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Del duonos stokos Rusijoje Si
internacionaluvėl įvedamos kortos

Sovietų valdžia nutarė taipjau sumažinti 
porcijas Įgulų kareiviams. Revoliucinė 
taryba ir karininkai aštriai dėl to pro
testuoja, Įmatydami pavojų

nešimais iš Maskvos, sovietų 
valdžia, dėl maisto stokos, vėl 
įveda duonos kortas.

Berliner Tageblatt korespon
dentas Maskvoj, Schacfer, pa
prastai gerai painformuotas ir 
užtikimas laikraštininkas. sako, 
kad kortos įvestos ne tik duo
nai, bet ir kitoms gyvenimo 
reikmenoms.

stokos l duonos Sovietų Rusi jo-
; su-

Lenkai sutinka pasi- i LIETUVOS ŽINIOS 
rašyt Kelloggo pak-

tą su Rusais
VAHšCVA, sausio 11.- 

kija atsakė, sovietų Rusijai, k.nd 
įprinlcipe ji priimanti sovietų 
pasiūlymą pasirašyti su Husais 
protokolą, kuriuo Kelloggo am-

I .en

Iš Zarasų bažnyčios iš
vogė Sakramentus

LONDONAS', sausio 11. — 
Exchange Tclegrapho praneši
mas iš Rygos sako, kad, dcl

je,i Maskvos valdžia nutarė 
mažiriti porcijas Maskvos ir 
ningrado garnizonams.

RYGA, sausio 11. -— Del 
vietų valdžios nutarimo suma
žini i porcijas Maskvos ir Le
ningrado įguloms, revoliucinė 
kai o taryba ir Maskvos karinin
kų štabas aštriai užprotestavo. 
Proteste pareiškiama,, kad toks 
sumažinimas kareiviams porci
jų galįs turėti rimtų pasėkų ir 
pastatyti pavojuje pačią sovietų

so-

VARŠUVA, sausio 11.
tik įvykęs Varšuvoje višUoli-l 
uis žydų socialistų “Bando” or- • 
ganizr.cijos suvažiavimas daugu
ma balsų nutarė korikas laiky-1 
tis ir telkiu nepriklausomai, ne
sideda!)! nė su kokiu internacio
nalu.

Kongrese, kuriame dalyvavę 
95 d< tepūtai. inlernacional

; Atlantic and Pacific Photo]
VVilliam Tobias iš Saginaw, Mieli., ir Thelma Svarsted

South Dabotu. Jiedu laimėjo Chicagoj sveikatos
Thelma yra 17 metų, o Tobias 15 metų amžiaus.
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kon tostą.

■<» šešios valstybes pa- Britų laivyno vizitas U •* Q A X M • 4 A •!
jų stoju už susidėjimą su1 skyrė ekspertus 

reparacijoms

Japonai steigia bari-Derybos su Kanada 
kadas savo koncesi 

joje Rankove
degtinės šmugeliui 
sulaikyti nepavyko

Bijo įnirtusių kiniečių minių 
puolimo: vyriausybės vedi? 
derybas dėl susitaikinimo

Kanada pataria J. V. pakeisti 
savo Įstatymus, c ne praši
nėti kitos valstybės pagalbo:

ŠANCHAJUS, Kinai, sausiu 
11. Pranešimai f*H*Hnnkovo 
sako, kad agitacija prieš japo
nus įsismarkėja ir kiniečių mi
nių ūpas darosi vis piktesnis. 
Pyktis dar labiau paaštrėjo, kai 
pasklido žinia, kad japonai su
mušė vieną kinietį, skleidusĮ at
sišaukimus.

Apsiginti nuo galimų puoli
mų, japonai savo koncesijoj sta
tosi barikadas- Tuo tarpu kinie
čių ir japonų valdininkai veda 
pert rak tari ją, norėdami grei
čiau susitaikinti ir išvengti rim
to konflikto.

OTTAYVA, Ont., Kanada, sau
sio II. — Jungtinių Valstybių 
delegacija, kuri buvo ątvykus 
derėtis su Kanados vyriausybe 
dėl sustabdymo svaigiųjų gėri-

Antiuoju Internacionalu tam 
tikromis sąlyg-omis; antra už 
susidėjimą su Antruoju Interna
cionalu b; jokių sąlygų, ir tre
čia už tai, 
dar pasiliktų taip, kaip dabar, kietijos 
tai yra jokio internacionalo ne- vairi\ bes jau paskyrė savo eks- 
•pri k kuisydamas.

Pastai cji grupė 
skaitmeningiausia ir 
viršų, v

Vykdomasis 
Irs lėčiau buvo 
palaikyti.santykiu 
Antrojo Internacionalo sparnu. Į

Suvažiavimas, be to, rado, 
kad “L’undas” negalįs eiti išvien 
įsu P. P. S. (Lenkų socialistų 
partija), kol 'pastaroji nepakei- 
sianti savo, politikos ir savo nu- 
sistatymo tautinėms mažumoms.

PARYŽIUS, sausio 11. —Ko-
misi je n D:\vsb planui p?rz»u-

kad “Bundas” rėti ir galutinai austai vii Vo- t
reparacijų sumai šešios

pasirodė Anglijos Sii 
ji paėmė das Revelstokc.

Belgijos—Em:l b'rantjui kr M-

ir

“Bundo” komi t e- Gul.
instruktuotas
su kairiuoju ! Jcan V. ^’anncntier.

Italijos Dr. Al beri o 
ir Sig. Suvitcb.

Japonijos Togo Mori
Auki. •

Vokietijos
Schacht ir Dr

Laukiama
Valstybių (‘kspertų, kurių vie- 

| nhs veikiausia bus O\ven D.
Joung, buvęs DaAveso bendra- 
daibis.

t/- »• v • • •in;Kanadie c i a i n o r i Y 
gaut iš Dėdės Senio 

$5,000,000,000

Francijos Emile Morenų ir

Pirelli

ir M.

— Dr., lljalmar 
. Al bert Voegler.
dar paskyrimo J.

Pietų Amerikos 
respublikoms

1IAM1LTON, Bermuda, sausio 
11. Matyt, Hoovero “go*’ų 
norų” vizitu Pietų Amerikos 
kraštams inspiruota, Anglijos 
vyriausybė įsakė nepaprastai di
deliam savo karo laivų skaičiui 
{riaukti iš čia kelionėn i Pietų 
Ameriką.

b'lago laivas Despatch su ad
mirolu Eulleriu, karo laivų Dar
ban ir Caradoc lydimas, jau iš
plaukė į Braziliją ir Argentiną. 
Ateinančią savaitę dar išplauks 
laivai Capetown ir Colombo. Jie 
negrįš iki gegužės mėnesio.

Tuo tarpu karo laivai Helio
trope ir \Visteria yra išplaukę 
į Vakarų Indijų vandenis.

Vokiečių gydytojas 
Įspėja nuo vėžio

Japonai prašo atsiųsti daugiau 
karo laivų

Pasak vietos kiniečių laikraš
čių, japonų koncesija Rankove 
esanti visai atkirsta nuo susisie- 

’ kimo su išorių, išskiriant sli 
stovinčiais Jangt.se upėje japo
nų laivais. Japonų konsulas 
Rankove atsišaukė į japonų lai
vyno vyriausybę, prašydamas 
urnai atsiųsti į Hankovą dau
giau karo laivų.

Pavydus indėnas nu 
kando pačiai nosį

lybes, grįžo atgal j \Vashingto- 
ną be nieko,

Jiinaf. Valstybių delegacija, 
su pakraščių sargybos kemen 
dantų admirolu Biliardu prieky 
per tris dienas konferavo su Ka
nados vyriausybės atstovais, 
bandydama išsiderėti, kad Ka
nada atsisakytų duoti išvykimu 

'popierius tokiems laivams, ku
rie nori išplaukti j. Jungtinių 

j Valstybių uostus su svaigiųjų 
I gėrimų kroviniais. Išsiderėti 
betgi nepavyko. Kanada laiko
si nusistatymo, kad jei Jungti
nės Valstybės norinčios sulai
kyti šmugelį, tai, užuot krei
pusios dėl pagalbos į kitą vals
tybę, lai jos padarančios savų
jų Įstatymų reviziją, ypačiai 
savo navigacijos aktų.

Apskaičiuojama, kad per me-
?-is iš KanaJos. įšmugeliuojama neteisėtai pasisavinę Jungtinių 
, Jungtines VaJstybes svaigių- Valstijų piliečiai, yra didžiuliuo- 
jų gėrimų vertės apie 100 milio- se rytų valstijų miestuose.

'TOBON I O, Kanada,
— Vadinami Bvlu
Jungtinės Imperijos
Ainiai, kurių tėvų tėvai ėmi-1 
gravo Iš Jungtinių Valstybių Į į

saus. U.| 
Kanados i

Du aukšti « mąndžurų 
Paminkai sušaudyti

Pataria egzaminavimą 
nesnių kaip 40 metų

visų se- 
amžiaus

nų dolerių.

xMeksikos maištininkų 
vadas sugautas

MEKSIKOS MIESTAS, saus, 
kad Chalco,

S1SSETON, S. D., F .wį 11.— 
Amos NVhite, indėnas, bijoda
mas, kad jo jauna graži pati 
nepatiktų kitiems vyrams, nu- Į 
kando jai nosį. Pavydus Amos-H. — Praireša,
dėl to atsidūrė teisme, kuris jį Meksikos valstijoj, tapo sugau- 
nubaudė dvejais . metais ir aš- tas Sinion Vailliya, neseniai su- 
tuoniais mėnesiais baudžiamojo gauto ir sušaudyto maištininkų 
kalėjimo. ( Įvado, Maximiliano Vigueras, pa-
r .......   -—.i-i.,/ ; dčjėjas. Jis atiduodamas į teis-

mo rankas ir veikiausiai bus 
pasmerktas sušaudyti.

LORB Įj i Moteriškė pati susidegi
no ant laužoChicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet Šalta: šil- — Julia Pitts, 60 metų molė
čiau j pavakarį; vidutiniai, dau- riŠkė, susikrovė savo miegama- 
giausiai žiemių vakarų vėjai.

Sekmadienį — iš dalies debe- šlamšto ir,

sausio
11 TOKIO, Japonija, sdus. 11. — Banį Lazarus, garsus 
J Praneša, kad Mamlžurijos gal- universiteto vėžio ligų

vj * j. . .......... 1 vos, gen. čang Hsueįiango įsa-Kanadą tuojau po Amerikos re-1 ’ .L f ’ . iii, • Ikvmu, Mukdene tapo susaudvti voliucijos, sako, kad Jungtinių; * ___\___________
Valstybių valdžia esanti kalta 
jiems penkis bilionus dolerių už 
nuosavybes, kurias jų tėvų tė
vą' palikę, emigruodami.

Tų Lojalistų Ainių skyrius 
Toronto mieste, turįs apie 130 
narių, dabar priėmė formalią 
rezoliuciją, kurioj sakoma, ka<l 
savo penkių bilionų ieškinį jie

penkais šimtais milionų dolerių.
Dauguma tų nuosavybių, ku

rias, pasak tų legalistų ainių,

Tramvajų darbininkai 
laimėjo daugiau algos

Kauno “Bylas” praneša, kad 
i Zarasuose “XII. 8 d. Didžiojo 
karo invalidas Tvarjanavičius, 
žinomas alikohalikas, bažnyčioje 

žinos taikos paktas tarp jųdvie* ** Cimborijos pavogė komuninę 
jų tuojau įeitų galion. Lenkija (Pu^9) su komunikanlais. 
tačiau pasilaikanti teisę pada-1 Komunikantų dalis išbarsty- 
ryti kai kuriu modifikavimų. P1 didžiųjų durų, kita 

i šventoriuje, šventvagį tą pat 
vakarą pnįlicininkas Cibulskis 
ailaikė. I

“Komuninė grąžinta bažny- 
' Mai, o Tvarjanavičius padėtas 

MII)DLETOWN, Pa., sausio r<alė.įiinan."
11. — Netoli nuo čia šiandie nu-,  
krito, ką tik j orą pakilęs, dide
lis pasažierinis aeroplanas su aš-1 Mirtinas Monelio lazdos 
tuoniais įgulos žmonėmis - lei-: smilglS
tennntu Robertu Angelių, pilotu, j 

7 kariai žuvo aero 
planui nukritus

Berlyno 
eksper

tas, abejoja, begu! kada bus 
surastas vaistas vėžio ligai gy
dyti- Vėžys, sako prof. Lazarus, 
nėra užkrečiama liga. Vėžį gim
dąs pats žmogaus senėjimas.

Profesorius todėl sako, kad 
kiekvienas asmuo, vyras ir mo
teriškė, pradedant nuo 40 me
tų amažius, turėtų eiti pas gy
dytoją specialistą vieną karią 

i metuose ir duotis puma tingai 
Į išegzaminuoti. Aštuonias-dešim- 
tas nuošimtis susirgimų vėžiu 

Darbininkas paveldėjo £
2 mihonu dolerių turto se ..ai k()1 dal. negalėjus.

f Prof. Lazarus sako, kad šian
die, palyginti su tuberkulozu 
(džiova), vėžiu miršta 70 nuoš.,

I gen. Yjtng Yuting, buvęs gėne- 
ralio štabo viršininkas, ir čang 
Yinkuai, buvęs susisiekimo mi- 
nisteris. Keletas kitų valdininkų 
nilkišti į kalėjimą. Manoma, 
kad gen. Rsueling pasielgė taip 
dėl jų priešingumo draugingiems 
santykiams su tautine Kinų val
džia.

ST. LOŲIS, Mo., sausio 11.
Derybos, kurios čia buvo veda
mos tarp Illinois TYaction kom
panijos ir tramvajų darbininkų 
unijos vadų, pasibaigė tuo, kad ■ 
pusantro tūkstančio tos kom-1 
ponijos motormenų, kondukto
rių, brėkmenų ir busų vežėjų 
gauna algos priedo 5 centus 
valandai, arba $2.40 daugiau sa
vaitėje.

Algų priedai darbininkams 
bus sumokėti ir už praeitą mė
nesį, prade<lant nuo gruodžio 1

TALI.AHIOSA, G... mus. U. "'"I—'

LA CROSS, Wis., sau^o 11.
— Orą C. Danberry, 
amžiaus darbininkija, dii lisjk čia <( lubep]i„1()Z11 _ 60 nuo5_ 
kaip anglių išvežiotojas, staiga 
patapo milionurius. Cincinna- 
ti mieste mirė jo tėvukas, \V. 
N. Gase, kuris paliko jam $2,- 
000,000 turtą.

Serbai užmušė tris bul
garų valstiečius

TĖVAS NUŽUDĘS DU SAVO 
KŪDIKIU, PASIKORĖjame kambary laužą iš visokio

atsisėdus ant jo LONG BEACH, Cal., sausio 
si uotą ir šalta. ‘padegė. Kai vidunaktį jos vy-,11. Joseph Due, 38 m., pašto

Vakar temperatūra Įvairavo ras, 70 metų amžiaus senelis, tarnautojas, pasmaugė dvi sa- 
tarp 30 ir 11° E. mažai beprjmaląs, durnų troški- vo dukteris, dar kūdikius, pas-

šiandie saulė teka 7:17, lei- namas pabudo, moteriškė jau kui pats nusižudė. Jį rado pa- 
džiasi 1:38. buvo visa liepsnose. • ’sikorusį garaže.

Trys maži vaikai žuvo 
namų gaisre.

BLUEFIELD, W. Va., sausio 
11. — Trys vietos policininko, 
Waltero Breckenridge’o, maži 
vaikai žuvo gaisre, kuris sunai
kino jų namus. Kiti keturi vai
kai buvo išgelbėti. Tėvai, ban
dydami mažuolius išgelbėti iš 
ugnies, patys skaudžiai apdegė.

SOFIJA, Bulgarija, sausio 11.
- Praneša, kad Bulgarijos Ju

goslavijos sienoj jugoslavų sar
gybiniai nušovė tris Bulgarijos 
kaimiečius, kurie' buvo atvykę 
Į Sirazamirowcų kaimą savo gi
minių atlankyti. Visu trys jie 
turėję reikiamus pasus. Kai
mas yra pusiau serbų, pusiau 
bulgarų.

Meksikos kandidatas j 
gubernatorius nukautas 

t

Neramumai Japonijoj;
40 sužeistų

OSAKA, Japonija, saus. 11. - 
Namoru apielinkėj įvyko vals
tiečių neramumai. Muštynėse 
su policija buvo 40 asmenų su
žeisti-

MEKSIKOS MIESTAS, sausio

Atotonilco Elalto mieste lapo 
nukautas Jose Paries, žemes 
ūkio viceministeris ir kandida
tas į guliernatorius. Kartu bu
vo nukauti dar kiti du jo šar 
lininkai.

