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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

'*&437 No. 241

Lietuvos -Rusijos-Vokietijos 
karo sąjungą prieš Lenkija

Garlaivių kova su aud
ra Atlante; 47 paša- 

žieriai sužeisti

Arba lenkų laikraščio išvadžiojimai dėl ži- 
. nios apie Lietuvos krašto apsaugos mi- 

nisterio Daukanto tariamą kelionę j 
Maskvą.

Chicagos lenkų laikraštis 
Dziennik Zxviązko\vy įdėjo 
Chicagos Tribūne pranešimą iš 
Kauno apie tai, kad Lietuvos 
apsaugos ministeris gt n. Dau
kantas vykstąs į Maskvą neva 
pasirašyti militarinę sutarti su 
sovietų Rusija, padėjo šitokią 
savo pastabą:

“Lenkams tai nėra “niespo- 
dzianka,” juo labiau negali būt 
sensacija politinėms vokiečių 
sferoms. Varšuvoj jau ilgesnis 
laikas laukta tokių, o ne kito
kių, Voldemaro politikos pasė
kų. Po pastarojo Tautų Sąjun
gos suvažiavimo Genevoje Lie
tuvai neliko nieko 
pasiskelbti atviru 
jungninku. Ligšiol 
vo tylus Maskvos

kito, kaip 
sovietų są- 
Lietuva bu- 
sąjunginin- J

kas, o atviras Berlyno bičiulis. 
Karinės Lietuvos su Rusija 
sutarties pasirašymas Maskvo
je pagrįs, pagaliau, trilypę ru- 
sų-lietuvių-vokiečių sąjungą, 
savo ašmenimis atkreiptą prieš 
Lenkiją. Kad ta sąjunga turė
tų militarinės svarbos, Vokie
tija jau ilgokas laikas kaip 
aprūpiną karo medžiagomis 
tiek Lietuvą, tiek Rusiją. Pa
staruoju laiku Maskva davė 
Berlyne užsakymų karo me
džiagoms $42,000,000 sumai. J 
Lietuvą atėjo iš Vokietijos ar- 
motų, ypačiai greitai šaujamų 
armotų aeroplanams šaudyti. 
Lenkija jau seniai žino, kad 
ir Vokietijoj, ir Lietuvoj, ir so
vietų Rusijoj eina skuboti pri
sirengimai karui.“

NEW YORKAS, spalių 10. 
— New Yorko uostų vakar 
pasiekė du pasažieriniai garlai
viai, Hamburg-Ainerican lini
jos Albert Bailiu ir White Star 
linijos Baltic, abudu stipriai 
nukentėję per audrą vandeny
ne.

Kapitonų pasakojimu, praeitą 
trečiadienį Atlanto vandenyne 
siautus tokia smarki audra, ko
kios jie senai nebuvę matę, 
laivai buvę blaškomi įr nar
domi, tuo tarpu kai milžiniš
kais kalnais besiverčiančios j- 
dukusios vilnys taškė per viršų 
ir viską daužė. Keturiasdešimt 
septyni pasažieriai buvo sužeis
ti, ir abudu garlaiviai pavėla
vo ištisą parą.

Didelis geležinkelio 
ir ekspreso darbi 

ninku streikas

Smarkys žemės dre- ,spvC
bėjifflcli Meksikoje | SEVILIJA, Ispanija, spalių, 

JO. — Darant kasinėjimus vie- 
PiVnesa, kad Gueirero valstijoj |<ur Henovčj buvo Ilalica 

keli indėnų miestai sunaikin-1 mjesta's> buvo atkastas romėnų 
1 / kelias su akmens pilioriais, pa

našiais j tuos, koki buvo rasti 
spa- p0mpejoj. Taipjau buvo atkas- 

įvykojti romėnų namų, su puikia mo
zaika, pamatai, labai gerai iš
silaikę, ir daug kitų brangių 
liekanų.

[Italica buvo Scipiono Afri
kiečio įsteigtas apie 205 metus 
prieš Kristaus gimimą.]

ti; daug žmonių užmušta

Didelė nelaimė Če- 
choslovakų sostinėj

Naujam 8-nių aukštų trobesiui 
sugriuvus daug žmonių už
mušta ir sužeista

Sovietų Rusija turės 
daugiau duonos pir

ktis užsieny

Joliete pakorė 
žmogžudą

jauną

10. — 
kieme

Ukrainoj jau dabar 4 milionai 
gyventojų be dudnen. komi
sarai šaukias Maskvos pagal
bos

JOLIET, III., spalių 
Will kauntės kalėjimo 
šiandie čia buvo pakartas jau
nas nusikaltėlis Charles Shad- 
er, 21 metų

NEW YORKAS, spalių 10.— 
Didžiojo Ne\v Yorko srity šian
die kilo didelis American Ex- 
press kompanijos darbininkų 
ir tarnautojų streikas. Darbą 
metė tarp 12,000 ir 15,000 dar
bininkų, priklausančių Bro- 
therht.od of Railroad and Ex- 
press Clerks organizacijai.

Sako, kad streikas busiąs iš- 
1 plėstas visose Jungtinėse Vals-

MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 10. Meksikoje į

smarkių žemės drebėjimų, ku
rių ir Meksikos Miestas sbuvo 
keliolika kartų supurtytas.

Iš įvairių krašto dalių pra
neša apie nelaimes. Pačiame I 
federaliame distrikte, kaip pra
neša, daugir.ii ne dvidešimt 
žmonių žuvo, Tacubayoj—trys, 
Xochimilcoj — penki ir Chal- 
coj -— du.

Iš Guerrero praneša, kad ten 
apie, pustuzinis indėnų mieste
lių visai sunaikinti ir namų 
griuvėsiuose buvo daug žmo-

Baisi žmogžudystė su 
padegimu

Auka — žynius vietos veikėjas 
Jonas Preibys.

BYGA, Latvija, spalių 10.— 
Maskvos spauda, kalbėdama 
apie L-.ido situaciją Ukrainoje, 
kur jau dabar I milionai gy
ventojų neturi duonos, sako 
kad sovietų valdžiai teksią dai 
daugiau javų pirktis užsieny.

Sovietų .aidžios laikraštis Iz- 
viestija praneša, kad Ukrainos 
sovieto liaudies komisarai at
sišaukę į Maskvą, prašydami, 
kad įmanomai greičiau atsiųs
tų daugiau grudų, kadangi ne 
tik Ukrainos miestuose, l>et ir 
miesteliuose duonos laukiančių 
eiles kasdien vis didėja.

Laivas paskandino 
laivą; 38 žmonės 

išgelbėti

amžiaus. Mirties 
buvo pasmerktas 
prieš dvejus me- 
viršininko padė-

Vyriausia streiko priežastis 
esanti ta, kad kompanija lau
žanti vadinamą sepybės regu- 

l lą, kuria einant darbo suma
žėjimo sezonais iš darbo turi 
būt laikinai atleidžiami pir
miausiai tie darbininkai, kurie 
paskiausiu lai'ku buvo priimti 
tarnybon.

Kildišas, kuris, sakoma, yra 
120 metų amžiaus. Jis gyvena 
Ramanaič/ų kaime, Lygumos 
vai., Šiaulių apskr. Kildišas 
yra tik penkių pėdų aukštumo, 
bet dar palyginamai tvirtas se
nelis. Dirbti, žinoma, jis jau 
nebegali ir yra priverstas elge
tauti. Kildišas tebeturi gerą 
atmintį ir labai mėgsta pasa
koti apie senovę. Amerikie
čiams, kuriems teko su juo su
sidurti, jis daug įdomių dalykų 
papasakojo _apie tuos laikus, 
kuomet Lietuvoje viešpatavo 
baudžiava.

Dideliuose Pueblos, Meksi
kos, Mičhoacano, Guerrero, Oa- 
xacos ir Chiapas valstijų plo
tuose susisiekimas telegrafu ir 
telefonu nutrukęs. Federalinia- 
me distrikte daugelis miestų li
ko be vandens, kadangi žemės 

Nupurtymai sulaužė įvadas.

už užmušima * 
tus kalėjimo 
įėjo Kleino, kai Shader ir keli 
kiti kaliniai bandė ištrukti. Dar 
prieš tai Shader buvo užmu
šęs savo tėvą ir vieną policiniu-
k« chieagoj.________ Hearsto reporterio

išgujimas iš Fran- 
Turtingoje Amerikoj ei jos atidėtas 
pusė vaikų eina į mo-i

kyklas nevalgę

iki pusės 
Valstybėse 
pusryčių, o 
kavos puo-

reikią buti-

\VASHINGTONAS, spalių 10. 
— Vidaus reikalų departamen
to švietimo biuro pranešimu, 
nuo ketvirtos- dalies 
vaikų Jungtinėse 
eina j mokyklas be 

kitų eina tik 
dūką išgėrę.

Biuras sako, kad
nai pasirūpinti mokyklas lan
kančių neturtingų vaikų svei
kata ir kiek galint apsaugoti 

. įjuos nuo badėjimo. Biuras pa- 
.. | kad pačiose mokyklose

prekių garlaivi Tht-L ' .. . . . J ,_vbutų įtaisytos ir valdžios lėšo
mis laikomos nemokamos val-

• u«MJgvklos vaikams, apie 820, - 
Newarko. Į
garlaivis “Geležinė Ranka” “Ry- 

’ tų Lenkijoje” degina 
ponų dvarus

PARYŽIUS, spalių 10.
Franci jos vyriausybė dar atidė
jo Hcarsto IKaifcraŠčių kores
pondento, Haroldo Horano, iš- 
gujimą iš savo žemės. Bus dar 
padarytas pamatingas jo nusi
kaltimo tyrinėjimas.

Korespondentas Horan yra 
kaltinamas dėl pavogimo iš 
franeuzų užsienio departamen
to ir paskelbimo laikrašty Ne\v 
York American slapto doku
mento ryšy su Anglijos-Franei- 
jos

(>

unijos
LAKELANI), Fla., spalių 10. 

— Dailydžių unijos — United 
Brotherhood of Carpenters and 
Joiners — konvencija išvijo iš 
savo unijos dar du komunistus, 
šj kartą chicagiečius, George 
Leachą ir K j arą. Vienas jų yra 
Chicagos 1307 lokalo, antrasis 
Chicagos 181 lokalo nariai. .<

Praeitą savaitę, kaip jau bu
vo pranešta, buvo iš organiza
cijos pašalinti penki komunis
tai, visi iš New Yorko.

Kinai 
kos

elgiasi,sauvaliai
patinka.
kai kuriuos pilie-
ir net nušauti grą-

“Dieną geriam, uliavo- 
j’am, naktį — dur- 

navojam”
VILKAVIŠKIS. — Rugsėjo 
d. apie 12 vai. gerokai įsigė- 

piliečiai: Miesto Valdybos
sekretorius Selenis, Mokesčių 
Inspektoriaus padėjėjas Anku- 
davičius ir Kriminalinės Polici- 

i jos valdininkas Kuraitis vaikš- 
------------ ---------------------- ------čiodami po miestą, išsitraukę

Dar du komunistai . • • | 1* — 4* t*• v .v j jv« mauti ir kabinėti praeivius.
išvyti is dailydžių ' Išgirdę tai kai kurie gyven

tojai išbėgo gatvėn manyda
mi, kad fašistai, ar komunis
tai užvaldė miestą ir niekeno 
nekliudomi 
kaip jiems 

Pasigavę 
čius apkulę
sinę. Pamatę stovintį miesto 
klubo virėją, reikalavo įleisti 
juos kluban, šiam paaiškinus, 
kad klubas uždarytas,.mušeikos 
šoko prie jo ir smalkiai brau- 

xninku sužeidė. Taip gerokai su
mušė pil. Teitelbaumą, beproti 
Simkį ir vieną nėščią žydę. Pa
matę atvažiuojantį autobusą, 
atstatę brauninkus, sustabdo.

Švenčia respubli- šoferį gerokai apkulę paleido, 
įsteigimo suka

ktuves

nelaimingasis 
iš užpakalio 
Viena kulka

PLATELIAI. [Ž], — Rugsėjo 
14 d. Kentu kaime staiga užsi
degė ūkininko Jono Preibio 
jauja. Subėgę kaimynai nebe
galėjo gaisro užgesinti, ir jau
ja nudegė visai. Iš po degėsių 
ištrauktas pasibaisėtinas radi
nys — namų šeimininko lavo
nas. Padarius vėliau skrodimą 
paaiškėjo, kad 
buvo nušautas 
dviem šūviais.
perėjo per krutinę, kita užgavo 
šlaunį.

Matyt, kaž kokie piktadariai, 
iš pasalų, nukovę, padėjo ji jo 
paties jaujoj ir pastarąją pa
degė.

Velionis buvo pažangus ir 
susipratęs ūkininkas ir žymus 
vietos veikėjas. Pastaruoju me
tu jis buvo Liet. Jaunimo Są
jungos Ginteliškės skyriaus ir 
Valstiečių Liaudininkų Ginte
liškės kuopos pirmininkas, o Ik 
to veiklus įvairių ekonominių 
organizacijų narys.

Palaidotas, kaipo laisvų pa
žiūrų žmogus, askirose kapinė
se, griežiant laidotuvių maršų

10

su
ii

NEWARK, N. J„ spalių 10. 
į čia atplaukė sužalotas gar

laivis Hanl-cy, gabenęs lentas 
iš Everett, Wash., ir paskandi-. 
nęs- jūrėse [ 
stlebed, plaukusį iš Cardiffo.

Kolizija tarp Hanley ir Thi- 
stlebed laivų atsitiko 
mylių į pietus nuo 
Smarkiai sužalotas 
Thistlebed netrukus r______

ll>et visi jo trisdešimt aštuoni- 
jgulos 
Hanley 
benti į

žmonės buvo paties 
laivo išgelbėti ir atga- 
Newarką.

Susitarė su Valstybės 
teatro artistais <

KAUNAS. [LŽ]. — Tenka 
patirti, kad po ministerių kabi
neto posėdžio, buvo pradėta 
su Valstybės teatro artistais 
derybos, kurios privedusios iki 
pusėtino susitarimo.

