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Paskutinė žinia iš 
kap. Amundseno ir 

jo kompanionų?
KOPENHAGA, Danija, spa

lių 19. — Norvegų motorinis 
laivas “Leif”, atplaukęs j Val- 
dersundą, atgabeno rastą at- 
šiaurės vandenyne sudužusio 
aeroplano gazolino tanką. Spė
jama, kad tai yra tankas dide
lio franeuzų aeroplano “La- 
tham”, kuriuo kap. Roald A- 
mundsenas su penkiais kompa
nionais išlėkė į atšiaurės ledus 
ieškoti dirižablio “Italia” kata- 
strefos aukų ir jau niekados

“...acceie ...grene ...beuf aute 
...roit.”

Manoma, kad buvo rašyta 
franeuziškai. Kap. Ainundsenc 
kompanionai buvo franeuzai.

Artimiausias vertimas, kokį 
ekspertai, po ilgo kamantinėji
mo, galėjo spėtinai padaryti iš 
lo, butų toks: “Skubinkitės... 
vilnys naikina... pietų vėjas.”

1 užsimušė, 7 sužeis 
ti aeroplano kata

strofoje
A 1LANTIC CITY, N. J., spa

lių 19. — Netoli nuo čia vakar 
vakarą, nukritus aeroplanui iš 
1,500 pėdų aukštuhios, vienas 
asmuo užsimušė, o septyni kiti 
pavojingai susižeidė.

Užsimušęs yra W. O. Cha- 
nute, Denvero bankininkas, < 
susižeidęs: George King, aero
plano pilotas; F. Eberle, jo asis
tentas;
lis, buvęs 
asociacijos 
H. Little, 
asociacijos
Thomas Dysart, St. Louiso ban
kininkas, pulk. Lindberghc 
skridimo j Paryžių rėmėjas; 
Ralph Somers ir Henry Duer, 
baltimorietis.

Pliny Jewell, bostonie- 
Investment Bankers 
prezidentas; Alden 

chicagietis, tos pat 
vice-prezidentas;

Atlanto s k r i d i k a s 
Chamberlin atlankė 

Kottbusą
BERLYNAS, spalių 19. — 

Clarence Chamberlin, Amerikos 
lakūnas, su savo žmona padarė 
vizitą Kottbusui, — vietai, kur 
pernai abudu su Levine’u per
skridę per Atlanto vandenyną 
iš New Yorko į Vokietiją, jie 
buvo priversti savo Columbia 
aeroplanu nusileisti, nepasiekę 
Berlyno. Kottbuso gyventoja, 
surengė drąsiam aviatoriui nuo
širdų priėmimą.

FARMERYS NUSIŽUDĖ
ST. JOSEPH, Mich., spalių 

Dal blogos sveikatos nu
sišovė jaunas vietos farmerys, 
Max Tiefke, 24 metų amžiaus. 
Jo kūną rado daržinėje.

RYTOJ, 1 vai. po piet
M. Meldažio svet.,

2242 W. 23rd Place, 
bus svarbios lietuvių socialistų 

prakalbu®.
Kalbės P. Grigaitis, soc. kan

didatai j gubernatorius ir vice- 
gub. George Koop ir Wm. 
Snow ir kiti. Įžanga dykai. Vi
si kviečiami atsilankyti.

— L. S. S. 22 kuopa.

Vokietija uždraudė
Zeppelino kelftnė^ 

žinių monopolį
BERLYNAS,

Vokiečių spaudai pakėlus aštrų 
protestą prieš dirižablio “Graf 
Zcppelin” kelionės žinių mono
polį, vyriausybė išleido įsaky
mą, kuriuo toks žinių monopo
lizavimas užginama.

Vokietijos vyriausybė kabeliu 
pranešė dirižablio vadui, l)-rui 
Eckeneriui, kad grįžtant atgal 
š Amerikos jokio keliones ži
nių monopolizavimo nebebūtų.

Mat dirižabliui “Graf Zeppe- 
in” pastatyti didelę pinigų dalį 
buvo sudėję patys Vokietijos 
Žmonės, o todėl visai neteisin
ga, kad jo kelionių žinios butų 
parduodamos išimtinai kuriam 
vienam laikraščiui ar sindika
tui.

Indianos angliakasių 
unija pasirašė algų 

sutartį
TEBRE HAUTE lnd„ spalių 

9. — Angliakasių United Mine 
Vorkers 11-to Distrikto uni- 
os vadai ir Indianos- anglies 
casyklų savininkai pagaliau su- 
itaikė ir pasirašė naują algų 
umtraktą, kuris pakeičia seną- 
ą Jacksonvilles sutarti.

Sutarties sąlygos dar nepa- 
ikelbtos, bet kaip girdėt, pa- 
»rijidine alga panaši kaip Illi
nois, būtent, $6.10 dienai ir 91 
•entas tonui.
lerybos traukėsi |>er beveik iš- 
isą mėnesį.

Nusižudė studentė, jau 
•rečia savižudė šeimoj

BERKELEY, Cal., spalių 19. 
— Savo kambary čia nusižudė 

• msJtroškindama gazu, Miss 
Iewel Irwin, Californijos Uni
versiteto studentė, 20 metų 
mžiaus. Priežastis nežinoma.
Miss Invin yra trečias šeimos 

larys, papildęs šiemet savižu- 
lytlę. Kovo Imėnes-j nusižudė 
>s brolis, 23 metų amžiaus, o 

kiek vėliau gazu nusitroškino 
os vyresnė sesuo.

Tik niekam nesakyk,— 
>0 metų jaunuolis vedė 

antrą pačią
spaliųSPRINGFIELD, 111 

'9. — Vietos pilietis Harry Ri- 
hardson, KO metų amžiaus, per 
įastarus septynis mėnesius 
kartu vedė. Antrą pačią jis 
lė vakar.

Vedybų leidimo raštinėj
"įrašė sekretorių nesakyti laik
raštininkams, nes jie galį para
šyti, kad “toki seniai nebeturi 
biznio vesti pačias.”

du 
ve-

jis

D’Annunzio planuojąs 
skristi į Braziliją

MILANAS, Italija, spalių 19. 
— Praneša, kad garsus italių 
ooetas ir dramaturgas, Gabrie- 
’e d’Annunzio, planuojąs skris
ti aeroplanu iš Italijos į Brazi-

Karo metais d’Annunzio tar
navo laivyno aviacijos korpuse.

Motina ir du vaikai žu
vo namų gaisre

GREENVILLE, Tex., spalių 
19. — Gaisre, kuris netoli nuo 
čia sunaikino naktį jų namus, 
žuvo šeimininkė Mrs. Carter ir 
du jos maži vaikai. Baisiai ap
degę- jų kūnai išimti iš degė
sių.

jęs
Komendantas Byrd, kuris laivu C. A. Larson išplaukė pietų ašigalį tyrinėti. Jis yra pagarsė-
Amerikos lakūnas. \

Vokiečiai piktinasi
Amerikos priėmimu

Zeppelino keleivių
Berlyno laikraštis sako, kad su 

Vokiečių oficialiais atstovais 
pasielgia kaip su kriminalis
tais

BERLYNAS, spalių 19. — 
Vokiečių laikraštis Acht-Uhr 
Blatt aitriai kritikuoja Jungti
nių Valstybių muitinės valdi
ninkus, kurie vokiečių valdžios 
atstovus, dirižabliu “Graf Zep- 
pelin” atskridusius su oficiale 
geros valios misija, pasitikę 
kaip šmugelninkus ir krimina
listus.

“Stumdymas, kumščiojimas, 
daužymas per ausis, kaip savo
tiško amerikiečių mandagumo 
parodymas, Lutų jau pakanka
mai blogas buvęs, jei butų bu
vęs papildytas prieš privatinius 
piliečius, 'bet kad tai papildyta 
prieš oficialius svetimos valsty
bės asmenis, tai jau visai nedo
vanotina,’’ s-ako Aclit-Uhr-Blatt. 
“Mes buvome nustebę, tmums 
buvo skaudu, kai išgirdome, 
kad vienas policininkas šveitė 
generolui von Lewinskiui per 
ausį. Prūsų vidaus reikalų mi- 
nisteris Grzesinskis buvo taip 
biauriai apstumdytas, kad iš 
pradžių jis' buvo nusitaręs ne
dalyvauti nė oficialiose funkci
jose. Jis kabeliu pranešė, kad 
jei Prūsų valdininkai butų nu
sikaltę elementariškiausioms 
padorumo taisyklėms, kaip kad 
dabar padarė Amerikos valdi
ninkai, jie ant tų pėdų butų 
buvę pašalinti iš tarnybos.”

Nėra žinių apie At
lanto skridiką

Vis dar nėra jokių žinių apie 
tfa-uaių lnpLų pjrv'i totorių, 
H. C. MacDonakią, kuris pra
eitą trečiadienį išskrido iš Har- 
bor Grace, Newfoundlande, ke
lionėn per Ątlanto vandenyną 
į Angliją. Lakūnas tikėjosi pa
siekti Angliją ketvirtadienio ry
tą, tačiau tikslo pasiekti jam 
nepavyko — žlugo kelionėje. 
Gazolino jis. turėjo tik tiek, 
kad galėjo ore išsilaikyti neil
giau kaip 24 valandas. Radio 
jis neturėjo.

Po išskridimo iš Harbor Gra
ce vienintelė žinia apie MacDo- 
naldą buvo gauta trečiadienio 
vakarą iš olandų garlaivio 
“Hardenbergo,” kuris 6.30 va
karo matė lakūną skrendant 
700 mylių į rytus nuo New- 
foundlando.

Rtpa^Mr„rą llobrullžos ©Vfnto- 

cRTis.-^nįii, 1.. - jai bėga į Bulgariją
Praeitą naktį policija rado sto- | 
vinčiame miesto parke automo
bily sAikniubusius Miss Kaliteri
ne Carter, 20, ir Kenneth Lan- 
hamą, 21 metų amžiaus 
ną. Mergina, su dviem 
kų žaizdom krutinėję ir 
dviem žaizdom galvoje, 
nebegyva, o vaikinas, dviem šo
viniais sužeistas į galvą, buvo 
dar gyvas, bet be sąmones. Jis 
tur būt nebepasveiks. Kas juos 
x>ve, kol kas nesusekta.

vaiki- 
kulip- 
kitom

Pasmerktas mirti 
italų komunistas 

sušaudytas
LUOCA, Italija, spalių 19.— 

Komunistas Michele Della Mag- 
jioie, kuris buvo pasmerktas 
mirties bausmei dėl nugalabiji
mo dviejų fašistų, tapo čia su-

Mirties bausmė Italijoje yra 
senai -- jau prieš keturiasde
šimt metų — panaikinta. Už 
lidžiausius nusikaltimus, dagi 

už karaliaus nužudymą, aštriau
sia bausme buvo kalėjimas iki 
gyvos galvos. Fašistų teismas, 
mirtim nubaudęs dabar nusi
kaltėlį, tuo būdu mirties baus
mę Italijoje atsteigia, nors pats 
baudžiamasai jstatymąfc<dar nė
ra pakeistas.

Griuvę namai užbėrė 
25 darbininkus

PARYŽIUS, spalių 19. Vin- 
?ennes’e sugriuvo baigiami sta
tyti nauji namai ir savo griu
vėsiuose palaidojo dvidešimt 
penkis darbininkus. Nelaijnė 
atsitiko valandą prieš dienos 
darbo baigimą. Netrukus’ iš 
griuvėsių •'buvo i&imti eiti nebe
gyvi darbininkai ir keturi su- 
žeisti. Kitų tebeieškoma.

ORR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu su nedidele 
temperatūros atmaina; lengvas 
ir vidutinis, daugiausiai vaka
rų krypties vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44° ir 51° F.

šiandie saulė tekax6:07, lei
džiasi 5:03. Mėnuo leidžiasi 9:07 
vakaro.

Ištisi miesteliai esą pasirengę 
bėgti ir tuo išsigelbėti nuo 
Rumunijos valdžios smurto

VIENA, Austrija, spalių 19.— 
Sofijos laikraščiai praneša, kad 

buvo ’(lau# pabėgėlių Dobrudžioje,
kuri dabar yra Rumanijos da
lis, bėgą j Bulgariją. Praeitą 
savaitę pusantro šimto šeimų, 
palikusios visas savo nuosavy
bes ir turtą ir pasiėmusios tik 
tiek mantos, kiek galėjo paneš
ti, slapta apleido Rumanijos 
teritoriją ir atbėgo per sieną j 
Bulgariją.

