mėnesių. Po to jis 
pradeda pusti kaip tik iš prie
šingos puses. Tąsyk užstoja 
lietingas sezonas. Simunas yra 
dykumų viesulą. Jo charakteris-

ATĖJO “Kultūros” nau
ja* numeris. Galima gauti 

4 Tia i “Naujienose”. Kaina tik 45 
• centai.

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

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 

/įvf I trurripą laiką. Mes mo- 
| vVSk kiname dienoms ir va- 

karais, šauk arba ra- 
r—dėl madų knygos.

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

Te). Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
. CHICAGO

Prenumerata metama (1.50 
Pusei metų 
Kopija

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

ŽIEMA JAU ČIA PAT

Verčiau prisirengkit ir užsisakykit sau anglis 
šiandie. Tai yra geriausias apsidraudimas prieš 
šalčius ir ligas, kai ateis šaltas oras.

Consumers Anglys ir Koksai yra pilnai gva- 
rantuoti kai dėl kokybės, pilno svarumo ir pa
tenkinimo. “Kiekvienas tonas turi patenkinti, 
arba mes atsiimsime ir sugražinsime jums pi
nigus.“

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

KUM COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

ęrs (ompany

Pinigai ir Proga
Kuomet pasitaikys didelė proga — tuo
met jums bus reikalingi pinigai. Juo 
daugiau taupysit pinigų dtabar, tuo 
daugiau pinigų turėsit kuomet bus rei
kalas. Tankiai pinigai priartina ir pro- 
gas ir dar padidina jas. Padidinti pi
nigus ima laiko. Todėl pradėkit tau
pyti DABAR ir bukit prisirengę sutik
ti progą. Atsilankykit į musų banką, 
mes jums viską išaiškinsim.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
į Lietuvių

South East Side
Iš džianitorių darbuotes

Spalių dieną L. Andrijauskio 
name įvyko antras Lietuvių Pi
liečių Džianitorių Kliubo susi
rinkimas. Atidarė ' jį kliubo 
pirmininkas S. Rakauskas. Per
skaityti tarimai iš pereito susi
rinkimo ir primti vienu balsu 
šiame susirinkime.

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

Buvo pakeltas klausimas apie 
kliubo reformą, kad jis nebūtų 
pašaipiais ligoje. Po trumpų 
diskusijų nutarta, kad nebūtų 
pašelpinis, bet šiaip butų teikia
ma pagalba atsitikus kokiai ne
laimei arba nesmagumui, ir kad 
kliubas butų kultūrinis,

Toliaus nutarta, kad moterys 
butų priimamos kliuban. Pir
moji įstojo kliuban p. Milašie
nė. Taipjau priimta keltas ki
tų naujų narių. Dabar kliubas 
turi apie 20 narių. Pradžia ge
ra.

Šios apielinkės lietuviai džia- 
nitoriai esate kviečiami rašytis 
kliuban. Kliubo tikslas yra ge
ras: jis rūpinsis ne tik savo na-» 
rių gerove, kaip pav. darbo 

reikaluose, ire kad taptų visi 
šios šalies piliečiais, bet dar 
veiks ir visuomenės labuį.

Ateinantis kliubo susirinki- 
bus paskelbtas “Nąujieno- 

PraneŠčjas.
mas 
se”.

Cicero
AmoSusivienijimo Lietuvių 

rikoje 194 kuopos susirinkimas 
įvyko pereitą antradienį vakare. 
Susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Tai jis išėjo tavorščių 
laimei. Tiesa, laimėjo jų “pro
testas” prieš Pildančiąją Tary
bą, kad Taryba jų Gerdausko 
nepriima į iždininkus.

Kaip ir visados, ne mažai 
ašarų tavorščiai išliejo delei to, 
kad keleto gero tavorščių ne
priimta į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje. O tas “nelabasis” 
organas “Tėvynė” dar aiškina, 
kas gali priklausyti Susivieni
jimui, o kas ne. Ir dar kitokių 
panašių nesąmonių prikalbėta 
— vis “labui”. Susivienijimo.

Tikrai 
kraustosi, 
prasti ir

tie žmoųės iš proto 
Laikas butų susi- 

atskirti politiką nuo

Garsinimas, kurį 
smagu paimti' 

į rankas
—Reikia garsintis — mąsto 

ir kalba, o taipgi garsinasi visa 
Amerika. Bet garsinimai ne 
vienodi. Vieni jūsų akį patrau
kia savęsp, suįdomina jumis, 
priverčia visą garsinimą per
skaityti nuo pradžios iki galo. 
Į kitus jus nei nepažiūrite.

Ot, prie anos, pirmos rųšies 
garsinimų, kurie jus užintri- 
guoja, tenka priskaityti ką tik 
pasirodęs Universal State Ban
ko mėnesinis laikraštėlis. For
matas, paveikslai ir turinys — 
viskas taip gražiai paruošta, 
kad išrodo lyg butų dailės žur
nalas. O ir žinios atydžiai, rū
pestingai palinktos ir išpasa
kotos. Galima būti tikru, kad 
tokio spausdinio niekas nemes 
į šalį. —* Reporteris.

Oak Forest
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kė teatrų aktoriai ačiū rūpes
niui įstaigos viršininkų. Išpildė 
programą — buvo muzikos nu
meriai, dainos, šokihi, krėsta ir 
baikų iki valios.

Prieglaudą tą dieną atlankė 
švedų tautos kliubas. Atlan

TEATRAS-KŪNCERTAS-ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Keistučio Pašelpinis Kliubas

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

3133 South Halsted Street
Pradžia lygiai 0 vai. vakare

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 pinklu, jau išsigalando piuklą 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.

kiusieji vaikščiojo po vvardas.
Sekmadieųyje, rugsėjo 30-tą, 

lietuvius, šios įstaigos įnamius, 
atlankė šie asmenys: daktaras 
Joseph Kelia, p-nai Pronsku- 
nai ir J. Gedeikas. Jie sušelpė 
vargdienius, paaukavo pinigų 

maistui dasi pirkti ir krasos žen
kleliams. Už jų mielaširdystę 
tariame širdingą ačiū, busime 
dėkingi visuomet.

—J. Lapinskas, Institutioii,
Ward, 39, Oak Forest, III.

Įžanga 75 lentai ypatai

Įžanga 75 centai ypataiRugsėjo 30 dieną šią įstaigą
Juk pereitas Seimas seneliams ir paliegėliams atlan

VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS
Publikai prašant antru kartu statomas

Cicero GOODMAN TEATRE roe

1928

Cicero

MALI TONIC'Ū Jus gausite 5 metų garantijų už viską, ką pirkaite pas mus
arba

Extra Pale Alaus

CompanyM. Levy
Telefonai Calumet 0644-0645

^0^0

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Institute, E. Mon- 
at South Parkway

Jus Galit Dar Tureli Jūsų Šilumą į Laiką Pirma 
Negu Saitas Oras Ateis

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

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

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.CENTRALTstricT

mVlfcORATIHO 
<K» CO~v*LtU>KT*

oooo ro« r»« 
Mvr. M. H***”

MALT TONfC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Mūrininkas stato namą dėdamas plytą ant 
plytos. Po vieną ant karto deda jis, bet į paster 
bėtinai trumpą laiką prieš jus iškila trobėsis.

Nereikalinga turėti $100, $500 ar $1,000 ben
dra suma, pirm negu jus galite galvoti apie įsi
gijimą pirmo morgičiaus bonų. Pradėk su ma
ža suma, $10, ar net (jar mažiau. Tai yra ga
lima padaryti su musų Dalinio Išmokėjimo bono 
sąskaita, kuri gali būti pradėta su maža suma 
ir paskui nuolatos papildoma, kaip tik jus turite 
nuliekamų pinigų. 6% yra mokami ant tokių 
depozitų. Kada jus turėsite užtektinai dėl savo 
bono, sąskaita nurašoma ir jus gaunate boną. 
Jus tada prdedte taupinti dėl savo sekamo bono.

Šis taupinimo būdas šimtams žmonių pagel
bėjo įsigyti jų pirmą boną. Leiskite mums pra
dėti ir dėl jus.

Jau buvo “Naujienose” mi
nėta apie smarkumą važinėji- 
jimo autais musų Ciceroje nak
ties laiku. Panašus įvykis ir tą 
pačią sekmadienio naktį pasitai
kė lietuvių distrikte, būtent 
būtent prie 15-tos gatvės ir 49 
court. Autas baisiai supurtė 
naują namą, kuris buvo nese
nai atkeltas arčiau prie gatvės 
— 49 court.

