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laikui sustabdyta jie nunmsia
Keletas diktatoriaus Stalino 

priešininkų nubausti pašalini
mu iš atsakom i ngų vietų

MASKVA, sausio 18. - Cent- 
raliirame komunistų partijos* ko
mitete tarp “kairiųjų” ir “de
šiniųjų” elementų įvyko kom
promisas, kuris gal kuriam lai
kui sustabdys karštus ginčus, 
kurie iki šiol ėjo tarp partijos 
lyderių dėl politinės ir ekonomi
nės sovietų politikos.

Praneša, kad diktatorius Sta
linas su savo rėmėjais nul>audė 
nuo šešių iki dešimt/aukštų so
vietų valdininku. Nikalojus 
Bucharinas tapo laikinai paša
lintas iš aktingo “Pravdos”, ofi- 
cialio komunistų partijos orga
no, redaktoriaus darbo. Vyriau
siu redaktorium jis pasilieka 
tik vardu.

Vienintelio vakarinio laikraš
čio Maskvoje redaktorium pa
skirtas Stalino rėmėjas. Finan
sų komisaro jaidėjėjas Frum- 
kin, vienas dešiniųjų vadų, pa
šalintas iš aktingo darbo. Ugla- 
ndvas ir Kotovas, kompartijos 
Maskvos komiletos pirmas ir 
antras sekretoriai, buvo priver
kti rezignuoti. Abiem jiem duo
tos menkesnės vietos.<

Dešinieji elementai, kurie 
mano, kad sąlygos reikalauto 
reikalaujančios, idant leninistų 
doktrinos butų modifikuolos, 
savo kovą pradėjo poJitlniaAie 
biure, aukščiausioje sovietų val
džios įstaigoje. Praeitų metų lie
pos mėnesį jie dagi buvo paėmę 
viršų, bet vėliau Stalinas vėl lai
mėjo daugumą, kai viename 
svarbiame mitinge buvo disku- 
suojamas kovos su ūkininkais 
dėl duonos klausimas.

Pelitinio biuro priimtas pro
gramas, de| kurio centraliniamc 
kompartijos komitete per aš-1 
tuonias dienas ėjo aitrus ginčai, 1 
galų gale buvo to komiteto pa 
tvirtintas.

MEKSIKOS MIESTAS, sausio' 
18. • Pusiau oficialiai praneša,! 
kad vyriausybė netrukus pasiū
lysianti amnestiją visiems kata-į 
likų kunigams, kurie dabar su • 
ginklu rankoj kelia maištą prieš' 
valdžią, l ai busiąs pirmas žing
snis ginčui tarp valstybės ir ka
talikų bažnyčios išlyginti.

Gauta pranešimų, kad kuni
gas Santa Ana, kuris per dve
jus metus vadovavo maištinin
kų bandoms Jalisco, Colimos, 
Miehoacano, Durango ir Gua
nai ua to valstijose, ir kuris nuo
latos buvo federalinės kariuo
menės gaudomas, dabar pasida
vė. Du kiti kunigai, maišlinin-į 
kų vadai Jalisco valstijoje, taip
jau pasidavė.

Antisemitų byla
Arba ką sovietijos darbininkai 

žino apie sava vadus

MASKVA, sausio 18. — Min
ske prasidėjo byla dėl antisemi
tizmo. Kaltinamų yra keletas 
stiklo fabriko darbininkų, suko 
neveikusių vieną moteriškę dėl 
to, kad ji yra žydė.

fojė byloj pasirodė, kiek so
vietijos darbininkai “susipratę” 
ir ką jie žino apie savo komu* 
nistinę tvarką. Vienas kaltina
mųjų, paklaustas, kas buvo Le
ninas, atsakė:

“Nežinau. Kai buvau raudo
nojoj armijoj, girdėjau, kad 
Leninas esąs darbininkų vadas.”

Paklaustas, kas sovietijoje 
naudojasi didesnėmis privilegi
jomis: darbininkas, ar buržujus, 
jis atsakė, kad čia, girdi, nė 
kokio skirtumo nesą.

“Kas yra darbininkų sąjun
ga,” jo paklausia.

“Tai tokia vieta, kur mes 
kas mėnuo turime mokėti mo
kesnius,” atsakė kaltinamasis.

Iš negyvos motinos išė
mė sveiką gy vą kūdikį

Chicago, III., šeštadienis, Sausio-January 19 d., 1929

lAtlanltc an<t Pacific Photo)

Taip atrodė Chicagos Foreman National banko trobesys sausio 13 d., kuomet ten įvyko 
gaisras. Gaisras palietė tik viršutinę trobesio dalį.