Kad nenukentėtų atatinkamų 
valdžios organų prestižas, ar
tistai sutikę nusileisti ir suma
žinti algas — kas 50, kas 25
litais j mėnesį. Jau prasidėju- listų veikėjas. Spauda praneša, 
sios repeticijos.

[LŽ] “Kurjer Poranny” pra
neša, kad “rytų Lenkijos pa
kraščiuose“ pasirodžiusi “Gele
žinės Rankos“ organizacija, ku
ri deginanti lenkų ponų dva
rus. Paskutinėmis dienomis 
esą sudeginta senatoriaus Zaš- 
kevičiaus ir Moraševskienės 
dvarai. Padegėjų susekti nepa
vykę.

laivynų sutartim.

Tvirtas Žemaitis

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
10. — Šiandie finuose buvo 
švenčiama respublikos įsteigi
mo sukaktuvių švente.

MAŽEIKIAI. [Ž]. — Neper- 
senai vienas pilietis, besidar
buodamas prie zeimerio, nety
čia įdavė į piuklą ranką. Smar
kiai einanti mašina beveik vi
sai ją nuplovė, liko tik ant ke
lių gyslų ir raumenų bekaban
ti. Žmogus, nebodamas skaus
mo, greit ją sudėjo, surišo ir 
nuvyko į ligoninę. Ten jau 
jam norėjo visiškai ranką nu
plauti, bet nukentėjusis griež
tai tam pasipriešino ir prašė 
kaip nors sugydyti. Prieš gy
dytojo manymą piliečio ranka 
jau gyjanti.

Tekstilės darbininkai 
reikalauja daugiau algų

ŠEIMOS TRAGEDIJA

EATON, Obio, spalių 10. — 
Del nesutikimų šeimynoje nusi
šovė vietos gyventojas Henry 
Moyers, bandęs prieš tai nužu
dyti savo žmoną. Moteriškė, 
skaudžiai sužeista, nugabenta j 
ligoninę.

WRR

Taip, šie žymieji ponai ir pra
leido ištisą naktį trankydamie- 
si, ką pagriebę mušdami ir 

1 “valdydami miestą.’’ Rytą Ap
skrities Komendanto parėdy
mu “bajavus vyrus” areštavo 
Sumuštų virš 20 asmenų.

Selenis panašių Laikų ne 
kartą iškrėsdavo, bet juk, žmo
gus, nepasiskųsi! bijaisi “či- 
no.”

Pamišęs negras nušovė 
keturis asmenis

AUSTIN, Tex., spalių 10. 
Gavęs, matyt, proto pamišimą. 

| Armand Alexander, ! 
amžiaus negras, pastvėręs re
volverį ir šaudydamas į visas 
puses nušoVe keturis asmenis. 
Policijos gaudomas, jis įbėgo į 
vienus namus ir pats nusišovė.

Kom. Byrd iškeliauja 
Į pietų ašigalį

SAN PEDRO, Cal., spalių 
— Komandorius Rychard 
Byrd šiandie atsisveikino 
savo draugais ir iškeliauja
gon ir tolimon kelionėn — i 
pietų ašigalį.

Su savo nedidele partija, jis 
stipriu banginių medžiojamu 
laivu C. A. Larsen šiandie iš 
čia išplaukia į Dunediną, Nau
joje Zelandijoje, iš kur prade 
savo ekspediciją i pietų ašigalio 
sritis.

Gražuolė “Miss Mobile” 
kalta dėl vagystės

MEDIA, Pa., spalių 10. — 
I)ela\vare kauntės teismas ra
do kaltą dėl vagystės Mrs. Vi 
vianą McDovvcll Page, kuri 
1926 metais dalyvavo Atlantic 
City gražuolių konteste kaip 
“Miss Mobile“. Ji buvo kaltina
ma dėl pavogimo laikrodėlio 
grandinėlio ir* cigarų degtuvo.

Komunistų kandidatas7C4I11 ---------------- -------------------- - -------------<7 ----------------------------------------------------------

27 metų sako, kad Hoover bu
siąs išrinktas

PRAHA, čechoslovakija, spa
lių 10. — čechoslovakų sosti
nėje vakar atsitiko didelė ka- 
tasirofh. Sugriuvo beveik visai 
baigias statyti naujas didelis, 
aštuonių aukštų, trobesys, savo 
griuvėsiuose palaidodamas še
šiasdešimt penkis darbininkus, 
dirbusius paskutinius trobesio 
statybos darbus-.

Nelaimė atsitiko metu, kai 
gatves buvo* pilnos žmonių, ir 
keletas praeivių, taipjau ėjusio 
pro šąli tramvajaus pasažierių 
buvo skaudžiai sužeisti.

l’robesys sugriuvo su di
džiausiu trenksmu, išgąsdinu
siu visą ąpielinkę, kuri tuo
jau paskendo tirštame dulkių 
debesy.

Trobesio architektas, išvydęs 
nelaimę, vietoj nusišovė. Vy
riausias policijos inspektorius, 
kuris su keliais pagalbps žmo
nėmis skubinosi nelaimės vie
ton, buvo lėkusio ugnies depar
tamento automobilio užgautas 
ir užmuštas.

Tuo tarpu iš griuvėsių buvo 
ą’rdėt pagalbos šauksmų, ir 
ęelbetojų kuopoms be atlaidos 
dirbant buvo išimta keliolika 
žuvusiųjų kūnų. Manoma, kad 
dauguma griuvėsiuose palaido
tų yra nebegyvi.

Prohibicijos vaisiai
New Yorke per tris dienas nuo 

nuodingo munšaino mirė 34 
žmonės

NEW YORKAS, spalių 10.— 
Per pastaras tris dienas New 
Yorke nuo degtinės ar munšai
no mirė tris’dešimt keturi žmo
nes.

Kadangi visi tie svaigalais 
nusinuodijimai įvyko viename 
ir tame pačiame miesto kvarta
le, tai vyriausybe mano, kad 
svaigalai pareina iš vietos ver
smės. Policijos detektyvai ir 
federalinė prohibicijos vyriau
sybė pradėjo stropią kaltinin
kų medžioklę.

Trys Japonijos laivai 
nukentėjo nuo audros

TOKIO, Japonija, s-palių 10. 
-Japonijos pakrantėse siau

tė, smarki audra, padariusi 
daug žalos. Skaudžiai nukentė
jo trys japonų prekybos lai
vai. Vieno jų, Fūkei Maru, du 
įgulos žmones buvo nublokšti 
į jūres, kur jie ir žuvo. Dvie
jų dešimčių žvejų valčių pasi
gendama.

Oro akrobatas .prigėrė
GALVESTON, Tex., spalių 

10. — Jo parašiutui neišsiskė- 
tus, Meksikos įlankoj prigėrė 
■>ro akrobatas Joe Trammel, 
bandęs iš aeroplano nusileisti 
žemėn.ATLANTA, Ga., spalių 10.— 

10. — William Z. Foster, ko
munistų kandidatas i Jungtimi 
Valstybių prezidentus, kalbeda 
mas čia kampanijos mitinge, 
pranašavo, kad prezidentu bu
siąs išrinktas Hooveris, repub- 
likonų partijos kandidatas.

UŽMUŠĖ DARBININKĄ

KRUVINAS SUSIRĖMIMAS.
LYDOS KALĖJIME

Chicagai Ir apielinkei fede* 
alinis oro biuras čiai dienai 
«anaAania
Nenusistojęs oras; 

lietaus; vėsiau apie 
stiprus pietų ir pietų 
jas.

Vakar temperatūra
tarp 53° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 5:57, lei- metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
džiasi 5:17. Mėnuo teka 3:42 ir B. Kazlauskas 4 metais. Ki- 
ryto.

VARŠAVA, spalių 20. [Elta].
- “Rzeszpospolita“ pranešimu, 

Lydos karo kalėjime įvykęs 
ruvinas susirėmimas tarp ka
ilių ir sargybinio. Įėjus sar

gybiniui j kalinių kamerą, jį 
abu kaliniai užpuolė ir bandė 
timti ginklą. Sargybinis tačiau 

ats’ipalaidavo ir pradėjo į kali
nius šaudyti. Vienas kalinys 
sužeistas.

Kariuomenėsgali būt 
vakarą;

rytų vė-
FALL RIVER, Mass., spalių 

10. — Fall River Textile Coun- 
cil, kuri atstovauja penkioms 
tekstilės įmonių darbininkų 
unijoms, įteikė įmonių savi
ninkų asociacijai reikalavimą 
padidinti darbininkams algas 

kad jį užmušę komunistai. ’5Va nuošimčių.

Komunistai užmušė 
socialistą

Estijoj, Pernavos apskrity, 
užmuštas žymus Estijos socia-

A. Vasaitis nubaustas
10 metų kalėjimo

KAUNAS.
teisme buvo nagrinėjama poli-
riaus ir technikos pulko karei- 

| riaus ir ttchnikos pulko karei- 
įvairavo vio dizertyro Vasaičio ir kitų 

byla. A. Vasaitis nubaustas 10

j ti išteisinti.

1)IXON, Ilk, spalių 10. Jo 
seph Snader,- 50 m., skerdyk
lų darbininkas, ėjęs namo F 
darbo, buvo netikėtai lokomo
tyvo užgautas ir vietoj užmuš
tas.



SPORTAS
UNIVERSAL STATE BANKO 

GOLFO TURNAMENTAS

kliubas galės sjiorto dalykais 
aprūpinti jaunuolius. •

Golden Star Kliubo
Korespondentas

Universal State bankas vėl Bowling

. . "2/4JL.11U "laųuina'ti ' 1—»

D. Ląwrence buvo geriausias 
bovvleris tą vakarą dėl O’Bertas 
boosterių. Matyt, kad W. Law- 
dance jau yra “genuine bowler”. 
C. Mack ritino 246 ir tai atro
dė gerai, kol Johnnie Kreith 
nuritino 265. O’Bertas booste-

NAUJIENOS, Chicago, DL
rr

Lietuvių bylos 
teismuose

VictorKatie Raugelis prieš 
Styklus, bylos nr. B. 169593, 
Circuit crt., byla dėl $10,000.

R. Jenkins ir kitus, bylos nr. B 
169609, Circuit 
$1,697.23.

S. G. Stonlowicz 
Stonlovvich, bylos
627, Circuit crt., divorsas.

crt., byla

prieš Walter 
nr. B. 169,-

Co., bylos nr. B. 169628, Circuit 
crt., uždaryti trust deed’ą su
moj $1,023.

Doris Banes prieš Stanley 
Banes, bylos nr. B. 169645, Cir
cuit crt„ divorsas.

Ketvirtadienis, spalių 11, ’28

670, Circuit crt., 
sumoj $1,350.

K. J. Ilkowich 
Ilkovich, bylos
Circuit crt., divorsao.

Ilaltie Stonis prieš Tom Sto-

byla dėl notos

prieš William 
nr. B. 169685,

išlošė

fotai I’ACIFIKO

ROSELAND

190194

2865

įJJC'y

Puikiausias tabakas
supjaustytas visi nesva

of Magnesia Rusiškos ir Turkiškos Vanos

TUBBY Am Alafming Condition

: 212
246
207

i 200 
1059

163
162
205
922

649
492
603

208
265

575 
2908 
fotai

629
599

eone AtteE, bpothep, 
COM^THIS IAJSTAkIT’. 
-SEE T M AT,? U t DOESM’T 
iW THE LEAST B\T OF 
ATTEMTIOM To ME 1

vakarą 
duos per

• M&8BE RE'S \ 
GOT THE

HEE8IE- JEEglES, 
MVDOG'HAMK, 
MAS ŪKE THAT 
VdHEKJ HE 

. KAD TMEM )

12th STREET
Tel. Kedzle 8902

© 1028, The American Tobacco Co.. Manufacturers

duos radio

A DOMIS DUFFEU!
Do Vou H E Ate ME ~ \ 

M CM MAMY TIMES MUŠT
i CALL BEFOteE WtL

OBEYME? j

nuo 9 iki
Central i- 

iki 9 vai. 
7 iki 8 ir 
nuo 5 iki

Alexander G. Juvaras prieš
II. D. Maize, bylos nr. B. 169,-

3514-16 Rooaevelt II 
arti St Louia Avė 

CHICAGO, ILL.

Milie Tremos prieš Vladislo
vas Gurskis, Chicago T. & T,

Golden Star K Ii u bis turės 
“basket bąli* jauktus

' V>OK)"T KAlCAO,*-You 
STAMD THEI2E AM' 
HOLLEte AK)' l'LU
SlT PERE AM'

< COUAJT.’ S,

nei jokiu dulkių
Musų motto: PATAR- 

oterims eeredoj Iki vi-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

'AJE'RE muca \
V/OQQIED AT HOME, 
ABOUT LITTLE BROTHER 
HE'S BEEN VEQY 
DiSOBEDIEMT OP LATE 
AMD CAM'T* 
UMDEteSTAMD IT y

< AT AL L

uis, bylos nr. 485549, Superior 
crt., divorsas.

rių 4 jaunuoliai 
jaunimas pamėgo 
K Ii ubą, * '
progos
Kliubo

rengia golfo turnament<u Lai
mėjimui yra skiriamos dvi gra
žios taurės. O jas laimėti turės 
progos kiekvienas, nes blogiau 
losiantieji gaus “handicap”.

Turnamentas įvyks spalių 14 
d. Pipe O’Peace golfo lauke. 
Prasidės 8 vai. ryto.

Praeitais metais trofijas lai
mėjo p. M. Mesar- vyrų skyriuj 
ir Julia Zymont moterų skyriuj. 
Tačiau manoma, jog šiais me
tais kompeticija bus didesnė, ir 
todėl pereitų metų čempionams 
bus sunkiau atsilaikyti.—R.

S. Mickevice prieš Lester 
Norene F. Barr ir GeorgeO’Bertas Boosteriai

vienų žaidimą iš Dr. Skrentny 
Boosterių padarant 1059. Mat, 
kožną kartą O’Bertas booste
riai bando išlošti tris žaidimus 
ir jų “score” nuolat eina geryn. 
Šį kartą Dr. Skrentny importa
vo Johnnie Kreith. Jis bowlino 
649 per tris žaidimus. Tai vy
riausia priežasties, kodėl O’Ber
tas boosteriai pralošė 
mu.