Skersai gatvę nuo šio namo 
buvo siurpraiz parė. įsisma
ginę sportai norėjo beismantan 
įvažiuoti.
Nuostolių padaryta apie pora 
šimtų dolerių. Bet tai niekis 
geram automobilistui.

Tas pats.

pašalpos 
davė jiems gerą lekciją, ale ir 
tai nieko negelbsti.

Bet kuomet susipras didžiu
ma senų organizacijos narių, tai 
tiems smarkuoliams uždarys 
burnas. O tai atsitiks ankš
čiau ar vėliau.

Yra rengiamas vakaras kuo
pos naudai. 4 komitetą niekas 
nenori įeiti. Tai kokios pasek
mės viso to gali būti, kai šitaip 
dalykai klojasi?

Senas Narys.

Novelty Side Feed Sectional Boiler 
Mede 
Mada 
Mndo in 40 i

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. C. C. Singley 
patarti jums. Jis specializavosi 
CHRONIŠKOSE ir KBAUJO 
ligose per pastaruosius 40 me
tų; ypač srityse sifilio, socia
lių jaunųjų ligų, vidurių ir ner
vų suįrimo, pražudyto VYRIŠ
KUMO ir abelno silpnumo.

Atgąukite savo sveikatą ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boul.

• Suite 1615, 
Phone Harriaon 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

Sekmadienyje, po pietų, įvyk
sta V. ž. P. Kliubo susirinki
mas. Rus apkarti visi svarbiau
si reikalai, o jų nestoka — se
ni) ir naujų. Taps išduotas ga
lutinas raportas apie paminklą 
velioniui Survilui. 0 vėlionies 
šiaulio reikalas dar nejudintas. 
Gi tų geradarių ne stoka. Tai 
kliubo nariai turėtų atydžiai tė- 
myti tuos reikalus, kad butų 
teisingai atiduota kas kam pri
klauso. Pašalinis.

Jei jums yra reikalingas šildymo “plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys i jusu namus ir suteiks jums VISĄ 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainuos, ir kaip lengvai galit išmoksti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėnls išlaidoms.

Prašykite savo groseminko r.rba aptiekoriaua, jeigu jiė negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

BiHUIM Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesį. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius jia- 
durys jums planą, pradės darbai ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio 
trubelio.

Mes taipgi 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.

TRUST1NE KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, 111.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

<0^*0^

Nedėlioj, 7 d. Spalio-October,
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vietos rezervuotos, nuo 50 et. iki $2.20.

BANK

1558 S. W

/v a m u prarymo 
KONTRAKTOR1US
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Iš politikos lauko
l)r. Graičiunas sako, kad rinki

mus laimės republikonai

Užėmęs vedėjo vietą Dr. 
Graičunas skubotai ėmė daryti 
prisirengimas ateinančiai rinki
mų kampanijai ir sako, kad 
randąs žmonių pritarimą. Jo 
manymu, rinkimų kova busian
ti didelė, bet republikonų parti
ja išeisianti pergalėtoja.

—Reporteris.

r ■ —

Bridgeport
Ketverge vakare sugryžo iš 

Europos advokatas F. Brad- 
rhulis. Jaučiasi smagiai pralei
dęs atostogas* Lietuvoj ir kitur.

PRANEŠIMAI
Humboldt Parko Lietuvių Polit. 

Kliubas rengia grybų išvažiavimų 
nedėlioj, 7 d. spalių, iš P. Radžiūno 
namų, 3308 Evergreen avė., į Palos 
Park miškus. Susirinkit ne vėliau 
8 vai. iš ryto. Kas nori gauti nuro
dymų, šaukit Belmont 3512. Kvie
čiame dalyvauti kliubiečius ir visus 
lietuvius. —Kliubo Komitetas.

Brstė Atgimdęs Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų laikys susirinkimą 
7 d. spalio mėn., Lietuvių Tautos 
parap. svet., 3501 S. Union avė., 1 
vai. po pietų. Kviečia

B. Dubinskienė, sekr.

L. 1). K. Vytauto Draugijos Nr. 2 
susirinkimas jvyks nedėlioj, spalio 
7 d., 2 vai. po pietų, K. Strumilo 
svet., 10648 Indiana avė. Sis susirin- 

naujų 
narės naujų 
rašt.

reikalų yra.
imkit susirinkime 
nariu atsiveskit. -

i, nes daug
Visi nariai ir

Tapgi ir
I. Kirkus,

laikysSiniano Daukanto Draugija 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
spalio 7 d., 12 vai. dieną, Chicagos 
IJetuvių Auditorijoj, 3133 South 
llalsled st. Nariai būtinai malonė
kit laiku pribūti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui. Bus rinkimas 
patarnautojų dėl busiančio koncer
to spalio 28 d. —P. K., rašt.

SLA 122 kuopos susirinkimas at
sibus nedėliok 7 d. spalio, 2 vai. po 
pietų, 1523 S. Wood st. Gerbiami 
kuopos nariai malonėkit Imti laiku, 
jei norite užbaigti susirinkimą prieš 
vakarienę. —Valdyba.

West Pullman. — SLA 55 kuopos 
susirinkimas įvyks subatos vakare, 
6 d. spalio, K. Statkaus svet., 722 
W. 120 St. Nariai bukit susirinki
me ir užsimokėkit duokles.

K. Statkus, sekr.

West Pullman Lietuvių Paš. Kliu
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, spa
lio 7 d., toj pačioj vietoj. Nariai! 
nepamirškite, kad Šiame susirinki
me turėsime keletą gana svarbiu 
reikalų, todėl atsilankykit skaitlin
gai. —K. Statkus, K. koresp.

S LA 129 kuopos nuaugusių ir jau
nuolių bendras susirinkimas įvyks 
7 d. spalio, 2 vai. po pietų, čer- 
nausko svet.,* 1900 S. Union avė. 
Malonėkit visi nariai dalyvauti, nes 
turim svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi nepamirškite atsivesti naujų 
narių. —K.Batutis.

Marųuette Park apielinkės SLA 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks 7 d. spalio, 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svet., 2354 W. 59th 
st., prie Artesian avė. Visi nariai ir 
narės nepamirškite pribūti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptari
mui. Ateidami neužmirškite kiekvie
nas nors po vieną savo draugą bei 
draugę atsivesti prirašymui prie 
SLA 260 kp. —Pr. Druktainis, sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus repeticijos veikalo “Pini
gėliai” |vyks šeštadieny, spalio 6 d., 
7 vai. vak. Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. Visi artistai būtinai tu
rite susirinkti laiku, nes tai pasku
tinė generalė repeticija, o spalio 7 
jau turime scenon statyti. Jokių 
priežasčių neatsilankymui būti ne
gali. —Režisierius.

Liet. Moterų dr-jo.s “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny, spalio 7 d., 2 vai. po piet, 
Mark White Sq. parko knygyno 
kambary, 30 ir Halsted gt. Visos tig
rės prašomos susirinkti laiMii.

Sekretorė.

Chicagos Liet. Auditorium Bend
rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, 8 d. spalio,' 8 vai. va
kare, Auditorium svet., 3133' South 
Halsted st. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai pribukit laiku.

RašL

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus utarninke, spalio 9 d., Maso- 
nic Temple svet., 1547 N. Leavitt st., 
7:30 vai. vak. Nariai malonėkit su
sirinkti laiku. ——X. Saikus, rašt.

Dainuos Vilniaus dienoj

Pain. Juozas Babravičius

žinome, kad jeigu koMes 
gyvenime turime mažai tai tą 
branginame labai.

Taipjau priseina mums bran
ginti ir p. Babravičiaus dainas. 
Dainuoja jis puikiai. Kito tokio 
dainininko mes, Amerikos lie
tuviai, neturime.

Bet dainuoja jis retai. Pe
reitą sezoną davė tik vieną 
koncertų. Šį sezoną dar nieko 
negirdėti apie jo koncertą.

Ir štai Vilniaus dienoj p. J.

Iš Lietuvių Skolini 
mo ir Budavojimo 
Lygos darbuotės

Metinis Lygos susirinkimas, 
naujos valdybos posėdis

Rugsėjo 21-mą dienų įvyko 
Lietuvių Skolinimo ir Budavo
jimo Bendrovių Lygos susirin
kimas. Svarbiausias lo susirin
kimo darbas buvo: užbrieži- 
mas ribų' Lygos darbuotei šie
met ir rinkimas naujos valdy
bos.