Suėmė laivo kapito 
ną dėl imigrantų 

šmugeliavimo

Banditai apkraustė gra-} Morgan ir Young pa 
žnų krautuvę, pasiėmę 

$200,000 grobio skirti reparacijų 
ekspertais

NEW Y(m*t\AS, sausio 18.
Penki gražiai apsitaisę “gentle- 
menai”, palikę .savo puikų au
tomobilį ties durimis, įėjo į vie
ną brangiausių Ne\v Yorko gra
znų krautuvę Park Avenue neva 
briliantų pirkti. .Jie buvo toki 
gentlemenai, kad niekas negalė
jo jų įtarti. “Gentlemenai” ta
čiau pavartę brangmenas ir pa- 

imigrantus drus- sidereję, staiga išsitraukė re- 
Laivui atplau- veiverius. Įsakę krautuvės tar- 
1. - - — _ k A ! I a a a « • ■ • f a •

BRUNSWICK, Ga., sausio 18. 
Vyriausybė areštayd čia Portu- 
gaJ i jos- Amerikos škunerio Fan
nie B. Atwood kapitoną J. Lu- 
cia Souzą, kaltinamą dėl šmu- 
geliavimo į Jungtines Valsty
bes imigrantų, daugiausiai por
tugalų ir ispanų.

Susekta, kad škunerio kapito
nas slftpdąvo 
kos kroviniuose. I
kus į kurį Amerikos- uostą, lie' nautojams ir klientams laikytis 
imigrantai būdavo išleidžiami' rainiai, jie susižėrė, iš vitrinų 
krantai) kaip laivo darbininkai.1 graznų, vertės, kaip apskaičiuo- 

Kapitonas Souza imdavęs iš ja< u>. 200 tūkstančių dolerių, 
tokiu budu (šmugeliuojamų imi- s^0 į sav0 automobilį ir dingo.

Prie ko veda prohibi- ■’1'a"'y nu0 iki 1,0110 ,lllle’! ___,
ei jos fanatizmas “.z-?’ - . . Mirė dėl mokslo ir

-------  Hoover išvyks menesiui ... v . ■ »
i Floridą I kitų žmonių labo

WASIHNGT()NiAS, sausio 18. 
— Sir Esme Ho\vard, britų am
basadorius, pranešė valstybės 
departamentui, kad aliantų ir 
Vokietijos diplomatiniai atsto
vai Washingtone išrinko ()\ven 
D. Youngą ir J. P. Morganą 
kaip neoficialius Jungtinių Val
stybių reprezentantus ekspertų 
komisijoje, kuri turės pt-rziure- 
ti Daweso planą ir galutinai nu
statyti Vokietijos reparacijų su
ma.

Bostcnietis Thomas Nelson 
Perkins išrinktas pavaduotoju.

Ethel Barrymore, akto
rė, turi sumokėti 

$10,000 taksų
NASHVILLE, Tenn., sausio

STEliBENVILLE, Ohio, sau-: 18. __ w. C. T. U. (krikščionių 
šio 18. - Vakar j vietos ligoni- moterų blaivybės sąjungos) kon- 
nę buvo atgabenta jauna mo- vencijoje tos sąjungos Davidso- 
teriškė, Mrs. Zenzaline Diana- no kauntės skyriaus pirmininkė, 'piczi(lentas Herbert Hoover at- re Dr. Jcseph Goldiberger, visuo- 
more, 22 metų amžiaus. Ji buvo Mrs. E. P. Blair, davė savo sky- einantį pirmadienį išvyks į Flo- menės sveikatos tarnybos chi- 
mirtinai pašauta savo uošvio, rįaus nariams jsjakymą 
Franko Dianamore, kuris be sa-j kiekviena jų butų uoli prohibi- 
vo marčios dar mirtinai pašovė • cij(KS darbininkė: kiekviena, su
gavo žmoną ir paskui pats nusi- uodus kurio asmens degtine -at
šovė.

Ligoninėj pasirėdė, kad jau- muose 
na moteriškė buvo nėščia ir ne- kad praneštų prohibicijos vy- 
trukus turėjo -gimdyti kūdikį.! 
Kai po valandos ji ligoninėj mi
rė, gydytojai tiu jaus |>aguldė 
ją ant operuojamo stalo ir pada
rė operaciją. Kūdikis buvo iš
imtas gyvas ir sveikas, ir dak
tarai sako, kad jis gyvens.

