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14 žmonių [žuvo SU Sub^SjimaTRu

marina jūrių dugne
Plaukęs į Bizertą francuzų submarinas 

graikų laivo paskandintas; nelaimė atsi
tiko jūrėse ties Portugalijos 
miestu

i 1S-
Jprendimas Rusijoj

I ■

Žydai turi asimiliuotis, tada jo
kio “klausimo” nebebus, sa
ko Lunačarskis

Oporto

12. — 
“Ondi-

PA RYŽIUS, spalių 
Francuzų submarinas 
ne”, kuris su 43 įgulos žmo
nėmis buvo spalių 1 dienų iš
plaukęs iš Cherbourgo į Bizer- 
tų, Tunise, žuvo jūrių dugne. 
Jis buvo spalių 3 dienos naktį 
graikų prekybos laivo “Ekate
rma Gulandris” paskandintas 
jūrėse ties Portugalijos Oporto 
miestu.

atplaukusio į ten 
terinr. Gulandris” 

Kapitonas sako, 
ręs visų galimų pastangų išgel
bėti submarino įgulos žmones, 
bet visa buvę veltui. Po dvie
jų valandų darbo, turėjęs ieš
kojimą paliauti.

Francijos vyriausybė įsakė 
antrajai savo naikintuvų eska
drai, plaukiojančiai netoli nuo 

{Oporto, tuojau vykti į kolizijos
Žinią apie įvykusių katas-, vietą skenduolio ieškoti ir pa- 

trofų pranešė Francijos konsu- galbos, jei tokia dar yra gail
iui Rotterdame patsai šiandie ma, suteikti.

laivo “Eka- 
kapitonas.

kad jis da-

Charles Ed. Russell 
agituoja už socialis

tų kandidatus

Vokiečių fašistai 
bandė išsprogdinti 
Eberto paminklą

MASKVA, spalių 12. — So
vietų švietimo komisaras Luna- 
čarskis skaitė Leningrade lek
cijų apjo antisemitizmą, ku
rioje jis pasakė, kad žydai so- 
vietijoje turį visai susimaišyti 
su rusais, sutirpti rusuošb.

Laikraščio “Krasnaja (»azte
ta” pranešimu iš Leningrado, 
Lunacarskis tarp kita ko pasa
kęs taip:

“Žydų klausimas bus išspręs
tas, tik žydams sutirpus dide
liame rusų darbininkų ir pla
čiųjų žmonių masių tirpinama
jame puode. Žydų buržuazijos 
nariai, kuriems yra malonesnė 
anglų-žydų valstybė, [t. y. Pa
lestina], ne kad sovietų Rusi
ja, gali ten ir keliauti 
Mes neleisime jokių viešų 
kyklų su mirusia kalba.”

Sovietai susirūpinę 
naujais vietų valdžių 

rinkimais
Rinkimo komisijoms įsakoma 

stropiai žiūrėti, kad prie bal
savimo nebūtų prileisti “prie
šai.”

šo

ko
ką

sau. 
m o-

Kovos su maištinin 
kais Meksikoje

Lietuvos žinios
Iš Mariampolės

Hoover ir Smith . abudu esą 
kapitalistų įnagiai; ragina 
balsuoti už Thomasą ir 
rerį.

Mau-

12 — 
žino-

(Atlantic and Pacific Photo)

Gili Jamieson, Hoiiolulu bankininko sunūs, kurį nužudė 
japonietis Y. Yokunaga. Japonietis, jaunas ir apšviestas jau
nuolis, pareiškė, jog jis daug skaitęs apie Loeb-Leopoldo ir 
Hickmano bylas ir ji paėmusi pagunda papildyti “tobulą” prasi
kaltimą.

NE\V YORKAS, spalių 
Charles Edward Russell, 
mas rašytojas ir buvęs socialis
tas, išleido pranešimą, kuria
me jis sako, kad Norman Tho- 
mas ir James Maurer yra vie
ninteliai pažangus kandidatai, 
už kuriuos piliečiai turėtų bal
suoti.

Russell sako, kad republiko- 
nų ir demokratų partijų kan
didatai yra tik didžiulio biznio 
interesų įnagiai. Vienintelė 
šiandie partija, kuri atstovau
ja tikrai demokratijai, kuri ko
voja dėl demokratinių princi
pų ir gina plačiųjų žmonių ma
sių interesus, tai — socialistų 
partija.

Russell apeliuoja į visus pa
žangiuosius ir radikalinius pilie
čius ir j visus tuos, 
geresnio gyvenimo 
sioms masėms, kad 
čio 6 dieną balsuotų 
cialistų kandidatus:

BERLYNAS, spalių 12. — 
Miuncheno policija susekė są
mokslų išsprogdinti 
Vokiatijos respublikos 
prezidento, socialisto 
cho Eberto, paminklą.

Ebertas buvo gimęs Miun
chene, ir ten neseniai jam bu
vo pastatytas monumentas.

Trijuose susikirtimuose maisti
ninkų bandos sumuštos; jų 
vadas suimtas ir sušaudytas

27 Kenoshos streikinin
kai nubausti dėl in- 
džionkšeno laužymo

Pasakoja apie komunis
tų šnipų sistemų 

Francijoje ,

mirusio 
pirmo 

Friedri-

do vienuolikę dinamito patro
nų, dvi sprogdinamas kapsules 
ir dvi ilgas padegimo tūtas.

Ekspertų tyrinėjimas paro
dė, kad rastų sprogdinimo me
džiagų butų pakakę ne tik pa
minklui išsprogdinti, 
artimiems apielinkės 
sudraskyti.

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lių 12. — Jalisco valstijoje mai
štininkų bandos vėl ėmė smar
kiau veikti.

Praeito trečiadienio naktį di
delė jų banda puolė Tucacues- 
co miestų, bet buvo federali
nės kariuomenės dalies atmuš
ta ir priversta 
daug nukautų.

Netrukus po 
puolė netolimų
lį, bet ir čia buvo atmušti. Su
sikirtime, be maištininkų buvo 
dar ir keli federalai užmušti, 
jų tarpe įgulos vadas kap. Le- 
on Vilią.

Po to maištininkų banda puo- 
Bet čia ji 

buvo skaudžiausiai supliekta, o 
bandos vadas sugautas ir su
šaudytas.

bėgli, palikus

to maištininkai
Tonaya mieste-

bet ir 
namams

sprogdinimų bandė 
vokiečių fašistai, kurie 
aitrių* kampanijų prieš Eberto 
paminklo atidengimų.

kad iš- 
padaryti x v. ....

vedė e tretXul miestelį.

M1IAVAUKEE, Wis., spalių 
12. Federalinio teismo teisė
jas Geiger rado kaltus dėl “in- 
džionkšeno” laužymo dvidešimt 
septynis Kenoshos Allen A 
kompanijos megstuvių streiki
ninkus, jų tarpe dešimtį jaunų 
moterų ir merginų. Visi jie bu
vo kaltinami dėl pikietavimo ir 
netvarkos darymo. Teisėjas 
kiekvienų nubaudė pasimokčti 
po $100 pinigais, o negalinčius 
tokios pabaudos sumokėti — 
šešiais mėnesiais kalėjimo.

Savo nuosprendį teisėjas Gei
ger davė išklausęs vien Keno
shos policininkų ir Allen A 
kompanijos valdininkų lindy
nių. Ne vieno kaltinamųjų teis
me nebuvo.

PARYŽIUS, spalių 12. —- 
Laikraštis Le Matin pasakoja 
apie komunistų šnipavimo sis
temą Francijoje. Pasak laikraš
čio, komunistai nesitenkiną 
skleidimu kurstomos literatū
ros armijoje, kurstymu riaušių 
ir streikų, bet turį visą tinklą 
šnipų, kurie teikiu Maskvai 
smulkmeningų žinių apie Fran
cijos" fortifikacijas ir dagi fab
rikus, kurie, kad ir negaminą 
karo medžiagų, bet karui atsi
tikus galį būt urnai paversti 
krašto apsaugos materiolų ga
minamomis įmonėmis.

RYGA, spalių 12. — Komu
nistų rinkimo komisijos sovie
tų Rusijoje gavo instrukcijas 
sutaisyti sąrašus asfrienų, ku
rie neturi teisės balsuoti atei
nančiuose vietų ir apskričių 
vietų rinkimuose.

Centralinis vykdomasis 
munistų partijos komitetas
tik laikė Maskvoje susirinki
mą apsvarstyti priemonėms, 
kurios turi būt pavartotos da
bartinėms komunistų daugu
moms išlaikyti valdančiuose 
vietų organuose.

Prezidentas Kalinin reikala
vo, kad sąrašai butų labai rū
pestingai sutaisyti, idant komu
nistams priešingi elementai ne
būtų prileisti prie balsavimo, 
juo kad važinėdamas pastaruo
ju laiku po Rusiją jis pastebė
jęs valstiečiuose labui piktą 
nusistatymą prieš sovietų 
džių.

Rykovas puola vadus.
A. I. Rykov, sovietijos

misarų pirmininkas, iš kurio 
pastarųjų kalbų buvo matyt, 
kad jis nelabai sutinka su Sta
lino politika, atakavo dabarti
nius komunistų vadus dėl jų 
kalbų, kurių niekas, dagi nei 
jie patys, nesuprantą. Ryko
vas sako, kad sovietų valdinin
kai nugrimzdę į komunistinę 
teologiją, o komunistų partija 
per dešimt savo gyvenimo me
tų nesugebėjus- duoti naujų 

suprastų ir ino- 
kalba kalbėti.

[“Naujienų”- korespondento]
MARIAMPOLfi. — šis mies

tas nors ne pramonės centras, 
bet vis tik miestas. Jame yra 
net keturios spaustuvės: 1) 
“Dirvos”; 2) “Šešupės”; 3) A- 
guševičiaus ir 4) “šaltinio”, 
kuri yra įrengiama visai mo
derniškai.

Tiek spaustuvių, kai tokiam 
miestui, tai jau ir perdaug.

“Dirva” spausdina svietiškas 
knygas, daugiausiai mokslo va
dovėlius. “Šešupė” spausdina 
dvasiškas knygas ir dabar, lai
kinai, “šaltinį”. Aguševičiaus 
spaustuvė spausdina visokias 
smulkmenas — vizitines korte
les, skelbimėlius etc. “šaltinio” 
spaustuvė spausdins padidintą 
ir pagerintą “šaltinį”, kuris 
visa savo išvaizda virsta prieš
karinio pobūdžio “Šaltiniu.”

— Pranės Brolis.

Šmeižikėms nė mišios 
nieko nepadėjo

va 1-

ko-

Vaikas kibiru gynėsi 
nuo meškos, kol pagal

bon atėjo šautuvas
komunistų parti 
sako

kurie nori 
dirbančio- 
jie lapkri- 
tjk už so- 
Thomast

Dėdės Šerno armija turi 
iaug keliniu; parduoda 

1,336,558
Du asmenys užsimušė 

aeroplanui nukritus

Trylika žmonių žuvo 
Dunojuj laivams 

susidūrus

\VASHINGTONAS, spalių 12. 
— Jungtinių Valstybių kariuo
menė turi per daug kelinių.r. 1* 9 1 i j Generalinė intendantūra skel-Zeppelm RS Skrenda bia’ ka(1 lapkričio 15 dienų ar
mijos tiekimo bazėj Brookly- 
ne, N. Y., bus pasiūlyta parda
vimui 1,336,558 poros alyvinės 

medvilnės 
kelinių ir daugiau kaip 87,000 
tokių* pat munderų.

Visa ta gerybė yra atlikus 
nuo karo metų ir niekados ne
buvo vartota.

Benaudos linkui

MLLWAUKEE, Wis., spalių 
12. — Jų aeroplanui nukritus 
iš 2,100 pėdų aukštumos, už
simušė pilotas Charles Hali, 26 
metų, ir jo pasažierius Miss 
Rcsc Honvitz, Millaukees 
vokatas.

ad-

Jungtines Valstybes tikisi pa-Į s'Palvos kareiviškų
siekti sekmadienį apie pietus

Vakar vakarų gautomis* ra- 
dio žiniomis, milžiniškas vokie
čių dirižablis “Graf Zeppelin” 
jau praskridęs pro Azorų salas 
ir lekiąs Bermudų linkui. Oras GtaikŲ Korintas vėl Že 
kelionei ligšiol buvęs palankus.!

Radio Marine korpąyacijos ‘ 
Chatham, Mass., stoties perim
tas vakar 5:10 po pietų “Graf 
Zeppelin’o” radio pranešimas 
sako, kad 
siųs, orlaivis pasieksiąs Jungti
nes Valstybes veikiausiai sek
madienį apie pietus. Dirižablis 
keliaująs greitumu 85 mylių 
per valandų.

‘b., spalių 12. 
trapecijos pa-

mes drebėjimo 
sukrėstas

ATENAI, Graikija, spalių 
— Korinto miestas šiandie

12.
vėl

jei oras nepablogė- Į bUVo smarkaus, žemes drebėji-

Tai bent: pavogė moky
klos trobesį

nio supurtytas.
Žmonės, kurie ne per seniai 

pergyveno didelę žemės drebė
jimo katastrofų, buvo labai iš- 
gųzdinti. Vienas visuomenės 
gerovės ministerijos valdinin
kas buvo krintančios 
kliudytas ir užmuštas.

plytos

NELAIME GELEŽINKELYVVIGGINS, Miss., spalių 12.
— Peace miestely, netoli nuo 
čia, prieš pat mokyklos atsida
rymų iš nakties prapuolė medi- — Traukiniui užgavus jų auto
ms mokyklos trobesys. Nežino- mobilį buvo užmuštas Walter 
mi vagys pavogė mokyklų taip, McCallister. Jo kompanionas Er 
kad nė pėdsakų nepaliko. mil Carroli sužeistas.

CHAMPAIGN, III., spalių 12.

Oro akrobatas užsimušė
SUPERIOR

— Nukritęs
rašiuto, kuriuo jis bandė nu
sileisti žemėn iš balono 1,000 
pėdų aukštumoj, užsimušė jau
nas oro akrobatas Clarence 
King, 22 m., iš South Sioux 
City.

Sovietai leido sergantį 
Radėką pargabenti į 

Maskvą operacijai
BERLYNAS^ spalių 12. — 

Sovietų valdžia pagaliau leido 
pargabenti į Maskvą nuverstąjį 
bolševikų vadų, Karlą Radekų, 
kuris serga inkstų liga ir yra 
reikalingas operacijos.

Radek jau yra Maskvoj, ligo
ninėj, kur jam operacijų darys 
žinomas specialistas prof. Abri- 
kosov.

Perkūnas užmušė farmerį
OWATONNA, Minn., spalių 

12. — Netoli nuo čia perkūnas 
užmušė larmerį Earlę Borką, 
30 metų, traktorių dirbusį lau
ke.

ROKIŠKIS. — Rugsėjo 12 d. 
Taikos Teisėjas nagrinėjo bylų 
pavasari įlinkės Onos Kriukely- 
tės ir jos motinos, davatkos.