Bulgarų laikraštis Slovo sa
ko, kad ištisi miesteliai esą pa
sirengę emigruoti į Bulgariją ir 
tuo budu išsigelbėti nuo Ruma
nijos valdžios smurto ir perse
kiojimų. Rumanijos vyriausybė 
ignoruojanti nuosavybės teisę, 
genapti bulgarus laukan iš jų 
namų, kuriuos 'atiduodanti ru- 
mutų kolonistams. Pasiskųsti 
esą nėra kam.

Peorijos angliak ašių 
protesto streikas 

pasibaigė
PEOBIA, III., spalių 19. — 

Dvejetas šimtų Lake Erie kom
panijos kasyklų darbininkų, 
kurie čia andai buvo sustreika
vę, jau grįžo atgal j kasyklas. 
Jie buvo sustreikavę dėl to,

MACON, Ga., spalių 19. — 
Žinomas Amerikos skulptorius 
Gutzson Borglum, kuris buve 
pradėjęs kalti Stone kalne kon
federatų paminklą, gavo iš pia- 

kad vykdomasis valstijos uni-^nisto Ignaco Paderewskio, bu 
jos komitetas suspendavo pen
kis vietos unijos viršininkus 
už tai, kad jie skleidė kursto
mus prieš ^Illinois angliakasių 
unijos viršininkus lapelius.

Nubaudė kalėjimu ku
nigą už čekių klas-

SIOUX CITY, Iowa, spalių 
19. — Buvęs Centervillės, S. 
I)., kunigas John McGrath tapo 
čia teismo pripažintas kaltas 
dėl čekių klastavimo ir nubaus
tas septyneriais metais valsti
jos kalėjimo Fort Madisone.

Bombardavo katalikų
Dievo namus

MARION, III., spalių 19. — 
Nežinia kieno padėta ar nu
mesta j vietos katalikų bažny
čios rūsį bomba, sprogusi, stip
riai apdraskė priešakinę bažny- 

j čios dalį. Bažnyčia dar tik per- 
| aai buvo pastatyta.

Protestuoja, kam 
Churchillį priėmė 
mūrininkų unijon
LONDONAS, spalių 19.

Statybos pramonės darbininkų 
unijos Mancbestero skyrius pa
reikalavo, kad unijos sekreto
rius George Hicks rezignuotų 
iš vietos dėl to, kad jis priėmė 
j uniją Anglijos finansų minis- 
terj Winstoną Churchillį.

Skyrius kaltina Hicksą, kad 
jis pastatęs darbo linijų visuo
menės pajuokai, priimdamas 
unijos nariu finansų ministerj, 
kuris, statydamas savo dvare 
namelius, dėl pramogos pats 
pakilnojęs plytas. Mancbeste- 
riečiai pataria grąžinti Chur- 
chilliui įstojimo mokesnį ir jį 
patį išbraukti iš unijos.

tunas galvažudys 
Hickman pakartas

SAN QUENTIN KALĖJIMAS, 
Cal., spalių 19. — Kalėjimo 
kieme šį rytą buvo pakartas 
jaunas galvažudys William Ed- 
ward Hickman. Praeitų metų 
gruodžio mėnesį jis, pavogęs iš 
mokyklos Los Angelėse banki
ninko dukterį, Marianą Parke- 
riutę, 12 metų mergaitę, ją 
nužudė, prieš nužudymą dar 
ilgavęs iš bankininko stambią 
sumą pinigų, prižadėdamas 
grąžinti jam dukterį. Grąžinti 
grąžino, bet supiaustytą mer- 
vaitės kūną.

Po tos baisios piktadarybės 
Hickman netrukus buvo suim
tas ir pasmerktas kartuvėms. 
Laukdamas egzekucijos, jis dar 
’jriėmė katalikų tikėjimą.

Suėmė netikrų bankno 
tų fabrikų

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
spalių 19. — Policija susekė 
čia netikrų popierinių pinigų 
fabriką.

Suimta daugybė jau paga
mintų Brazilijos banknotų ir 
Did. Britanijos popierinių ster
lingų.

Viena moteriškė, portugalė, 
areštuota, bet. kitiems bandos 
nariams pavyko ištrukti.

Paderewskis užsakė
Wilsono paminklą 

Lenkijai

vusio Lenkijos premjero, 
kvietimą padaryti Lenkijai 
zidento Woodrow Wilsono 
tūlą natūralaus didumo. Skulp
torius pakvietimą priėmė.

pa- 
pre- 
sta-

Rumanijoj 36 darbinin
kai nuteisti kalėti;

33 išteisinti
BUCHARESTAS, Rumanija 

spalių 19. — Cluj pasibaigė po
litine 69 darbininkų byla. Jie 
buvo kaltinami dėl komunizme 
ir konspiravimo prieš valdžią 
Trisdešimt trys buvo išteisiu 
ti, o trisdešimt šeši nuteisti į 
vairiems kalėjimo terminams 
— nuo 5 dienų* iki 10 metų.

Keli pasažieriai sužeisti 
traukiniui susikūlus

__ I-------------- ’

COLUMBUS, Ohio, spalių 19 
— Ties Galcna susikūlė paša 
žierinis Pennsylvania traukinys 
Lokomotyvą ir keturi vagonai 
apvirto. Keli pasažieriai buvo 
sužeisti.

Lietuvos žinios
460 rusų “poselencų” 
Lietuvoj grįžta į Rusiją

Kauno “Lietuvos Aidas“ ra
šo:

Šiomis dienomis iš Lietuvos į 
kibirą išvažiavo 460 rusų “po- 
elencų’*, kuriuos nuo 1863 m. 
jukilimo buvo įkurdinusi caro 
valdžia iš lietuvių atimtuose 
jkinose.

Lietuvos vyriausybė grįžtan
tiems j tėvynę rusams suteikė 
lemokamas vizas ir kitas leng
vatas.

Buvusieji “poselencai” veža- 
i su savim: arklius, karves, 
vis ir net galvijams pašarą. 

Taip pat, žemės ūkio mašinas 
r kitus padargus.

Pirmoji grįžtančiųjų partija 
yra daugiausia iš Šiaulių ir 
Joniškio apylinkių, kur jų dail
iausia buvo įkurdinta.

Teko patirti, kad iš Lietuvos
Tambovo guberniją ruošiasi 

rįžti apie 1,500 rusų.
Nors rusų “poselencai” caro 

aidžios buvo visaip proteguo- 
ami, tačiau dėl savo tingumo 
įbai skurdžiai gyveno.

Rygiškė “Segodnia”, matyt, 
pasekdama lenkų spaudą, kslei- 
ižiančią melagingas žinias apie 
emigrantų plūdimą iš Lietu

vos, ir grįžtančius savo tėvy- 
lėn rusus pavadino “lietuviais 
migrantais.’!

AS1RODĖ MASKUOTI PLĖ
ŠIKAI

Šiomis dienomis Kelmės vais
iuje, šližiškės kaime nežinomi 

nusigrimavę piktadariai įsilau- 
ė pas A. Kureščiuškienę, ją 
umušė ir pareikalavo 500 litų, 
>et jai nesutikus duoti, patys 
įsirado ir išėjo.

‘ado sudegusius oro 
’iašto pilotą ir aeroplaną

POIJi, PA., spalių 19. —Tris 
tylias į pietų vakarus nuo 
i a šį rytą rado sudegus j aero

planą ir baisiai apdegusį piloto 
;uną. Tai buvo oro pašto aero
bu nas, trečiadienio vakarą įs
kridęs iš New Yorko į Cleve- 
andą. Katastrofoje žuvęs pilo- 
as buvo Wm. C. Hopson.

Vtėmė iš kompanijos 
kasininko $12,000

NEW YORKAS, spalių 19.— 
>u ginkluoti plėšikai sulaikė 
Watson Elevator kompanijos 
kasininką Humphrey ir atėmė 
š jo $12,000 kompanijos pini
gų. Humphrey dar buvo sužei
stas.

Visuotinis streikas Lod
zėj tęsiasi

VARŠAVA, spalių 19. —Ban- 
lymai sutaikinti tekstilės įino- 
lių darbininkus su samdytojais 
’L.oclzSj nepavyko. Darbininkai 
tmete kompromiso pa.siuly- 

nus, ir visuotinis streikas tę
siasi.

Jruguaja pensijon uos 
laikraštininkus

MONTEVIDEO; Urugvaja, 
'Dalių 19. — M misterių taryba 
>atvirtino įstatymą, kuriuo ei- 
lant bus mokamos pensijos 
aikraštininkams ir spaustuvi
ninkams.
Mirė gen. Rozvadovski

VARŠAVA, spalių 19. Mi
rė gen. Tadeuš Rozvadovski, 
buvęs lenkų generalinio štabo 
viršininkas.



13 metų sukaktuvių

Pas Budriką
Radios 1929 Modeliai

l’NlVER

R0XEE GARAGE

Tel. Yards 4500

LINDSAY

jums

Demokratų tikieto,

Psto Barskis Furniture Hanse
Darbštumas

1922 So.
4117-83

Har
Len

$7.50
$1.50

DUOKIT 
PATAISYT

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

R. C. A. Radiolos 
Victor-Radiolos 
Zenith 
FTeshman

Suteiks Smagią 
Šilumą Jusu Namuose 
ir Salčiausiame Ore

Atvvater Kent 
Brunswick 
Sparton 
Bosch

jfODEL drebėti per visą žiemą, jei 
jus galit įsigyt ALLEN’S PAR- 

LOR FURNACE DABAR ir džiaug
tis malonia vasaros šiluma jūsų na
muose, kai dar mokėsite už jį? 
Tik $25 reikia įmokėti, o likusią su
mą galima išmokėti lengvais mėne
siniais išmokėjimais.

Didžiausias ir Moderniškiausias
Garažas Bridgeporte

3252 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

ŪSE LES8 
ttun of high priced brande
M ! LLION9 O F POUN DS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Darba?, kuomet Peoples Fur- 
niture Kompanijos krautuvės 
apvaikščioja 13 metų sukaktu
vių, Jai jų krautuvėse tiek daug 
įvairiausių Uvorų yra prikrau
ta, kad net malonu žiūrėti. 
Pasirinkimas įvairiausių tavo- 
rų kuodidžiausis, o kainos pi-

WILLIAM JOHN,
Teisėjas Cook pavieto Superior teismo 

Įstatymų vykinimo kandidatas.

38 years

25 ounces for 25c 
KC

Kandidatas į
STATE’S ATTORNEY

Išlaikė savo pirmą klientą, 
; 1908 m. apsiverė su Mary 

tais metais 
1912 m. atidarė pirmą advokatūros 

D. Pray, sustojo mokytojavęs Englevvood 
1914 m. kandidatavo, dėl patyrimo, i Munici- 
praktiškai be jokios pągelbos iš 46 kandidatų

Savininkai:
J. ZABVKAS ir J. CIIALKIS

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 M0RG1CIAMS t
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė <

Jau trylika metų suėjo, kaip 
lietuviai suorganizavo namų 
rakandų kompaniją vardu The 
Peoples Furniture Co., kuri tių 
ri dvi didžiules krautuves. Vie
na krautuvė randasi 
Halsted St., o kita - 
Archer ; ve.

W h e n the 
outer cabinet 
doors are 
o pene d you 
have the cheer 
and g!ow of the 
fire—an exclu- 
sive ALLEN 
feature, .

Savo draugams, kostumeriams ir visiems auto
mobilistams šiuo pranešame, kad musų garaže jie 
turės gerinusį patarnavimą, koks tik yra žinomas 
moderniškai technikai. Turime ilgų metų prakti
kos. Pritaikę ją prie moderniškų aplinkybių dabar 
galėsim dar gerinus savo kostumeriams patarnauti.

Kviečiame visus pamanyti musų garažą ir per
sitikrinti.

Nėra abejonės, kad tai *yra 
vienos didžiausių lietuvių ra
kandų krautuvių netik Chicago- 
je, bet visoje Amerikoje.

