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Maskvos pasiulymas lietai “į sį: 
ir Lenkijai esąs nenuoširdus kams taikos sąlygas'

Latvių spauda sako, kad pirma sovietai 
turi likviduoti Kominterną ir paliauti 
siuntę pinigus komunistų agitatoriams 
svetimose valstybėse

žada duoti valdž’cs žemės ir pa. 
dtli įsitaisyti ūkias tiems, 
kurie mes ginklą

RYGA, sausio I. — | staigų | 
soyietų valdžios pasiūlymą Lie
tuvai ir Lenkijai pasirašyti su 
sovietų Rusija tam tikrą sutar
tį, kuriuo Kelloggo-Briando am
žinos taikos paktas butų tarp jų 
įteisintas tuojau, nelaukiant, 
kol jis bus originaliai pasirašiu
sių jį keturiolikos valstybių ra
tifikuotas, Baltijos spauda žiu
ri kaip į naujas Maskvos pa
stangas įsigyti sau Jungtinių 
Valstybių simpatijos.

Vienas didžiausiųJRygos- laik
raščių sako, kad tičk Lietuvos, 
tiek Lenkijos kalėjimuos/? esą 
šimtai komunistų, sukištų už 
tai, kad jie gauną iš Maskvos 
pinigų ir
(komunistų internacionalo) ins-

frakcijų griauti savo valdžias, 
todėl Maskvos pastangas dėl su
kūrimo taikos reikią laikyti ne
nuoširdžias tol, kol Kominternas 
nebusiąs likviduotas ir kol so
vietų valdžia nepaliausianti siun- 
tus pinigų komunistų agitato
riams svetimuose kraštuose.

Lietuva sutinka rašytis 
Kelloggo paktą su 

SSSR
RYGA, sauso 4. [Cbicago 

Tribūno Press Service.] — Lie
tuva sutiko pasirašyti Kelloggo- 
Briando amžinos taikos paktą, 

klausą Komiu terminu cvietų Rusija, kuris bus tik 
abiem valstybėm taikomas.

NORI Iš LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
PADARYTI JUNGTINĘ KARALYSTĘ

Visų trijų krašT 
suvažiavimų
numatoma švedų grafas Bernadotte arba kuni
gaikštis Radzivilas.

tautininkai monarchistai laikys Rygoj 
karaliui rinkti. (Kandidatais j karalius

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio I. švedų laikraščių gauti 
iš Rygos pranešimai/sako, Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj prasi
dėjus stipri propaganda už tų 
trijų valstybių susiujngimą ir 
įsteigimą bendros monarchijos

MIEKSIKOS MIESTAS, saus. 
4. — Prezidentas Emilio Por
tas GI nutarė duoti progos 
kiekvienam maištininkui Mek
sikoje mesti banditizmą ir pa
tapti ramiu ir įstatymų klau
sančiu 
mano, 
geriau 
mu, ’r
maištininkams 
piliečiais 
valdžios

lATianth* anų r.'viiir rnotoj

liūgo Mansfeldt. 81 metų amžiaus, paskilbusio kompozito-

Girtybė, savižudybės 
J. V. kariuomenėje

Nusižudymų skaičius armijoj 
keturis kartus didesnis nei 
civiliam? gyvenime

LIETUVOS ŽINIOS
Kapit. Okulič-Kazariną 

nubaudė 3 metais 
kalėjimo

piliečiu. Prezidentas
kad taisymu bus galima 
paveikti,, ne kad baudi- 

dei to jis nulaiė padėtiį . >. . . , . T • . > . . , . ... , .... . . inąus rranz Itiszio mokines. Ls Liszto mokiniu dabar tik keturitapti ramiai?
duodant jiems žemės gyvi. Mansfeldt gyvena San Franci sco ir duoda muzikos 

įsomis ir padedant įsi- 'lekcijas. ' t
reikalingų ukininkavi-< - . r- < .. . ,.

I Senatas svarsto Ke- Bolivija, Paraguaja 
lloggo taikos pakto pasirašė protokolą 

kivirčiams baigti-

rnui padargų, sėklų etc.
šitokia mintim vadovaudama

sis, prezidentas išleido manifes- 
lą, kuriame jis dar sako, kad j 
maišlTfrHdiiuns bus pamokėta už! 
visus jų ginkTils,-amunicijas ir į 
arklius, kuriuos jie pristatys 
kariuomenės vadyboms arba ci
vilinis ar karinėms vvriausv- 
hūms visoje Meksikoj. Visiems 
maištininkams, kurie per tam 
tikrą laiką pasiduos vyriausy
bei, prezidentas žada atleisti,, 
be jokių sąlygų, visus jų nusi
kaltimus ir dykai transportuo
ti j bet kurią vietą Meksikoje.;

Trys maištininkai nukauti
į

MEKSIKOS MIESTAS, saus, i 
4 - Iš Gaudala^aros, Jalisco[
valstijoj, praneša, kad susikirti- j Niigatos apygardoj 
me lies Los Negritos trys maiš
tininkai buvo federalinės 
riuomenes dalies nukauti.

ratifikavima
NVASHLNGTtyN, sausio’ 4.- 

Po ilgų ginčų, senatas nutarė 
svarstyti pirma Kellcggo amži
nos taikos .sutąHies ratifikavi- 

uną, o paskui’’- penkiolikos. 
?’ naujų krao lai vii bllių. /

Abi Pietų Amerikos respublikos 
sutikę savo sienos ginčą ban
dyti taikos keliu išlyginti

Audros ir žemės dre
bėjimas Japonijoj “įįj**
... . u’ ♦ . Bolivija fLJ:ngatos apygardoj sugriauta ...•
270 namų; 72 žmonės užmuš-

ka- ti, daug sužeistų

WASHINGT()NAS, sausio 4. 
— Bolivija ir Paragauja forma
liai pasirašė Pan Amerikos kon
ferencijos pasiūlytą protokolą, 
nustatant sąlygas, kuriomis jų
dviejų ginčas dėl sienos turės 

j amas.
ol^tkolo sąlygomis, 
Pąraguaja paliauja 

nedraugingu > viena

VVASHINGTONAS, sausio I.
Bundamasis generalinio ar

mijos chirurgo liudymo atsto
vų buto subkoniisijoje, kad 
Jungtinių Valstybių kariuome
nėje praeitais metais atsitiko 
keturis kartus daugiau i.lisižu- 
dymų, ne kad eiviliame gyve
nime, kongresmanas La Guar- 
dia (rep., N. Y.) paprašė karo 
departamentą, ar jis negalėtų 
paaiškinti, dėl kurių priežasčių 
kariškiai ėmė taip gausiai žudy-

KALNAS. - Antradie n i o, 
gruodžio I, vakare 12 vai. ka
riuomenės teismas po dsnejų su 
virš valandų pasitarimo, pas
kelbė sprendimą, kad advokato 
Liudo Noreikos užmušėjas, 3 ar
tilerijos pulko kapitonas VI. 
Okulič-Kazarinas nuLaust?s 3 
metais paprasto kalėjimo (pir
mą kartą kar. Itismas jį nubau
dė 1 ml. tvirtovės) ir išmesti iš 
kariuomenės. Teismo išlaidos 
priskirtos nubaustajam. Norei- 
kienės civilinio u Akinio nežiu-

Kongresmanas sako, kad tur 
bu t kas nors yra negera su dis
ciplina armijoje, ar gal nel n- 
kami žmonės imami kariuome
nėn. Generalio chirurgo prane
šimas rodąs, kitd praeitais me
lais 1,147 kariai buvę paimti į 
ligoninę dėl alkoholizmo. Jei 
toks skaičius alkoholikų tekę pejka 
gabenti į ligonines, tai aišku 
esą, kad paprąstų girtuoklių ar-' msl,ntaik(>s gruodžio mėn. 4 
mijoje turėję būt nemažiau kaipldienųš rytą 110rf.j(> peršauti sa- 
100 tūkstančių. vo pačią, bet ją tik sužeidė.

Manydamas, kad ją nušovė, 
PritRrČ 7 nelaukdamas brauninkoi i • riririTfc .šuviu pats nusišovė,darbo dienai SSSR ___ — —

Baisi

Vyras

šeimos tragedija 
Trakėnuose
peršovė žmoną ir pats 

nusišovė
Trakėnų kaimo, Kalvarijos 
lsč., Mar. apskr., Jonas Bu

bu ves Lietuvos kariuo
menės savanoris dėl šeimyninės 
nesantaikos gruodžio mėn.

sanlville, N. Y., ir dabar grįžta 
iš Amerikos namo j Švediją.

Vienas Rygos laikraštis pata
ria betgi rinkli karalium Len
kijos kunigaikštį Radzivilą.

Latvijos tautininkų monar- 
chistų partija tuo tikslu šaukia 

[Rygoje suvažiavimą. Suvažia
vimas, kuriame kviečiami daly
vauti lietuvių ir estų monar.chi- 
stai, įvyks per ateinančias Velv- 

ij{as / m u, valdžios skola 1928 metais
tapo sumažinta daugiau, kaip tarp Nagasaki ir Šanchajaus, pa-

Stckbolme tačiau į visą tą astuoniais šfhtaiA dvidešimt še-į skendo laivas TokOtomi Maru ii
- . - 1 -• šiais milionais dolerių. 36 jo įgulos žmonių tik ke

HONOLILI’ » sausio
Vietos japonų laikraščio

J. V. skola 1928 m.iš T<,kl° i>rai«,iiim'i> Jap'>"‘i<*.ii K 
v. x OOP siautė smarkios audros, per ku-Į • .

sumažinta 826 mili 
onais dolerių

irias, kiek esu žinoma, žuvo 72 
žmonės. Daug kitų sužeisti. 'fri-

tų monarchistai siūlą, kad jung
tinu Baltijos valstybių karalium 
butų išrinktas grafas Folke Ber- 
nadotte, švedų karaliaus gimi
naitis, kuris praeito gruodžio', 
mėnesio 1 dieną vedė amerikie-! 
tę, Miss Estelle Manville iš Pica- dalyką žiūrima kaip į juoką. šiais milionais dolerių.

v muose, kur audra sugriovus 270 
VVASHINGTONAS, sausio li pamų, keturiasdešimt žmonių 

Iždo depstrtamento praneši-•buvę užmušti.
Jūrėse ties Koše iškišuliu,

visokius
prieš antrą žygius ir sustabdo 

i visokį kare ivių koncentravimą 
k< n takto vietose Chaco srity, 
kol konsiliacijos komisija pa

gautu jaryS saV() sprųfidimą.
.emisijos uždavinys bus išly

ginti kivirčus, kilusius vien ry
šy' su Vanguardia forto inci
dentu, visai neliečiant senojo 
ginčo dėl sienos tarp abiejų 
Pietų Amerikos respublikų.

Bolivija nugina prane
šimą apie dviejų ame

rikiečių nužudymą

i iPardavė miškų dar už in(rA, sausio I. Praneši- lOfiflAO
mu iš Maskvos, ccnlralinis vyk-Į .1,1 "0,0112 litų
domasis komitetas patvirtino' „ t r ' ,
įstatymo projektą įvesti sovie-1 ‘ S. . įs ų epai ta-
tų ilusijos fabrikuose. 1 JV.vko var--
portaeijoj ir komunalhtose der- žv"!'ės- 6 
buose septynių valandų <taritoj 
dieną.

Trumpesnės darbo dienos j 
vedimas turi būt įvykintas per į 
ateinančius ketverius metus.

802 litų. Gauta priedo prie nu
statytos kainos 33.9 nuoš. Var- 

jžytinėse dalyvavo apie 200 asr 
TTKnų, daugiausia miško pirk
liu.

Persekiojimas fašizmo 
priešų Italijoje Žemės sklypai Kauno 

miesto tarnautojams
KAUNAS. Miesto valdyba 

yra nutarusi dar išparceliuoti ei
lę sklypų ir išnuomuoti

Moteris kalės kol gy
va už prohibicijos 

laužymą

LANSIG, Mieli., sausio 4. — 
Vietos gyventoja, Mrs. Etla Mil- 
ler’ienė, kuri praeitą pirmadie
nį buvo teismo nubausta kalė
jimu ikįi gyvos galvos už ketvir
tą nusikaltimą prieš prohibici
jos įstatymą, vakar vakarą ta
po išgabenta į pataisos namus 
Detroite.

LONDONAS, sausio L—Miss 
Marga re t VVellby, 22 metų am
žiaus, laikydama skridimo kvo
timus piloto diplomui gauti, už
simušė, jos aeroplanui susikū
lus.

, Aliejaus magnatas 
j Sinclair gal išsi

suks nenubaustas
\VASHIN(rT()NAS, sausio 4.

Aukščiausiasl teismas nuta
rė iš naujo peržiūrėti aliejaus 
magnato, Harry Sincluiro, bylų, 
kurioj jis buvo rastas kaltas dėl 
neklausymo senato komisijos, 
tyrinėjusios valdžios aliejaus 
šaltinių išnuomojimo skandalą, 
ir nuteistas trims mėnesiams 
kalėjimo ir .$500 pabaudos pi
nigais.

Sinclair, tuojau po nuteisimo, 
apeliavo j Apeliacijų teismą, ku
ris neseniai kreiki į Aukščiaų- 
sj teismą, prašydamas jo bylą 
iš naujo peržiitrčti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Galima laukt sniego; mažu
ma šilčiau; vidutiniai pietų rytų 
ir rytų vejai.

Vakar temperatūra jvairavo 
tarp 12° ir 27° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 1:32. Mėnuo teka 2:30 
ryto.

Pretendentas j Afganų 
sostą misteringai 

prapuolė
*

LONDONAS, sausio 4.—Pra
neša, kad kažin kur prapuolęs 
chanas Muhamedas Omai’, pre
tendentas j Afganistano sostą. 
Jis buvo laikomas Allababade. 
Jo pabėgimu karalius Amanul- 
la esąs labai susirūpinęs ir įsa
kęs stropiai paliegėlio ieškoti 
visuos^ šiaurės vakarų Indijos 
uostuose.

1927 metu gruodžio 31 dieną 
Jungtinių Valstybių skola sieke 
$18,036,352^51, o jau praeito 
gruodžio 31 dieną ji siekė $17,- 
309,749,135.

1919 metų rugpiučio mėfiesįl 
valstybės- skola siekė apie 26 
kiliomis dolerių.

....

Kompanija duos savo 
darbininkams $150,- 

000 bonų
MAN1TOWOC, AVis., sausiu 

4. — Aluminum Goods korYipa- 
nija, kuri turi čia ir Two Ri- 
verse fabrikus, paskyrė $150,- 
000, kurie bus sausio 12 dieną 
išdalinti jos 3,500 darbininkų 
kaip bonai. Kiekvienas darbi
ninkas ,dirbęs kompanijai ne 
mažiau kaip metus laiko, gaus 
t nuoš. sayo metinės algos.

Ethyleno gazo sprogi
mas užmušė daktarą

airi išsigelbėjo.
Tuo tarpu Kumanoto saloj į- 

/yko stiprus žemės drebėjimas, 
padaręs- didelės materialinės ža
los.

9

Argentina apsivalo nuo 
parazitų valstybės 

tarnyboj
BUENOS AIRES, Argentina, 

sausio 4. Prezidento Yrigo- 
yeno vyriausybė, vedanti stiprią 
Jtttffipaniją šluoti laukan iš val
džios dejiartamentų parazitus, 
kūne be reikalo tik algas ėmė, 
vakar iš žemes ūkio ministeri
jos tarnautojų sąrašo išbraukė 
1,100 asmenų, iš pašto departa
mento — 1,400,'iš valstybės ge
ležinkelių departamento — 800 
ir iš finansų (kpačtamento — 
300 asmenų.