Bylos pradžia tokia. Ulytėlės 
kaime “L. Žiburėlio” draugijos 
narė T. Grigonytė apylinkės 
žmonėse turėjo gerą vardą, nes 
Jorai elgėsi. Tai nepamėgo mi
nėta pavasarininke su savo mo
tina, kam pažangių T. Grigony- 
tę žmonės giria. Todėl sumanė 
jų apšmeižti ir paleido šlykš
čias kalbas apie jų.

Teisėjas rado dukterį ir mo
tinų kaltomis ir O. Kliukelytę 
nubaudė 5 paromis, o jos moti
nų — 7 paromis arešto.

Prieš pat teismų šmeižikės 
,uvo užpirkę mišias, kad Die
zas padėtų joms bylų laimėti. 
3et Dievas, matyti, myli 
j ne poterius.

k’omisaras 
opoziciją 

demokratus, 
esą neteise-

tiesų,
ASHLAND, V'.is., spalių 12. 

— Knutsono farmoj, netoli nuo 
čia, farmerio penkiolikos metų 
sunui einant |>er daržą, netikė
tai puolė jį meška.

Berniukas nešėsi rankoj ki
birų, ir juo stengėsi nuo žvė
ries atsimušti. Laimė, kad tai 
pastebėjo tėvas, kuris įpuolęs 
vidun pastvėrė šautuvų ir bėgu

BUCHARESTAS, 
spalių 12. 
nam pasažieriniam laivui susi
dūrus su važbos laivu Duno
jaus upėj, netoli nuo Galatzo,
prigėrė trylika žmonių. Vienuo- j gelbėti. Meška buvo nu- 
lika kūnų buvq surasti. > šauta. Ji svėrė 175 svarus.

Rumunija, 
Praeitų naktį vie-

vadų, kurie 
ketų žmonių

Vyriausias 
jos reikalas,
Rykov, tai turėti 
kaip socialistus ir 
Bet tokios grupės 
tos, o opozicija partijos vidų
esanti užginta. !>el to opinija 
suakmenėjus, o toks suakme
nėjimas ir esanti dabartinio 
ekonominio chaoso priežastis.

KAUNAS 
.slaigos laiškininkas J. 
lis susektas atidarinėjant 
fikoniškus laišku*, 
.as krlin. policijai.

pašto 
Vėja- 
ame- 

Jis perduo-

Kauno

Mariavitų vyskupas N. Y. ekspreso darbi-
nuteistas kalėti ninku {streikas 

baigtas

Indianos legione; vadas 
užmuštas Maskvos “Izvestijų” 

redaktorius mirė
SAN ANTONIO, Tex., spa

lių 12. — Dviem automobiliam 
susidūrus, buvo užmuštas Ed- 
ward Burton, Amerikos legio
no Indianos departamento ko
mandomis. Antrame automobi
ly važiavo penki asmenys, ku
rių keturi buvo sužeisti.

PLOCKAS, Lenkija, spalių -----------
12. — Teismas rado lenkų ma-! NEW YORKAS, spalių 12. 
riavitų arkivyskupą Kovalskį - American Raihvay Express 
kaltų dėl papiktinamo elgesio kompanijos darbininkų ir tar- 
su mariavitų vienuolėmis, ir nautojų streikas, kuris per dvi __ “Mr Jonės”
_ A •• J. . ! — A. Y *   z 4 i z. L. i it z\ .iii n 4 n 1 * z4 zn zx 1 rdviemnuteisė jį trisdešimt 
mėnesiam kalėjimo.

Bylos metu iškilo į aikštę, 
kad arkivyskupas Kovalskis 
turi šešias pačias. -

dienas buvo sustabdęs ekspreso 
trafikų Didžiajame New Yor- 
ke, pasibaigė.

Masiniame mitinge, kuriame 
dalyvavo apie 5,000 streikinin
kų, buvo kaip vienu balsu nu
tarta grįžt1’ dirbti.

MASKVA, spalių 12. —Kau
kaze, kur jis buvo išvykęs ato
stogų, vakar tifu mirė Stepa
novas, Maskvos vyriausio so
vietų organo “Izviestija” re
daktorius ir Lenino instituto 
direktorius, 58 metų amžiaus. 
Stepanov, kurio tikras vardas 
buvo Skvorcov, priklausė senai 
“bolševikų gvardijai.”

i

ORS D-ras pats pasidarė 
apendicito operacijų

LONDONAS, spalių 12. — 
Grįžtantieji iš Italijos Ameri
kos turistai pasakoja, kad sve
timšaliai — anglai ir amerikie 
čiai — Romoje savo privati
niuose pasikalbėjimuose Itali
jos diktatorių vadina ne Mus- 
solini, bet “Mister Jonės”. Taip 
jis buvęs pramintas dėl to, kad 
fašistai, nugirdę minint Mus- 
solini vardų, neįtartų jų kaip 
sąmokslininkų ir nepridarytų 
nemalonumų.

Vengrija prisideda prie 
Kelloggo pakto

WASHINGTONAS, spalių 12. 
— Vengrija pranešė valstybes 
departamentui, kad ji nutarus 
pasirašyti Kelloggo amžinos 
taikos paktą.

Chicagai Ir apieiinkei fede- 
alinis oro biuras čiai dienai 
iranaŠAuja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; daug šalčiau;
kas, daugiausiai žiefnių krypties ’ ną Los Angeles 
vėjas.

Sekmadienį veikiausiai bus,darė operaciją.
gražu, bet šalta.

Vakar temperatūra įvairavo
tarp 67° ir 78° F.

šiandie saulė teka 5:59, lei
džiasi 5:14. Mėnuo teka 5:48'pavyko gerai. Chirurgui asista- vių. Ištraukimas prasidės šio 
ryto.

LOS ANGELES, Cal., spalių 
12. — Susirgęs apendicitu, Dr. 
Robert Meals, Hollywodo chi- 

stipro-, rurgas, atvyko pirmadienį į vie- 
____ __ o__ i ligoninę ir 

j operuojamo] kėdėj patsai pasi-

Vartodamas lokalę anestezi
jų, D-ras Meals prasipiovė pil
vo šonų, išėmė įdegusį organų 
ir žaizdų užsiuvo.

vo kitas gydytojas.

Wyomingo angliakasiai 
pasirašė algų sutartį

Japonija ištraukia iš 
Kiny 6,000 kareivių

iTOKIO, Japonija, spalių 12. 
— Japonijos vyriausybė įsakė 
ištraukti iš šantungo provinci- 

Operacija jos, Kinuose, 6,000 savo karei-

menesio pabaigoj.

CHEYENNE, Wyo., spalių 
12. — Angliakasių United Mine 
Workcrs 22-ro distrikto uni
jos vadai pasirašė algų sutartį 
su distrikto kasyklų savininkų 
asociacija. Einant sutartimi, 
kurios terminas baigsis 1932 
metų birželio 30 dienų, anglia
kasiams bus mokama $6.72 die
nai.
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NAUJIENOS. Chicago. UI. šeštadienis, spalių 13, 1928

Tarp Ghicagos
Lietuvių
Iš Birutes

Šių metų valdybų. choras 
ir busimas koncertas

Birutės valdyba: pirm. Dr. S. 
Biežis, vice-pirm. Salomėja Če
pienė, prot. rašt. Nora Gugienė, 
fin. rast. O. Biežienė, knygius 
A. Maskoliūnas, iždininkas K. 
Augustinavičius, iždo glob. J. 
Skamarakas ir O. Kemėšienė.

Kaip jau žinoma, choro ve
dėjas yra K. Steponavičius.

šiais Birutės reikalais, kaip 
tai išpildyme programo draugi-1 
joms, dalyvavime programe etc.i 
Birutė prašo kreiptis rašt. ant
rašu: Nora Gugis, 3323 So. Hal- 
sted St., Chicago, III.

Tai šitokis yra Birutės valdy
bos sąstatas ir gerai mums ži
nomų darbutojų, kurie veikia j 
kartu su savo vedėju ir bendrai 
ima atsakomybę už visus Biru

tės viešus pasirodymus musų 
tarpe.

Dabartinis choras
I-abai yra daug naujos dva

sios, naujo ūpo dabartiniam Bi
rutės chore, kurį pridavė da
bartinis vedėjas p. Steponavi- 

įgilto savo pamokas 
dabar jaukioje Gage parko svet., 
prie 55-tos gat. ir Western Av. 
Ne tik svetainė, bet ir visa 
apielinkė tenai graži, ir visa tai 
sudaro tą gerą ūpą. Choras su
sideda iš čia gimusio jaunimo 
didžiumoj e—daugiausia studen
tai, kuriuos vedėjas ypatingai 
moka patenkinti. Yra ir pasto
vių birutiečių sopranuose —po
nios Bižienė, Julė Gapšienė. 
Prisidėjo gabi jėga y pa to jo
p-lės Anelės Salaveičikiutės. Ki
ti balsai nei kiek nepasilieka 
nuo sopranų. Ypatingai pagerė
jo tenorų sekcija. Bendrai, klau
sant, choras sudaro ganėtiną lig- 
svarą, o apie išvaizdą choro ir 
išpildymą dainos, paliksiu pub
likai spręsti.

Atidarymas sezono
21 d. šio mėnesio Lietuvių 

Auditorijoj “Birutė” atidaro sa-

vo sezoną su koncertu, kuriame 
bus daug naujanybių. Čia bus 
sumokytas choras; sipribkytas 
čiagimio choro vedėjo p. Ste
ponavičiaus. Dainuos kvarte
tai, duetai, merginų ir mišrus 
choai, solistė pirmu kartu Bi
rutės koncerte A. Salaveičikiu- 
tS, baritonas Čiopas ir art. J. 
Babravičius.

Apart to, kaip visuomet grieš 
musų Sarpaliaus orkestras. Vie
ni šoksim, kiti gerėsimės žiū
rėdami. Tai yra Birutės tradi
cija patenkinti savo publiką. 
Tą ji pilnai atliks ir šiuo 
veju.—D. M.

Town of Lake

at-

Mirė 11 dieną spalių Juozas 
Bagdinas, 36 metų amžiaus, ne
vedęs. Gyveno jisai adresu 
4514 So. Wood St. Buvo ^pras
tas dirbtuvės darbininkas. Juo
zas Bagdinas parėjo vieną po
pietį iš darbo sušalęs. Tapo 
nugabentas pavieto 
Daktarai pripažino, 
plaučių uždegimu.

Laidotuvės įvyks
nyj, spalių 15 dieną, 2 valandą 
jx) pietų j Tautiškas lietuvių 
kapines iš pp. Eudeikių koply
čios, 4605 So. Wood St.

—Rep.

ligoninėn, 
kad serga

Roseland

Golden Star kliubo balius

Roselando lietuviai šią vasa
rą labai buvo pamėgę sportą 
—gal dėl to, kad, kad patys 
roselandiečiai turėjo lietuvišką 
Golden Star kliubo besbolo jauk
tą. Kur tik Golden Star jauk
tas lošdavo hesbolą, tai vis di
delis būrys roselandiečių būda
vo su jais. Kas, žinoma, musų 
jaunuoliams daug energijos pri
duoda vo. Na, ir jie daug bes
bolo jauktu nugalėjo ir galų ga
le laimėjo South Sidės čempio
natą. Tuo ne vien musų jau
nuoliai džiaugias, bet džiaugia
mės ir mes visi roselandiečiai, 
ir kaip pas mus tada buvo pa
kilęs ūpas! Ne vienas pasakėm: 
dirbkite jaunuoliai, o mes rem
sime jumis visais mums gali
mais budais.

Ir štai rytoj, spalių 14 d. 
rengiama balius Strumilos sa
lėj. Balių rengia Golden Star 
kliubas. Visas pelnas yra ski
riamas dėl sporto, dėl musų lie
tuvių jaunuolių. Todėl mirų

pareiga, kaipo lietuvių, yra pa
remti šį rengiamą vakarą, kad 
jisai'duotų daug pelno. Tada 
musų lietuviškam jaunimui Gol
den Star Kliubas suteiks dau
giau visokių sporto dalykų.

Kaip jau yra žinoma, atei
nančią žiemą Golden Star kliu
bas turės 2 basket Bali jauktu. 
Ar tai ne garbė Roscdando lie
tuviams, kad jų vaikai susiėję 
gražiai bovijas svetainėj. Tada 
tėvams nerupi, kur jų vaikai, 
—nes jie žino, kad su jais nie
ko blogo neatsitiks. Vaikai ne 
ant kampo kur stovi, bet sve
tainėj po priežiūra senesnių 
žmonių. Todėl nepamirškite ry
toj ateiti Strumilos salėn. Lin
ksmai laiką praleisime ir pa- 
remsime jaunuolius.

A. Narbutas;

So. Maplewood Avė. į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. bažny- 
čiaą, o iš 
kapines, 
ryto.

Gyveno
Ciceroje, adresu 1440 So. 4S-th 
Avė. Laidotuvėmis rūpinasi ve- 
lionies duktė.—Rep.

ten į šv. Kazimiero 
Kūną išlydės 8 vai.

Domininkas Kubilius

i

Cicero

Mirė Domininkas Kubilius, 56 
metų amžiaus. Sirgo trumpą 
laiką. Mirė širdies liga.

Laidotuvės bus pirmadieny j 
spalių 15 dieną, iš namų 4118

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos banka?

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS š{ SEZONĄ
PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKĖS 
CHICAGO & No. WESTERN 
ROCK ISLAND TREKĖS 
PRODUCE TERMINAL

21 ST. IR ARCHER AVĖ.
R. R. CLINTON & KIN&IE 

TAYLOR IR CLARK GT.
27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

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

Universal State Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mano. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusi! tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
• • • 4 . •

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

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

pirmadie-

Pataisymai dėl

A’

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 
vieton kitų miestų pirkėjams.

Nei Jokio Gerkle# Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

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

N0RTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir 
GAZO PEČIŲ

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

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 užsisenS- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubolius, 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi
ni mo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai
Jums gali būt grą
žinta svoikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilahkykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

imkite elevatorių Iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarys 6U0,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
piet. PanedėlyJ. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto ik1 n valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tame name

suirę vyrai

puikūs, jie suteikia 
tikro smagumo.99

Geno SarasoD, Amerikos Golfo Žvaigžde

Puikiausias tabakas—“It’s Toasted”— plačiai
1 '

supjaustytas—nei jokiu dulkių—visi nešva
rumai prašalinti—kvapsnys pagerintas

© 1928, The American Tobacco Co.. Manufncturers

It’s toasted
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Marąuette Park

Kensington
laido-

pagraous

Didelis Atidarimas

kaip

B. KORSAK, Gen. Mgr,

overkautai musų di
džiąjam atidarymui

Dykai Dovanos Dykai Dovanos

R-13 
R-47 
R 48 
R-46

$220.00 
$135.00. 
$135.00. 
$126.00

Model
Model
Model
Model

DUOKIT 
PATAISYT

sumokės per 
jam leidžia-

Reiškia,

Išpardavimo kaina 
Išpardavimo kaina 
Išpardavinto kaina 
Išpardavimo kaina

ypatos, kurios yra tinkamos at
likti užduotį atsakančiai SLA. 
ir kuopos labui.