Naujon valdybon įėjo: J. P. 
Varkąla — pirmininku (prezi
dentu), A. J. Sutkus (Wauke- 
gan, 111.) — 1-nui vicepirminin
ku, A. Siūbai tis — 2-ru vice
pirmininku, John J. Zolp — raš
tininku, Pranas- Stasiulis — iž
dininku, adv. J. Kuchinskas— 
teisių patarėju, p. Prūsokas — 
revizijos komisijom

Kadangi skolinimo ir buda
vojimo bendrovių Illinois vals
tijoj esama ne vien lietuvių, ka
dangi jų esama daug ir kadan
gi jos visos turi vienodų sieki
mų, tai natūralu, kad jos yra 
susijungusios į Illinois Valstijos! 
Budavojimo ir Skolinimo Lygą, 
ši lyga gyvuoja jau nebe pir
mus metus. Ji laiko kas metai 
suvažiavimus. Tuos suvažiavi
mus ir jų darbuotę atydžiai tė- 
mija visų budavojimo ir sko
linimo bendrovių darbuotojai 
ir, kiek galėdami, stengiasi da
lyvauti pačiuose suvažiavimuo
se. Taigi ir JJetuvių Budavoji
mo ir Skolinimo Bendrovių Ly
ga nutarė šiemet dalyvauti Illi
nois Lygos suvažiavime oficia
liai. Delegatu suvažiaviman, 
kuris įvyks spalių mėnesio šių 
metų 9, 10 ir 11 dienomis Bloo- 
mingtone, III., tapo išrinktas 
lietuvių Lygos sekretorius p. J. 
J. Zolp. Kiek teko patirti, visos 
Illinois valstijos Lygos suvažia
vimą ketina atlankyti ir p. 
Varkala.

Bet tur būt daug svarbesnis 
buvo lietuviams spulkų (taip 
vadinamos yra, trumpumo de- 
liai, budavojimo . ir skolinimo 
lendrovės) darbuotojams tas 

šio susirinkimo tarimas, kuris 
užbrėžė kaip ir planą lietuvių < 
spulkų Lygos darbuotei šiais 
metais. Nutarta atspausdinti 
pamfletus, kuriuose trumpai ir 
aiškiai butų papasakota, kokią 
naudą žmonėms neša spulkos, 

Babravičius pasižadėjo dainuo
ti! Ar ne smagu, kad Vilniaus 
vadavimui deda savo pastangas 
gabiausios musų jėgos —kal
bėtojai, dainininkai, muzikan
tai?

Taigi visi bukime spalių 9 

si dar karta skaitlinga lietu
vių šeima pasirodykime, kad ir 
už jurių-marių neužmirštame 
motinos Lietuvos ir jos miesto 
—Vilniaus!

kaip jos verčiasi, kokie patvar
kymai reguliuoja taupininius 
spulkose. Vienas lokis pamfle
tas jau teko matyti — tai Ku
nigaikščio Vytauto spulkos (ant 
Town of Lake) ir Halsted 
Building and Loan Assn. (Bri-

METINĖS SUKAKTUVĖS 
PRANCIŠKUS PRATAPAS 

Mirė spalio 8 d., 1927 m., 6:15 
vai. vakare, 10 metų amžiaus. 
Gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Mateušą, motiną Marijo
ną, brolj Mateušą, dėdes Do
mininką, Joną ir Pranciškų 
Pratapus, dėdienę Petronėlę 
Pratapienę ir gimines čia ir 
Lietuvoj.

Tapo palaidotas spalio 13 
dieną, šv. Kazimįero kapinėse. 
Mes nubudę tėvas, motina, bro
lis ir giminės negalėdami už
miršti iki šiol brangaus mums 
Pranciškaus, paminėjimui me
tinių sukaktuvių užpirkom Mi
šias Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios, Brighton 
Parke, Panedėlyj, 8 vai. iš ry
to. Meldžiam visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti ant pa
maldų ir atlikti paskutinį pa
tarnavimą neužmirštam Pran
ciškui.

P
Nubudę:
Tėvas, Motina, Brolis, Dėdė,

Dėdienė ir Giminės.
2523 W. 45th Place.
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AMELIA JU^AITIENĖ
(Pc tėvais Bijanskiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 4 dieną, 11 vai. vakare, 
1928 m., sulaukus 44 m. am
žiaus, gimus Kauno Red., Šiau
lių apskr., Žagarės miestelyj. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimierą, sūnų Kazimierą 
—O. S. A., dukterį Sofiją Prū
saitis, žentą Pranciškų, brolį 
Benifacą, o Lietuvoj motiną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 736 
Wėst Glst St.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Spalio 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos Juzai- 
tienės gijninės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, sūnūs, duktė, 

žentas ir giminės.
* 's •

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Phone 
Yards 1188.

r--.' - ■
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dgeporto spulkos) išleistas 
pamfletas.

Toliaus, taipjau lietuvių spul
kų labui, buvo nutarta pradėti 
vajų, idant prirašius j spulkas 
daugiau narių ir sųpažindus 
lietuvių visuomenę su spulkų 
reikšme inusų gyvenimui. Tuo 
tikslu nužiūrėta esant reikalin
ga’ visose kolonijose rengti pra
kalbas, paskaitas (prelekci.jas), 
konferencijas, pasikviečiant, jei 
reikalinga, iš Illinois spulkų 
lygos kalbėtojus, teisių patarė
jus ir kitokius spulkų darbuo
tės žinovus.

Ir, kas gal hut svarbiausia, 
buvo tai kart kartomis pažy
mėta, jogei viena svarbiausių 
šios lietuvių spulkų lygos už
duočių yra darbuotis, idant juo 
geriausiame sutikime spulkos 
gyventų viena su-kita.

Naujos valdybos posėdis
Spulkų Lygos naujos valdy

bos posėdį sušaukė prez. Varka- 
la 4 d. spalių, šiame posėdyje 
buvo, taip sakyti, peržiūrėta 
lietuvių spulkų veikimo dirva 
ir Lygos rolė spulkų darbuotė
je. Valdyba atydžiai perkratė, 
peržiurėjo kiek Chicagoje ir 
Illinois- valstijoje yra lietuvių 
spulkų. Paskui buvo perskaity
ti vardai spulkų, kurios pri
klauso Lygai ir apkalbėta klau 
siutas, kokių dar spulkų gali
ma tikėtis prisidedant prie Ly
gos.

Pereita prie klausimo, kaip 
išvystyti nurodytų visuotina
me Lygos susirinkime darbuo
tę. šiuo reikalu išreikšta min
tys, kad butų pageidaujama, 
idant spulkos varytų agitacinį 
vajų bendromis jėgomis tose 
kolonijose, • kuriose esama dvie
jų ar daugiau spulkų. Tok i s 
bendras vajus ir pigiau atseitų, 
ir geresnių pasėkų duotų, nes, 
mat, vis didesne “krūva” žmo
nių dirbtų.

.Jei neklystu, Lygos sekreto-

JUOZAPAS KRINČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 2 dieną, 9:45 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs Viduklės pa
rap., Suvainių kaime, Lietuvoj. 
Paliko dideliame nuliudime du
kterį Teliciją, sūnų Adolfą ir 
švogerj Valantinas. Laidotuvė
mis rūpinasi Valantinai. Kū
nas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės jvyks Subatoje, 
Spalio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
Zolp koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažriyČią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Krinčio’ 
giminės, draugai ir pažįsta’ 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir šutei <tj 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, į
Duktė, sūnūs, švųgęjis 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203.

JONAS ASTRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 4 dieną, 4 v. ryte, 1928 
m., sulaukęs 48 metų amžiaUs, 
gimęs Budežerių kaime, Kal
varijos par., Mariampolės ap
skrity. Paliko dideliame nuliu
dime moterę Marcelę, sūnų Jo
ną ir dvi dukterį Oną ir Ago
tą; du švogerius, Antaną Gel
gaudą ir Prancišką Baceviče ir 
Lietuvoj vieną brolj. Kūnas 
pašarvotas, randasi 830 West 
33rd Place.

Laidotuvės įvyks Spalio 8-tą 
dieną, 8 vai. iŠ ryto iš namų 
j švento Jurgio parap. bažny- • 
cią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Astrausko 
giminės, draugai ir jiažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, dukterys 

ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Kadžius. Tel. Canal 6174 

valstijos 
ir Sko- 

Lygai pri-

rius tapo įsakyta^ susižinoti su 
tomis spulkomis, kurios iki šiol 
dar nepriklauso Lygai.