Stiieliškių 
kaimynai.
Motiejus

Paešerių valse., 
kaime susipyko du 
Ginčą išrišo lazda. L

iu
Kelly, Lallutla, Cronan, McCar-
they, Bireli ir Jonės - užsimu- \foncj)8 žiebė lazda Jonui Vaiš- 
šė, o kareivis (.onroy skaudžiai njlLj j galvą ir tas sugriuvo.

Augeli ir kareiviai

susižeidė, .lis gal dar pasveiks gydytojo mediciniškoji pagalba

“Raganiaus” užmušimo 
dalyvis, 14 mėty, 

pasmerktas

negelbėjo. Po dviejų dienų Vaiš- 
nys mirė. Lazdos “karžygys” 
suimtas.

T l * *

YORK, Pa., sausio 11.—.John 
Curry, 1 1 metų berniukas, ku
ris padėjo Johnni Blymyerui už
mušti “raganių” Nelsoną Reh- 
meyerą, teismo lapo pripažin
tas kaltas ir pasmerktas kalėji
mui ligi gyvos galvos.

Apiplėšė banką

RAVVTHORNE, N. J., sauslc 
H, — Du baijditai puolė vietos 
First National banką ir paspru 
ko automobiliu su $14,350 pini
gu-

. Lenkai “dirba”
Gruodžio iš 13KAUNAS

į 14 d. pademarklinijy arti De 
verkių ežero 2 lenkų kareiviu 
ties Tursių kaimu perkėlė gai 
rę Lietuvos pusėn. Musų sar 
gyvbinis gairę atstatė. Paskui 
lenkų pusėj buvo girdėti šaudy
mas iš kulkosvydžių ir šautu 
vų.

NUSINUODIJO

Žmonių žiurumo auka?
Prieš kelias dienas Bumšiš- 

kių valse., Užtaky kaime rastas 
•tįsy negyvas J. Melgelinskis, 
33 m. amžiaus senis. Policija 
išaiškino, kad jo žentas A. Bar
kauskas vieną vakarą grįžęs 
<irUis ir išmetęs Melgelinskį 
pro dūri*.

Autobuso katastrofa
KAUNAS. • - Griiodžio 15, 

vai. ant plento Alytus-Daugai, 
D kilom, nuo Alytaus įvyko au
tobusų katastrofa. Daugų mies
to gyventojų Beriekiu ir Gro
zno autobusas su keleiviais ap
sivertė i griovį. Sužeisti 4 kelei
viai. Autobusas sugadintas. Pa
daryta nuostolių 2000 litų.

Katastrofa įvyko dėl neatsar
gaus važiavimo Menkinės mies
to autobuso šoferio Čiurlionio, 
kuris neprisilaikydamas taisyk
lų užkliudė minėtą autobusą, 
sudavė jam į šoną ir apvertė.

SUDEGĖ KLUONAS

Prieš 
dvario 
sudegė

kelias dienas Baudon- 
valč., Romanių kaime 
St. Ghižeckio kluonas

KAUNAS. Sekma d i e n į 
Duonelaičio gt. 30 nr. staiga 
mirė Matas Ja si nikai tis, 62 m ‘ 12,500 litų vertės. Buvo apdrau- 
amžiaus. Jis buvo girtais. |stas 8,250 litų.

F aktai 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 
užganėdinant} patarnavimų 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

Jangt.se


NAUJIENOS, Chicago, III.
i mini i ■» .l.■■■■■■! —r,

šeštadienis, sausio 12, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių
---------- 1 x*—hI

Iš pasikalbėjimo su 
p. Stogiu 

(Pabaiga)

esant,Pamenu, Lietuvoj dar 
motina kartę užklausė manęs: 
apie ką, girdi, {Minai kalba, kai 
susitinka vieni su kitais. Atsa-
teko buvoti, o mažesniųjų kal

bos tokios pat, kaip ir papras
tų ūkininką. Panašų kaip man 
motina uždaviau klausimą p. 
Stogiui: apie ką kalba ,kuo į- 
domauja Lietuvos “society”? 
Atsakymas buvo maž daug 
toks: kaip danguj, taip ir ant 
žemės—derlingiausia tema, ro
dosi, bus apie kaimynus, pažįs 
tarnus. Ir kadangi Kaunas yri- 
miestas ne taip jau didelis, tai 
dažnai užtenka kam nors misi 
čiaudėti*prie soboro, kad visai 
miestas išgirstų. Suprantama 
yra žmonių, kurie dėmisi spe
cialiais tam tikros srities klau
simais—vieni politika, kiti dai 
le, treti mokykloms ir tt., bet 
abelnai, “gossips” arba lietuvis 
ki pliatkai tai tur būt yra dė 
kingiausia kalboms tema.

Puoštis, anot p. Stogio, Lic 
tuvos gyventojai mėgia, ypatin 
gai ponios. Plaukus miltais api
barsto, ant veido ir kitose vie
tose priklijuoja juodų pumpu* 
rūkų, neva spuogučių, na. ir ki
tokių žymių, kad tur būt skir
tųs “tyro kraujo’’ žmones nuo 
“mužikų”.

Ka: dėl lietuvių kalbos, ta 
Kaune daugiausia 
Laisvės alėjoj, 
kalba.
žydai, o lenkiškai 
ponija.

girdis, pav 
lenku ir rust 

Rusiškai kalba daugiai 
lietuviškoji

Mokiniams, tiems tai,

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr.-lt

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

kurios 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 ....SS.V.00
Sparton už .............................. $05.00
Zenith naujas elektrinis setas $rwO.OO 
Radiola 60 už ........................... $147.00
Majestic 71 už ...............  $137.00

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. Boulcvurd 4705

Justice Electric
" Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame <1 ratus i stuba.s pigiau 

negu kiti. Parduodam fixteriuė ir 
vibkų elektriškų.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

rodosi, priprasta lietuvių kalba. 
Bet “patarkuoti” lietuvius ame
rikiečius Kauno ponija mėgia 
dėl to, kad amerikiečių kalba 
esanti prasta. Ve pavyzdys: 
unenkietis pasakė: “Utarnin- 
ke”. Kauniškė ponia ir klau- 
lia: “Ką reiškia žodis ‘utarnin- 
kas’?” Amerikietis supranta 
padaręs laktą. Bet praeina mi- 
iutė kita laiko ir musų kauniš
kė ponia prašo: “Meldžiu įpilti 
nan į filežanką, o ne į stiklinę”.

Dažniau galima išgirsti lietu
sių kabą Panevėžyje aiba Šiau
liuose.

Gimtinę šnlį p. Stotris apleido 
jau pirm 21 metų. Nors gan 

jaunas, bet p. Stogis prisimena 
■mų laikų lietuvių ūkį. Ir, jam 
rodosi, kad lauko ūkis, bent tas, 
kuriam jam teko prisižiurėt, pa
žangos nepadaręs, žmonės gy
vena suvargę, kepurių viršai 
pratrukę, ir tur būt, tenka 
jiems kai kada pilvus suveržti, 
kad alkį numarinus. Vienok 
jerti lietuviai mėgia, ir matyti, 
suranda iš ko gerti. Valstybinė 
laro biznį. O už “samagonką” 
/aidžia sunkiai baudžianti.

Kariuomenė daro geros įspū
džio. P-nui Stogini teko susipa
žinti su kai kuriais karininkais. 
Tie parodė jam daug draugingu
mo.

Kaunas, kai jį palygini su Chi- 
:aga, išrodo ytin mažas—trum
pas ir siauras. Tokią Laisvės 
iljeą, eidamas chieagiečių ėjimo 
greitumu, pareitum į kokią 15 
ninučių. Kaune yra gan gražių 
lamų. Aukščiausi trobesiai 3- 
1 aukštų. Motorcykliai Kaune 
r kituose miestuose madoje. O 
r mėgia lietuviai smarkiai va
duoti jais.

Labai gerai amerikiečiams tu- 
•ėti “flash lights”. Įsivaizduo
kite, kad nakties laiku tenka 
itsikelti iš lovos ir eiti į kie- 
ną. Tamsu nieko nematyti, tad 
elektros lemputė kaip tik ir tin
ka.

Traukiniai, dagi tie, kurie bė-: 
;a į užrubežį ir iš užrubežio, per 
Lietuvą bėga povaliai. Kodėl?! 
P-nas Stogis tikrai negalįs pa-: 
sakyti, bet mano, kad todėl, jog i 
Lietuvos gelžkeliai nėra pakan
kamai tvirtai pastatyti.

Lietuvos piliečiai i amerikie
čius žiuri kai kada gan šnairiai. 
teikia pripažinti, kad tie anie-' 
rikonai kai kada patys duoda 
pamato Lietuvos piliečiams j 
juos šnairuoti, štai pavyzdys,' 
> gal anekdotas. Amerikohas lie
tuvis mato vagone užrašą, kad 
traukiniui sustabdyti reikia pa

traukti virvutę. Bet jei trauki
nis bus sustabdytas be rimto 
reikalo, tai kaltininkui grūmoja 
50 litų bauda. Amerikonas skai
to perspėjimą, mato, kad tik 
penki doleriai baudos Amerikos 
pinigais, ir... džrrr! patraukė 
virvagalį.

Traukinys sustoja, atbėga 
konduktprius ir klausia ameri
koną, kas atsitiko. Amerikonas 
šaiposi. Konduktorius aiškina, 
kad jis, amerikonas, turėsiąs su
mokėti 50 litų. Amerikoną pa
duoda dešimtį dolerių kondukto
riui, nes, girdi, manąs dar kar
tą traukinį sulaikyti, žinoma, 
lietuviams ttmei-ikonišlci doleriui 
yra reikalingi, bet ir jie negali 
ir nenori priimti visus ainerko- 
ną “šposus”.

P-ną Stogį gražiai priėmė 
Šimkus, kuris gyvena Klaipėdo
je, o taipgi Butėnas ir p-lė Ra
kauskaitė. Išrodo, kad iš ar
tistų dainininkų p-lė Rakauskai
te ir p. Butėnas jaučiasi arti
mesni Amerikos • lietuviams už 
kitus.—Reporteris.

jau planas išdirbtas surengti 
kovo mėnesį koncertą..

Ligonių lankytojų raportas 
priimtas. Einansų raštininko 
raportas priimtas. Bevizijos 
(peržiūrėjimo knygų) komisijos 
raportas priimtas. Iš finansų 
raštininko raporto pasirodė, kad 
musų kuopa paaugo nariais ir 
finansais daugiau, negu buvo 
tikėtųsi pereitais metais.

šį metą yra pamato tikėti, 
kad 260 kuopa turės paaugti 
daug daugiau taip nariais, kaip 
ir finansais. O į valdybą yra iš
rinkti visi gabus 260 kuopos
nariai ir tinkami tam darbui.

Įdomaujantieji apie SLA 2

kuopą, organizacijon įstojimą 
arba persikėlimu iš kitų kuopų 
įsitčmykit — ši kuopa susirin
kimus laiko pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio po pirmos 
adresu 2436 W. 59 St.

Pranas Druktainis, 
260 kuopos koresp.

Woodlawn
šios apielinkės lietuviams ge

rai žinomas drg. L. Andrijaus
kas apsivedė su p-le O. Werh*l- 
kiute. Drg. Andrijauskas apsi
vedė, kaip sakoma, netikėtai, 
nes kiti neJinžitirejo juos r<»- 
inunsuojunl. Jiedu prisiekė I>u-

Ii vienas kitam draugai ir gy
venu tikrų šeimininį gyvenimą. 
Pereitą sek.nūdieni drg- And
rijauskas užkvietė j savo namus 
artimiausius draugus svečiuos- 
nm Jaunavedžiai gražiai pavai
šino svečius, o šie linkėjo jau
navedžiams laimingo ženybinio 
gyvenime. —J. P.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Marąuette kark
Iš SLA 260 kp. darbuotės

Susirinkimas laikytas 6 d. 
sausio. Susirinkimą atidarė pir
mininkas Jurgis Gribas ir pa-i 
reiškė liūdną žinią nariams apie ( 
a. a. Kazimierą Krasnauskį, SJ 
L. A. 260 kuopos narį. Velionį 
mirtis patiko gatvėj - automo
bilis užmušė ant vietos 30 d. 
gruodžio.

Toliaus tapo perskaitytas pro
tokolas iš pereito susirinkimo ir i 
vienbalsiai priimtas. Šiame su
sirinkime, musą naujas čia gi
męs organizatorius, Wm. Ruz
gia, pridavė aplikacijas dviejų 
naujų kandidatų į SLA 260 
kuopą ir vienas narys persikė
lė iš 53 kuopos — Jurkis Ku
raitis. Linkime organizatoriui 
kuopuikiausių pasekmių. Ir jis, 
davė garbės žodį, kai kitą su- 
sirinkimą atisves ap e penkis. 
O darV^ra du organizatoriai, 
kurie taipgi gat'lieatsiliks nuo 
pirmojo. Nariai irgi turėtų at
minti, kad prirašinėjimas narių 
tai ne vien org. pareiga, bot vi
sų narių. Ir jeigu kiekvienas 
narys gautų bent po vieną nau
ją narį, tai kp. tuojau daug na
rių turėtų.

Biznio komisija raportavo, 
kad iš atsibuvusio vakarėlio 5 d. 
sausio kuopai pelno liko $26.18. 
Ta pati komisija pranešė, kad

DIDELIS MASKARADU BALIUS
Rengia 

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA

Savo Svetainėj
3501 So. Union Avė. A

Nedelioj, Sausio (Jan.) 13, d., 1929
Grieš puiki muzika, pirmas ir antras prizai pinigais, kiti daiktais. 

Pradžia 6:30 valanda vakare.
KVIEČIA KOMITETAS.

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 

‘ nusipirk typewritcr;

PERDIRBIMAS NAMU PAMATU, PORČIŲ

BALIUS
RENGIA L. G. I). K. VYTAUTO DRAUGIJA 

Pradžia 7 vai. vak.
Nedėlioj, Sausio-J an. 13 d., 1929 m., 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 So. Halsted St.

Nu°širdžiai prašome atsilankyti j šitą gražų vakarą.
KVIEČIA KOMITETAS.

j $760,00 ,,0VANl' 5750.00
l-mas didelis maskaradų balius Cicero

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ SESERŲ DRAUGYSTĖ

Subafoje, Sausio-Jan. 19, 1929
Lietuvių Liuosybes Svet.

14th St. ir 49th Ct.f Cicero
Pradžia 7.30 vai. vak. Tikintas 75c. su drabužių padėjimu
Muzika BUCE JONĖS KVIEČIA VISUS KOMITETAS.PTINTAS

Visame Mieste
■■

KELI S kartus į metus, tam tikru laiku, valsti- 
ja reikalauja iš visų bankų paskelbti savo 

stovį. ’ r
Gp0oples Bankas” gruodžio 31 d, 1928 m., 

parodo Taupymo Depozitu suma apie 
$11,500,000 — SEPTINTĄ DIDŽIAUSIĄ TAU
PYMŲ SUMĄ VISUOSE ŠIO MIESTO BAN
KUOSE^

Tatj pavydėtinas rekordas užbaigiant me
tus dar kartą parodė, kad daugelis tūkstančių 
kostumierių pilnai pasitiki saugumu, kurį tei
kia taupymo depozitoriams “Peoples Bankas”.

Peoples Banį.
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

likuHiUH i&molc<*Mite

NAMŲ PAKĖLIMAS,
CEMENTINIAI PAMATAI,

PKIMURUIMAS,
NAUJI STOGAI,
PLUMBINGAS,

ELEKTROS DARBAI,
PLASTERAVIMAS,

i’RIBl DAVOJIMAS VI6KŲ, 
UŽDARYTI PORČIAI 
TILE VIRTUVĖS IR

MAUDYKLOS

Padidinkite Vertę Savo Namo
Jūsų porčiai gali bud lengvai perdirbti i puikų sun parlor, arba i 
•patogius miegojimo porčius.
Leiskite muhis patarti kaip pertaisymas pakels namo verte, taip 
kad lengviau bus parduoti, ar išrenduoti su pelnu.
Aptarnavimas per 50 mylių nuo Cbicagcs.
Dabar Yra Nupigintos Kainos Delei žiemos

—PRISIŲSK1TE KUPONĄ—
t j n f Gity Improvement C°.,City Improvement Co. 1 1553 W. Madison St. Chicago
Vyriausias ofisas I Disi^kite platesnių žinių

apie .............................................
1553 W. Madison St. I Yjrda®Adresas .................................zj

Visi telefonai Monroe 1739 | Telefonas ..................................

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PAT A R 
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims Fredoj ik vi
durnakčiui. Lietau* lašai, vanos ir prūdas visada.

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

I AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir* 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui« Avė. 

CHICAGO, ILL.