Reikia pasakyti, kad daugelis 
nariu turi blogą paprotį nesi
lankyti j susirinkimus, ypatin
gai, nominacijoms ir balsavi
mui kuopos valdybos. Jus neno-

Specialiai siutai ir

antrus 6 mėnesius 
po 3 dol. sa- 

Narys sumokės į metus

Kiekvienas setas 
didelės pajėgos, labai

MILWAUKEE AVĖ., PRIE CHICAGO AVĖ

MORRIS CLOTHING 
COMPANY

Didžiausias Pasaulyje Rudeninis Išpardavimas

2118-20-22 S. State St.
Telephones: Victory 2454-55-56 

CHICAGO, ILL.SYKĮ KOSTUMERIS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Electrical and Radio Engineering 
Laboratories Ine.

6819 So. Western Avė., Chicago, III.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet

Milivaukee Avė. Puikiausia 
Drabužių Sankrova

Nebeatideliok jau nė vienai minu
tei! Pašaukit mus VICTORY 2454 
ar LAWNI)ALE 2454 ir mes pasių
sime į jūsų namus apšildymo eksper
tą patogiu jums laiku. Jis apsvarstys 
su jumis visas apšildymo problemas ir 
be jokių pareigų iš jūsų pusės.

RUT
MATltt įpilt*

Kuppenhiemer 
Siutai ir Overkautai 
Nėra puikesnių už 
juos, kai dėl mate
rijos ir stailo

$39.50

kuris iš narių beišgyvens 25 
metus, kad jisai galėtų sumo
kėti $105?

Antrasis skyrius sumokės per 
25 metus $210, o jam leidžia
ma paimti $336. Reiškia, $126 
nedatekliaus.

4606-08 W. 22nd St
Phones: Lavvndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL.VISUOMET KOSTUMERIS

Publika tokiu dideliu entuziazmu pasitiko naujus B &.J Elect
rical and Radio Laboratories Radio Setus, kad net seni radio ve
teranai liko nustebinti. Ir ne stebėtina, nes tai yra nepaprastai 
gražus radio setai; padaryti tarsi didžiausi pasaulio artistai ir 
skulptoriai butų nustatę harmoniją kiekvienos linijos, kiekvieno 
išlenkimo, visą šią turtingą akį traukiančią grožę.

Nustebinęs visą muzikalinį pasaulį ir radio ekspertus savo 
didele pajėga, savo pastebėtinu tonu ir lengvumu pagavimo sto
čių, šis setas yra pilnai eletrikinis setas, vienas tik iš kelių, ko
kie dabar yra markete. Operuoja visiškai be .jokių baterijų — tik 
prijungk prie arčiausio elektros šokėto.

Šis modelis yra puikiausias pavyzdys Renaisance periodo, pa
darytas iš banguoto, senovinio baigimo, riešuto medžio, šis radio 
laimėjo pirmenybę visuose inžinieriniuose bandymuose ir apie dvi
dešimt muzikantų ir oratorių jį išrinko iš tarpo geriausių pasaulio 
radio setų, kaipo geriausį radio, labiausia patikusį jų ausiai.

B & J Electrical and Radio Engineering Laboratories setai, 
1929 modelio visi yra vieno “dial”, pilnai A. C. elektrikiniai. Tie 

‘: Povver Speaker, ar Magnetic Cone 
B & J Electrical and Radio Engineering Labo-

$7.50
$1.50 

skausmo

Jei jums tai patogu, ateikite patys, pamatykite musų gražius šioruimius 
ir mes parod'ysime jums boilerį ir radiatorius, kurie geriausia atsako jūsų 
ypatingiems reikalavimams.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų, kurias gali
ma pirkti už nepaprastai žemą kainą. Jūsų reikalavimai plumbingo ir apšil
dymo reikaluose gali būti patenkinti tuoj aus. Musų obalsis yra: “KAINA, 
KOKYBĖ ir PATARNAVIMAS” ir mes pilnai to obalsio prisilaikome. 
Duokite mums progos tai jums įrodyti!

rite, kad kelios ypatos diktuotų 
kuopai taip, kaip jos nori. Na
riai privalo atminti, kad tokie 
dalykai neneša kuopai naudos. 
Pasižymėkite dieną savo kalen
doriuje ateinanti mitingą ir 
dalyvaukite visi jame.

—Pr. Druktainis, kuopos rašt.

yra gražiausias šmotas rakandų, kuris papuoš jūsų namą. Jie yra 
jautrus,, lengvi operuoti ir lengvai pagauna Hile kurią stotį.

Lengvi išmokėjimai. Priimsjme jūsų seną radio setą.

Ateinančią Savaitę
Oro Biuras praneša, kad vakarinėse valstijose jau sninga ir kad į Chi

cago ateina didelė šalčio banga. Ji jau bus čia pirm negu šis skelbimas bus 
išspausdintas. Todėl nesiduokite, kad šaltis jus užkluptų be vėliausio tobu
lumo patogaus šildytuvo. Jūsų pareiga linkui savo šeimynos ir savęs paties 
įsitaisyti visus patogumus ir smagumus moderninio karštu vandeniu ar ga
ru namų apšildymo. <

Vargas su nešiojimu anglių j jūsų flatą ir neparankumas neužtektinai 
apšildančio namą jūsų seno pečiaus šiais laikais yra jau pasenusi istorija. 
Gerai suplanuotą ir įvestą šildymo sistemą dabar galima įsigyti su mažu 
įmokėjimu ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Finansų rašt. Pr. Mikolaitis 
pradeda laiškus skaityti iš 
SLA. Pildomosios Tarybos. Pir
mam laiške pranešama, kad 
naujų aplikantų pinigus apturė
jo, o aplikacijų dar negavo. 
Antram laiške buvo pąkvieti- 

| mas kuopos valdybai, kad su
taisytų kuopos istoriją. Abu 
laiškai tapo priimti vienbalsiai. 
Kitas laiškais buvo skaitytas iš 
27 kuopos—atsišaukimas į kuo
pas ir į SLA. narius dėl virš- 
minėtos kuopos nario A. Ukai- 
nio pagelbos. Laiškas liko pri
imtas, o svarstymas atidėtas 
ant tol i aus. I

Susirinkime prisirašė keturi 
nauji kandidatai į SLA. 260 
kuopą, būtent, Petrė Gramailie- 
nė, Jonas Bartkus ir Adelina 
Bartkus, Fėlix Siratovich ir 
du persikėlė iš kitų kuopų, bū
tent, šie: K. Krasnauskas ir 
Elzbieta Kunčienė; visi pavyz
dingi veiklus tarpe visuomenės.

Musų 260 kuopa, nors ir po
vai, bet auga gana gražiai be
veik kas mėnesį. Organizatoriai 
nieko gero nepadaro dėl savęs, 
tik turi pakelti visokių nesma
gumų. Bet tas, kas prisirašo 
prie SLA., turi sau /fabai dide
lės naudos ir gali pasididžiuoti, 
kad yra miljoninės draugijos 
narys.

šeimyniško išvažiavimo komi- 
ija pranešė, kad išvažiavimas 

įvyko rugpiučio 19 d. Beverly 
Mills miške. Kadangi-diena pa
sitaikė labai graži, tai ir išva
žiavimas pavyko puikiai. Pub
likos privažiavo ^ana daug ir į 
visi smagiai linksminos iki vė
lumos, o' ypač marąuetticčiai. 
Gryno pelno liko $40.00. Ren
gėjai taria širdingą ačiū pub
likai už atsilankymą ir parėmi
mą musų kuopos ir ypač drau
gui Jonui Kunčiui, kuris paau
kavo šaltkošės ir sodo. \

Naujuose reikaluose tapo iš
rinkta biznio komisija, kurią 
sudaro šie nariai: K. J. Mačiu-

SLA. 260 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą spalių 7 d. 2 
vai. po pietų. K. J. Mačiuko 
svetainėj, 2436 W. 59tb St. Su
sirinkimą atidarė pirm. Jurgis 
Gribas. Rašt. Pr. Druktainis 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo. Protokolau priim
tas kaip skaitytas.

Narių atsilankė vidutiniai. 
Kaip ir visuomet, 260 kuopos 
susirinkimai esti draugiški, be 
ginčų ir kitokių mažiausių ne
susipratimų. Visi tarimai ir 
raportai eina sklandžiai. Prieina 
prie laiškų skaitymo.

kas, Pi’. Pupinas, Jurgis Gribas, 
Bill Ružgis ir Pr. Mikolaitis.

Tolinus pirmininkas pranešė 
ir kvietė, kad visi nariai kitą 
mitingą atsilankytų lapkričio 4 
d., 2 vai. po piet, o bus nomi
nacija kuopos valdybos kitiems 
metams ir patarė nominuoti

C setas, kaina $350.00, 
C. setas, kaina $225.00
C setas, kaina 225.00, 

C setas, kaina $210.00

Didelis
Metinis Balius

įvyks Spalio 14, 1928 m
Rengiamas Dr-atės Saldžiausios 

Viešpaties Jėzaus širdies 
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St.
įžanga 5Oc ypatai Pradžia 6:30 v.v 

Kviečiame visus atsilankyti, links 
mai laiką praleisti. Nauji nariai, 
kurie atsilankys j balių bus priima
mi veltui.

KOMITETAS, 2 d. spalių “Naujienų 
<je tilpo žinutė iš Kensingtono 
apie dviejų kliubų susivieniji
mą, būtent: Lietuvių Politiško 
ir Pašalpos Kliubo ir Lithuanian 

i Improvement and Benefit Club.
Kad tiedu kliubai susivienijo, 
yra labai geras dalykas; turė- 

■ tų visos pašalpinės draugijos 
' ■ susivienyti, ir tada butų galima 

j sutaupinti daug išlaidų ir laiko.
Ir kiekvienas supranta, kad ge- 

’ riau priklausyti vienai draugi
jai, negu trijoms-keturioms.

Bet pamatas turėtų būti pa
dėtas, kuris galėtų užtikrinti 
nariui ligoje pašalpą ir pomir
tinę, kad neliktų nariai suvilti 
ir apgauti, taip kaip dabar kad 

į pasitaiko, žmonės mokėjo per 
tiek metų ir daugelis jau pase
no, kitur jų nebepriima, o jų 
draugija subankrutino, nebėra 
pinigų pašelpai išmokėti, nėi 

Į pomirtinei; ir per tiek 
' sumokėti pinigai žuvo.
taip atsitiko? Todėl, kad nebu
vo apskaitliuotos įplaukos ir iš
laidos.

Minėtų kliubų susivienijimo 
paduotos įplaukos ir išlaidos ne
užtikrina narių ateities. Pavyz
džiui, pirmame skyriuje nariai 
mokės mėnesinių mokesčių po 
35c. Pašalpos gaus sirgdami po 
6 dolerius savaitėje per 6 mė
nesius 
iki vienų metų 
va i tėję 
$1.20, ir jeigu narys sirgtų tik
tai vieną savaitę į metus įr pa
imtų 6 dol. pašalpos, tai tokis 
narys paimtų iš draugijos vie
ną dol. ir 80 centų daugiau, ne 
kad jisai butų sumokėjęs. Tai 
iš kur draugija jam galės da-

I mokėti $1.80?
Daleiskime, kad mes paskir- 

. sime kiekvienam nariui gyven
ti 25 metus, ir narys per 25 
metus mokėdamas po 35 centus 

1 į mėnesi sumokės $105 ir jeigu 
tokis narys išsirgtų metus lai
ko, jisai išimtų iš draugijos 
$216. Tai iš kur draugija jam 

i atmokės $111 daugiau, negu 
narys galėjo sumokėti per 25 
metus? Mes neužmirškime ir tą, 
kad prie tų dviejų kliubų jau
nuolių visai nėra. Daugelis na
rių jau yra perėję 30 metų, o 

Jau yra ne mažai ir tokių, ku
rie siekia netoli 50 metų. Tai

Trečias skyrius 
25 metus $300, < 
ma paimti net $132 
$132 nedatekliaus.

žinoma, čia gal ne vienas pa
sakys, kad tiktai retas narys 
teišsirgs metus laiko. Bet mes 
nepamirškime ir to, jei narys 
užsimokėjęs už vienus metus, 
išsirgtų 10 savaičių, jam bus 
išmokėta $60 (pirmo skyriaus). 
Reiškia, tokis narys išims iš 
draugijos savo mokestis iš anks
to už 11 metų su viršum. O to
kių gali būti ne mažai.

setai yra įbudavoti gražiame kabinete, su Dynamic
Speaker. Tai yra pilnai apgaubti setai. B Še J 
ratories gvarantuoja šiuos setus vieniems metams nuo elektrikinių ar mechaninių trukumų

Iš pardavimo kaina

Broadway ir Wilson
Bros. Marškiniai vė- f

liausi Patternai
Specialiai

$1.95

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.60 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos už

Garantuotas
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą

Gan X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Toliau sakoma, kad nariai 
mokės po 25 c. į metus užlaiky
mui draugijos. Gražiai skamba, 
ar ne? Daleiskime, kad draugi
ja turės 200 narių ir metams 
sumokės $50. O juk aiškiai ži
noma, kad draugijos metinės iš
laidos visada bus didesnes, ne
gu $50. Gi dar sakoma, kad 
iš tų pinigų mirusiam draugi- 

metų I j°s nariui bus nupirktas vaini- 
Kodcl kas už $15. Ir kadangi nariai 

jau nebejauni, tai galima tikė
tis, kad gali iš dviejų šimtų na
rių mirti po 4 į metus. Iš kur 
paimti tuos pinigus vainikams?

Dar toliau sakoma, jogei 
kiekvienas narys mokės po $2 į 
metus- į pomirtinės fondą, ir 
gaus pomirtinės $200. čia tik
tai reikia įsivaizduoti: už du 
doleriu į metus narys gaus po
mirtinės $200. Reiškia, narys 
turės priklausyti draugijai per 
100 metų, kol jis galės užtikrin
ti sau $200 pomirtinės. Delei 
to gal ne vienas pasakys: kodėl 
pirmiau mokėjome po 25c. į 
mėnesį, po 35c., kitose draugi
jose buvo mokama ir po 50 c. 
ir gaudavome po 5 dol. savaitėj 
pašalpos ir 50 dol. pomirtinės. 
Taip, tiek. Bet tokios draugijos 
jau ir bankrutijo. Todėl, kada 
dabar yra daroma kliubų susi
vienijimo konstitucija, ją ir rei
kėtų padaryti tokią, kad na
riams butų užtikrinta pašalpa ir 
pomirtinė. —Dėdė.

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

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 

//y • trumpą laiką. Mes mo- 
fkiname dienoms ir va- 

karais, šauk arba ra- 
šyk (lel knygos.

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

Tel. Randolph 2748
JOS. F. KASNICKA principalas

* Pirkit sau šildytuvą už .4^ urmo kainą.
CL*1X Lengvi išmokėjimai, jei 

norima.
FZSv PEOPLES PLUMBINGJSfJ & HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis i 
sekimas nau-J 
jų išrad i m ųl 

pa v e i k s 1 ųl 
traukime ūžti I 
krina jums ge-B 
rą darbą. 1
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto- . 
grafuoti namus 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

24 mėnesiai išmokėjimui
Atsiminkit, kad jus galite išsimokėti 
H“ M mėnesių. Neužmirškit, kad mu- 

'SOfOtfffC./(SM apšildymo sistemos yra pritaiky- 
tos minkštiems anglims, kuriuos ga
lima pirkti už žemiausią kainą.