Teko pasikamėti su vedėjais 
tų krautuvių: jie prislpažysta, 
kad jiems biznis gerai sekasi. 
Ir prie to dar biri lokius- dide
lius užsakymui, kurie siekia 
net $30000 vertės.

Ateikite—leiskite mums parodyti 
fij naujų, “gyvenamų kambarių fųrnasų” 
— šildytuvų. Leiskite mums išaiškinti 
kaip lengvai jus galite ji išsimokėti.

Gimė gruodžio 9 d., 1878 m., Aurora, 111.; sūnūs William (C., B. 
A Q konduktoriaus) ir Katherine A.; škotų kilmės; lankė Center (pradinę) 
ir East Aurora High School mokyklas, Grinnell (Congregational) kole
giją, Grinnell, Iowa ir Chicago Kent College of Law; pasižymėjo futbolo 
ir besbolo lošimuose augštesniojoj mokykloj ir kolegijoj ir taipjau kaipo 
labai puikus debatorius; užsidirbo sau pragyvenimą kolegijoj ir pasižy
mėjo savo mokslingumu; baigęs kolegiją vienus metus dėstė istoriją ir 
civilinę valdžią Iron Mountain augštesniojoj mokykloj, Michigane ir vada- 
vavo atletikai; paskiau dviejus metus mokytojavo East Aurora augštes
niojoj mokykloj ir vadovavo atletikai; vėliau dėsė ekonomiją, algebrą, 
mątematiką ir geometriją Englevvood augštesniojoj mokykloj, Chięagoje 
ii taipjau gelbėjo lavinti atletiką.

Bemokytojaudamas Englevvood augštesniojoj mokykloj įstojo į Chi
cago Kent College of Law, kurįą baigė 1906 m. su laipsniu LL.B.; pir
miau buvo gavęs Filozofijos Bakaliauro laipsnį iš Grinnell kolegijos; pri
sidėjo prie Aldermano William J. Pringle advokatų firmos Pringle, 
Northrup & Tervvilliger, kaipo pagelbininkas iT liko prileistas prie baro 
Illinois valst. spalio 3 d., 1906 m.; tais pačiais metais pradėjo mokyto
jauti Chicagos Kent College of Law ir ten ikišiol tebemokyto jauja; tė
vas pasimirė 1902 m.; buvo vyriausias šeimynos maitintojas, kartu siek
damasis augštesnio mokslo ir patyrimo advakaturoje.

Pradėjo savystovią praktiką 1907 m.
Peninsular Stove Co., iki užėmė vietą teisme 
Beik Kinnick iš Adei, lovva, mylimąją iš kolegijos laikų 
apsigyveno Chicagoje, South Sidėj 
ofisą Hartford trobesy su E 
augštesniojoj mokykloj 
palinio teismo teisėjus- 
laimėjo septynioliktą vietą.

Paskirtas Master in Chancery, Superior Court, 1917 m., sulaukus 
89 m. amžiaus; laike*karo tarnavo kaipo drafto tarybos advokatas; kan
didatavo į Municipalinius teisėjus 1920 m., bet pralaimėjo Hardingui vis
ką nušlavus; tapo-išrinktas Superior teismo teisėju 1923 m., daugiausia 
pagelba nepartinės pagelbos skaitlingų jo draugų; jauni advokatai, ku
riuos teisėjas Lindsay mokino Kent kolegijoj, laimėjo dėl jo visą miestą; 
tarnavo vyriausiu teisėju kriminaliniame teisme nuo rugsėjo 1926 m. 
iki rugsėjo 1927 m.; dabar yra “Common ,Law” skyriuje Superior teis
me. Būdamas teisėju padarė labai gražų rekordą, ypač kriminaliniame 
teisme; jo rekordui, kaipo vyriausio teisėjo, neprilygsta jokie rekordas 
nuo 1915 m.

Priklauso: Phi Delta Phi Legal Fraternity; Prolessor Eųuity Juris- 
prudence Chicago Kent College of Law; įstatymo vykinimo kandidatas 
į State’s Attorney (valsijos prokuroro vietai), and 
1928 m.; gyvena 6108 Rhodes Avenue.

Jos.F. Budrik,inc.
3417-21 So. Halsted St. Chicago

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Z

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Mušę mottos PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietau! lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone CanaI 2541—2545 ,

...Allen’s originali seklyčios šildytuvai 
apšildo visų namų. Jie skleidžia tyrų, 
drėgnų Šiltų orų, kaip ir rūšiniai furnasai. 
įdedami į kambarį ar į koridorių be jo
kių įvedimo iškasčių. Nereikia paipų, ra
diatorių, ar kitokių įtaisų.

Šis gražus, moterninis, atsakantis šil
dytuvas yra nepaprastai ekonomiškas; ne
tik jis mažai kainuoja, bet yra ir ekonotniš 
kas operuoti. Jis degina kietuosius, ar 
minkštuosius anglis, koksus, ar, medžius, 
ir sutaupius nuo 25 iki 50 nuošimčių. 
Gražiai užbaigtas porcelianiniu enameliu 
— išrodo kaip tikro riešučio medžio, 
monizuoja su gražiausiais rakandais, 
gvas išvalyti.

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums i*ašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gaa X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Abiejose krautuvėse biznis 
yra vedamas sumaniai ir pase
kmingai. Kas perka kokius nors 
tavoms The Peoples Furniture 
Kompanijos krautuvėse, tas 
neapsivilia, nes visuomet gau
na tavorą geriausį ir pigiomis 
kainomis. O jei kas nori, tai ir 
lengvais išmokėjimais.

Platforma:
Teisingumas Supratimas

Vedime Visuomenės Reikalu

LEISKIT MANE PA- 
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singlcy 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vaL ryto iki 1 vai. po pietį)

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų m e- 
tų patyrimas 

nuolatin i 
< kim i nau A 

j ii iš rad i m ų 
pa ve i k s 1 

traukime užti-^Įi 
krina jums ge 
rą darbą. O
Be exlra pri- V* 
mokėjimo va- 
žiuoju nufoto- 
grafuoti namus, pagrabus, po- 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
. Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546
• Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
panijos vedėjams tenka garbė, duoda liatldą (feltO, 
kad jie sugebėjo išauginti tokį kad pačios Naujienos 
didelį biznį. yfra HaudlllgOS.

ALLENS
'■? ■ t'
PARLOR FURNACE

6
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Sniego Pūgos Apsunkina 
Pristatymą

Jus rasite, kad daug patogiau yra už
sisakyti sau anglis ar koksus kol tebėra 
gražus oras, nes jus galite būti tikri, kad 
bus greitai pristatyta ir kad jus gausite ty
rę, sausę kūrę.

PIRK SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

NAUJIENOS, Chicago, D1

(onsųgLers (ompany
<&] elephone 
^FRANKLINO 

16400
COAL-COKE- ICE 
BUILD1NC MATERIAL

BANK

BUKITE BONŲ 
SAVININKU

6‘ < pahikanų ant jūsų sutaupintų pinigų 
bus jūsų pagelba musų dalinio mokėjimo 
bonų sąskaitos pieno. Pagelba šio pieno jus 
gausite tę pačią sumą, kaip ir turtingas 
bonų savininkas, net ir tada, kai jus dar 
taupinsite.

Pradėkite bonų sąskaitą šiandie šiame 
banke.

CENTRAL““' BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

COHEN BROS.
FURNITURE CO.

•

1101-1409 So. Halsted Street
Phone Canal 0300—0801

37 metai toj pačioj vietoj ir. ■ 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musu rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame * 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Parnatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų. * ■

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

GARSINKI® ‘‘NAUJIENOSE”

Iš politikos lauko
Iš ROSELANDO

SMULKIOS ŽINIOS

Stok!

Pataisymai dėl

Chicago, IIIGAZO PEČIŲ

Ar jau insivedet šiluma in savo namus?

NgygEPr

CompanyM. Levy
Tel. j visus depart. Calumet 0642-0644-0645

Musų South Chicago skyrius yra 9300 .Commercial Avė., kampas 93 gat

Telefonas j visus departamentus Saginaw 4847

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

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

Lili AP 
TLICM 
Oni/te

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

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

rengsime Jumis 'dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpų laiką. Mes ma

li kiname dienoms ir va-
karais, šauk arba ra-

Susirgo Joe Čeponis, 47 metų 
gyv. 4051 So. Hockwell st. Iš 
gabentas ligoninėn.

Novelty Side Feed Sectiona! Boiler 
Made in 25 in. Grate Size 
Mada in 30 in. Grate Slze 
Made in 40 in. Grate Siae

Didžiausias Išpardavimas
RADIO

Tiesiai Iš Lietuvių Dirbtuvės

Electrical and Radio 
Laboratories, 

6819 S. Western Avė.

Lietuviai Radio išdirbėjai -gamina aukščiausios rųšies 
Radio, stipriai padarytus ir jie išduoda malonų balsę, ku
ris kiekvienam malonu klausytis. Taipgi radių išžiūra yra 
artistiška—papuoš tamstų kambarius.

Radių kainos yra nuo $70 iki $500. Dabar Radios par
duodam nupigintomis kainomis.

Taipgi parduodam MAJESTIC ir FADA Radios. Visi 
setai elektra operuojami. Modeliai 1929 metų. 

I

Lengvus išmokėjimai, ir priimam senus radio Į mainus.
Pas mus taipgi galit gauti bile kokių elektrinių iš

dirbinių.

šauksmai ura! Skrybėlių au-Į 
kštyn skridimas, kliksmas bu
vo tokis, kokio Cbicaga senai, o 
gal iki šiol ir visai, nematė. |

Chicaga vakar, galima saky
ti, “priklausė” demokratams. |

Kaip vakar vakare gub. Smi- 
thas buvo pasiruošęs laikyti 
prakalbų chicagiečiams.

Išgabentas pavieto ligoninėn 
Antanas Oslakis, gyv. 1928 Ca- 
nalport avė. Manoma, kad su
sirgęs plaučių uždegimu.

Gruodžio (December) 5-tą dieną
iš New YoCko stačiai j Cherbourgą, 

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

III ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdą ir 
I Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra- 
1/ leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje. 
I Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 

f/ Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas
p. Pijus B u k š n a i t i s

Tūkstančiai žmonių 
sveikino Smithą

Vnkar Cbicaga, taip sakyti, 
pamatė Alfredą Smiliui, demo
kratų partijos kandidatų j pre
zidentus.

Jisai ir jo palydovai važinėjo 
gatvėmis, aplankė keletą įžy
mesnių vietų.

Sinithas važiavo ai įdaryta
me aute. Tūkstančiai žmonių, 
užkimšę šalygatvius, užpildę 
langus per blokų blokus laukė 
kandidatų pravažiuojant pro 
šalį. Manomo, kad nuo 200,000 
iki 300,000 minia buvo susirin
kusi tose vielose, kurias tikėjo
si matyti Smithą ir jo palydo
vus pravažiuojant.

Ryloj, spalių 21 d., Strumilo 
svetainėje bus didelis šnrum- 
buruni. Vietos ir apielinkių lie
tuviai skaitlingai rengiasi j 
šitas iškilmes, nes šiame pokily- 
je dalyvaus kandidatas j guber
natorius L. Emmerson, Swan- 
son, Jobu Bagdžiiunas-Borden 
ir kiti žymus republikonų parti
jos šulai. Apart prakalbų dar 
bus gera muzika ir puikios 
dainos geriausių dainininkų., 
šitų iškilmių surengimu dau
giausia darbuojasi žymus re
publikonų partijos darbuotojas 
p. Misiūnas. Neabejotina, kad 
vielos lietuviai skaitlingai daly
vaus šioje ypatingoje iškilmėje. 
Pradžia programų bus 2 v. po 
pietų. — Vietinis.

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

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

346 N. Michigan Avė., Chicago, 111.

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principais

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:
BERENG ARI A ------ Gruodžio 14, Sausio 4

MAURETANIA .... Sausio 11, Vasario 16
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

Jei dar ne, tai vis dar turite progos įsivesti šlumą 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 laikų išsimokėti už šildytuvą. Jus galite /
L "ttUBU įmokėti tik $25 ir paskui mokėti $20 ar mažiau j mėnesį. Ir jeigu jus ne-
mįUmN galėtumėt užmokėti vieną ar du mėnesius, mes mielai pratęsime laiką.