Buvo ir kitoki klausimai pa
kelti ir diskusuoti; didžiuma 
jų sukėsi vis apie klausimus: 
kaip praplatinti lietuviuose bu
davojimo ir skolinimo bendro
vių idėjų? kaip pritraukti prie 
spulkų vis daugiau ir daugiau 
narių?

šiuo laiku Illinois 
Lietuvių Budavojimo 
tinimo Bendrovių 
klauso sekamos lietuvių spul
kos y Bridgeporte — Kalstei 
Building and L<’«n Assn., Lie
tuvių Vyčių Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė, Keistu
čio Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė; AVestsaitėje — Si- 
mano Daukanto Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė, Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė ir South West Side 
Lietuvių Budavojimo ir Skolini
mo Bendrove. Town of Lake 
apielinkėje* — Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Bu
davojimo ir Skolinimo Bendro
ve, Garsaus Vardo Lietuvos 
Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovė ir Lietuva Skolinimo ir 
Budavojimo Bendrovįp, 18-tos 
gatves* apielinkeje 
nų Budavojimo
Bendrovė ir Lithuanian Build
ing Loan and Homestead Ben
drovė, Brighton Parke — Bro
lių Lietuvos Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė ir Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino Bu
davojimo ir Skolinimo Bendro
vė, Marųuette Parke — Chica- 
go Lithuanian Savings and 
Loan Assn., Ciceroje -— Lith
uanian Building and Loan As- 
sociation of Cicero ir švento 
Antano Budavojimo ir Skolini
mo Bendrovė; Boselande — 
United Lithuanian Building and 
Loan Assn., Waukegan, III. — 
Lithuanian Building and Loan 
Assn.' Viso susidaro 18 bendro
vių, kurios- jau priklauso Lygai.

— Naujie- 
ir Skolinimo

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį

I

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

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

šeštadienis, spalių 6, 1928

Tikimasi, kad ateityje įstos Ly- 
gon ir keletas tų, kurios iki šiam 
laikui dar nepriklauso.

—Reporteris.

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 

‘ & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Pilone Hayniarket 0075 ir 0076
Marquette Park
Atsidaro naujas bankas

šiandie kaip 9-nios ryte at
sidaro naujas bankas, būtent 
Ridge State Bank, ant Western 
Avė. prie 71-mos.

Kadangi šis bankas randasi 
lietuvių kolionijoje, kai kurie 
lietuviai biznieriai, kaip mums 
praneša, siūlėsi prisidėti prie 
sukėlimo bankui kapitalo, bet 
banko organizatoriai lietuvių 
pasiūlymą atmetė.—Reporteris.

Redakcijos At 
sakymai

Nabašninkų komitetui — 
Straipsnis netilps, ha nepriduo
tas autoriaus vardas ir adre
sas.

$30 SETAS CIK 
DANTŲ

Darome geras PLEITAS 
per 34 metus 

Po vienu manažementu 
A N ATOMIŠKOS PLEITOS 
tą rotarinj, malantį judėjimą, 

yra reikalingas tinkamam.
Jos turi ne-

turi 
kuris 
stoiko sukramtymui. 
prastą prisitraukimą.

GASO TRAUKIMO 
SPECIALISTAI 

Paskutinis žodis trau
kime be skausmo 

pleitos .... 
pleitos .... 
pleitos .... 
“Crowns”

.............. $15

.............  $221

.................. $35

...................... $6

............. $6
ir augščiau

$30
$40
$50
$10
Bridgework ...............
$4 Gold Filllngs $2

BOSTON DENTISTS
6311 S. Halsted St.

Virš Harry’s Shoe Store 
PASARGA. įsižiūrėkite, kad butu- 
įnės tikroje vietoje, nes netoli mus 
atsidarė kompetitoriai, kurie stengia
si pasigauti musų pacientus. Musų 

darbas nesiduoda pamėgdžioti.

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

------------ T---------  ■—-

M 
MReumatizmas

Sausgėlė
Nesikankykitc savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
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, 1LL.
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DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį •

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

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

Gark n tintas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

t

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794 .
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Sunkus kaltinimai 
valdininkams

Checlęer Cab kompanijos ad
vokatas paskelbė, kad kompani
ja sumokėjusi $6,000 miesto

Crowe ofisp Checker kompani
jos knygas, kurios buvo už
grobtos, — padėsiąs, jei krimi
naliame teisme jie neras teisy
bės. •

Derybos tarp geležin
kelių darbininir 

samdytojų
Vedamą derybos Chicagoj 

tarp vakarinės šalies dalies ge
ležinkelių darbininkų ir tų ge
ležinkelių kompanijų atstovų. 
Darbininkai — konduktoriai ir 
vagonų patarnautojai (train- 
men) — reikalauja pakelti 
jiems algas. Samdytojų advoka
tas K. C. Burgess, nurodė, kad 
šios šalies geležinkelių kompa
nijos turėjusios pereitais me
tais $20,000,(KM) nuostolių de- 
liai to, jogei iš jų atėmė autų 
konkurencija. Darbininkai nu
rodo, kad vidutinė geležinkelių 
bosų alga metuose esanti $5,- 
475. .Jeigu iš kiekvieno boso al- 
gos butų paimta po $161 me
tuose, tai ištektų tos sumos 
pakelti darbininkams algas, 
kiek jie reikalauja.

valdininkams už vietų kompa
nijos autams- stovėti. Bet, gir
di, pinigai niekuomet nebuvę 
pasiųsti miesto kolektoriaus 
ofisan. Pinigai nežinia kur 
dingę. O Checker kompanijai 
buvusi duota vieta tik vienam 
autui, kuomet Yellow Cab kom- 
l>ai\ija Mdurmiestyje turėjusi 
vietos 50 autų.

Be to, Checker Cab kompar 
nijos advokatai kaltino, kad 
valstybės gynėjo Crowe ofisas 
jau senai butų apkaltinęs pik
tadarius, Yellow kompanijos 
šoferius, nušovusius E. Thivie- 
rgą, Checker kompanijos šofe
rį. Cęowe ofisas, lyg atsiliep
damas į šį kaltinimą, gavo ap
kaltinimą vieno Yellow kom
panijos šoferio, kaltinamo gal- 
važudysbe. Kito pri nesuranda.

Tuo tarpu teisėjas Fisher 
prižadėjo Checker kompanijos 
advokatams, kad jis padėsiąs 
jiems teismo keliu atgauti iš

Už policininko nušovi
mą pasmerkti mirti _____  I
Charles Walz, 18 metų vaiki

nas, ir Pony Grecco 19 metų, 
pripažinti, kad jie nušovė po
licininką aptickoj, 3404 North 
Clark st. Policininkas įėjo 
krautuvėm, kuomet jie darė 
holdapą. Abu kaltinamuoju 
pasmerkti mirti elektros kėdėj, 
nors šaudė į policininką tik 
vienas Walz.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

« 4601 South Ashland Avenae 
Telefonais Boulevard 7820 

Res., 6641. South Aibany Avenne 
lai Prospect 1930 

Valandos 2-4, 0-k NedlUoj 10-12 d.

Phone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirargas 

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

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

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofi’.o ir Res. Tel. Boulovaro 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

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

Lietuvės Akušeres
Phono Vfctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILlJkS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street

____ Įvairus Gy dy to j ai____
Ofiso Tel. Vietory 69;;a 
Rox Tai. Drexel 9l9a 

DR. A. A. ROTH
Ruhhn Gydytojau ir. Chiniraas 

►Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 3102 S. Halsted St, Chlcai* 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakan 
Nerišliomis ir šventad. 10—12 dians

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ > Iabo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvrn^ 9hb3

CLASSIFIED ADS.
*11 ■■■ I—I , —I

MiBcellaneous
Įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi įle 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

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

Financial
Finansai-Paskolo*

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Mihvaukee Avenue

Tel. Aibany 6369

Politikierius nelengva 
nuteisti

Specialė Grand džiurė, tyri
nėjusi smurto ir grafto žygius 
pereitais praimary balsavimais, 
rado ‘kaltinimus prieš Morrisą 
Ellerį, miesto kolektorių, ir jo 
sūnų, Emanuelj Ellerį, pakan
kamai svarbius, kad patraukus 
juos teisman. Jų byla tečiaus 
tapo atidėta. Tuomet išduota 
leidimas traukti teisman ma
žesnes “žuvytes*” — stambių- 
politikierių leitenantus“. Bet 
šių gynėjai atsišaukė j augš- 
tesnį teismą Springfielde, įro
dinėdami, jogei specialė grand 
džiurė e^mti nelegališka pagal 
Illinois valstijos įstatymus. Tai
gi ne lengva politikieriai paim
ti už pakarpos.