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266
v- . . — ----------- -----------------------Zo$750.00

•

Metinis Maskaradų Balius
Parengtas per I

BALTOS ŽVAIGŽDĖS A. ir B. KLIUBALIETUVIŲ

Subatoj,Sausio12,1929
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI.

MUZIKA J. PHILUDS
Pradžia 8 valandą vakare. Įžanga 50c ypatai

r' NAUJOS KNYGOS^
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

V1R8JA. ISleista 1926 metais. Apdaryta - --------- -------------------- ‘12.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ______ $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. $3.06
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta risi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, klek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ..................................................................... 5Uc
Knygų paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ........................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA . ................. blk

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėfiu. Išleistas 1926 I 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......... -.........   ifc
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

r ..l""-.......  • . 1 .---- r-:--- r u..—....................... ...........

i lUDCDCrnT IM HRIGINAI I
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šeštadienis, sausio 12, 1929 NAUJIENOS, Chicago. 1)1

Tarp Chicagos 
Lietuvi ij

Birutės Veikimas
Rašo Nora

' progos' lietuviams pažinti savo 
jaunimo artistiškų gabumų?

kad palengvinti norintiems j- 
stoti Birutės choran ar orkest
rą n—kadangi dauguma jaunimo 
lanko mokyklas -Birutė nutarė 
paliusudti juos nuo Įstojimo ir 
kitų mokesčių.

Pirma naujo orkestro repeti- 
c’ja įvyks Gage Bark svetainėj, 
5bth Street ir Westem Avenue, 
sekmadienį, sausio 13-tą, 2-rą 
valandą po piet. Norintieji įsi
rašyti yra maloniai kviečiami 
atvykti sekmadienį.

Choro repeticijos laikomo^, 
Kaip paprastai, kiekvieną ket- 

, virtądienio vakarą, tojo pačioje 
Gage Park svetainėje, šionvs

Brazilija turi savotiškos rū
šies butlegerius. Tie butlege-

riai Šmugeli 
nu, ale kava.

varo ne mu’nžai- 
Iš Sao Paulo vai-

stijos jie gnboha kavą į Para-/reikia mokėti tam tikrą mui- 
ną. Gabenant kaVą į Paraną tą. Bet butlegeriai šmugeliuo- 

-------—----------- - ----- L ..... .......I -- ------------------------------ --------

\ R
ja kavą nakties laiku ir nie
kam jokio muito nemoka.

:šr^r--'r-^Jr^r^rTdr^rdir=Jr=lr=Jr=Jr3xJr=Jr=Jn^n^r=Jr=Ji^Jr--Jr=er^r3

Birutės muzikališkas sezonas 
jau pusiau praėjo ir, neklystu i 
sakydama, gan pasekmingai. I 
Tiesa, galėjo būti daug didesnės ■ 
pasekmės bent iš artistiško at- ■ 
žvilgio, bet turime imti dėme
sin, kad šį metą Birutė pergy-' 
VC.?/ai^:i\^rg"ni.T?n’?2e: d^ortis'^aded^’^kintiš'du 

muzikalius veikalus—Kaminkrė
tį ir Malūnininką bei Šienapjūtę. 
Yra dar progos ir naujiems dai- 

■ nininkams įstoti choran ir mo- 
' kintis šiuos veikalus.

Prie progos priminsiu, kad 
birutiečiai rengia nepaprastą šo- 

; kių vakarą, trečiadienį, sausio 
30-tą, Masonic Temple svetai
nėj. 7832 Union Avenue. Visi 

lyra kviečiami dalyvauti šiame 
vakare.

riodą. Iki šiol Birute buvo 
draugija, kuriai priklausė ir ku
riai vadovavo daugumoje iš Lie-: 
tuvos atvykę žmonės. Tečiaus, | 
gyvenimas pradėjo rodyti, kad! 
šiai kultūros įstaigai palaikyti! 
būtinai reikia kreipti akį ne tik 1 
iš Lietuvos atvykusį, bet ir; 
Amerikoj augusį jaunimą, čia | 
jau reikėjo nemaža laiko ir dar-Į 
bo pridėti.

Pirmas sezono koncertas jau i 
parodė mums naujų jėgų, naują! 
vedėją, p. K. Steponavičių, ir 
būrį Amerikoje gimusio jauni ‘ 
mo. Tie, kurie manė, kad lie-| 
tuviška daina Amerikoje aigy-1 
veno savo dienas, buvo malonia 
nustebinti. Toliaus sekė antras , 
Birutės vakaras, vaidinamas Mi
ko Petrausko melodramos “B- 
rutės”. Jeigu kurie kiek abejo
jo dėl čia gimusio jaunimo in-1 
teresavimosi lietuvių muzika, Į 
tai tas abejojimas per vaidip:-i 
mą sudilo. Visi atsilankę džiau- 
gėsi, komplimentavo Birutę už 

/nuveiktą darbą.
Tečiaus tas vakaras privertė , 

mus, birutiečius, susirūpinti dar 
vienu svarbiu klausimu, — Ui • 
orkestru, kuris galėtų akompo i 
niuoti visiems Birutės koncer
tams, vaidinimams, etc., ir da
lyvauti kaipo atskiri asmenys 1 
Birutės parengimuose. Valdv- • 
bds posėdy ir buvo nutarta tud-l 
jaus pradėt: orkestro organiza-’ 
vimo darbą, kad jau kitame Bi- * 
rutės vaidinime— Kaminkrėču į 
ir Malūnininko bei šienapjūtės 
kuris įvyks kovo 3 d.—turėtume 
ne tik savo dainininkus ir vai- 
dylas, bet ir sava orkestrą.

Chicagoje yra nemaža lietu
vių jaunimo, kuris pasižymėjo 
mokyklų muzikališkam veikime, 
dainavime, vaidinime, ar daly 
vaudamas mokvk’.ų orkestruose. 
Džiaugėsi ja’.- svetimtaučiai ir ~ 
tik artimesni jų draugai lietu-1 . 
v jai. Kodel-gi dabar neduoti v

Z ■■■". .....................
I 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
4. State St. cor. Lake St.

10 augštas
F. KASNICKA, principalas

190

JOS.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas 

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus 

vargę ?
Kas

jaustis
Kodėl jus 

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

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

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

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Va).: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

visuomet

priverčia jus 
atbukusiu ?

visuomet

pa-esat 

visuomet

jaučiatės

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

$1.50
$1.00

10c

Pirmas Koncertas
Paskilbusio Latvių Dainininko

eonard Brunwald
Trečiadieny, Sausio 16 d., 1929

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St

Artistas Lepnard Brunwald

Pradžia 8 valandą vakare Įžanga tik 1.00

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 1 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi
mo. nori specialisto, 
kuris pašvenčia visa 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino 
kad specialistas su
pranta kain tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus _

Tėmykit! Nuo Naujų 
M etų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
Jaug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau '‘Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

Artistas Brunwaldas yra mokinys garsaus mokytojo Jean de Reszke. Didžiausiuose 
Europos miestuose jisai yra dainavęs operose ir koncertuose su dideliu pasisekimu. Dainų 
kritikai yra prirašę jam daugybę skambių komplimentų. Visi sako, kad p. Brunwaldas yra 
didis ir nepaprastai įvairus dainininkas.

Ponia Lovey Thorp Siųueland, jo akompanistė, yra didi muzikos mėgėja, žmona pulki
ninko Siųueland, vedėjo The State Bank of Chicago.

Tai du nepaprasti žmones! Niekad dar lietuviams negirdėti ir nematyti.
Bus įvairus programas iš gražiausių dainų ir arijų.

ATEIKIT IŠGIRSTI IR SUSIPAŽINTI! NAUJIENOS

žmonių kasmet. Su- M. Ross 
prantama, iš savo plataus patyrimo
jis jgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydę 

UŽSISENŽJUS1AS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS. SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRlKTURĄj 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI-! 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, gc- 1 
riausj ir labiausia patenkinanti gy- 1 
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris ' 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, i 
liko išgyd/ti ir dabar yra sveiki ir 1 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampan Monroe, Chicajęo, III. 

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliotais nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

Įįlpjpzj p=jp=jr=jr=jp=jy=jp=jr=jr=jr=jf=jr=jy=jpdrpdpdp=jp=jr=jp=jf=jr=jr=j^

TUBBY This Ghost Has His Goat

I EVER HEARO OP WA$ ALVVAYS 
FLYIN' AR0MD I GoTTA TRINK 
VP A WAY TO FINO OUT IF >

t MUŠTA 
fcUMPED INTO SOMĖTUIN' 

THAT'S THE TROUBLe 
VVITM THIS SCHEME 
VOU GANT S6E 'MHERE 

S'OU R.E 601 Ai' .’

( THtree'S SOMETHIM1 FuAtAtT 
AB0UT THAT GUOST THAT'S

1 THE OLE HAUKHED-HOUSE UP 
OAJ G O AT HILL HE AJEMER MOVĖS

0R AK1VTHING AM Alt THE GHOSTS

ONCE SOMEBODY TOLE SPlOER 
THAT A GUOST COULDNJ'T 
UUQT YČU IE HE CuULDM'T 

$EE 'VOO cm GOAjnA TRY 
THfcT ME.8BE. \F 1 AIDE 
INTHIS 3ARREL 1 
OLOSE EAIOU6H To SEE
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NAUJIt-MOS
fh« Lithuanian Daily Neww 

r*vhlished Daily Except Sunday by 
he Lithuanian News Pub. ('o., Ine

I7.W 8nuth Hnhted ^treel i 
Chicagn. III.

relrphnnt* RooaeTelt

Editur P. GRIGAITIS

Subscription Ratea: 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 net year In Chicago 

3r per copy

Rntered 1? Second Clasa Matter 
vlarrh 7th. 1914. af the Pont Office 
»f rhicMC'o III. <inder the act of 
Marrh Srd 1879

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
•.ekmadienioR laidžia Naujienų Run- 
irovė. 1730 S<> Halat**<j St.. Chicairo. 
UI. Telefonas Roosevelt 8500

Užsisakymu kaina
Chicaguje - paltu 

Metanu ....<. ». $b.U(-
Pusei metų ....... 4.O0
Trinu* mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam L.6U
Vienam mėnesiui ...... 75

Chicatfoj |>er išneėiotojua. 
Viena kopija . .....   8<-
Savaitei ____ ____________ 18<
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaguje, 
paltui

Metama------------------------------   $7.00
Pusei metų --------------------- 8 50
Trinu mėnesiams ________ 1.75
Dviem mėnesiams ________ t.2b
Vienam mėnesiui_________ 75

Lietuvon ir kitur ufsieniuoss 
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Metams ...____  $8.00
Pusei metų .......    , <.00
Trims mėnesiams - 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su utsakymu.

BEDARBIŲ ŠELPIMO KLAUSIMAS IR 
KONSTITUCIJA

Jungtinių Valstijų kongrese ir valdžios sferose da
bar gyvai svarstoma bedarbių šelpimo klausimas. Jį iš
kelti padėjo išrinktojo prezidento Hooverio pasiūlymas 
gubernatorių konferencijai (prieš iškeliaujant Hoove- 
riui į Pietinę Ameriką), kad ji pagvildentų planą trijų 
bilionų dolerių fondo sudarymo viešiemsiems darbams 
išplėsti pramonės krizio metu.

Kongresui tapo įteikta keletas sumanymų bedarbių 
šelpimo klausimu. Vienas jų priklauso socialistui Ber- 
geriui, iš Mihvaukee. Jisai yra praktiškiausias. Sulig 
juo darbininkai turėtų būt apdraudžiami nuo nedarbo, 
— panašiai, kaip kad žmonės apsidraudžia nuo ligos, 
gaisro ir t. t. Bet kongresmanas Bergeris siūlo, žinoma, 
kad ši apdrauda butų ne privatiškas biznis, bet valsty
bės tvarkomas reikalas.

Einant jo sumanymu, turėtų būt sudarytas tam 
tikras apdraudos nuo nedarbo fondas, į kurį mokėtų 
darbininkai (kai jie dirba), darbdaviai ir federalinė val
džia, lygioms dalims. Prieš Bergerio planą tečiaus jau 
pasireiškė stiprios opozicijos komisijoje, kuri peržiūri 
įstatymų sumanymus, pirma negu jie eina viso kongre
so svarstymui. Kai kurie komisijos nariai mano, kad 
tas planas esąs net “nekonstitucinis”.

Amerikoje konstitucija vaidina ypatingą rolę. Kai 
valdžia sumano varu imti piliečius į kariuomenę arba 
suvaržyti spaudos ir žodžio laisvę (kaip kad Wilsono 
administracija padarė karo metu), arba kai dorininkai 
ir mukariai užkaria žmonėms prohibiciją, — tai kon
stitucija jiems kliūčių nedaro. Bet tegu tiktai kas pa
duoda sumanymą darbininkų reikalų apsaugojimui, tuo- 
jaus konstitucija atsistoja skersai kelio.

Tiesą kitąsyk pasakė didis darbininkų agitatorius, 
Ferdinandas Lassalis: “Konstitucija yra visuomenės jė
gų santykis”. Kieno pusėje yra daugiau pajėgų, to nau
dai interpretuojama konstitucijos prasmė. Kai Amerikos 
darbininkai bus stiprus politikoje, tai advokatai, kong- 
resmanai ir teisėjai suras, kad valstybinis draudimas 
nuo nedarbo visai nesipriešina krašto konstitucijai!

ANTRA “EVOLIUCIJOS BYLA” TENNESSEE 
VALSTIJOJE?

Tamsioji Tennessee valstija rengiasi turėt naują 
bylą dėl evoliucijos mokslo.

Jamestovvn mieste, Tenn., kauntės mokyklų taryba 
reikalauja, kad Clark Range mokyklos galva (principai), 
prof. Elmore Gentry, pasiaiškintų dėl iškeltų prieš jį 
kaltinimų, kad jisai peržengęs valstijos įstatymą, ku
riuo draudžiama viešosiose mokyklose dėstyti evoliuci
jos teoriją. Prieš prof. Gentry yra “baisus” skundas, 
kad jisai padėjęs į mokyklos knygyną dviejų tomų vei
kalą “Outline Knowledge”, kuriame yra skyrius, užgi
nantis evoliuciją. Du “garbingi” piliečiai (kurių sūnus 
buvo išmesti iš mokyklos!) po priesaika paliudijo mo
kyklų tarybai, kad profesorius mokinęs studentus iš tos 
baisios knygos.

Jei taryba ras mokyklos direktorių kaltu, tai jisai 
žada eiti į teismą ginti savo vietą ir vardą. Tuo budu 
neužilgio viso pasaulio spauda gal vėl su pajuoka rašys 
apie Jamestowną, kaip anąmet rašė apie Daytoną. Te
nnessee valstija nori būt garsi, kad ir čia dar taip!

DIKTATORIUS PADEDA DIKTATORIUI

“Naujienoms” jau teko pastebėti, kad komunistų 
spauda Amerikoje, kilus maištui Afganistane prieš ka
ralių Amanullą, ėmė dėti žinias iš Maskvos, kuriose bu
vo “aiškinama” tas maištas “Anglijos intrigomis”. Mes 
nurodėme, kad šitokį kreivi Maskvos komentarai apie 
įvykius Afganistane yra niekas daugiaus, kaip teikimas 
moralės paramos karališkam despotizmui.

“L. žiniose” dabar randame šitokį įdomų praneši
mą :

“Žinios iš Maskvos praneša, kad SSSR vyriau
si# štabas davė įsakymą vidurinės Azijos apskričio 
karo vadui Dybicnko padėti Ąfganistano karalįui

Amanullai mušti sukilėlius. Dybienko iki tol dirbęs 
priešingą darbą.

“Mbar SSSR aeroplanai bombarduoja sukilė
lius Hindukušo kalnagūbrio srity.”
Stalinas, pasirodo, remia karalių Amanullą ne tik 

moraliai, bet ir ginklais. Tai ve į ką išsigimė Maskvos 
‘‘pasaulio revoliucijos” idėja.