O’Bertas 
Sloger 
W. Lawrence 
C. Mack 
F. Lavvrence 
F. Kaminai 

Totai

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 met 
NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais. ________ _____,__ _
dumakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdai visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Ganai 2544—2515

Pereitą penktadienio vakare 
Golden Star Kliubas laikė mė
nesinį susirinkimą. Prio kliubo 
prisirašė 6 nauj išnarini, iš ku- 

Lietuviškas 
Golden Star 

nes kliubas duoda jiems 
lavintis sporto srityje, 

susirinkimas nutarė 
dar antrą “basket bąli” 

jauktą, kad daugiau jaunuolių 
galėtų lavintis sporto srityje.

Nedėlios vakare, spalių 14 d., 
Strumilos salėj Golden Star ren
gia balių sporto naudai. Tiki
masi, kad roselandiečiai parems 
jį skaitlingu atsilankymu į jį.

Juo daugiau lietuviai rems 
Golden Star Kliubą, tuo daugiau

Pfeiffer Realtors iš Peterson’i 
Becreation žada lošti su O’Ber 
tas boosteriais iš Archer A Ke 
dzie Recreation Center de 
“home to home mateh” šį mė 
nesį. Diena ir vieta bus pa 
skelbta vėliau. Bus “aide bet” 

—Fritzie.

’ZZZ2ZZZXZZZZZZZZt

“Jie'palaiko man gerklę švarią ir Jie 
nekliudo man kvėpavimo”

Bus duodami vien šokiai. Grieš 
35 instrumentu orkestras, didžiau
sias radio šokiu orkestras. Orkest
ras susideda vien iš geriausių mu
ziku, kurie kituose orkestruose yra 
solistais, mokytojais ir vedėjais, ai’ 
mokytojais konservatorijose. Vien 
muzikams už kiekvieną valanda 
griežimo per radio bus išmokama 
$1,900, neskaitant visą kitų broad- 
casting iškasčių ir apmokėjimo ra
dio stotims.

Ikišiol to orkestro tolimieji vaka
rai negalėjo girdėti, bet dabar per
duodant programą per 46 stotis, bus 
girdima netik I’acifiko pakraščiuo
se, bet gal ir kitose šalyse. Tie šeš
tadienio programai bus žinomi kai
po Lucky Strike llour.

oss
35 So. Dearborn Street 

kampai Monroe Street, Chicago, 
C r UI y Building

Imkite elevntortq iki penkto auklto. Vjrr j 
priėmimo kambary! 600,—Moterų 608. O ti
lo valandos kasdleo nuo 10 ryto Iki 6 va 
kąra. Nedalomi! nuo '10 ryto iki i po 
plėk Pauedėlyj, Seredoj Ir Subatoj nuo 10 
8 to Ukl H valandai vakare.

videžimtia penki metai tame name

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

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

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

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

PAILSĖS?
l'rkMtHM apetIfHM? \lTVIIO- 
tuaf N’rnuMlmhik. I.eKk Se
veru’n Kaorkk. vertliiKHin 
virAklnlmo ir lluoauvinio to- 
nlkul. pttgvIbHI JuniH utKHti- 
KHiiti naulų gyvūnui Ir už
velti nt<nl ant kelio | avel- 
kutif, (Jauk |mih savo apfie- 
ninku bonkutr

179 
202 
190 
188 
170 

929
Dr. Skrentny 

A. Pa t riek 
J. Kreith 
E. Kreith 
Barta 
Kostnar

Totai

Lucky Strike orkestras 
koncertus po visų 

Kiekvieno šeštadienio
Lucky Strike Orchestra 
radio šokių muziką po visą šalį. Ji 
bus perduodama iŠ 46 stočių ir kiek
vienas turintis radio galės ją girdė
ti. Tai yra pirmas atsitikimas, kad 
reguliaris savaitinis programas bus 
perduodamas per raido nuo Atlan- 
tiko iki I’acifiko ir kad jo galės 
klausytis 30,000,000 žmonių vienu 
ir tuo pačiu kariu, bet ne vienu ir 
tuo pačiu laiku sulig laikrodžio.

New Yorke ir Atlantiko pakraš
čiuose tie koncertai bus 
10 vai. (Standard time) 
niuose vakaruose nuo 8 
Denver distrikte — nuo 
I’acifiko pakraščiuose —

riai turi didžiausj “score” su 
1059, pirmiau “seore” buvo 
1029.

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd

1618 West 18-ta Gatvė

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų 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 geriau
si Amerikos ir Europos
Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt grą- J? 
žinta sveikata ir & 
vyriškumas spėria- į 
liu gydymu kuris t 
sustiprina nervus ir į$Į| 
teikia stiprumo silp- į □ 
niems organams. I 'f 
Atsilankykit dėl pa- \ 
sitarimo dėl bile ko- \ 
kios ligos arba silp- 
numo. /I

Dr. B. M. I

It’stoasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo f— Nei Jokio Kosulio, ......    1 1 ■ i • i — ■" 1 ■■

MakesLįfe 
Suieeter

Sekamą kartą, kada padengtas lie
žuvis, dvokiąs kvapas, ar aitri oda 
parodys rugštumą viduriuose — pa
bandykite Phillips Milk of Magnesia!

Susipažinkite su šiuo tobulu prieš- 
rugštiniu vaistu, kuris pagelbsti si
stemai būti sveikai ir saldžiai. Jų 
reikalauja retkarčiais kiekvieni vidu
riai. Imkite juos kada tik dideli 
pietus suteikia koki nors nesmagu
mą.

Phillips Milk of Magnesia laimėjo 
medikalj indorsavimą. Ir įtikino mi- 
lionus vyrų ir moterų, kad jie neturi 
“užkietėjimo”. Nepasninkauk ir ne
sivargink; tik atsimink Phillips. Ma
lonus imti ir visuomet veiksmingas.

Vardas Phillips yra svarbu; tai pa
rodo tikrąjį produktą. “Milk of 
Magnesia” yra registruotas J. Valst., 
kaipo prekybos ženklas Charles H. 
Phillips Chemical Co. ir jos pirnita- 
kuno Charles II. Phillips jau nuo 
1875 m.

SeVERA’s 
esorka
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vilniaus diena

rijoj įvyko Vilniaus ^grobimo 
minėjimas. Manau, kad ir pa
tys to minėjimo rengėjai nesi
tikėjo tiek publikos sutraukti. 
O jos buvo tikrai daug. Ne tik 
kad žemai visos sėdynės buvo 
užimtos, bet ir pusėtinai didelis i 
būrys žmonių stovėjo. O tai 
rodo, kad Vilniaus klausimas i 
Amerikos lietuviams 
opus. Jie negali ramiai žiūrėti* an8kas 
j tą skriaudą, kurią padarė Lie
tuvai lenkai.

Publikos nusiteikimas tai 
laivo atatinkamas. Aiškiai 
tėsų kad ji yra pasiryžusi 
sidėti prie kovos dėl Vilniaus 
atvadavimo.

Taip vienas, kaip ir kitas pa
brėžė tą faktą, kad Vilnius dar 
nėra prarastas. Ankščiau ar vė
liau jis turės būti atgauts. Be 
to, p. Kalvaitis nurodė reikalą 
organizuoti Amerikos lietuvius 
į specialę Vilniui vaduoti drau
giją-

Pa prakalbų prasidėjo muzi- 
kalė vakaro programa. Scenoj 
pasirodė visų mėgiamas daini
ninkas, p. Babravičius. Publika 
jį pasitiko didžiausiais aplodis
mentais. Apie jo dainavimą 
nėra reikalo daug kalbėti: jis, 
kaip ir paprastai, dainavo pui
kiai. Publikai ypač patiko “Ne
munėlis”. P-as Babravičius ne 
tik puikiai dainavo, bet ir pasi
rinko tinkamas tam vakarui 

tebėra yaįnas> A komponavo p. J. By-

sai pasako, kad sporto reikalai 
tvarkyti gerai sekėsi, na, ir 
ačiū jaunuoliams besbolo lošė
jams laimėtas buvo čempiona
tas.

Oak Forest
«I

I

pat 
ma- 
pri-

Programą užbaigė “Birutė”, 
sudainuodama tris dainas. Rei
kia paskyti, kad “Birutė” gy
vuoja, nežiūrint į visus priešų 
piktus pranašavimus. Ji turi 
p. K. Steponavičiaus asmenyj 

! gabų ir energingą chorvedį. O 
“Birutės” dainininkais tikraiKuriuo budu Vilnius gali bu

ti atvaduotas? Jėgos pagalba? galima pasidžiaugti—jų susibu- 
Lietuva yra per daug silpnu- L

tė, kad ji galėtų jėga Vilnių ^usi, “Birutė 
atsiimti . Bet tai dar nereiš”- 
kia, kad mes turime ant Vil
niaus jau numoti ranka. Savo 
kalboj P. Grigaitis pabrėžė tą zoliucija Vilniaus klausimu, ku- 
faktą, jog Prūsų lietuviai per n tilpo vakarykštėse “Naujie- 
keletą šimtmečių priklausė Vo- nose’’. Vakarą vedė I)r. Zimon- 
kietijai, o vienok jie neištautė- 
jo. O neištautėjo todėl, kad jie; 
buvo konservatyviški ūkininkai. 
Tikėtis dabar, kad ūkininkų 
konservaty viskamas sulaikys
vilniečius nuo ištautėjimo, ne
begalima. šiandien žmonės pro
gresuoja nepalyginamai spar
čiau, negu pirma. Prūsų lietu
viai, kurie arčiau susibūrė su 
vokiečių kultūra, greitai ištau- 
tėjo. Vokietijoj galima užtikti 
daug profesorių, daktarų ir ki
tokių profesionalų, burie yra ki- j 
lę iš lietuvių. Apie tai liudija 
jų grynai lietuviškos pavardės. 
Tačiau jie jau senai yra suvo- 
kietėję ir lietuviškai nebemoka 
kalbėti. To nebūtų atsitikę tik 
tada, jie lietuviai kultūriniai 
butų stovėję taip pat aukštai, 
kaip ir vokiečiai.

štai kodėl, sakė Grigaitis, 
svarbu Vilniaus lietuviams su
kurti savo kultūrą, kuri nebūtų 
žemesnė už lenkų. Tik kultū
riškai pakilę vilniečiai galės at- svetainės jau susirinko apie 40 
silaikyti prieš sulenkėjimą. automobilių, ant kurių iškabi- 
Amerikiečiai, prisidėdami savo 
Centais ir doleriai prie kultūri
nio vilniečių darbo, gali neįma
nomai daug .nuveikti.

Yra ir kitas svarbus dalykas, pirma kelią rodydami, patrau- 
Lietuva pati turi tinkamai 
sitvarkyti. Ji turi sukurti 
kias sąlygas, ‘ kad vilniečiai 
retų prie jos prisidėti. O 
sąlygos susidarys tik tada, 
Lietuva pasiliuosuos nuo dikta

tūros ir taps tikrai demokra
tiška šalimi.

Grigaitis paminėjo dar ir ki- rodą. Michigan avenue važiuo
tas nepalankias apystovas tai- jant, kaip paroda, šviesų “stop” 
singam Vilniaus klausimo išri
šimui. šiandien Anglija pasi
darė reakcijos centru. Ji smau
gia 300,000,000 Indijos žmonių, 
ji remia imperialistinę franeuzų 
bei italų politiką; ji, pagalios, 
lošia vadovaujamą rolę . Tautų 
Sąjungoje, kur lietuvių-lenkų 
ginčas dėl Vilniaus yra spren
džiamas. Imperialistinei Fran- 
cijai ir imperialistinei Anglijai 
lenkų interesai yra arčiau prie 
širdies. Lietuva tikėtis iš jų 
teisybes negali. Tačiau Angli
jos politika gali neužilgio paki
tėti. Sekamus rinkimus konser
vatoriai gali pralaimėti/ ir tą
syk prie valdžios vairo atsistos 
darbiečiai arba kartu su kitais 
pažangiais žmonėmis. O kuomet 
taip atsitiks, tuomet ir Lietu
vai kova dėl Vilniaus atvadavi
mo palengvės.

Gausus publikos aplodismen- 
tai liudijo, kad Grigaičio kalba .

rė gražus baurys. Ir kas svar- 
>” dabar turi gra

žaus jaunimo.

Buvo skaityta ir priimta re-

tas.—K

Roseland
kliubo besbolo jauktą

kviečiamas kalbėti Golden 
Star kliuho pirmininkas J. Gry
bas, kuris pasako trumpą tin
kamą kalbą apie Golden Star 
kliubą ir jo besbolo jauktą.

Trečias kalba 9 vvardofc alder 
manas- Govicr. Jisai yra didelis 
sjan to mėgėjas ir pats yra bes- 
bolą lošęs; simpatizuoja Gold
en Star besbolo jauktui; gra
žiai kalbėjo apie sporto dalykus. 
Ketvirtas kalbėjo Al. Tarnas. 
Penktas pakviestas kalbėti G. 
Dahlberg, 9-tos wardds komi- 
tenianas, kuris davė dovaną S. 
End distrikto besbolo lygai ir 
kurią laimėjo Golden Star kliu- 
bo jauktas. Paskui kalba Mi
siūnas, septintas — Kant.

P-lė Stasevičiulė, roselandie- 
tė, sudainavo dvi dainas. Bro
liai E. ir P. Extinai, kaip geri 
besbolo lošėjai ir mokantys 
gražiai dainuoti, jie savo daino
mis smagiai palinksmino susi
rinkusius. Kalbų tarpais buvo 
muzika.

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai. šokta iki vėlumos. Beje, 
užėjo audra su lietumi ir užge
sino elektros šviesas salėje. Te
ko apšviesti ją “flash lights.” 
O šokti, kad ir prie menkos 
šviesos, juk galima.