Mes esame labai liberalingi su musų kostumieriais. Mes neverčiame mo-
IiiRM keti, jeigu jus neturite pinigų. W
NlnlISl Musų obalsis yra patenkinti kostumierius, nežiūrint kas atsitiktų, ne- ■ J J 
hIHhM — skaitant jiems jokių ekstra nuošimčių. Taigi neabejokit nė vienai mi- 
EJE^^Snutei, bet pasitikėkit mumis. V

mcs ske,hiame šiame laikraštyje, mes visuomet išpildbme, kadangi BB1
nies esame liberališkiausia plumbingo ir apšildymo kompanija Chieagos

5^31/mieste. B

čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos, 
svarbi ................................
RINKTINĖS' rųšies

Rankoms plėšytos C 1 "7(1 
svarui ...’...................... I ■ ■ v
Geriausias čekiškas au-
dimas jpilams, yardas ...... “fvV

Reikalaukit pavyzdžių

Bečks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

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 
trokai pristato viską po visą miestą ir prie- l , Y
miesčius, net iki už 30 mylią nuo miesto. Į f Y
Kai nusispręsite atsilankyti pas mus, žiu- ll*____ J — -—■ I
rėkite, kad patektumėt į tikrąja vietą — g C—
žiūrėkite musų vardo ir įsitemikit tikrąjį 
adresą. u įjįoF
Musų vieta užima visą Įjloką — geltonas 
mūrinis namas su didele iškaba ant viršaus ^įl
namo.

KALĖDŲ EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

PuikiatiHiu Greitlaiviu

AŲUITANIA
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NAUJIENOJ
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Published Daily Except Sunday by 
the Idthuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Kooaevelt 85*0

NAUJIENOS, CHcago, H
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šeštadienis, spalių 20, 1928

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kainai

Chicagoje — paltu:
Metams ------------- - -------a---- - $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams ....____ 2.00
Dviem mėnesiam  1.50
Vienam mėnesiui _ ,75

Chicagoje per Išnešioto  jus: K
Viena kopija 8c
Savaitei --------------------  18c
Minėsiu!75c

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in C ana d a.
$7.00 per year outs’de of Chicago.
$8.0* per year in Chicago.
8c. per copy.________________ ____
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, III., under thi act oi 
March Srd, 1879.

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltu:

Metams ___________ ____ LL $7.00
Pusei metų ............ 8.50'
Trims mėnesiams________— 1.75
Dviem minesiamg.........................1.25
Vienam minėsiu!  .75

V '
Lietuvon Ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]:
Metams________ _TT—______ _ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

T^SIA APGAVIKIŠKĄ 
DARBĄ

Anądien mums teko pastebė
ti, kad švenčioniškis-Paukštys 
apgaudinėja “Laisvės” skaityto
jus, skelbdamas, jogei sulig 
SLA. konstitucija “liuosą vietą 
kokio nors viršininko užima 
sekantis kandidatas, rinkimuo
se gavęs daugiau Gaisų”. Dabar 
tą švenčioniškio nešvarų elgesį 
bando apginti ir paremti pati 
“Laisvės” redakcija.

Ji tvirtina, kad jos bendra-

tiktai tuomet, 
susipratusia ir politiniai susior
ganizavusia darbininkų klase.

Demokratija yra liaudies val
džia. Jeigu svarbiausioji liau
dies dalis — darbininkai — ne
bus susiorganizavę ir neturės 
įtakos valdžioje, tai supranta
ma, kad demokratija tuomet 
bus vėjo papuč’’nirh.

kai ji remiasi dieną butų įvesta tokia tvarka, 
kaip fašistiškoje Italijoje — 

! kas tuomet butų ? Tuomet mu
sų “apšvietiečiai” ne leistų 

j “Aidą”,, bet turėtų arba sėdėt,

Krutamieji paveiks
lai Jaunojoj Birutėj;

: □pmxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
MReumatizmas

------------------------------- -1- ■ — , . .............—*---------------------

APIE DARBININKUS “DAR PAKALBĖS”
I

Ketvirtadienį pas gubernatorių Smithų, atvykusį 
Chicagon laikyti prakalbų, atsilankė vienuolika vietinių 
darbininkų unijų viršininkų ir pareiškė jam, kad jie re-; 
mis jo kandidatūrą. Demokratų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus buVo, žinoma, patenkintas tuo pa-; 
reiškimu ir pranešė jiems linksmų žinių, kad jisai dar-; 
bininkų reikalų neužmiršiųs. Už kelių dienų jisai, gal 
Bostone, pasakysiąs prakalbų ir apie dgrbininkus. Apie 
visus kitus svarbiuosius rinkimų kampanijos klausimus' 
jisai jau kalbėjęs.

Reikia atiduot 'kreditų p. Smithui bent už atvirumų. 
Darbininkų klausimas pas jį stovi po visų kitų svarbių 
klausimų, ir jisai to neslepia.

Dauguma Amerikos darbininkų tąja vieta, matyt, 
kolkas tenkinasi.

KAS YRA TRAGEDIJA?

darbia rašęs tiesą, nes SLĄ. 
konstitucijos skyriaus VI pa
ragrafe 6 po raide b randąsi 
šitoki žodžiai:

“Sekantis narys, gavusis 
laike rinkimų daugiausiai bal
sų, jei yra kompetentiškas, 
turi pirmybę užėmimui tokios 
vietos.”

Sulig Brooklyno komunistų 
organu šitie konstitucijos žo
džiai reiškią tą patį, ką rašęs 
švenčioniškis. Bet tai yra aiš
kus melas

Konstitucijoj v nepasakyta, 
kad sekantis kandidatas “už
ima” vietą, o tik pasakyta, kad 
jisai “turi pirmybę užėmimui” 
vietos. Ir šitas konstitucijos 
pasakymas dar yra apribotas 
žodžiais: “jei yra kompetentiš
kas”. Vadinasi, konstitucija ne 
duoda sekančiam nariui, gavu-

kaip pelė po šluota, ir tylėt — 
arba atsidurtų kalėjimuose, o 
ne vienam jų gal tektų ir paly
dėt ,‘^j/o gyvastį už “tyrojo ko
ri luiizmo” skelbimą.

Bet ir silpna, netobula demo- Tegul tie “nekudikiai”, ką 
kratija, kuriai nuolatos grasirųi nemėgsta žaisti demokratijos 
pavojus “sprogti”, vis tik yra ■ “balionu”, pasvarsto, ar iš tie- 
nepalyginamai geresnis dalykas,'sų jiems butų visviena gyventi 
negu despotizmas. Amerikos'taip, kaip dabar, — ar atsidurti 
demokratija, sakysime, turi vi- po kokio nors Mussolinio lete- 
sokių ydų begales; bet įsivaiz-'na. Tuomet jie gal pradės šį-tą 
duokime, kad čia vieną gražią suprasti.

SLA. vaikų draugijoms Įniks 
nuo laiko yra teikiama šiek 
liek įvairesnė pramoga.

štai ateinantį pirmadienį, 
spalių 22 d., Jaunojoj Birutėj 
bus rodomi kfutami paveikslai, 
kurie yra įdomus ir naudingi 
vaikams. Nors prie “movies” 
ūsam visi įpratę, bet pamatyt 
juos šeimyniškam ratelyje kar
tais yra įdomu, negu 
atre.

Be draugijos narių, 
kviečiami atsilankyti 
svečiai. — Kvieslys.

šiaip te-

maloniai 
tėvai ir

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

CAPS1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virinu- 
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 gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

M

M

Vienas rytinis laikraštis, išgirdęs, kad iš Lietuvos 
ketiną atvykti (langiaus artistų “kelti menų pas brolius 
išeivius“, pastebi:

“Nejaugi jiems niekas neišaiškina vietinių ap
linkybių ir sąlygų, ir koks tragiškas likimas jų lau
kia aukso šalyje!“
Mums tai naujiena. Nežinome dar nė vieno atsiti-

kimo, kad koki atvažiavusį iš Lietuvos artistą čia butų pildyti.

siam laike rinkimu daugiausiai 
balsų, teisę užimti pasiliuosavtį
sią viršininko vietą, bet tiktai 
daro jį pirmesnių kandidatu j 
tą vietą, negu kitus asmenis. 
Tečiaus ir šitą pirmybę tasai 
narys turi tiktai tiek, kiek ji
sai bus pripažintas kompeten- 
tišku urėdui, kuris reikia už

Jeigu jisai nebus pri-
ištikusi tragedija. v

Jeigu kai kurie artistai tikėjosi rasti Amerikoje 
aukso kalnus ir čia jų nerado, tai tas yra ne tragedija, 
bet komedija.

BOLŠEVIZMO OLYMPE
I

Tarpe komunistiškų dievų sovietų Rusijoje vėl eina 
kova. “Naujienose“ apie ją buvo rašyta dar tuomef, kai 
ji ėjo patyloms — politinio biuro „viduje. Dabar ji pra
deda išeiti viešumon.

Centralinis komunistų organas “Pravda” kurį re
daguoja “pats“ Bucharinas, ėmė atakuoti dešiniųjų sro
vę. Dešiniųjų vadas Rusijos bolševikų partijoje šioje 
valandoje yra Rykovas, liaudies komisarų tarybos pir
mininkas, t. y. vyriausias sovietų ministeris (tų vietą 
kitąsyk laikė Leninas)’. Su juo eina kartu sovietų sąjun
gos prezidentas Kalininas.

Bucharinas reiškia ne tik savo, bet ir Stalino min
tis. Tuo budu “Pravdos” atakos prieš dešiniąją srovę 
reiškia susirėmimą tarpe pačių stambiausiųjų bolševiz
mo vadų.

Trockį, Zinovjevą, Radvką ir visą eilę kitų “kairių
jų“ senosios Lenino “gvardijos“ šulų Stalinas pernai 
metais suvarė į ožio ragą. Bus įdomu dabar pažiūrėti, 
kaip jam seksis apsidirbti su naujaisiais savo oponen
tais, kurie pirma jį rėmė kovoje prieš “trockizmą”. Po
litiniam biure dabar, kaip girdėt, Stalinas jau turi tik 
vieno balso daugumą savo pusėje.

ANT GALO — PASISEKĖ?

“Vorkerių“ partija būtinai norėjo paversti savo 
“vice-prezidentą“ jGitlową kankiniu ir tuo tikslu buvo 
paleidusi apie jį “striošniausių” paskalų. Bet nepasise
kė.

Tai dabar jie mėgina padaryti “mučelninką” iš 
Fosterio. Apie jį didžiausiomis raidėmis pranešama 
rrrevoliucinėje spaudoje, kad prieš jį esąs vartojamas 
“teroras“. Ir kad publika šį kartą tikėtų, tai pasakoma, 
kad jisai esąs suareštuotas vienam Delavvare valstijoj 
mieste.

“Prezidentas” Fosteris, matyt, yra gabesnis. artis
tas, negu Gitlovv. Už jo “pasišventimą“ į komunistų par
tijos iždą įplauks keletas šimtų dolerių aukų ękstra, ir 
jam nereikės pėksčiam klampot į New Yorką.

pažintas kompetentišku,' tai jo 
kandidatūra visai atpuola.

Ir kuomet konstitucija nu
stato aiškiai šituos dalykus, tai 
“Laisvė” turi drąsos per akis 
tvirtinti, kad SLA. konstituci
joje esą pasakyta lygiai taip, 
kaip rašė jos gvenčioniškis! Ar 
ji mano, kad Amerikos lietuvių 
publika neturi jokios nuovokos 
apie organizacijų tvarką? Be
veik kiekvienas žmogus šiandie 
priklauso kokiai nors draugijai, 
o daugelis net ir ne vienai. Ir 
jeigu draugijoje yra tokia tvar
ka, kad pasiliuosavusią viršinin- 

I ko vietą “užima sekantis kandi
datas, gavęs daugiausia balsų”, 
tai visi žino, ką tai reiškia.

■ Prie tokios tvarkos, užpildant 
pasiliuosavusią vietą, nieko ne
reikia daryt, kaip tik pakviesti 
sekantį kandidatą (žinoma, jei 
toks kandidatas yra), kad jisai 
tą vietą užimtų.