WASH'1NGTONAS, sausio 18.' VVASIUNGTONAS, sausio 18. 
įslinktas Jungtinių Valstijų Laivyno ligoninėj vakar mi-

n ikad ridą, kur jis mano visą mėnesi rurgas. Savo tirinėjimais jis 
praleisti saloj netoli nuo Miami yra daug nusipelnęs medicinos 

Beach. srity ir pasižymėjo ypačiai ko-

siduodantį kvapą gatvėje, na- 
ar tramvajuje, tuojau

•ORH
Cliicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uotą ir šalčiau; 
vidutiniai, daugiausia žiemių va
karų vėjai.

Sekmadienį nenusistojęs oras 
ir šalta.

riausybei, nes, girdi, ‘‘kas geria 
degtinę, tas yra blogesnis ir už 
butlegerį.”

Be šito bendro visoms įsaky
mo, pirmininkė paskyrė dar 1(K) 
tam tikrų “vigilančių”, kurios 
turės šnipinėti, kas geria ar lai
ko namie degtinės.

Prieš šitokį kauntės organiza
cijos pirmininkės įsakymą betgi 
užprotestavo valstijos W. C. T. 
U. pirmininkė, Mrs. Clements. 
Pastaroji pareiškė, kad ponia 
Blair jau per daug toli nuėjus 
savo prohibiciniu uolumu.

Jugoslavų sargybiniai 
nušovė tris bulgarus

voje su pelagra.
Tyrinėdamas ligas ir dary

damas eksperimentus pats ant 
... v v.. onn !savęs, Dr. Goldberger pagaliau 4 tarnautojai užmušti, .100 paša- x. .. »• • ,žieriu sužeisti gavo nežinomą 11M panašiu į pe-

i lagrą, nuo kurios geriausi moks- 
.1 liniukai daktarai nepajėgė su- 

rasti vaisto. Jis buvo gimęs 
Austrijoj 1874 metais.

Traukinių nelaimė

PHI LA DELPHI A, Pa., sausio 
18. — Netoli nuo Aberdeen, Md.,1 
susikūlė du pasažieriniai ir vie
nas prekių traukiniai. Nelaimė
je keturi traukinių tarnautojai 
buvo užmušti, penktas pa vėjin
gai, tur būt mirtinai, sužeistas. 
Apie trys šimtai pasažierių taip
jau buvo lengviau ir sunkiau į 
sužeisti, bet nė vienas ne 
j ingai.

Katastrofa įvyko vakar 
kare per tirštą miglą.

Tornado Illinois

pa v cy

pu va-

šeši asmens užmušti; 20 moki
nių sužeisti mokyklai sugriu
vus

EVANSVLLLE, Ind., saus. 18.
Per tornadą, 'kuris praėjo* 1 I vi IV III 1 o cik J Ij

PAS- ruožu nuo Cape Giraudau, Mo.
per Illinois pietinę dalį iki Fort 
Brancb, Ind., buvo, kiek žino- 

BLOOMINCTON, III., sausio ma, užmušti šeši asmens, dau-

NUCOVfi SAVO ŽMONĄ, 
KUI PATS NUSIŽUDĖ

SOFUA, Bulgarija, sausio 18. 18. — Bert Izzard, 12 metų am- ■ ginusiai mokyklų vaikai. Mau- 
T a • ' ti iiA III I/TP11 Q Hile Cll C1 1*1 AVA
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grama praneša, kad sienoje tįee kuri buvo su juo pasimetus ir j kyklą ir apie dvidešimt moki-
Vakar temperatūra įvairavo _ Laikraščio Zora gauta tele-^iaus, nušovė čia savo žmoną,'nie, UI, tornadas sugriovė mo- 

tarp 33° ir 35° F. ; .................................... 11 ” ’ ’ A ’
šiandie saulė teka 7:14, lei- Radomiru Juogslavijos sargybos1 gyveno pas savo seserį, paskui, 1ŪU buvo sužeisti.

džiasi 4:47. Mėnuo leidžiasi 1:52 * ’ ’ *
ryto.

kareiviai nušovė tris bulgarus, tuo pačiu revolveriu pats nusi 
bandžiusius pereiti sieną. šovė.

v .....
. I -Ruožu, kuriuo tornadas pra- 
lėjo, padaryta daug žalos..

NEW YORiKAS, sausio 18.
Miss Etbel Barrymore, žinoma 
aktorė, pasirodo, per šešerius 
metus nesumokėjo valdžiai savo 
pajamų taksų.

Vyriausybė dabar ima ją na- 
gan ir reikalauja iš jos 
labo $’0,040.01 (nesumokėtų 
sų.

viso
tak-

“J’Aecuse” knygos 
torius Grelling mirė

au-

BERLYNAS,* sausio 18. — 
Vakar čia mirė Dr. Hicljard 
Grelling, pagarsėjusios karo me
tais knygos “J’Aecuse” (Aš 
Kaltinu) autorius, 76 metų am
žiaus.