LA PAZ, Bolivija, sausio 4. 
Valstybės departamentas pareiš
kė, kad paleistas užsienio spau
doj paskalas, busią du amerikie
čiai, Standard Oi] kompanijos 
darbininkai, buvę suimti Gran 
Chaco srity, kaip šnipai, ir nu
žudyti, esąs gryniausias prasi
manymas, v

MESINA, Italija, sausio 4.
Fašistų provincijos taryba pa
smerkė šešis asmenis penkc- 
riems metams kalėjimo,/ o ke
lis kitus, jų tarpe buvusi Tao?1 tiems tarnautojams, kurie 
minos burmistrą Tito R^guso, statytis, bet kurie dar iki 
dvejiems metams policijos pri.- nėra gavę žemės sklypų, 
žiu ros. 
dėl priešfašistinių darbų.

juos 
nori 
šiol 

Prie
Visi jie buvo kaltinami Vydūno alėjos buvo palikta apie 

viena hektaru žemės observato
rijai statyti, kurią buvo ma
nęs statyti vienas Amerikos lie
tuvis kunigas, bet nuo šio pla
no atsisakė. Iš to sklypo nutar
ta padaryti vienuolika mažų

Jie sklypų, kurie ir bus taniauto- 
betgi buvo pasivyti ir vienas jams jeigu šiam sumanymui 
banditų tapo nušautas. pritars miesto taryba.

MEX1CO, Mo„ sausio 4. — 
Trys ginkluoti banditai puolė 
vietos First National banką. 
Pasigrobę apie $15,000 jie au
tomobiliu bandė pabėgti.

EVANSVILLE, Ind., sausio 
4. — Vietos ligoninės laljorato- 
rijoje sprogo ethyleno gazo in
das ir užmušė ligoninės chirur
gą Jžr. Daltoną Wiląoną. Jo 
kūnas buvo į gabalus sudras
kytas. Vienas laborantas buvo 
pavojingai sužeistas. Laborato
rija ir du kiti kambariai visai 
sunaikinti.

Demonstracija prieš 
Mussolinio ministerj
NEW YORKAS, sausio 4. — 

Fašistų priešų minia suruošė de
monstraciją prieš gen. Italo 
Balbo, Italijos aviacijos ministe- 
*į, kai jis vyko su vizitu į City 
Hali pas merą Walkerį.

Demonstrantai, mosuo darni 
plakatais, šaukė: “šalin Musso- 
’inį!”

kelios dešimtys policininkų 
demonstrantus išsklaidė.

Belgija, Egiptas atsiža
da nuodingų dujų 

vartojimo kare
GENEVA, Šveicarija, sausio 

4. — Belgija ir Egiptas pristatė 
Tautų Sąjungai ratifikavimą 
protokolo, kuriuo užginama var
toti karuose nuodingąsias’ dujas 
arba bakterijas kaip kariavimo 
priemonę.

Tą sutartį, be Belgijos ir 
Egipto, jau yra ratifikavusios 
Austrija, Francija, Italija, Libe
rija, sovietų Busija ir Venezue- 
la.

|domu, kad - nuodingų dujų 
v.artcjimo karuose užgynimo 
iniciatoriai buvo Amerikos de
legatai, tačiaus Jungtinės Vals
tybės nėra tos sutarties" ratifi
kavusios.

LIEGE, Belgija, sausio 4. — 
Vakar vakarą į Ourthe upę nu
virto didelis motorinis vežimas, 
kuriuo buvo gabebami darbinin
kai. Penkiolika jų žuvo van
deny.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinanti patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo- ' 
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

.... - ----- 'I
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Bridgeportas Thomas

Juozo žiūrono mokinių koncertą

West Pullman
pa re

Golden Stars Quintets

Sutaupyki! Pusę!

Gesiniai Pečiai

MALT TONIG'O
S139arba

Extra Pale Alaus

20 \V

GRYNO PLIENO LOVOS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Matrasai

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

Kedro Skrynios

Central District Furniture Co

Raudono Velour 
Radio Suoleliai

Mohair Apmuštas
SEKLYČIOS SETAS

vaikams Kalė-
skaitlingomis

28th, 
North 
of 44 
a fast 
a one

Feathęrs 
Johnson 
Thomas 
Davįs 
Welch 
Horton 
Brofford 
Gibbs 
Dunlap 
VVallace 
Nei son 
Noel* 
Williams

omojo kambario setai, miegamojo kambario setai, visokie 
talpos, viskas yra parduodama už ikišiol negirdėtą nupi-

Golden Stars
Domikaitis
Bush
Norbot
Stevens
Zinkus
Yuknis
Sestoks

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Lights took a game from the 
Eeathers by a score of 22 to 14.

Padėka Lietuvos 
Konsului p. A. 

Kalvaičiui

L F. Dankovvski, pres

Riešučio ar mahogany baigtos. Rankomis 
pieštos paneles. Turi storus 2 colių stulpelius. 
Nepaprųsta verte.

baskets 
a good 

two bas-

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne

■ tNVIftORATI*0
ij.OOO ,O» CONvMlkCtN’ 

RirUl'SHlNO
I G O 00 THl HO^6 i
k imti. ..M J

Heavies Fcather
Dunlap
Davvson
Gibbs
Williams
Dilvvorth
Welch 
Horton

Sausio mėnuo teikia nepaprastus nupiginimus ant visų dalykų, kokie 
yra reikalingi namams. Musų visas rinkius rakandų ir kitokių namų reik
menų teikia jums mažiausia trečdalio sutaupymų, o kartais dar ir daugiau. 
Seklyčių setai, va 
kitokie rakandai, 
ginimų. Mes net sutinkame panešti nuostolius, kad kuoveikiausia išparduoti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tams.
puošė
Jisai rašė
VVest Puhnano parapijom! 
kitokias balabaikas. —Matęs

S. L. A. 6 Apskričio 
suvažiavimas įvyks 

sausio 27 d., 1929

namus ir 
dai bininkų

komunistės palei.
i, jos surinko tai parei ne 
doleriu.
vyras priklauso komu uis* 

Komisarų gazietos la
ma losi daug jo aprašymų.

įvairius plepalus apie

Gražiai apmuštas augščiausios rūšies mo
hair, kurio kandys nelįes. Didžiausis pasirinki
mas spalvų ir patternų. Tvirti riešučio medžio 
rėmai, gražiai rankomis drožti, kas labai padi
dina vertę ir grožę. Sprenžinų darbo apverčia
mos paduškaitės, pilnai išmuštas dugnas. Ne
paprasta verte.

1-2 ir 3 M0RGIČ1AMS r
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatvė

Pereitų sekmadienį, gruodžio 
30 d., 1928, Chicagos Liet. Au- 
ditorijj, 3133 So. Halsted St., 
atsibuvo J. žiūrono mokinių 
koncertas. Programe dalyvavo 
virš 30 mokinių smuiko, piano 
ir dainininkų. Iš nekuriu gali
ma tikėtis, gan gerų muzikų, 
jei tik jie su pasiryžimu lavin
sis. Ypač p-lės A. Vaitiekus, 
A. Kundrotas, Stella Adams 
ir p. Edmund Doveatt (Dovidai- 
tis) pasirodė, kad turi didelio 
gabumo. Iš dainininkų geriau
sia pasirodė P. Leonardas; jei 
ir toliau jis su atyda lavinsis, 
tai chicagiečiai susilauks gero 

. Neblogai pasirodė 
Adams ir p. J. Rybo- 

Dainavo ir patsai moky- 
Juozas žiūronas, solo ir 

duetus su p. J. Ryboku. žmonių 
buvo pilna žemutinė svetainė. 
P^no J. žiūrono muzikos studi
ja randasi antrašu 6230 So. 
Rockuell St. —J.

Golden Štai s
Dapkus
Pivor
Satkus
Norbot
Benedick
Sestoks

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

SLA. Jaunoji Birutė reiškia 
gilią padėką p. A. Kalvaičiui, 
Lietuvos Konsului Chicagoj, už 
surengimą musų 
dų eglaitės su 
dovanomis.

Kadangi musų 
ba Laižai, tai b 

būtumėm

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedline drūtu, i stribas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixtcrius ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

Sunday, Dec. 30th, The Heav
ies had an easy time with the 
Feathers A. C. score being 35 
to 12. Micky Stevens and Do
mikaitis were the stars for the 
locals with 5 and 4 
respectively playing 
game. Norbot mada 
kets and a free throw

Tel. 2-7749
DR. J. KIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Garn lnd
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki% vąk 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 va!.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Tv paties savininko nriežiurid per 80 metą. Musą mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara aienomis niLvakaraia. Moterims seredoj iki vi- 
^rnakčiui. Lietaus laiai. vano«Xr prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Malonu yra priminti ir lauk
ti SLA 6-to apskričio suvažia
vimo. Tai esti lyg kokis seime
lis,. kuris padaro nemaža įspū
džio į nemažą, visuomenės dali.

Musų apskritys turėjo dvyli
ką suvažiavimų, įskaitant “re- 
voliucinį” posėdį gegužės 24 d., 
1925 m., Lietuvių Auditorijoj. 
Nuo to laiko augome ir stiprė- 
jome kaipo rimta organizacija 
SLA ribose. Priešaky to ve i ki
lio stovėjo vos kelios ypatos: 
l)r. A. Montvidas, aš pats ir 
keli kiti. Bet sutartinai 
veikiant, šiandien 6-tas apskri-

S4.95
) .svaru bovelniniai matrasai 
sanitariniais kraštais. Apmuš- 
tipriu ir gražiu audeklu.

tis SLA. yra tvirta uola vakari
nėse valstijose.

Šis metinis 6-to apskričio su
važiavimas prieš save turės 
daug didesnę atsakomybę. 
Trumpai pažymėjus, k. t. marš
rutas, jaunuolių konkursas, kė
limas finansų apskričiui ir t. t. 
Tie ir kiti klausimai reikės kuo
pų delegatams išrišti.

Gerb. delegatai-tės, pasižy
mėkite šia diena. Visi, kurie 
esate išrinkti delegatais 1929 
m., privalote rimtai rengtis 
šiam svarbiam suvažiavimai. 
Suvažiavimas Įvyks Northsai- 
dėj, Liuosybės salėje, 1822 Wa- 
bansia avė., 1 vai. po pietų.

K. J. Semaška, 
Apskr. Sek r.

Prašykite savo groseminko arbą aptiekoriuus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Rankomis piešti 
Staleliai 
$1.98

Gražiai nuliakeruoti augs- 
ton rūšies staleliai pristatyti 
rric seklyčių kėdžių, ar so- 

ų. Visokių populiarių spal
vų. Su lentynomis knygoms. 
Nepalyginama vertė.

$1.98
Pakojos kaltinio plieno, 

auksu baigtas su raudono 
velour sėdynė. Labai patogus 
suolelis prie įvairių namo 
darbų, ar prie radio.

1 'C/ucaap'll
SptviaUHtas kyilyme chroniškų ir naujų Ii- 

«i|. .Jei km iHKuiėjo jumis išgydyti, utsilan- 
kykit l»as‘ mauk. Mano pilnus lAcgzaminavi- 
mus atideiiKs jiLų tdui> ligų ii; j<-i aš apsi- 
imsiu jus KyilytL »sveikula jums sugryš. Ei
kit pas tikr.j sptciuiist;!. kuris neklaus (ūsų 
kur ir kas jums Vkauda. liet pats pasakys pu 
galutinu išcgzunanuvimff—Uus jums yra.

I)r. Z E. Zaremba
JacKson Bhd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
f Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

$7.95
/

Skanios tikro Tennessee rau 
dono kedro (cedar). Pilnai su už 
raktais. Labai populiaraus ir pa 
togaus dydžio

Ea^le Restaurant
Popuhariškiausias lietuvių
restaurantas šiojefapielinkėje

W. C. Lukaus,
Savininkas >

1745 $. Halsted St.
Cimal 1547

Golden Star two teams con- 
tinue winning their games by 
annexing t\vo more games lašt 
week. On Friday, Dec 
Heavies defeated the 
Side Panthers by score 
to 30 and the Lights in 
game took the game by 
point margin from the fast 
Englevvood Reds, score 21 to

$49.50
Visi balto parceliano. Keptuvas 

dešinėj ar kairėj pusėj. Keturi 
burneriai ir didelis keptuvas.

Pils mus nedarbas. Daug dar 
bininkų atleidžia. Kuomet ne
darbas siaučia, lai sunku atlei
stam iš vienos vietos gauti dar
bą kitur. Dėlei to šiemet be
darbiai turėjo prastas Kalėdas 
Būdami tokioj padėtyje, darbi
ninkai kenčia ant vietos, neva
žiuoja niekur kitur, ba žino 
kad ir kitur tokie pat piragai

Kuomet nedarbas siaučia, tai baritono 
darbininkai turi kęsti skurdą. p4 
Bet yra tokių žmonių, kurie su-. \a: 
randa priemonių palengvinti sau toj 
gyveninių. Taip, keletas mote 
relių sušilusios darbuojasi vaik 
štinėdamos po namus ir kolek 
tuodames iš daibininki/ pini 
gus 
girdėti 
mažai

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Turiu gerų 
bargeuų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr.^It K500

ižde pinigų la- ■ 
pono konsulo 

aukos Niębutumėm galėję su
rengti tokį gražų vakarėli, koks 
bjivo penktadieny, gruodžio m. 
28 d., Lietuvių Auditorijoj.

Su pagarba,
“Jaunoji Birutė”.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Dol tos priežasties, 
sergantys žmones, kurie_ nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visąjF 
laika ir studi.j u <> i af 
tas ligas. Jie žino, L 
kad specialislas su- W
pranta kaip tas ligas į '
gydyti sėkmingiau. I

Dr. Ross speciali- \ 
zavosi per tris de- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- f 
ri ir gydo šimtus 
žmonių kiuųnet. Su- Br» B- M. Lobs 
prantuma, iK^savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENeJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLApI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUSį.

Dr. Ross smelkia saugiausi, go
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekme yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdio užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kėnio nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
K a nipus Monroe, C hicago, UI. 

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedeliomis nuo 10 iki 1. Pu- 
nedėliais, seredomią ir subatumis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

Mano ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau 
jų išrad i m aB

pa veiksi upBjft jSi
traukime užti-B®Ho' 
kini.i jums ge 
rą darbą.
Be e.\lra pri- 
mokėjimo va- x 
žiuoju nuloto- 
grafuoti namus, pagrabus, po- 
kilius ir tojų, panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Vardu 1546 

Chicago, III.

Kūdikių Lovelės

$2.95
Ivory enameliuotos tvirtos kū

dikių loveles, su guminiais ratais 
Pilnai su gerais springsais

So far this season The 
Heavies won 10 and lošt 1 game 
while the Lights won 6 and 
lošt 3 games. The leading 
scores of the Heavies are Do- 
mikaitis 137 points, Bu«h 86 
points, and Zinkus with 6*3 
points. Statkus and Norbot 
are the leaders for the Light 
team with 47 and 36 points re- 
spectively.» ■■

Monday The Golden Stars J 
play the East Chicago Aces at

150th and Forscyth Are., East 
Chicago, Indiana. The Aces are 
one of best teams i n East Chi
cago and a lašt game is as- 
sured.- Julius Dapkus.