Norėdama apgauti savo skai
tytojus, “Laisve”, be to, užtyli 
tą faktą, kad SLA konstitucija 
paveda “tuščios vietos užpildy
mą” Pildomojoje Taryboje pa
čiai Pildomajai Tarybai. Apie 
tą kalba ištisa eilė paragrafų 
konstitucijoje. Tad be Pildo
mosios Tarybos nutarimo nie
kas negali pasiliuosavusią vie
tą užimti. “Laisvė”, išpešusi 
keletą žodžių iš konstitucijos 
ir dėdama į juos tokią prasmę, 
kuri visiškai prieštarauja šitam 
konstitucijos patvarkymui, at
lieka sąmoningą falsifikaciją. 
Ar tai gražu?
DEMOKRATUA^TAI — “KŪ

DIKIO BALIONAS”
i ___________

Sulig musų “apšvietiečiais” 
(“tikraisiais komunistais”, kaip 
jie save vadina), demokratija 
tai kaip ta spalvuota guminė 
pūslė, kuria džiaugiasi mažus' 
vaikas — kol ji nesprogsta.

Į tai tenka atsakyti: labai 
gaila, kad demokratija kartais 
“sprogsta” Tečiaus, kad nuo tų 
“sprogimų” ją kaip galint la
binus apsaugojus, tai reikia de
mokratijos “balioną” padaryti 
iš tvirtesnio “štofo”. Neseniai 
mes aiškinome, koks tas “što- 
fas” turi būt: būtent, sakėme, 
kad tvirta demokratija gali būt

Roaa Raiaa.

© 1928, Tke A»»*’,can Tobacco Co., Manufacturars

“Toasting” tikrai padaro* tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

10,264 daktarai birželyje '11927' m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

PEČIAI UŽ NUŽEMINTAS KAINAS PEČIAI
Gražus Moore cirkulhitorius, _ (farsus panašus į radio Kellogg pečiai,
Heguliarė kaina $89.50, nupiginta iki $55. reguliari kaina $165.50, nupiginti iki $98.50.
Gražus Alkazar llot-Blast Oak pečius, Maytag ir Thor sklbimui mašinos,
reguliarė kaina $19.75, nupigintas iki $10.95. lloover šlavėjai.

Graži pastatoma ant grindų lempa dykai perkant seklyčios sėtą.

Z. BASINSKI FURNITŲRE, 1701-03 West 47th Street
kampas Paulina Street.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rytoj socialistų
prakalbos

[ gubernatorius, senas socialistų 
darbuotojas, w

Wm. Snow, kąndidatas į vice- 
gubernatorius, Cook County So
cialistų partijos sekretorius, 

ir kiti.
Ateikite pasiklausyti ką jie 

turi jums pasakyti ir susipa
žinkite su socialistų kandida- 

tais. Visi kaip 1 vai. po piet 
bukite M. Meldažio svetainėj.

—S.

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE

13-tas Metinis išpardavimas
ĮVAIRIU NAMAMS REIKMENŲ

Visi bukite 1 vai. po piet M.
Meldažio svetainėj. Kalbės 
žymiausi kalbėtojai.

Rytoj, spalio 21 d., kaip 1 
vai. po piet, M. Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI., bus 
didelės lietuvių socialistų pra
kalbos svarbiausiu dabar klau
simu —apie busiančius rinki
mus. Kalbės geriausi kalbėto-

So. Englewood
Šaunus jaunimo vakarai šį sek

madienį p. Petroko svet.
Ateinantį sekmadienį, spalių 

21 d., Vaikų Dailės choras tu-' 
rėš savo pirmutinį šio sezono 
šokių vakarą ir ne kur kitur, 
tik p. Petroko svetainėj, 8462 
Vincennes Avė.

Augščiausios Rųšies Prekės — Vėliausios Mados — Pasirinkimas Neapskaitomas — Kainos Nužemintos — 
Beveik Pusdykiai! Proga, Stebėtina Proga, Nepraleiskite, Pasinaudokite! Paskutinės Išpardavimo Dienos

Subata, Panedėlis ir UtarnininKas, Oct. 20, 22 ir 23

jai, kurie nuodugniai išaiškins 
busiančius rinkimus ir juose 
dalyvaujančius kandidatus, čia 
jus patirsite tikrąją tiesą apie 
kandidatus, tą tiesą, kurią jie 
slepia nuo jus. Čia bus darbi
ninkų prakalbos darbininkams. 
Todėl visi darbininkai ir darbi
ninkės jose ir dalyvaukite.

| šį parengimą nesarmata pa
kviesti vietos ir kitų kolonijų 
lietuviai, čia, paprastai, susiren
ka gražaus jaunimo, tėvų ir 
svečių, kurie smagiai praleidžia1 
laiką.

Taigi neužmirškime sekančio 
sekmadienio ir vakarui atėjus 
bukime visi šokiuose. —Koresp.

įžanga visiems dykai.
Kalbės—
P. Grigaitis, Naujienų Redak

torius,
George Koop, kandidatas į

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

Gvarantuota karšto vandens ar garo 
šiluma

Nusipirkit sau šildytuvą pirm negu ateis 
didieji šalčiai. Pirkdamas reikalauk išdir- 
bėjų ą varant i jos. Mes gvarantuojame 10 
metų visus musų šildytuvus.

Pamatykit piietaisas dū
mams sunaudoti. Musų šil
dytuvai taipjau turi aukštą 
rankieną kratymui,—jums 
neskaudės nugarą nuo 
kratinio šildytuvo žemai 
pasilenkus. 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 į 24 valandas.

Pilnas pasirinkimas Plumbinffo reikmenų 

SQOARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki 1 vai.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Ruel■ Lumber
Company *

DU VARDAI
Yard No. 1 — įlydė l’ark 1726 74th St. & Stony Island Avė. 
Yard No. 2 — Mt. Greenwood 59 Hlth St. & Homan Avė.

Mes pasiūlome sekamą su dideliu jums sutaupymu
VARTOTAS LUMBERIS

Trumpos lentos po $15.00 už tūk
stantį pėdų.

Ilgos lentos už bargeno kainas.
Didelis pasirinkimas vartotų du
rų, langų, rėmų, plumbingo pai- 
pn, peleių vogų ir t. t.

NAUJAS LUMBERIS
IR MEDŽIO DIRBINIAI

Mes turime štoke pilną pasirin
kimu nau jo lu m bėrio, visokios rū
šies ir didumo, kieto medžio grin
dims, rėmų, langų, medžio dirbi
niu, W’ill Board, Plaster Board ir 
(’ELOTEX, 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 
EXTIIA SPECIALUS KAINOS ANT GARAŽO MEDŽIAGŲ 

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

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

HYDE PARK 1726
Mes sutaupjnsime jums pinigų.

Visus užsakymus pristatome greitai.

. Naujos Augščiausios Rųšies
R. C. A. RADIOLOS

Parsiduoda už labai nužemintų kaina— 
$805.00 R. C. A. Radiolas $595.00

E“ '• “,S1 $285.00 t
Kili visi nauji R. C. A. Bailio setai 

dėl vartojimo elektrikinės jėgos

Po $95.00, $175.00 ir augščiau
Lengvi išmokėjimai.

Yra patartina pirkti Bailio setą iš pilnai 
atsukančių krautuvių, nes ant Radio yra 
daug prigavyščių.

ALCAZAR

VIRTUVĖS ŠILDYTOJAS

žema

$8.95
Augščimi

NAUJOS MADOS. ŠILDYTUVAI

UŽSISAKYKITE SAU ŠILDOMA ARBA VORTUVĖS PEČIU 
TUOJAUS, nes dabar yra didesnis pasirinkimas ir kainos yra že
mesnės negu bus šaltam orui prisiartinus. PEOPLES Krautuvės• • 
yra ypatingai pasižymėjusios užlaikymu geriausių Amerikos iš- 
dirbysčių. Čia visuomet rasite pečių, kokio jus geidžiate.

lietos 
padarytas ir margai nu- 
mahogany spalva, kainaMinkštomis anglimis ar medžiais 

kūrenti Alcazar šildomi pečiai po

VATINIAI M ATRAŠAI 
i.špursiduoila pusdykiai

Krautuvės atdaros vakarais išskyrus Penedėlio ir Seredos vaka 
rus—Nedėlioję pagal sutartj. Praneškite telefonu:

Canal 6982 arba Lafayette 3171.

Kainos labai nužemintos ant pasaulyje pagarsėjusių
KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ

Matykite šiandien šiuos bargenus musų krautuvėse:
$700.00 Kimball Grojikliai, perbudavoti OO

Kaip nauji po
$650.00 Kimball Grojikliai $395 OO

Nauoji demonstratoriai po .
$750.00 Kimball Grojikliai, ĮK./8 A.C OO

Nauji po
$850.Q0 Kimball Grojikliai $550 OO

Tiktai po W
Kitokių gerų padarymų Grojikliai Pianai, Nauji, Per

taisyti ir Demonstratoriai •
Po $95.00, $150.00, $195.00 ir augščiau

Esti šiose krautuvėse, iš pa- 
rinkČiausių padarymų. Kiekvie
nas perkantis šildomą pečių iš 
Peoples tikrai gaus geresnį pe
čių, dailiau atrodys, mažiau ku
ro naudos ir turės šiltus kamba
rius per žiemą. Kaina dar nėra 
buvus taip žema, pavyzdžiui, pe
čius 21 colių pločio ir gylio, 43 
colių augščio, plieno 
geležies 
baigtas

NAUJOS MADOS KAMODOS
Pilnos mielos, su dideliu veid

rodžiu ir giliais stalčiais. Tvirtai 
subudavotos ir švelniai nubaig
tos | riešuto medžio spalvą. Ver
tos $38.00, CIO Qfi
dabar už M> I O.3U

$275.00 vertės 3-jų šmotų miegamo kambario setas 
nužeminta kaina CK 'f O 50
Dabar už A w
Tai yra kitas negirdėtas bargenas, kuri dabar galite 
rasti PEOPLES Krautuvėse per šį išpardavimą. 
Idant geriau įsivaizdinus šią nepalygintą vertybę tu
rite ateiti ir pamatyti vienoje iš musų krautuvių. 
3 šmotai taip kaip paveikslas parodo, lova, šefoneta, 
kamoda arba vanity kamoda 50
Dabar už

puikus
Dabar

šie malrasai yra išpildyti su bal
ta vata, sverianti apie 45 svarus, 
dailus ir tvirtas viršus, yra ver
ti $10.00. Išpardavimo $5.75

Naujos mados kombnacijos dėl 
geso ir anglių virtuvių pečiai. 
Labai dailus pažiūrėti ir paran
kus vartoti. Visi pilnai porceliuo- 
ti ir yra labai lengva nuvalyti. 
Musų didis pirkimas ir pardavi
mas šių pečių daleiilžia mums 
parduoti už negirdėtai žemą kai
nų. Kaip parodyta už

7 ŠMOTŲ VALGOMO KAMBARIO SETAS 
Dailus ir tvirtas. Norintieji papuošti ir aprūpinti 
valgomą kambarį su rakandais, dabar turite progą 
PEOPLES Krautuvėse užsisakyti šį setą už mažus 
pinigus. Septyni šmotai, kaip parodyta: padidinamas 
stalas, 5 ir 1 kėdė, $150.00 vertės $88,50 
Dabar už

Pilnos inieros, pilnai porceliuoti 
gesiniai virtuvėms pečiai po

Pagerintas naujos mados, gerai 
padarytas iš plieno ir lietos ge
ležies; pilnos mieros, dailiai ap- 
nikeliuotas, tinkamas kiekvienam 
kambarių; musų negirdėtai 
kaina, tik

BBIGHTON PARK 

4177-83 ARCHER AVĖ.
Telephone Lal’ayelle 3171

M. KEŽAS, Vedėjas

ATWATEK KENT 11ADIOS 
Puikiuose Kabinetuose^

Dabar parsiduoda už labai nužemintą 
kainą
$150.00 Setai dailiuose Kabino- rtfl
tuose, po ' U> I O.UU
$200.00 Atwater Kent Setai, CQE flft 
dailiam Kabinete už mIvviUU
$275.00 Atwater Kent Setai, ClOfi fifi 
dailiam Kabinete, po M* • LUiUU

Vėliausios 1929 metų mados Atwater 
Kent Radio Setai, dėl vartojimo elektrikinės 
jėgos. Kainos labai žemos.

$77.00 ir augščiau.
Lengvi išmokėjimai.