Viena diena parduota 
150,000,000 kiaušinių 

Chicagoj
Vakar Chicagos markete 

permainė, kaip sakoma, rankas 
150,(XX),000 kiaušinių, arba f,-; 
051 vagonas. Apyvarta siekė 
$4,000,(MM).

________ Graborlai
A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

2205 Lake St.
Tel. z Melroso 

Park 797

< 4

- Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

JT Patarnavimus.

J. F. Eudeikis Komp
I'AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aveme 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 A ubu r n Avė. TeL Blvd. 820)

S. I). LACHAV1CZ

COAL
Pirkit Sau Anglis Tiesiai iš Kasyk
lų už Pinigus. Sutaupinsite 35c iki 

75c už Toną
šis apgarsinimas vertas $1.00 ant 

Pirmo Orderio
Pocahontas, laivyno Standard, 

Gov’t Pool 1, ar West Va. Peerless 
rųšies, pastebėtini anglys, didoki, 
be klinkerių, duoda didelį karštį, 
5 iki 40 tonų $7.40 — 50 iki 100 
tonų $7.25; egg $10.00; nut $11.00; 
No. 2 nut $10.50. West Ky. ar 
Franklin 6 colių šmotai $7.25; 6x3 
skk ai* nut $7.00; M. R. 70% šmo
tai, egtf ar nut $6.50. Pristatomi 
nuo 5 iki 9 tonų vežimais C. O. D. 
bile kur Chicagoje ar priemiesčiuo
se, tuojaus ar kaip pareikalaujama 
bėgyje 40 dienų už dabartinę kai
ną, jei bus užsisakyta bėgyje 5 die
nų. Miesto prižiūrimas sverimas. Vi
si anglys parduodami išbandymui.

UNITED COAL BLYERS • 
OF CHICAGO

19 S. La Šalie St., kasyklų atsto
vai, urminininkai. Musų skyriai ap
ima miestą ir priemieščius. Visi 
telefonai Franklin 5390. Laikyk šį 
apgarsinimą, gausi $1 kredito už 
pirmą vežimą.

Kainų numažintojai Pablikai

Lietuvi* Graboria* ir
BalzamiotojM

k

2314 W. 23 r d PI.
ChkAgo. III.

Patarnauja laidotus^ 
•e kuųplgiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, c mano darbu 
bu*ita oigantdlnti.
Uooaevtlt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS

Musų patarnavimu* 
l laidotuvėse ir kokiame 
. reikale, visuomet Mti 
banžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių

3307 ?uburn
CHICAGO, 1

Lietuvės Akušerės

Viriui Unlversal 
Stata L ink 

o

Moteryi ir mergi
nos kreipkite* su 
įeikalail nuo 12 
iki *8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.

Akių Gydytojai

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 ddug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos. t
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752 ,

Tel. v,r*. ~ 627.9
DR. G. SERNER

3265 So. Halsted St 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioį nuo 10 iki 1

Paatabat Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O D.

LIETUVIS .AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama * 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nerišlioj 
10 iki t2 vai po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Ihmlevard 7589

udas. Sne 
į mokyklos vaikus. Va-

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. I^avitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki ® 

Nedalioj pagal sutarti

R««. S6GU South Arteolan Aveniie 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chinaro. !U.

A. MONTVID, M. D.
1579 MHwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey SL 

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
UltraviolStinA Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

x Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nerišlioj nuo kO iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SL
H i

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street,
♦kampas Wabash Avė.

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS 

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

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

Įvairus J[>y(|y|oja> .
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAUK
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki : 'uk. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien 

Rsk ?rieDhone Plaza 8200

Res. Tetephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomig Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Beaidence Tel. Fairfaz 6868

_____  Advokatai_______

A. A. 0US
ADVOKATAS

11 S. Ia Šalie St., Ižoom 2001 
Tel. Randolph 1084 »— Vai. nuo 9-t 

VfilcRrais
8241 South Halsted St.

Tel. Vietory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pštnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Caaal 2552 

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

Nerišlioj nuo 11 ryto iki 1 ▼. p. p

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandom: nuo 9 ryto iki 4 po piei 
Gyveninio vieta 

1323 South Halsted 31 
Tel. Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN R. UOKDEN
(John Bagdžiunas Borden)

. LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 211) 

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

Telephone Rooeevelt 9090 
Naraų Telefonas Republic 9693

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wertt Washington Strikt 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. 1’7 WAlfmĘŠ~
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel.. Pullman 5950 

Nhiuij Tel. Pullnuin 6377

Business Service
Biznio Patarnavime*

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai -taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimaa. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Vtctory 9634.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruoj&m. Utlai- 
kom maleva, popierų, stiklu* ir t t

3149 So. Halsted St 
Phone Vietory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- 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 6738-6716

MORGIČIAI
Skolina pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI .
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2082 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
• 1647 W. 47 St.

i_________

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

7752 Racine Avė. 
Tel. Triangle 5032

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 r* patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood .2544

5y2% 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.
MES darome pirmos klesos kar- 

penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

1 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. Vietory 4126

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

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

Tel. Armitage 1199

į Fotografuokitės |
Mano naujai, artistiš- $ 

£ kai ištaisytoje studijoje £ 
S
0 Mano ilgų me- 
$ tų patyrimas 
A ir nuolatin i s 
y sekimas nau- 
X jų išrad i m ų 
a pa v e i k s 1 ų 
* traukime užti- 
J krina jums ge- 

rą darbą.
'i Be extra pri- 
X mokėjimo va- 
<a žiuoiu nufoto- 

grafuoti namu
kilius ir taju panašiai. E

Į W. J. Stankūno | 
! Studija J 
š 3315 So. Halsted Street £

8 Chicago, III. 0 
T » <♦> <♦> -J

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Streei 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victoiy 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš - gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 

1 mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

k t

Platt Bldg.. kamp, 18 St. 2 aukštas. 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
i’aone Cai.al 0523

Lietuviai Daktarai

l)R. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 2 12 vai. dienos lt
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

Tol. Konwood 5107
V * 1 a d d o s 

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

apart švirjUidieaio Ir ketvirtadienio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas, 

slaptas ligas vynj ir moterį, 
senas žaizdas, ligas recta! 

Dr. J. W. Beaudettt 
VIKIUI ASHLAND STATE BANKC 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki M:80 ir nuo 7 iki 16 
Nerišlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietį 

TELEFONAS CANAL 0464

HilŪlEfflAN^
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinoma* peY 2> 
m. kaipo patyręs gydytojas, cbirur 
gaa ir akušeris.

Gydo staigia* Ir chronižka* Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodu* X-Ray ir kitokiu* elek 
troa prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietų L 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare, 
Tol. Canal 8110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2288 arba Rendolph 6800

(CLASSIFIED APS]

Educational
Mokyklos_________

AGLYS
DEESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DES1GNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 8932

ATYDA BUDAVOTČJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant pluin- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užgančdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir fiiumsuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., ’ 
4538-10 Adison Avė. Avenue 4718

Phone Armltage 2822 .
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartj

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mm<sią į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 S*». H a U te d St., Chicago, III

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

I 2 diena*

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

MES darome 1, 2 ir ii morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgagc Co.

1618 W. 18th St.
E F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo.. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

Personai
Asmeny Ieško

. VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Partners Wanted

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiai* padaromi | M 

valanda*. 
Mu*ų illygo* bu* jum* naudingo*. 

Kreipkite* pa* 
M. J. KIRAS, 
MBS So. H*l»Ud St

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOJ,
2040-43 Washington Blvd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinamo jum* $100, $206 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite Į 12 valandų. 
Industrini Loan Service

1T?e W. Chicago A TO., 
Lv. Kampa* Hermitage Ava.

SOFT DRINK parloris. Paieškau 
partnerio, negaliu vienas vesti visą 
biznį. Puiki proga tinkamai ypatai 
$400. 7419 S. VVestern Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reiki*

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. Ją* mokinsite* pas tokius 
Žmonės, 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 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 198 East 
Ohio St, Chicago, III.

REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groserius, alga ir komisas. Krei li
kitės į Linco Products Co., 1163G 
So. Halsted St.
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Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Keikia

NAUJIENOS, Omcago, Iii.