Abelnai imant, šis bankietas 
buvo gražus. Susirinkusieji 
jautėsi patenkinti. Tik pats 
rengimas tiri l>u-vo netvarkus, 
o g-alima buvo to išvengti.

Boosteris.

Jau skaitytojams yra žinoma 
apie .šios prieglaudos vargdienių 
likimą. Iš Mielaširdystės J. A. 
Miller sušelpė prisiųsdamas $5. 
Už jo gerą širdį ir auką taria
me širdingai ačin.

Taipgi Martiną Panamą jo 
giminės ir draugai aplankė ir 
apdovanojo, už ką jis yra jiems 
dėkingas.

Butų malonu, kad kas dau
giau iš lietuvių šiuos ligonius 
paliegėlius ir senelius aplanky
tų ir sušelptų.

Joseph Lapinskas,
Institution Ward 39, 

Oak Forest, III.

A. VanagaičioArt 
prakalbų gastrolės.
Visų mylimas juokdaris, art. 

A. Vanagaitis, dar šį mėnesį 
pradeda savo juokų kelionę. Va
karai ruošiami sekančiose kolo
nijose:
Detroit, Mich. — spalių-oet.

17 d.
Cleveland, Ohio — spalių-oet.

19 d.
Amsterdam, N. Y. — spalių-oat.

20 ir 21 dd.
Vėliaus Brooklyne ir apielinkė- 

se.
Tolimesnė maršruto eiga bus 

paskelbta vėliau, šiam sezonui 
p. Vanagaitis paruošė ytin juo
kingą ir įdomų programą, į ku
rį įeina ir niekad dar nesakyti 
jo “spyčiai”.

Prie piano IVI. Jozavitas. ----- It.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ------------------------------------------------------ ---------------------------------

BUDWEISEK yra prie
žodis duodantis užg'a- 
nėdijimą milionams

/

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budvveiser Malt
HOP FLAVORED OR PLAIN

Budweiser Malt Syrup 
priduoda valgiams mais
tingumą. Jisai parduo
damas visose grosemėse 
ir kitose krautuvėse 
visur.

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė. 

Viatributora Phono Canal 7051 Chicago, Illinois

B M-94

Ketvirtadienio vakare, .spa
lių mėnesio t dieną, prie Stru
milos svetainės susirinko daug 
žmonių, rodosi, kaip kokiam 
jomarkui. Klausinėja jie vienas 
kito: “Tu ar važiuosi, o kaip 
jus—ar važiuosite?” Vieni atsa
ko, kad ne, kiti — kad jie va
žiuos. Čia pasirodė, kad dauge
lis Golden Star jaukto booste- 
rių nepritarė rengiamam ban- 
kietui dėl dviejų priežasčių — 
viena, kad tą bankietą rengė 
dvi ypatos nepasitarusios su ki
tais boosteriais, o antra —kad 
bankietas buvo rengiamas rod- 
hausėje, ir dar pas kitatautį, 
o ne pas lietuvį.

Pusė devintos prie Strumilos

Iš Birutes
K. Steponavičius Birutės 

vedėjas

Iš politikos lauko CHEVROIEI/
CENTRAL COMMITTEE LI- 

THUANIAN POLITICAL 
CLUBS

cAnd now, a
Visiems Delegatams.

21 dieną spalių mėnesio mu
sų Birutė atidaro savo iš eilės 
22-rą muzikalį sezoną koncer
tu. Gi prįešakyja bifutiečių mėsinis susirinkimas visų politinių 
pamatysime vienuoliktą choro kliubų delegatų penktadieny,
vedėją, apie kurį aš noriu tarti spalių (October) 12-tą dieną, 
keletą žodžių plačiai Birutės šei- 7:30 po pietų, Meldažio svetai- 
mynai. nėję, 2344 West 23rd Place,

Birutė per tuos ilgus metus Chicago, III.
savo gyvavimo visuomet sten- Tikslas susirinkimo bus nau- 
gėsi duoti savo publikai kas tie- jo* Centro valdydos rinkimas, 
tuviuose yra geriausio. Mes ir Nuoširdžiai prašau visus de- 
turėjom progos nugirsti prog- legatus kiekvieno kliubo daly- 
ramus, prirengtus kompozitorių, vauti šiame susirinkime, nes 
kūrėjų, artistų. Visi jie, išski- rinkimai artinasi ir yra svarbu 
riant p. P. Sarpalių, buvo “im- visiems Cook County lietu- 

I portuoti” iš anapus vandenyno, viams, kad musų politiniai kliu- 
ld0 Mes jų darbuotę priderančiai bai iš anksto prisiruoštų prie 

įvertindavom. aktyvaus darbo politikos dirvo-
Dabartinis Birutės vedėjas | k* 

lyra Amerikos produktas. Tiesa, 
jo tėveliai atvykę iš Lietuvos, 
kas verčia manyti, kad jų sū
nūs dėl tos priežasties turi pri
sirišimą prie lietuvių bei lietu
viškos muzikos. P-as Stepona
vičius gimęs regis Penn. valsti
joj. Jis pradėjo muzikos moky
tis prie p. Petrausko, ir atvy
kęs į musų lietuvišką Chicagą 
baigė American Conservatory 
of Music. Apart chorvedystės, 
p. Steponavičius groja smuiką. 
Chicagoje jis vadovavo Kank
lių chorui. Iš panašių spėkų 
geresnių rezultatų negalima bu-, 
vo tikėtis. Apart to, p. Stepona
vičius buvo priverstas mokyti 
“proletarišką” raudonųjų skel-j

kieto rengėjų, pasako gražią I Birute p. Steponavičius
kalbą apie Golden Star kliubo turi sutartį padaręs trims me- 
besbolo jauktą, parodo taurę, I tams. Sutartin jis pats prašė 
kurią jauktas gavo kaip dova-1 įrašyti paragrafą, būtent, kad 
ną laimėdamas čempionatą. I jam jokių “benefisų Birutė 
Paskui praneša, kad aptieko- Į nerengtų.
rius Jonaitis paaukavo 25 dole-Į Jaunas, energijos pilnas šisai 
rius dovanų geriausia pasižy-1 Birutės vedėjas. Būnant Birutės 
mojusiems 
P-nas Ivan padalina dovaną. I kališka siela ir noras rimtai be 
Pirmą dovaną gauna E. Extin Į varžymosi dirbti darbą, kurį 
— $10, antroji dovana tenka I Birute turi užsibrėžusi.
V. Griciui — $5, o trečioji —I Nuo savęs patariu visiems 

padaTjai’ Pub“ 'rgi *5 7 P’ Zi"ku^ ixLietUvi«
lika taip pat suprato reikalą 
paremti Vilniaus lietuvių kultu-’ 
rinį darbą ir sudėjo 120 suvir- 
šum dolerių.

Buvo dar ir du kiti kalbėto- 
pai—p.p. Kodi^ ir Kalvaitis

nėtos matėsi iškabos: “Golden 
Star Boosters”. Visi autai kar
tu, lydint juos motociklinianry' 
policininkams, kurie pašilei_

su- kė į J ims paviljoną — rodhau- 
t’o- sę, kame bankietui vieta buvo 
no- paruošta.
tos Važiuoja didžiąją Boselando 
kai gatve, Michigan axv. Kiekvie

name aute šviečia margaspalvės 
šviesos. Autai spiegia visokiais 
balsais, didžiausia lietuvių pa

ir “go” nepaisoma. Jaunimas, 
kuris Važiuoja autais, labai pa- 
tenkinta^ tokiu triukšmu: vieni 
dainuoja, kiti šiaip alasavoja, 
žodžiu, linksmi visi.

J ims Paviljone
Pribuvo i J ims paviljoną. 

Stalai jau prirengti ir bankieto 
dalyviai sėda už stalų. Vakarie
niauja. Vakarienei baigiantis; 
Ivan (Ivanauskas), vienas ban-piam9 
kieto rengėjų, pasako trražia I Su

besbolo lošėjams, pamokose aiškiai matosi muzi

Turiu garbės pranešti, kad 
įvyks specialia (special) meti-

—John Kuchinskas,
(President),

—E. J. Kareiva, 
(Secretary).

REGISTRACIJA.

dovana skiriama P. Gudui kaip I ditoriją, į šį Birutės sezono ati- 
sunkiausia dirbusiam — metė-1 darymą, pasveikinti ir išgirsti 
jui (piteher). I prirengtą p. Steponavičiaus Bi-

Irutės Chorą, apiė kurį aš kele-
Įtą žodžių tarsiu kitam “Naujie-keš(a(jieny 

^Pakviestas kalbėti P. Sadula,|nų” numeryje.
sporto skyriaus direktorius. Ji-1 Dailės Mylėtojas;

New Yorko valstijoje: Nuo 
spalių 8 iki 13 d.; miestuose su 
5,000 ar daugiau gyventojų 
(išskyrus Ncw Yorką), spalių 
12, 13 ir 14 ir 20 dd. Kaimuo
se ir miesteliuose — spalių 13 
ir 20 dd. Kurie balsavimo metu 
turės kur kitur išvažiuoti, tie 
afidavitus turi padaryti tarpe 
spalių 7 ir 20 d. «

Connecticut valstijoje pasku
tinė diena bus spalių 16 d.

Delaware valstijoje paskuti
nė diena bus trečią šeštadienį 
prieš rinkimus.

Illinois — paskutinė diena 
bus trečią antradienį prieš rin
kimus.

Maryland — trečiadieny, spa
lių 31 d.

Massachusetts — paskutinė 
diena trečiadieny, spalių

Michigan — paskutinė 
trečią šeštadienį prieš 

Į mus.
Missouri — paskutinė 

bus dešimtą dieną prieš 
mus.

New JeTsey — paskutinė die
na bus ketvirtą 
prieš rinkimus.

Ohio — paskutinė 
trečios 

prieš rinkimus.
Wisconsin — spalių 23 d.

17 d. 
diena 
rin'ki-

diena 
rinki-

antradienį

diena bus 
savaitės

/ Million
C Chevrolets
\ a ~

Since

The COAQH

ThnTouring 
orRondfter..........
’HieConp..........*595

........‘675

Th« Convertiblo
.......... .*695

įfe........ ,....*520

k (ChoMUOnly)........f375'
| (ChanUOnly)

TAU pricec f. o. b. Fllnt, 
\ Michigan

first Choice
of the NationJbr 1928

Mėnuo po mėnesio pasiekda
mas vis pastebėtinesnių augs- 
tiimy populiarumo... kas kartą 
padarydamas vis naujus ir 
naujus rekordus pasisekimo su 
įspūdingų reguliarumu per ap
skritą metą—.
—Didesnis ir Geresnis Chev
rolet patapo didžiausia sensa
cija didžiausios Amerikos in
dustrijos!

Ir niekad pasisekimas nebuvo 
labiau užpelnytas—nes Didės-

O 9

nis ir Geresnis Chevrolet už
veria savy keturiolikos mėty 
nuolatini progresą budavojime 
gerų automobilių ir ‘taipjau 
užveria savy grožę, veikimą, 
užtikėjiiną, ilgą tarnavimą ir 
ekonomiją, kokių niekad pir- 

• iniau nebuvo pasiekta žemos 
kainos automobiliuose.

Ateikit! PasivaŽinėkite šiuo 
tikrai pastebėtinu automobiliu! 
Sužinokit kodėl jis laimėjo vi
sos šalies pirmenybę 1928 m.

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavSjo
SOUTH

Y. L. Crawford Motor Sales 
0821 Cottage Orove Avė. 

Wltte Motor Sales 
Blue sland, III.

Sehuller S Hafner Chevrolet Co.
4741 Cottaae Grove Avė.

Spooner Motorą. Ine.
Harvejr, 111.

McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė. 

Michigan Avė, Chevrolet Co. 
S284 S. Michigan Avė. 

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7841 S. Halsted St. 

Orine Bros. * Sheets Motor Co. 
6822 Cottage Grove Avė. 

Siiperior Motor Sales 
6048 S. Halsted St. 

Belp Chevrolet Company 
8622 Commerelal Avė.

Warme Motors, Ine. 
Chicago Helghts, III.

Argo Motor Company 
8211-18 Archer Avė.. Argo, IU. 

Young * Hoffman 
1700-11 W. O0th St.

80UT1I—(Contlnued)
Ashland Avė. Motor Sales 
8436-42 S. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2830-43 W. lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

3816-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10638 8. Michigan Avo.

NORTH 
Vptown Motors* Corporation 

4880 Broadway 
Wescott-Schonlau Company, Ine. 
1248 Chicago Avė., Evanston 

Albanu Park Motor Sales 
3102 Lawrence Avė. 

Blameusss-Kgan Chevrolet Sales 
Niles Center, III. 

Dės Plainee Motor Co. 
Dės Plalnes, III. 

Mlhvaukee Avenue Motor Sales 
2804 Milwaukee Avė.

WB8T
Smart Chevrolet Conipany 

La Granse, III. 
Dės I’lainee Valley Motor Sales 

Leinont. 111.

WE8T— (ConUnued)
West Anto Sales 

2032 Waehlngton Blvd. 
DrIJe Motor Sales 

6S28 Rooaevelt Koad, Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jaekaon Blvd.
Elmwood Park Motor Co. 

Eln>wood Park, III. 
Flvek’ii Sales & Service 
2432*40 H. Kedile Avė. 
Keenan Chevrolet Sales 

8323-28 W. 22d St., Cicero, m. 
Klng Motor Sales 

Maywood, III.
Lewls Auto Sales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
682 Madleon St., Oak Park, TU. 
Kay O’Connell Motor Company 

4628 W. Madlaon St.
Harry M. Keld Motor (ompaay 

8818 W. North Avė.
RooHevelt Motor 
3838 RooHevelt 
R. & N. Motor 

6827 Ogden Avė.. 
Taylor Chevrolet 

Mclroae Park, ,__
E. H. Fleck A Company 

Hlnsdale, Illinois

Salea 
Ko*d 
SalM 

Berwya 
Malęs 
111.

w
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UŽsIsakymo kaltitl
Chicagoje — paštu:

Metama ........... ..... .............
Pusei metų .......... —------
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiam _ _ __
Vienam mėnesiui _

Chicagoje per išnešiotojui:
Viena kopija___ ...»..... . ■
Savaitei_____ ._________
Mineliui --------- .----  - ; ,T

Suvienytose Valstijose, ne Chieago- 
je. paštu:

Metama $7.00
Pusei metų ............    8.50
Trims mėnesiams .....™___ 1.75
Dviem mėnesiams -—................1.25
Vienam mėnesiui . ............. . .75

Lietuvon Ir kitur uMentaose 
[Atpiginta]:

Metama----------------------- - T., $8.00
Pusei metų-----  ----- 4.0®
Trims mėnesiams ........  2.50
Pinigus reiki* siųsti palto Iffoney 

Orderiu kartu su užsakymu.