18-tos GATVĖS KOLONIJOJE 

1922-32 SO. KALSTEI) ST 
'l’elephone Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
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SPORTAS
Pirmas lietuvių futbolo 

jauktas
Universal Lodge— SLA. 344 

kuopos futbolo jauktas prakti
kuoja du-tris kartus savaitėj

Masinis Mitingas 
Lietuvių Republiko- 

nų Kliubo 9-to 
Vardo

McKinley parke. Nors jauktas 
tebėra visai jaunas, bet jau 
spėjo pasižymėti lošime.

Pirmą lošį lietuvių jauktas 
turėjo su svetimtaučių “Oriel” 
futbolininkais Armour Sųuare 
parke spalių 7 d. Išėjo lygio
mis: 6 prieš 6.

Antrą lošį Universal jauktas 
toj pat vietoj turėjo su La 
Verne jauktu. Universal lai
mėjo 27 punktus prieš La Ver
ne 0.

Universal jauktui pagelbėjo 
“Pirets” jaukto pasižymėjusie
ji lošikai—W. Stevens ir A. 
Bunis.

Universal jauktą sudaro se
kami asmenys:

S. Stokes, R. E.
F. Janaitis, R. T.
J. Mikolaitis, C.
P. Ronran, C.
J. Thomas, C.
J. Rybokas, T.
M. Stevens, L. E
A. Bunis, F. B.
J. Calder, Q. B. (ne lietuvis 

ir nenarys)
J. Alkins, R. II.
W. Stevens, L. H.
J. Salkowsky, R. G. (pava

duotojas).

Universal Lodge šokiai
šokių rengimo komisija jau 

platina tikietus. Jaunuoliai su
kruskite ir nusipirkite tikietus 
iš kalno. Kreipkitės į komisi

jos narius: J. Kaulą ir A. Bunj, 
Universal State Banke.

Kaip matyti iš komisijos dar
buotės, tai šis šokių .vakaras 
bus skaitlingas. —Jaun. Boost.

, CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBE
KAINOS YRA ŽEMESNES DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PRANEŠIMAI
4

Rengia pirmą rudeninį balių drau
gystė Atgimties Lietuvių tautos Vy
rų ir Moterų. Atsibus subatos vaka
re, spalio 20 d., Bažnytinėj svetai
nėj, 3501 S. Union avė.; įžanga 25c.

Taut. Draug. Lietuvos Dukterų

mėnesinis susirinkimas jvyks neda
lioj, spalių 21 <1., Mark \Vhite S<|. 
svet., 1 vai. po piet. Draugės, ma
lonėkit atsilankyti. —Nut. rašt.

North Sidc — “Pamišėlių Namas”, 
komiška operetė, versta Bukšnaiėio, 
stato Pirmyn Mišrus choras neda
lioj, lapkričio 4 d., Danų svet., 1651 
N. Kedzie avė. Meldžiame visur ne
pamiršti atsilankyti. —Choras.

Saitas Oras Jau Atėjo
■I
t

Nedėlioję, Spalio 21 d., 
2-ra valanda po piet 
Strumilo svetainėj, 
158 East 107th St. .

/------------------------------------------------------------------------------ —-----------------

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
a

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

K—.—:-----;---------------- ;--------——-------------------------------------—---------- /

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
ZSANTA FE TREKES 21 ST. IR ARCHER AVĖ. 
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CLINTON & KINZIE 
ROCK ISLAND TREKES TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAI, ’ 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

CHICAGO
Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 

vieton kitų miestų pirkėjams.

.Tusų paskutinė proga už pigią kainą 
įsivesti apšildymo sistemą

Neleiskite savo šeimynai kęsti visokius nepatogumus lai
ke šalto oro. Mes pristatysime jums pilną namų apšildy
mo sistemą į dvidešimt keturias valandas. Pašaukite mus 
telefonu, patys ateikite, ar parašykite ir musų ekspertas 
inžinierius tuojaus atvyks pas jus ir priduos jums visas 
smulkmenas, dėl kainos ir visos apšildymo sistemos vi
siškai dykai ir be jokių pareigų iš jūsų pusės.

Svarbu yra pranešti, kad 
visi musų apielinkės lietu
viai turės progą išgirsti žy- 
mius republikonų partijos 
kalbėtojus, nes dalyvaus 
kandidatas į gubernatorius 
Louis Emmerson, kandida
tas j distrikto attorney John 
A. Swanson, Oscar Nelson, 
Geo. Weideling, John Bag- 
džiunas-Borden ir kai ku
rie kiti žymus republikonų 
partijos tūzai.

Todėl gi visi šios apielin
kės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti Į šitą 
masinį susirinkimą, nes 
apart prakalbų bus dainos, 
muzika ir kiti įvairus pa- 
marginimai.- Todėl gi lietu
viai nepraleiskite šitos auk
sinės progos atsilankyti į 
minėtą susirinkimą. Lauk
sime.

Kviečia

Lietuvių Republikonų 9-to 
Vardo Kliubas.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus

Pirmas Rudeninis Balius
rengia

Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir Moterų

Šiandie, spalio 20 d., 1928
Bažnytinėj svetainėj, 3501 So. Union Avė.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c ypatai

Malonėkite atsilankyti pasilinksminti prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.

Sukruskite ir užsisakykite dabar
Šaltas oras jau atėjo. Ne rizikuokit. Tai yra statymas 
pavojun jūsų šeimynos sveikatos atideliojant įsivedimą j 
savo namus apšildymo 
dar nėra pervėlu.
Jeigu jus norite pa
tys įsidėti apšildymo 
sistemą, mes duosi
me visus apskaitlia- 
vimus dėl medžiagų, 
paipų, sujungimų ir 
taipjau visas kitas 
reikmenis.

Ektra^PaU

Mes turime pilną pa
sirinkimą visokių 
plumbingo reikmenų, 
naujų ir vartotų. Mes 
supiaustome ir su- 
gvintuojame visokio 
dydžio paipas sulig 
užsakymo.
Pilna namų apšildymo sistema bus jums įvesta tik už ma
žą Įmokėjimą. Likusius pinigus jus galite išsimokėti bė
gyje 24 menesių.

sistemą. Pašaukite mus dabar, kol

SOLCLU3
wc.

BUD
SS

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Sol Ellis & Sons,
PLUMBING HEATING AND ELECTRICAL SUITLIES 

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St. 
Phone: Viclory 2454*55*56 Phone: Lavnilulc 2154; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Vieną kartą kostumeris, visuomet kostumeris.

Vakarienė ir Šokiai
Rengia

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Subatoj, 20-tą d. Spalio-Oct., 1928
, ' - /

Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 South Halsted St.

Gerbiami Nariai: Musų visų privalumas būtinai atsilankyti ant šio iškilmingo vakaro ir 
atšivesti savo draugus, kad visi susirinkę galėtumėm smagiai laikų praleist.

♦ ’ •

Pradžia 7 vai. vakare ’ Įžanga $1.00. . Kviečia Komitetas
I

“BIRUTES” MUZIKOS SEZONO ATIDARYMO
KONCERTAS

Nedėlioj, Spalių-October 21 dieną, 1928 metuose
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 SO. HALSTED ST.

Programą išpildys: “Birutės” Mišrus Choras po vadovyste K, Steponavičiaus, 
art. Juozas Babravičius, “Birutės” Jaunuolių Kvartetas ir A. Salaveičikiutė

Po Koncerto šokiai. Pradžia 8 vai. vak. Tikietų kainos: $1.00, $1.50 ir $2.00
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SPORTAS
Lietuviai golfininkai

ant pirmos Tee. Kviečiama vi
si ir visos dalyvauti. Registra
cija veltui.

—A. K. Menas, pro.

Daukantas Antanas, gyv. 827 
West 34 st., užgautas gatveka- 
rio, kai jis ėjo per Halsted gat
vę ties namais 3342 So. Hals
ted Street.

Akly Gydytojai Lietuviai Daktarai

Daug golfo turnamentų jau 
buvo rengta su tikslu sukviesti 
liet, golfininkus į bendrų dar
bą, bet iki šiol nedavė pagei
daujamų pasekmių. Turnamen- 
tai bendrai neskaitlingi. Maty
damas tas kliūtis, sumaniau 
parengti bendrą turnamentą vi
siems liet, golfininkams-kėms, 
kuris butų liuosas nuo politikos 
ir ypatiškumų. Taigi šitas 
“Invitation” golfo turniras ir 
bus bendras visų lietuvių.

Turniras bus įvairus, įdomus 
ir paskutinis šį sezoną. Daly
viai kontestuos pavieniai, poro
mis, forsoms ir už abelną sko- 
rą. Del sulyginimo lošėjų bus 
duodama handicaps, taipgi liuq- 
sai pasidalins į flights. Praneš
kite man su kuo norėtumėt

Garaže adresu 2731 West 36 
place pašautas tapo Charles 
florn, policininkas, kuris gyv. 
6(M6 So. Herinitage’ avė. Jis 
apžiūrinėjo autą, kuris jam ro
dėsi pavogtas. Kito policinin
ko revolveris ir iššovė ir pir
masis tapo sužeistas.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS *

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

D

Graboriai

S. D. LACHAV1CZ

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir nc« 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Lietuvis Graborius ir 
Baisa m uoto jas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

A. PRABISH ,
Lietuvis Graborius

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklų 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 rpa- 
Žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

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

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayetto 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

. Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ICLASSIFIED ADSj
Business Service

BiznioPatarnayiinas
19% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

IONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
ai taisome stogus visokios rųšies, 
)ile kada ir hile kur. Dykai apskait- 
iaviinas. Mes atliekame geriausį 

darbą mieste. Kedzie 5111.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117

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

kontestuot, o aš pasistengsiu 
suderinti o|>onentus. Prizų yra 
net 20, kurie bus išdalyti tų' 
patį vakarų. Visi turi, progų iš- 
Jošti ir pasisvečiuot su 
ninkais-kėms.

Butų malonu, kad ir 
niūkių dalyvautų didesnis 
čius. Jo los savo metinį
pionatą už dvi gražias trofijas 
ir garbę. Jos lošti pradės kaip 
12 vai. “Match 18 holes” elimi
nacijos budu. Dabar yra: Xų-1 

Naglevičiute čempionu ir 
Kazlauskaitė- Augustinavi- 
runner-up. Kurios šiemet

golfi-

golfi- 
skai- 
čem-

PKANCIŠKUS JASAITIS

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagal
bininke.

2^05 Lake St.
Tel. Mėlrose

Park 797

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų 

John Smetana, 0. D

Tel. Brunswick 0624

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

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

, DR. MARIJA
DOWIATT-§ASS

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

Telephone Belmont 7062
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
V;d.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nenčliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Telephone Rooflevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

Rose 
čienė

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

$2 — patarnavimą sKaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vaL vakare Englevvood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
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 pluin- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
{mokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 VVestl Grand Avė.

Bershlrc 1321 
MR. PAB1S

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377Simpatiškas —
MfotlA M a n d a g u s — 

■ Geresnis ir Pi-
W ^fflFgesnis Už kitu 

Patarnavimas.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt 31dg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

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

landų. Room. 8.
?MC>ne Canal 0523

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 
7 iki 8 yak. Nedčl. nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

....... L, Z_ r

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dn J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o s :

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 1464

DR?HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
ui. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tol. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
PėtnyČioj, Spalio 19 d., 8:40 
vai. ryte, 1928 m., sulaukęs 
44 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., švedasių par., 
Šilagaliu kaime. Amerikoj iš
gyveno 15 melų. Paliko dide
liame nuliudime £ broliu Pet
rą ir Juozapą, 2~ brolienes 
Pauliną ir Oną ir gimines, o 
Lietuvoj 2 brolius ir 2 sese
ris. Buvo narys Ukėsų Pašel- 
pinio Kliubo, E. Chicago, Ind. 
Kūnas pašarvotas, randasi 710 
E. 93rd St., Burnside, III.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Spalio 22 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Prancikaus Jasai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

susirenkant

2 broliu 
pusbrolį 

gimines.
randasi

Nuliūdę liekame,
Broliai, brolienės ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

PADEKAVONE

Lošimas šių turnirų įvyksta 
nedėlioj ,spalių 21 d.
O’Piece” klube, 
Halsted. Pradžia 
1 vai. po pietų.