■ ■ II i——— Mi I ■ —■»■■■■ I ■ ..imi—■

Sol JEllis & Sons
PLUMBING &. HEATING

Geriausias materiolas, pigiausiom 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130
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Tarp Chicagos
Del Pasaulinės Pa 

rodos Chicaigoje
Gudrus lietuvis

(Iš lietuvių gyvenimo Chicagoj)

Lietuvių , Mechanikų ir išradėjų 
organizacija

Rytoj ^Babravičiaus 
koncertas

Rytoj, sausio 6 dieną, Eigth 
Street teatre, p. Babravičiaus 
koncertas. Lankančioji lietuviš
kus parengimus publika jau ži»( 
no apie šį koncertą, bet dar 
kartą priminti apie jį bus no 
pro šalį.

Nes Babravičiaus koncertas 
tai- Babravičiaus. Kaip iki šiol 
kiekvieną kartą ir už kiekvieną 
dieną buvome mes jam dėkingi, 
taip, be abejones, busime ir at
einantį sekmadienį.

Byt per pastaruosius porą 
metų ar daugiau mes gridėjo- 
me p. Babravičių dainuojant vis 
Lietuvių Auditorijoj — vietoj, 

'kuri nėra smagiausia dainuoti. 
Dabar turėsime progos išgirsti 
jo dainas prielankesnėse artis
tui apystovose— Eight Strpėt 
Teatre, kur ir 
ma ir 
ruošia 
rimtam

P-nui
nuos paskilbęs pianistas Leon, 

’ Benditzky.
h>in» p-nia ruva noinennei. įve- . 
lotas žodžių apie p-nią Rather- Į 
mel. Ji yra kilusi iš Estijos. 
Muziką studijaVo Petrograde, 
kur baigė konservatoriją. Po to 
ji studijas tęsė Perline pas vie
ną žymiausiųjų Vokietijos mu
zikos profesorių. o vėliau, Ang
lijoj baigė karališkąją muzikos 
konservatoriją. Šiuo gi laiku ji 
mokytojauja (duoda piano pa
mokas) p. Glenn’o. žinomo mu
zikos kritiko, mokykloje. Fine 
Arts trobėsyj.

Ir kadangi pats p. Babravi
čius šiam koncertui yra prisi- 
ruošęs dainuoti ne mažai naujų 
dainų, tai reikia tikėtis, kad 
koncertas bus vienas įdomiau
sių, kokių tik Chicagos 
yra gVrdėję.

Koncertas prasidės 
vakare. Eight Street 
randasi prie 8 St. ir 
Aev.— Kep.

Kalbėdami apie išradėjus 
mechanikus ryšyje su busima 
Pasauline Paroda Chicagoj 1933 
m. mes matome prieš save mil
žinišką darbą, kuris turi būti 
atliktas iki 1933 metų.

Tą didelį darbą negali atlikti 
pavienis žmogus, nei vienas 
miestas, nes tas darbas priklau
so nuo visų ir visiems. Jei mes, 
lietuviai, nenorime būti pasku
tiniai eilėj kitų pasaulio tautų, 
tai įneš turim veikti. Mechani
kai per savo organizaciją gali 
tik dalimi prisidėti parodoj su 
savo išdirbiniais, išradimais ir 
tt., kas liečia mechaniką ir tech
niką. Bet kur pasiliks dirbiniai 
iš plačios liaudies? Daug dirbi
nių yra pamirštų, nusimetusių. 
Taigi daug išdirbėjų jau nesi
randa, gal kur prasišalinę ar 
mirę. Bet jeigu dirbiniai dar 
randasi tarp giminių ar pažys
tamų, tai tie dirbiniai gali tu
rėti didelės vertės parodoj.

Surinkimui plačios kolekcijos 
iš visos pietinės, šiaurinės ir

ir

akustika tinka-j 
visa vieta tartum pri- visos pietinės, 
klausytojus ir artistus Centralines Amerikos yra ne-l 
ir aukštam menui. i lengvas darbas. Mes čia kalbė- 
Babravičiui akompo- ^ami turime omenėje tik me

chanišką sritį ir mums, kaipo 
O solo pianą akam-1 mechanikų organizacijai, tik 

Rita Rothermel. K.e-! tuomi tenka lupintis.
Suprantama, kad.i-andasi vi- 

sur išradėjų ir mechanikų, bet 
ar jie vieni pajėgs tą padaryti? 
Tai klausimas, nors jau yra or- į 
ganizuojamasi iš anksto, kad 
gerai prisirengus ir tinkamai 
atlikus tą darbą. Tame reikale 
mechanikų ir išradėjų organiza
cija turi omenyj paskatinti įvai
rias draugijas, kaip pašelpines, 
taip ir idėjinės, kad pagelbėtų 
kolekciją surinkti 'savo koloni
jose, teikdami žinių apie tinka
mus radinius organizacijos sek
retoriui, S. A. Zolp, 834 West: 
33rd St., Chicago, 111. Sekreto
rius su mielu noru suteiks vi
siems žinių apie organizaciją ir 
rengiamą parodą.

Stokim visi kaip vienas Į dar-1 
ha, kad būtumėm kartu su k i- t F 
tom pasaulio tautom.

M. K. šiltus, 
Raportų vedėjas.

lietuviai 
' i

8:15 v.
Theatre
Wabash

.11 RGIS SK1NDERIS,

KABIOS! RADIOS!
Delei musų milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kuiios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola* 18 už ....... $95.00
Sparton už .............................. $115.001
Zenith naujas elektrinis setas $150.00' 
Radiola 60 už ........................... $147.00 j
Majestic 71 už ......................  $137.00 •

* I

105 metų lietuvis
Šis šimtametis lietuvis atva- 

žmoja j Chicagą. Jis yru pa
kviestas su gerai chicagiečiams 
žinomu artistu Stasiu Pilka pa
sirodyti inoviton’e ir vitafone.

Lietuviams jis pasirodys Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
sausio 25 d., penktadienio va
kare, kur bus minima jo 105 
metų “birthday”. Programą va
karui paruoš art. St. Pilka.—J.

gyvendami mes būtumėm mo
kėję tokius šposus iškirsti? Aš 
betijų, kad ne. Taigi, įgimtam 
žmogaus gabumui pasireikšti 
reikia tinkamų apystovų* O 
Amerikoj kaip tik ir yru tokios 
apystovos.

WeU, burdingieriaus areštavi- 
. _ mu viskps nepasibaigia. Musų 

nepaprastu gudru- šeimininkui nusiraminus, jo 
žmona ima kalbėti: kam, girdi, 
tu įkalinai nekaltą žmogų, žmo
na taip gražiai kalba, ji toki 
maloni. Susigriaudina šeimi
ninko širdis ir jisai pats vėliau 
ima bėgiot ieškodamas žmogaus, tams ir visiems, kurie priside- 
kuris uždėtų kauciją, idant bur
dingierių paleistų iš kalėjimo.

Taigi prie to, ką pasakiau 
aukščiau,, turiu dar 
kad lietuviai no tik gudrus, bet 
ir geraširdžiai: jie ne tik su
randa budus padėti’ žmogų šal- 
tojon, ale ir triusiasi, kad jį iš
imti.

Burdingieriaus teismas, sako
ma, turėsiąs įvykti šiomis die
nomis.—< Gvaizdikas.

Kas sako, kad lietuviai ne
turi gabumų? Jei kas sako, 
tai meluoja ir šmeižia visą mu
sų tautą. Aš gi sakau, kad 
lietuviai pasižymi nepaprastu 
sumanumu, 
nui. -s

Štai faktai. Lietuvis vyras, jo 
žmona ir burdingierius, kaip 
dažnai esti, gyvena vienuose na
muose.

Vyras pradeda nepasitikėti 
žmona ir burdingierių. Norėtų 
jo atsikratyti. Bet kaip?

Ale ne veltui jis yra lietuvis. 
Ne veltui jis gyvena Amerikoj, 
ir dar Chicagoj. • »

It ve, kartą parvažiavęs na
mo ir įėjęs vidun, jhsai randa 
burdingierių. Musų šeimininkas, 
išima revolverį iš kišeniaus ir 
paduoda > burdingieriui. Esą, tu 
palaikyk revolverį, o aš eisiu a tu 
tą garažan Įvažiuoti.

Burdingierius paima revolve
rį, o šeimininkas išeina laukan 
ir telefonupja policijai, kad jo 
burdingierius, su prilioduotu 
revolveriu laukia jo, namų šei
mininko, pareinant, kad nušau-

kavoju tos paros rengėjams po
nams Laučiams už tokią iškil
mingą tos parės surengimų ir 
tiek daug svečių suprnšymą ir 
suteikimą man pinigišką dovaną 

76 dolerius. Taipgi širdingai 
dėkavoju visai Laucių šeimynai 
ir visiems svečiams už atsilan
kymą. Tnitojau ačiū p-iai šed- 
vilienei už Jietainę, kurią davė 
dykai ir p. M. Kalmknf už tokį 
mandagų patarnavimą ir malo
nų apsiėjimą su svečiais. Dar 
širdingai aiiu tariu muzikan-

jo-mane senatvėje palinksminti.

i Kotrina Sragauskkmė.

pareikšti,
DIDELIS

Maskaradų Balius
Rengia Tautiška Draugystė 

Lietuvos Dukterų

l’ADĖKAVONf?

Subatoje, sausio 5 d
Pradžia 7:30 vai. vakare

Atvažiuoja trukčiagalviais po-
Subėga, sumauna vi- 

Iškrečia burdingierių ir 
kišeniuje prilioduotą 
Ar reikia aiškesnių 
piktos žmogaus va-

du n.
užtinka jo 
revolverį.
prirodymų
lios ?

Policininkai atima iš burdin
gieriaus revolverį, apdaužo jį 
dar, apkala ir nugabena šalto- 
jon. Burdingieriaus pasiteisi
nimas policijos 
mažiausios vertės.

Na, pasakykite,

Sulaukiau senatvės, praleidau 
daug Naujų Metų — linksmų ir 
liūdnų, bet nesitikėjau sulaukti 
tokių Naujų Metų, kokių su
laukiau 1929 m.

Gruodžio 31 d. buvau pa
kviesta į ponios šedvilienės Sve
tainę, kuri randasi 341 E. Ken- 
sington avė., Roseland, III. O 

aš tonai regėjau, tai buvo 
pilna svetaine svečių. Vieni 
linksmi šoka, o kiti valgo ir ki
tokiais budais linksminasi. O 
poni Ona Laučienė patiko mane 
prie durų ir pareiškė, kad tai

akyse neturi A/ra Surprise Party dėl manęs, 
ku^’ią surengė ponai Laučiai — 

ar Lietuvoje Kastantas ir Ona.

VILNIES SVETAINĖJ
3116 S. Halsted St.

Gerbiama publika, malonėkite 
atsilankyti ir linksmai laiką 
prftleisti prie geros muzikos. 
Dovanos bus .duodamos kiekvie
nam apsimaskavnsiam.

Kviečia Komitetas.

COHEN BROS.
FURNITURE CO.
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

\37 metai toj pačioj vietoj ir 
f 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 musų 
vimą tukst 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Patnatykit 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.

pestingą ir patikimą patama- 
čiams žmonių. Mes kviečiame

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Iškilmingas

Rengia
Teisybės Mylėtojų Draugystė

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 50c.

Kviečia KOMITETAS

150 Seklyčios Setu

šita graži Atwater Kent Radio 1929 
m. su visa kuo tik už $129.00/ 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard. 4705

Senai Laukiamas
KONCERTAS

Turini parduot i trumpą 
laiką, nes turėsim krautu
vę padidint. Per maža yra 
ir jau darbas pradėtas! 
dirbti, tai mes turim pri
verstinai sumažinti staką, 
parduodant pigiausia kaip 
galėdami. Kam yra reika
lingi fronto setai, tai atei
kit pas mus. Pigiai nupirk- 
sit. Turim didelį pasirinki
mą.

Archer Upholstering & Furn. Mfgs.
4140 Archer Avė., Tel. Lafayette 9733

JUOZO BABRAVIČIAUS

Eig'hth Street Teatre
8’th St. ir Wabash Avė.
Sausio-JarAiary 6, 1929

Pradžia lygiai 8:15 valandą vakare
Nedėlioj

Apart J. Babravičiaus dalyvauja dar Mrs. Rita 
Rothermel — pianiste iš. Fine Arts Building ir Leon 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos. '

Del užtikrinimo sau geresnės vietos jsigykit tikie- 
tus iškalno. x

DESIMTAS METINIS ŠOKIŲ VAKARAS
Rengiamas

Si L A. 208 Moterų Kuopos

Trečiadieny, Sausio-January 9 d., 1929 
SOUTH S1DE MASONIC TEMPLE 

64th and Green Sts

Prasidės 8-tą valandą vakare.
Orkestrą Jono'(Jack) Bijansko

Širdingai kviečia visus,
RENGIMO KOMITETAS.
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$8.00
$7.00
$8.00
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Subscription Ra t esi 
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Enterod as Second Claas Matter 
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UifllBRkymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama ..........~....... _______
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams —_
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei _______________
Mėnesiui --------------- ,,,,___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

$7.00 
8.50 
1.75 
1.25 

75

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50 
.75

omenėje prezidentas Gili, kuomet jisai sumanė paversti 
juos ramiais gyventojais, išperkant jų ginklus ir duo
dant jiems po sklypą žemės. Kai jie bus numalšinti, tai 
su religiniais fanatikais apsidirbti valdžiai bus nesunku.

Apžvalgai Jeigu tikėti mokytojų
netikėti

♦>

Už Tėvų Nuodėmę
Leonardas Pečiulis

Parūpinu State ir 
City Ljcenses

Automobilių ir Trokų

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago. 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Metama ________ ___
Pusei metų ___
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams c 
Vienam mėnesiui ....

Z
Lietuvon ir kitur uisieniuoM 

[Atpiginta]:
Metams _ $8.00
Pusei metų .......  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monay

Orderiu kartu su užsakymu.

SUORGANIZAVO NAUJĄ 
SIUVĖJŲ “UNIJĄ”

RINKIMŲ IŠLAIDOS

Amerikos komunistai atliko 
naują “revoliucinį žygį”: sukū
rė bolševikišką adatos pramonės 
darbininkų “uniją”, į kurią įei
na moteriškų rūbų siuvėjų uni
jos ir kailiasiuvių unijos ats
kalos.

Pirma
“užkariauti 
unijas ir per 
jose žiaurią kovą prieš unijų 

viršininkus, 
žeminio kriminalinio
elementų pagelba. Bet kai uni
jas užkariauti jiems nepasise
kė, tai dabar jie jau eina prie

komunistai stengėsi 
’ tas dvi senąsias 

kelejtiį. mot-ų vede
tijos nacionalis komitetas sakosi išleidęs $6,256,110; de
mokratų partijos centras išleido $5,342,349^ Ir tai tik 
centralinių partijų įstaigų išlaidos. Kiekvienam šteite, 
kauntėje ir mieste vietinės republikonų ir demokratų 
organizacijos ir tų partijų kandidatai taip pat išleido 
begales pinigų, apie kuriuos nacionaliai partijų komite- skaldymo—lygiai taip, kaip
tai nieko nesako.