2.50
1.50
.75

Karu žaisti šiandie yra baisiai pavojinga net ir di
džiausioms valstybėms. Ką gi tuomet kalbėt apie Lietu
vą, kuri turi viso tik du milionu gyventojų ir dar nesu
spėjo net kaip reikiant įsitvirtinti Klaipėdoje, kuri yra 
atimta iš vokiečių!

Pasirašius karo sutartį su rusais, kurių bijosi ir 
Latvija, ir Estonija, ir Suomija ir kurių neapkenčia vi
sos didžiosios valstybės, neišimant įr Amerikos Jungti
nių Valstijų, — Lietuva atskirtų save beveik nuo viso 
pasaulio. O su rusais juk ji net neturi tidsioginio susi
siekimo.

Mes nesiimame spręsti, ar čia yra rizikinga despe
racijos paimtų diktatorių avantiūra, ar — laikraštinė 
antis.

Kaplaniute”! Bet Brooklyno 
rrrevoliucionierių organo rašy
tojas n,č nemirktelia, atlikda
mas šitą stebuklingą permainy
mą vyro į moterį. Užuot padė
kojęs “Naujienoms”, kurios pa
sakė jam, kad Dora Kaplan 
buvo moteris, o ne vyras,—ji
sai, tas “darbininkų švietėjas”, 
dabar “Naujienas” plusta ir 
prie plūdimų prideda dar melą.

“Naujienos” ne užgyrė tero
ristinį Kaplaniutės aktą, bet jį 
pasmerkė. Ar tie “Laisvės” re
daktoriai nepaskaito, ar kas 
jiems pasidarė?

PAVYZDINGAS MITINGAS

Užvakar vakare įvykęs “Vilniaus Dienos” rengi
mas Chicagos Lietuvių Auditorijoje buvo pavyzdingas 
visais atžvilgiais — ne tik turiningu ir gražiu programų 
ir gausinga publika, bet ir punktualumu.

Aštuoniose valandose, beveik minuta į minutą, mi
tingas prasidėjo ir lygiai dešimtai išmušus pasibaigė! 
žmonės nepailso ir, pasibaigus programui,. nesiskubino 
bėgti namo, bet draugai su draugais suėję šnekučiavosi

O tų žmonių, gerų žmonių, kuriems yra brangi idė
ja, buvo tiek, kad Auditorijos sienos lūžo. Ir joks kitas 

’ laikraštis šio mitingo negarsino, kaip tik “Naujienos”.

NORIME, KAD IŠGIRSTŲ LIETUVA

Amerikos lietuviai visa širdžia trokšta, kad Vilnius 
butų atvaduotas. Bet jie yra įsitikinę, kad to tikslo ne
bus galima pasiekti, kol žmoniškai nesusitvarkys Lietu-

Chicagos lietuvių masinis mitingas spalių 9 dieną 
priėmė rezoliuciją, kurios paskutinis paragrafas skam
ba taip:

Tebūnie nutarta, kad’ šventa Vilniaus vadavimo 
idėja, lygiai kaip ir visos Lietuvos saugumas ir pa
žanga, reikalauja, kad Lietuvoje butų kaip galint 
greičiaus sušauktas Seimas ir atsteigta teisėta kon
stitucinė tvarka. “Laisva, demokratinė Lietuva prieš 
Lenkijos imperialistus ir despotus!”
Amerikiečiai nori, kad šitie žodžiai butų išgirsti 

Lietuvoje.
Tik laisva ir demokratinė Lietuva turės savo pusė

je tą moralę pajėgą, kuri jai reikalinga kovoje su lenkų 
imperialistais ir despotais. O kokia kita pajėga gali Lie
tuva tikėtis paimti viršų ant Lenkijos smurtininkų? Ne
gi ginklais!

Ginklų lenkai turi bent dešimtį kartų daugiaus už 
lietuvius. Ir kiekviena ginkluotoje kovoje kritusi gyvy
bė turi būt lietuvių tautai tiek kartų brangesnė, kiek 
kartų lietuvių tauta yra mažesnė už lenkų. Jei kare su 
lenkais žūtų koks šimtas tūkstančių sveikiausių Lietu
vos vyrų, tai Lietuva kažin ar kada nors galėtų atsi
griebti. z

Bet laisvės idėja šiandie pačioje Lietuvoje yra die
na iš dienos koneveikiama ir trempiama. Varnių kon
centracijos stovykla, karo teismai, baudimai sunkiųjų 
darbų kalėjimu, nežmoniški suimtųjų kankinimai žval
gybos urvuose — ve ką mes dabar nuolatos girdime iš 
Nepriklausomos Lietuvos.

šitokia Lietuva Vilniaus neatgaus nė per šimtą 
metų! ,

Kad musų darbas dėl Vilniaus vadavimo turėtų 
prasmės, privalo būt kaip galint greičiaus atsteigta Lie
tuvoje žmonių valdžia: sušauktas visuotinu balsavimu 
išrinktas Seimas ir vykinama senoji teisėtos žmonių at
stovybės priimtoji krašto Konstitucija. Šitam klausime 
visa syeikoji Amerikos lietuvių visuomenė laikosi vie
nodo nusistatymo.

MILITARĖ SUTARTIS SU RUSIJA?

Dvi žinios vakar buvo paskelbtos Chicagos dienraš
tyje “Tribūne” — viena iš Kauno, antra iš Berlyno — 
kuriose kalbama apie Lietuvos rengimąsi prie karo su 
lenkais. Vienoje sakoma, kad Vilniaus pagrobimo die
noje Lietuvos valdžia paskelbsianti savo pasiryžimą ka
ru atgauti Vilnių ir pasiųsianti užsienin krašto apsau
gos ministerį Daukantą supirkinėt tam reikalui ginklus; 
antroje — kad Daukantas keliausiąs į Maskvą pasira
šyti militarinę konvenciją (sutartį) su sovietų Rusija.

Nesinori tikėt, kad tai butų tiesa, — fiežiurint to, 
kad viena “Tribune’os” telegrama, kaip sakėme, yra 
atėjusi tiesiog iš Kauno. Bet jeigu viena tų žinių butų 
teisinga, tai turėtų būt teisingą ir antroji. Militarinė 
sutartis su Rusija gali turėt prasmės tiktai, rengiantis 
karui su Lenkija; ir atbulai, apie karą su tankais Lietu
va negali nė svajot, nesusitarusi su sovietų valdžia. Bet 
>tot į šitą kelią tai reikštų “gembleriaut” Lietuvos liki
mu !

- ......... .. 1 111 " '■<
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FAKTAI IR .LOGIKA
I w **“Vienybė” paduoda šitokius 
vieno žurnalo vedamų “‘šiaudi* 
nių balsavimų” rezultatus :

“Socialistų Thomas yra ga
vęs iki tai dienai 1,774 bal
sus, o komunistų kandidatas 
811. Reiškia, socialistai, kol- 
kas, gauna dusyk tiek balsų, 
kiek komunistai. Iš balsų, 
kurie duoti kdlnunistui, 255 
yra kilę iš buvusių socialis
tų, kas patvirtina (I “N.” 
Red.) liberalų nuomonę, jog 
socialistai tėra pradinė mo
kykla komunistams”.
Įdomi to “Vien.” rašytojo lo

gika. Jisai pats paduoda skait
lines, iš kurių matyt, kad tik
tai apie ketvirtadalis komunis
tų susideda iš buvusiųjų socia
listų, o betgi daro “išvadą”, 
kad komunistai esą socialistų 
“mokiniai”.

“V-bės” paduoti faktai ne pa
tvirtina, bet sumuša tą naivią 
“liberalų nuomonę”, nes jie ro
do, kad apie trys ketvirtadaliai 
komunistų yra kilę ne iš so
cialistų, bet iš kitokių judėji
mų—gal būt, žymioje dalyje iš 
tų pačių “liberalų”, prie kurių 
save skiria Brooklyno tautinin
kai.

epidemija. Ubagauja seni, 
i jauni ir vaikai. Jų tarpe

yra žydų, žydai į sodžius ne
išeina, nes ten kaimiečiai rei
kalauja poterių kalbėti. Da
bar pradeda atsirasti ubagų 
profesionalų...”
O Amerikoje ta ubagabimo 

epidemija jau seniai siaučia. 
Ja, kaip visi žino, serga komu
nistai, pas kuriuos seni, jauni 
ir vaikai be paliovos vis renka 
ir renka tai savo laikraščiams, 
tai savo partijai, tai savųjų 
“badaujančiųjų” komisarų nau
dai. iVetoje poterių, jie kalba 
“leninizmo tezius” arba grajina 
ant Stalino katarinkos. Pirma 
jie mėgdavo sukti Trockio gra
mofoną, bet dabar Trockis jau 
yra išbrauktas iš šventųjų są
rašo ir jo rekordai jau nebetu
ri “macios”.

MARGUMYNAI

“PLEČK AITU ADA

Kai 
raščiai 
Aido”,

laik-

KUMUTĖ DAR VIS 
NESTYGSTA

So. Bostono “Darbininkas” 
dar vis nenori prisipažinti, kad 
jo pasaka apie “musų bedievių” 
nubalsavimą, joge! “Dievo nė
ra”, buvo skysta ir nerimta. Ji
sai vėl tvirtina, kad toks bal
savimas tikrai įvykęs Montello’- 
je, apie ką jam patiekęs duome
nų vienas “montellietis ex-so- 
cialistas”, kuris užtikriną, kad

“Šio susirinkimo dalyviai, 
lygiai, kaip ir norwoodiečiai, 
balsavo ne apie tai, kuris kal
bėtojas geriau kalbėjo, bet. 
ar yra Dievas, ar Jo nėra.”

Bet juk reikia “ Darb.” re
daktoriui, pagaliau, suprasti, jo- 
gei balsavimas po debatų pa
prastam žmonių susirinkime 
negali nė turėt kitokios reikš
mės, kaip tik tą, kad parodo, 
kurio kalbėtojo argumentai la
biau įtikino publiką! Taigi ly
ginti tokį balsavimą prie nuta- 
tarimo, kuriuo “paniekinamas” 
Dievas, yra tikra nesąmonė.

Dievobaimingoji So. Bostono 
kumutė' turbut yra girdėjusi 
viena ausim, kad kitąsyk, dau
giaus kaip šimtas metų atgal, 
Dievo buvimo klausimą bandė 
“išrišt” balsavimu revoliucinis, 
jakobiečių kontroliuojamas 
Konventas; į kitą ausį jai šį- 
tą. pašvokštė apie seniai buvu
sias prakalbas Norwoode ir 
Montelloje koki tai davatkomis 
virtę “ex’ai”,—ir jai, nabagei,x 
viskas galvoje susipainiojo. To
dėl ji ir kalba taip, kaip tas, 
kuris anot tos rusų patarlės, 
“girdėjo skambinant, bet neži
no, kurioje bažnyčioje”.

Sloga ir maistas. Fredrick 
Hoelzel, iš Chicagos universite
to, labai lengvai pagaudavo šal
tį. Bedarydamas eksperimen
tus, jis patyrė, jog laike ba
davimo periodų šaltis prie jo 
nekibo. Vėliau jis pradėjo da
ryti eksperimentus su maistu. 
Pasirodė, jog slogą jis labai 
lengvai pagaudavo, kuomet 
maitinosi vegetarionišku mais
tu arba vartodavo daug cuk
raus ir krakmolinio maisto. 
Kuomet jis dietą permainė, t. 
y. pradėjo mažiau valgyti cuk
raus ir karbohydratų (bulvių, 
duonos, etc.) tai slogos paliovė 
jį kankinti.

Hoelzel mano, jog tai pareina 
nuo vandens kiekio* kūno audi
niuose. Esą kuomet vandens 
yra daug, tai audiniai pasidaro 
labai jautrus ir lengvai pasi
duoda šalčiui. Kuomet valgo
ma cukrus ir karbohydratai, tai 
kūne atsiranda daugiau van
dens. O tai reiškia, kad kūno 
atspara prieš šaltį sumažėja.

Arktike, kaip žinia, žmonės 
retai sloga teserga. Tatai, ma
no Hoelzel, pareina nuo to, kad 
jie mažai tevartoja cukraus ir 
krakmolinio bei vegetarioniško 
maisto.

rasis griežtai atsisakė nuo lai
dotuvių su bažnytinėmis apei
gomis ir pareiškė, jog jis neti
kįs j Kristaus dieviškurną.

Palaidotas Tolstojus buvo be 
jokių bažnytinių apeigų. Tai, 
sako Ilija Tolstojus (rašytojo 
sūnūs), nedavė kai kuriems 
dvasiškiams ramybės. Mat, su
lig stačiatikių bažnyčia, žmo
gus, kuris miršta be bažnyčios 
apeigų, negali įeiti j dangaus 
karalystę. Vienas dvasiškis at
vyko j Jasnąją Polianą ir pa
prašė, kad jam butų leista ant 
Tolstojaus kapo atlaikyti reli
gines ceremonijas. Niekas tam 
nesipriešino. Dvasiškis atliko 
ceremonijas ir davė net “griekų 
atleidimą.“ mirusiam rašytojui.