Reumatizmas
Sausgelč

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,“ augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

6ur£yXS
Nlght and Momlng to kcep 
thctn Clean, Clear and Healthy 

VVrite for Free "Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Maria* C*.. Dapt H. S^9 B. Okio St.. Chieatfa
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TARPTAUTINE INTRIGA
.. I   —— ■

Asosiacija, pašalindama jį iš savo tarpo, kadangi ji su
rado, jogei korespondentas “tūleriopai nusikalto laik-
raštininkų profesijos etikai”.

Anglijos liberalų dienraštis “The Manchester Guar
dian” sako, kad tas neva dokumento “išvogimas” buvęs 
Hearsto reporterio atliktas su žinia Philippe Berthelot, 
Francijos užsienių reikalų ministerijos žvalgybos virši
ninko. Taigi Francijos valdžia nubaudė reporterį iš
trėmimu tik dėl svieto akių. Tikrumoje Paryžius no
rėjo, kad laivynų sutarties paslaptis išeitų aikštėn, nes 
jam rupi supykdinti anglus su Amerika.

Be Anglijos ir Amerikos susitaikymo, mat, yra ne
galimas pasaulio nusiginklavimas. Francija yra prie
šinga nusiginklavimui, todėl ji šias dvi valdžias sten
giasi sukiršinti. 'Ir Hearstas, kuris stoja už akyplėšiš- 
ką imperializmą, pučia su Paryžiaus diplomatais į vieną 
dūdą.

“{KRĖTĖ KOMUNIZMO” 
i

Lietuvos laikraščiuose randame žinią apie ekzeku- 
ciją rykštėmis, kuri buvusi padaryta trims šimtams val
stiečių sovietų sąjungos Votiakų apygardoje. Žinia 
skamba taip:

“Visos SSSR laikraščių redaktorių suvažiavime 
žinomas komunistas Molotovas patvirtino žinias, 
kad ties Iževskio fabriku, Votiakų apygardoj, tu
rėjusi vietos baisi smurto ekzekucija — vietinė val
džia rykštėmis išplakė 300 valstiečių.

“Pirma valstiečius plakė ties mokykla, paskui 
prie gaisrinės. Tie, kurie geruoju neatėjo, buvo at
vesti ir išplakti. Daugumas plakamųjų nesipriešino, 
ir, bijodami didesnių bausmių, patys guldavos ir 
duodavosi plakti.

“Užsienių spauda dėl to pažymi, kad komunis
tai ir fašistai vieni iš kitų mokosi valdymo metodų: 
kominternas buvęs pavyzdžiu komunistų tarybai, o 
fašistų fasces-rykštės — komunistų ekzekucijoms.” 
Bolševikai turbut mano, kad “įkrėsdami komuniz

mo” votiakams, jie greičiaus juos “apšvies”, negu skelb
dami Lenino tezius.

PASIGENDA SEIMO

Šią vasarą lankęsis Lietuvoje kun. Pakalnis vieno, 
amerikiečių laikraščio atstovui pareiškė, kad Lietuvoje 
esąs jaučiamas Seimo trukumas: Girdi:

“Gražios yra karo muziejaus iškilmės, gražu 
pasižiūrėti į kariuomenę, į beaugančią jaunuome
nę — imti ir užsisvajoti. Tik prisiminus, kad visgi 
nėra to, kas turėtų būti, darosi kaž kaip skaudu. 
Žinoma — užsieny visur daro nekokio įspūdžio, kad 
Lietuvoje nėra Seimo.”

x Bet Lietuvos valdžia, matyt, visai ir negalvoja apie 
seimo šaukimą. Laikraščio “Segodnia” bendradarbis, 
turėjęs pasikalbėjimą su ministeriu Tubeliu, rašo:

“ Ministeriu pirmininko pavaduotojas nurodė, 
kad jis asmeniškai skaito neproduktingu darbą to
kios skaitlingos sudėtimi įstaigos, kokia yra Seimas, 
dažnai nukrypstantis nuo jstatymdavybės darbo po
litikavimo darban.”
Tarytum, tie ponai, ką Seimą išvaikė, nepolitikauja!
Senas tai yra argumentas. Kitąsyk, dar kai caras 

valdė didžiąją, tamsiąją Rusiją, tai caro ministeriai 
nuolatos kaltindavo Valstybės Durną, kad ji užsiimanti 
“politika”, o ne “produktingu darbu”. Ir Rusijos Durnos
(seimai) viena po kitos būdavo išvaikomos. Kai ir vai-

Nemažą sensaciją tarptautinėje spaudoje padarė Tas karalius,
Hearsto laikraščiai, paskelbdami slapto anglų-francuzų 
susitarimo turinį. Tas susitarimas, kaip žinoma, liečia- 
karo laivynus ir girdai apie jį nepaprastai suerzino ki
tų šalių valdžias, ypatingai Jungtinių Valstijų.

Šiomis dienomis telegramose iš Paryžiaus buvo 
pranešta, kad Francijos valdžia nutarė ištremti Hearsto 
reporterį, p. Horaną, už tai, kad jisai tą paslaptį iš
vogęs. Užvakar atėjo žinia, kad Hearsto paryžiškį 
korespondentą nubaudė ir Anglijos-Amerikos Spaudos

Užsisakymo kaina!
Chicago je — paltu:

Metams ....................
Pusei metų ....i. ...........—
Trims mlnesiams 
Dviem mėnesiam —
Vienam mėnesiui  ------—.

$8.00
4.00 
2.50 
1.50

.75

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija-------------------------8c
Savaitei--------- ---------------------- 18c
Minėsiu! ~.............  75c

Suvienytose Valstijose, ne .Chicago
je, paltu:

Metamf T„------------- -------  $7.00
Pusei metų............— 8.50
Trims mėnesiams ________ — 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui_________- .15

Lietuvon ir kitur uisieuluose 
[Atpiginta]:

Metams $8.00
Pusei metų------ ■ ------ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti .palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
,—rrrr'~A--..u”r-. ■■■ . ...

kymai nepagelbėjo, tai caras savo dekretu pakeitė kon
stituciją ir ministeriai jgijo galią patys, be “politikuo
jančios” Dūmos, rašyti kraštui įstatymus. Kur, paga
liau, caras su ministeriais ir su savo “nepolitikiškais” 
patarėjais (a la Rasputin) nuvedė matušką Rasėją — 
visi žinome.

Iš praeities reikia mokytis, ir jeigu Lietuva nori 
eiti priekyn, o ne atgal, tai be Seimo ji negali apseiti.

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO AL
BANIJOS DESPOTĄ

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
iš Maskvos pranešama, jogei 
sovietų Rusijos valdžia pripaži
no naują Albanijos karalių Zo- 
gu.

kaip žinoma,
yra Mussolinio įnagis. Italų 
sargyba saugoja jo rumus ir 
lydi jį gatvėmis, kad kas nors 
jo nenužudytų. Zogu įsilipo į 
karaliaus sostą smurto Iželiu.

Taigi dar kartą pasirodo, su 
kuo Maskva draugauja.

ATSISTATYDINO SMETONOS 
MINISTERIS

“Elta” praneša, kad susisie
kimo ministeris inž. Čiurlionis 
įteikė prezidentui Smetonai re
zignaciją, kuri tapo priimta.

Kai seimo nėra, tai Smetona 
ką nori, tą skiria ministeriu. 
Bet kodėl jie taip dažnai rezig
nuoja? 9

AR KATALIKAI LIETUVOJE 
PERSEKIOJAMI?

Brooklyno “Garsui” neseniai 
pagrįžęs iš Lietuvos kunigas 
Pakalnis (buvęs chicagietis), 
paklaustas, kaip jaučiasi liaudi
ninkai ir kitos kairiosios parti
jos, davė tokį interview:

“Su jais arčiau neteko kal
bėtis. Kiek girdėjau — jų 
viršūnės patenkintos.

“Kuomi ? .h ,i
“Sakoma — tautininkai tą 

padarę, ką liaudininkai norė
jo padaryti.

“Būtent
“Kad ir mokyklų klausimu, 

katalikų jaunuomenes varžy
mu”.

Kun. Pakalnio nuomonė, va
dinasi, yra tokia, kad Lietuvos 
tautininkų valdžia spaudžia ka
talikų mokyklas ir varžo katali
kų jaunuomenę—taip, kaip no
rėję daryti liaudininkai.

Jeigu tai tiesa, tai didelę 
kvailystę padarė krikščionys 
demokratai, remdami pervers
mą ir siūlydami tautininkams 
besąlygią paramą. Bet Lietuvos 
liaudininkai sako visai ką kita. 
Jie nei tik nesidžiaugia tauti
ninkų politika, bet tvirtina, kad 
dabartinė valdžia labiau tenki
na klerikalų norus, negu patys 
krikdemai drįso tai daryti, bū
dami valdžioje. “Lietuvos ži
nios”, pavyzdžiui, besiginčyda- 
mos su krikščionišku “Rytu”, 
pareiškia:

“didumoje tautininkų darbai 
kultūros srityje, išėmus ‘ži
burio gimnazijoms pašalpų 
nutraukimą (?), labai tenki
na (“Rytą”), nes jie padaro 
net daugiau, negu krikš. dem. 
kad yra padarę.”

KLERIKALAI BANKRUTIJA

Į graudžius (ir nenuoširdžius) 
krikščionių demokratų nusi
skundimus, kad tautininkų val
džia juos “persekioja”, “Lietu
vos Aidas” atsako, kad jokio 
persekiojimo nėra, tik pačios 
krikščionių organizacijos bank- 
rotuoja. »

“Mes galime konstatuoti”, 
sako oficiozas savo 19.5 num., 
“kad ekonominė ne katalikų, 
bet politinės ūkininkų sąjun
gos organizacija, laiku vals
tybes pinigais ir Įvairiomis 
privilegijomis gausiai šelpta, 
šiandie yra prilipusi liepto 
galą, susilaukusi apie 2-tą mi-
lionų litų gryno nuostolio, iš

I
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MARGUMYNAI

vyriausybės jokio smūgio nė
ra sulaukusi. Bet vyriausybė, 
neturėdama teisūs valstybes 
pinigus mesti į tokią ekono
minę organizaciją, kuri tik 
gryną nuostolį neša, kaip rim
tas kreditorius atsisakė, ir 
negalėjo neatsisakyti, su- 
bankrutijusį klijentą šelpti. 
Ar tai yra ekonomines kata
likų organizacijos smaugi
mas? Tai yra tik valstybės 
lėšų saugojimas nuo tikros
prapulties. Ir gėda darosi, 
kada katalikų bažnyčios var
du norima reikalauti mesti 
visuomenės pinigus į tikrą 
balą. Juk negali būti pasiti
kėjimo organizacija, kuri, tu
rėjusi geriausias veikimo są
lygas, yra prisidirbusi milio- 
ninių nuostolių.”
Taigi, nors ir valstybės pa

šalpomis remiama, klerikalų 
Ūkininkų Sąjunga taip įklimpo 
į balą, kad jų nė išgelbėti ne
begalima.

MELŲ FABRIKAS

GAIDŽIO POZICIJA '

I Brooklyno “raudonasis” or- 
Iganas savo editoriale sako:

“Socialistai ministeriai, na
riai kunigo Seipelio valdžios 
(Austrijoje. “N.” Red.), nei 
lupų neatvėrė prieš areštus 
komunistinių atstovų. Tie 
areštai, matyt, buvo padarytį 
su social-ministerių žinia ir 
pritarimu.”
Tuo tarpu yra faktas, kad nė 

vieno socialisto dabartinėje 
Austrijos valdžioje nėra. Sei
pelio valdžia susideda iš “krikš
čionių” ir kitokių buržuazinių 
partijų atstovų.

“Social-ministeriai” todėl yra 
grynas raudonojo melų fabriko 
produktas.

Į “Naujienų” nurodymą, jo
gei brooklyniškis tautininkų 
laikraštis niekus pasakoja, kuo
met jisai tvirtina, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia griaujanti kle
rikalizmą, tas laikraštis atsako:

“Griežtai... pasmerkti gai
dį, kad jis ryte peranksti gie
da ir miegoti neduoda, ir rei
kalauti j Į paplauti, yra nevi
sai protinga pozicija.”

Gal būt. Bet mes Brooklyno 
gaidžio (su smetonuota skiau- 
ture) pjauti ir nesirengiame. 
Tegu jis sau gieda! Tik iš to, 
kad jisai gieda užsimerkęs, mes 
nusprendžiame, kad jisai labai 
mandras.
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NAMŲ SAVININKAMS ŽINOTINAI

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

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

flat paint.

SAMUEL HELMAN
1421 So. Halsted Street, Tel. CanaI 5063

Laktos keliaujantiems paukš
čiams. Anglijoj susikūrė ka
rališka draugija, kuri rūpinasi 
apsaugojimu laukinių paukščių, 
žiemai besiartinant, šimtai tū
kstančių paukščių lekia į šil
tesnius kraštus. Lekia jie per 
juras.* Kelionėj daugelis jų 
pavargsta ir ieško vietos, kur 
nutūpti. Juroj, kaip žinia, yra 
žibinės (lighthouses), kurios 
saugoja laivus nuo pavojaus. 
Pamatę šviesą, tūkstančiai pau
kščių ir lekia prie žibinių. Bet 
kadangi ten paprastai nėra vie
tos kur nutūpti, tai paukščiai 
skrajoja aplinkui ir šimtai jų 
krinta į vandenį.

Olandų gamtininkui Thijsse 
atėjo mintis į galvą apsaugoti 
paukščius nuo žuvimo. Per tre
jetą metų jis darė Įvairius ban
dymus ir surado, kad apšvies
tos laktos ypač pritraukia pau
kščius. Anglų draugija kreipė
si į Thijsse, prašydama patari
mų. Padarinyj trijose žibinėse 
tapo padarytos keliaujantiems 
paukščiams laktos. Pasėkos pa
sirodė kuopuikiausios. Privargę 
paukščiai noriai tupi į laktas, 
ir ačiū tam labai mažas jų 
nuošimtis težūna juroj. y

Aukščiausias pasaulyj žmo
gus. Tom Earl, chicagietis, sa
koma, yra aukščiausias žmogus 
pasaulyj. Jis yra 8 pėdų 7 co
lių aukščio.

Vienok praeityj yra buvę ir 
aukštesnių žmonių. Pavyzdžiui, 
airis O’Brien buvo 8 pėdų 8 
colių. Jis butų' išaugęs ir dar 
didesnis, jeigu belaikinė mirtis 
nebūtų pakirtusi jo gyvastį. 
O’Brien mirė visai jaunas —vos 
sulaukęs 22 metų amžiaus.

Drėgninusi vieta. Drėgninusi 
vieta pasaulyj gal yra Meksi
kos provincija Chiapas. Per 
metus ten iškrinta apie 192 co
liu drėgmenų. Lietingas sezo
nas ten tęsiasi šešis mėnesius. 
Per tą laiką lija beveik kas
dieną. Po to užstoja taip va
dinamas šešių mėnesių “sausas” 
sezonas. Apie jo sausumą ga
lima spręsti iš to, jog maž
daug pusę laiko lietus lija.