žodžiu, nebus perdėta, jeigu pasakysime, kad re- 
publikonai ir demokratai išleido rinkimų kampanijai po 

^dešimtį milionų dolerių arba daugiau. Nenuostabu, kad 
»dnų žmonių partijos visai negalėjo su republikonais 
" demokratais lenktyniuoti.

i Republikonai turėjo daugiau pinigų, ir jie laimėjo. 
Valdžią išrenka Amerikoje pinigai. Prie tokių aplinky
bių darbininkai gali tiktąi tuomet sėkmingai kovoti prieš 
kapitalistines partijas, jeigu politikoje ims dalyvauti 
didelės ir turtingos darbininkų organizacijos, — kaip, 
pav. kad daroma Anglijoje. Iki Anglijos darbininkų 
unijos nepradėjo statyti savo kandidatus ir remti pini- 
giškai agitaciją už juos, tol darbininkai Anglijos poli
tikoje neturėjo reikšmės.

naudodamiesi po-
pasaulio

KOVA “Už SĄŽINĖS LAISVĘ”?

Naujasis Meksikos prezidentas Gil per savo karo 
vadus pasiūlė banditams, kurie su ginklais rankose ko
voja prieš valdžią ir prieš ramius krašto gyventojus, — 
originalę taiką. Jisai pasižada iš anksto nebausti pasi
davusių banditų, bet duoti kiekvienam jų pasą ir nuga
benti juos ton vieton, kur jie norės apsigyventi. Be to, 
prezidentas Gil apsiima kiekvienam pasidavusiam ban
ditui užmokėti po $10 už šautuvą ir po $15 už balną ir 
paskui duoti jiems dovanai po sklypą žemės, kad jie 
galėtų ramiai gyvent ir užsidirbt duoną.

Pranešama, kad šitą prezidento pasiūlymą jau pri
ėmė vienas labiausia paskelbusių Meksikos banditų va
dų, Benjamin Mendoza: jisai pasidavė valdžiai kartu 
su 1,200 savo bandos narių.

Atrodo tad, jogei šituo budu galės būt, pagaliau, 
likviduotas vidujinis karas Meksikoje, — kas, be abejo
nės, butų labai sveika visiems jos gyventojams.

Bet keistą nuomonę dėl šito dalyko išreiškė mūsiš
kių klerikalų organas Chicagoje. Jisai sako, kad Meksi
kos valdžia einanti prie taikos iš atbuloygalo, nes ji siū
lanti ginkluotiems maištininkams tik taiką ir žemę, o 
ne laisvę:

“Tuo tarpu”, tęsia minėtasai organas, “meksi- 
__ konai ne už kitką, tik už sąžinės laisvę kovoja.

“Grąžink jiems sąžines laisvę — Bažnyčiai pri
gulinčias teises, visa šalis aprims.” v
Čia yra atviras banditizmo pateisinimas! Sulig tuo 

klerikalų organu, išeina, kad jeigu valdžia neduoda baž
nyčiai “prigulinčių teisių”, tai prieš valdžią galima kilti 
su ginklais rankose, šaudyt jos atstovus ir kareivius ir 
daryti kitokius smurto darbus, kokiais užsiima Meksi
kos banditai.

Meksikos banditizmas tai, girdi, “kova už sąžinės 
laisvę”. Tuo gi tarpu sąžinės laisvė Meksikoje yra ma
žiau varžoma, negu tai buvo daroma bet kurioje kata
likiškoje šalyje. Ne žmonių tikėjimas tenai yra suvar
žytas, o tiktai uždėta tam tikra kontrolė ant dvasiški- 
jos.

Katalikų kunigai, gindami savo privilegijas, tenai 
kursto tikinčiuosius žmones kelti ginkluotus maištus 
prieš valdžią.

Tečiaus butų neteisinga sakyt, kad viso banditizmo 
priežastis Meksikoje tai — kunigui kurstomas religinis 
fanatizmas. Visuomet buvo ir yra Meksikoje ir papras
tų plėšikų, kuriems religiniai ar kitoki klausimai visai 
nerupi. Plėšimas jiems yra amatas, iš kurio jie gyvena. 
Meksika šituo atžvilgiu yra ne vienintele šalis. Yra ge
rai žinoma, kad banditizmas yra nuo seniai įsigyvenęs 
kai kuriose Kinijos provincijose (ypač Mandžurijoje), 
Persijoje ir kitur. Prie bolševikų valdžios jisai ėmė at
sirasti ir Rusijoje.

Tur būt tuos profesionališkus banditus ir turėjo

j jie pasielgė ir angliakasių uni
joje. Brooklyno raudonųjų biz- 
nerių organas apie tai rašo:

VPo įienkių dienų konvenci
jos \antradienio vakarą tapo 
suorganizuota didele (?) ada
tos prahionės darbininkų uni
ja Amerikos Jungtinių Vals
tijų Adatos Amatų Darbi
ninkų Industrine Unija (The 
Needle Trades Workers’ In-1 
dustrial Union of the United 
States of America). Konven
cija atsibuvo New York Star 
Casino...

“šią uniją suorganizavo iš 
visos šalies suvažiavę delega
tai, atstovaujanti tūkstančius 
kailiasiuvių ir moterų rūbų 
siuvėjų. Moteriškų rūbų siu
vėjų ir kailiasiuvių unijos 
(?) kairiųjų darbininkų va
dovaujamos, tapo suvienytos 
į' vieną uniją.

“Per suvirs du metus aš- 1 
triai bekovodami prieš socia
listus ir Amerikos Darbo Fe
deracijos biurokratiją ir 
prieš darbdavius, adatos pra
monės darbininkai antradienį 
atliko istorinį darbą, įsteig
dami milžinišką (??) pramo
ninę uniją, paremtą ant kla
sių kovos principų.

“Konvencija entuziastiškai 
pasveikino Wm. Fosterį ir 
Ben Gitlovva.” • r

Tai matote, kur kreipia sa
vo energiją komunistai. Per 
dvejus su viršum metus jie ko
vojo prieš socialistus, vadovau
jančius moterų rūbų pramonės 
darbininkų unijoje, ir prieš 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkus; o kai šitą kovą jie 
pralaimėjo, tai ėmė tverti nau
ją uniją. Jų nusistatymas, va
dinasi, arba valdyt darbininkų 
unijaVarba jas griauti!

Gajjma neabejoti tečiaus, kad 
ši Fosterio ir Gitlowo sukurto- 1 
ji atskalūniška unija bus toks 
pat muilo burbulas, kaip ir ta 
angliakasių unija, kurią jie į- 
steigė su detektyvų pagelba, 
kuomet jiems nepavyko “užka- i 
riaut” senąją angliakasių 
ganizaciją.

(Tęsinys)
žiurėjo Silva užgesusiu žvilg

sniu į vieną tašką ir jos paba
lusios lupos ką tai šnibždėjo. 
Bet kaž kas po jos krutinę smar
kiai sujudėjo ir grąžino Silvai 
sąmonę. *Ji nutarė:

—Taip!... Eisiu persitikrinti 
vien dėl jo... 1’, jeigu tiesa, jis 
niekuomet nesužinos savo tėvo 
vardo...

or-

LIETUVOS MOKYKLOS
KLERIKALIZMO LETENA

PO

“L. žinios” rašo apie sunkią 
būklę po klerikalizmo jungu. 
Faktinas mokyklos šeimininkas 
Lietuvoje esąs kunigas, kuris 
terorizuoja ir mokinius, ir mo
kytojus, stengdamasis prievar
ta padaryti iš jų klerikalizmo 
įnagius. Apie mokytojų paver
gimą kunigams Kauno laikraštis 
rašo:

“Ne geriau nuo kunigų glo
bos mokykloje ir mokomajam 
personalui. — 
nim, tas prieš manę, 
tuo mastu matuojamas kiek
vienas mokytojas. Ir beda 
tam, kurs kunigui pasirodė 
ne jo plauko žmogumi. Ne
laimingus greit apipinamas

Kas ne su ma
li*

ministerijos 
tenka visai at- 
kad šv. minis- 
konkordatą lei- 

šeimininkauti
kaip jie norėjo.

intrygų tinklu ir tuo arba ki
tu keliu iš mokyklos iŠėda- 
mas.
nusiskundimais,
jais mes neturime jokio pa
grindo, — tai šių dienų mo
kyklos ‘šeimininkai’ daugu
moje kvalifikuoti šnipai. Iš 
niekur šv. ministerija neturi 
tiek įskundimų, kiek iš kuni
gų arba jų suintriguotų tė
vų.

“Todėl mokomasis persona
las atsiduria nepakenčiamoj 
padėty. Kunigas gadina mo
kytojų santykius su tėvais, 
su mokiniais, kunigas rašo 
juodinančias mokytojų ‘relia- 
cijas’ jo viršininkams. Ar 
reikia stebėtis, kad tokiomis 
aplinkybėmis musų mokykla 
toli gražu neatlieka to užda
vinio, kurs jai valstybės ir 
visuomenės yra pavestas. Ji 
auklėja ne dorus piliečius, bet 
iškraipyta etika kunigų pa
kalikus, klerikalizmo, o ne 
valstybės reikalų gynėjus.
I “Pavojus paskiausiu laiku 
didėja dar dėl to, kad kunigai 
savo pretenzijas j globą mo
kykloje pradeda remti p. Vol
demaro pasirašytu konkorda
tu su šv. sostu. Tokiu budu 
manoma užkirsti kelias tiems 
sudraudimams, kurie gali kil
ti iš švietimo 
pusės. Tačiau 
virai pasakyti, 
terija ir prieš 
do kunigams 
mokykloje,
Del to dabar mes turime pa- 
radoksalinę padėtį, kurioj gre
ta oficailio -šeimininko—libe
ralines šv. ministerijos—fak
tiškas mokyklos globojimas 
yni klerikalų rankose.

“Tačiau tokia klerikalizmo 
/ letena ant mokyklos turi pa

galiau priversti sukrusti ir 
šv. ministeriją. Juk lengva 
yra suprasti, kad, išmušti iš 
politikos, kunigai t^viguba 
energija sieks užtikrinti sau 
viešpatavimą kitokiu keliu. 
O tas kelias, be abejojimų, 
eina dabar per mokyklą.

“Dėlto senai metas ir vals
tybei ir visuomenei susirū
pinti musų mokytojų padėti
mi, į kurią jie pateko krikš
čionių demokratų laikais, ir 
grąžinti šiai mokyklai nor- 
mališkas darbo sąlygas.

“Kitaip visi švietimo mi
nisterijos sąmatoje skiriami 
mokyklų reikalams milijonai 
nueis niekais. Jie patarnaus 
ne Lietuvos, ne jos tautos ir 
liaudies, bet svetimiems mu
sų kraštui interesams ir 
siauros jų gyventojų grupes 
užgaidoms.”
Tai yra balsas, šaukiantis tyr

laukyje. Dabartinė Lietuvos 
valdžia neapgins mokyklų nuo 
klerikalų priespaudos, nes ji pa
ti pasirašė su Romos papa kon
kordatą, kuriuo kunigų galia 
mokykloms tapo labai sustiprin
ta. O kai dėl visuomenes, tai 
kas šiandie jos balso Lietuvoje 
paiso?

Visuomenės, kuri neturi nei 
žodžio laisves, nei spaudos lais
vės, nei organizacijų laisvės; 
visuomenė, kuriai trpo atimtas 
balsas valstybes ir valdžios 
kainose,—- tokia visuomene 
gali atremti klerikalizmo 
gaidų.

Viduramžių jėgos bus nuga
lėtos Lietuvoje tiktai tuomet, 
kai tenai vėl bus atsteigta de
mokratinė tvarka.

rei- 
ne- 
už-

Lapkričio 29 d. 1519 m. Fran- 
cija ir Šveicarija pasirašė tai
kos su tart j. • Einant ta sutarti
mi tos valstybės pasižadėjo nie
kuomet nekariauti tarp savęs. 
Jau praėjo 409 metai. Per tą 
laiką Franeija su Šveicarija nei 
kaitą nekariavo.

Pasamdytas “taxi” apsistojo 
ties viešbučiu “Dagmar.” Ne
tvirtais žingsniais išėjo iš auto
mobilio *ir pasikėlė laiptais į 
viešbučio vestibiulį daili moteri
ške, slėpdama savo veidų bran- 
giuose kailiuose. Tai buvo Sil
va Veringaitė, kuri vis dar ne
norėjo gautam laiškui tikėti ir 
jau buvo pasiryžus grįžti atgal. 
Bet viešbučio tarnas, mandagiai 
nusilenkęs, jau klausia:

—Kuom, gerbiamai poniai, ga
lime patarnauti?...

Vėlu jau grįžti, nes reikia gi 
kas nors tam tarnui pasakyti. 
Bet viltis dar neprarasta, o kai 
atvažiuos Algirdas ir jam Silva 
viską papasakos — jis tik pasi
juoks, nes Algirdas toks nuošir
dus, geras ir taip karštai Silvą 
myli.

—Ar ponas Giedriunas kar
tais nėra atvažiavęs?...

O, kaip Silva norėtų išgirsti: 
*’N6ra!”

—Taip, ponia! Atvažiavo šią 
naktį, kambarys ketvirtas...

Silvos vaizduotei atsivėrė sap
nuota baisi bedugnė ir ji savęs 
nejausdama, lyg sapne, prisiar
tino prie nurodyto kambario du
rų. Kambary viešpatavo tyla, 
kuri grąžino Silvai paskutinę 
viltį ir davė jai jėgų subelsti į 
duris.

—Galima!...
—Dieve Visagalis!... Algirdo 

balsas, nors koks tai persimai
nęs, bet... Silvos širdis taip sma
rkiai ėmė plakti, jog kvapą at
gauti ji turėjo atsiremti į sie
ną.

Pravėrusi duris ir pamačiusi 
užsikniaubusį ant stalo Algirdą, 
Silva norėjo ištarti savo sužiedo- 
tinio vardą, bet lupos neklausė. 
O kai Silva norėjo prisiartinti 
prie Algirdo ir jau buvo per
žengus kambario slenkstį, Silvos 
dėmesį atkreipė antras stalas, 
apstatytas vyno bonkomis ir už
kandžiu, o greta stalo esanti so
foje labai laisvoje pozoje pus
nuogė graži moteriškė ir išmė
tytos jos tualeto priedermės.

Silva Veringaitė atsigręžė ir...

ruošdamosi išmušti paskutinę 
valandų, artėjo prie likimo Val
dovo ranka paslaptingai užbrėž
to ženklo. Ir viešbučio “Dag
mar” ketvirtame kambary pa
sigirdo vienintelis kurčias suvis, 
lyg kas butų sudavęs kokiu kie- 
tujlaiktu į mūrą.

SkirdomosLs su gyvybe dar 
šiltas komercijos mokslų kandi
dato Algirdo Giedriuno kūnas 
riuslydo nuo kėdės ir išsitiesė 
ant kilimo šalia rašomojo stalo. 
Ties galva, grindimis, raižėsi, 
lyg kirminas, kraujo takas.

Taip kilnios dvasios ir aukš
tos doros žmogus apleido puikią 
gyvenimo pviotij, kuriai t,ik
buvo pasiruošęs ir troško daly
vauti joje, užmokėjęs trykštan
čia jaunystės jėgomis gyvybe 
už tėvų meilės nuodėmę.

(Galas)

~Dresių dezaininimas
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- 
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASN1CKA, principalas

Naujienose,
1739 S. Halsted St., 2nd fl.

V. Miszeika

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų ...... .........
Kopija ..........................