Žinios apie tai pasiekė sino
dą, kuris tuoj sušaukė specia
li posėdį. Mat, stačiatikių baž
nyčia draudžia melstis už “ere
tiko dūšią’, o tuo labiau ant jo 
kapo laikyti religines ceremoni
jas, nes tai reiškia anuliavimą 
(panaikinimą) ekskomunikaci- 
jos. Po to, kai Tolstojus per 
daugelį metų neturėjo su baž
nyčia jokių ryšių, atšaukti eks- 
komunikaciją buvo neparanku. 
Tai butų reiškę, kad bažnyčia 
nusilenkė prieš Tolstojų. Kad 
to neatsitiktų, tai sinodas pa
darė tokį pareiškimą: “Bažny
čia neturi įrodymų, kad tas as
muo, kuris atliko religines ce
remonijas, iš tiesų buvo dvasiš
kis; gal tai buvo apsimetęs dva
siškiu barzdaskutys”.—K.

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

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

L M kiname dienoms ir va-
karais, šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

“UBAGAVIMO EPIDEMIJA”

“Laiavė” įdėjo pirmam pus
lapyje šitokią 4š- Lietuvos laik- 
iaščių perspausdintą žinią:

'•Litfkuva, Šiaulių 6pškr.( 
čia paskutinių laiku pasireiš
kė nėpaphasta ubagavimo

majoras Kirtiklis, sena- 
Abromovičius ir k. Pleč- 
tikrinąs lenkų generalio 
informacijų skyriui, kad

kurie amerikiečių 
perspausdina iš 
kaipo didžiausią sensa

ciją, tuos pranešimus apie me
namą Plečkaičio sąmokslą su 
Pilsudskiu, kurie jau yi% žino
mi iš telegramų. .

Plečkaitis, girdi, neseniai 
konferavo su maršalu Pilsuds
kiu ir artimiausiais jo bendra- 
daibiais. Konferencija nu
tarusi sustiprinti “veikimą 
Lietuvoje” ir tuo tikslu paskui 
buvę duota Plečkaičiui 10,000 
dolerių. Vilniuje esanti sutver
ta “Lietuvos valdžia”, kurion 
įeina žymus lenkų politikos vei
kėjai: 
torius 
kaitis 
štabo
iki lapkričio mėnesio jisai pa- 
rušiąs tam tikslui tinkamą dir
vą. Jisai smarkiai darbuojąsis 
Vilniuje.

Šitas sensacingas žinias su
teikęs Kauno laikraščiui koks 
tai pabėgęs į Lietuvą lenkų ge
neralinio štabo karininkas B. P.

Tai yra labai panašu į pasa
ką apie “geležinį vilką”. Iš lat
vių spaudos pranešimų yra ži
noma, kad neseniai Vilniuje 
buvo lietuvių emigrantų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo ir 
Plečkaitis. Suvažiavimas nuta
rė, kad emigrantai nesikištų į 
klausimus, turinčius tarptauti
nės reikšmės. Plečkaitis vyriau
siojo emigrantų vado vieton ne
buvo išrinktas, ir dabar jisai 
gyvena ne Vilniuje, bet Gardi
ne.

Tečiaus, jeigu butų bent kris
las tiesos tose naujose sensa-* 
cijose, kurias Voldemaro “Ai
das” skelbia apie Plečkaitį, tai 
toks jo veikimas nerastų jokio 
pritarimo Lietuvoje. Nėra nė 
vienos partijos Lietuvoje, kuri 
•leistų Pilsudskiui tverti “val
džią” Lietuvai!

PLŪDIMAIS IR MELU DEN
GIAMA IGNORACIJA 

-------------------- \

“Laisvė” minėdama pasikėsi
nimą prieš Lenino gyvybę, ra
šė: »

“žmogžudys Kaplan buvo 
pasiųstas nužudyt Leniną 
varde... generolų, kapitalistų, 
kunigų, dvąrįnipkų ir t.t.”

• Dabar, utąmhko * laidoje, ji 
jau rašo šitaip::

'“...‘Naujienos’ atvirai užgy
rė žmogžudės Kaplaniutės 
žygius.”
“žmogžudys Kaplan”, vadi

nasi, jau pavirto “žmogžude

« * *
27,097 žemės drebėjimai. Ja

ponijoj nuo 1928 m. įvyko 27,- 
097 žemės drebėjimai. Kai ku
rie tų drebėjimų buvo tiek silp
ni, jog juos buvo galima paste
bėti tik su pagalba tam tikrų 
instrumentų. /Bet septyniuose 
atsitikimuose žuvo nemažai 
žmonių ir buvo padaryta daug 
nuostolių.

♦ * *
Kinijoj yra 90% nemokšų. Iš 

šimto kiniečių tik 10 moka 
skaityti ir rašyti. Nors dabar 
ir dedama pastangų beraštišku- 
mui pašalinti, bet tai labai sun
kiai einasi. Mokyklos amžiaus 
vaikų Kinijoj yra apie 40,000,- 
000. Reikėtų mažiausia 1,000,- 
000 mokytojų, kad butų galima 
tuos vaikus šviesti. Tuo tarpu 
Kinija turi 233,279 mokytojus, 
įskaitant aukštesnių mokyklų 
mokytojus ir universiteto profe
sorius. Kadangi mokytojų se
minarijos per metus tegali pri
ruošti apie 10,000 naujų mo
kytųjų, tai ims pusėtinai laiko, 
kol Kinija galės likviduoti be- 
raštiškumą. 

« « *
Divorsai Berlyne didėja. Pen

kiolika Berlyno teismų nespėja 
peržiūrėti aplikacijas norinčių 
gauti divorsą. Apskaičiuoja
ma, kad pereitus metus 30,000 
porų gavo divorsą. Divorsų 
skaičius taip pat didėja ir ki
tuose Vokietijos miestuose.

♦ * $
Tolstojus ir bažnyčia. Stačia

tikių sinodas 1901 m. ekskomu
nika vo Tolstojų dėl skelbimo 
“erezijos”. Bet kuomet Tolsto
jus gulėjo ant mirties patalo 
Astapovo stoty j, tai sinodas pa
siuntė vieną vyskupą, kad ta
sai garsųjį rašytoją atvestų ant 
“teisingo kelio”.

Vyskupas sustojo Astapovtf 
ir kiekvieną dieną klausė apie 
rašytojo sveikatos stovį. Atves
ti Tolstojų ant “teisingo kelio” 
jam nepasisekė, kadangi pasta-

34 metų patyrimas 
Padarom Geruti Pleitas 
Be skausmo išėmimo

Ekspertai 
Karūnų ir Tiltelių Darbo 

Speciališkumas

Boston Dentists
3023 East 92nd Street 

2nd Floor, Hanberg Bldg. 
Main Office Morrison Totel, Cor. 

Madison and Clark Sts.

Vidurių Sveikata 
Pačios Gamtos 

Metodais
Jei jus sergate vidujiniai, jus visas 

sergate. Kada pilvas nevirškina mai
sto, jus stovite angloje daugelio li
gų, kurios gali visiškai suardyti jūsų 
sveikatą.

Vidurių sveikata reiškia viso kūno 
sveikatą. Laikykite savo pilvą ir ki
tus virškinamuosius organus čystus ir 
veiklius, duodant jiems naturalę sti
muliaciją iš Šaknų, žievių ir žolių, 
kurios sudaro Tanlac.

. Tanlac yra pastebėtini vaistai nuo 
nevirškinimo ir konstipacijos — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 
skaudėjimo. Jie sugrąžina pražudytą 
apetitą, pagelsti suvirškinti jūsų mai
tą ir atgauti spėką ir svarumą.

Tanlac tiek pat neturi kenksmingi! 
vaistų, kaip ir jūsų geriamasis van
duo; jie yra padaryti iš šaknų, žie
vių ir žolių — pačios gamtos vaistų 
sergantiems. Per 10 metų juos reko
mendavo aptiekininkai, kurie sekė pa
stebėtinus jų vartojimo rezultatus. 
.Jie kainuoja mažiau kaip 2 centai do
žą. Gaukit bonką Tanlac nuo savo 
aptiekininko ir pilnai juos išbandy
kite. Pinigai bus sugrjžinti, jei jie 
jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILUON BOTILES USED

ATeJO “Kultūros” nau«- 
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Ne Rizikuok 
Nepaisihiu!

Kai inkstai susilpnėja, suteik 
jiems skubią pagelbą,

DAUGELIS žmonių pruiudo s;tvo svei- 
katą nepakluusydumi ir nepaisyda

mi pirmųjų pavojaus ženklų.
Tui ypač teisings inkstų 1 pHįrimuose. 

Jituiimasis mieKuistu, neboianciu, hii- 
sthiKimas. pastyrimas, nuolatinis strėnų 
Hkau<16fininH ir pūsles neretruliarutnal 
tankiai yra tais įspėjimais.

Vartok liomi’s l’lles. lioan’s stimu
liuojantis diuretikas, padidina veikimą 
inkstų ir tuo pagelbsti jiems pabalinti 
visas nereikalingas atmatas. Tukstandiii 
rekomenduojamos.

56,000 vartotojų pataria Doan’s
I. J. Clark, 47 N. Oakley Avė., <’«»- 

IiiinbiiH. Oliin. sako: "AA turėjau nuola 
tin| skautlejima inkstuos., ir veik visai 
negalėjau pasilenkti. Mano inkstai bu
vo taip pakrikę, kad tankiai turlijau 
keltis naktimis. Nuovargio jausmas rtul- 
pf> mano spėkas ir aA turėjau galvos 
skaudėjimą ir svaigulius. Doan’s Pilis 
pabalina visus Aiuos nesmagumus."

DOAN’S p,^s
AST1MULANT DIURETIC KIDNEYS 
fostcr-Milburn Co. MlgChem. DuHslo.N Y.

t—ase—kg— ss—ra— ■ s —«

j Ar Jaučiatės Silpnas 
i ir Nuvargęs?

"AA buvau labkl silpnas, kol a* nepra
dėjau vartoti Nuga-Toim", sako Mr. H. 
iluffner, Dillon, Hansas. "Aš išvartojau ke
letu butelių Ntiga-Tone ir jos padarė iš ma
nęs skirtinga žmogų."

Aukščiau minėtas raportas yra papras
tas dėl tų kurie vartoja Nuga-Tone. Jos 
yra suteikusios virš miliono vyrų ir mote
rų geresnės sveikatos, daugiau stiprumo ir 
energijos. Nuga-Tone pataiso apetitą, pra
šalina galvos skaudėjimą, svaigulį, prašalina 
piislės ir inkstų nesmagumus. sustiprina 
nervų sistemą, padauyina svarumą men
kiems ir silpniems.. Pabandykit Nuga-Tone. 
Jos suteiks jums daugiau stiprumo ir ener
gijos ir siilgiks jums jėgos dėl visų kimo 
organų. Jus galit gauti NugaTętie pas savo 
vaistininką ir jeigu pasekmės nebus nžga- 
iiėtlliianėios, jūsų pinigai bus grąžinami be 
.argumentų.

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

COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, 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 8500L .....

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

Phone V i r- g, i n i r* 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KON TRAK TORIUS

4558 S. W.i«htcnav» Avė Chicago, III

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu 

-------------------u--------------------

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus. galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priminąs vartoti. 
Crcomulsion yra naujas inedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydd liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.
« Iš visų žinomų vaistų, krcpzotą 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerkle 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
"flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg)

CREOMULSION



Ketvirtadienis, spalių 11, '28 r naujienos, UHop,m.

CHICAGOS
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ŽINIOS
mokyklų perdėtinių globa. Chi- 
cagoję irgi bus duoti koncertai 
vaikams.

Penktadieniais po pietų bus 
duoti 28 koncertai, šeštadienių 
vakarais bus duoti 28 koncertai. 

, Programai šių dviejų dienų bus 
I vienodi.

Mušis ant Town uf 
Lake

Revolveriai, šautuvai ir kulko
svaidžiai darbe.

Wood gatvėj, prie garažo na-

Pasak “Daily News”, polici
ja ieškanti 13 wardos komite- 
maną Obertą, idant išklausinS- 
jus jį, ar jis nieko nežinąs apie 
užpuolimą. Teko nugirsti taip
gi ve kokis argumentas: esą, 
Obertą šiuo laiku pradėjęs va
jų kaip kandidatas j Illinois

Simfonijos orkest 
ras atidaro naują > 

sezoną
Penktadienyje, spalių 12 d., 

atsidaro 38-tas Chicagos simfo
nijos orkestro darbuotės sezo
nas.

Ką žada šis sezonas? Tarpe 
kita ko bus duodami simfonijos) 
koncertai penktadienių popie-' 
Čiais. šeštadienių vakarais ir 
antradienių popiečiais, o taipgi 
vadinami populiariai koncertai. 
Visi šie koncertai bus duodaYni 
Orkestrą salėje. Be to, bus duo-' 
ta eilė koncertų Chicagos uni-l 
versitete ir Milvvaukee mieste,! 
taipjau du koncertu vaikams, 
Milwaukee mieste po viešųjų!

“BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Antradieniais po pietų bus 
duota per sezoną 12 koncertų; 
kiekvienas šios serijos koncer
tų bus duotas kas ketvirtą ant
radienį kiekvieno mėnesio; pir
masis toks koncertas bus duotas 
spalių 23 d.

Koncertai vaikams bus duoda
mi kas pirmas ketvirtadienis 
kiekvieno mėnesio; koncertai 
prasidės 3:45 vai. Antra -eilė 
koncertų vaikams bus duota 
kiekvieno mėnesio trečio ketvir
tadienio popietį; pradžia 3:45 
vai. Iš suaugusių tik tie tegalės 
lankyti šiuos koncertus, kurie 
atves kūdikius. Prie šių kincer- 
tų bus daromi paaiškinimai ir 
duodamos iliustracijos, kad pri
pratinus vaikus prie geros mu
zikos.

Vadinamieji populiarus kon
certai bus duodami prieinama 
kaina, būtent po 25, 35 ir 60 
centų biletas. Į šiuos koncertus 
tikėtai bus gaunami dirbtuvėse 
ir kai kuriose visuomenės orga
nizacijose. Kai liks biletų, juos

mų 5401 So. Wood st., antra
dienio naktį įvyko kaip ir koks 
kryžiokų užpuolimas ant Min- 
daugio pilies. Tik čia užpuoli
mas ne vaidinta, kaip kad 
Goodman teatre. Ir nenaudota 
kardų, kaip kad Mindaugio lai
kais.