Lauksime visų

ipe
131st and So.
8 vai. ryto ir

J U( )Z APAS TA R V A IMS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Spalio 17 d., 8 vai. 
ryte, 1928 m., sulaukęs 58 me
tų amžiaus, gimęs Telšių aps. 
Amerikoj išgyveno 28 melus. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Venskunaitė, 3 dukteris Ane
lę, Juzefą ir Grasildą, 2 sūnūs 
Albertą ir Adolphą, 
Stanislovą ir Leoną, 
Simoną Tarvainį ir

Kūnas pašarvotas, 
2017 Coulter St.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Spalio 22 dieną, 8:30 vai. ry
te iŠ namų j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Tarvai- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai, broliai 

pusbroliai ir gimines. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius I>achawicz, Tel. Roose
velt 2515.

Ona Jurevičiūtė, ku
ri mirė Spalio 9 d., 1928 m. 
ir palaidota tapo Spalio 13 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilusi ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ją j tą 
neišvengiamą amžinybės 'vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Baltučiui, Kun. Martin- 
kni ir Kun. šiaiilinskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dčkavojame grabo- 
riui A. Masalskiui kurs savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją j am- 
žinaslj, dėkavojame Kazimie
rui Shidlauskui už suteikimą 
muzikos ir visiems, kurie pa
lydėjo į kapines, sudarydami 
didelį skaitlių automobilių. Dč
kavojame visiems kurie auka
vo gėles ir taip pat ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima Ona 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame;
Tėvas, motina ir 

visi giminės.
P. S. šventos Mišios atsibus 

už jos sielą spalio 20 d., 1928 
m., 8 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
Vienuolyne.

DOMINIKAS VEDECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 19 dieną, 5 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus, gimęs 
Eržvilkio vals.
me nuliudime moterį 
sūnų Kazimiera, o 
motina, 3 seserys 
Monika ir Petrunelę, 
Juozapą, Ciprą jjri 
Kūnas pašarvotas, randasi 716 
W. 18th St.

Bulaičių kaime, 
Paliko didelia- 

Zofiją ir 
Lietuvoj 

Marijoną, 
3 brolius 
Izidorių,

Laidotuves įvyks Antradie- 
, Spalio 22 dieną, 8:30 vai. 

iš ryto iš namų j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Dominiko Vedeckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą, ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co. Tel. Ca- 
nau 3161.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
• Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Lietuves Akušerės
Phone Victorv 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank 
f

•Moterys ir mergi

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUšERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akii/ 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 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashrand Avė. ir 805 Ė. 47 

Phone Kenvvood 1702

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

* Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

St.

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

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

, |-------h—
DR. 1VJ. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIKURGĄS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Ąrmltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

CLASSIFiED MOS.
-------------------------------- —J

Educational
___________ Mokyklos_____________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Mokinkis Barberystės Amato
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės Ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokyklą dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos.
FEDEP.A? AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MES darome pirmos klesos kar- 
cnterio, plumberio ir apšildymo dar
us:“ 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bur.galow arba ilatų namo 
ant jūsų loto.

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

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

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

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI '

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit jiavo namų porčius, 
duris ir langus.^Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai bei visą 
priešakio išvaizdą tai dabar yra lai
kas pertaisyti. Jeigu turite lotą ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotą kad neštų ta- 
mistai pelną. Pašauk mumis vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valandą.
BUDRIS-NOVAK CO. 
Builders & Carpentery

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted Št.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Ilemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.• r i

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

' Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 1 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tol. Drexel 9191

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, “aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis 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 pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Mlscelianeous
Įvairus

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

Contractors 
2710 West 59th Street 

Tel Prospect 6977 
Arba 

Lafayette 7029

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka- 
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS.
, 1647 W. 47 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel, Randolph 1034 — Vai. nuo 0-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 

Pčtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

SĖNI {taisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuoSimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojani ir popiąruojam. Užlai- 
koni malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victorv 7261

J. S. RAMANČION1S, Sav.

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

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

Tel. Armitage 1199
■ - - -1 • —

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond A Mo^tage Co.

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

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai 5* furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9684.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEAT1NG 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2089 W. 18 Si. Tel. Canal 1269

Paskolos suteikiama * 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716 - • ' • • ••

s



For Rent

Furnished Rooms

Califomia

Room 607
8545

MORGICIAI
mos

Situation VVanted
Darbo Ieško

Fumiture & Fixtures
AutomobilesRakandai-Itaisai

105 W. Monroe St RUBIN BROS

VELTUI
SU

PARDUOSIU PIGIAI

mo

EXTRA MAINAI

2901 S. Emerald Avė

KAS TURIT GERA NAMĄ

ler?)
murihis 5

BRIGHTON PARK
DIDELI PINIGAI

žmo

RUBIN BROSFor Rent

Phone Lafayette 8705-06-07

Tel. Wilmette 364
ar

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hennitage Avė

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, biznis išdirbta per ilgus metus. 
Negaliu vienas užlaikyti 2 
Nemokanti išmokysiu. 751 W 
Street.

3935 S. Califomia Avė

5718 W. Division st

Phone Lafayette 8705-06-07

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Indūstrial Loan Service

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

anglių šauk Boulevar

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

REIKALINGAS senyvas žmogus 
pagelbėti dženitoriui. Turi būti tei
singas ir nepijokas. Kambarys ir 
valgis tiktai. Tel. Radcliff 4981*

nemažiau kaip $500.
Atsi-

BARBERNĖ 2 krėslu, sena vieta 
tik $225; yra kambarini pagyveni
mui. Naujienos, box 1127.

Vardas 
Adresas 
Telefonas

kam rcikalinira farma pas

PIETINES Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimų su pristatymu. Del kainų 
ant kitų 

1036.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
cigaretų krautuvė; turiu parduot 

tuo jaus. Pigiai. 1846 Canalport avė.

nas 
kitę

bizniu. 
. 32nd

Registered Patent Attomey 
23C0 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė, labai geras biznis, visokių tau
tų apgyventa, pigiai. Klauskit Alex 
4617 S. Sacramento avė.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen-

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

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

OAK PARK Avė. Biznio lotas ne
toli Archer $750 arba mainysiu j 
automobil). _  5435 So.__ Nottingham

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

RENDON 4 kambariai, šviesus, 
modemiški. Labai geras butas.

1813 So. String St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA Storas tabako ir 
saldainių. Parduosiu pigiai. 3631 S, 
Halsted St.

408 W. 103 Si.
Victory 4898

bernės fikčerįai 
Pigiai, bargenas 
leidžiu Chicago. 251

PARDUOSIU bučesnę ir grosernę, 
Priežastis—išvažiuoju iš Chicagos 
4201 So. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

kcal Estate For Sale 
N'atnąi-žemė Pardavimui

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

PARSIDUODA barbernė arba bar- 
viskas yra balti 
Priežastis — ap- 

W. 69 St.

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.

ma 
Bar

FARMA
120 akerių parduoda arba maino 

ant 2 arba 3 flatų bildingo. 60 ake
rių dirbamos Žemės ir 60 akerių 
miško ir ganyklų. Nedidelė upė bė
ga kiaurai. Geri ir dideli budinkai 
pabudavoti; ant gero kelio, 3 mylios 
iki gelžkelio ir arti prie mokyklos. 
Savininkas ANDRIUS BALTRUMS, 
217 No. Fairfield Avė., Chicago, III.

Tel. West 3109

REIKALINGA moteris arba |eno-» 
ta pora; duosiu du kambariu dėl 
gyvenimo už apžiūrėjimą kambarių 
ir gaminimą valgio. 712 W. 17th 
Place, 1-mos lubos.

RENDAI kambarys vienam vyrui 
i valgiu. 3 lubos. 3247 S. Union

PARSIDUODA gražus bungalow 
Morųuette Parke už labai pigią kai
ną. Garu apšildomas. 6951 South 
Rockvvell st.

MARQUETTE MANOR .
Rendon Storas 40x27 geras dėl Drug 
štario arba dėl kitokio biznio. Įlen
da pigi. Randasi kampas S. W. Ar- 
tesian ir 69th gatvės.

Savininkas 
2437 West 69th Streeet

803 Ridge Avė. 
Wilmette

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai /teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Apielinkės nuo
savybės kįla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas. '

NORTHERN .ILLINOIS 
CONSTR. CO. * 

1558 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

3404 So. Motgan St 
Tel. Yards 1571 
CHICAGO, ILL.

REIKALINGA veiterka j restora
ną, moteris ar mergina; dėl inokes- 
ties susitaikvsim. 1103 S. Jefferson

PARSIDUODA kriaučiška ištaiga 
išdirbta per 15 metų. Labai pelnin
ga . vieta. Galima pirkti su namu 
arba vieną biznj, arba mainysiu j 
namą, nedidesni kaip 4 flatų.

3104 W. Harrison St.

REIKALINGA moteris virėja dirb
ti i Road House Willow Spring, III 
Geru vieta, guolis ir mokestis. Tel 
Willow Springs 62.

RENDON 3 ir 5 kambariai šviė 
sus, elektra, maudynė, naujai de 
kotuoti. 3121 S. Morgan St.

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

Kreipkitės
1418 N. ',7ood St. 

Imos lubos

PASIRENDUOJA 4 šviesus, šva
rus kambariai, $18 i mėnesi ant 8 
aukšto. 913 W. 20th St.

GERIAUSIOJ VIETOJ
6 kambarių mūrinė bungalovv, fur 

našų apšildoma 50 pėdų lotas, gara 
žas, 7027 S. Green St., sulygink ši 
tą su kitais namais.

šauk Stewart 1771-^-4005 
Stewart 1771—4005

rsite ant. vietos.
5202 So. Ashland Avė

Valymo išpardavimas 
Brighton Parke 

Bargemj

SINGER’IO ir VVHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju 
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR
N. Cicero Avė. 

P*”'adė 9600

DIDELIS frontrulmis garu apšil
domas, išfurnišiuotas, tinka dėl vie
no ar dėl dviejų vyrų, ant viršaus 
Universal State Banko. 812 W. 38rd 
Srreet, 2dn fl.

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

Real Estate For Sale 
<Namai-žemė Pardavimui

VYRIŠKŲ žiponų šapa. Daug dar- 
o, per daug dėl vieno, parduosiu 
igiai arba priimsiu partnerį. Turiu 
:itą biznj. Šauk Monroe 5615.

PROGA <GAUT1 BARGENĄ 
Pnsiliuosuok iš darbi) ir padaryk 

Pirk, krautuvę. Priimsiu į 
lotų arba automobilį.

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

4 flatų muro narna po 5 kamba
rius. Stikliniai porčiai, aržuolu tri- 
muotas, Kevvąnee boileriai; ugna- 
vietės, bufetai, icebaksiai, gesiniai 
pečiai ir t. t. % bloko nuo 63 gat. 
Marijuctte Manor. Cash pagal susi
tarimo.

pinigų, 
mainus

REIKALINGI kliaučiai, pečių 
stryguotojų, Canvių stryguotojų, 
merginų prie specialių mašinų dar
bų. 8 aukštas.

652 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tile sienos maudynėj, 
arba mainysiu j lotą.

- Phone Republic 1145 
Prospect 3502

2451 W. Marquette Rd.

BARGENAS. Parsiduoda biliardi 
nė. 1740 W. 47th St.

PARSIDUODA medinis namas, po 
šešius kambarius po naujos mados 
1 taisymais. Priežastis pardavimo rei
dą važiuoti ant farmų. Atsišaukit 

po numeriu 1433 So. 50th Court, 
Cicero, Illinois.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2412 
Monroe St.

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

PARSIDUODA grosemė, saldainių 
ir ice cream krautuvė. Priežastis 
pardavimo—nesveikata.

5111 So. Union Avė.

SALDAINIŲ krautuvė parsiduoda, 
kaina $1,000; verta $3,500.

1733 S. Ilalste<I St.

PARSIDUODA Saliunas ne bran
giai, gera vieta, apgyventa vokiečių 
švedų ir airišių. Pardavimo priežas-

2549 Milu’ankee Avenue 
Tel. Albany 6369

UŽDYKA ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 6851

Financial
Finansai-Paakoloa

MES turime cash pirkėjų jūsų biz 
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. No 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja 

; parūpiname partnerius. 
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St. ' 
Dearbom 3810

PARSIDUODA Grosernė ir 
daranti

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

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
kendžių storas, senai išdirbtas biz
nis, keturi kambariai dėl pagyve
nimo, renda pigi — tiktai $40 į 
mėnesį. Pardavmo priežastis patir- 
sit ant vietos. 116 W. 59 St.