Dr .Grelling buvo uolus paci
fistas ir Vokiečių Taikos Drau
gijos įsteigėjas. Kilus didžia
jam karui, jis kaltino dėl jo 
Vokietiją, ir todėl buvo priver
stas bėgti į Šveicariją.

Netyčia nušovė sūnų
GRANITE CITY, III., saus. 18. 

- Vartydamas savo medžiokli
nį šautuvą vietos gyventojas 
Gail Akerman, kuris rengėsi ei
ti medžioti, netyčia nušovė savo 
7 metų amžiaus sūnų.

Krakateo veikia
HA AG A, sausio 18......Iš Ba-

tavijos praneša, kad povandeni
nis Krakatao ugniaikalnis vėl 
ėmęs smarkiai veikti.

200 žmonių žuvo peri LIETUVOS ŽINIOS 
ZeUlėS drebėjimą. Lengvatos pirkliams

Venezuelos miestas Cumana vi- KAUNAS. — Prekybos ir pra- 
• sai sunaikintas; daugybė žmo- menės rūmai daro žygių, kad 

nių sužeista vizas ir pasus išdavinėtų su ru-
 mų liudijimais.

GABALAS, Venezuela, sausio Tuo reikalu jau gautas finan- 
18. — Praneša, kad per įvykusį sų ir vidaus reikalų ministerių 
vakar smarkų žemės drebėjimą sutikimas. Be to rūmai prašo 
Cumana mieste iš griuvėsių įvesti papigintą mokesnį už pa
buvo išimti du šimtai asmenų sus ir vizas lankantiems užsie- 
nebegyvų ir daug sužeistų. nio parodas ir muges- 

(aimanos gubernatoriaus be
vielis pranešimas prezidentui , 
Gcmezui sako, kad beveik kiek
vienas mieste trobesys sunii-j 
kintas. Daug žmonių užmuštų
ir sužeistų. Gubernatorius pra- neša sužinojusios, kad muzikas 
šo ūmios gydytojų pagalbos, me- P- Žilevičius netrukus žada va- 
dikamentų iy maisto. 'žiuoti Amerikon tęsti studijas.

T’elegrafo stotis Margaritos 
saloj, kuri yra Karibų juroj į 
žiemius nuo Cubanos miesto, 
sako, kad žemės supurtymai ten 
buvę taip smarkus, jogei išju
dinti bažnyčių varpai patys ėmė 
skambinti.

Muzikas Žilevičius at
važiuos Amerikon

Kauno “Lietuvos Žinios” pra-

Černov, rusų eserų 
vadas, jau Amerikoj

Už puskvortę degti
nės amžinu nubau
dė amžinu kalėjimu
MANISTIQUE, Mich., sausio 

18. Del to, kad Ton y Papicli 
penktą kartą buvo nusikaltęs 
prohibicijai, teismas šiandie nu
teisė jį kalėjimui ligi gyvos gal
vos. Paskutinis jo nusikaltimas 
buvo toks, kad prohibicijos šni
pai rado jo namuose “paintę” 
(puskvortę) degtinės.

Papich yra ketverto vaikų tė-

NE\V YOKKAS, sausio 18.
Garlaiviu Majestic atvyko į
Ameriką Viktoras černov, rusų 
socialistų-revoliucionierių vadas, vas. 
Prieplaukoj jį pasitiko didelis • —--------
būrys rusų socialistų. Černov Traukinys užmušė 3 ge- 
laikys visą eilę prakalbų N< w j ležinkelio darbininkus 
Yorke ir kituose Amerikos mies
tuose. PGAST T()WN, Ohio, sausio 

18.Netoli nuo čia vienas pre- 
BLl’EFIELl), W. Va., sausio kių traukinys užlėkė, ant kuo- 

18. Atėjusio į čia iš vakarų P<>» darbininkų, taisiusių Balti- 
prekių traukinio viename vago- more & Ohio geležinkelį. Trys 
ne rado vos gyvą nuo šalčio ir darbininkai buvo lokomotyvus 
budėjimo jauną, 17 metų, negrą, sutriuškinti negyvai, o keturi 
Pasirodė, kad negriukas įlipo Į k^i pavojingai sužeisti.
vagoną East St- Louise, III., ir, j 
traukinio tarnautojų ten užda
rytas, daugiau kaip keltiria?, 
dienas keliavo, šaldamas ir ba
daudamas.