$1.50
$1.00

10c

Temykit’ Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

Phonc Vjrgimu *2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

1558 S. W»«htrn»w Avė. Chicago, III

‘Rytoj Salei au’
Tokio pranešimo iš oro biuro jus dabar 
galite tikėtis bile valandą.
Geriau patelefonuok it mums, kad pasiųs- 
tumėm vežimą Consumcrs Garantuotų 

‘ Anglių ar Koksų. Tai yra jūsų geriausia 
apsauga prieš ligas ir nepatogumus.

& | elephone 
I FRANKU N 
I6400

(Bmpany
ČOAL-COKE- ICE
BUILDINC NIATERIAL

Bankas atdaras visą dienąsubatoj
Stovėjusiam ties viešbučiu 

“Dagmar” automobiliui nuvažia
vus, Algirdas Giedriunas ragino 
savo viešnią kuoveikiausiai a]>- 
leisti jo kambarį.

Gatvės mergina, savo profesi
jos draugių tarpe vadinama gra
žuole Zaza, rengdamos! apleisti 
viešbučio “Dagmar” kambarį ir 
nežinodama už ką gavusi viso 
mėnesio savo profesijos uždar
bį, kad nors kiek atsilyginti, 
norėjo truputį prisimeilinti ją 
pakvietusiam ir vaišinusiam ka
valieriui, nes iki šiolei jai savo 
laisvos meilės profesijoj neteko 
sutikti vyriškio, kuris mokėtų 
pinigus ir atsisakytų nuo jos, 
nors parduodamo, bet dar gra
žaus ir nespėjusio susinešioti 
kūno. Bet pamačitios kambario 
šeimininko veido išraišką, Za
za taip persigando, jog atsipei
kėjo tik gatvėje.

Negalėdama Zaza suprasti to
kio keisto su ja vyriškio pasi
elgimo, kad nesukti sau galvos, i 
kas jai buvo neįprasta, tą atsiti
kimą priskaitė prie neišaiškina
mų apsireiškimų, kurie gyveni
me su kiekviepti gali atsitikti ir, 
sutikus gatvėje savo užlaikomą, 
nuolatinį meilužį Kliošą, užsuko 
drauge į vieną geresniųjų mies
to restoranų linksmai praleisti 
laiką, nes uždarbio klausimas 
Zažui kuriam laikui neberūpėjo.

Tuo tarpu Algirdo Giedriuno 
gyvenimo laikrodžio rodykle,

Ištirkite
Ypatingai šiuo metų laiku yra 

visuomenei siūloma labai daug 
iftvestmentų, kurie vraTbe ver
tas. Todėl prieš išimkit pinigus 
iš Vavo banko darymui invest- 
mentų ištirkite. Paklausk pata
rimo šiame banke. Tas patarna
vimas yra nemokamas.

“S^Bank
DIDELIS < BANKAS 

ant kampo
17 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj 
vo stiprumu ir geru patar
navimu.



šeštadienis, sausio 5, 1929 NAUJIENOS, Chicago, ID.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš Chicagos socialis
tų darbuotės

skelbė sonsacinę žinią, būtent, 
kad Dr. Epštein, koronerio pa
dėjėjas, pasiųstas ekzamenuoti 
įvykį? reikalavo keleto tūkstan
čių dolerių iš Rongetti,. idant 

I “užgesinus" įvyki. («irdi Hon- 
, getti nesutikęs duoti gralio, tai 
dabar jis teisiamas. Tai kalba 
Rongetti advokatas.

I ___________ ♦

Drąsus plėšikai

PRANEŠIMAI
18tos gatvėn apielinke. S. L. A. 

129 kp. metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 6 d., 1929 m., pono 
Chernausko svetainėj, 1900 S. Union 
Avė. Pradžia 2 vai. po piotų. Visi 
nariai bukite susirinkime, taipgi ne
kuriu už praeitus metus neužsimokė
jo, tai šitame susirinkime turite xuž- 
simokėti. Taipgi tėvai ui jaunuo
lius turi užsimokėti susirinkime.

Kviečia Valdyba.

Bridgcporto Lietuvių Politiko® ir Amerikos Lietuvių Piliečių Dieni-1 
Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas torių Kliubo susirinkimas įvyks sau- 
įvyks utarninke sausio 8 <1., 1929 m., n 0 oom
8 vai. vakare, Čhlcaffos Lietuviu Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted St., 
Chicągo, III.

Gerbiami draugai malonėkite būti
nai ant Aio susirinkimo atsilankyti, 
kadangi turimi* svarbių reikalų, ku
rie tik ant metinio susirinkimo gali 
būti užbaigti. Valdyba.

šio 7 d., 8 vai. vakare, 6201 Kimbark 
Avė. Malonėkite visi nariai ir kurie 
dar nesat nariais atsilankyti,

Valdyba,

Draugystes šventos Petronėlės me
tinis s i,-h'inkirąas įvyks sausio 6 d., 
1 vai. pietų, šv. Jurgio parapijos 
salėj. Visos narės kviečiamos atsi
lankyti, daug svarbių reikalų.

Valdyba

Įvairus Gydytojai

PROGA
Prisirenn’kito prie geresnio^ darbo. 
Išmokite kirpimų ir dezaininimų 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirma žingsnį 
j sa^ geresnę ateitį. Pamokos 
vakarais. Adresuokit

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.

Cook County socialistų parti
jos komitetas šaukia šiandien 
Chicagos socialistų koneirenci- 
ją Partijos buveinėje, 2653 \V. 
\Vaslnngton Blvd. Konferen
cija prasidės 3 vai. po pietų.

Konferencijoj bus tariamasi, 
kaip pasekmingiau varyti atei
nantį atdermanų rinkimo vajų. 
Mibvaukee miesto meras, Daniai 
W. Hoan, dalyvaus taipjau kon
ferencijoj ir duos svarbių pata^ 
rimų.

Vakare Koppel Bros, restora
ne, 2752 \V. Division St., me
rui Hoanui pagerbti rengiama 
vakarienė. .Ji prasidės kaip 
8:30 vai.

Šeštadienyje,1 sausio 27-tą. 
Temple Hali šulėj įvyks deba
tai tarp George R. Kirkpatrick 
(socialisto) ir prof. Paul Doug- 
las; debatų pradžia bus 8 vai. 
vakare.

'ries \Vicks krautuve, 7357 
Cottage Grove, sustojo autas, 
kuriuo atvažiavo krautuves pa
siuntinė: ir banko privatinis po
licininkas. Kuone tuo pačiu 
laiku sustojo kitas autas. Iš 

l šio auto iššoko keturi banditai, 
1 iššovė keletą šūvių oran, nu- 
i ginklavo policininką ir htėmę 
i iš pasiuntinio $180 nuvažiavo 
savais keliais.I

Skelbimai avienose 
p'tcda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos. f

Tyrinės policijos depar- 
mentą

Vlastybčs gynėjo, Jobu A. 
Swansono, reikalavimu, teisė
jas Sullivan davė leidimą su
šaukti specialę grand (įžiurę, 
kurio užduotis bus padaryti ty
rinėjimus kai dėl gandų apie 
korupciją policijos departamen
te.

Pamišėlių skaičius
----------- y

Pamišėlių skaičius Illinois

Si mano Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimų sekmadieny, sau
sio 6 dienų, 1929 m., 12 vai. didnos, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svet, 
3138 So. Halsted St.

Nariai būtinai malonėkite dalyvau
ti, nes turėsime svarbių ir neįpras
tai įdomų susirinkimų, kadangi bus 
priimamos naujos draugijos i musų 
draugiją. Taipgi išgirsite pranešimų 
apie draugijos turtų ir barių stovi.

P, K., nut. rašt.
--------------- h—

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” metinis susirinkimas įvyks 6 
d. sausio, 1929 m., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sąuare parko knygyne, 
prie Halsted ir 30tos gaviu.

Visos narės susirinkite laiku.
— Sekretorė.

“Birutės”' orkestras. Visi muzi
kantai, kurie nori prisidėti prie “Bi
rutės” organizuojamo orkestro, vra 
prašomi kreiptis i mokytojų K. Ste
ponavičių, 4146 Archer Avė.

Roseland. L. D. K. Vytauto drau
gija No. 2 metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 6 d. sausio, 2 vai. po pietų, 
K. Strumilų svet. Susirinkimas svar
bus. Visi ąariai ir narės bukit su
sirinkime. Rašt. J. Kirkus.

VVaukegan, III. Tėvynės Mylėtojų 
draugija 13 kuopa laikys susirinkimą, 
sausio 6 d., 1929 m., kaip 1 vai. po 
pietų, Kazimiero Ambruzuno name, 
845 So. Lincoln Avė. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, turime nariu 
.eurie nėra užsimokėję už 1928 metus, 
tai malonėkite pribūti ant susirinki
mo. Sekr. J. Misevičius.

uel geriausios rųšios 
ir patarnavimo, .šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Obelis šviežių kiauši-1 
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

West Puilman. S. L. A. 55 kp. 
metinis susirinkimas įvyks šubatoj, 
sausio 5 d., kaip 7 vai. vakare, toj 
pačioj vietoj. Kaipo metinis susi
rinkimas bus gana svarbus ir visų 
narių pareiga yra jam« dalyvauti.

— K. Statkus, sekr.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų, laikys metinį su
sirinkimų sausio 6 d., 1929 m., Lie
tuvių Tautos parapijos svet., 3501 S. 
Union Avė., I vai. po pietų.

Sekt*. B. Dubinskienė.

Chicago j 
tiek, kad

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija

esat pa-

visuomet

jaučiatės

Atidengia paslėptas priežas
tis ligų ir skausmų♦

Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet 

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet 

pavargę ?
Kode! jus esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Juckson Boulevard 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
orangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušerės Lietuviai Gydytojai

valstijoj, ypatingai 
padidėjo 1928 metais 
kiek vieniems 316 žmonėms iš
puolė vienas pamišėlis Illinois 
valstijos ir Chicagos ^miesto li
goninėse. Taip sako Dr. Hersh-

jos alienistas . Jo i S 
,valstijų ligoninėse • h 

21,376 pacientai, £ 
1027 į 
taip- *

’ ) x 
H 
M 
h

M 
M 
M

pranešimu
l>ernai buvo
arba 718 daugiau, ne kad
m. Silpnapročiu skaičius

Fordas parduosiąs 
ką publikai

Chicago Daily Ne\vs paskėlė 
be, kad Fordo kompanijos ve
dėjai rengiasi išleisti pardavi
mui kompanijos šlako sumoj 
$68,000,000. Pasak laikraščio, 
tai bus kaip ir sudarymas part
nerystes tarp I'ordo ir Ameri
kos gyventojų. Nužiūrima, 
kad toki “partenrystė” galinti 
sukelti daugiau užuojautos' For
do organizacijai.

cr (XXXXXXXXXXXXXaaXXXX)
Reumatizmas

Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVE1- 

KAtOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street H

CHICAGO, ILL. « R

» kito dalyvauti susirinkime, nes turi-
* I me svarbių dalyku aptarti.

K. Hat utis, p rot. rašt.

JONAS YUSHKEVV1TZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 2 dieną, 1929 m., sulau
kęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj; išgyveno Amerikoj 37 
metus. Paliko dideliame nu
budime motinų Amerikoj, Ste- 
ger, III., du brolius — Juozapų 
ir Stanislovų, vienų seserį Oną 
po vyrų Bacevičienė, 3 sūnūs ir 
vienų dukterį, tafpgi' gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi J. F. 
Radžiaus koplyčioj, 3238 
Halsted St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks sausio 
dienų, 1:30 vai. po pietų iš 
plyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Yushkevvitzio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų* ir 
atsisveikinimų.

Motina, Broliai, Sesuo, 
Vaikai ir Giminės.

Pradėjo tyrinėti ateivių 
įvažiavimų

Skandalingas juodrankiu pa
vogimas italu .šeimos‘vaiko, Bil- 
]y Ranieri ,sakoma, paskatinęs 
Suv. Valstijų vadilžią pradėti 
tyrinėjimą, kiek italų ir kilų 
pietinių Europos šalių gyvento
jų įgabenama slapia. Tam tik
slui atvykęs iš Washingtono dar
bo departamento valdininkas, 
kuris vadovaus tyrinėjimui.

Rongetti byla

tai,Dr. Kuiigelti teismas už 
kad jis padaręs operaciją 19 m. 
merginai, dėl kurios ji mirusi. 
Rongetti advokatas Stevvart pa-

So,

b 
ko-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Victory '4088.

amžinybės

PRANCIŠKUS VIGKAČIUS

apgailėda-
iš musų

PADĖKAVONfi
A. M1 KOLAS SCHULTZ

kuris mirė sausio 1 dienų, 1929 
m. ir palaidotas tapo sausio 4 
dienų, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimų ir palydėjo jį 
j tų neišvengiamų 
vietų.

Mes atmindami ir 
mi jo prasišalinimų 
tarpo, reiškiame giliausių padė
ka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
Deksniui, kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą; dėka
vojame grabeliui J. J. Zolpui, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jį į amžinastį, o mums pa
lengvinu perkesli nubudima ir 
rūpesčius, dėkavojame grabne- 
šiams, gėlių aukautojams ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas vy
ras iv tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše- _

Ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čluose. Sąžinin
gai patarnauta 
viapkiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Ui 
dyką patari- 
mas dar ir kb 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v, 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

Tai. K«nwood 5107 
Valandos:

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

«par1 Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
uat> ir akušeris

Gydo staigas Ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
siai metodus X-Ray ir kitokiua 
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 

Tel. Canai 3110
Jeigu neatsišauks, tai iauk 

South Shora 2238 ar Kamlolpb 6800

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue . 
Talandos: 12 >ki 2 ir 6 iki 8 P M

Sei* ros vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal flutartj

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

Vai.* 1 iki 3 po pietų, 6 iki * vgk 
Tel. Brunsvvirli 4988

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Ivieaa ir diathermia

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

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

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

GYDO
Kraujb, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaiždas, ligas recta)
Dr. J. W. Beaudetfe
VTRMTJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlln1 nnn 2*30 iki 4:30 v. po piei

TELEFONAS CANAL 0464

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. fi3rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Bes 2359 S. Lenvitl St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

6660 South Artesian Av«nu« 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

KzOicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Ava.. 2 luho» 

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 Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midwav 2880

18tos apielinkes. S. Iv. A. 129tos 
kuopos metinis susirinkimas įvyks, 
sausio 6 d., 1929 m., 1 vai. po pietų, 
Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai ir narės inalonė-

J. Lulevich
LietuviH eraboritiM 
ir balsamuotojau

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St..

Chicago, III.
Tel. victory 1115

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins ūkių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose'egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
žiatisias klaidas. Specialč atyda ul- 
kreipiaMfa j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestern Avenua 

Tel. Lafayette 4146
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. 
uup 6 iki 9 vai.

ryto 
vak.!

i

ti
Tel.

7—9

Advokatai

A. A. OLli7
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
vai. vak. apart ' Panedčlėo ir

Pėtnyčios

S. D. L ACHA V1CZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balvamuotojąs

ŽMOGAUS
AKIS

2314 W. 23rd I 
Chicago, III.

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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai ; 
nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkč.

[ ir 
patar-

visose 
dalyse, 
pagel

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jot- 
veikimų. Didelė daugybė akių auga 
•tinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ku 
<ia siūlo už dyką egzaminavimų, pusė 
Kainos, arba pedleriai siūlo akiniui- 
^aikščiodami iš namų i namus. Prak 
Ūkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei

Dr.