REIKALINGAS pardavėjas par
davinėti aukštos rūšies “preffered” 
staką su paprasto stako bonais. 
Preffered padalytas jau uždarbis. 
Patraukianti propozicija dėl gero vy
ro. Naujienos, Box 1123.

Help VVanted—remale
Darbininkių Keikia

REIKALINGA moteris, patyrusi in
dų plovėja. 4169 So. Halsted St.

moterisREIKALINGA patyrusi 
dėl skirstymo skudurų 
Iron & Metai Co., 5835 S. I.oomis 
St. Wcnt\vort 6754.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
mažos šeimynos; valgis, guolis ir 
mokestis. 2856 W. 39th’ PI.

REIKALINGA moteris prie mažo 
kūdikio. Duosiu kambarį, valgi ir 
mokesti. 4312 S. Ashland avė.

JAUNA mergina reikalinga prie 
nbelno namu darbo. Saukit nevada 
3116.

i
Help VVanted—Male-Female

Darbininkų Keikia

REIKALINGI kriaučiai prie mo
teriškų rūbų siuvimo ir vienas prie 
kailių darbo (Furrier). Atsišaukit 
3351 Irving Park Blvd. J. A. Svi- 
Jow. Tel. Keystone 5286.

For Kent

RENDON
8 kambar. ant 3-čių lubų, vėliausi 

įtaisymai, vartos elektra ir gasas. 
Renda $50 į mėnesį.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boilerį.

3303 So. Morgan St.
Atsišaukite ant 3-čių lubų, P. San- 

drauskienė, arba šaukite
Virginia 0055, 

M R. BAKS.

t

RENDON Dr. Karaliaus 
fisas. Vieta išdirbta per 
Garų apšildomas, ofisas 
kambarius. Renda tiktai $45 i mė
nesi.

Atsišaukite i Jewelry Store arba 
ant 3-čių lubų.

3303 So. Morgan Sti’eet 
arba šaukite Virginia 0055, 

M r. Ed. W. Baks.

buvęs o- 
15 metų, 
užima 4

5 RUIMŲ fintas rendai, Bridge- 
porto apielinkėj. Yra elektra, gesas, 
vanos ir porčiai. Renda tiktai $20.; 
Klauskite telefonu Mrs. Lėkis, Vic
tory 0793.

1ŠSIRENDAVOJA 2 kambariai dėl ; 
ženotų ar pavienių $16 į mėnesį už 
už kambarį. 1740 W. 87th St. Tel. 
Beverly 8685.

- 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 bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

nnrNi/ai u Kamnanų namas; yra i ir Laurain “Spot Llght” kaštuo-
2 karų garažas I.abai gražioj vietoj. I ja .... ..................................  $1663.00
Renda pigi. 9640 S. (Carpenter st. j President “Stright Eight” 5 pas. pil- 
Tel. Victory 6114. nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00

' Manantys pirkti arba mainyti ant 
I seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri- 
nanrifl tAiaincrn nafflmnvimA

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas, pečiumi šildomas; yra elektra, 
maudynė; šviesus kambariai, čia 
pat pasirenduoja kambarys dėl pa
vienio. 6934 S. Talman avė.

RENDAI 9 kambarių namas; yra 

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA kambarys blai- name teisingų patarnavimų.

viems žmonėms prie mažos Šeimy
nos. Galima matyti nuo iki 9 v. 
vakare. 3319 Lowe Avė II fl. iš fr.

RUIMAS ant rendos dėl inteli
gentiško vaikino, frontrtiiinis ir1 
steam heat, antros lubos. 3326 
Emerald avė.

PASIRENDUOJA švarus, šviesus 
kambarys, karštu vandeniu apšildo
mas, prie mažos Šeimynos. Atsišau- 
kit vakarais nuo 5. Subatoj po pie
tų ir nedėlioj. 3448 So. Union Avė.

RENDAI kambarys dėl vyrų, su 
valgiu. 3217 S. Union Avė.

RENDAI kambarys vaikinam. Ga
lima virtuvę vartoti. Renda pigi. 
Arti Halsted st. 819 W. 34 Place. 2 
lubos užp.

RENDAI kambarys merginom, 
vaikinam arba vedusiai porai. Gali 
virtuvę vaitoti. 827 W. 34 Place.

RENDAI kambarys vaikinui; kas 
nori gali gauti vakarienę. 3429 So. 
Union avė. 1 lubos fronte.

IŠSINUOMUOJA kambarys prie 
laisvų žmonių; vienam arba dviem 
vaikinams; karštu vandeniu apšil
domas. 6936 S. Maplewood Avė. 
1 lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Itaisai

PARDAVIMUI forničiai 5-kiems 
Tinimams už gana prieinamą kainą. 
Matykite bile kada apart nedėlioj 
po piet. 854. W. 33 St. 1-mos lubos.

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Itaisat

RAKANDAI 2-jų kambarių viskas 
sykiu, labai nebrangiai. 3402 Lowe 
Avė. 1 lubos iš užpakalio.

PARDUOK ar mainyk savo senus 
rakandus. Mes perkam už pinigus 
jūsų senus rakandus arba -išmainy- 
s i m ant naujų išdhbėjų sampalinių 
pigiai. 2433 Irving Park Blvd. Tel. 
Irving 1289. i

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausių 
kainų. Parduodame kaltinis, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
galiūno fikščeriai ir 2 lotai. 7359 S. 
Paulina St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudėda- 
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

$1.00 įmokėti $1.00 į savaitę
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimų jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Musicai Instrumente
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 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St 

Imos lubos

Pa-

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

‘NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

100 NAUJŲ Pianų ir phonografų, 
turi būt parduoti už mažiau negu 
verti taip žemai kaip $10. Atve
šim j jūsų namus. Išmokėjimai $1 
j savaitę jeigu norite.

M1D WEST PIANO STORE, 
6136 So. Halsted St.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi- 

i sas populiare.C dainaš į vienų lek- 
i cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
! Wabash 7519.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... 

Buick sedan 5 pas..............
Oakland sedan naujas .... 

Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ...........

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495

• 1926
į 1927

1928
1928
1927

i 1928
i 1927
i Essex, Fords, 50 kitokių dėl pąsi-
• rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St

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

D. KUKAITIS ir A. KASULIS
> Navininkai

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad.Chandler Automo

bilių Kompanija jau išleido naujus 
1929 metų modelius. Nepadarykite 
klaidos, nenusipirkite automobilio 
nepamatę Chandler. Gražesnio, tvir
tesnio su visokiais paskutinės ma
dos įtaisymais ir už taip žemą kai
ną nerasite kito. Tiktai už $995.00 
parsiduoda pilnai prirengti 4 durų, 
6 cilinderių sedanai. Už $1485 aš- 
tuonių cilinderių sedan.

Mes priimsime už gėrą kaina jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam inordičius, bonus ir 
šėrus. 4

Neturintieji laiko Bsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim. ' • e

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicėro Avė. 
Telephone Cicųro 2070

Pardavimui gražus Moon automo
bilis. Parduosiu labai pigiai, nes 
apleidžiu miestų. 3312 ' S. Union 
avė. 2 lubos.

NASH, puikiausia sedan modelis, 
priverstas paaukot, nes reikia cash. 
Vartotas tik trumpą laiką, visai 
kaip naujas. Ant karo nėra nei vie
no bruožo. Originalus baliun tairai, 
kaip nauji; yra visi reikalingi įran
kiai. Paaukausiu už $300. Kaina
vo daugiau kaip $1,900 vos trumpą 
laiką atgal. Ateik nedėldieny. 2231 
N. Kedzie Avė. 1 apartmerttas.

PRIVERSTAS esu paaukauti sa
vo naujausios mados STUDEBAKE- 
RJ, 4 durų sedan, vartotą tik trumpą 
laiką. Motoras, tairai ir užbaigimas 
kaip naujas. Turi jj pamatyti, kad 
apkaimioti. Man labai reikia cash, 
priimsiu $225. Ateik nedėlioj, 2538 
N. Californiu Avė. 1 apartmentas.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dol 

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., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių ųž 65 
centus. Taipgi turimo marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

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

PARDAVIMUI kietų anglių šildo
mas pečius kaip naujas, kaina $38. 
1232 S. 50th, Ct., Cicero, UI.

PARDAVIMUI Garlando kukninis 
pečius, kombinuotas dęl anglių ir 
gaso, beveik naujas, kaina $40. 1 
šildomas pečius vartotas minkštoms 
ir kietoms anglims, kaina $14. 1 
bresinė pilnos mieros lova su spring- 
sais $10. 1454 So. Homan Avė. 2nd 
Fl. Thone Lawndale 4878.