4 nusikaltėliai mirė
elektros kėdėj

MIU.EDGEVILLE, Ga., saus.
18. — Valstijos kalėjime čia šia- 

LENKAS PASMERKTAS MIR Įndie buvo elektros kėdėj nužu- 
TI ELEKTROS KĖDĖJ dyti keturi nusikaltėliai, visi 

Jnegrai, mirties bausmei pasmer- 
J. sausio kti dcl žmogžudybių.JEBSEY CITY

18.—Lenkas Peter Kudzinovvs-! -----------------
ki, kuris prieš kiek laiko papio-1 Amaniillah bandysiąs 
ve vaiką, Josepb Storellį, issivi- atgau(j Afganų SOStą 
Įlojęs jį į Jei*sey City pievas, 11- ° 
po teismo pasmerktas mirti elc- LONDONAS, sausio 18. — 
ktros kėdėj. Pranešimai iš Karaclii, Indijoj,

----- I sako, kad buvę^ Afganistano 
SALT LAKE CITY, Utah karalius Amanullah, kuris yra 

sausio ’8. Per pastaras tri. pabėgęs į Kandagarą, renkąs jė- 
dienas čia mirė meningitu* sep- gas tarp pietinių afganų ir ban- 
tyni asmens.-------------------------- dysiąs atgauti prarastą sostą.

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 
užganėdinantį 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
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ĮkoresponoencijosĮ
Waukegan, III.

JLfato ——A

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
13 kuopa laikė priešmetinį su* 
sirinkimą sausio 6 d., K. Am- 
bražiuno namuose. Susirinki
mas buvo ramus, nors deki 
prasto oro nedaug narių tesusi
rinko.

Buvo renkama valdyba. Be
veik visa senoji užtvirtinta: 
pirm. K. Ambražiunas, ižd. J. 
Moseliunas, sekr. J. Misevičius, 
org. S. Adomkevičius, maršal
ka K. Adomkevičius. Reikia dar 
pažymėti, kad -pfie kuopos pri
sirašė du nauji nariai—P j Nor
kus ir J. Adomkevičius. Pasta
rasis nors jaunas dar vaikinas. 
b?t yra mėgėjas geras knyga* 
skaityti.

Kuopos finansinis stovis yra 
geras. Ižde ji turi $183.80. Su
sirinkimas nutarė paskirti iš iž
do $5 lietuviams seneliams, ku
rie randasi Oak Forest, Iii., 
prieglaudoje.

Susirinkimus nutarta laikyt’ 
sulig reikalo, K. Ambražiun 
name. —Sekr. J. Misevičius.

[Atlantic and Pacific Photo J

Andrew Cappellano (po kairei) ir Angelo Petitti, kurie tapo pripažinti kaltais dėl Billy 
Ranieri išvogimo ir nuteisti 25 metams kalėjimo.

Katine, U is.
Rengėjams Stasio Pilkos va

karo paskleidus apgarsinimo la
pelius, labai susidomėjo vietos 
lietuviai. Dabar kur tik nenu
eisi pas lietuvius, visi daugiau
siai apie tą busiantį įdomų pro
gramą ir kalba, tariasi atidėję 
kitus užsiėmimus į šalį eiti sau
sio 20 d, 3 vai. po pietų j Tur- 
ners Mali pažiūrėti dar pirmą 
kartą pas mus atvykstančius 
artistus—ir kas svarbiausia —- 
tą Lietuvos Matuzelį pamatyti 
šokant bei išgirsti senovės lai
kų pasakojimus. Kviečiame at
eiti sausio 20 d. j Turner Hali 
pažiūrėti įdomaus programo ii 
linksmai pasišokti. Lauksime 
atvykstančių svečių ir iš kai
mynių kolonijų — MiKvaUkee: 
Kenosha ir Waukegano.

—Vietnis.

toks netikęs oras pasitaikė. 
Kaip kurie bijodami šalčio pra
leido gerą programą nematė 
gražaus programo.

Pasekmingai praėjus loto Ap
skričio suvažiavimui, trumpoj 
ateityje vėl Waukegano lietu
viai turės gerą progą liuoslaikį 
linksmai praleisti. Vietiniai san- 
dariečiai su pagelba Sandaros 
Centro ir apielinkių sandariečių 
ruošia paminėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės 11 metų gyva
vimo muzikali programą ir šo
kių vakarą, kuris turės įvykti 
vasario 17 d., 2:30 vai. po pietų 
Liuosybės svetainėj.

Prašomos vietinės draugys
tės 17 d. vasario nedaryti pa
rengimų, kad nepakenkus vieni 
antriems,—Koresp.

Waukegan. III.
Iš SLA. 10-to Apskričio metinio 

suvažiavimo

Paieškoma

Knapkis, Juozas, Amerikon 
išvykęs prieš 20 metų, gyvenęs 
Port Angeles, Wash. Brolis ne
gaunąs laiškų jau apie 5 metus.