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

Ėssex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinki 'i o.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7186 S. Habted St.

PARDAVIMUI fumičiai 4 kamba
riu, parduosiu pigiai tik už $100 
2346 W. 21st PI. kreipkitės j groser-

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 nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43nl St. Oakland 4681

PRIVERSTAS esu paaukauti savo 
naujausios mados STUDEBAKERĮ, 
4 durų sedan, vartota tik trumpą 
laikų. Motoras, tairai ir užbaigimas1 
kaip- naujas. Turi jį pamatyti, kad 
apkainuoti. Man labai reikia cash, 
priimsiu $225. Ateik nedčlioj, 2538 
N. Califomia Avė. 1 apartmentas.

GERAS kambarys vyhii ar mer- 
ginai, su valgiu ar be. 4139 Soiuth 
Campbell avė. Antros lubos.

ATYDA AUTOMOMILIŲ 
MECHANIKAMS

Parsiduoda arba išsimaino puikus 
geradžius 50x125 didumo, geroj apie- 
linkėj. Biznis gerai išdirbtas su di
deliu Sales Room. Parduosiu arba 
mainysiu kas ką turite. Atsišaukit 
pas savininką 4406-08 So. Westem 
Avė. Tel. Virginia 1162.

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

PAIEŠKAI’ apsivedimui^merginos 
ar našlies be vaikų; gero budo, ku
ri mylėtų draugiškumą ir ramų gy
venimą. Aš esu 42 metų našlys. 
Kreipkitės laišku.

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

RENDON vienits arba du kamba
riai vaikinams arba vedusiai porai 
Karštu vandeniu apšildoma, 7014 S 
Talman avc. Republic 6724.

PARDAVIMUI bučernė, ledo 
šina ir t rokas. Daro gerą biznį, 
genas greitai parduodant.

1750 W. 63ru.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, ant kampo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai išdirbtas. Parduosime dėl nesu
sitaikymo partnerių. Atsikreipkit 
tuųjaus po No.

GROSERNE ir Delicatessen. 3 gy 
venimui kambariai užpakaly. Ren 
dos $50. 3744 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
gera vieta, geras biznis, visi geri 
įtaisymai. Priežastis pardavimo — 
turiu 2 bizniu. 2101 W. 13th St.

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

REIKALINGA moteris darbui į 
restoraną, vakarais išduoti orderius 
4180 Archer avė.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transpdrtacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy’St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalovv arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

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

ISSIRENDŲOJA vienas kambarys 
su valgiu ar be, vaikinui, merginai 
arba ženotai porai; šiltu vandeniu 
apšildomas, visi parankumai yra. 
7037 S. Maplevvood avė.

2 aukštų medinis namas, kam
pinis lotas. Visi spešal asses- 
mentai užmokėti pilnai. • Specia- 
lė kaina $6,800, $2,000 įmokėti. 
Likusius su jūsų renda.

2 aukštų muro namas turi 4 
ir 4 kambarius, viškos ir beis
mentas, specialė kaina $9,800, 
įmokėti $2,000, likusius leng
vais išmokėjimais.

2 aukštų muro namas ir beis
mentas, 2—5 kambarių apart
mentas. Specialė kaina tik $11,- 

likusius

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
štoras, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metu senas, parduosiu arba mai
nysiu, WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phone Republic 4170.

RENDAI kambarys vienam vyrui 
yra garažas dėl karo; 1-mos lubos, 
3240 S. Union avė.

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

PARDAVIMUI 2 namai, vienas 4 
flatų, antras bizniavas ir 3 flatai, 
reikia įnešti 
Savininkas duoda mortgičius, 
šaukit 3434 S. Union Avė. 1 lubos

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir delicatessen krautuvė, taipgi ta
bokos, ice cream. Yra Pop Corn 
mašina. Daro gerų biznį, šalo 
ving pieture shovv. Turiu greit 
parduoti, apleidžiu miestų. Nebran
giai. 5346 VVentvvorfh Avė., Tel. 
Yards 1311.

MICHAEL & Co.
Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

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

M AISTO krautuvė—Delicatessen, 
geriausiai apsimokanti ir geriausioj 
apielinkėj iš visos Chicagos, visada 
darė xer3 biznį; vertybės virš $3,000. 
Skubus, pirkėjas gali gaut už $1,800; 
galite atsisaukt Nedėlioj, 805 Irving 
Park Blvd, pirmutinis kampas prie 
Claredon, 1 blokas j rytus nuo Bro- 
adway.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Bu tek sedan 5 pas..............
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias ........ 
Essex- sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS 
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yrs 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti T 
algą. Jų* mokingitės pas tokias 
žmonis, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

THE CHEVROLET *DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Trainin? 
School, 801 Gossard Bldg. It8 East 
Ohio St. Chicago. 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.

Didelį ar mažą namą ir norėtumėt 
mainyt ant farmos netoli nuo Chi- 
cag06, 50 mylių. Braidwood, III. 
122 akrų farma, žemė No. 1, juod
žemis, 8 kambarių namas ir, visos 
triobos kokių tik reikia ant farmos, 
9 karvės, 5 arkliai, 500 vištų, 15 žą
sų, ančių ir visokių paukščių, 1 my
lia nuo miesto tarp 3 kelių. Atsi
šaukit

GERO selesmano didelei real es
tate kompanijai Wilmette, pardavi
nėjančiai farmas, namus ir lotus 
North Shore pakraštyje. Ką jus už
dirbsite, priklausys vien nuo jus pa
ties. Pamatykit Mr. SCHAFFER.

'803 RidKe Avė., Wilmette

Musicai Instnumenu 
Mazikos Inatramental

PARDAVIMUI bąrbernė puikioj 
apielinkėj, jadningas biznis. Prie
žastį pardavimo ir kainą patirsit 
ant vielos. Bos 1126, Naujienos, 
173!) S. Halsted st.

vvrights. Rufiyk 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz

RENDON 4 kambarių fintas, švie 
s, didelis, sausas. Elektra, maudy 
>. 3239 S. Lowe avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Išsimaino puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 Storai, 6 fla
tai, extra lotas ir 2 karų garažas. 
.Namo kaina $55,500 arba mainysiu 
ant didelio privačio namo, gasoli- 
stoties, garažo, hardvvare Storo, biz- 
niavų lotų ar ant geros farmos.

Išsimaino apinaujis 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $18,560 arba 
mainysiu ant farmos ne paisant val
stijos, arba ant bizniavo namo su 
bizniu. <

Išsimaino 2 narna’. 
ir 6 kambarių, kaina $8,300.

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

F. G. LUCAS & CO.,

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

jus aplankys, arba patys atei- 
į ofisą.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darba, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Ašmena Ieško

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

REIKALINGAS pusininkas į au
tomobilių biznį, gera proga geram 
žmogui turėti darbą ir daryti gy
venimą be rūpesčio. Turi įnešti bis- 
kj pinigų. Patyręs amatą mažiau, 
nepatyręs daugiau. v

3107 S. Morgan st.
Blvd. 9121.

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jur 

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį 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 bungalows, 
2 ar 3 flatų ruimus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos dykai.

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė dėl priežasties partnerių nesoti 
kimo. 3337 Aubųpn avė.

tieip VVanted—Maie-Feniak 
Darbininkų Reikią _

4 KAM
BRIGH

FARMA. 400 akerių žernCs 
duosiu už $15,000. Budinkai 
mč gera, 30 galvijų, 5 arkliai, daug 
javų, arti miesto, 2147 VVebster av. 
Slaužis.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI

Namų budavotojai 
4155 Archer Avė.

ATSIŠAUKIU į lietuviškus * biz 
nierius norėdamas darbą gauti; * 
savaitės kaip iš Lietuvos alvažia 

18 metų. 
ANTANAS BANAITIS 
1029 So. Talman Avė. 

Chicago, III. 
2nd flat

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus, garantuodamas jums 
mažiausia 10^o pelno. •

Namų statytojai
4155 Archer Avė

RENDON švarus kambarys vie
nam vaikinui. Fumace šildomas, 
6000 So. Aberdeen St. Tel. Engle- 
wood 8093.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avo., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDAVIMUI Soft Drink Par- 
loris, geras, pelningas biznis; ilgas 
lysas. Parduodu, nes turiu du biz
niu. 8434 So. Wood St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Miscellaneouš for Sale 
Įvairus Pardavimai

RENDAI frontinis kamBarys vie
nam vaikinui švariuose namuose su 
visais })arankuinais; renda labai 
pigi — $10 į mėnesį, be valgio. 
Antros lubos. 3002 S. Emerald avė. 
Victory 3187.

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 8 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St. 
Fhone Canal 1678

NĖSJVĖLUOKIT ant ateinančių 
metų. Piknikams parankiausis dar
žas, buvusi Blinstropo vieta, Ar
cher and Kcan Avė., Justice Park, 
III. Teisingas ir švarias patarnavi
mas.

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

500„ $2,000 įmokęti 
pagal sutarimą.

PARDAVIMUI „Soft Drink Parlo- 
ris. Pardavimo priežastis—savinin
kas atidaro biznį savo name. 7652 
Vincennes Avė.

Šitie 3 namai turi būt 
parduoti tuojaus

PARDAVIMUI Flint 55 sedan. 
Modei 1926, gerame padėjime, labai 
pigiai. z

Parduodu kukninį pečių Combina- 
tion, visai mažai vartotas, parduo
siu už pusę kainos.' 10519 Lafayette 
Avė., Roselande.

įren^taK _________ __________ _ __________
Manai, tys pirkti arba mainyti ant 

seno meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri- 
name teisingu pathrnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

Kreipkitės:

PARDAVIMUI bučernė, tinkama 
vieta, ant kampo; dideli kambariai 
gyvenimui. Yra garažas. Vedusi po
ra persiskyrėm, turiu greitai par- 

Moterims pančiakų pora po^ duoti, kad pasidalyti pinigais. 3230 
S. Ashland avė.

NAUJAS mūrinis namas, 1 Štoras, 
5 dideli kambariai gyvenimui už
pakaly, su beisenientu. Puikiausia 
vieta grosernei, bučernei ar soft 
drink parloruį. Parduos už mažą 
{mokėjimą, ar mainys ant loto ar 
gyvenamo namo.

Farms For Sale 
Ūkiai 'Pardavimui

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pčdų lotas
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokgjimas.

PASIRENDAVOJA patogus ir švie
sus kambarys vienam vyrui prie 
lietuviškos šeimynos. 3151 South 
Union avė. .

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PARDAVIMUI mūrinis 4 kamba
rių bUngalow, 2 karų garažas; yra 
extra lotas, randasi ant 59 ir Cost- 
ner avė. Mainysiu ant bizniavo na
mo.

Klauskit Alex
4617 S. Sacramento avė.

Skolinu pinigus ant nuosavy 
bių. Perku ir parduodu morgi’ 
čius.

černė, labai gera vieta 
rti biznį. Parduosiu už pinigus ar
ba mainysiu ant mažo namelio, ar
ba priimsiu gerą žmogų į partnerį 
Priežastį patirsit ant vieta’.

3953 So. Rockvvell St.

MAINYSYME NAUJĄ
BARIŲ BUNGALOVV

TON PARKE ANT JŪSŲ 
GERO SENO BUDINKO.

$1.00 imokStl $1.00 | savaitę 
Visokių ifi<ii rV>ir»i ^4 vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo- 
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearbom St 

Central 3654

Aš M. Pazereckienė, po tėvais 
Kosulytė, ųaieškau savo tčteno 
Antano Balčiaus ir jo vaikus. Pir
miau gyveno New Haven, Conn. 
Kas žinote meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą. Atsišaukit.

M. Pazereckienė
5628 S. Union avė., Chicago, III.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2 po 
4 kambarius flatai. $2,000 įmokėti. 
Specialis bargenas $8,100.

B. 'R. PIETKIEWICZ
Kontraktorius ir Real Estate

PARSIDUODA muro namas 2 
flatų po 5 kambarius. Atsišaukite 
greitai. 6641 So. Westem Avė. A. 
N. MASIULIS.