Užpuolimas įvyko tiesiog 
gatvėj. Kardų vietoj naudota 
revolveriai, šautuvai ir maši
ninės kanuolės. Del to betgi už 
puolimas buvo ne tik ne men
kesnis, bet tur būt pavojinges
nis. Mat, kulkos kelio nežiūri, 
o ir toliau siekia, negu kardas.

Bet kas atsitiko? Nagi vb 
kas. Namai adresu 5401 So. 
Wood st. priklauso tūlam O’- 
Donnelliui. O to O’Donnellio 
brolis yra paskilbęs butelege- 
ris, vadinamas “Spike” O’Don- 
nell. štai šis “Spike” O’DonnelI 
lipo automobilin, kartu su savo 
draugu, prie garažo. Jie, anot 
O’Donnellio liudymų, pamatę 
kitą autą artinantis ir pastebė
ję, kad sėdėjusieji antrame au
te žmonės turėję revolverius ir

valstijojs senatorius. Kadangi 
laikraščiai yra jau daug rašę, 
buk jis esąs šaltino draugas, tai 
šis puolimas ant O’Donnellio pa
darytas, idant diskreditavus

PRANEŠIMAI

Obertą. Girdi, padarius tokį 
užpuolimą ant Obertos, pas
kui bus galima “nakinti” Ober
tą, kaip netinkamą senatoriaus 
vietai asmenį.

šaudytojų kulkos išbarškino 
langus p-nios Golombievvski na
mų, 5348 So. Hermitage avė.; 
ji yra podukra buvusio alder- 
mano Goluinbiewskio.

Ant lO^Dounellio gyvasties 
šis jau nebe pirmas pasikėsini
mas padarytas. —N.

Dviems teisėjams grū
moja bombomis

Policija daboja namus teisė
jų William L. Lindsay ir John 
H. Lyle. Policija gavej žinių, 
kad esąs suokalbis išsprogdinti 
šių teisėjų namus. Teisėjas 
Lindsay yra demokratų parti
jos kandidatas valstijos gynėjo 
vietai (tai vietai, kurią dabar 
užima Crovve). Jo namas ran
dasi 6108 Rhodes avenue.

Įvairus Gydytojai
i ui—u-u —T-—

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland A ve* u*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 ?ki i wak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Be*. T^leohone Plaza 8200

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

BAYEp

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumų prirodč milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžulės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bųnku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

galės pirkti ir šiaip publika. Bet 
paprastai biletų pardavimui pla
čiai publikai lieka mažai.

Darbininkai, norintys palėkti 
j šiuos koncertus su mažomis 
išlaidomis, byri pareikalauti, kad 
jų dirbtuvių arba įstaigų ad
ministracijos pasirūpintų pada
ryti su simfonijos orkestro val
dyba sutartį.

Nugalabytas
Joliet kalėjime vakar 5 vai. 

ryto tapo pakartas Charles 
Srader, vienas šešių vyrų pa
smerktų mirti už tai, kad jie 
užmušė kalėjimo vvardeną Klei
ną du metai atgal, mėgindami 
pabėgti iš kalėjimo. Tai ketvir
tasis pasmerktųjų mirti tapo 
nugalabytas. Paskutiniai Sha- 
derio žodžiai buvo: “Good-by, 
Jim!” Tai buvo žodžiai kalėji
mo sargo adresu.

šautuvus atkreiptus į jį, O’- 
Donnellį, ir jo draugą.

Tuo pačiu laiku pasirodę dar 
du, kiti sako —trys autai. Pa
sipylęs kulkų lietus. Nežiūri
ma, kad buvę paleista ap.e 75 
kulkos.

O’DonnelI ir jo draugas sku
biai sukniubo ant žemės. Šito
kiu bildu jie išgelbėjo savo gy
vastis. Kai kurios kulkos suva
rytos- tapo į garažą, kitos pra
dūrė garažo langus. Bet tik 
pora kulkų teužkabino O’Don- 
ncllio drabužius.

Kodėl padaryta užpuolimas 
ant O’Donnellio? čia jau yra 
visokių spėjimų. Vihni sako, 
kad O’Donnellj užpuolę šalčio 
leitenantai. Esą, dabar, kai Šal
tis yra apleidęs Ghicagą, O’- 
Donnellio geiigv mėginanti iš
stumti šaltį iš biznio ir tur būt 
šalčio leitenantai kėsinęsi nuga
labinti O’Donnellj.

SO. CHICAGO
Parduodu gyvas žinias, čia gali

te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirin
kimas įvyks Penktadieny, Spalio 12, 
1928 metų, 8 vai. vakare, Unijos sve
tainėj, 333 So. Ashland Blvd. Už
duotis visiem nariam dalyvauti, nes 
bus svarbus reikalai svarstomi šia
me susirinkime. A. M. Kadsel, Sek r.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
laikys savo mėnesinį susirinkimų 
Spalio 11 d., 8:30 vai. vak., Davis 
Sųuare Park svetainėj. Visi nariai 
malonėsite susirinkti ant šio susi- 
rinkimo.H. I. rast.

JONAS JANUŠAITIS'

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 10 dieną, 7 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 52 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų mieste. Amerikoj netu
rėjo jokių giminių, Lietuvoj 
nėra žinoma ar turėjo gimi
nių ar ne. Kūnas pašarvotas, 
randasi Zolpo koplyčioj, 1646 
W. 46th St.

Laidotuvės 
nyj, Spalio 
po pietų iš 
bus nulydėtas j 
pines.

Visi A. A. Jono Janušaičio 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvaut lai
dotuvėse ir suteikti jam pas- 
'kutįnį patarnavimą ir htsb- 
sveikinimą.

Ona Rodomskis užsiima lai
dojimu. ,,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203.

jvyks Penktadie- 
12 dieną, 2 vai. 
koplyčios tiesiog 

Tautiškas ka-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

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

_____  l

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

8201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

1,389,724 asmenys 
užsiregistravo

• I ■ ■■

Viso labo Chicagoj balsavi
mams 6 d. lapkričio užsiregist
ravo 1,389,742 asmenys.

Akių Gydytojai
Tel. Vietom 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistu*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo* 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas lięas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL IM64

DR. HEBZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 21 
m. kaipo patyrę* gydytoja*, chirur
gas ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* Ilga* 
2^rų, moterų ir vaikų pagal nauįaa- 

u* metodu* X-Ray ir kitokiu* eluk- 
i tro* prietaisu*.

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

{Valandos: Nuo 10—12 pietą Lt 
nco 6 iki 7:30 vai. vakaru

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shorc 2238 arba Rendolph 6800

SAVO DANTIS
Sutaupyki! 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 31.50

Ga ra 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

Joniškiečių L. K. Kliubo
KONCERTAS SU ŠOKIAIS

Sekmadieny, Spalio-October 14 d., 1928
M. Meldažio svetainėj, 2244 W. 23rd Place

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 7:30 vai. vakare
Koncertas bus labai įdomus, dalyvaus {žymus musų gerbiami artistai 

chicagiečiai p. A. Vanagaitis, p-ni O. Biežienč, p-lės Jadvyga Griciūtė ir 
Adelė Šiau liūtė ir dar vienas įžymus dainininkas dainuos, o p. Juozavitas 
skambins ant piano. Taigi gerbiamieji,* malonėkite atsilankyti, nes gana 
išgirsite puikių dainielių musų gerbiamų dainininkų ir paremsite musų 
Kliubą, kuriuo tikslas ir užduotis yra veikti kultūros ir labdarybės dar
buose. Kviečia KOMITETAS.

Lie^

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
pampas 31-mos gatvės 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 2 tU 12 vai. dieno* b 
nuo S iki 9 valandai vakare

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mileaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 14. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

METINIS BALIUS Į
Su išlaimėjimais 

Rengia Lietuvių Tautiška Draugystė 
iš Atlantiko Kolionijos 

šeštadieny, Spalio-October 13, 1928 
Jos Kollaritseh svetainėj 

4430 S. Wentworth Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga ypatai 35 centai 

<___________________________________________________/

ONA BAUŽ1ENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 8 dieną, 12 vai. naktį, 
1928 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Šeduvos mieste. Paliko dide
liame nubudime sūnų Kazimie
rą ir marčią Jievą; 2 brolius 
Joną ir Vincentą Mečioniai, 2 
žentu J. Motekaitį ir Joną 
Petrauską Amerikoj ir dvi se- 
seseris Lietuvoje. Kūnas pa
šarvotas, randasi 724 W. 17 
Street.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 12 dieną, 8:30 vai ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Baužienės 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, marti, žentai 

- ir giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Rudžius, Tel. Canal 6174

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Konwood 5107 
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakaru 

apart CvRntadienio ir ketvirtadienio 

”dr. m. t. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 782U Kee^ 6M1 South Albany Avenue 

TtL Prospect 1930
Valando* 2-4, T-8. Nedėlioj 10-12 d.  • ....

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojau ir Chirurgas 

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

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

Tel. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

Phono V/ctory 4952 
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

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

Ofioo Ir Re*. Tel. Boulevaro 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Re*. 8201 South Wallace Street

Ofiso TeL Victory 6398 
Rez. Tel. Drerel 919x

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chinraa* 
Specialistas Moterišką, Vyrieką, 

Vaiką ir visą chronišką ligų 
Ofi***x 8102 S. Halsted SU Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomis ir IvanfaJ. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Prairti kuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 8 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwar '*883

Res. Telephone l^laza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Streež 

Kampa* 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Realdence TeL Fairfaz 6858

Viriui Universal 
Stato Link

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 4257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Ckicaeo. !U.

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
KI’MO ir abelno silpnumo.

Atgaukite 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. Jackaun Boul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

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

■ . —....... . ,... ,.. ■ — ,i.. .......   . „ ...
T

Graboriai

Lietuvis Gr abortus ir 
Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PL
Chicago, IR.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
buaite uiganėdinti.
Eooseveit 2515-2516

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Pbone Kenwood 1752

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

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

Namą telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermla

Advokatai________

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted 81 

Tel. Victory>562 
7—9 vai, vak. ąpaAponedilio ir

Pitnyd^P 
------------------------- ----- 7 ..r. , * —i

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefoną* Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. Ri

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

x 3307 Auburn Avė. 
chicago/ ILU

Musą patarv.av Imas 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidą užlaikymui 
skyrių.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7b8*

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekou 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi<l 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 a n d o a

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

Phone Boulevard 1401 

dr. v. a simkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2111

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Repubbc MM

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

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halated St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Ganaa, X-Spinduliai ir t. (. 
VąJąndos: nuo 9 ryto iki 8 \ak. 

Sercdonus nuo V ryto iki 12 dienus.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We»«t Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta, 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P WAITCHES
Advokatas

10756.So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

liumų Tel. Pulluiao 6377^' J



Automobiles

Bridgeportas

HELBERG BROS

Fumished Rooms

nei

Laiškai Pašte

roti moki bunga
940 ow

952

Automobiles
1926

1928

CIASSIFIED ADS

par

IN ORIGINAL

955
958

Bridgeportas 
kitų miesto

Business Service 
Biznio Patarnavimai

981
984

neatsilie- 
dalių. Ir 
tokių j- 

apy sakai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI

President 
nai {rengtas kaštuoja

Musica) Instruments 
Maži ko* Instrumentai

Taksų peržiūrėjimas 
prasidės šiandie

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

Central 3654

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

Financial
Finansai-Paskolos

Financial
Finansai-Paskolos

Šiandie prasidės taksų peržiu 
rėjimas inj 
šmotų nek 
taksoms uždėti Cook paviete

galime 
loto bile 

. koki
ųs galite išsirinkti. R. J. NĖLSEN, 
uilaer, Kildvare 1195.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

HOT WATER & 
Darbas 

Geriausias 
2032 W. 18 Sc.

7403 So. Halsted St, 
Triangle 8704-10301 

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2 

134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

GROSERNE ir Delikatesen, 6 me 
tų išdirbtas biznis. Savininkas ap 
leidžia miestų. 3278 Archer Avė.

orą tik-
95 cen- 

Motėrims pančiakų pora po 
ir 95 centai.

SINGERTO ir VVHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudėda- 
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

9007 S. HACINE Avė. — Moder
ninė 6 kambarių bungalow, karštu 
vandeniu šildoma, tile maudynes 
kamb. Lengvi išmokėjimai. Beverly 
9057.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette (>798-6716

PARDAVIMUI 2 lovos ir 2 komo 
dės pigiai, mažai vartotos. 3200 So, 
I ime St. Yards 0209.

REIKALINGA prie kriaučių ope
ratorių, skylučių išsiuvinėtojų, pe
čių stryguotojų ir užbaigčjų. Careful 
Tailors, 3641 S. Halsted St.

rtinimas 1,000,000
ijnmos savasties

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

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

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909. i

REIKIA barberio vakarais ir visą 
diena subatom. Atsišaukit tuojau. 
1405 So. 49th Avė., Cicero, III.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTHUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MB. PARIS

PABUDAVOSIU ant jūsų loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalovv 
arba flatų buildingą už mažą cash 
įmokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
lewbod Avė. Prospect 1696

REIKALINGAS kostumerskas 
kriaučių*. 3133 Logan Blvd. Phone 
Belmont 5304.

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 MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

$9,350 iki $9,950
$65 į mėnesį, 

pavyzdžius, 
Mobile Avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

. PARDAVIMUI Ice Cream, Ciga
rų ir Kandžių krautuvė nebrangiai 
2951 Archer Avė.

$250 CASH, 5 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, 4546 
St. Loųis Avė. Likusieji mėnesiniais 
mokesčiais. Savininkas randasi Pro
spect 1696.

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

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

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

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

PARDAVIMUI modemiškas 8 
kambarių namas Beverly Hills apie- 
linkėj. Gera transportacija, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Kaina $8000, 
pusė cash. Pašaukite Beverly 4746

tavorui su- 
ii ’’r nu va

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGU?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi j 3€ 

valanda*.
Mu*ą išlygos bu* jum* naudingos.