BOLŠEVIZMAS IR FAŠIZMAS

Kalbėdama apie santykius 
tarpe sovietų Rusijos ir Lietu
vos, ‘“Vilniaus šviesa” sako:

tose ir kitų. Jei kiltų karas, 
daugiau šansų turi laimėti 
komunistai; jei bus Europoj 
taika, laimės demokratija, 
dargi nevartodama kruvinos 
revoliucijos priemonių.”
Prie šitų gana įdomių savo 

išvedžiojimų, vilniečių žurnalas 
dar priduria pastabų, kad ko
munistinė diktatūra daugiau

“Šiandien yra visai aišku, 
kad Rusijos komunistai re
mia fašistus, remia žinoma 
ne dėl to, kad jų tikslai yra 
vienodi, bet remia dėl to, kad 
yra visai tikri, jog sugriu
vus fašistinei diktatūrai, įsi
galės komunistinė diktatūra. 
Kiekvięnam šviesesniam žmo
gui turi būt aišku, kad fašis
tinė tvarka yra laikina, ji il
gai laikytis negali, nes re
miasi praeities valdovų rams
čiais, ‘būtent liaudies nekul- 
turingumu, dvarininkų ir "ūki
ninkų konservatizmu, tikybos 
išnaudojimu politiniams tiks
lams ir militarizmu. Tie re
akcijos ramsčiai yra supuvę, 
juos nuvers naujo gyvenimo 
viesulas. Kas tą viesulą su
kels ir kas laimės, demdkra- 
tija ar komunistai? į tą 
klausimą šitaip atsakome: 
Tai priklausys nuo daugelio 
aplinkybių, nuo musų demo
kratijos aktingumo ir pasi
ryžimo, ekonominių sąlygų, 
pažangiosios demokratijos lai
mėjimų kultūringesnėse tau-

atatinkanti XX amžiaus gyveni
mo reikalavimus, negu fašisti
nė diktatūra, kuri stengiasi at
gaivinti praeitį. Bet komunis
tai labai kenkia civilizacijos pro
gresui savo ardančia agitacija 
visose šalyse ir savo rėmimu 
fašistų.

“TROCKISTAI” PAS 
LIETUVIUS• ______

Prasidėjus Trockio šalininkų 
šlavimui iš amerikinės workc- 
rių partijos subruzdo prieš “sta- 
lincų” diktatūrą ir lietuviški 
“trockistai”. Bet partijos spau
da neleidžia jiems viešai išsi
reikšti. Todėl jiems tenka arba 
tylėti, arba kreiptis į pašalinius 
laikraščius.

Vienas Trockio pritarėjas at
sišaukia į savo vienminčius per 
“apšvietiečių” “Aidą”. Jisai pro
testuoja prieš neteisingus užsi
puldinėjimus ant buvusioja Ru
sijos karo komisaro ir ragina 
kitus savo draugus viešai dis- 
kusuoti “trockizmo” klausimą.

1

Į Apie Įvairius Dalykus i

Indėnų Biuras
Indėnų padėtis. — “Nekompe- 

tentiškumas”. — Indėnų tur
tas. — Biuro teisės. — Bar- 
netto byla. — Tiltai, kuriais 
indėnai nesinaudoja. — Indė
nų mirtingumas.

225,000 indėnų tos teisės neturi.
Biuras gali išnuomuoti indė

nams priklausančią žemę be jų 
sutikimo. Mirusio indėno žemę 
biuras gali parduoti, nesiskai
tydamas su nabašninko giminių 
norais.

Indėno testamentas neturi jo
kios vertės, jeigu j j neužgiria

Jokioj kitoj civilizuotoj šalyj, 
sako James A. Frear, žmones 
nėra taip pavergti, kaip indėnai 
Amerikoj. Desėtkai tūkstančių 
jų yra apšviesti ir inteligentiški 
žmonės. Laike pasaulinio karo 
tūkstančiai indėnų liuosu noru 
stojo į armiją ir kariavo Fran
cijos laukuose. Ačiū tam kan- 
gresas suteikė jiems pilietybės 
teises.

Tuo budu indėnai'turėtų bū
ti laisvi piliečiai. Bet taip nė
ra. Sulig Indėnų Biuro patvar
kymu, apie 225,000 indėnų yra 
skaitomi “nekompetentiškais” ir 
neturi pilietybes teisių.

Indėnų Biuras stato save au
kščiau įstatymų. Su “nekom- 
petentiškų” indėnų nuosavybe 
jis elgiasi kaip tinkamas, ir 
teismai tame reikale nieko ne
gali daryti. Indėnų visas tur
tas (pinigai, žemė, namai, etc.) 
siekia $1,690,000,000. Visas- tas 
turtas yra Indėnų Biuro kon
troliuojamas. Biuras gali par
duoti indėnų turtą, nepasiklau
sęs net jų sutikimo. Toki padė
tis neišvengiamai veda prie ko
rupcijos.

Kuomet buvo paliuosuoti iš 
vergijos 4,000,000 negrų, tai 
valdžia nerado reikalingu juos 
laikyti po priežiūra. Ant jų 
turto nebuvo uždėta kontrole.

Visai kitaip pasielgta^ su in
dėnais. Beveik per šimtą me
tų jie yra biurokratiškai gįobo- 
jamį. Per tą laiką mažiausia 
pusė jų išgaišo dėl ligų ir kitų 
priežasčių. Be vietos agento 
sutikimo indėnas negali par
duoti savo nuosavybę. Filipinie
čiai, havajiečiai, Porto Ricos 
gyventojai gali elgtis su savo 
nuosavybe kaip (iąkur.ii, bet

biuras. Be teismo biuras gali 
testamentą panaikinti. Tas pat 
yra ir su kontraktais.

Indėnas negali priversti biu
rą ,kad jis išduotų atskaitas.*Be 
biuro sutikimo indėnai negali 
samdyti advokatą, kuris rūpin
tųsi jų reikalais.

Indėnų Biuras dažnai yra 
kaltinamas tuo, kad jis nepri
silaiko begališkumo. Prieš kiek 
laiko daug sąjūdžio sukėlė Jack- 
son Barnettu byla. Barnett, ty
ro kraujo Oklahomos indėnas, 
netikėtai tapo milionierium. 
Mat, jo žemėj buvo surasta mi
neralinio aliejaus. Teisme pa
aiškėjo, kad viena baltaode naš
le, kurios reputacija buvo gan 
abejotina, nugirdė Barnettą ir 
Kansas valstijoj apsivedė su 
juo. Po to ji nusamdė advo
katu, kuris vedė derybas su In
dėnų Biuru ir vidaus reikalų 
sekretorium. Su advokato pa
galba ji norėjo Barnetto turtą 
($1,000,000) padalinti sekamai 
—pusę to turto pasiimti sau, o 
kitą pusę pavesti baptistų mo
kyklai. Rekordai rodė, kad ad
vokatui Harold McGuggan už 
patarnavimą ji sumokėjo $150,- 
000, iš kurių advokatas davė 
$50,000 M. L. Mott’ui, artimam 
indėnų reikalų komisionieriaus 
draugui.

Teisingumo departamentas į- 
simaišė j tą reikalą ir neleido 
padalinti turtą. Vėliau federalis 
teismas išmetė bylą. Tuo budu 
planas pasinaudoti indėno tur
tu susmuko. Tąsyk žmona pa
reikalavo savo vyrui globėjb 
Savo reikalavimą ji pamatavo 
tuo, kad Barnett yra silpno pro
to žmogus.

Kad' į$:»rnett buvo ^ilpnapp’

(Pacific and Atlantic \’hoto]

Sir Hugh M. Rigby, vienas 
daktarų, kuris gydo Anglijos 
karalių.

tis,—tatai paaiškėjo teisme. Ta
čiau visiems atrodė keista, kad 
Indėnų Biuras leidžia silpnapro
čiui indėnui praktiškai atiduoti 
visą savo turtą, kuomet to pa
ties biuro patvarkymu tūkstan
čiai apšviestų ir inteligentiškų 
indėnų negali savo turtą nei 
parduoti, nei išnuomoti.

Biuras naudoja indėnų fon
dus teismui kelių ir atstatymui 
tiltų. Tačiau tais keliais ir til
tais naudojasi išimtinai balta
odžiai turistai. Tam tikslui 
biuras išleidžia milionus dole
rių, kurie priklauso indėnams. 
Ryškus pavyzdžiai yra Pima ir 
Navajo tiltai, kurie statoma in
dėnų pinigais. Jie kainuos kelis 
šimtus tūkstančių dolerių. Tuo 
tarpu 25 mylių atstume nuo'Ne
va j o tilto negyvena nei vienas 
indėnas. Tiltas tarnaus išimti
nai turistams, ’ kurie lanko 
Grand Canyon.

Pažiūrėkime dabar kas deda- 
si Navajo rezervacijose. Indėlių 
Biuro oficialiame raporte sako
ma, jog apie 7,000 vaikų dėt 
stokos mokyklų neturi progos 
mokytis. Praktiškai vienas 
trečdalis Navajo indėnų serga 
trachoma. Ir akivaizdoj tų 
faktų visgi biuras paskyrė 
$100,000 turistų tiltui!

Pima tilto pastatymas kai
navo apie pusę miliono dolerių. 
Juo naudojasi beveik išimtinai 
turistai. Indėnai, kurių pini
gais tas tiltas buvo pastatytas, 
kenčiai dižiausį skundą. Jų svei
kata niekas nesirūpina. Prof. 
Haven Emerson sako: Išėmus 
Rusiją, Indiją ir Kiniją, aš ne-

žinau kitos vietos, kur taip n 
sirupinama žmonių- sveikate 
reikalais, kaip Amerikos inde, 
rezervacijose. O tuo tarpu vi. 
džia kontroliuoja indėnų turtą 
milionus dolerių, kurie turėti 
būti sunadojami jų apšvietimu 
ir jų sveikatos apsaugojimui.

Vargu gali būti tinkamesni 
dalykas kongreso investigacijai 
kaip Indėnų Biuras, kuris tie
siog laiko pavergęs indėnus 
eikvoja jų turtą, leidžia tūks
tančiams jų mirti nuo bado ir 
ligų.

Nuo 1920 iki 1924 m. indėnų 
mirtingumas padidėjo 48 nuo
šimčiais. Proporcionaliai imant, 
indėnų miršta pustrečio karto 
daugiau, negu baltaodžių. Džio
va pas indėnus yra septynis 
kartus labiau prasiplatinusi, 
negu pas kitus Amerikos gy 
Ventoj us. Vaikų mirtingumą 
yra tris kartus didesnis, neg 
pas baltaodžius. 60,000 biui 
globojamų indėnų serga trach* 
ma.

Taip tai gyvena “tikrle 
amerikonai”, kuriuos globoj 
Indėnų Biuras. —K. A.

MARGUMYNAI
Berlyno miestas laike Kalėd 

išdalino biedniokams $1,000,00 
suviršum. Tos Kalėdų dovano 
daugiausia teko bedarbiam 
seniams ir karo invalidams. 

* $ ♦
Prieš kiek laiko Austrijo 

prezidentu tapo išrinktas Wil 
helm Miklas, 11 vaikų tėvai 
Viena jo vyriausiųjų dukter 
tarnauja pašte ir veda kov; 
prieš valdžią dėl algų padidini 
mo. Ji priklauso profesinei są 
jungai ir griežtai pildo jos pa 
tvarkymus.

Francijos mokslininkai studi 
juoja peytolą, keistą Meksiko, 
augmenį, kuris turi narkotiška. 
ypatybes. Peyotlas, sakoma, la 
bai akstinas vaidentuvę ir pa 
verčią s garsus spalvomis. 

♦ * ♦
iik 22 iš 5,000 dainininki, 

gan tinkamai dainuoti per ra- 
dio. Toki pareiškimą padarė 
Judson Radio korporacija. Dai
nininkas gali gerai dainuoti sa
lėj, bet jo dainavimas per ra
dio dažnai skamba visai nekaip.

♦ * #
Dr. Hans Fischer, Municho 

technologijos instituto profeso
rius, padarė laboratorijoj s?nte- 
tinį hemoglobiną, kurį jis pava
dino hematinu.

Hemoglobinas randasi krau
jy j ir priduoda jam raudoną 
spalvą. ' Vyriausias jo tikslas?

yra išnešioti po kūną deguop; I 
(oksigeną). Manoma, kad su he I 
matino pagalba bus galima at
gaivinti nutroškusius nuo gazo 
žmones.

Dr. Fischer dirbo apie 17 I 
metų, kol jam pasisekė padary- I 
ti hematiną.

♦ * ♦

Dr. W. E. Blatz, Toronto uni
versiteto profesorius, sako, joį> 
vaikai riša problemas maždaug 
taip, kaip beždžionės. Prie tos 
išvados jis priėjo bedarydamas 
eksperimentus su 28 vaikais. 
Kad vaikai savo elgesiu žymia- I 
me lapsnyje primena bezdžio- I 
nes, patvirtino ir Dr. H. C. I 
Bingham, paskilbęs šimpanzių I 
tyrinėtojas.

* * ♦ k
Dr. Edvvin E. Slosson, Science I 

.Service direktorius, pranašauja,
□g trumpoj ateity chemikai I 
i anglies pagamins sintetinį 
laistą. Tačiau, sako jis, var- I 
u sintetinis maistas galės pa- 
aduotk*žemės ūkio produktus.

♦ ♦
1928 m. Amerika eksportavo I 

90,01)0,000 svarų tabako. Dau 
iausia tabako pirko iš Ameri 
)s Kinija, būtent, 119,000,000 I 
varų. Antrą vietą užima Aug 1 
ja, kuri pirko 109,000,uuū 
varų tabako.

♦ ♦ ♦

Dr. R. C. Shannon, Amerikos 
ntomologas, surado Argenti- 
loj kandis, kurios nakties lai- I 
u čiulpia arklių ašaras. Ark- I 
iai nuo to labai nukenčia, nes | 
ie dažnai praranda regėjimą. I 
• « * *

1927 m. Brazilija susilaukė I 
01,568 naujus imigrantus. I 
baugiausia imigrantų atvyko iš | 
.’ortugalijos, Italijos ir Lietu- I 
zos. Raportas sako, jog 1927 
n. į Braziliją atvyko 31,236 I 
jortugalai; 12,487 italai; 12,- I 
'.81 lietuvis; 9,084 japonai; 9,- 1 
)70 ispanų; 4,876 vokiečiai; |
l, 099 lenkai; 3,008 siriečiai; I 
2,319 jugoslavų; 945 rumanai; | 
899 latviai; 801 anglas; 717 
vengrų; 616 rusų, ir 9,239 kitų 
tautų žmonės.

♦ ♦ ♦

Frank C. Gephart, New Yor- 
ko chemikas, sako, jog 1928 I
m. pasaulis sunaudojo 500,000 
tonų kakao. Amerika to produk
to sunaudojo daugiausia—200,- 
000 tonų.

* * ♦

Eskis-Kermen klonyj, Krime, 
rusų archeologai surado lieka- ' 
nas senovės miesto. Jie mano, 
kad tai buvusi gotų valstybės 
sostinė, Feodora, kuri buvo į- k 
steigta Justino Didžiojo laikais.

—K.

Svetelis Nebuvėlis
(Mintis imta'iš Mark Twain’o 

“Mysterious Stranger”)
(Tęsinys)

Scena 9.
Jonas, Velnias ir kt., miškas.
JONAS: Kodėl tamista atėmei protą kun. 

Petrui? !
VELNIAS: Koks tu mulkis! Ar jau nė kiek 

negali aplinkui apsidairyti? Apsidairyk, ir pa
matysi, jogei protingumas ir laimė negali būti 
viename žmoguje. Protingas žmogus negali bū
ti laimingas, nes jam gyvenimas yra tikras da
lykas ir jisai, mato visas baisenybes. Tiktai be
pročiai gali būti laimingi, ir tai ne visi. Tie, ką 
įsivaizduoja esą karaliais, pranašais arba die
vais, yra laimingi, o kiti nė kiek ne laiminges
ni už protinguosius, žinoma, nė vienas žmogus 
ne visada vartoja savo protpalaikį. Aš atėmiau 
iš to žmogaus tą kvailą daiktą, kurį jūsų veislė 
vadina Protu. Aš jį padariau laimingu — o tu 
dar kritikuoji.

Bet jau man nusibodo jūsų žemė. Keliausiu 
kitur. Man reikia keliauti, o mudu jau daugiaus 
nesimatysiva.

JONAS: šioje žemėje gal ir nesimatysim, 
bet kitame gyvenime, po mirties?

VELNIAS: (rimtai) Nėra kito gyvenimo. 
Ar tu dai' nežinojai?

JONAS: Iš kur aš žinosiu? Nežinojau. Vie
nok tamista juk man rodei ateitį ir apie ją kabi 
bėjai... i

VELNIAS: Tai buvo svajonė. Pats gyveni
mus tiktai svajonė, sapnas Niekas neegzistuo

ja; viskas tik sapnas. Dievas, žmogus, pasaulis, , 
saulė, žvaigždės - - vis tai tik sapnas. Nieko 
nėra. Niekas neegzistuoja, apart tuščios erdvės Į 
ir tavęs.

Ir tu nesi tu — tu neturi kūno, nė kraujo, I 
ne kaulų, tu esi tiktai mintis. Ir aš pats ne- , 
egzistuoju; aš tiktai sapnas — tavo sapnas, ta- ; 
vo vaizduotės tvarinys. Už valandėlės tu tai ! 
suprasi ir mane iš savo galvos išmesi.