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

GYVENIMAS
Mlneainia žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei meto----------------- $1
Kopija . ........................— 10c

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

Dr. F. d’Herelle Amerikoj. 
Yale universitetas paskelbė, jog 
šiais metais savo profesorių 
tarpe jis turės paskilbusį Fran
cijos mokslininką, Dr. F. d’He
relle.

Priąš porą metų Dr. d’He
relle mokslo pasaulyj padare 
tikrą sensaciją, kuomet jis su
rado bakteriologus, t. y. mažy
čius gyvius, kurie naikina mik
robus. Dr. d’Herelle yra vienas 
žymiausių pasaulio bakteriolo
gą. ♦ * ♦

Karakulio kailiukų importas. 
Bėgiu vienų metų Amerika im
portavo iš Kinijos $30,000,000 
vertės' karakulio kailiukų.

Karakulinės avys auga aukš
tose Kinijos vietose, kur yra 
atatinkamas klimatas ir mais
tas. - Tos rųšies avių Amerikoj 
kol kas dar nebandoma augin
ti, nors tyrimai rodo, jog kai 
kuriose vietose tatai butų ga
lima daryti. 

♦ * ♦
Noreikai ir negrai. Prof. J. 

B. S. Haldane, paskilbęs anglų 
mokslininkas, sako, jog nordi- 
kai (Šiaurines Europos gyven-

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu

AQUITANIA
Gruodžio (December) 5-tą dieną

iš New Yorko stačiai j Cherbourgą, 
o iš ten gelžkeliu j Kauna

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra
leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunjrrd Unijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis

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

1 - T 1 1 ” . ............... 1 '■ ........................

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA T..... Gruodžio 14, Sausio 4
MAŪRETANIA .... Sausio 1'1, Vasario 16 
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

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

Jūsų Dalis Gerbūvio

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Chicago, III.
Biržos Bankas

gali būti nuolatos didinama 
investuojant j 

SAUGIUS 
Pirmus morgičius

jus galite juos pirkti ilgalaikiam 
išmokėjimui

CENTRAKKS," BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

Pirmo Morgičiaus Auksinius Bonus 
Kai mes juos priimam parduoti, jie pirm 

visko turi būti 
Absoliučiai SAUGUS 

Jie neša 6%

BANK

šeštadienis, spalių 13, 1928 -- - - — -4  - - - - - -
tojai) ir negrai labiausia pasi
duoda alkoholio įtakai. Jie ne
gali save sukontroliuoti ir pa
siduoda girtavimui. Tuo atžvil
giu lotynai kur kas aukščiau 
stovi. Pavyzdžiui, franeuzai 
mėgsta išsigerti, bet jie nie
kuomet nepasigeria taip, kaip 
norvegai, švedai arba olandai. 
Jie žino saiką, t. y. žino, kada 
sustoti.

♦ * ♦

žmogžudžio meiliškas laiškas. 
Prieš porą matų buvo nugala
bytas Landru, paskilbęs mote
rų žudytojas. Jo profesija bu
vo—vilioti iš moterų pinigus, o 
paskui jas žudyti. Viso jis nu
žudė dvyliką moterų. Papras
tai jis darydavo taip: už ves- . 
davo su apysene moterimi ro
maną ir išviliodavo iš jo& pini
gus. Kada moteris pinigų ne
beturėdavo, tai jis pakviesdavo 
ją į savo vilą ir ten ją nužu
dydavo.

šiomis dienomis Paryžiuj iš 
licitacijos buvo parduotas vie
nas Landru meiliškas laiškas. 
Laiškas' parduota už 33 centus.

—K.
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

J

Bridgeportas

P-ni Gugienė 
sugrįžo

P-ni Gugienė buvo išvykusi 
į rytines valstijas laidotuvėms 
sdseM p-les Precevičiubės 
(\Vaterbury, Conn.). Pereitą 
trečiadienį p-ni Gugienė sugrį
žo Chicagon.— Reporteris.

Marųuette Park

P^nas Julius Lulevičius (Hal- 
sted ir 31 St.), graborius ir 
balzamuotoj as, rengiasi greitu 
laiku atidaryti laidotuvių įstai
gų. P-nas Lulevičius buvo gra
borius Kenoshoje, Wis.—Rep.

yra sunku pasiekti mokslų, 
taip buvo sunku ir Dr. A. GUs- 
senui. Nežiūrint betgi visų 
klinčių, su kuriomis turėjo susi
durti p. Gussen, jis pasiekė sa
vo tikslo. Linkėtina jam gero 
pasisekimo, o publikai gero pa
tarnavimo. . i .

1 . ll ■ <

Proletmenas
North Side

Apvaikščios 20 metų jubilėjų

Ularninke, spalių 9 d., Chica
gos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas į- 
vyko Masonic Temple svetainė
je, 1547 N. Leavitt 
susirinkime priimta 
nariai į Draugijų.

Finansų komisija 
porte pranešė, kad

st. Šiame 
du nauji

B. and J. radio setų mekaniz- 
mas pilnai garantuotas, pada
rytas sulyg vėliausiais išradi
mais ir vėliausia mada. Setų 
kainos eina nuo $70 iki $500. 
Setai išrodo labai gražiai.

Jeigu kas nori išmainyti savo 
radio setus, tai gali ateiti pasi
tarti tuo reikalu čia. Jei kas 
turi senus setus ir nori pritai
kyti juos naujai madai, tai ir
gi čia gali rasti pagalbos.

Elektros prietaisai čia /par
duodami daugmenų kainomis 
(vvholesale price) kitoms krau
tuvėms.

P-nas Bartkus yra elektros 
inžinierius; patarimai elektros 
ir in|inierijos skyriuose sutei
kiama dykai. — Reporteris.

1929 ModeliaiKaip girdėt, tai Pirmyn cho
ras smarkiai rengiasi prie o- 

“IVm^MiŲ Namasl7, 
kurių žada pastatyti lapkričio 
4 d. Danų svetainėje, 1651 N. 
K ėdžio avė. Patartina visiems 
atsilankyti. Kiek man yra ži
noma, tai Pirmyn choras Chi- 
cagoje yra seniausias darbinin
kiškas choras. Stebėtinas tų 
dailės mylėtojų pasišventimas: 
neturėdami tam tikrų rėmėjų 
jie betgi gerai užsilaiko. 

♦ * ♦
Northsidėj yra statoma kele

tas nemažų trobesių, bet iš jų 
visų bus didžiausias tai 12-kos 
augštų bokštas, kuris statomas 
prie kertės North ir Mihvau- 
kee avės. —X. S.

Kuriuos matote ant Radio Parodos Coliseume, viskas kas 
naujausio ir geriausio gaunama pas BUDRIKĄ
Kainos žemos ir parduodama ant lengvų išmokėjimų. 

Dynamic Speakeriu kainos nužemintos po $25 ir aukšč

Marųuette Park
Town of Lake
Atvažiuoja Mindaugis

S3

TOWN OF LAKE.

B. and J. Electric Radio and 
Engineering Laboratories.

Pagaliau ir northsidiečiai su
silaukė lietuvio dentisto. Jis 
yra Dr. A. Gussen, kuris ati-

Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos 
apvaikščioti jubilėjų 
savo gyvavimo, kuris 
kovo 20 d., 1929 m.

$190
Radio f

-CIEĄN

OVEL.TY

M. Levy & Company
IneTel. j visus depart. Calumet 0642-0644*06452117 S. State St., arti 22 gatves

3417-21 So. Halsted Street Telefonas Boulevard 4705

Musų vieta užima visų blokų — geltonas 
mūrinis namas su didele iškaba ant viršaus 
namo.

tu^ už...... 513
No. 32 už pusę kainos.

Noveity Side Feed Scctional Boiler 
Mada in 23 in. Grate Size 
Mada in 30 in. Grate Size 
Mada in 40 ia. Grate Siae

Atwater Kent 40 uz < J
Atwater Kent 42 už < Į;
Atwater Kent 44 už
Atvvater Kent Speakeris < Į

Teko nugirsti, kad stambus 
lietuvis kontraktorius, gyvenus 
šioje apielinkėje, p. Velička, bu
vęs rastas pirm poros dienų 
be sąmonės sumuštas. Dar kaip 
vakar, esu, neatgavęs sąmonės. 
Aiškesnių žinių apie p. Velič
kos sveikatos padėtį nepavyko 
vakar gauti.—Reporteris.

savo ra- 
pev trečią 

bertainį Draugijos kapitalas 
paaugo 527 dol., o visas Drau
gijos turtas siekė $16,861.49.

Dabar 
Draugija 
rengiasi 
20 metų 
pripuola
Laike savo gyvavimo Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos yra daug sušelpusi 
savo narių ligoje, taipgi nema
žai yra prisidėjusi prie kultū
rinio darbo. Nežiūrint to, kad 
Draugija yra susitvėrusi North 
Sidėje, kaipo mažoj lietuvių ko
lonijoj, bet ji yra didžiausia 
pašaipi nė draugi ja Chicagoje, 
ir nėra abejonės, kad artimoj 
ateity daugelis mažų draugijų • • t » • Z'l I • J W • _ 1

Septintadienio vakare atva
žiuoja į čia “Mindaugis” su vi
su savo pusiau karališku dvaru 
ir sustos School Hali, 4758 S. 
Honore St. Pusė po septynių 
vakare prasidės lošimas. Publi
ka lošimo pasižiūrėjimui bus į- 
leidžiama už 75 centus ir bran- prisidės prie Chicagos Lictu- 
giau.—Rep. vių Draugijos Savitarpinės Pa

žinomą Larkin departmonti- 
nė krautuvė kampas 47th ir 
Ashland gatvių, perėjo į naujas 
rankas, būtent Goldblatt Bros., 
kurie turi 'didžiulę krautuvę 
prie Chicago ir Ashland avės.
Šiandien, spalių 13 d. bus dide-jdarė ofisą 1121 Mihvaukee av. 
lis atidarvmas. —r. Kaip kiekvienam darbo žmogui

šaipos, nes tik didžiulė draugi
ja tegali pilnai aprūpinti savo 
narius ligoje ir dirbti pasek
mingai kulturinj darbų.

Lietuvis Dentistas.

Flidami Western avenue, na
muose 6819 pamatysime ant 
lango raides B. and J., o lange 
įvairių elektrikinių įnagių.

Tai lietuvių inkorporuota 
biznio įstaiga, kurios prez. yra 
p. J. Bartkus, o vice prez. p. J. 
Milius.

Čia ne tik parduodama elek
trikiniai prietaisai. Svarbiau
sias įstaigos užsiėmimas —tai 
radio setų išdirbystė. šių setų 
ypatybe, kaip buvo aiškinta, 
esanti ta, kad jie paduodantys 
nepaprastai tyrų muzikų, jie 
nekenkiantys kitiems setams ir 
nebijantys kitų radio setų; ne
kenkiantys jiems nei kitokie 
konduktoriai, kaip elektros vie
los, etc.

Pilna Fizine ir Anali
tinė Egzaminacija $5

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

Atgaukite savo sveikatų ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

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

Suite 1615, 
Phonc Harrison 0150

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

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooševelt 8500

Ar jau insivedet šiluma in savo namus?
Jei dar ne, tai vis dar turite progos įsivesti šlamą į savo namus pirm negu ateis didieji 
šalčiai. Mes dar turime stake daug; boilerių ir radiatorių, kuriuos galime greitai prista
tyti ir įvesti jums šilumą į vieną savaitę
Nelaukit ilgiau. Pašaukit mus telefonu, arba patys atsilankykit j musų ofisą, ir mes pasiųsime savo šildy
mo inžinierius, kurie išaiškins kaip jus galite patogiai praleisti namie žiemą, kartu nesujaukiant jūsų namo.

Mes duosime net dvejų metų laiką išsimokėti už šildytuvą. Jus galite 
įmokėti tik $25 ir paskui mokėti $20 ar mažiau į mėnesį. Ir jeigu jus ne
galėtumėt užmokėti vieną ar du mėnesius, mes mielai pratęsime laiką. 
Mes esame labai liberalingi su musų kostumieriais. Mes neverčiame mo
kėti, jeigu jus neturite pinigų. i
Musų obalsis yra patenkinti kostumierius, nežiūrint kas atsitiktų, ne- 
skaitant jiems jokių ekstra nuošimčių. Taigi neabejokit nė vienai mi
nutei, bet pasitikėkit mumis.
Ką mes skelbiame šiame laikraštyje, mes visuomet išpildbme, kadangi 
mes esame liberališkiausia plumbingo ir apšildymo kompanija Chicagos 
mieste.

0^0^ Q
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Jeigu jus norite patys įsidėti šilumą, mes dykai parū
pinsime braižinius ir paskolinsime visus reikalingus 
tam darbui įrankius.
Mes taipjau pasiųsime savo inžinierius apžiūrėti kaip 
jus atliekate darbą, ir tai nieko jums nekaštuos.
Pasinaudokite šiuo liberaliu pasiulymu ir tuoj pasima- 
tykit su mumis.
Mes taipjau užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo už teisingą 
kainą. Jus galite užmokėti už plumbingo reikmenis savaitiniais 
ar mėnesiniais mokėjimais.
Mes pristatome dykai į jūsų namus. Musų 
trekai pristato viską po visą miestą ir prie
miesčius, net iki už 30 mylių nuo miesto. 
Kai nusispręsite atsilankyti pas mus, žiū
rėkite, kad patektumėt į tikrąją vietą — 
žiūrėkite musų vardo ir įsitėmikit tikrąjį

Musų South Chicago skyrius yra 9300 Commercial Avė., kampas 93 gat
Telefonas i visus departamentus Saginaw 4847

Radiola 18, 7 tūbų už 
100-A Speakeris . 
l(>0-3 Speakeris 
Radiola 60 ....

Nauja R.C.A. Radiola No. 62 su 
Dynamic Speakeriu 
Radiola No. 51 už 
Sparton, 8 tūbų už 
Bosh 8 
Radiola

Hoover Elektrikiniai Cleaneriai

Nauja Victor Victrola ir Radiola
Krūvoje už .... $250
Brunsvvick, Radiola, Panatrope 
Krūvoje po ..................

ir aukščiau
Zenieth Automatiškas

Specialės Kainos po $19.50

‘ lllllllllll

iVACUUM CLEANEr^ (tow
Royal, Eureka, Be-Vac Cleaneriai, kainuoja po $19.50 

Tiktai $3.00 tereikia įmokėti.
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Gvarantuota karšto vandens ar garo 
šiluma

Nusipirkit sau šildytuvą pirm negu ateis 
didieji šalčiai. Pirkdamas reikalauk išdir- 
bėjų gvarantijos. Mes gvarantuojame 10 
metu visus musų šildytuvus.

CHICAGOS 
ŽINIOS

J I 
s

Pamatykit prietaisas 
mams sunaudoti. Musų 
dytuvai taipjau turi aukštą 
rankieną kratymui,—jums 
neskaudės nugarų nuo 
kratimo Šildytuvo žemai 
pasilenkutf. Pirk tik to
kį. kuris yra padirbtas tin
kamam deginimui Poca- 
hontas anglių. Mes tokius 
ir turime. Pamatyk musų 
speciali “damper” dėl ap
saugos. Dviejų metų iš
mokėjimais, ar “cash”, — 
kaip jus norite.
Musų inžinieriai ateis jums 
patogiu laiku ir pasitars su 
jumis dėl tinkamo šildytu
vo. Pristatysime jums šil
dytuvą j 24 valandas.

du- 
šil-

—r - ■ -—**—* ——

Norite palengvėti — 
“nothing doing!”