Balčas arba Balčius, Vladas, 
seniau gyvenęs White Plaine, 
N. Y., yra kviečiamas atsiimti 
Lietuvos Kariuomenės Savano
rio medalį. x

Žukauskas, Aleksandras, gy
venęs Shanandoah, Pa., miręs 
1914 m., bet kuriam mieste — 
giminės žinių neturi, žinios apie 
velionies mirimo vieta labai rei
kalingos.

Kubėčius, Julijonas, kilęs iš 
Amalių k., Šėtos ’val^č., Kėdai
nių apskr., Amerikoii atvykęs

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų molto: PA-^ 
TARNAVIMAS. Atdara dietomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.a 

Phone Canal 2544—2545 f
Sausio 13 d. LiuosyJbės svetai

nėj buvo SLA. lOto Apskričio 
metinis suvažiavimas. Dalyvavo 
septynios kuopos, prisiųsdamos 
23 atstovus ir Apskričio valdy
ba—viso sprendžiamais balsais 
27, ir trys svečiai. Visi svars
tymai ėjo draugiškai, nes opo
zicijos kaip ir nebuvo. Du ko
munistų sekėjai tebuvo, tode 
jie nieko nereiškė. Nutarta 
rengti programą ir šokių vaka 
ra. Kuopoms paskirta $15.00 
dovanų dėl leidimo ant išlaimėji- 
mo tikietų. Užgirta Pildomosios 
Tarybos paskyrimas iždininke 
K. (Jūgio. Vasarą rengti pikni
ką ir paskelbtas kuopų organi
zatoriams konkursas prirašyme 
naujų narių. Bus duodama do
vanų po 50c už kiekvieną prira
šytą naują narį laikotarpy nuc 
sausio 1 d. iki liepos 1 d š. m 

Pusmetinis suvažiavimas bus 
šaukiamas į Sheboygan, Wis. 
Valdyba išrinkta iš šių veikėjų 
Pirmininku Antanas A. Pakšys, 
pirm. pag. Jonas A. Baukus 
sekr. M. Kasparaitis, iždininku 
V. Staupickas, org. Pranas Jur
kus. Konferencija pradėta 11 
vai. ryte, baigta 5 vai. p. p. 
Vietinė SLA. 262 kuopa atsto
vus vaišino teikdama skanius 
pietus, o 7 vai. vakare iš Keno
sha Dailės Ratelis išpildė pro
gramą. Lošė veikalą “Netikę 
tas Sugrįžimas”. Atlikta tikrai 
artistiškai. Po programų tęsė
si šokiai iki vėlumai. Gaila, kad 
-------- w-------------------------------
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 MORGICIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

TUBBY

NAUJIENOS, Chieairo, UI
f

1912 m., gyvenęs iki 1925 m. 
Laconia, N. H. Kame jis dabar 
yra—giminės žinių neturi.

Zganas, Jokūbas, gimęs Su 
valkuose, gyvenęs Ukmergėje, o 
dabar gyvenęs Bostone ar apy 
linkėse.

Janužis, Jonas, Amerikon iš 
vykęs 1914 m. ir gyvenęs netoli 
Bostono.

Kurliančikas, Joselis, gyvenęs 
kažin kur apie Allentovvn ar 
Boston, Pa.

Lukas, Adomas, iš Užpalių 
miest., Utenos apskr.; Ameri
kon išvykęs 1913 m. ir iki 1917 
m. gyvenęs Brooklyn, N. Y.; ka
ro metu buvo paimtas kariuo-

menėn ir tenai ištarnavęs apie 
4 metus; po to vėl gyvenęs 
Brooklyne; nuo 1922 m. giminės 
jokių žinių neturi.

Morkūnas, Klemensas, Iki 
1926 m. gyvenęs Atlantic City, 
N. J. Einant gandais, jis dabar 
gyvenąs Philadelpliia, Pa. Kilęs 
iš šeimipiškių k., Anykščių v., 
Utenos apskr. Paieško sesuo.

Leika ir Leikas, Liudvikas, 
kilęs iš Kušlių k., Užpalių v., 
Utenos apskr. Gyvenąs Brook
lyne ir turįs farmą. Paieško 
duktė Zosė Leikaitė, kurios se
niau Liudvikas Leika ieškojo.