Aš jau nykstu. Aš tave paliuosavau. Sap- | 
nuok geresnius sapnus. Tiktai kodėl tu tai ne- j 
supratai pirmiaus? Kodėl savo kvailas svajones Į 
laikei tikrais daiktais? Tik pagalvok apie savo 
svajones; Dievas, kuris galėjo sutverti tiktai | 
gerus žmones, bet sutvėrė blogus; kuris galėjo 
padaryti visus laimingais, bet nepadarė nė vie- I 
no laimingo; kuris savo angelams suteikė neuž- 
šita mautą laimę, o žmonėms paskyrė užsitar
nauti; kuris skelbė tiesą ir teisingumą, išrado 
peklą; kuris skelbė žmonėms moralybę, o pats 
jos neturi; kuris pyksta už prasikaltimus, o pats 
visais žinomais budais nusikaltęs; kuris sutvė
rė žmogų be jokio atsiklausimo, o paskui už 
žmogaus darbus patį žmogų kaltina, vieton savo 
kaltinti, ir galų gale dar kviečia šitą nukamuo
tą vergą garbinti jį...

Dabar supranti, jogei šitokį dalykai negali
mi, tik sapnas. Supranti, kad tai Vaikiški sa
paliojimai, kvaili kuriniai ir vaizduotės, kuri 
nesupranta savo žioplumo, žodžiu sakant, tai 
tik sapnas, o tu to sapno sutvertojas.

Dar pakartoju. Nėra Dievo, nėra dangaus 
ir peklos. Ir manęs nėra. Tai tavo sapnas, o aš 
tavo ligotos vaizduotės padaras.

Tai-gi lik sveikas ir sapnuok, jei nori.
I ’ždanga.
(Pabaiga)
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ŠĮ vakarą kas?
Joniškiečių L. K. Kliubo pa

silinksminimo vakaras, į kurį 
susirinks-suvažiuos daug drau
gų ir draugių. Jau gerokas lai
kas, kaip vieni su kitais nesima
tėme. žodžiu, jau esame išsiilgę 
vieni kitų. Bus draugiškų pasi
kalbėjimų, taipat smagiai pasi
šoksime ir išklausisime puikų 
programų. Patys smagiai lai
ką praleisime ir kartu paremsi m 
tuos, kuriems yra šis vakaras 
rengiamas, žodžiu, vienu šuviu 
nušausime du kiškiu. Muzikan
tai gros iki 5 valandos ryto 
(sekmadienio). Busiu.

Viskas prirengta
Artisto Brunvaklo koncertas 

16 d. saus, galutinai prirengtas. 
Ponia Lovery Thorp Siųuetand 
džiaugiasi, kad turėsianti progos 
susipažinti su lietuvių visuome
ne. Nors jai, kaip žmonai ve
dėjo I he State Bank of Chicago, 
teko dalyvauti daugely visokių 
parengimų, bet su lietuviais ji 
dar mažai buvo apsipažinusi 
Tad šia proga pasinaudodama 
ji tikisi atsiekti to tikslo.

P-nas Leonardas Brunvaldas 
irgi entuziastiškas, kad gavo 
pagelbininkę, panelę Sadauskai
tę, kuri paįvairins jo koncertų.

Kad nereikėtų grūstis prie bi- 
letų langelio Lietuvių Auditori
joj, patartina įsigyti bilietus iš 
anksto. Biletus galima gauti I 
“Naujienose”. Kaina tik vienas 
doleris.

Balius SLA. 208 
Moterų Kuopos

Pereitų trečiadienį įvyko SLA. 
208 Moterų kp- balius South 
Side Masonic Temple, Glth and 
Green St. Balius buvo labai 
linksmas. Muzika buvo puiki. 
Ir bus neprošalį priminti apie 
šokėjus. Well, iš vyrų buvo 
geriausias šokėjas Lietuvos kon
sulas, p. Kalvaitis. O ponių ir 
panelių neminėsiu: mat, jos vi
sos gerai šoka.

Publikos buvo vidutiniai, ir 
visa rinktinė. Pasišokę, pusi-i 
kalbėję pasidiskusavę važiavo-1 
nie namon pilni malonių įs
pūdžių. Kauksim kito tokio ba- 

liaus. Siaurių Krivis.

18-ta gatvė
Aštuonioliktos gatvės koloni

jos 20 \Vardos Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos Kliubas laikė 
metinj susirinkimų sausio 2 <L, 
Bagdono svetainėj, 1750 So.

Union Avė.
Susirinkimų atidarė pirminin

kas W. Puišas. Buvo naujų na
rių priėmimas. Įstojo kliuban 
dn draugai. Protokolas išklau
sytas. Išduoti komisijų rapor
tai. Ligonių randasi tik du. 
Iš knygų patikrinimo komis- 
jos raporto paaiškėjo, kad kliu
bas turto turi $1,103.58. Tai 
geras stovis turto, kai dėl tokio 
trumpo laiko, ty. per pereitus

dvejus metus. Tokios yra pasė
kos pasidarbavimo pirmininko 
Bnišos ir kilų kliubo narių. Ga- 
ima sakyti, kad kliubas sparčiai 

: auga taip finansais, kaip na
riais.

šiems metams kliubo valdy- 
!bon įeina: pirm. W. BuiŠas, 

1138 So. Westeri! Avė., pirm, 
padėjėjas — Krank Shutkus, 
811 W; 18th St., nutarimų rašt. 
— Anton Zellon, 1951 Canalport 
Avė., tintų rašt. — C. Klimavi
čius, 2001 So. Ilalsted St., kont
rolės rašt. — C. Žėglis, 2005 
Canalport Avė., iždininkas — 
Anton Peckaitis, 1701 S. Canal 
St., kasos globėjai — J. Zalne- 
raitis, 1906 So. Union Avė:, ir 
S. \Vidginis, 903 W. 35tb St., 
maršalka — B. VVilbart, 717 W. 
19tb PI.

Iš naujos valdybos reikia ti
kėtis pasekmingo veikimo kliu
bo labui, nes aukščiau buvo su
minėti nariai, kurie, veikdami 
sutartinai, gali daug ką nuveikti 
politikos ir kultūros darbe. 
Kliubas taipjau gelbės savo na- 
•iams tapti Suvienytų Valstijų 
liliečiais. Su visokiais kliubo 
’eikalais kreipkitės pas nutari
mų raštininkų, A. Zellon (j Bar
bei- Shop), 1951 Canalport Avė.

Kliubo narys.

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Dženito- 

rių Kliubas

Sausio 7 dienų atsibuvusiame 
susirinkime nesvarstyta einana- 
mieji kliubo reikalai, bet laikas 
pavesta diskusioms: vieni dis- 
k u savo už socialistus, o kiti 
prieš. Draugas Andrijauskas į- 
rodinėjo, kad dabartinė visuo
menės tvarka netikusi lodei rei
kalinga socializmo tvarka. Aul
oj pusėj įrodinėjo, kad socializ

mas nieko nepagerins, kaip ne
pagerino komunizmas; pagerė
jimas priklausąs nuo progreso, 
ir tiek progresas kyla, tiek dur
ininkų gyvenimas gerėjus. Sa

kė baudžiavai augant juk nebu
vo socialstų, bet progresui au
gant vis tiek baudžiavos retežiai 
truko. Taip, esu, ir su kitomis 
gyvenimo ydomis bus.

Ateityje kliubas ketina dau
giau panašių diskusijų sureng
ti. —Pranešėjas.

Galas be pabaigos
Aš pa lemi jau laikraščiuose, 

kad į komunistų eiles yra jau 
organizuojami asilai.

Mane net šiurpas nukratė, ha 
aš gerai pažįstu tuos sutvėri
mus. Tai yra tikri revoliucio
nieriai. Kiekvienas jų turi ge
ro “saizo“ kodylą ir tikrai savo 
budu jie tinka komunistų dik
tatūrai: jeigu asilas užsimanė 
i kurią pusę pasukti, tai pat
rauks, nes jo nesulaikysi, jis 
visuomet ant savo pastato.

Tik tiek galime mes džiaug
tis, kad šičia, Amerikoje, asilų 
mažai yra. Todėl Chicagos ko
misarai ir nesukels didelį vajų. 
Bet visgi reikia būti atsargiems, 
kad kartais Leninas sapne nepa
sireikštų Chicagos komisarams 
ir nepraneštų, kur galima pa
daryti milžiniškas vajus tarp 
asilų-

Asilų labai daug yra Mand- 
žiurijoj. Man teko ten būti ilgų 
laikų ir esu ištyręs visą asilų 
profesijų. Todėl perspėju apie 
juos visus lietuvius.

Apsaugok Viešpatie, jeigu 
Chicagos komisarai sužinotų, 
kad Mandžiurijoj galima išvys
tyti sėkmingas vajus tarp asilų. 
Jie t nejaus pasiųstų ten savo 
organizatorius organizuoti mil
žiniškų asilų armiją, ir aš esu 
linkęs betyli, kad laimėtų.

Be abejonės, organizatoriai 
bus pilni generolai, o asilams 
organiz.uoti Maskva duos rie
bių sendvičių. Ale pagalvokite, 
kas mums teks daryti, kai ge
nerolai sugrįš su milžiniška ar
mija Chicagon.

Juk pirmiausia klius “Nau
jienoms,” “Sandarai,” “Drau
gui.” Po to turės pakliūti į jų 
rankas Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. O tolinus visiems 
“kraujagerianis” galas.

Ir galų gale viso pasaulio 
“buržujai“ turės nusilenkti asi
lams, o jų generolams bus ga
las be pabaigos. Mandžiurietis.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

CHICAGOS
ŽINIOS
Taupus šuva

Thomaso viešbuty, Chicago 
Heights, yra šuva, vadinamas 
“Pete”. Numeskite centų, nikelį 
ar dešimtukų. Jis pagriebs pini
gų ir nuneš į kertę už telefono 
budelės, čia jo bankas, šuns sa
vininkas,' kai sukanka metai, 
supila centus į maišelį, o šuva 
neš» į bankų. Pinigai vėliau 
siunčiami biedniems. Pereitais 
metais Pete surinko 2,903 cen
tus. Pete tur būt yra vieninte
lis šuva Chicagoj, pasižymįs 
tokiu taupumu.

Galima laukti smarkių
peštynių

Illinois legislaturoj, sakomai, 
susidariusi grupe atstovų, kurie 
ketina “faituotis,” idant nurau
dus legislaturos narius, gavu
sius algas iš Sanitary Distrikto 
fondų Chieagoje.

12 metų kalėti už duk
ters užmušimų

Girtų peštynėse tapo užmuš
ta 12 metų mergaite. Delei tos 
gal važu dystės buvo apkaltintas 
mergaitės tėvas, ibco Willocx, 
958 N. Kacine Avė. Jis nuteis
tas kalėti nuo 1 iki 12 metų.

Nedavė indžionkšeno

North Side
Vienas senbernis (senas kava

lierius) susirgo nervų liga Ser
ga jau senai (ligos priežastis 
laikoma paslaptyje). Nežiūrint 
geros priežiūros, temperatūra 
kyla tai aukštyn, tai vėl puola 
žemyn. Kiek teko sužinoti, tai 
jis sausio 20 d. bus atiduotas j 
beprotnamį. —Pilietis. j

Chicagos bankai pasiūlė do
vanų — $250,000 asesorių tary-

Phone V irgi n i a 2054

JOSEPH VILIMAS 
/V a iri u S t a t y m o 
K.0NTR AKTORIUS

4!>f>8 S. VVakhtenAv* Avė. Chicago, III

XXX CXXXXXXXXXXXXXXxXXXT

l Reumatizmas
Sausgėlė

Mosiknnkvkįtp «avęn skaus 
inais, Reumatizmu, Sausgėh 
Kaulų Gelmių, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c. I

H

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

_ ___  CHICAGO, ILL.

baj, kuri turi įvertinti Chicagos dovanų, busianti linkusi rodyti 
nekilnojamų savastį. Advokatas prielankumo bankinėms įstai- 
Neivvell Mecartney padavė teis- joms, įvertindama jų savastį, 
mui prašymu indžionkšeno prieš Vyriausias teisėjas I). E.-Sulli- 
tą dovanų. Jisai įrodinėjo, kad vau indžionkšeno betgi ncišda- 
ascscrių taryba, priėmusi tokių ve.

i

&

Pirkite 6%Boną Dabar
iš nuošimčių, kuriuos jus gausite dabar už 
savo taupiamąją sąskaitą ir kitus invest- 
mentus. Tai darydami jus nežudote nuo- 
v • V • simcių.

Nuošimtis nuo Sausio 1 d.
t

yra mokamas ant visų taupymo depozitų, 
kurie bus padėti iki sausio 15 d., jskaityti- 
nai. Tai yra jūsų proga sutaupyti pinigus.

Taupomosios Sąskaitos
perkeltos į šį banką per tą patį laiką taip
jau neš nuošimčius nuo sausio 1 d.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

‘Rytoj Šalčiau’
Tokio pranešimo iš oro biuro jus dabar 
galite tikėtis bile valandą.
Geriau patelefonuokit mums, kad pasiųs- 
tumėm vežimą Consumers Garantuotų 
Anglių ar Koksų. Tai yra jūsų geriausia 
apsauga prieš ligas ir nepatogumus.

@nswrs @mPany
^1fr7nklInOH)COAL- COKE- ICE

Į 6400 BUILD1NC MATERIAL

Vilniaus Albumas
COHEN BROS.

FURNITURE CO.
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

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

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

. Kiekvienas šmotas rakandu yra didžiau- 
sios Kokybes, gero darbo, gero skonio ir sti- 
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

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

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite huvo groseminko arba aptiekoriaun, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų,i parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

t

Tai yra knyga

kurių turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

n

Gyvenimo Domble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šių knygų, čia pamatysi skirtumų tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sųžinės dumblus, teismų teisingumų, įurnble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kliubo pirmininkas šiems me
tams yra p. Simon Gribaš, šia- 
gimis ir čia augęs lietuvis. Raš
tininkas — Juozas Pilsuckis.

Susirinkimus kliubas laiko kas 
antrą penktadienį kiekvieno 
mėnesio. Nauji nariai kliuban

nėšiai laiko, paskutinėmis dieno
mis išvažiavo i Bosniam! Com- 
nuinity ligoninę. Trečiadieny 
Dr. Makaras padare jam opera
ciją. Po operacijos ligonis 
jaučiasi geriau.

• ' . - f j '■ .

♦

NAUJIENOS, Chicago, III ' šeštadienis, sausio 12, 1929

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Artisto Brunvaldo
Žodis

priimami iki 10 melu amžiaus. 
Turtu \Vbile Star kliubas gali 
irgi didžiuotis, nes jo turtas 
siekia $12,000.

M. G. Valasko sunūs Algirdas, 
kuris tarnauja kariuomenėje, 
šventėms buvo parvažiavęs pas 
levą pasisvečiuoti. Sūnūs ir

Lietuviai ir latviai — dvi gi
miningos tautos. Su lietuviais 
man teko jau ne karią susitik
ti ir jų tarpe turiu nemažai 
draugu. Atvykęs Chicagon, taip 
pat norėjau užmėgsli su jais pa
žintį, ir turiu pasakyti, kad jie 
man parode tikrai brolišką sim
patiją.

Ateinanti trečiadienį, sausio 
mėn. 10 d., mano draugai lietu
viai rengia man koncertą Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. Ti
kiuosi, kad tame koncerte turė
siu progos susipažinti su plačią
ją šios didžiosios lietuvių kolo
nijos visuomene, apie kurios 
kulturinj judėjimą man jau te
ko tiek daug girdėti.

Prašau visus dainos ir muzi
kes mėgėjus nepatingėti į šj ma
no pirmąjį koncertą atvykti. 
Nuoširdžiai sveikindamas bro
lius lietuvius čikagiečius, pa
silieka,

Si! aukšta pagarba,
Leonardas Brunwaldas,

Operos dainininkas.

Kaip visi parengimai, taip ir 
šį kalią tikimasi, kad kliubo 
rnaskių . balius bus ypatingai 
smagus ir linksmas. 'Todėl pa
tartina visiems atsilankyti į ba
lių ir linksmai praleisti laiką.

—Rep.

Adv. K. Gugis va
žiuoja New Yorkan

Sekmadknvj, 1 vai. po pietų, 
xdv- K. Gngis išvažiuoja Nevv 
Yorkan perimti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje iždą. P-ną 
G ūgį SLA. Pildančioji Taryba 
išrinko organizacijos iždininku 
savo suvažiavime, kuris Įvyko 
pereitą lapkričio mėnesi.

tėvas linksmai praleido šventes.

P.veitą r.ekmadieni Golden 
Star kliubas turėjo rnaskių ba
lių Strumilo svetainėje. Publi
kos buvo daug prisirinkusios. 
Gedima numanyti, kad kliubui 
liko pelno iš parengimo.

f '■ a.