Su v. Valstijų pirklybos komi
sija (jai pritaria Amerikos dak
tarų asociacija) šiuo laiku daro 
tyrinėjimus vaistų, kuriuos nau
doja storumui mažinti moterys 
ir merginos.

Matot?, šie vaistai yra par
duodami kaip nedarantys žalos 
sveikatai. Tuo gi tarpu dakta
rai nužiūri, kad juose esama 
labai pavojingų sveikatai sudė- 
inių dalių. Dabar klausimas, 

kas riebioms moterims ir mer-j 
ginoms daryti ■ 
tus ir statyti pavojun 
tą, ar auginti taukus?

ir tu- 
žemės

srutas, 
kurie

Galite suprasti, kiek suplau
kia visokių parazitų 'į tą vietą, 
kurios trobesiai, šuliniai 
neliai užima 100 akeriu 
plotą.

Reikia juk valyti tas 
tuos visus “tirštimus”,
čia suplaukia. Ir visą valymo 
darbą atlieka.... tam tikri “va
balai”. Inžinieriai vadina juos 
“oro bakterijomis”. Tokis var
das jiems duota todėl, kad jie 
labai mėgia orą, mėgia taip, jog 
“pasigeria” gavę jo perdaug. 
Na, o kai girti, tai, supranta
ma, nebetinka darbui.

nt
už jas mokama po $13 tonui, o 
naudojama jos, išdžiovintos, 
golfo žalumoms pagerinti.

Stambus politikierius 
Chicagoj

Chicagon atvyko Dr. Hu- 
bert Work, republikonų parti
jos rinkimų vajaus manedžeris.

Šeštadienis, spalių 13, 1928 
r——----- -------------------------------------

Dar viena bomba
Sprogo bomba prie durų kar- 

čiamos, kurį yra adresu 101 
Wacker drive. Manoma, kad 
bomba buvusi padėta kerštau
jančios butlegerių gengės.

Tikisi, kad Zeppelinas 
bus ir Chicagoj

Pilnas pasirinkimas Plumbingo reikmenų

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
1I0USE

1725 South State Street Phone Cahimet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedėliomis iki 1 vai.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

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 įžymus musų gerbiami artistai 

chicagiečiai p. A. Vanagaitis, p-ni O. Biežienė, p-lės Jadvyga Griciūtė ir 
Adelė šiauliutė ir dar vienas įžymus dainininkas dainuos, o p. Juozavitas 
skambins ant piano. Taijęi Kerbiamieji, malonSkite atsilankyti, nes gana 
išbirsite puikių dainieiių musų gerbiamų dainininkų ir paremkite musų 
Kliubą, kuriuo tikslas ir užduotis yra veikti kultūros ir labdarybės dar- 
buose. Kviečia KOMITETAS.

Todėl oras, teikiamas 'šiems 
“vabalams”, yra atsargiai regu- 

- liuojamas.
Vabalų darbo ypatybė yra ta, 

kad jie sudoroja visa, kas esti 
atnešama kietesnio kartu su 

’ i srutomis.
! Tų vabalų arba bakterijų 
esama daug, labai daug — 20,- 
000,000 kubiškam coliui!

Vietoje suėsti maistą, jie iš
meta savas ‘“atmatas”, kurios 
nusėda dugnan, šitas vabalų 
“produktas” nesmirti, neteršia 
vandens, taipgi net žuvims ne
daro nesmagumų.

To dar negana. Kalbamų bak- 
000,000, srutoms pašalinti. Tajterijų “atmatos” paskui tarnau- 
stotis dabar pradėjo operuoti, ja golfininkams. Netikit? Well,

imti tuos vais- 
sveika-

Vabalus pakinkė 
darbui

Chicagoj tapo atidaryta mil
žiniška stotis, kaštuojanti $32,- 

__ 4.____ _________ m.. I

KAI ŽIEMA ATEIS

Nieko nėra smagesnio, kaip žinojimas, 
kad anglių sandelis jūsų beismente yra pil
nas Consumers Gvarantuotų Anglių ar 
Koksų.

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

<G)|elephone
^FRANKUS

16400
COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

ANIELfi ŠAKIENĖ 
(Po tėvais šurblaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 11 d., 5:30 vai. vakare, 
1928 m., sulaukus 57 m. am
žiaus, gimus Telšių apsk., Kun- 
tautės parap., Videikių kaime, 
Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Pranciškų, 2 anūkes Stanis
lavą ir Rozaliją ir gimines, o 
Lietuvoj sūnų Leoną ir dukterį 
Moniką. -Kūnas pašarvotas, ran
dasi 11525 Prairie Avė., Rose- 
land, 111.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Spalio 15 d., 8 vai. ryte iš na
mų J Visų Šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

* Visi a. a. Anielės Šakienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti 
kutini patarnavimą ir 
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, anūkės ir

I.aidotuvdse patarnauja jęrabo- 
rius Hudeikis, Tel. Yards 1741

jai pas- 
atsisvei-

giminės.

J0HANA YAKIENĖ
(Po tėvais VVaišnoraitė)

| Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 11 <1., 3 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukus 27 m. am
žiaus, gimus a. a. Johana Mas- 
sachusetts valstijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dvi dukteris Ro
zaliją ir Sylvestrą, motiną 
Magdeleną, tėvą Antaną, 4 se
seris, Antaniną, Agniešką, El
zbietą ir Marijoną, 2 brolius 
Juozapą ir Jurgį, tėtą Julijo
ną Peperaitę ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3328 
So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Penedėlyj, 
Spalio 15 d., 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Johanos Yakienūs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, vaikai, tėvai, seserys, 

broliai, teta ir giminės.
I.aidotuves patarnauju prra- 

borius Eudeikis. Tel. Yards 1741

AMERIKA PIRTY
Teatras ir Balius

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandrufi, Pina 
plės, BlemishM and othar annoying skin 
irritations. Žemo antiseptic Uquid is tha sala 
aure way to relief Itching often disappears 
ovemight. Splendid for Sunburn and Poiaon 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00

Juokitės — ilgai 
gyvensit

Pasak Dr. J. W. Torbet, juo
kas ir smagios mintys dau
giau žmonių išgydo, negu pub
lika įsivaizduoja. Daktaras nu
rodo atsitikimą su moteriške, 
kurios gyvastį išlaikyti dakta
rai neteko vilties. Moteriškė gi 
nusitarė; jei reikės mirti, tai 
ką jau daryti. Ji stengėsi būti 
linksma. Ir išgyveno 103 me
tus. ' i i I

Jau prisaikintieji 
išrinkti

Rugsėjo 17 d. prasidėjo rin- 
klimas p?isaikintųjų teisėjų 
(jūrės) teisti 16 asmenų, kalti
namų smurtu ir teroro žygiais 
pereitą primary balsavimų die
ną. Rinkimas pasibaigė tik 
vakar. Dvyliką žmonių rinko 
daugiau, kaip dvyliką dienų.

I Jungt. Valstybes lekia mil
žiniškas orlaivis “Graf Zeppe- 
lin”. Chicagos vokiečiai, Steu- 
ben klubo nariai pasiuntė Vo
kietijon, prez. Hindenburgui, 
telegramą prašydami leisti or
laiviui atlėkti Chicagon. Jie 
tikisi, kad Hindenburgas sutiks 
jų prašymą išpildyti.

Suskaitoma, kad komerci
niai ir pašto aeroplanai 1928 
m. Jungtinėse Valstybėse visi 
bendrai perlėks 7,000,000 mv- 
lių.

Ruel Lumber
Company

DU YARDAI

JUOZAPAS STULPINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 10 dieną, 5 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Vefiyienų parap., Telšių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Barborą, 18 m. ir vie
ną posūnį Antaną šakį, 18 m., 
du broliai Lietuvoj, Tadeušas 
ir Stanislovas.

Kūnas pašarvotas, randasi 818 W. 18th St.
I.aiflotuve.s įvyks Pirmadie- 

ny, 15 dieną Spalio, 8:30 vai. 
iš ryto iš namų j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos ' pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stulpino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudime liekame,
Duktė Barbora, posūnis 
Antanas Šakiu ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus. Tel. Canal 3161

Yard No. 1 — Hyd<f Park 1726
Yard No. 2 — Mt. Greenvvood 59

Mes pasiūlome sekamą su
• i

VARTOTAS LUMBERIS

Trumpos lentos po $15.0'0 už tūk
stantį pėdų.

Ilgos lentos už hargeno kainas.
Didelis pasirinkimas vartotų du-

pu, pelėtų vogu Ir t. t.

74th St. & Stony Island Avė. 
lllth St. & Homan Avė.

dideliu jums sutaupymu
NAUJAS LUMBERIS

IR MEDŽIO DIRBINIAI
Mes turime stake pilną pasirin* 
kimą naujo lumberio, visokios rū
šies ir didumo, kieto medžio grin* 
dims, rėmu, langų, medžio dirbi
nių, Wall Board, Plaster Board ir 
CELOTEX, pamatas plasteriui ir 
insuliatorius nuo garsų ir tempe
ratūros.
Taipjau stogų dengimo ir plum- 
bingo reikmenys.

Musų stakas yra pilnas. Mes patiekiame vieną lentą ar vagoną 
EXTRA SPECIALĖS KAINOS ANT GARAŽO MEDŽIAGŲ 

IR UŽDARYTŲ PORČIŲ PELČIŲ
MEDŽIAGA DEL GARAŽIAUS — $90 ir ausčiau. •

Galima pirkti ant mėnesinių išmokėjimų.
Ateikite ir pasimatykite su mumis arba telefonuokit

' HYDE PARK 1726
Mes sutaupinsime jums pinigų.

Visus užsakymus pristatome greitai.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį

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

1.

Rengiamas spėkomis L. E. L. Pašelpos Draugijas

Nedėlioj, Spalio-Oct. 21 d., 1928
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

Durys atsidarys 5:30 v. vakare. Programo pradžia 6:30 v. v.
Tikėtai nuo draugų 60c., prie durų 75c. Vien šokiams 50c.

Gerbiamoji Visuomene! Visi be skirtumo esate kviečiami atsilankyti i musų ren
giamą vakarą, nes turėsite progas pamatyti vieną iš gražiausių komedijų, kokią esate 
matę — “AMERIKA PIRTYJE.” Tai yra labai gražus ir juokingas veikalas, kurį 
sulos atsižymėję Chicagos artistai.

Po programo bus užkandžiai, gėrimai ir šokiai prie geros Grušo orkestros iki 
vėlybos nakties. Todėl maloniai esate kviečiami atsilankyti į musų vakarą, ba kitos 
tokios progos greit nebus. Kviečia L. E. L. DR-OS KOMITETAS.

žemo
Babies Love It

Del skilvio Ir vidurį* acama- 
f«mų ii priežasties dantų 
augimo, nieko n i ra geresnio 
kaip sis aaugua Kūdikiu 
L a xa t i ve.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

UDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

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

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS 
1410 S. 49tli Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

*



Šeštadienis, spalių 13, 1928

PRANEŠIMAI Grabiniai

SO. CHICAGO
Parduodu gyvas žinias. Čia gali

te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.

Lietuviu 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.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo mėnesinis 
susirinkimas jVyks, Nedelioj, Spalio 
(Oct.) 14 d., 1928, Lawler Hali, 
3929 W. Madison St, 1 v. po piet.

Visi nariai neatbūtinai atsilanky- 
kit nes yra labai daug naujų rei
kalų apsvarstymui ir taipgi bus ren
kami darbininkai dėl baliaus.

Sekretorius.
Bridgeport — Dr-stė Teisybės 

Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą, Nedelioj, Spalio 14 d., 1 
vai. po pietų, Mark White SųUare 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkit būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Raštininkas.

Joniškiečių L. K. Kliubo koncer
tas su šokiais įvyks Spalio-October 
14 dieną, 1928 m., Meldažio svet, 
2244 W. 23rd PI. Draugai ir drau
gės, malonėkit atsilankit į Kliubo 
vakarą, kuris bus įdomus nes jame 
dalyvaus gabiausios Chicagos spė
kos, daininipkai. Kurie savo atsi
lankymu parimsite Kliubą, kurio 
užduotis yra veikti kultūros ir lab
darybės tikslams.

Kviečia Komitetas.

BOSELANI)
Draugystės Šv. Petro ir Povilo 

gerbiami draugai, meldžiu apsižiū
rėti su mokesniai, labiausiai pomirti
nės ir pašalpos, nes esat atsli^ę. 
Susirinkimai būna kožną mėnesį 
nedėldienyje po 8 d.

S. Yurchis, prot. seki’.

“Pamišėlių namas" — komišką 
vienveiksiny operete stato Pirmyn 
Mišrus Choras nedelioj, lapkričio 
■I d., Danų svetainėj, 1651 N. Kedzie 
avė. —Choras.

Draugystės Meilės Lietuvių Ame
rikoj laikys savo mėnesinį susirin
kimą spalio 13 <1., 8 vai. vakare, 
Bagdono svetainėj, 1750 S. Union 
avė. Visi nariai malonėkit susirink
ti. —J. B. rašt.

Pa mokos anglų kalbos vyrams ir 
moterims Raymond ('hapel, 816 \\\ 
31 gat. Pamokos būna antradienio 
ir ketvirtadienio vakarais nuo 7:30 
iki 9 vai. Mokna skaityti ir rašyti, 
taipgi pilietybės ir išpildoma blan
kas. Viskas teikiama veltui. Vai
kams yra kindergarten kiekvieną 
diena nuo 9 iki 11 iš ryto. Del di
desnių vaikų šeštadieniais iš ryto 
kaip 9 vai. yra “Bos s Club”. Del 
mergaičių Taipgi šeštadieniais nuo 
2 iki 4 vai. po pietų siuvimo mo
kykla. Antradieniais virimo mo
kykla dėl mergaičių nuo 12 metų 
ir aukščiau. Tėvai, kurie arčiau gy
venate, malonėkite atsiųsti savo vai
kučius ir ateikite patys pamatyti.

Komitetas.

Dr-stč Dr. Vinco Kudirkos laikis 
savo mėnesini susirinkimą šeštadieny, 
Spalio-October 13, 1928 m., M. Mel
dažio svet., 2242 VV. 23 rd PI., 8 v. v.

A. Kaulakis, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų, laikys 
savo mėnesini susirinkimą Nedelioj, 
Spalio 14 d.. 1 vai. po pietų papras
toj svetainėj. Visos draugės malonė
kite pribūti. V. Kazlauskas.

VARDO VERTĖ
Kiekvienas žino verte gero vardo 

kiekvienam žmogui, bet nedaugelis 
pamąsto apie vertę gero vardo fir
mai, aiba vertę kokios nors preky
bos ženklo, štai tik keletas metų 
atgal Liggett A Myers Tobacco Co. 
pradėjo dirbti Chesterfield cigare- 
tus. Jie nuo pat pradžių ėmė spar
čiai plėstis ir dabar jų išperkama 
nepaprastai daug, taip kad dabar 
vantas Chesterfield yra vertas dau
gelį milionų dolerių ir yra žinomus 
visuose pasaulio kraštuose ir kam
puose. Kiekvienas žino tų cigaretų 
obalsį: “Jie patenkina."