Kerkau, Franz, 1924 m. spa
lių 30 dingęs be žinios. Apie 
20 m. atgal gyvenęs Amerikoje, 
Pittsburgh, Pa., ir kadangi pirm 
dingimo jis sakėsi vėl vyksiąs 
Amerikon, yra manoma, kad jis 
tikrai yra Amerikon išvykęs. 
Kerkau yra ūkininkas, gimęs 
1879 m. liepos 17 d. Užtamsių 
kaime, Pagėgių apskr., Klaipė 
dos Krašte. Iki 1924 m. gyve
nęs šilutėje-lleydekrug mieste
ly.

Stonys, Stasys, kilęs iš Pa
nevėžio apskr. 1921 m. gyvenęs 
Syracuse, N. Y. 1922 m. gyve
nęs Parri (ar Paris) Island, 
So. Carolina. Paieško motina, 
Ona Stonienė.

Piemenys, Mykolas, kilęs iš 
Čekiškio valse., Kauno apskr., 
1906 m. išvykęs Amerikon. Iki 
1921 m. gyvenęs mieste Wilks- 
Barrė, Pa. Paieško duktė Ona 
Piemenytė.

A. Boruta, gyvenęs 37 Nau- 
jer ar Mayer St., Brcoklyn, N. 
Y., kviečiamas atsiimti laišką iš 
Lietuvos.

V. Vokietaitis, gyvenąs kaž
kur New Jersey, kviečiamas at
siimti laišką iš Lietuvos.

1 ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu. 
Consulate General of Lithuania 
15 Park Row, New York City,

N. Y.
—P. Daužvardis, Vice Konsulas,

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

jfflk MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
■ <«VI»ORATI»O
Kooo K»< comvAL»s<*nt

9 RtrKtSHlNO
■ GOOO »OA THl HOM* I 
AinTH • »« M«»“*

įKhrci™, .f

Jis yra rekomen
duojamas per

įg|l Dr.B.McNicholas
groserninko nrba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, •
I

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 ,

That’s Information.
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Vienas Miliūnas Dolerių
Paskolinimui Ant Namų

< »

Jei j už manote statyti arba pirk
ti sau naftą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit j ši banką, kuri 
jau yra pagelbėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagel
bėti.

Peoples Bank

)

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių vinoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu. •

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- 
kėm 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. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

<?

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

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

................ ......    I

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohto St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atfcvieii- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care** arba Eye
Beauty” Dykai

VJHAT UJE.&E VOu 
doiajg oveo. at 
ruajts’

į

i vuamteo To 
fimD- out 

SOMBTHIK)'
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Tarp Chicagos
Lietuviu______________ v________

Bridgeportas
Gaivusis ir merdėjantis biznis, 

statyba, krautuvės, kreditas, 
grosernės ir bučernės, negrai, 
saliunai, etc.

Norėjosi išgirsti apie Bridge
portą nuomonė žmogaus, kuris 
rodosi geriau, ne kad kas kitas, 
gali matyti lietuvių biznį visą 
aplamai. Tokis žmogus, man 
rodosi, yra p. J. Vatkala. Jo 
profesija duoda jam daugiau 
galimybės susitikti ir kalbėtis 
su įvairiais biznieriais, negu 
kam kitam iš lietuvių. Taigi į 
jį kreipiaus, ir čia papasakosiu 
kai ką iš mudviejų pasikalbė
jimo.

Anot p. Varkalos, dvi lietu
vių biznio šakos ypač Bridge
porte esančios gaivios. Viena 
jų bus radio pardavinėjimas, o 
kita — autų. Kiti bizniai ver-

Tatai 
tuose 
kurie

čiasi lėčiau, povaliau. 
vienok nereiškia, kad ir 
bizniuose nebūtų žmonių, 
daro gyvenimą.

Kita ypatybė lietuvių biznio 
dabartiniu laiku esanti ta, kad 
ne tik svetimtaučių, bet ir lie
tuvių biznis (kuris nėra tik pa
tarnavimu) vystosi juo toliau 
vis labiau kredito vaga. Ir išro
do, kad tie lietuviai biznieriai, 
kurie nėra prisiruošę duoti pla-

M

Reumatizmas
Sausgėlų

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- • 

KATOS,” augalais gydyties, , 
kaina 50 centų. ►

JUSTIiN KULIS i
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. h£zxxxxxxxx

tesnį kreditą savo koštu įno
riams, turės biznį apleisti. Kaip 
greitai tatai gali atsitikti, ži- 

i nia, niekas nepasakys. Faktas 
betgi yra tas, kad galima nu
žiūrėti, jogei aplinkybės pinasi 
taip, kad ir lietuvių biznis ver
čiamas įvesti kredito sistemą, 
kuria jau plačiai išvystę yra 
kitataučiai.