Phont Boulevaru 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Nam.ų Telefonas Republic 9600

4649

abejoji * apie savu akis, eik pas
A\ R. BLUMENTHAL

,OPTOMETRIS1Z
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S'L
I’hone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

■ Rea« 6641 South Aibany Avenae
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojas Ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S.^Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL. J

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Puilman 5950

Namų Tel. Puilman 6377

Phone Boulevard TMA1

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome fVisas Miesto Palis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted SL Chicago

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 2 d., 4:30 valandą ryto, 
1929 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus, gimęs Chicagoje. Pa
liko dideliame nubudime moti
na, Barborą, tris seseris — 
Aleksandrą, Kazimierų. Emiliją 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1822 Nik Peoiia St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 7 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškų Vigra- 
čiauti giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jum paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Seserys ir 
Gimines.

laidotuvėse patarnauju gra
belius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: x
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd’. 3201

ksperta* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Fastebekit mano iškabas / 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30/va
karo. Nedėliomis nėra skirtų / va- 

Inndp Room F.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physįcal Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albąuy Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari’ 
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais puo 10 iki 12.

Arti

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
N. Cicero Avė. ir Fullertop 
Telephonc Berkshire 4820

St.

Specialybė — inotrftfy ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v.. 6 iki 9 v. v. 
Nedaliomis tiktai iki 12 \al. dieno®

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Ave»
Chicago, III. . >

Albiti A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Utis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

■ • a • • a a a

Tel. Brunswick 1624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milvvau'keė Avenae

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal Nusitari m a

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

| Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. R0TH

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Looml* Street 
Kampas 18th St.

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

Residi4nce Tel Fairfa* 6352

V. W. RUTKAUSKAS 
advokatas

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

127

K. GUG1S
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nūn 9 iki 12 rvto

DETROIT, MICH.AURICE KAHN “v.r.yv;ęKDR. MA_ _ _ _ _ _ _ ,
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

DETROIT, MICH

2333 Barlum Tower
_ Kampas Batas and Cadillac Suuaro

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet Valandos nuo 8:80 iki 5 vai. vakare. 
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12, Fąnedėlįais ir Pėtnyciouu..

Res. Telepbojie Plaza 3201) iki 7:80 \al. \akare
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Tarp Chicagos
Business Chances 

Pardavijnui. Bizniai
Mtisical Instruments 

Muzikos Instrumentai
Kcal Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
Real Estate For Sale 

Namai-žemė PardavimuiLietuvių
Dr. S. A. Brenza iš 

važiuoja Kubon

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIITS IR
i RFAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Personai

MES galim parduot jūsų patentą. 
Mps turim tiesioginius susinešimus 
su išdirbėjais. Ateikit arba rašykit

BIRK & GREEN,
106 Monroe St., Chicago.

Dr. S. A. Brenza, 4608 So. 
Ashland
apleidžia Chicagą. Jisai ketina 
pasiimti vakacijas ir važiuos 
Kubon kokioms trims savai
tėms. Sugryžęs iš atstogų, 
daktaras vėl priiminės ir lankys 
pacientus.—Rep.

Avė., šiomis dienomis
Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. UŽlaikom 
mąievų, nopierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Pbone Victory 7261 
.T. S. RAMANČIONIS, Sav.

PAJlEšKAU Franciško Maželio, 
su kuriuo mokinaus kriaučių mokyk
loj, ant Mahawk st. ir kuris paliko 
farmeriu Michigano valstijoj. Esmu 
didelėj nelaimėj. Meldžiu susirašyt. 
Jusu ištikimas draugas. Antanas ša 
kalis, 7002 Chappei Avo., apt. 15 
Chicago, 111.

LIETUVIŲ RADIO DlKfcTUVfi 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pa& 
radio pardavėjus, o jeigu Jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Englneering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARSIDUODA saliunas, prieŽastįs 
— dviejų biznių. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukit, 3152 S. Wallacp St.

_ rduosiu 
S. Wa11acp St.

PASEKMINGI PIRKI 
NIAI PELNO AUGI

Siūlo naują kalendorių
Kokį kalendorių mes turime 

dabar? Vienas mėnuo y m 31 
dienos ilgio, kitas 30 ir tt. O 
vasaris turi 28 dienas ir kas 
ketvirti metai 29 dienas.

Vietoj šitokio kalendoriaus 
pulk. Edmund Bullis siūlo ka
lendorių iš 13 mėnesių po 28 
dienas kiekvienam mėnesiui. 
Sulyg tuo siūlomu kalendoriu
mi, butų įterptas naujas mėnuo 
vardu, “Sol” tarpt' birželio ir 
liepos mėnesių . 365-toji diena 
neturėtų vardo ir butų jterp-

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

2604 North< Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victory 9634

10% PIGIAI’ Už VISA DARBA
j_. . , j. ! CONSUMERS Stogų Darbas. Grei ta tarp 28 gruodžio ir 1 dienos tai taisome stogus visokios 

sausio ,t. y. naujų metų. ’ 
kai dėl vadinamo “leap year 
kuris turi 366 dienas metuose, 
tai tą ‘ekstrą” dieną galima bu
tų švęsti kada nors vasaros lai- 

Toks yra planasv pataisy- 
kalcndorių, sugalvr is ang

lį* I8n planų,

rūšies
O bile kada ir bile kur. Dykai apskait 
, Gavimas. Mes atbėk ame geriausi
’ darbą mieste. Kidzk* 5111.

Financial
Finansai-Paskch’os

BARBERNft dviejų kėdžių, geras, 
pelningas biznis, išdirbtas per 20 me
tų. Parduosiu nebrangiai.

2409 So. Hoyne Avė.
ŽIUOTA PROGA 
NIEKIAMS

BIZ-

KAM REIKALINGA vaikus pri
daboti, atveskit, mes pridabosim. 
Galit palikti ant savaitės arba ant 
mėnesio, duosim guolį ir valgį, 1921 
Canalpori, Ist fl. iš fronto.

$700 Grojiklis planas ........... $125.00
$250 Victrola .... ...................... $25.00
Vartoti Radios ........... $5.00—$10.00

ir augščiati.
Radio aptarnavimas $2.00

4824 MILWAUKfeE AVĖ. 
Tel. Palisade 4060

s-—*—.i, ..   

PARSIDUODA saliunas, pigiai, se
na vieta, išgyventa. Turi būti par
duota į trumpą laiką. 2702 W. 47 St.

NORIU mainyti lotus i bučernės 
ar grosernss biznį, arba į bizniavę

Mainysiu greitai savo 
namų 2 aukštų muro, 2 
1 flatas 6 kambarių, basemen- 
tas, štimu apšildomas, 2 karų

Radios

biznio 
storai,

namą. 890J S. Ėmerald Avė. 2 lubos.*! mūrinis garažas, 6551 Cotage 
-------------- ---------------------- Grove Avė., arti Tivoli teatro.

ku.
ti
lo Cotsworth.
patiektų Tautų Lygai, šis pla
nas išrodąs praktiškiausias.^

CIASSIFIED ADSi

Educatlonal
Mokyklos

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 '

ant mažų mėnesiniu išmokėiimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

5Vo^ *r nuošimčia.
ant Imu morgičių paskolos 

.Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
Duokite ^vo^un’ii U?šsiiavinimą. morgičių paskolos. Mes sko- 

kuris galbūt jam bus labai raikalin- linam privačiai pinigUS 
amato — kinrimo ir dezaininimo vy 
rų drapanų ir apsaugokite jo ateiti tarnavimas.

____  _______ pinigus
Greitas ir patikėtinas pa

Pamokos vakarais. Rašykit dėl 
smulkmenų. Adresuokit

GARMENT DES1GNING
Post Ofice Box 1802, Chicago, 111.

HELBERG BROS.
Room 607

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO į 
Dienomis ar vakarais. Del informaci- * 
ju šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BAKBER COLLEGE, 672 W. Madison

192 N. Clark St

Aš ANASTAZIJA RŪDAITE, iš 
Skiražemės kaimo, Sartininkų vals., 
Tauragės apskr., paieškau visų savo 
"riminių ir pažystamų. Taipgi ieškau 
Juozo Lėkio iš Stakaičių kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti asmeniškai, kurie 
gyvenate Chicagoje. Mano adresas: 

MISS NASTE RUDIS 
3620 S. Lowe Avė.

KALAKUTAS DOVANAI
Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 

ar'Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 81st St.
Tel. Victory 9818

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nuė, geras biznis, lietuvių kolonijoj, 
priežastis pardavMno — partneriai 
nesutinka. Knygynas “Lietuva”, Box 
8, 3210 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir lunch 
ruimis, senas, išdirbtas biznis: kas 
nupirks tas laimės, kas nepirks — 
tas gailėsis. 4958 S. Wentworth Avė.

Farms For Sale
Fartners VVanted

Pusininkų Reikia
PAJlEšKAU partnerio į seną iš

dirbtą biznį per 18 metų (fotografo 
studija Chicagoj). Nemokantis 
amato galės išmokti.

Atsišaukit į
Naujienų ofisą, 

Box 1051 
1739 So. nlsted St.

Help VVanted—Maie
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

to

CROSLEY SETAI
Pabaigos metų išpardavimas. Ga

lutinas pardavimas nauju plačiai ži
nomų elektrinių pilnai garantuotų. 
AMRAD RADIO yra garantuoti per 

I amžių. Mes taisom juos taip jlgai 
' kaip jus turėsite jį.

Senus Radios imam į mainus, ne
žiūrint kokios išdirbystės jie butų ir 
stovyje. Lengvi išmokėjimai, vieni 
metai laiko.

TERMAN BROS. RADIO SHOP 
3620 Mdlwaukee Av. Tel. Pens. 6388 

i 4336 Addison. Adara vakarais.

PARDAVIMUI per savininką 40 
akrų cut over land $10 per akerf. 
EuClaire County, Wisc. Rašyk klaus
damas, M. Linebau, 1733 S. Wabash 
Avė.

ILLINOIS FARM A 120 akerių, 60 
mylių nuo Chicagos, prie cementinio

žemė viena verta daugiau $1006 
pėda.

Mainysiu ant 6 ar 7 kamba
rių rezidencijos Marųuette Ma
nor ar Chicago Lawn. Atsišau- 
kit greitai.

Reikalingas nedaug vartotas 
automobilius uždarytas į mainą 
ant dviejų gerų biznio lotų ant 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai. \

TIKRAS bargenas. Greitam 
pardavimui puikus kampas, 
150X162 p. dydžio, aukšta vie
ta su dideliu mišku, ant 87-to 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose. Atvažiuokit pa-

SU

Energiški ir sumanus vyrai gali ra- 
<ti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
Irobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp StocK 
Yards ir M chigan _Ave. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

PATYRĘ žirkles vartoti geležies 
sandely. Kreipkitės, Martin — 
Buhva Iron and Metai Co., 2034 
Southport Avė.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plienini sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokie 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi 
gini.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

For Kent
PARENDAVOJIMUI krautuve tin

kama dėl bile kokio biznio, ir 5 kamb. 
gyvenimui užpakaly. 4213 South 
Campbell avė. Sąyininkas randasi: 
4217 So. Campbell avė. Telefonas 
Lafayette 7029.

Furnished Rooms
KAMBARYS moderniškas, apšildo

mas rendon, vienom, dviem vaikinam 
arba vedusiai porai. Su ar be valgio.

6334 So. Sacramento Avė.

kelio. Farmoj yra pilnai visokių *y- matyti, o persitikrinsit. 
vulių ir padargų. Mainysiu ant di-Į 
delio namo arba biznio.

3807 LeMoyne St.
Tel. Albany 0594

Keai Estate For Sale
Nomni-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI dviejų fintų 
.po 4 kambarius mūrinis namas 
Viškos/ir beismentas. 2 karų 
garažas. $9,800, įmokėti $2,000

Kreipkitės

4155 Archer Avė:

RUIMAS ant rendoa prie mažos |uh įotas^ 
l šeimynos, karštu vandeniu apšildo- 
I mas ir šviesus. Telefonas lafayette 
j 8756, 1 F. 4313 S: Maplewood Avė.

PARDAVIMUI arba imsiu gerą se
ną namą į mainus ant 2 flatų namo 
prie 4432 So. Califomia Avė., 5 ir 5 
šiltu vandeniu apšillfotnas Imas fla
tas, arti bažnyčios ir mokyklos. Pta-

Ist NATIONAL CONSTUCTION CO. 
Archer and Kolin Avės 

Tel. Virginia 1010

REN11ON kambarys, vaikinui su 
valgiu ar be valgio. 4157 S. Albany 
Avė., Lafayette 5456.

MUSŲ tvotas, jūsų pelnas ant! 
šitos muro krautuvės, su pilnu! 
cementuotu beismentu, furnatfu 
apšildoma, 2 karų muro gara-! 
žas, ant 63-čios, arti Kedzie avė. 
Kaina tik $17,500, su $5000 
įmokoj imo.

S. P. KAZWELL & CO., 
2839 W. 63rd St 

Republic 8899
Naujas mūrinis namas, 2 auk

štų, storas ir 5 kambarių flatas 
ant antrų lubų, 1 karo garažas,! 
basementas, garu apšildomas ir 
visi* kiti moderniški įtaisymai. 
Galima nupirkti su $1000 cash, 
likusius kas mėnesį kaip rendą. 
Randasi Marąuctte Manor apie
linkėj. Parduosiu už $19,500. 
Priimsiu į mainą gerą lotą, au-! 
tomobilių arba mažą farmą.

Kreipkitės .
7731 So. Lincoln St.

BIZN1AVAS muro namas Pieti- 
lėj dnly miesto, krautuvė ir 2 fla- 
.ai, 2 po 6 kambarius, garu apšil- 
lomA. Visi parankumai, geras pir
kinis, galima pirkti su staku ir įtai
symais, garažas ant vietos, $3000 
įmokėti, likusius lengvais išmokėji
mais. Gera vieta dėl 2 gerų part
nerių, geras bargenas. L. Katz, 
TpI. Yards 5139.

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
)ungalows, farmos apdirbtos — ak
ais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL, 
'236 W. 55th St., Republic 4170 
.ietuvių nejudinamos nuos. agentūra

--------

1929. BARGENAI 1929
Štai tamstų proga nusipirkti gra

žų Marųuenc parko apielinkėj, 7 
ambarių mūrinį namą (rezidenciją), 

mašinų medinis garadžius, namas 
;arštu vandeniu apšildomas, tiktai 
7700, $1000 ^rba daugiau pinigais, 
:itus ant lengvų išmokėjimų. 
ANTRAS bargenas, lotas 30x125 tar
ne 70 ir 71 So, Maplevvood Avė., 
tiktai $2350.

TREČIAS bargenas, bizniavus lo
tas ant 71 stryto prie parko $2800, 
isy cash nereikia.
KETVIRTAS bargenas, lotas 30x 

'25, tarp® 71 ir. 72 ant So. Mozart 
>t., arti parko, liktai $1400.

PENKTAS, bizniavus namhs ant 
71 St., 2 Storai, 6 kamb. fl., 2 ma
linu medinis garažas, stymu apšildo- 
nas, parduosiu arba mainysiu.

ŠEŠTAS naujas bizniavus muro na
mas ant 71 St., prie Talman Avė. 
Storas, arba galima padalyti 
lideli štoriukai, 6 flatai ir 2 
^uro garažas, parduosiu arba 
siu.