D-ra i. E. Makaru Roselande 
yra dvi draugijos pasirinkusios 
kaip gydytoją, būtent SLA. 1.39 
kuopa ir Golden Star kliubas. 

j šios dvi draugijos yra didžiau
sios Roselande. Naujiems na
riams įstojant į jas Dr. Makaras 
išekzaminuoja tų narių sveika
ta. —N.

Roseland
Jonas Kondratavičius, kuris 

serga jau daugiau kaip du mė-

/ ■ ' 1 s
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

v_

/ .
Priminimas

Ryloj, sausio 1.3 d., Lietuvių 
Auditorijoj bus metinė SLA. 
“Jaunosios Birutės“ vakarienė. 
Pradžia 7 v. v. Bus dar margas 
programėlis, šokiai ir žaismes, 
šia vakariene Jaunoji Birutė 
minės penkių metų savo gyva
vimo sukaktuves. Visi kviečia
mi dalyvauti. —T.

West Side

/ »

SKOLINAME PINIGUS DEL NAMŲ ANT 
GERIAUSIU SĄLYGŲ

Jeigu norite važiuoti 
šią vasarų j Lietuvą, 
tai dabar yra geriausia 
laikas sutvarkyti doku
mentus.

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

šaunus balius VVestsidėje

Šiandien Meldažio svetainėje, 
PI.. \Vhite Star 

rnaskių 
kliubas 
lietuviu draugija

Ir tikrai

2212 W. 23rd 
kliubas rengia 

VVhite Star 
but didžiausia
šioje Chicagos dalyje, 
jis lošia labai svarbią rolę ypač 
lietuvių jaunuomenes tarpe.

Kliubas susitvėrė pirm pen
kiolikos metų ar seniau. Per 
tą laiką jisai augo, stiprėjo, 
daugiau, daugiau reikšmės įgi
jo lietuvių gyvenime, šiandien 
jis jau turi 240 narių su viršum. 
Kliubo nariai turi bokso prak
tikas, visokius Įrankius gimnas
tikai, jo nariai lošia besbolą ir 
kitas žaismes; kliubas rengia 
šokius, rnaskių balius ir kitokias 
pramogas. Jisai taipjau yni j 
pašalpos organizacija, teikianti 
susirgusiam nariui pinigiškos 
paramos.

3-čias nuošimtis yra mokamas į metus už padėtus 
pinigus, ir 6-tas nuošimtis ant musų saugių pirmų • 

morgičių
šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $400,000.00 

Banko 'Turtas virš $3,500,000.00
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI 1 MUSŲ KALĖDINĮ 

KLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St., kampas S. Leavitt

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

Atsiminkit!!!
Eaffle Restaurant

' Populiariškiausias lietuvių
' restaurantas šioje apielinkeje

W. C. Lukaus,
Savininkas

1745 S. Halsted St.
Canal 1547

Paprotys sutaupyti dalį savo uždarbio 
su laiku leis jums įkūnyti savo didžiau
sius troškimus.

Taupymo Sąskaita

K

Fotografuokitės | 
Mano naujai, artistiš- į 
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m <

pa v e i k s 1 u 
traukime ūžti 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tani

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

yra praktiškiausias būdas susirinkti 
pinigų įvairiems skubiems reikalams.
Pradėkit sąskaitą šiandie, nežiūrint 
kaip mažą ir paskui šekit su smalsu
mu ir išdidumu augimą to, kas gali 
suteikti jums ateities nepriklausomy
bę.

Depozitai padėti prieš ar 15 d. kiek
vieno mėnesio neš nuošimčius nuo pir
mos dienos mėnesio.

West Side Trust
AND SAVINCS BANK

c/In v4uthorlsed <rTru»t Compamj
CORNER HALSTED and ROOJ5EVELT ROAD 

CHICAGO
BANKININKĄVIMO VALANDOS:

Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vat. ryto iki 8 vai. vakare. 
Kitomis dienomis nuo 9 vat. ryto iki 3 vai po piet.

Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra. 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
Čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 .............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ..............................*...../............ -.....  2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ..........  3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ...........................................................................  1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta ............................ 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79 ..................... ..................................................... 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 __
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ......................................................................... 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus .-..............  ,.................... 1.75

3.75
4.00
2.00

Čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. VaitKaus, pusi. 38 ........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190................................................. 75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ...........................................20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ..............  50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.....................................  75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ................. 90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50..... '............ .’................ 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ................  40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82............................ 85
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero-rOdiseja, pusi. 291 .......................................... 1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi, 112.......................... .50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos įr paveikslai, pusi. 230 .. ......... 1.50

125 
1.00 
1.00

. 1.00

.. .20
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Tiirinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkime čia 

* esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..................................60
Lietuvos-«-Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................ 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pūsi. 51 ......... 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.................... .75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .. .40 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48 s..................... 35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................ 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................... 40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ...............................  .60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ......25

r
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70 ................................................ 50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 83. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105 ............................................80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .    75
Lietuvos Žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................2^
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ................................................................75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31....................................................................10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...................90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 189............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su naveikslais, pusi..........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .... /.....................................................45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi.

218 ................................................................................. 90

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašė jų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ......
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227 .............................  1-00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 .........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ............................ 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ............................ 35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ..........................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217 .... 
Marikė—Vargšo, pusi. 60
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 ... .60 
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska. pusi. 

161 .....................................................................
y Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ........—

Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliute, pusi. 123 .....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 ............... _...................
Gera Galva—žemaitės’, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .......-................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 ................. .......
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42......................
Raupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta ..........................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43. 

su paveikslais ....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31----
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
ledelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59..........................................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ..........
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ....................................................
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 ... 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi., 55..............
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64..........._........
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 ................. —.......
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.............

. Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ----- --------
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32........................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 ............................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.......... .......

— Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .....................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47________
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .....................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ... 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .............................

.75 

.50 
.. .60 
. .60 
. .30 
. .10 
. .40 
. .30
* .15 
1.25

.20

.20

.25

.40

.30

.30

. .40 

... .20 

... .30 

.....30 
... .20 
_ .80 
... .75 
.. .90 
... .20 
... .90 
... .40 
... .20 
... .20 
... .20 
_ .15 
_ .20

Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais,
pusJ. 126 ....................................................................... 60

Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 
j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą Su 

Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111 .— .75
Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ......  40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108 ....... 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta .............................90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63............................................................... -................... 40
Vjsumos Sąranga— Vydūno, pusi. 82.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ......................   .50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ................................................ .85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ... .40

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166 .80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ......... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis 1,

puslapių 180 ................................................................. 90
Vaikų Darbymečiui- Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 ..........................    1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

411, puslapių 280 ....................................................... 1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždaviny nas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ..................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50

’ Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139...._.......... . ......75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms 
Tilžėje, 1923, pusi. 64......   80

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu: .

NAUJIENOS, 1 739 So. Halsted St., Chicago, III.
■ , !■! ■ ■ ■■ -------- I !--------- L.—: -'j.—s:—.——r.- , , zrs’s; -
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

BRUNWALDO
koncerto tikietai parduodami 
Naujienų ofise, 1739 S. Halsted 
St., ir knygyne Lietuva, 3210 S. 
Halsted St. Malonėkite įsigyti 
tikietus tuojau.

Central Manufactur- 
ing District Bank 
padidino kapitalą
Delei to, kad biznis nepa

liaujamai didėja, Central Manu- 
facturing District Banko direk
toriai rekomendavo šio banko 
šėrininkams jų metiniame susi
rinkime, jvykusiame sausio 9 d., 
padidinti pamatini kapitalų (Ca
pital stock) iki $600,000. Šėri- 
ninkai rekomendaciją priėmė 
šis padidinimas kapitalo $100,- 
000 yra padarytas formoje 2< 
nuošimčių dividendų Šerais, ku 
rie bus išdalinti šėrininkams va
sario mėnesio pirmų dieną.

Kad bankas ir pereitais me 
tais išlaikė tokį pat progrese 
rekordą, kaip kad seniau, rodi 
padidėjimas viso depozitų kie
kio 1928 metais ant $1,667,877. 
06. lutai rodo ir padidėjime: 
taifpimo depozitų, kurių sunir 
abelnai imant, buvo $3,239,865 
32 per tą patį laiką. 1928 met 
Kalėdinių Taupinimų Kliubaj 
(C.bristmas Saving Club) užbai 
g< melus gruodžio 30 diena s: 
12,000 atskaitų (accounts). ( 
tai irgi realo padidėjimą jų ska 
čiaus, palyginus su 1927 meti

I ketomis. Grynas 'banko 
išdarbis po to, kai tapo atimtos 
š jo sumos rezervams, taksoms, 
te., pasiliko $206,873.33. Divi

dendų išmokėta $90,(KM), kas 
sudaro 5 nuoė. ant pamatinio 
kapitalo $500,000 ir dar ekstra 
(priedo) 8 nuoš.

(ųilima sakyti, kad dar nau
jas dejMirtamentas, kų tik pra
dedąs trečius metus operuoti, o 
vienok darantis spartų progre
sų, yra Trust Departament. Jo 
pagalba bankas veikia kaip pil- 
d y tojaus arba trustisasi sulyg 
testamentais ir kailio korporaci
jų Irustisas. Žmonės surado, 
kad jų paliktam turtui tvarkyti 
yru geriau paskirti bankų, negu 
Kivirnį asmenį, nes jų paveldė
tiniai tokiame atsitikime turi 
.nažiau nesutikimų, o dalyk;>i 
rsli išrišami veikiau.

Apielinkė, kurioj šis bankas 
andasi, turėtų didžiuotis, kad 
oje randasi toki įstaiga, kaip 
Central Manufacturing District 
lankas, kurio augimas reiškia 
>asitikėjimų juo turinčios '^u 
anku reikalus publikos, banko 
aimynų. Geras bankas atvaiz- 

’uoja apielinkę ir žmones, gy- 
enančius joje. Bankas, kurį 
emia tos apielinkė gyventojai, 
ra visuomet pasiryžęs kelti tą 
nelinkę.

A. B. šėrininktii, kuris galt dalyvau
ti susirinkime, pasirašęs savo var
dą, pavardę ir grąžindamas pamai
ną ne vėliau kai 15 d. sausio.

Taip pat siuntėme bendrovės fi
nansinę sąskaitą. Pilni smulkmeniš
ki raportai teikiami tik pačiam Š0- 
rininkų suvažiavime.

L. A. B. Sekretorius. ‘

I Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo metini susi
rinkimą nedėlioj, sausio 13 d., 1 v. 
po pietų, Mark AVhito Sųunre svet.. 
prie 29-tos ir S. Halsted gat. Visi 
narial-rės malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. —Raštininkas.

Bunko Tarty ir šokis, rengia S.L.A.
343 kp. šeštadieny, sausio 12 d., Iva
novo svetainėj, 2101 Broadvvay, In
diana Harbor, Ind. — Pradžia 6 vai. 
vak. Visūs kviečia. SLA. 343 kp.

L. G. D. L. K. Vytauto draugija 
rengia balių nedalioj, sausio 13 d., 
7 vai. vakare, Chicagos Uetuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halstod St. Užpra- šom visus atsilankyti ir paremti mu
mis savo skaitlingu atsilankymu.

Užprašo Kon itetaa.

Draugyste Lietuvos Vėliava Ame
rikos’No. 1, laikys metinį susirinki
mą paprastoj svetainei. 1 vai. po pie
tų, 1929 m. sausio 18 d. Draugai ir 
draugės malonėsite atsilankyti ant 
susirinkimo, o vra daug svarbių da
lykų apsvarstyti. , Joe. Dabulski

Draugyste Meilės Lietuvių Ameri
koje laikys metini susirinkimą sau
sio 12 d., 1929 m., 7:30 vai. vak. 
Bagdono svet., 1750 S. Union Avė. 
Gerbiami draugai malonėkit visi lai
ku pribut, nes turim daugel svarbių 
reikalų dėl aptarimo. Rašt. I. B.

fei nori išmokti 
'erai rašyti — 
lusipirk typewriterį

PRANEŠIMAI

Chicagos Liet. Auditorium bend- 
ovės mėnesinis susirinkimas atsi- 
his pirmadieny, sausio 14 d., 8 v.

kare, Auditorium svet., 3133 So. 
laistei! St. Gerbiami direktoriai ir 
Iraugijų atstovai visi pribukit lai- 
u. —Nut. Rašt.

Specialistas rydyme chroniškų ir naujų Ii 
(jų Jei kili negalėjo jumis lAgydyli, atmlai 
ky'.ut pa* mane. Mano pilnas isersamlnav 
mat* attden** Junų tikra lig i >■' jei ai ap«i 
i mm u jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei 
kit pas tikrų apedalial*. kuris neklaus jus 
kur ir kas junis skauda, bet pats pasakys p< 
galutino Ueyaaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 t> 
pietų, nuo o iki 7:30 vakaro. Nedėlic 

nuo 10 ry!A »ki 1 po pietų.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai; 
. i savo metinį susirinkimą nedč- 
itj, sausio 13 d., 1 vai. po pietų, 
įpru-' d svetainėj. Visos draugės 
lalonėkitv pribūti.

V. Kazlauskas.

Lietuvos Atstatymo bendrovės šė< 
i ninku metinis suvažiavimas įvyks 
austo 22 d., 10 vai. ryte, Cornish 
krms Hotcl svetainėje, 311 \V. 23rd 
t., New York, N. Y.
Susirinkime privalo dalyvauti vi- 

i ščrininkai išklausymui direktorių 
•aportų, apsvarstymui ir nutarimui 
laitų ir išrinkimui direktorių.
Kurie susirinkime nemanote būti, 

‘asiuntėme jums pamainą (proxy) 
įervedimui savo balso tokiam L

JONAS LŪŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 10 dieną, 8 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 35 metų am
žiaus. Gimęs Viekšnių mieste
ly, Mažeikių apskr, Amerikoj 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Stapo- 
liunaitę ir ketvertą vaikučių* 
du sunūs — Jonų, 10 metų, 
Valantą, 8 metų, ir dvi dukte
ris — Oną, 11 metų, Bronisę, 
6 melų, broli Antaną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
936 W. 341 h Place.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
s >usio 15 <ft, 8 vul. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimierų kapiųcs.

Visi a. U. Jono Lūšio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami d»’yvau- 
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Sunai, Dukterys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius 8. P. Mažeika.

Sol Ellis & SonsPLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausi- 

kainos. Greitas patarnavimas. Kr< 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St. ’ 
Tel. Vidury 2454 

4606--08 W. 22nd St.

tėvais Sidemkaitėpo

liekame

iš Lazdijų miestelio, 
g u b. Mirė sausio 11 
m., turėdama 28 metus 

Palaidota sausio 18 
Kazimiero ka-

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, dukterį Sofiją, tė
vus ir 1 seseris.

V KRONIKA JA N K A L SKIE N E

Paėjo 
Suvalkų 
d., 1928 
amžiaus, 
d.. 1928 m. 
pinėse.

Atsibus pamaldos už velionės 
sielą šv. Jurgio bažnyčioje 6 
valanda ryte, pirmadieny, sau
sio 11 d., 1929 m.

Giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę

Vyras Petras Jankauskas, 
Duktė Sofija, tėvai ir

, Seserys.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS 

Onos Garjonienės
• 17 'i. * tirii ’ < 'J ,. I w

Jau sukako lygiai metai, kaip persiskyrė su šiuo pa
sauliu mano mylima žmona, Ona Garjonienė. Ji mirė sau
sio 14, 1928, o sausio 17, 1928 liko palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse.

* '' • . • »
Mylimoji mano žmona, tu i1|i#i $v. Kazimiero kapinė

se; tau daugiau nieks neberupi. Bet a« labai tankiai vis 
apie tave svajoju ir neužmiršiu niekuomet, kol gyvas busiu.

* Atminimui metinių mirties sukaktuvių dienoje, bus 
iš\ilmingos mišios, Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioj, 
sausio 14, 1929, 7:30 vai. ryto. Kviečiu visus savo gimi
nes, draugus ir pažystamus dalyvauti pamaldose, o po pa
maldų kviečiu visus atsilankyti pas mane, į Naujienas.

Joniškiečių L K. Kliubo vakaran 
įvyks sausio 12 d., p. KrenČiaus sve
tainėj, 4600 bo. Wod St. Pradžia 8 
vai. vak. Puikus programas, šauni 
muzika dėl šokių. Malonėkite atsi
lankyti kur visi smagiai laiką pra
leisime ir sueisime i artimesnę pa
žinti ir draugiškumo.

J. K. Komitetas.

Vakarienė su 
Programų

Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėlioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
mažosiose svetainėse, 3188 So. Halą- 
sted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienė prasidės 8 vai. vakare. 
Po vakarienės šokiai.