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

VYRŲ IR MOTERŲ 
Reikalinga pardavinėtojų pardavinėti 
radios, elektrikinius dalykus ir kemi- 
kalus. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas ant visados.

B. & J. Electrical & Radio 
Eng. Labaratories_

6819 So. Westem Avė.

REIKALINGI patyrę operatoriai 
prie moteriškų dresių. Lipson Bros., 
325 W. Adams St.

PARDAVIMUI ruiming hause. Ga
ru šildoma. Gerai įrengti kambariai, 
gera transportacija. Nebrangiai. 
Pardavimo priežastis: vienam sunku 
apsidirbti, esu nevedęs.

6103 So. Racine Avė.

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3236 W. 55th St. Republic 4170

žymėta. Laiškus 
tam tikrų laiką, 
naikina.

902
904

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100
Nėra jokių “red tapė 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikią _____

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy
rų, geru karakteriu — su plačia pa
žintim gali lengvai uždirbti $150 kas 
savaitę, čia yra aukštos rūšies biz
nio propozicija ir tiktai šitokio tipo 
vyrai priimami. Atsišaukit tarpe 10 
ir 12 vai., kambarys 305, 163 West 
VVashington St.

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

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

MORGJOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy 

Lių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. l^eavitt SL 

Thone Ganai 1678

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

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, išdirbta per 36 metus, nega
liu užlaikyt, turiu du bizniu. Nemo
kantį išmokysiu. 3451 So. Wallace 
St. ir 35th St.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Ttaisal

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

PARDAVIMUI kendžių Storas dėl 
ligos šeimynoje. Ijahai pigiai. 1733 
So. Halsted St. Tel. Canal 5904

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalovv arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

Mlscelianeous 
_____ Įvairų*_____

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinama jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigu* gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

17?? W. Chicago Avė., 
Kamprtft Hormiuar* Ąv<

$1,000.00 PINIGAIS
^Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalovv ant stryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalovv tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockvvell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas jbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. M r. Sorenson, 
3211 W. 68rd St. Tel. Hemlock 4900

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

DVIEJŲ FLATŲ mūrinis, 5—6 
kambariai; ąžuolinės grindys ir tri- 
mingai; garažas; nėra asesmentų 
mokėti; mažas įmokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6625.

2 po 5 kambarius, medinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, 3 karų 
garažas, lotas 34x127, randasi Rose- 
lande, mainysiu ant farmos, lotų, bu- 
čemes, grosemės arba ant bungalovv. 

2419 W. 69th St. 
Phone Hemlock 8099.

PARDAVIMUI. Extra Bargenas. 
Parduosiu bučernę ir grosemę labai 
pigiai. Renda pigi, arba mainysiu ant 
loto, mažo namo. Savininkas (

J. J. SPAITIS,
4559 So. Justine St.

Boulevard 4557

KAS TURIT du flatu Marąuette 
parko apielinkėj po 4, 5 ar 6 kam
barius ir norėtumėt mainyti į North 
Sidės prapertę, nebrangi, atsišaukit 
greitai.

6921 So. Western Avė.
Michiulis

REIKALINGAS darbininkas prie iš
nešiojimo “NAUJIENŲ” Bridgeporto 
apielinkėje — reikalinga piniginė kau
cija arba galima atsipirkti. Darbas 
nuo 4 vai. ryto iki 8 vai. ryte—vi
so 4 valandos. Galima uždirbti iki 
$5.00 j dieną. Kreipkitės j “NAUJIE
NŲ, agentūrą Bridgeporto, 3210 S. 
Halsted St.

Musų 
ka nuo 
BridgeporĮe pasitaiko 
vykių, kad gali juos 
kaip temą imti.

Netikit? Na, tai ve. 
Naktį

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

Kas čia tokio ypatingo — 
pasakysit gal. Taip tai taip. 
Bet kaip įlindo? Taigi ve kaip: 
išpiovė krautuvės sieną su 
piuklu iš alėjos pusės. Ne per 
langą, ne per duris, ne j>er sto
gą vagiliai jsipiršo vidun 
tiesiog sieną išpiovė. 
meistrai buvo?

Augustevic 
Bartuszeis Frank 
Kazilmnaitei P-lei P 
Krasauskis Mr Lea 
Kundarevis Mrs Marta 
Malinauskis Stasi 
Milter Miss Mare 
Narbutiene Ona 
Ogorzata Elzbieta 2 
Sietas W. Sophia 
Uestrevic Anta 
VValeika Dzidor 
Ziekaitiene Ona

1928
1927 _______ .........

Essex, Fordą, 50 kitokių dėl pasi 
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St

Help VVanted—Male-Femaie 
Darbininkų Reikia

kaina $17,500 
namo.

PARDAVIMUI grosernė, labai pi
giai. Priežastis — vienai moterei 
sunku apsidirbti. 3247 S. Morgan St.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju 
ų lotą su tinkamu jums namu ar 
•a apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
212! N. Cicero Avė. 

PsL’iade 9600

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

PAJ IEŠKAU gyvenimui draugės 
nesenesnės 45 m., našlės arba gyv- 
našles. Aš esu našlis, 46 metų, vai
kų neturiu, svaigalų nevartoju ir 
nerūkau, esu laisvas ir protingas 
žmogus, suprantąs šeiminišką gyve
nimą ir meilę. Meldžiu tokias ir at
sišaukti per laiškus. S. O. S., Box 
1124, Naujienos.

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

Išpiovė sieną, įlindo krautu 
vėn ir vežimu išgabeno ta 
vorą. •

KAS NORITE 
daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilį 
pas ♦

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė. 

Tel. Cicero 2070.

$1.00 įmokėti $1.00 | savaitę 
Visokii; išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę, 
’ataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Sxchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

pavyzdis.
antradienio į trečia- 

giliai jsipiršo Atlantic 
and Pacific kompanijos krautu
vėm 3627 So. Halsted st.

RENDON švarus, šviesus kamba 
rys vienam ar dviem vaikinam si 
ar be valgio. Galima ir garažių var 
toti. 4336 So. Washtenaw Avė.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dieno* Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido nauju* modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”; kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengta* su bumperiais, *u 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo- 
.............. .   $1663.00 

Stright Eight” 5 pas. pil- 
“................ $1855.00

Manantys pirkti arba mainyti ant 
seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums .užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

MAIŠYTŲ darbininkų. Reikalingi 
kišenių dirbėjų, pamušalų siuvėjų, 
apie rankoves stryguotojų ir užbai- 
gėjų prie vyriškų žyponų.
652 Roosevelt Ra., 3-čias flioras.

TURIT pamatyt ir pamanyt geriau
sia proga koki gali rastis dabar 
Chicagoj. 6 flatų, 3 po 6 ir 3 po 
5 kambarius, South Side, kampinis, 
gražioj vietoj, prie geros transpor- 
tacijos. Renda 403.50 į mėnesį, 
vininkui nelaimėj esant pigiai 
duos, su dideliu nuošimčiu arba 
ims du flatus į mainus.

Kreipkitės
6921 So. Western Avė.

Michiulis

Grosernė, Delicatessen Storas ir 
automobilius už $875. 3 pagyveni
mui kambariai ir maudynė. Renda 
$50. 3744 So. Kedzie Avė.

Ir nei kaimynai 
fici naktiniai sargai nepajuto 
ir negirdėjo.

Well, pavogti vagiliai buvo 
meisteriai. Bet ve klausimas: 
ar mokės jį paslėpti? Atlantic 
£nd Pacific kompanija yra 
stambi biznio įstaiga. Ji “fuli- 
nimų” nemėgsta. O jei kas pra
deda su ja perdaug “fulintys”, 
tai ji moka ir gali tokius “po
nus” už pakarpos paimti.

Taigi įdomu bus žiūrėti, ar 
taip ir pasiliks vagiliai nesu
gauti ir nenubausti, kaip kad 
iki šiol būdavo, kuomet jie 
“šeimininkaudavo” biednesnėse 
biznio įstaigose? — Reporteris.

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiįilj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
r suolas už $100, paimsi viską, $25 
mokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. ^‘rood SL 

Imos lubos

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 — patarnavimą sRaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vaL vakare Englewood 2544

$1000 įmokėti —
Apžiūrėk musų 
2800 blokų ant
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 i 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

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 

namas. 6 ir 6 kambariai. Garu šildo
mas. Moderniškas. Labai gera trans
portacija. 7923 S. Throop St.

4 KAMBARIU meciinia namelis, 
6148 So. Komensky Avė., vienas 
blokas j vakarus nuo Cravvford Avė. 
Elektros šviesa, gasas, maudynė 
$8500. Mažas įmokėjimas, likusius 
kaip rendą. Turi būt parduota tuo
jaus. Agentai nereikalingi. Privatiški 
žmonės. Hemlock 0040.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus, rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

PASIRENDUOJA kambarys si 
valgiu ar be valgio: kambarys pe
čium apšildomas. 2907 S. Lovve Avė 
2-ras floras užpakaly.

išparduodam už mažiau
Radio $50, Phono- 

garan-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras biznis, išdirbtas per daug 
metų, renda pigi, 3 kambariai dėl pa
gyvenimo. Parduosiu pigiai, priežas
tį patirsite ant vietos. /

2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ifalevojam ir popieruojam. Ullal
k o m malev*. popierą, stiklu* ir t. t

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

PAIEŠKAU Kazimiero Tucios, pa
eina iš Lietuvos, Puponių kaimo, Ku
piškio parapijos, Panevėžio apskr., 
gyveno Chicagos apielinkėj. Jis pats 
ar apie jį žinantTš meldžiame pra
nešti. Lietuvoj tėvai labai nori su
žinoti apie jį ar da gyvas sūnūs. 
1). GUTAUSKAS, 14 Sawtell Avė., 
Montello, Mass.

Bet vagilių butą tokių, kurie 
žinojo, matyt, savo amatą, .lie 
turėjo ir vežimą 
krauti. Priliodavo 
žiavo.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 {mokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
j Westus nuo Crawford Avė. $19,500. 
šauk Tel. West 5080.

PASKOLA namų navininkams 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 Coi, Rm.' 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško N ŪME 
R], kaip kad šiame sąraše pa 

paštas laiko 
o paskui su-

Lincoln Sport Phaeton.... $950 
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $895 
Pontiac sedan naujas .......  $750
Chandler luke naujas ....... $700
Essex sedan, kaip naujas $700 
Pontiac Roadster ........... $495

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
hcat” “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 
— parduodu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

Išpiovė vagiliai sieną, sulin
do, j skiepą, o iš ten — krau
tuvėm Jų nelaimei — pinigų 
krautuvėj nebuvo. Bet tavoro 
tai jau nestokavo. Tavoro buvo 
tiek, kad rankomis nešdamas 
ir žymės nepadarysi.

PARDUOSIU UŽ SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių murini 
bungalovv, puikiausiame stovy, $1200 
cash, 2 extra miegkambariai ir viš- 
kos, furnace šildomas, 2 karų gara
žas. Vienas blokas iki 2 karų lini
jų. Kaina $9000. Pamatyk 

4712 Kewanee Avė.
Savininkas

T. DWORK, 
Tel. Dearbom 9481.

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

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

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

IŠSIMAINO gasolino staišinas ant 
namo nedidesnio kaip šešių flatų. 
štaišinas randasi prie gero kelio 
arti Chicagos miesto. Kreipkitės 
6921 So. Weštem Avė. Michiulis.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
STEAM HEATING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

BEISEMĘNTO pratuštinimo par 
davimas, 
negu kaštuoja 
ęrafai $10. Visi modemiški 
;uoti. Lengvi išmokėjimai.

MII> WEST PIANO ‘STORES 
8136 So. Halsted St.

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

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.
mainys ant gero 6 flati 

JOHN IBACI
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

“PUNCHMEN” reikia j geležies 
budavojimo šapą. Atsišaukit 2611 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui au
ganti 165 akru farma, Lake County 
arti Crown Point, 40 mylių nuo Chi
cagos, 20 galvų gyvulių, 5 arkliai, 
800 vištų, 24 žąsys, 12 ančių, visi 
įrankiai ir mašinerija. 7 kambariu 
namaH, fumisu apšildomas, elektra, 
bėgantis vanduo, barne 30x100 pėdų, 
20 akru gero kieto medžio rąstų, su 
visais javais ir šienu; 2 blokai nuo 
miesto ir mokyklos; $150 už akrą. Sa
vininkas priims mažą namą į mainus 
arba gerų morgičių popieras. H. S. 
BANACH, 4810 Armitage Avė.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių murinę bungalovv; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
Vj bloko iki Marąuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stevvart 1771—4005.

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 jmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun

galovv, moderniška, gerai pabudayo- 
ta. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš- 
dekoruotąs vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, įbudavotas 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 4988-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 Wcst Division St. “upstahrs” 

Tel. Armitage 1199

IŠTAISYTOS GATVES IR ELfiS 
NĖRA ASSESMENTŲ

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

$8700—{mokėti 
$500

$25 J MENESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

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

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY ĄVE.

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

reitai kyla. 
JTE SAVO 

NEREIKIA NEI PINIGŲ 
’PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI IR 

3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų {vairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas-

Stoltzner Constr. Co.

REIKTA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jų* pardavinėjot au- 

tomok>il i vih pirmiau, ar ne. dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsite pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobiliu*.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
iųs galite tikt? pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Trainina 
School, 301 Gossard Bldg. 168 East 
Ohio St., Chicago, TU.

Miscellaneous for Sale 
________Įvairu* Pardavimai_______

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos 
tai 50 centų — dvi poros u 
tus. T’ ' . _ ,
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marfikonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

Educational 
_____________ Mokyklom 

AGLYS 
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phona Vincenn** 8932 . *

Real Estate For Sale 
• Namai-žemė Pardavimui

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.

Personai
______ Asmenų Ieško______ ___

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 \V. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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., ankainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamo* 
mes pabudavoti ant jusu 
bungalovv arba flatą budinki

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA Acetylyne koterių { ge
ležies šapą. Atsišaukite 2611 South 
Halsted Street.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas ir bu 
čemė. 1705 So. Canal St.