______ Gr a bortą i

S. D. I.ACHAVf(7
Lietavi* (iraboriaa Ir 

BaU*m*otoj*4

2314 W. 23rd PI.
ChicAgu. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. o mano darbu 
busite užganėdinti.
Uoosevait 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarr.av 1 m&i 
laidotuvėse ir ’ kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžininga* ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 duburį} Avė.
CHICAGO, ILL.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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

J. F. Eudeikis Komp 
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS .

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CU Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

1201 Auhum A ve. Tel. Blvd. 8201

A. PRABISH
Lietuvis Grabelius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Motelis pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Akių Gydytojai ~

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite 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 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETR1ST

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

Phone Kenvvood 1752

Pastaba: Mano dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
Phone Boulevard 1401Dfe. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M. »LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
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. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Pkonc 758*

Tel. Virvei 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Spet-iullsta*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedilioi nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
. akinių

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

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

landų. Room. 8.
7,k.«ne Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo J 12 vai. dienos Ii 
nuo 5 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenve 
Telefonas Boulevard 782d 

Kes^ rifu South Albany Avenue 
Tek Prospect 1980 

Valandos 2-4, 3-d. Nedėlioj 10-12 d.

Lietuviai Daktarai i

A. L Davidonis, M. D 
4VI0 So. Michigan Avė, 

Tol. Kenvrood 5107 
Valandos

nuo 1‘ iki 11 vai, ryta; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare; 

apart C v n"; tądien to k ketvirtadienio i

Phone CAnal 6222

DR. S. BIEŽBS
Gydytojas ir Chirurge* 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiio k Re*. Tel. Boulevara 5918.
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro
Re*, 8201 ScTith Wallaco Street

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2869 S- Leavltt St, Canal 28301 
Oftto valandos 2 iki 4, 7 iki 9 I

f Nedėlioj pagal tutarfj

Rea. 6660 South Arteeiao Avenae
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 1257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicarn. III.

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milnaukec Avenue, Room 209 
Kau pas North Avo. ir Robey St.

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

Namą telefonas Brunsirick 9597 
UKraviolėtini iviesa ir diathermia

Office Boulevard 7G42
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestem Avcnu* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniška b 

slaptas ligas vyrų ir motorą 
senas žaizdas, ligas recta 
Dr. J. W. Beaudeitt
VIRėlH ASHLAND STATE BANK!

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Bd 1b 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietį.

TELEFGN ‘S CANAL 1)464

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2) 
m. kaipo patyrus gydytojas, cbirur 
gaa ir akušeris.

Gydo staigia* Ir chrcniikas lig&j 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau 
siu* metodu* X-Ray ir kitokiu* elek 
tro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18<h St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietą l» 

nuo 6 iki 7:80 vai. vjikara
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Rea Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidenct Td, Fairfag 6M3

ĮvairusGydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaae

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki V TaK. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien

R«£. fMaphone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6893 
lies. Tat Drezel 919a 

DR. A. A. ROTH 
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. Vyrišką, 

Vaiką ir visu chronišką ligų 
Ofisasi 3102 S. Halsted SU CHcage 

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis Ir Ivsntad. 10—12 dien*

DR. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 SouUi Ashland Avė., 2 labo;

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Miduer ^880 ,

Advokatai

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St

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

Pėtuyčio*

John Kuchinskas ii 
Balys F. Mastauskat 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Ijeavitt St. 
Telefoną* Canal 2552

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

Nedalioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p

K. GUG1S
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pie 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SI 
Tel. Boulevard 1310

VaLi Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, iSskyrus ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
»

John b. borden
(John Bag’džiana* Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 211)

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 74 

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Gfisa* vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t VVashington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą Tel.: Hyde Parir 8896

J. P- WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

rininu Tel. Pullman 6377

CLftSSIFIEŪ ABS.j
Educational

______ Mokyklos_____________

’ AGLYS .
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darba* 
kol mokinsitės ir dar goresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREIT AHR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis 1 mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių . įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai t pagerinsite, 
kai busite abelnui ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
IV..

Mlscellaneous
{vairu*

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas______

PRANEŠIMAS
Vyrams moterims

ir merginoms
Siuvu naujas drapanas ir taisau se
nas kaip vyriškas taip ir moteriškas. 
Siuvam iš naujų kailių apsiaustus 
ir pertaisom, iŠvaloni ir sudedam 
naujus pamušalus. Nudažom drapa
nas visokioms spalvoms. Darbas mu
šti garantuotas.
Frank S. Kuzmarskis 
3404 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, (tikiu* ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANOIONIS, S*v.

PABUDAVOŠIU ant jūsų loto 5 
kambarių muro bungalovv už $4,950, 
2 flatų namą už $9,500. JOSEPH 
STRNAD, 1808 So. Ashland Avė. 
Tel. Canal 1272. Įsteigta 32 m. atgal

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’* fumisai, grotos — 
vandenio įtaisus. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 Tel. Canal 1269

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 skaitom — $2
Srevvart 2962

po 6 vai. vakare Enj?lewool 2544

MES dahome pirmos klesos kar- 
Eenterio, plumberio ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MB. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

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

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

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei- 

i name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

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

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PEfRZILEK BROS.
|647 W. 47 St

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

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

Financial
___ _ _______________

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiai* padaromi | 24 

valanda*.
Muią IŠlygoa bu* jum* naudingos. 

Ibreipkltė* pa*
M. J. KIRAS,
*881 So, Halsted St

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

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

Tel. Armitago 1199

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $3Q0 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MOKGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku, ir parduodu rnorgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2312 So. Leavitt St.

Phone Ganai 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinama jum* $100, *206 
arba $800, imama legali nuošim
ti. Pinigu* gausite J 12 valandą. 
Industrial Loan Service

W. Chicago Avė.. 
Kampa* Hermicage Ava.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City Stabe 
Bank Bldg., 128-30 No. Węlls St.

X DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Mihvaukee Avenue

Tel. Albany 6369

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manąs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, III.

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

> Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO. Noriu mokytis 
bučeriaus darbo, esu 26 metų vyras, 
antras metas iš Lietuvos, kalbu 4 
kalbas, lietuvių, vokiečių, lenkų ir 
rusų ir galiu susikalbėti angliškai. 
Kam bučiau panašiai reikalingas, 
dirbčiau už mažą atlyginimą. Mel

džiu pašaukt Lafayette 0455.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RIJIKI A LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
Kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišauki t asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 198 East 
Ohio St, Chicago, IU.

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy
rų, Reru 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 
Washington St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būti unijistas. At
sišaukit, Joe Swartz, 5658 So. In
diana Avė.

REIKALINGI keŠenių dirbėjai ir 
prosytojai prie vyriškų drabužių.

652 Roosevelt Rd.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris darbui na
muose. Pragyvenimas ant vietos, 
geras užmokestis. Kreipkitės į gro- 
sernę. 1915 S. Union avė. Phone 
Roosevelt 2312.

Help Wanted—Male-Female
Darbininką Reikia

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. VVestern Avė.

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

Furnished Rooms
RENDON švarus, šviesus kamba

rys vienam ar dviem vaikinam su 
ar be valgio. Galima ir garažių var
toti. 4336 So. Washtenaw Avė.

PASIRENDUOJA kambarys su 
valgiu ar be valgio: kambarys pc- 
či^im apšildomas. 2907 S. Lowe Avė. 
2-nas floras užpakaly.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui, be valgio. Atsišaukite. 3237 
Auburn avė. 1-mas aukštas.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui su visais parankumais, su ar be 
valgio. 2 lubos, 3002 Emerald Avė.

RENDAI kambarys vaikinui, ap
šildomas, 3243 S. Emerald Avė.

RENDON kambarys vaikinam su 
visais paraudamais, 2 lubos. 

315b So. Lowe Avė.

RENDON kambarys vyrams arba 
vedusiai porai, su ar be valgio, 2 
lubos, 3527 So. Lowe Avė.

RENDON kambarys vyrui prie 
mažos ir laisvos šeimynos, 3138 So. 
Auburn Avė.

RENDON kambarys vyrui, garu 
šildomas. Prie mažos ir blaivos šei
mynos. 3437 St>. Emerald Avė.

DENDON kambarys vaikinam, pi
giai. Galima virtuvę vartoti. Yra va- 
na, 1 lubos užp., 827 W. 84th Place

RENDON kambarys — $2.50 į sa
vaitę, prie mažos šeimynos, 2 lubos 
užpakalyj, 819 W. 34th PI. 
-----------------------------------

GRAŽUS kambarys dėl gero žmo
gaus su valgiu ar be. Apšildomas. 
Kreipkitės greitai 3070 S. Campbell 
Avė-

For Rent

RENDON Dr. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Garų apšildomas, ofisas užima 4 
kambarius. Renda tiktai $45 į mė
nesį.

Atsišaukite į Jcvvelry Store arba 
ant 8-čių lubų.

v 3308 So. Morgan Street 
arba šaukite Virginia 0055, 

Mr. Ed. W. Baks.

RENDON
8 kambar. ant 3-Čių lubų, vėliausi 

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

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boileri.

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

druuskiene, arba šaukite
Virginia 0055, 

MR. BAKS.

1
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AutomobilesFor Rent
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Furniture & Fixtures
Duco

ELĖS

n ėdė

EXTRA MAINAI

Stoltzner systemos

Stoltzner

Avenue 4336

kušins pagal sutarimą
Automobiles

RUBIN BROS
Namų budavotojai

41.55 Archer Avė2901 S. Emerald Avė
$8,100

RUBIN BROS
Namų statytojai

4155 Archer Avė.
Phone Lafayette 8705-06-07

2 blokai nuo Oakland 4681

mcr.

113

Sewing Machines 
Siuvamos Mašinos

GARAŽAS 70 karų, parduosiu $15,- 
000 pigiau negu vertas. Reikia $5,000, 
Priežasti

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

7403 So.
Triangle

ooor. NI

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

ŠITIE 3 NAMAI TORI

Vardas 
Adresas 
Telefonas

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

Halsted St 
8704-10301 

Cicero Avė.

1926 Buick Brougham, Modelis 51 
visame kame puikiausiame stovy 
je. $876.

EXTRA bargenas. Pardavimui biz
niavus namas. Turi būti parduotas 
i dvi dienas. 2643 W. 71 St. Pros
pect 5529.

PARDAVIMUI grosernė ir 2 lotai 
didelis bargenas. Galima mainyti 
7359 S. Paulina St.

PARDUOTI* TUOJAUS

muro namas ir bei

6345 So. California Avė. 
Hemlock 4555

$8700—jmokėti 
$500

IŠSIMAINO muro namas, 2 flatai po 
5 kambarius. Mainysiu ant didesnio 
namo arba bile ką turite.

3818 So. Sacramento Avė.

GERA proga norintiems atsida
ryti bučernę. Veltui šaldykla. 2439 
W. 69th St. Tel. Hemlock 5570

PABDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų, 3 
ant bile

Taipgi 40 akrų farma arti Bass 
Lake, Indiana, su nauja gazolino 
stotim ir lunch ruimis prie dviejų 
didelių kelių ir vasarnamis Mo- 

prie Kankakce upės. 
Lazauskis,

OAK Park Avė. biz.nio lotas ne
toli Archer, $750 arba mainysiu į 
automobili. Hemlock 2228.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 
Telephone Cicero 2070

visai manim

Čia tik Bargenua 
Garsiname

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

agyvenimų muro namas

mence, 11 
Atsišaukit pas. M 
2854 W: Taylor st

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

NESIVĖLUOKIT ant ateinančių 
metų. Piknikams parankiausia dar
žas, buvusi Blinstropo vieta, Ar
cher and Kcan Avė., Justice Park, 
UI. Teisingas ir švarus patarnavi-

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

Business Cn&ricea 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI barbernė; 2 baltį 
krėslai ir 2 ruimai. Gali pirkti kaip 
nori. Visdkių tautų apgyventu. 2515 
W. 69 St.

Valymo išpardavimas 
Brighton Parke 

Bargenų

mūrinis 
bučernės

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

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

Kreipkitės
6921 So. Western Avė. 

Michiulis

PARSIDUODA karčiama. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos 
2335 S. Leavitt st.

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

2 po 4, mūrinis namas, įmokėti 
$2000; specialis bargenas

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

6103 So. Racine Avė.

Pardavimui 1927 Buick Coupe, ' 
pasažierių. puikus originalis užbai 
girnas, pilnai įrengtas. $875

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

$250 CASH, 5 kambarių bunga- 
lcw, karštu vandeniu šildomas, 4546 
St. Louis Avė. Likusieji mėnesiniais 
mokesčiaitu^avininkas randasi Pro- 
spect 1696.

geras 
grei-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

JŪSŲ paties kaina ir sąlygomis 
nupirksite šešių (6) apartmentų mū
rinį namą, susidedantį iš septynių 
ir aštuonių kambarių flatų, garu 
šildomų. Geras rezidencijų distrik- 
tas ir transportacija. Nuosavybė y- 
ra W 60 gatvėj, arti Normai Avė. 
Reikia ją pamatyti, kad tinkamai 
įvertinti. Del susitarimo rašykite 
arba telofonuokite* Aleksandre C. 
Kozlowski, 3720 N. Central Park 
Avė., telefonas Irving 5795.

Real Estate For, 
Namai-žemė Pardav

6 KAMBARIŲ naujas 
bungalovv, mainysiu ant 
arba grosernės.

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

2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099.

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

4251 Cottage Grove Avė.

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

6921 So. Western Avė.
Michiulis

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių r - 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas’’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1120

divorsas. Gera vieta, di 
delis biznis. 3210 So. Halsted St.

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

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

1928 Chevrolet Coach, važiuotas 
2,000 mylių. Kaip naujas. $525.

1ŠS1RENDAVOJA 2 kambariai 
dėl ženotų ar pavienių $16 į mėne
sį už kambarį. 1740 W. 87th St. Tel. 
Be veri v 8685.

DU 3 flatų ir namas pardavimui 
pigiai. Furnasu šildomas, elektra. 
Tinka dėl rooming house. Kreipkitės 
prie savininko.

2309 Jackson Blvd.

RENDAI 5 kambariui, arti parkų 
ir strytkarių; nebrangiai. Matykit 
tuojaus. 7930 S. Maplewood avė.

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

PARDAVIMUI 5 kambarių bun 
alow ant 8716x125 pėdų lotas, ma 
as {mokėjimas, gera apieltnkė.

4110 N. Moody Avė.

PARDUOSIU UŽ SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių mūrinį 
bungalow, puikiausiame stovy, $1200 
cash, 2 extra miegkambariai ir viš- 
kos, fumace šildomas, 2 karų gara
žas. Vienas blokas iki 2 karų lini
jų. Kaina $9000. Pamatyk bunga- 
low 4712 Ke>vanee Avė.

Savininkas K
T. DWORK, \ 

Tel. Dearbom 9481.