įžanga $1.00.
Kviečia visus

KOMITETAS.
SLA “Jaunosios Birutės" metinė 

vakarienė bus sekmadieny, sausio 
13 d., Lietuvių Auditorijoj. Pradžia

M I7 v. v. Rus taipjau programas ir' 
šokiui. Visi kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

DEL PIKNIKU — kontraktuokite 
su “EIm Tree Grove”, 6543 Irving 
Park Boulevard prie užbaigos gatve- 
karių linijos, $25,000 šokiams pavili- 
jonas, kuknia, Bowling Alley. Visi: 
parankumai. Užvelzda

AI,BERT SCHREINER, 
6437 Newgard Avė. 

Phone Sheldrake 4105
------------ ----------- ----- -- 3P

Lietuvos Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERE A

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

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

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v nuo 2 iki 8 vak.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai. I

Grabo riai

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsvlvu- 
nijos lįgnnbu- 
čiuose Sąžinin
gai patarnauju 
visokiose Hgo- 
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
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

Phone ' Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
.Pintuvėse ir kokla-

■ ne reikale visuomet 
•st; sąžiningas ir ne- 
irungus todėl, kad ne 
urime išlaidų uŽlal- 

k vniui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuviu graboriuH 
ir balsainuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
Kokiem* reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui
1103 S. Halsted St.. 

Chicago. III.
1'®l victorv 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuviu Graboriu* Ir 

Balzamuoto jas

4314 W. 23rd PI- 
Chicago. UI.

Patarnaują laidotu
vėse kuopigiaiisiai 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin 
ti.Rnosevnlt 2515-2516

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Nvaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
tuo, skaudamą akių karštį, ditaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra, parodančia ma 

tinusias klaidas Spėriai# atyda at 
Kreipiama į mokykloj vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai Nedėlioj 
U) iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
t'hooc Bonlevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

»ra ipip dalikatnab sudėjimas, jog 
(taža dalis žmonių supranta apie jo- 
eikimą. Didelė daugybė ūkių sugi< 
imta pigiais it prastai pritaikintai 
Kiniais Bukite iaug atsargesni ki< 

im siūlo už dyką egzaminavimą, pus* 
ainos, arba pedleriai siūlo akiniu'- 
aikščiodami iŠ namų | namus Prak 
įkuaju ant akių, perleidžiau daugiau 

JO tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
■arktikos.

I*»i abejoji apie savo akis, eik pat
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.Phone Kenvvood 1752

PROGA
Prisirengkite prie geresnio darbo. 
Išmokite kirpimą ir dezaininima 
vyrų drabužių. Rašykit dėl smulk
menų ir padarykite pirmą žingsni 
j savo geresne ateiti. Pamokos 
vakarais Adresuoki!

GARMENT DESIGNING
Post Office Box 1802, Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai

4. L Davidonis, M. D.
1910 So Michigau Avė

Tel. Kenwood 5107 i
V a I e n d o s *

ouo 9 Ud 11 v«J ryte;
ouo 6 Iki 8 vai vakare 

«pari 4v«*ntadieoi*> ir ketvirtadienio

ĮvairiĮs Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

<ierai lietuviams žinomai pei l 
ui. kaipo patyręs gydytojas, cbirur 
UMs ir akušeris

Gydo stalgas ir chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaiky pagal naujau- 
siu* metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos, nuo 10—12 pietų ir 
aur ’ki 7'30 vai. vakar* 

Tel Canal 3110
Jeigu neatsišbuk*. tai lauk 

South Sho.* J232 »r Hancinlph KRO

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvaakee Avenue
Galando*• 12 ‘kl 2 ir 6 iki 8 P M 

Sei • •» vakare uždaryta 
Nedalioj npgai •utartį

A. MONTVTD. M. D. 
• 579 MI1waukt>« Avenue Rno» 209 

Kampa* North šve ir Hob*) St
V«l 1 iki 3 po pietų. H iki ® 

Tel. Brun*w1rli 4983
Namo telefoną* Brunavdck 0597 

t’ltruvloletinė Avie** Ir diathermie

Ofhu Ir Re* Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

.1464 South Halated Street
• >fiwo valandos nuo 1 iki 3 po piety 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Hm 320) South Wallac* Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

• »0:i W. «3rd St., SuiU 3.
Pro.p«-t I02H

Be* 2359 S. Le»vitt St., Canal 2330 
Viso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal nutarti

Re* 4660 South Arteaian Avenue 
Phone Pronpecl 6659 

Ofiso Tel Canat 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAI* IR CHIRURGĄ* 
<821 **«uth Haleted Street 

.aieago, 11)

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
144*2 South W este r u Avenue 

Tel. Lafajeitr 4146 
Valandos: 

ouo 9 iki 11 v. ryto 
nu 6 iki 9 vai vak.

'tiunt rt«.uievH... 4(jj
DR. V. A SIMKUS 

fc¥D¥TCM V* iii CHIRI i^GAr 
1343 So. Halsted St

VALANDOS 
<»i«. L iki 4 P M nuo 7 iki 9 P M 

\eHėlioj nu<> 10 iki I? 4 M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 South Aahland Avenue 
Telefoną* Boulevard 7820 

Reiu 6641 South Aibany Avenae 
Tei. Prospect 1930 

Vftianrin* 2-4. 6-8 Nedėlio) 10-1?

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Ynrds 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 8o. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicerų 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl Juokią «kią

DR. S. BIEŽIS
Phone ('.anai 6222

Gydytoja* ir Chirurgą* 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned 14—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood ava. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkS-
2205 Luke St.

Tel, Melrose
Park 797

Lietuvės Akušėrės
Phone Victoiy 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midvvife 
3252 South Halsted Street

Res.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

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

John Smetana, 0. D
OPTOMETRIST AS

k h perta* cynmo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt P’dg., kamp, 18 St. 2 aukšta* 

Pastebėkit mano iškabas
VtuMndos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 Va- 
• aro ' Nodėliomis nėra skirtų va 

Inndy Room 8.
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 vakare

Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas 
8421 So. Halsted St. 

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

^pkmadieniaifi nuo 10 Iki 12

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

Teleplione Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v,, 6 iki 9 v. v. 
Nedėliotais tikrai iki 12 vai. difeiiot

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė..
Chicago. III

Tel. Brun*wick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Miltvaukee Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniai* pagal susitarimą

<>fi«o Tei Vidur) 6898 
Rez Tel Drexel 9191 

DR. A. A ROTH
Ruaa* Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyrišką 

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

arti 81st Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak 
Nedaliomis Ir šventad. 10—12 dieną

PR. M J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Lnomta Street 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po pfet ir 7--9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912 

Res1di»nc»* T#»l Fnlrf»» 635?

Telephnne Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avęnue 

Ofiso valandos:
Nu» 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po jiiel
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

R m. Telephbpą Plaza

GVDO
Kriujo chroniška* 

slaptas ligas wry ir motrn 
flpnap žaizdas. Hera? rerta 

Dr. J. W. Beaiidetb 
VIRAU J ASHLAND STATE BANKU 

1800 So. Ashland Avė 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nub 7 iki 10 
Nedai)/*! n(io 2-30 Iki i-30 v pn nie 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisą*
4729 South Aehland Avė.. 2 lubo« 

Chicago. Illinoi* 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nu<> 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai pn pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v diena 

Phnne Midw»v 288(1

Advokatai

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 S U Šalie St.. Room 2061 
Tel. Randolph 1034 — Vai nuo 94

V (ikrirui s
3241 South Halsted St 

Te) Victory 0562 
7—9 vai vak. apart Panedėlin ii

Pėtnyčio*

JOHN B. BORDEN 
(Joną* Bagdžilinau Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Weat Adam>> St.. Room 21H 

Telephone Randolph 6727 
Vakarai* 2151 VV. 22nd Si nu«* 7-t 

Telephone Rooaevelt 9090 
V urną Telefoną? Republir 96m> 

~ A. A. SLAKIS 
advokatas 

<)fisas vidurmiestv jr 
Ruoni 1502

GHKAiiO TEMPU BLIU. 
77 Weat Waahington Street 

• or Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tai. Pullmaa 1950 Namy Tai. Pullmae 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otib Bldg. 

10 South La šalie Street
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2652 

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

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos- nu<> 9 ryto iki 4 po olėtų
Gyvenimo vieta 

1223 South Halsted St 
Tai. Boulevard 1310 

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

Medėllnnris nūn 9 Iki 12 rvto

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVTCK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

.ampus Bates and Cadillac Sauaro
alandos nuo 8:80 iki 5 vai. vakare.

Fanedfiliąis ir Pėtnyčiopūa 
iltį 7SU <a) Sakale ,
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Mokyklos
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBO8 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me 

Amerikos Lietuvių Mokykloje _ A______ 11 > —* > _ į

Ateikite įsirašyti šiandien it 1

tus. j
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moks Į 
lūs. / “ ? ‘
jums padėsime įsigyti abelną moks 
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite 
kai busite abelnai ir visose mokslo ' 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI “soft drinks” par
lor. Priežastis pardavimo — turiu ki
tą bizni. Galima pirkti ir pusę biznio. 
Stanley Gavvcus, 5548 So. State St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Ebcale For bale
Namai-žemč Pardavimui

Reai Estatc For Sale
Namai-žemč Pardavimui

li!
MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci 
jų šauk arba rašyk INTERNATIONA! 
BARBEI? COLI.EGE, 672 W. Madiaor.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miledi a neous
įvairus

Gintarai
Gintarai 

Iš Pat—
Palangos

Kalėdos jau čia pat — pirklio- 
Kalėdų prezentai jau >aikas. Pa
muš galite gauti gražių-gražiausių 
gintarinių karolių įvairiausių r;x;. 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntin 
tik ką aplaikėm iš PAl^ANGOS - 
greitu laiku gausime dar daugiai. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuviui- 
— vyrus ir moteris atsilankyti pa> 
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

LSusines& dervice
Biznio Patarnavimas

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
lolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė,, nuo guodžio 1 iki 6 d.

INTERNATIONAL V^orth, Stlcknev, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kai

BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

dorgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į Ii 

valandas
išlygos bus iums naudingus 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,’

3335 So. linlsted St

tusų

MES darome 1, 2 it 3 morgičius 
.'ighteen Bond & Morgage Co. 

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

Automobiles
BUICK Master Six Sedan. Aš esu 

priverstas paaukoti mano vėliausio 
modelio karą, vartotą mažai per 
mane ir važiuotas per mane 9000 

■ mylių. 4 ratų stabdžiai, balloon ta- 
nišli? i iern*, maliava gera. Motoras geriau- 

oIaIFiJa t blH’OU Iz D t t \ liuli.šiame stovyje ir karas yra kaip lian
as. Kainavo man virš $2000 trum

pas laikas atgal. Man reikalingi pi
nigai, parduosiu tik už $350. Na
muose visą dieną nedėlioj.

fcur Kent
IŠSIRENDUOJA 2 kambariai, ga- 

•u apšildomi, gasa$ ir elektra $15.00. 
Burdingieriams $10 i mėnesi, 4016 S. 
Artesian Avė.

PARDAVIMUI grosernč — lietu
vių ir lenku kolonijoj. Nuo senai iš
dirbtas biznis. 3389 S. Morgan St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų įs
taiga. Senai išdirbta vieta; turi būt 
parduota greitu laiku. 270Ž W. 47th 
St.

GENERALIS KONH R AKTORIUS 
RF\L ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

vhone Repv blic 7869

n

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui, 3953 W. Polk St. Tel 
Kedzie 0202.

REIKALINGA moteris skirstyti 
skudurus, 1463 Blue Island Avė

REIKALINGA mergaitė prižiūrė
jimui kūdikio 3 metų senumo. H. 
Berg, 3738 W. 15th St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo kūdikio 2 metų 
4928 S. Tripp Avė. Tel. Virginia 0843

PARSIDUODA bučernė ir fruktų 
krautuvė greta National Tea Storo, 
savaitinės įplaukos $550, lietuvių 
apielinkčj, Cicero. šauk savininką 
Benvyn 5050 J.

PARDAVIMUI valgykla, sena iš
dirbta vieta, arti did " 
3634 Painei 1 Avė.

dirbtuvių.

Kjek verta žemė, kurios 
akras neša $1,000?

Mes turime žemę, kur vasarą yra 
apskritus metus. Jus galite išau
ginti viename akre daugelį tonų ko
pūstų; 14 derlių alfalfa, asparagų. 
kuriuos reikia plauti kasdie; citrinų 
sodnai, apelsinos ir grapc fruit, ku
rie duoda dideli pelną. Mes galime 
{rodyti šį musų pareiškimą.

Mos parduosime, ar mainysime 
ant jusu loto ar namo. Gaukite nuo 
mus žinias, nežiūrint ar jus pirkaite, 
ar ne. Tie žmonės, kurie nupirko, 
yra laimingi ir turtingai gyvena.

Atsišaukite, ar rašykite

Kučinskas, F.J.McGrath 
6855 S. State St. 
Telefonas Vincennes 1755

PASEKMINGI PIRKI
NIAI PELNO AUGI
MUI NEAPRUBE- 
ŽIUOTA PROGA BIZ
NIERIAMS

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bungalovvs, farmos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba išmainom.

. WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūra

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis yra išdirbtas, didelės 
Įplaukos. Galite nupirkti pigiai. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą, lysas 
galima gauti ant ilgų motų. Lietu- 

i viu kolionija.
PETRAS VAIČIŪNAS,

. 1800 So. Peoria

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
narduosiu visą bizni arba pusė. Biz
nis geras ir neša pelną, bet vienai 
oersunku varyti biznis.

10744 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA Chili Tarlor gera 
vieta, 2528 So. Kedzie Avė.--------- ;----------- -----------—,----

PARDAVIMUI saldainių ir už
kandžių vieta, geriausia vieta pieti
nėj dalyje miesto. Daro gera biznį 
arti mokyklos, turiu parduot greitai. 
Šauk Mr. Mason, Central 8270.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
gera vieta patyrusiam žmogui. Atsi
šauk i t. 3955 Archer Avė.

Keai Estą te For Sale
V-tmui-ŽemJ Pardavimui

VIDURŽIEMIO
BARGENAI

PARDAVIMUI ar mainymui 4 fl. 
po 4 kamb., šiitu vandeniu apšildo
mi. Aržuolo užbaigimas. Visi ifiren- 
duoti, 8 karų garažas. Tikras barge
nas, 5650 Henderson. Tel. Avė. 4741.Mainysiu greitai savo biznio 

namą 2 aukštų muro, 2 štorai, 
1 flatas 6 kambarių, basemen- 
tas, štimu apšildomas, 2 karų 
mūrinis garažas, 6551 Cotage 
Grove Avė., arti Tivoli teatro, 
žemė viena verta daugiau $1000 
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, 
150X152 p. dydžio, aukšta vie
ta su dideliu mišku, ant 87-to 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose^ Atvažiuokit pa
matyti, o persitikrinsit.

MUSŲ trotas, jūsų pelnas ant 
šitos muro krautuves, su pilnu 
cementuotu beismentu, furnasu 
apšildoma, 2 karų muro gara
žas, ant 63-čios, arti Kedzie avė. 
Caina tik $17,500, su $5000 
mokėjimo.

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką* bungalow, furna
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na
mą, 3519 W. 38 PI. tel.Belmont 3738

...... . ' ----- --------
2 FLATAI

6806 So. Rockwell St., arti lietu
vių bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 
bulvarų, parkų, toks pat budinkas 
nori $2,000 toj apielinkčj. Di- 
džmufiias bargenas — nebus ilgai 
pigus — 5 po 5 kambarius, visi 
aržuolo užbaigimai, kieto medžio 
padlagos, garų apšildomas, 30 pė
dų lotas, gatvė ištaisyta, 3 metų 
senumo, savininkas turi parduot. 
Pirk dabar, jus galėsite/ parduot su 
pelnu pavasario laiku.
MR. SORENSON, 3211 W. 63rd St.

NAUJI METAI, NAU
JI BARGENAI

Nesutikimas partneristėj, verčia 
skubiai parduti už teisingą pasiuliji- 
mą pilnai įrengtą “Bakery Shop” su 
kampiniu muro namu. Biznis išdirb
tas per ilgus metus ir randasi geroj 
vietoj, — Chicagoje. Kaina tik 
$18,000. Taipgi priimsime j mainus 
jūsų namą arba lotus.

4 flatų muro namas, 2 po 6 ir 2 po
5 kamb., pečiais apšildomas. Ran
dasi arti Western ir Milvvaukee Avė. 
Kaina tik $18,000. Jmokėt $3500. 
Taipgi mainysime i 4 flatų namą 
“South Side”.

2 flatų muro namas, garu apšildo
mas ir visi paranku mai. Randas 
Auburn Park apielinkčj. Mainysime i
6 arba 8 flatų modernišką namą.