PARSIDUODA 2 šautu vės; viena 
pump gtin, kita ant 2 šautuvių. At
sišaukite. Chas. Muluolis, 3207 So. 
Halsted st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris, 1905 Canalport Avė. Savininkas 
gyvena 1701 So. Canal St.

' AUCTION SALE
Gučernės ir Grosernės fikčeriai, par
siduoda ant licitacijos už pirmų tei
singų pasiulimų. Jeigu kas nori 
galima ant vietos bizni daryti.

2433 W. 69th St.
Savininkas 2437 W 69th St.

GROSERNE ir Delicatessen Sto
ras, renda $50, 3 kambariai pagy
venimui ir maudynė. 3744 So. Ked- 
zie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Ilgai išdirbtas biznis. Priežastį 
patirsit ant vietos. 4099 Archer 
avė. Virginia 0878.

------- i , .1 . ..........
PARDAVIMUI grosernė ir delica

tessen ir visokių reikmenų; biznis 
daromas geras. Parduosiu pigiai. 
4631 S. Paulina St.

BARGENAS. Visokių smulkių ta- 
vorų krautuvę mainysiu ant lotą ar
ba automobilio. 408 W. 103rd St. 
Tel. Victory 4898.

PARSIDUODA Delicatessen što
ras už $550. Pigi renda, 4 kamba
riai su rakandais. Turiu parduot 
greitai. 146 W. 59th St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
shapa su elektros mašinomis,, biznis 
geras. Parduosiu pigiai, turiu aplei- 
ste ehieagą. 1808 W. 46th St.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
gera ir didelė vieta, su namu ar be 
namo, šaly šokių salė, garažas dėl 
2 karų, 12001 S. Halsted St. kampas 
120-tos gatvės. ’

PARŲAVIMŲI Soft Drink Pado
ria, geras pelningas biznis, vokiečių 
ir švedų apgyventoj apielinkėj. 510 
W. 8Ist St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen krautuvė. Gera vifeta. labai 
prieinama kaina. 3278 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2033.

PARDAVIMUI kriaučių krautuvė. 
Senas išdirbtas biznis. Visados tu
rime užtektinai darbo. Ateikite ap
sižiūrėti. Mes pakalbėsime apie kai
na. Atsišaukit. 3210 So. Halsted St. 
Box 100.

EXTRA. Parsiduoda restoranas ir 
rooming house. 'Labai pigiai arba 
mainysiu ant cottage. Pardavimo 
priežastis — savininkas nesupran
ta biznio. 3717 S, Halsted st. *

PARSIDUODA Grosernė, švedų ir 
vokiečių apgyventa vieta, geras biz
nis, pigi renda. Parduosiu pigiai, 
nes apleidžiu miestą. 5744 S. Union 
Avė.

■
PARSIDUODA Grosernė, cigarų, 

tabokos, Ice Cream* ir rūkytos mė
sos štoras. Norinti pirkti ateikite 
apžiūrėti 1621 So. Union Avę.* v t

GROSERNE, bučernę parduosiu 
pigiai cash už pirmą pasiulyma ar
ba mainysiu į automobilį. Nesu
prantu šio biznio. 6 pagyvenimui 
kambariai. 3213 S. Parnell Avė. •

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
krautuvė. Geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Priežastis liga. 5140 South 
Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir hinch 
room užpakalyj. Geras, ilgai išdirb
tas biznis. Tarp daugelio šapų. 4958 
S. Wontworth avė.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų ir 
school supply krautuve tarp maišy
tų tautų, lietuvių daugiausia. Lysas 
užtikrintas, 5 kambariai gyvenimui. 
2311 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI kardama, pigiai, 
prie dirbtuvių. Priežastis — savi
ninkas turi 2 bizniu. 3826 South 
Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, labai gerai daranti biznį. Par
duodu greitai ir labai pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. 3953 So. 
Rockvvell St. J’hone Lafayette 4206

PARSIDUODA kriaučių Sapa. Ge
ra vieta, darbo užtenka dėl dviejų 
darbininkų. 2412 W. 71st St. G. B.

EXTRA! EXTRA! Parsiduoda res
toranas. Gera transportacija, tarpe 
2 slritkarių linijų. Pigiai. Priežas
tį patirsit ant vietos. 0909 Racine 
avė.

PARDAVIMUI rned house, arba 
gali būt pusininkas; vienai persun
ki! yra tame biznyje būti. Atsišau
kite, kurie Įųteresuojatės pirkti; 
parduosiu pigiai. Graži vieta. Viršuj 
7 kambariai dėl gyvenimo.

83 & Kean Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

STOP! EXTRA EXTRA
80 akru ūkė, 5 kamb. stuba, geros, 
brtrnės, 6 karvės, 3 kiaulės, 2 ark
liai, 200 vištų, mašinos, .Ievai, miš
kas, upelis; Arti miesto. Kaina 4000 
dol., tarpe j? lietuvių kaimynų. 
Griepk greitai. P. D. Andrekus, Real 
Estate, Pentvvater, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Ant Racine Avenuč
MEDINIS 2 flatų su krautuve, 3 

kambariai, viršuj 6 kambariai; ce
mentinis pamatas, pečium šildomi. 
2 karų medinis garažas, lotas 25 
pėdų; įtaisymai, elė cementuota ir 
išmokėta, renda $96.00 į mėnesį. 
Mainysiu j tuščią lotą, cottage ar
ba murinę bungalow su mažg mor- 
gičiu.

Mainysiu $12,500

-2

2 FLATŲ marinis 2 po 4 kamba
rius, šiltu vandeniu apšildomas* — 
garažas. Lotas 28 pėdų. Manjuette 
Manor arti bažnyčios. Mainysiu ant 

flatų medinio pamo.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street 
Tel. Heftilock 5363

GERAS PIRKINIS
Muro namas 4 flatų po 5 kamba
rius ir 4 karų muro garadžtas. Stik
liniai porčiai. Garu šildomas, aržuo- 
lu trimuotas, 2 metų senas. Mar- 
ųuette Manor, bloko nuo 63-čios 
gatvės. Priimsiu lotus arba mažą 
namą kaipo dalį jmokėjimo.

Noriu pi ’kt 2 flatu po 5 kamb., tu
ri būt atskiri boileriai, arti vienuo- 
lino už cash.

S. PASZKEWlCZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas namas; yra 22 kambarių hotelis, 
du štorai ir 4 flatai po 4 kamba
rius; yra ant bizniavo stryto. Ran
dasi Argo, UI. 6144-46 Archer Avė.

JOKANTAS BROS.
"4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

4-

PARDAVIMUI naujas, tik užbaiga 
tas būdavot 6 flatų namas, 4 fla
tai po 4 kambarius, 2 po 5 kamba
rius. Visi flatai užrendavoti; rendos 
neša į mėnesį $320. Graži vie
ta, netoli Marųuette Parko ir mo
kyklų. 7159 S. Talman avė.'

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
4 ir 4 kambarius; maudynės ir visi 
parankumai; randasi Brighton Par
ke. 4416 S. Talman avė.

PARDAVIMUI namas labai pigiai, 
2 flatų mūrinis, po 4 ir 4. karnba-. 
rius, su bcismentu; visi paranku
mai. Kaina tik $4.700; įmokėti 
$1000, kitus kaip rendą. Randasi 
Bridgeporte. 3204 S. Wallace St.
' PARDAVIMUI namas 4 flatų, 2 
po 5 kambarius ir 2 po 4 kamba
rius. Maudynės ir visi parankumai. 
3723 S. Parnell avė.

PARDAVIMUI namas 4 flatų po 
4 kambarius; parduosiu pigiai, įmo
kėti tik $2,000, kitus kaip rendą. 
3028 W. 40th St.

Taipgi mes turim gerų lotų 
Brighton Parke ir prie Marcfuette 
Park. Galėtumėm pabudavoti namą
kokis tamstoms patiks.

šituos visus namus mes galime 
mainyti ant biznio arba lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

lafayette 7674.

ir

v

PARSIDUODA namas, 2 po 4 kam
barius. Yra vanos ir elektra. Mai
nysiu ant lotų ar nedidelės fanuos. 
3207 So. Halsted St. Victory 7872.

BARGENAS 3 flatų mūrinis. Sau
lės parlor ir užpakaliniai porčiai. 
$10,500. Mažai pinigų reikia.