SEPTINTAS, 2 flatų muro 
rražioj vietoj, 5440 So. Spaulding 
Avė., 5-6 kamb., 2 mašinų medinis 
'raražas. parduosiu arba mainysiu.

AŠTUNTAS, 2 flatų muro namas, 
, 4328 So. California Avė., 5-6 kamb. 

2 mašinų garažas, parduosiu arba 
mainysiu.

DEVINTAS, dabar statomas musų 
namas, 1911 So. 48th Avė. (Cicero 

1 Avė.), tai bus Storas, 5-3 kamb. fla- 
| tai ir 2 karų garažas, vėliausi įren- 
’ girnai, rendos neša $4032 į metus, 
narduosm arba mainysiu.

Turiu 5 sėdynių Nash Sedan auto
mobilių, 1927 metų, tiktai 2000 my- 
’ių išvažinėta, parduosiu arba mainy
siu į gerą rezidencinį lotą.

Su visais viršminėtais reikalais 
matykite John Fakel (Pakalnį).

JOHN PAKEL & CO.
General Contractora 

and Realtors

du ne- 
mašinų 
mainy-

namas,

2547 W. 71st St.
Tel. Hemlock 0367

NEPRALEISK Šios progos, jei no- 
į ri būt turtingas: pirk šį namą leng-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės dar geresnis kaip iš-. 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- Į 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta savo darbą. 1800 So. Peoria 
Street.

PASIRENDAVOJA kambarys ap
šildomas dėl vieno vaikino, be val
gio, 8362 So. Aubum Avė. 2ros lubos

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RENDAI kambariai dėl pavienių 
vyrų. Lietuvių Rooming House. Su 
valgiu ar be valgio. 2118 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
medinė bungalovv, cementiniu v I
pamatu, pilno didumo beismen
tas. Bargenas už $5,700. 
keti $1,000.

Kreipkitės

]mo-

Mainysiu ant gero vartoto au- " ^įilmais: r R^d™
tomoblho savo didelį 75x180 pe- $580 į mėnesį. Kreipkitės prie sa- 
du didžio rezidencijos kampinį • vininko, A. Gukos, 4506 Emerald Avė. 
lotą su dideliais medžiais, aukš
ta ir sveika vieta gyvenimui. 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.

tomobilio savo didelį 75x180

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis cottage. Gazas, elektra. Pigiai. 
7227 So. Rockvvell St.

2-ros lubos
6635 So. Troy St.

EXTRA BARGENAI

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 j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me-

Paskolos suteikiama 
į vienn dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGA mergina ar mote
ris, kad ir su vaiku prie narni) dar
bo. 1144*6 Front Avė. Tel. Pullman 
0657.

Business cnances
Pardavimui Bizniai

4155 Archer Avė.

INTERNATIONAL
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje į
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- | ĮĮ.Į^ V IH S U lvJl IH 1^1 II 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir , , _
Ir ! CO R PO R AT ION
kai busite a be Inai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted SU Chicago.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Ave<
Tel. Lafavette 6738-6716

REIKALINGA DARBININKIŲ
Kambarių užiurėtojų $65 į mėnesį 
Moterų dėl valytųo hotelio $60 į mėn. 
Tarnaičių ..........................  $65 į mėn.
Virėjos ..........................  $25 į savaitę
Merginos į laundrę....... $17 j savaitę
Sudynų mazgotoją ........... $17 į sav.
Merginos dėl fabriko darbo $15 į sav. 
Pagelbininkės kuknioj .... $16 į sav.

Daugybę kitų užsiėmimų laukia.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY 
4191 So. Halsted St. 

2ros lubos 
kampas 42ros gatvės

PARDAVIMUI kampinė gro- 
sernė ir smulkmenų ir cigaretų 
krautuvė. 4 kambariai užpaka
lyje, geras lysas; rendos $45.

Pardavimai išsigelbėji
mui nuo licitacijos

III.

1259 S. Laflin St.
DIDELI BARGENAI
BRIGHTON PARKE

Miscellaneous
_____Įvairų!_____

Gintarai
Gintarai

Palangos
Kalėdos jau čia pat — pirkties 

Kalėdų prazentai jau laikas. Paa 
mus galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-. 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių I 
Įvairybių. Pirma gintarų siuntini. 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — I 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 
— vyrus Ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkimui gintarinių reik
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka> 
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės į —

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St, ( 
Tel. Victory 1266

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kreipkitės prie Petro Vaičiu
lio, 1800 So. Peoria St.

Automobile^

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingo* 

Kreipkite
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2h nuošimčio ir lengvai! limo 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai 
Be jokio komišino.

s. osgood, 
2281 West Divisloii St. “upstaira” 

Tel Armitavė 1199

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PARDUODU 1 klesos bučernę ir 
grosesrnę, visokių tautų apgyventa, 
ir labai pelninga, arti dypo Wauke- 
gan, 111., visai pigiai, su ar be namo. 
Be namo ilgas lysas. pigi randa ir 
galite prasidėti su $3000. Priežastis 
savininkas turi greitai išvažiuoti į 
Lietuvą. Del platesnių žinių laišku 
kreipkitės į Naujienas, Box 1050.

NASH — Vėliausis modelis Sedan. 
Aš esmi priverstas parduot savo ka
rą, tik vieno meto senumo, išvažinė
tas 8000 myliu. 4 ratų stabdžiai, 
geriausi baloon tajerai. Originališ
kai Duco užbaigimas, kaip naujas. 
Motoras geriausiam stovyje, 
reikia pinigu ir atiduosiu tik 
$325.00.

Namuose visą dieną nedėlioj. 
2231 N. Kendzie Avė. 

Apt. 1.

Man
už

Furniture & Fixtures

PARSIDUODA 2 kietomis angli
mis šildomi pečiai, vienas didelis, 
antras mažas. Klauskit, 5417 So. 
Kolin Avė.

ICE CREAM Parlor fixtures grei
tai parsiduoda arba priimsiu automo
biliu. Galima atidaryti biznį, 5205 
So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA grojiklis Kimball 
pianas už pusdykį. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

4120 So. Francisco Avė.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė su namu. Cash biznis, svetim
taučių apgyventa, kampinis muro na
mas, Storas ir 3 flatai, garu apšil
domas, mūrinis garažas, parduosiu 
nigiai arba imsiu į mainus lotą 
ba 2 flatų namą.

Savininkas ant vietos.
6001 So. Carpenter St.

Tel, Englewood 2116

Moderninis 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.

Maudynės, apron sinkos, dra 
bužių klosetai; ąžuolu baigta.

Augštos viškos dėl drabužių 
džiovinimo.

Augštas beismentas su pade 
liais vaisiams ir anglims.

Uždaryti porčiai su francu- 
ziškais langais. *

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 5 ir 5 kambariai, garu apšildo
mas ant Rockwell St. ir 68tos gat- ■ 
vės. Kaina $12,500. Pirmas įmo- 
kėjimas $1500.

Naujas mūrinis namas, storas ir 
nagvvenimo kambariai, Marųuette. 
Parke, prie lietuviškos bažnyčios, kai
na $13,000.

Taipgi skoliname pinigus ir stato
me namus, su mažu įmokėjimu.
MARQUETTE PARK REALTY 

2458 W. 71 St., 
Tel. Republic 4537

Parsiduoda puikus namas 5 ir 4 
kambariai su garažu, namo kaina 
$6,500 arba priimsiu į mainus ne
didelę farma, bizniavą namą, lotus, 
bučemę, restauranta, automobilių 
kaipo pirmą įmokėjimą. namas tur 
būt išmainytas šią savaitę.

Išsimaino 3-jų flatų muro namas 
ant loto, arba ant bizniavo namo.

ar- Sieteliai dėl visų langų
Gatvė ir elė ištaisytos.
1 flatas išrenduotas.

CO.
Išsimaino 2 flatų kampinis naujas 

muro namas Brighton Parke. Mai
nysiu ant bizniavo namo į Southus.

2 DIDELI BARGENAI
Ant pardavimo arba išmainymo, 2 

flatų muro namas, 5 ir 6 kambariu, 
nriimsiu į mainus automobilių arba 
lotus. •

3 flatų muro namas po 5 kamba
rius, maudynės, elektriką, aukštas 
beismantas, mainysiu ant bučernės 
ar grosernės. Atsišaukit

A. GRIGAI
3114 So. alsted St., 
Tel. Victory 4898

Išsimaino 2 flatų muro namas po 
4 ir 4 kambarius. Namo kaina/ 
$8,500. Mainysiu ant bungalow nei 
paisant vietos.

Išsimaino puikus namas prie Ar
cher Avė. ir Crawford Avė., 6 ir 4 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, su garažu. Parduosiu už $9,- 
500 arba priimsiu į mainus namą 
Bridgeporto apielinkėj.

TIKRAS bargenas, parsiduoda 
minkštų gėrimų užeiga, labai pigiai, 
nes atidarau kitą biznį. Pasinaudo
kite šita proga, 4960 Princeton Avė., 

•Tel. Boulevard 7018,

Už tikrą paaukojimo kainą.
Tik su $1,00(1 jmokėjimu.

BUILDERS INf ESTMENT CO.
BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI 13 kambarių “Roo
ming house” kampinis namas, garu 
apšildomas, Imos klesos transpor- 
tacija. Renda $80.00 į mėnesį. Tik
ras bargenas. — Atsišaukit greitai. 
6101 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ice cream parloris, 
sena išdirbta vieta, ir gerai įrengta. 
1733 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
cigarų, tabako ir mokykloms riekme- 
nų, 5 kambariai papyvenimui, 
būt parduota i trumpą laiką, 
davimo priežastį patirsite ant 
tos.

Lietuvių kolionijoj.
2311 So. Leavltt St., 

Chicago, III.

turi 
Par- 
vie-

Midland National Bank name, 
Archer Avė. prie Sacramento

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas, cementiniu pafnatu, 
ant kampinio loto. $6,100, įmo
kėti $1,500.

Kreipkitės
4155 Archer Avė.

2—-4 kambarių flatai. Mūrinis. 
Sun parlor, 1 metų senumo. Arti 
Archer Avė. Mainysiu ant bučernės, 
grosernės, saliuno, saldainių sankro
vos biznio, ar parduosiu už mažą 
jmokėjimą. Extra bargenas.

2—4 kambarių flatai.
Sun parlor, 1 metų senumo.
Archer Avė. Mainysiu, 
kia $1,500. Specialis 
$9,200.

Naujas mūrinis Storas 
bariai pagyvenimui užnakaly (8 mie
gamieji kambariai). 4540 S. Westem 

Mainysiu ant bučernės, gro- 
Par- 
$200.

FARMA 
PASIRENDAVOJA 
PARSIDUODA 
IŠSIMAINO

Mainysiu ant nedidelio namo 
to. aY narenduosiu pigiai, 
randasi Wisconsino valstijoj, 
rų žemės, J4 mvlios nuo 
miesto, 
virtinis kreipkitės pas

F. G. LŲCAS & 00. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ar lo- 
Fanna 
30 ak- 
didelio 

Su virš minėtais reikala-

Mūrinis.
Arti

Cash rei-
bargenas

ir 5 kam-

Avė.
sernės ar saldainių sankrovos, 
duosiu už mažą įmokėjimą 
Extra bargenas.

B. R. Pietkiewicz & Co 
2608 W. 47th Street

MAINYSIU savo biznį, namelį 2 
flątų ar 3 flatų ant farmos, lotų, 
biznio ar kitos nejudinamos nno«a-

s, 2081 W. 35 St., Lafayette 
0909.

NAMAS ANT BRIDGEPORTO
Murinips, 2 po 5, 3 po 4 kamb. ir 

saliunas su v!snis fixterieis n^rtb’O- 
damas labai pigiai, su mažu įmokė- 
jimu. šis namas turi būti parduotas 
Šia savaite.

Pusė akro žemės Waukegano mie
ste. išsimaino ant grosernės 
ė^rnės.

2419 W. 69th St.
Hemlock 8099

ir bu-

CO.
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Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Reporteris gavo tokį laišką: 
“žiema šalta, darbo mažai. 

Velykos artinasi, kunigėliai ra
gina aprūpinti bažnyčią šven
ta apiera. Siunčia Velykų mai
šiukus, kad apieravočiau ant 
malevos kiaušiniams.

“Aplink mane yra trys para- 
pios - 
mano 
prisiuntė Velykų konvertus. < 
aš dirbu tik dvi dienas savaitė
je. Man galvą sukasi mąstant, 
kaip gausiu aš ekstra dieną pa
dirbėti apierai. Bet ve bėda — 
negaunu!

“Stebėtina 
mano adresą, 
na i kreipėsi į 
apieros. Ale 
tai man rodosi, kad man ne
tiktų brolius marijonus šelpti. 
Aš norėčiau žinoti, kokią apie- 
rą Reporteris suteiks marijo
nams? Roselandietis.”

jiems smagiau pagyventi kurį 
laiką čia, ant žemės? Juk ir 
kalėjime žmogui, jyasmerktam 
mirti, paskutinėse valandose 
duodama ir pavalgyti sočiai, ir 
užsiruikyti geresnį cigarą, ar 
kitaip išreiškiama užuojautos.

Klausi, kaip broliukai ir šiaip 
dvasiški tėvai sužinojo tams
tos adresą. Lengvas atsakymas. 
Ar girdėjai tamsta apie Lurdo 
stebuklus -t- ar skaitei apie 
juos? Kodėl gi Amerikoje 
negalėtų būti stebuklų? Well, 
dvasia šventa pasakė aukų pra
šytojams tamstos adresą. Ot ir 
viskas.

Smulkios žinios
Sužeistas Joe. Kilis, 46 me-

laimė atsitiko prie 35-tos ir 
Aulburn Avė. Ji užgavo autas. 
Nugabentas St. Pauls ligoninėn.

John Sendra, gyv. 3214 Wall 
St., susiginčijo su juodveidžiu 
ghtvSje prie 341 h PI. ir Racine 
Avė. Juodveidis perdūrė jo pc- 
tj peiliu.

Roselando, West Pull- 
ir (ireenwoodo. Visos

man, kaip gavo
Broliai Marijo- 

mane prašydami 
aš esu ženotas,

Velykoms duosiu broliukams. 
Prisipažinsiu, kad nieko. Ir 
jeigu už tai pateksiu pragaran 
tai, man rodosi, kad nieko ne- 

P nustosiu. Matai, tamsta, šiame 
sviete aš patogumų neturėjau, 
tai jiems ir nepratęs esu. O 
kai dėl smagumo, tai tikiu, kad 
pragare net linksmiau bus gy- 
yenti, negu danguje. Aš tikiu, 
kad ne vienas aktorius, ne vie
nas muzikantas, ne vienas šo
kėjas ir ne vienas reporteris 
šildysis tenai. Tokioj gi drau
gijoj nuobodauti neprisieis.

Reporteris.

Joseph Vibas, 18 metų, gyv.
3407 So. VVallace S t., susirgo. 
Išgabentas ligoninėn. >

Stanley Buskus, 50 m., gyv. 
3312 So. Halsted 
gatvėje. Manoma, kad perskel
tas glavos kiaušas. Nugabentas 
pavieto ligoninėn.

St., pavirto

Išgabentas pavieto ligoninėn 
Frainkis Parkaitis, 63 metų, gyv. 
2027 So. Union Avė. širdies 
liga. \ Rep.