Biznio lotas 25x125. Randasi ant. 
59 gatvės arti Western Avė . Taip 
gi ant šio loto yra 2 karų garažas 
Kaina tik $5000. Jmoket $2000.

8 flatų naujas moderniškas “Court” 
namas, elektrikinės ledaunės, tilo sie
nos prausinūse ir kiti vėliausios ma
dos įrengimai. Namas randasi arti 
Marųuette Parko, ir visi flatai iš- 
renduoti. Kontraktorius priverstas 
skubiai parduoti arba mainis į tams 
stų seną namą.

Taipgi turime kalinta gerų barge- 
nų ir mainu, kurių Čia negarsiname.' 
Del platesnių žinių apie šiuos ir ki-

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, po 6 ir 6 kambarius, su 2-jų ka
ru garažu, parduosiu pigiai arba 

; mainysiu ant bučemės ar grosemės, 
i namas randasi Brighton Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatu namas po 
! 4 ir 5 kambarius, su garažu, namo 
kaina $5500, mainysiu ant automo
bilio ar lotu, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO apinaujis 6-ių flatu 
muro namas po 4 kambarius, "namo 

; kaina, $17 500 už cash, arba mainy
siu ant bizniavo namo su bizniu, na

mas gali būt Gary, Ind„ arba ki
tuose miestuose, arba farmos, nepai- 

j sant valstijos.
IŠSIMAINO puikus bizniavas mu

ro namas ant Archer A ve., narduo- 
s:u nig’ai arba mainvsiu, ant 2-jii 
flatų namo, ar bungalow nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, 4 flatai ir štoras, 2-jų karų 
puikus garažas, karštu vandeniu Šil
domas, namo kaina $27,000, mainy- 

Į siu ant privatiŠko namo, nuo 2-jų 
flatų iki 18 flatų, kas turit toki na
mą atsišaukit greitai, namas randa
si ant Archer Avė., netoli teatro.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
j muro namas, 2 štorai ir 7 flatai, 2-jų 
; jr extra lotas, namo
kaina $55,000, už cash arba mainy
siu ant didelio namo, farmos, dry 
goods štoro, hardware storo, furni- 

' ture štoro. garažą priimsiu kaipo pir
ma imokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai lo
tai ant Archer Avė., tinkami dėl ga- 

1 solino stoties arba roadhauses, mai
nysi® ant didelio namo ar bungalow, 

j Su virš minėtais bargenais atsišau
ki! pas

; F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

Republic 8899
TIKRAS bargenas, parsiduoda 

minkštų gėrimų užeiga, labai pigiai, 
nes atidarau kita biznį. Pasinaudo
kite šita proga, 4960 Princeton Avė., 
Tel. Boulevard 7018.

RE1 KALINGA DARBININKIŲ 
Kambarių užiurėtojų — $65 į mėn. 
Patarnautojų — $15 į savaitę 
Merginos j laundrę - 
Sudynų mazgotoja —- 
Merginos dėl fabriko 

į savaitę.
Page’bininkūs kuknioj — $17 į sav.— —.... sav
Merginos dėl ofiso darbo — $16 į 

savaitę.
Merginos <ld įstaigos — $50 į mčn. 

Kambarys ir valgis, 
Daugybe kitų užsiėmimų laukia 
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4191 S. Halsted St., 2-ros lubos 

Kampas 42-os gatvės

$18 j savaitę 
$16 j savaitę 
darbo — $16

IŠSIRENDUOJA po 5 Merginos namų darbuiFLATAI 
kambarius pečium apšildomi, antras 
Toras iš fronto elektra ir vana, ren- 

$30.00 į mėnesi.
3308 So. Union Avė. 

Raktas ant pirmo floro iš 
užpakalio.

Tel. Boulevard 0611

PARDUODU “eleetrie shoe shop”, 
taipgi sykiu yra ir “shoe shinin” ir 
skrybėlių čystinimo {taisai. Parduo
siu už $250. Biznis geras. 554 W. 
31 St.

da

i BRIGHTON PARK. štoras ant I 
j rendos, prie pal lietuviškos bažny- ;
I čios, Jcarštu vandeniu apšildomas 
; ir trys kambariai pagyvenimui, rcn- 
, da pigi, tinka visokiam bizniui. 
, 1136 So. Fairl’lcld Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI “Soft Drinks” par- . -
lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną I tus bargenus malonėkite kreiptis j 
arba kita. Taipgi galiu mainyti. Tin- muf?U ištaigą kasdien arba nedėlio-
kami įrengimai, biznis p.eras. 

ij .< ,
Mrs. Olga Adomaitis, 

. 3225 S. Halsted St.
3738 S. Halsted St.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruejam. Užlaikom ' 
malevų, popiera, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261
J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.

MEb darome pirmos klesos kar i 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503.

RENDON 5 didelių kambarin fla- 
i las. šviesus ir .visais patogumais. 1 
j 1520 S. Lowe avė.

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas .............■.. $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60
$25

PARSIDUODA saldainių krautuvei 
ir lengvo groserio. Parduosiu pi-į 
giai, 634 W. 18 St., Tel. Canal 2043.1 _

mis.

K. J. MAPKĘ & CO 
(MAČIUKAS) 

2436 W. 59th St.
(kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140

Naujas mūrinis namas, 2 auk
štų, štoras 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 Marquette Manor apie- 
linkėj. Parduosiu už $19,500. 
Priimsiu į mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farmą.

Kreipkitės
7731 So. Lincoln St.

Furnished Rooms
Wilton karpetas ............... $17.00
Breakfast setas .................. $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomisRENDAI ruimas, gana šviesus iri 
tinkamas dėl vieno arba dviejų vai-Į 
'cinų. Yra maudynė, taipgi galima} KAS TURI ant pardavimo saliuno 
naudotis ir virtuve, 827 W. 34 PI., barus ? arba mainvti ant ■—n—x~ .__  1..1__ l'ibZnrni k’rninlz ihV I 091.1

PARDUODU arba mainau 100 
karų, garadžių art L’tų, namo, 
arba farmos, garadžius randasi 
labai geroj vietoj, labai pigiai.

Atsišaukite

PARDABIMUI 2 flatų medi
nis namas, cementiniu pamatu 
ant kampinio loto. $6,100, 
keti $1,500.

Kreipkitės

įmo

Mainysiu ant gero vartoto au
tomobilio savo didelį 75x180 pė
du didžio rezidencijos kampini 
lotą su dideliais medžiais, aukš
ta ir sveiką vieta gyvenimui. 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.

2-ros lubos
6635 So. Troy St.

l-mos lubos, užpakalis.
barus? arba mainvti ant grosemės 
i'ikčerin. Kreipkitės, 3214 Lime St.

GERIAUSIA vicH pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisus. American Stovi 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634
PIGIA L UŽ VISA DARBĄ" 

CONSUMEBS bingų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies. 
bile kada ir bile kur. b} Kai apskail- 
liavimas Mes atlupame geriausi 
darbą mieate Ktdzi.- 5111

RENDAI kambarys merginoms ar
ia vyrai.k . vra vana, prie i 
šeimynos, 2 .' ihos, 4235 S. Maple- 
zood Avė.

PARDAVIMUI gražus fomičiai, 
daržovės, anglys. Kas dar neturit 
forničių, gausit šiltus namus. Ma- 

galima nedčlioj ar subatoj po 
pietų. 2351 S. Oakley avė. 3 fronte.

mažos *®r.nI2*YMfanU. tyt* #al1

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Financial
Finansai-Paskolom

RJCNDON didelis ir Šviesus, apšil- 
lomas kamb., dėl inteligentiško vai-1 
cino, prie mažos šeimynos. Taipj^i 
•ra garažas ant vietos kam reika
lingas.

Kreipkitės,
5714 So. Rockwell St. 

Tel. Prospect 6920

LIETUVIU RADIO DihBTUVfi
Lšdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
■ adio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J 
Flectrical and Radio Engineerjnp 
Laboratories. Ine. 6819 S Western 
\ve.. Chicago. III Hemlock 9149

Wm. GRITENAS 
3241 So. Halsted St. 

Victory 5065

4155 Archer Avė.

w

PARDUOSIU PIGIAI 1

PARDUOSIU gražų 6 kambarių 
bungalow, garažas, Seklyčios kam
barys ir valgomasis, kambariai iš
kloti karpetais. Verta $10,500, ati
duosiu už $8,900. 6415 S. Washtenaw 
Avė. Prospect 3994.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

KAMBARYS apšldytas rendon vie
nam ar dviem vaikinam, su ar be 
va’gio. 4208 S. Maplewood avė. 2 
lubos.

PARSIDUODA grojiklis Kimball 
pianas už pusdykį. Priežastį patir- 
sit ant vietos. 4120 So. Francisco 
avė.

PASIRENDUOJA ruimas su val
giu arba be valgio dėl vyro. 3247 
So. Union Avė.

Radios

MEAT MARKET IR GROCERY
Vienuolyno apielinkėje parsiduoda 

už teisinga pasiūlymą. Savininkas 
turi važiuoti i ligoninę ant sunkios 
operacijos. Mainysime į mažą lotą 
arba bungalow vienuolyno apielinkė
je.’

Atsišaukite *
6953 So. Westem Avė.

Heinlock 5599

PARSIDUODA 3 flatų medinis 
namas su beizmentu, vienas 6, kitas 
4 ir 8 kambarių. Narnąs yra geram 
stovyje. s /

Kaina $5,500,
ANTANAS POŠKA 

1902 So. Union Avė., 
Savininkas ant antrų lubų

10 flatų kapinis muro namas po 4 
kamb., sienose lovos visuose flatuose, 
aržuolo trimuotas, pečiais šildomas. 
Lotas 70x125, blokas nuo Ashland 
Avė. ir 58 gat. Rendu į metus p‘a- 
’eina $4500. Kaina $37,500. Cash 
pagal susitarimą. Mainysiu j bunga- ■ 
!ow arba mažesnį namą.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI bizniavas lotas. Mai
nysiu ant automobilio ar mažo na
mo. AtsjŠaukit. F. Gugis, 5857 So. 
Kedzie Avė.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 
grosarnė, labai geroj vietoj, senei iš
dirbtas biznis. Parduosiu labai pi
giai, nes nesutinku su partneriu. 
5346 S. Wentworth Avė. 5

ANT T0WN OF LAKE
4682 So. Hermitage Avė.

namu ant vieno loto, 2 flatai po 
ruimus ir 2 po 4 ruimus.
Parduosiu pigiai dėl nesveikatos.
Savininkas užpakaliniam name ant 

antrų lubų.

2

o‘/2'/< u nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos.* 
Tiktai 4^ komiso ant 2-rų 
inorgičių paskolos. Mes sko-1 
linam privačiai pinigus i 
Greitas ir patikėtinas p-i 
tarnavimas.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno vyro — su valgiu arba be 
valgio. 843 W. 34 St.

Personai
Almenu lešk

HELBERG BROS.
Room 607

PAJIEŠKAU vaikino apsivedimui, 
nuo 25 metų iki 30 metų senumo. 
Turi būt prisilaikantis nrie pinigu, 
gražios išžiuros, mekanikas — biz- 
nerius arba taip turintis gerą dar
bą.

Rašykit

KALAKUTAS DOVANAI
Su pirkimu najju 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. Slst St. 
Tel. Victory 9818

ANT PARDAVIMO kampinis ken- 
džių ir cigarų štoras. graži vieta, ge- 
rrts biznis, vertas tris svk tiek kiek 
prašom. Parduosiu pigiai, jeigu 
greit pirks. Du ruimai dideli 
pragvvenimo, fornas šildoma.

Atsišaukite
1846 Canalport Avė.

ant

PARDAVIMUI hinch ruimis, be 
ipmo, 5 kambarių flatas, 8 karų 
f garažas, renda nebrangi. 3 metų 
ysas. šauk Ganai 2206.

, PARDAVIMUI 7 kambarių 
medine bungalow, cementiniu 
pamatu, pilno didumo beismen- 
tas. Bargenas už $5,700. Jmo 
keti $1,000.

192 N. Clark St
Naujienos, 
Box 1052

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų, išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
lengvi išmokėjimai. 
Shop, 1025 Leland.

PARSIDUODA krypučių šapa. Lie
tuvių apgyventa vieta. 2735 W. 
43rd St. •

Kreipkitės

BRIGHTON PARK
Naujas mūrinis namas, štoras iri 

penki kambariai gyvenimui užpakaly 
(8 miegamieji kambariai) su beis- 
inentu. Labai gera vieta dėl groser- 
nės, ar minkštų gėrimų užeigos. 
Randasi 4540 So. Western Avė. 
$2,000 jnV’kėti, ar priimsiu mainui 
lotą.

Specialis bargenns.
Dviejų aukštų naujas mūrinis na- 

w,r,« Qnn pariar. (ju keturių kamba
rių flatai. Cash reikia $2,000.

Specialis bargenas ............... $9,500

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th St.

Pardavimai išsigelbėji
mui nuo. licitacijos

DIDELI BARGENAI
BRIGHTON PARKE

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 padė
liais vaisiams ir anglims.

Uždaryti porčiai su francu- 
ziškais langais.

Sieteliai dėl visų langų

Gatvė ir elė ištaisytos.

Vigons Radio 
Ardmore 3873.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

4155 Archer Avė. >• 1 flatas išrenduotas.

PASKOLINSIM nuo $50 ild $800 
už 2*^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komiėino.

S. OSGOOD, 
2281 "West Di vieton St. "upstair®" 

Tel. Armitage 1)99

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

DIRBANČIŲ kitur siuvėjų atidai. 
Reikalinga patyrusių daug siuvėjų 
nrie kriauč’u siuvyklos vvriškų dra
bužių. Atsišaukit pažymėdami kokį 
<’a' W dirbat.

Naičiienos, 
Box 1053 arba

Telefonas Republic 10091

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar pr’siusk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mai, labai prieinamas, šauk Webster 
78:p. 
■ u ■. „ ——u .

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

REIKALINGAS virėjas, kuris tu
ri patyrimo dirbti naktimis. 1947 
So. Halsted St.

S A FE—didelė, stipri, plienini sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pf 
giai

Matyki t
“NAUJIENOSE,”

California
BOULDER CANYON DAM 

ŽEMĖ, ŽEMĖ, ŽEMĖ 
Galimvbės pagimdė sensacinga susi- 
domėlima visomis pietinės Californi- 
jos žemėmis; mes pasiūlome žemes 
už pigiau, negu kainuotų “homeste- 
ad”, bile kokio d’dumo. 8 mylios nuo 
Coachella miestelio, ir 64 m. nuo Co- 
lorado unės. Proga kaip mažam, 
taip h* dideliam investoriui pirkti 
prieš įsisiūbavimą.
$25 nup’rks 5 akr. $50 nupirks 10 ak. 
100 Tir.pirks 20 ak. 500 nupirks 100 a.

<5.000 nupirks 1 000 akrų.
Geras "title”; nebus jokių kitų kaštų 
Del nemokamo žemlapio ir platesnių 
žinių rašykite Charles E. Simona, 6601 
McCoimik Bld., Chicago, III.

PARDUODU gerą bizniavą namą 
arba priimsiu į mainus biznio lotą 
ar mažą namą. Savininkas tam pa
čiam hatne, 2 fl. F. 5840 S.' Kedzie 
avė. Tel. Prospect 7196?

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio namą, kampas, štoras ir 5 kam
bariai; imsiu bungalovv, 2 ar 3 
flatus, lotus, cottagc ar automobi
lį. 3432 So. Morgan St.

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

Kreipkitės

4155 Archer Avė.

PRANEŠIMAS. Kas turite šešių 
kambarių bungalovv, o aplinkybių 
verčiami norėtumėt mainyti ant 

12-jų flatų namo, pečiais šildomo. 
Atsišaukit telefonu Republic 7129.

MAINYSIU savo bizni, nameli 2 
fialų ar 3 flatų ant farmos, lotų, 
biznio ar kitos nejudinamos nuosa
vybės, 2081 W. 35 St., Telefonas 
Lafayette 0909.

Už tikrą paaukojimo kainą.

Tik su $1,000 įmokėjimu.

BUILDERS INVESTMENT CO.
Midland National Bank name, 
Archer Avė. prie Sacramento

r-”........ r ■ ---------

1 PARSIDUODA ar išsimaino, arba 
pasirandavoja, VVest Pulhnane 6 
kambarių naujas ant 30 uė<lu kano
ninio loto bvngalow, furnace šiluma,
1 mainus galiu priimti Chicagos nra- 
nert" nebrangią bungalow ar kad ir
2 flatu narna. Talnnat parsiduoda
•»n1 ri mori^’či:'’ $5600. pr’vtiški. 
Kreipkitės M. Kasparaitis, 5022 So. 
Western Avė. Tel. Republic 4115. •>