PARDAVIMUI saliunas, biznis 
gerai išdirbtas. Aplink svetimtau
čiai. Didžiausias bargenas ant South 
Sidės. 1500 W. 69th St. Hemlock 1131

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

PARDAVIMUI saliunas, 
biznis, ilgas lysas. Atšišaukit 
tai. Parduosiu pigiai

4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Auburn sėda n, 
1926» metų; parduosiu ar mainysiu 
kas ką turite. Mr. Guokas, 4508 
West End Avė., Chicago, III.

PABUDAVOSIU ant just) loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalow 
arba flatų buildingą už mažą cash 
{mokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
levvood Avė. Prospect 1696

PARSIDUODA karčiama- pigiai 
prie dirbtuvių, pusė arba visa. Prie
žastis savininkas turi 2 bizniu.

3826 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA 6 kamb. fialas 
vanduo, gasas, elektra ir toiletas, 
Pigi renda. Vieną mėnesį dykai 
10758 So. Kedzie Avė.. Mt. Grecn- 
wood, 111.

4400 Archer Avė.
Phone Virginia 2400

1926 Nash Special Six Coach; už 
baigimas kaip naujo, labai geri tai 
rai. $525.

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę; geras Pash biznis. Ant cash 
lotų arba nedidelio namuko. No
rintieji tokios progos, malonėkit at
sišaukti pas savininką į štorą. 
Agentai nereikalingi.

3555 XV. lllth St., Chcago, III.

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.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų namo.

JOHN--------
1046 E. 43rd St.

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

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearbom 3840

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant atryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. M r. Sorenson, 
8211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

10 kambarių narnas^ elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 59x125 pėdas, buda- 
votojam gera -proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Crawford Avė. $19,500. 
Sauk Tel. West 5080.

KAS- turite ne taip labai toli far- 
mą, netoliau 50 mylių nuo Chicagos 
ir norėtumėt mainyt ant 2 flatų na
mo Marųuette Park apielinkėj, at
sišaukit 6921 So. Western Avė. Mi-

KVIETKINYčIA, uždėta 4 metai 
parsiduoda iš priežasties ligos; pa
siaukausiu parduodant pigiai iri 
pusę tikros verčios— $500. 6912 S 
VVestem Avė.

(Mačiukas)
2436 W. 59th St.

(kampas Artesian Avė.)
Tel. Prospect 3140

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

IŠTAISYTOS GATVĖS IR
NĖRA ASSESMENTŲ

Buk neprigulmingas nuo namu savi 
ninku. Veik šiandien, tik aprubežiuo 
tas skaitlius yra tokia kaina. •

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas......... .....
Oakland sedan naujas .... 

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

Essex, Fords, 50 kitokių dėl 
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St

— 5 kambarių 
Specialė kaina 

$2,000 įmokėti,

192G Willys Knight Sedan, 5 
sažierių. Modelis 66. Originalis 
baigimas, labai geras mechaniškas 
stovis. $675.

.PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catessen, arti prie didelių mokyklų 
4 pragyvenimui kambariai. Atsi
šaukit greitai, parduosiu pigini.

4550 So. Wood St.

2 aukštų muro namas turi 4 
4 kambarius, viškos ir beis-

1926 Dodge Roadster, nauja 
maleva, geri tairai. $325.

Geras Investmentas
18 FLATŲ muro namas, 2 metų 

senas, garu šildomas, Marųuette 
Manot*. Blokas nuo gatvekariu. 6 
flatai po 4 kambarius ir 12 flatų 
po 3 kamb. Lotas 62><125. Morgi- 
cių $57,000 ant 5 mętų be numokė- 
jimo. Rendų metams $11,520. Prekė 
$75,000; cash $10,000 arba paimsiu 
mažą mainą kaipo dalį įmokėjimo.

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI

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

$25 I MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

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

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

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

PABUDAVOTI PAGAL

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS . 

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

galow, modemiška, gerai pabūdavo
te. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, 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

NEPRALEISKIT PROGOS
Pirkit tuojaus maža grosemę, sand

vičių ir kendžių Štoriukas. Biznis 
Kerai išdirbtas. Padarysite gerus pi- 
niKUS. Randane tarp Stock Yaixlų ir 
kitų šapu. Atsišaukite

735 W. 49th Place

PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catesen, 4 pragyvenimui kambariai 
t r garažas. Renda pigi. Pardausiu 
pigiai 4631 So. Paulina St.

MAINYSIME NAUJĄ 4 KAM 
BARIŲ BUNGALOW BRIGU 
TON PARKE ANT JŪSŲ GE 

RO SENO BUDINKO.

2 FLATŲ naujas muro namas, 5 
ir 5 kamb., aržuolo trinias, atski
rai apšildomas ir kiti parankamai. 
Randasi prie vienuolyno. Savininko 
nelaimė gyvenime verčia parduoti 
tik už $12,500; įmokėti $3,500.

MŪRINIS namas, 5 ir 5 kamb., 2 
karų garažas ir kiti moderniški 
įrengimai. Randasi Brigbton Parke. 
Mainysime ant bizniavo namo ar
ba bizniavo loto prie vienuolyno.

RIZNIAVAS naujas muro namas, 
didelis štoras ir 5 kambarių flatas, 
cementuotas beismentas ir 2 karų 
garažas. Randasi geroj vietoj Brigh- 
ton Parke. Savininkas pigiai par
duoda arba mainys į privatinį n'a-

RENDON 5 kambarių flatas. Pi
gi renda, kad prižiūrėtų boilerį 
6742 S. Artesian avė.

YPATINGAI gerai pastatyta mo
derninė šešių kambarių bungalovv 
ir uždarytas mūrinis saulės kamba
rys. Extra virtuvė ir toiletas beis- 
mente, dviejų karų mūrinis gara
žas. Užtikimas furnaso apšildymas. 
Puikiausi virsta. Arti “L” ir gatve- 
karių linijų. Vienas fėras į miestą. 
Pastatyta savininko. Kaina $11,500. 
1825 South 49th Avenue, Cicero, III.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI
Ar matėt, kad Chandler Automo

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

Mes priimsime už gėrą kainą jū
sų vartotus automobilius į mainus, 
taipgi priimam morgičius, bonus ir 
šėrus.

Neturintieji laiko atsilankyti pas 
mus prašomi patelefonuoti. Mes at
važiuosim.

1926 Buick Coach, Modelio 
Skūra išmuštas, labai gerame 
vyje. $575.

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

4 FLATŲ kampinis muro namas, 
2 po 4, 1—5 ir 1—6 kamb., atski
rai apšildomas, nereikia nei peč- 
kurio, nei anglių duoti. Randasi ar
ti Marquette bulvaro. Savininkas 
ųiainys į mažesnį narna.

8 FLATŲ naujas muro namas, 
vėliausios mados pabudavotas, elek- 
trikinčs lednuneš kiekvienam Hute 
atskirai ir kiti moderniški įrengi
mai. Randasi Marquette Parko apie
linkėj geriausioje vietoje. Kontrak- 
torius pigiai parduoda arba mainys 
į jūsų seną namą.

6 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
aržuolo trinias, karštu vandeniu 
apšildoma, 2 karų garažas ir kiti 
moderniški įrengimai. Randasi Mar- 
qn«lte apielinkėj. Kaina tik $9250.

Taipgi turime keletą gerų bar
genų ir mainų, kurių čia negalima 
sutalpinti. Todėl malonėkit kreip
tis j musų įstaigą dėl platesnių ži
nių apie bargenus.

PARDAVIMUI bizniavas muro na
mas su groserne, yra 8 kambariai pra
gyvenimui. arba mainysiu ant bile ką 
turite. 3427 So. Wallace St.

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495 
pasi-

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

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

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c., ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, 111.

ŠTORAS IR FLATAS $1,500 
2 flatų muro ir medžio štoras ir 6 
kambariai, taipgi 3 karų medinis ga
ražas ant 59tn arti Aberdeen St. 
24x75 pėdų, šiltu vandeniu apšildo
mas, gera vieta dėl, Lunch Room ar
ba Soft Drink Parlor. Kaina nuže
mintą iki $7,000, $1,500 įmokėti, o 
likusius ant išmokėjimo.

Matykit 
NORLANDER 

c/o United States Bank, 
6000 So. Halsted St. 
Tel. Wentworth 0160

mas.
C. P. SUROMSKIS, Mgr. 
Tel. Willow Springs 10

PARSIDUODA štoras visokių 
smulkmenų arba išsimaino ant ma
žo namelio, lotų arba mašinos. 
2133 S. Halsted St.

mentas, specialė kaina $9,800, 
įmokėti $2,(MK), likusius leng-

GROSERNĖ IR BUČERNĖ
Didžiausias bargenas, koks kada 

nors buvo. Iš priežasties nelaimin
go atsitikimo turiu parduoti ant 
sykio. Pilnai visi geriausi įrengi
mai, daug tavoro, pirmos klesos 
apielinkė, pietų daly. Taipgi norin
tieji gali perkelti į savo apielinkę. 
Visa verte virš $3500; parduosiu už 
$1800 viską. Taipgi modelis '1' Ford 
uŽiįarytas. Toki žmonės, kurie gali 
pirkti tuojaus šaukit, taipgi 
lioj visą dieną.

Štoras 2649 E. 75th St.
Prieš III. C. stoties

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

4 KAMBARIŲ medinis namelis, 
6148 So. Komensky Avė., vienas 
blokas į vakarus nuo Crawford Avė. 
Elektros šviesa, gasas, maudynė 
$3500. Mažas {mokėjimas, likusius 
kaip rendą. Turi būt parduota tuo
jaus. Agentai nereikalingi. Privatiški 
žmonės. Hemlock 0040.

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

2 AUKŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2 po 4 kamba
rius, įmokėti $1,000. Ekstra barge
nas $5,800.

Vaitotų automobilių 
Spalio mėn. Bargenai

BEISMĘNTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų naiiių ir padėsime jums naują 
cemenfinj ar mūrinį pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalovvs, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla
tus beismentuose.1 Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

806-8 W. 31 St 
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS
Savininkai

Turiu 
modelio 
ną, veik 
Originaliai balloon tairai, 
ji, keturių ratų brėkiai. 
žvilgsniu šis automobilis 
naujas. Paaukosiu jį už 
kainavo $2,100 tik trumpą laiką at
gal. Kreipkitės tiktai nedėlioj. 2231 
North Kedzie Avė., pirmas flatas.

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

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950

RENDON 6 kambarių flatas, yra 
elektra ir vana, renda $26.00. Taip 
pat 4 kambarių flatas su elektra — 
$20.00. Kampinis mūrinis namas. 
Raktas bučernėj. 3158 S. WallaceSt.

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

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

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

Vyras mirė, brolis serga, tad no
rim parduoti ir važiuoti į Lietuvą. 
Tel. Rellwood 957. John Stripeka, 

25th Avė., Bolhvood. •

VEIZĖKIT dvejų pagyvenimų 
karštu vandeniu apšildomas ir 2 ka
rų garažas, nepertoli nuo kliošto- 
riaus, 6 metų senumo namas už 
$6,800. Kas turite $2,500 cash pini
gais atsivežkite depozitą. 6921 So 
Western Avė. MICHIULIS,

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
■ su namu ar be namo.

Tel. Boulevard 2548

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.

BUNGALOWS — 2 FLAČIAI IR 
3 FLAČIAI.

šauk musų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
tąjpgi kainas-

Išsimaino puikus kampinis biznia
vas muro namas, 2 Storai, 6 flatai, 
extra lotas ir 2 karų garažas. Na
mo kaina $55,500 arba mainysiu ant 
didelio privačio namo, gasolino sto
ties, garažo, hardvvare Storo, biznia- 
vų lotų ar ant geros farmos.

Išsimaino apinaujįs 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $18,500 arba 
mainysiu ant farmos ne paisant 
valstijos, arba - ant bizniavo namo 
su bizniu.

Išsimaino 2 namai, 1 mūrinis 5 ir 
6 kambarių, kaina $8,300,

Antras medinis namas po 4 kam
barius, kaina $5,500. Mainysiu tuos 
namus ant didesnio namo nepaisant 
apielinkės, namas gali būt ant Town 
of Lake. Su virš minėtais reikalais 
kreipkitės pas

Parsiduoda Grosernė ir Lunch 
room. Gera vieta. Parduosiu greitai 
ir pigiai. Išeinu į kitą biznį.

4958 So. Wentworth Avė.

PIRMA tokia proga. Ant parda
vimo arba išmainymo 5- -6 kamba
rių muro namas. Kaina $6,000 
$1,000 cash, likusius ant išmokčji-

Atsišaukite pas 1
A. GRIGAS,

3114 S. Halsted St. 
Victory 4898

BARGENAS už cash. Naujas mū
rinis namas, 2 po 5 kambarius 
karštu vandeniu apšildomas, mo
derniški įtaisymai. 6928 S. Maple- 
\vood Avė.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju 
sų lotą s)i tinkamu jums namu ar 
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

J’mL’-’ade 9600

PARDAVIMUI 2 kambarių rakan
dai, labai mažai vartoti. Parsiduoda 
pigiai. Galima matyti nuo 7 vaka
re. Greitas pardavimas, 2 lubos iš 
fronto, 3437 So. VVallace St.

BEISEMENTO pratuštini mo par
davimas, išparduodam už mažiau 
negu kaštuoja. Radio $50. Phono- 
grafai $10. Visi modemiški, garan
tuoti. lengvi išmokėjimai.

MID WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

2 aukštų medinis namas, ka
mpinis lotas. Visi spešal asses- 
mentai užmokėti pilnai. Spe
cialė kaina $(>;#C().()0, $2,000
įmokėti. Likusius su jūsų ren-

$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.

RETA PROGA 
paaukoti mano paskiausio 
BUICK “Mastei* Six” Sedu

nova rtotą. 
kaip nau- 
Kiekvienu 
yra kaip 

$375. Man

GROSERNĖ ir bučernė, gera pro
ga, renčia $45; 3 kambariai su ra
kandais, turi būt parduota iŠ prie
žasties mirties. 6137 Wentworth 
avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

BUČERNĖ ir grosernė parsiduo
da lengvais išmokėjimais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Priimsiu 
lotą arba automobilį į mainus.

Kreipkitės:

Watson Bond & Mortgage Co.» 
5624 Irvinu Park Blvd.

Phone Pennsicola 5900—8200

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai______

NASH paskesnio modelio 4 durų 
sedanas, turi būti parduotas, nes 
man reikia pinigų. Karas yra ab
soliučiai geriausiame stovyje ir ne
gali būti atskirtas nuo naujo. Pa
aukosiu už $275. Kreipkitčs neda
lioj. 2538 North California Avė., 
pirmas ąpartmentas.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius. 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais. su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00 
Comander Sedan taipgi su viskuo

Ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1663.00

President “Stright Ęight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $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

Musical InstnimentL
Mazikoe Inatramentai

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

Kreipkitės 
1418 N. ''Qood SL 

Imos lubos

sąlygų ir mainų kreipkitės

Archer Buick Co.

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

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

Central 3654

NAUJAS mūrinis namas, štorak, 
5 kambariai užpakalyj, su skiepu, 
įmokėti $2,000. Geras bargenas
$11,000,

B. R. Pietkiewicz & Co.

2 aukštų 
smentas, 2 
partmentas. 
$11,500.00,

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