BAYER ASPIRIN”
P-nui Balučiui pri 

imti vakarienė YRA SAUGUS

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
'Finansai-Paskolos

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Exchange—Mainai

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodū patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4809 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų, 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
•4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

>ucas, arba

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Sekmadieni buvo surengta 
vakarienė Lietuvos pasiuntiniui

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. 
valgomojo kambario setas $57 
šuto miegruimio :
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedalioms iki 5 p pietų

TURIU BUNGALOWS — 2 — 
3 FLATŲ —

RieSntn pasirinkimas 79 St., biznio namai.
<Pu(. Rie- Taipgi 92 St. gazo stočiai vieta. — 

setas *3* kavalkųi Mainysiu ant to ką jus turite?
ARTHUR JOHNSON, 

2630 East 75 St., 
Tel. Regent 2123

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ’ Pianas rankinis, 
$800 vertės, parduosiu už $100. 
Geležinė šėpa 300 svarų su dvie- 
jom durims $100 varčios, tik $15, 
$45 stalas, parduosiu už $10.00. 
šėpos dėl drapanų ir kitokiu daik
tu, parduosiu pigiai.

Iš priežasties išvažiavimo 
miestą.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

i kitą

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žeme, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

visi įtaisymai 
guzas, elektra ir t., t. 

gera že-
LIETUVIU RADIO DIRBTUVE 
IŠdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš-i 
veizda jų artistiška. Klauskit pas I 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, 
yra 
Moderniškas namas,
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Šchafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, III. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

įtaisyta taip ir kitos farmos.

Radios

Broliui Roselandiečiui turiu 
pasakyti, kad ne tik jis vie
nas gauna laiškų, kuriuose pra
šoma aukų. Atėjęs “Naujienų” 
redakcijon, radau ant savo sta- Amerikoj, p-nui Balučiui, pri-
lo laiškutį, kuriuo prašoma pa-j imti. Vakarienė surengta Con- 

uždarbį Marija-1 gress viešbutyje, Gold Room 
Bet aš nerugo-! salėje.

Publika pradėjo rinktis 6:30 
valandą vakare. Vakarienė pra
sidėjo apie 7 valandą, o pasibai
gė kaip 1 valandą nakties.

Pirmininkavo p. J. J. Elias, 
Universal State banko preziden
tas. Kalbėjo Lietuvos konsulas 
Ghicagai, p. Kalvaitis, p. Vo- 
ronko — kaip blatgudis, Latvi
jos konsulas, ukrainietis dak
taras, p. Pollandech, kaip ser
bas-, ir pagalios p. Balutis.

Dainavo p. Petraitis 
muzika.

Žmonių vakarienėje dalyva
vo daugiau, kaip 300. Abelnai 
imant, publiką sudaro, pasitu
rinčioj i Chicagos lietuvių dalis.

P-nas Balutis kalbėjo* 
dabartinę jos padėtį, ypač 
ekonominę šalies būklę.

nu kolegijai, 
j u, kaip daro brolis Boselandie- 
tis, nes žinau ir pilnai sutin
ku su žmonių patarle, kad 
kas daug turi, tas dar daugiau 
nori-

Toliau, būdamas taipjau ge
ras krikščionis, kaip Roselan- 
dietis, aš žinau ir tai, jog ku
pranugariui lengviau butų iš
lįsti per adatos skylutę, negu 
turčiui patekti į dangaus kara
lystę. Įsigilink, gerbiamasis, į 
šiuos žodžius! Musų ašarų pa
kalnėje tamsta gyvensi gal būt 
tik desėtką ar kitą metų. Ką 
tai reiškia prieš amžinastį? 
Nieko! O kai stosi veidu prieš 
amžinastį — kas laukia tam
stą? Dvi vietos — dangaus ka
ralystė arba pragaras. Ir kurią 
vietą norėtumei pasirinkti? Ne- 
albejoju, kad dangų, nes Ame
rikos žmonės patogumams pra
tę. Bet atmink, kad turtingam Perplasnojo

BAYER

Does not affect 
the Heart

apie 
apie
Rp.

Jeigu jus nematot ‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus' ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo

0 Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,

i Dantų skausmo, Reumatizmo, 
j Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra o-arantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užgančdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 Wcst Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

-------ū----
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
’ PILNAI — $25 ir augščiau 
Ateikite dėl nemokamos demons

tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

Personai
Asmenų Ieško

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50, 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tu- • 

/ . ap-i 
Taipgi agentai dėl I 

Radio'

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėįimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

co.

bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap 
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL- tarnavimas.
BĄ. PatObulnk savo iškalbumą. Iš- Crossley ir Howard radios. 
simokink gražiai 
angliškai teisingai;
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu būda galėsite pagerin
ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar< vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

rašyti ir kalbėti aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop j 
; per 3 arba 4 1025 Leland Avė., Ardmore 3873. Į

PAAUKOJIMO IŠPARDAVIMAS 
po visą šalį išgarsintų demonstrato-, 
rių už didelio paaukojimo kainas: 
Freshman Console $30; Sonora Con- 
sole $25; Atwater Kent (mod. 35) 
6 tūbų $15.

ROSE RADIO SHOP
3601 Broadway. Atdara vakarais, metu rendą. 

Buckinghain 5058

Eeal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

3 flatų mūrinis, 3—5 kamba
rių, uždaryti porčiai, 2 metų 
senumo. Rendos $2,200 į me
tus. Įmokėti reikia tik vienų

Situation VVanted
Darbo Ieško

MES darome pirmos klesos kar-_ _ _
penterio, plumberio ir apšildymo Englewood 9358. 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. I 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose. 

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

JIEŠKAU darbo prie namų geroj 
šeimynoj. Turiu patyrimo. 
823 W. 56 St. 1 fl. front.

J. B.
Tel

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
į savaitę permaino jūsų baterinj 
setą ant šios dienos moderniško 

; elektrikinio radio.
4184 Elston Avė.

Independ. 0329

7332 S. Campbell Avė.
Savininkas Pullman 9725

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio kampini namą, su bizniu, ant 
privatiško namo arba primsiu part
neri vyra ar moterį, vienam persun- 
ku, 3432 So. Morgan St.

tėn, ne kad kupranugariui iš
lįsti per adatos skylutę. Well, 
išvadas gaili būti tik vienas: 
jei prašo broliai ar seserys pi
nigų, lai duok, duok visus, kiek 
tik turi! Jei dirbi dvi dienas 
savaitėje, tai vienos uždarbį 
atiduok Dievo garbei . O dar 
igieriau bus, jei atiduosi abie-I 
jų dienų. Greičiau apleisi šio 
svieto moroastis, greičiau pa
teksi dangaus karalystėn. Bet, 
paklausi tamsta, kaip bus su 
tais, kurie gaus tamstos pini
gus? Ak, suprask, kad jie yra 
nusitarę pakutavoti už mus 
amžinastį. Ir jeigu jie su
tinka kentėti už mus amžinas
tį, tai argi mes pavydėsime

BILLIE BURKE PATARIMAS 
MOTERIMS

Amerikos teatras visuomet pilnas 
yra gražuolių. Scenos žvaigždės 
visuomet buvo puikiausi tautines 
grožės pavyzdžiai. Visi sutinka, 
kad tikra Amerikos mergaitė yra 
lieknios, grakščios figūros. P-le 
Billie Burke, žymi Amerikos akto
rė, pilniausia atitinka šiam mąstui. 
Todėl ji neprisileidžia nutukimui ir 
susmukimui ir skaito tai savo di
džiausiu priešu, kurio labiausia rei
kia vengti. Todėl ji ruko Lucky 
vieton valgyti nutukinančius saldu
mynus. štai ką ji sako apie Lucky 
Strike Cigaretus:

“Kad pasilikti lieknia, rūkykite 
Lucky Strike, vietoj kramtyti sal
dumynus, kada jus norite pasiska- 
ninti. Aš tai dariau per daugelį me
tų ir randu, kad tai yra geriausias 
būdas išlaikyti savo lieknią figūrą. 
Tame kepinimo procese yra kas 
nors, kas išvysto Luckies skonį, ku
ris patenkina geidavimą saldumynų. 
Tuo pačiu laiku kepinimas išima er
zinimą ir Luckies niekad nekenkė 
mano balsui”.

Ištikrųjų, kramtymas saldumynų 
ir nuolatinis užkandžiavimas neturi 
vietos pas modemiškąją moteli — 
vieton to ji ruko Luckies. Supran
tama, nedidelis kiekis cukraus yra 
reikalingas prie valgio, bet visi su
tinka, kad perdaug didelis vartoji
mas saldumynų yra kenksmingas.

Bavasaris jau netoli. Ameri
kiečiai sako, kad pavasario pra
džia yra nuo tos dienos, kaip 
pirmutinis špokas pasirodo.

Bet chicagiečiams lietuviams 
pavasaris prasidėjo nuo tos 
dienos, kaip pas juos perplas
nojo vanagas. Tas vanagas nė
ra plunksnotas, jis yra žino
mas kaipo Konip. Vanagaitis.

šeštadienį, kovo 9, 1929, Lie
tuvių Auditorijoj konip. Vana
gaitis pasirodys su nauju, dar 
niekur negirdėtu programų. 
Kiekvienas atsilankęs į tą va
karą turės juokų iki ausų ar 
daugiau. s

Ar rytinėse valstijose būda
mas Vanagas vištų nepešė., ne
žinau. Bet Chiacgoje, jis sako, 
dirva yra derlinga. Vanagui 
bus iš ko pasirinkti geras keps
nys.

Bet viską jus sužinosite, kaip 
sulauksite šeštadienio vakaro, 
kovo t), Letuvių Aiiclitoa-ijoj.

—Chicagietis.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S. Westem A v. Republic 4115
Taisyk 

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasarį bus 

įmokėti mažai tereikia.
24 mėnesius po biskį iš-

CLASSIFiED ADS.|
Educational

Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

Miscellaneous
įvairus

IR

P-nas Mastauskas 
gavo politinį darbą

Adv. Balis Mastauskas gavo 
darbą kaip valstybės gynėjo 
padėjėjas (Assistant State’s 
Attorney) prie Chicago Avenue 
municipalio teismo. Šį darbą 
jisai pradėjo dirbti pereitą pen
ktadienį. Darbą jisai gavo re
komendavimu Centralio Lietu
vių Bepublikonų Kliubų Komi
teto. Rep.

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams. pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
khygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Night and Moming to kcep 
themClean,Clear and Healthy 

Write for Frce “Eye Cartf* 
or “Eye Beauty” Book

Murino C<x*DepL U S.,9 B. Ohio St.,Chicago

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

PRIDEK vieną eRstra kambarį i SuSllauk PaSlSekimO SU 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 1 4.
porčius arba pabudavok naujus su [ CllCVrOlCL
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1.608 W. 35th St., Lafayette 7150

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

’ ’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy ....................................  $595

’28 Pontiac Landau sėd., mažai 
vartotas ................................. $595Energiški ir sumanus vyrai gali ra ............  .............................. .

i progą padidinimui uždarbio ir pa- ’27 Chandler sėd., big six, geram 
padėjime ........ .........................

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Cohtractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Be Komiso ir Išlaidą
Mes paskoliname jums $1QO, $200 

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

sti progą padidinimui uždarbio ir pa-, ’27 Chandler sėd., big six, geram 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- padėjime ........   $595
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- *28 Essex sėd. kaip naujas ...... $595
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi] >26 Buick sėd. 2 Gurų mast...... $450
trobėsy, prie Wacker Driye ir Wa- .»27 Hudson brougham, geram 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. į st0Vy   $495
Ypač reikalinga vyrų teritorijose >2? Dodge sėd, velourų išmuštas $325
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock >2q Chandler special 6 ............   $295
Yards ir M:chigan Avė. Turi kai- »26 Jewett Coach su naujais ta- 
bėti lietuviškai, lenkiškai, cechiškai ----
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka* konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to

jerais, bargenas ......................  $250
’24 Hudson Coach bėga geraii, 

bargenas ........ ........................ $95
50 kitų karų pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

MAINYMUI 
..... $10000.00 

9800.00 
15000.00 
3500.00 
5500.00 
6800.00 

CO.

PARDAVIMUI AR 
Storas ir 3 flatai ... 
Dviejų flatų mūrinis 
Gasolino stotis ........
šešių kambarių namelis

! Dviejų flatų medinis .... 
Trijų flatų medinis .....

JOHN A. FUNK & 
i 1022 W. 51st St. Yards 0134

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

ORLAIVININKYSTĖ,
didelių pinigų darbai, vyrai moki
nami kiekvienoj šakoj orlaivių dar-

Gali pradėti bile laiku dieną
vakarais. Ateik arba rašyk.
AVIATION SERVICE AND

TRANSPORT, Ine.
2137 So. Cicero

Atdara nuo 10 iš ryto
MR. ZOMOTNY,

be. 
ar

Avė. 
iki 9 
Mgr.

vak.

PASTOVUS DARBAS

Del kelių norinčių dirbti su 
ambicija, lietuviškai kalbanti 
pardavėjai. Parduot tik saviems 
žmonėms. Uždirbk $65 iki $85 
į savaitę. Produktas reikalingas 
visiems. Parsiduoda lengvai. Di
delis pelnas. Kreipkitės j Sales 
Offices

731 So. Wells Street
' Klausk Mr. Wolinchiz

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA Weiterka į res- 
tauntntą, geras atlyginimas ir 
pastovus 'darbas. Brighton Park 
Restaurant, 4180 Archer Avė.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo ir 2 vaikučius prižiūrėti. 
JAMES MAČIULIS, 2005 Canalport 
Avenue.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Mes neriam su mašinomis grynai Vil- 

j nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienSmą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St., prie Normai, 1 lubos

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. Sauk 
savininką Chesterfield 0155.

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modemišką 6 ruimų bunga- 
low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicattessen ir 
grosernė, sena, išdirbta įstaiga, kam
pinis biznis, 5258 So. Union Avė.

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo liga mo
teriškės, 522 W. 31 St.

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forcst. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7‘zfc 
igdų konkryto beismentas. Skal- 
jyklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
1. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
caro garažas, 1% akerio (150V 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

PARDUODU grosemę ir 
ruimj, biznis išdirbtas, gera 
4958 So. Wentworth Avė. 

-------O------

lunch 
vieta,

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga- . 
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų j metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.’

PARSIDUODA soft drink, su na
mu, gera vieta, geras biznis, Parsi
duoda pigiai, priežastis pardavimo 
liga, negalių užžiurėti biznio. Atsi- 
šaukit į “Naujienas”, Box 1062, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas po 4-4 kambarius, pirmas fin
tas karštu vandeniu šildomas. Prie
žastis važiuoju Lietuvon, 4510 So 
Francisco Avė.

BEKERNĖ parsiduoda, gera pro
ga dėl gero žmogaus. 2513 W. 63 St. 
Prospect 5475.

Exchange—Mainai

SAVININKAS mainys 2 augščių 
moderniška narna 5 ir 6 kambariai 
50 pėdų lotas, gražioj vietoj, arti 
golf parko, 3753 Madison St., Gary, 
Ind. Yra 2 karų garadžius, ant 
loto arba biznio, ant išmokėjimo 
prieinamomis išlygomis.

714 W. 21 PI.
3 lubos užpakalyj.

MAINYSIU savo biznį, namelį 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 
35th St., Lafayette 0909.

w.
PARDAVIMUI kampiniai Storai 

ir ofisai, 2028-30 So. Halsted St., 
kampas Canalport avė. Bergenas 
So. Chicago 0659.