Monroe 2624

Extra Mainai
IŠSIMAINO 6-ių flatų muro 

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

ant

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

IŠSIMAINO puikus 3-jų 
tų muro namas, priimsiu 
černę kaipo pirmą įmok ėjimą.

fla- 
bu-

IŠSIMAINO kampinis biznia
vus 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 privačiom namo, didelio ga
ražo, Summer rezorto, farmos, 
bizniavų lotų, gasolino stoties, 
arba furničių storo. Namas tu
ri būti parduotas arba išmai
nytas šią savaitę. •

IŠSIMAINO puikus Auto 
Sales Room su gasolino stotim. 
Mainysiu ant apartment namo.

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

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

IŠSIMAINO puikus lotas ant 
automobilio.

Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
■ " , ■ V- .... ....... ■- ....

9007 S. RACINE Avė. — Moder
ninė 6 kambarių bungalpw, karštu 
vandeniu šildoma, tile maudynės 
kamb. Lengvi išmokėjimai. Beverly 
9057.

PARSIDUODA • per savininkų 
kampinis muro bungalow ir gara
žas. 7301 S. Mar.shfield avė. Pros- 
pect 4843.

BARGENAS už cash, 6 kambarių 
medinis cottage, 60 pėdų frontas, 
kaip naujas. Savininkas, 6112 So. 
Kenneth avė. Arti 61 gatvės.

PARDAVIMUI 8451 S. Sangamon 
st. 4 flatų muro namas, šiltu van
deniu apšildomas, 50 pėdų lotas, 
2—4, 1—-5. 1—6 kamb. Kaina $18500. 
Arba mainysiu ant nedidelio na
mo ar lotų. Yra pirmas morgičius 
$10,000 5 metams, cash $4,000, 
G. Mack, 7053 Eggleston avė. Ste- 
wart 5812.

BRIGHTON PARK IR 
MARQUETTE MANOR

2 AUKŠTŲ medinis namas, ant 
cementinio pamato, 2—4 kambarių 
flatai. Cash reikia tik $1,000. Liku
sius kaip rendą. Specialis barge- 
ftas ...................................... $5,800.00

2» AUKŠTŲ mūrinis namas, 2—4 
kambarių flatai, cash reikia $2,000. 
Extra bargenas ..... .............  $8150.00

GASOLINO stotis ir Road House, 
150 pėdų, dviejų vieškelių kryžkelė; 
mainys ant 2 ar 4 flatų namo. Ge
riausia vieta užinteresuotam. Veikit 
greitai.

6 KAMBARIŲ mjurinė bungalow, 
ąžuolu baigta, karštu vandeniu šil- 

oma, garažas, vienas kambarys 
viškose. Mainys ant loto, ar 2 aukš
tų medinio ar mūrinio namo.

MES statome naujus murintus 
Storus su 5 kambariais gyventi už
pakaly, su beisinentu. Apie $2,000, 
likusius kaip rendą, arba priimsi
me mainui seną namą. Keli tokie 
namai jau užbaigti. Ateikite į mu
sų ofisą ir apžiūrėkite tuos namus. 
Atdara nedėlioj iki 2 vai. po piet.

B. R. Pietkiewicz & Co.
Real Estate ir Kontraktoriai '

2608 W. 47th Street
TEMYKIT, kas norit geros vietos 

uždirbimui pinigų. Parsiduoda sa- 
Hunas su nedideliu namuku, Maple 
Park mieste, 50 mylių nuo Chicagos. 
Biznis tikrai geras, nes dabartinis 
savininkas išlaikė 3 metus. Galima 
mainyti. Ką turite? Agentams 
mišenas.

ko-

STANKO & 
5076 Archer 

Tel. Lafayette

CO 
Avė.
6036

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,500 {mokėt. 2442 
Monroe St.

11 kamb. mūrinis namas garu šil
domas, kieto medžio padlagos, beis- 
mentas $7,500. $2350 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
field Blvd. $2(1 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVES IR ELES 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk heprigulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas skaitlius yra tokia kaina.skaitlius yra tokia kaina.

$8700—jmokėti 
$500

$25 Į MENESĮ IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOVVS

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis fumisas, įmūrytos maudy
nės, ant kojos prausykla. Pilnos mie
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi
mis. Vidus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77-tos ir 78-tos gatvės. Vie
nas blokas nuo 79-tos gatvės karų 
linijos, 2. blokai nuo publiškos mo
kyklos ir bažnyčios, čia yra greitai 
auganti apielinkė, pietų daly miesto, 
kur verčia nuosavybių greitai kyla. 
ARBA JEIGU JUS TURITE SAVO 
LOTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ 

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

8 FLAČIAI'.
šauk musų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas.

Stoltzner Constr. Co. •

IR

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-^ 

•134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

PAAU- 
reikalin- 
parduos

2 APARTMENTAI 
KAUJAMI. Savininkui 
gi pinigai, tuojaus 
3218 N. Albany avė. namą už 
$11,995; 2 po 5 kambarius, ga
ru šildoma. Naujas, naujai gat
vė ištaisyta ir elė ir išmokėta, 
tik $2395 įmokėti. Galima 
duoti su pelnu, šauk: 
, Keystone 3133 arba 

4226 N. Whipple St.

par-

2 FLATŲ mūrinis namas — 7—7 
kambarių ir beismentas; 8 karų ga
ražas, ant 3 lotų; parsiduoda ar iš
simaino ant bungalow. Savininkas 
2447 W. 45th Place. Yards 0171.

TEMYKIT, kas norit geros vietos 
uždirbimui pinigų. Parsiduoda ša
itanas su nedidelei namuku, 
Park mieste, 50 mylių nuo 
gos. Biznis tikrai geras, nes 
tinis savininkas išlaikė 3 
Galima matyti. Ką turite?, 
tairfs komišenas.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

Maple 
Chica 
dabar 
metus. 
Agen-

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
namą, kuris randasi North-West si- 
dėje, Wickėr Park apielinkėj; labai 
gražioj ir turtingoj apielinkėj. Na
mas yra 7 flatų ant 57 pėdų loto. 
Mainysiu ant biznio namo, garažo 
ar nedidelės farmos netoli Chica; 
gos. Didelis bargenas. Kreipkitės į 
knygyną “IJetuva”, box 1, 3210 S. 
Halsted St. Tel. Victory 1266.

namas, garu šildomas Va-

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northvvestern gelžkelio ir 
Milvvaukee ir Lawrence 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 
[mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Wįnnemac Avė.

DVIEJŲ FLATŲ mūrinis, 5—6 
kambariai; ąžuolinės grindys ir tri- 
iningai; garažas: nėra asesmentų 
(noįėtl; mažas įniokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6625.

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

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalow; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
% bloko iki Marųuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash, Stewart 1771—4005.

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 jusu loto bile 
bungalow arba fialą budfnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
ouilder, Kildvare 1195. I'

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

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

Central 3654

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 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1180.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų 
ba

lotų su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR
2121 N. Cicero Avė.

P^l^ade 9600

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

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

5624 Irving Park^Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MAIAJNE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 įmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun- 

galow, moderniška, gerai pabūdavo
te. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš- 
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, jbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai ir šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 m. insurance užmokėta, Mor- 
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportacijos.

STYER & HISGEN, 
441—157 St. Ph. Hammond 4088-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

TIKRAS bargenas $1000 mažiau. 
2 flatų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 j mėn. {plaukų. 1341 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica- 
go, III. Tel. Wentworth 9351

TURI būt parduota i tris dienas 
Hardware krautuvė arba 5 kamba
rių 2 metų senumo Cottage, cemen
to pamatas, elektra, maudynė, kaip 
naujas. Krautuvė su namu ir 6 
pagyvenimo kambariais mainysiu i 
2 aukščių po 4 kambarius muri
ni namų. 224 W. 47th St.

PARSIDUODA namai su minkš
tų gėrimų bizniu ant 113 S. 25th 
Avė., Bellvvood. Gerai įręngtas biz
nis. Ir kitas namas 2 flatų bildin- 
gas, 119 S. 25th Avė., Bellwood. 
Stucco flat bildingas. Stuccd 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 į Lietuva. 
Tel, Bellwood 957. John Stripcka, 
113 — 25th Avė., Bellvvood.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lota su tinkamu jums namu arba 
apartmentiniu namu.

RILEY A' KRAUSHAAR 
3121 North Cicero Avė.

Palisade 9600

JACKSON Blvd., arti Western 
Avė., akmens priekis, 3 flatų na
mas, 7—8- 8 kambariai. Rendos
$2,880 į metus. Kaina $12,500. F. H. 
Tavlor, 2138 W. Madison St. West 
1296. I