• Kai kurių sričių bizniai pasi- 
1 darė nepelningi. Ir kadangi biz

nierius, vieną kartą buvęs biz
nyje, abelnai imant, vengia ei
ti į dirbtuvę, tai jis eina į ki
tus biznius, kai apleidžia pir- 
mesnj. Vienas biznis, kuris šian
dien merdėja, išrodo esąs real 
estate biznis. Kitas tokis 
nis, pasidaręs ne pelningu, bus 
garažų biznis. Kuomet seniau 
už laikymą auto garaže reikė
davo mokėti po 15—16 dolerių 

mėnesiui, tai šiandien tame pa
čiame garaže kai kada gali gau
ti vietos autui už 8 dolerius 
mėnesiui. Ir tą patį galima pa
stebėti kuone visose miesto da
lyse.

Kompeticija biznierių tarpe 
darosi aštresnė. Galingesni ki
tataučiai biznieriai jungiasi, da
ro vadinamus “pools”, tai yra, 
traukia savo biznį kartu. Lietu
vių tarpe silpnesni biznieriai ei
na iš,biznio, pasilieka galinges
ni. Kai dėl jungimosi, sudary
mo 
rių tarpe tik kalbama. Gali bū
ti, kad Lietuvių Pirkly bos Ta
ryba (Lithuanian Chamber oi 
Commerce) suartins lietuviais 
biznierius jų kovoje už išsilai
kymu.

Išsilaikyti biznyje dabar sun
ku, ir ne mažai biznierių tur 
būt labiau skursta, ne kad dirb
tuvės darbininkai. Bet jie lai
kos tikėdamiesi geresnių laikų, 
ar laukdami progos pereiti j 
biznį, iš kurio mano geresnį gy
venimą daryti, o ir nenori, kaip 
minėta aukščiau, eiti 
ves.

Kaip žinoma, yra 
kurie laiko grosernes. 
lietuvių biznių bus gana daug. 
Bendrai imant, grosernių biz
nis didžiumoj atsitikimų lietu*

biz-

pools”, tai lietuvių bizni*

vių tarpe neišsilaikytų be užpa
kalinių durų.z^44,itaip sakant, 
daugelis lietuvių grosernių pa
silaiko tik todėl, kad padaro 
biznio dar kambariuose prie 
grosernės - iš munšaino, iš 
kortavimo. kuris ten eina, etc.

Lietuvių apgyventose apielin- 
kėse vadinamos “retežių” krau
tuvės (chain stores) nepasilai
ko. Lietuviai nebėga dėl vieno 
ar poros centų pusę mylios į 
retežio\krautuvę. Nežiūrint bet
gi to, retežių krautuvės (chain 
stores) nusako kainas tavorų, 
parduodamų ir lietuvių groser- 
nėse. Nupigina tavorą “chain 
Storai”, turi piginti jį ir lietu
viai groserninkai.

Kai dėl bučernių arba groser
nių, sujungtų su bučernemis, 
tai tokios krautuvės pasilaiko. 
Bet darbas jose ir užlaikymas 
jų reikalauja didesnio patyrimo, 
negu grosernčse.

Abelnai imant, lietuvių biz
nierių gyvenimas šiandien yra 
ytin skaudus. Kai kam, iš ša
lies žiūrint, gali išrodyti, kad 
biznieriai ne taip jau suspausti, 
turi autus, dalyvauja bankie- 
tuose, etc. Reikia betgi žinoti, 
kad autas ne vienam biznieriui 
šiandie yra ne luksas (luxury), 
ale būtina reikitotH kad be jo 
biznierius turėtų pasakyti savo 
bizniui sudiev. Bankietai ir pa
rengimai taipjau esti ne retai 
“priverstini”: turi būti, ir ga
na !

šiandien galima išgirsti kal
bų, kad Bridgeporto gyvento
jų skaičius mažėjąs, arba bent

> lietuvių skaičius Bridgeporte 
• mažėjąs. Toki nuomonė išrodo 
klaidinga. Statyba Bridgeporte 
eina gal geriau, ne kad kurioje 
kitoje apielinkėje: Kiras, Ku
lis, Olis — jie stato čia namus, 
ir nestatytų, jeigu numanytų

mažėjimą žmonių, nes jie yra 
žmonės, turintys pakankamai 
patyrimo. Buvo laikas, kuomet 
lietuviai bėgo iš Bridgeporto i 
Brighton Parką, j Marąuette 
Manorą. Vėliau jie ėmė grįžti 
atgal.

Kai dėl namų parendavimui, 
tai Bridgeporte fialai pilni gy
ventojų ir čia rečiau, ne bet ku
rioj kitoj kolonijoj pamatysi 
ženklą “rendai”. Namų rendos 
stovi toj pačioj vietoj, kurioj 
stovėjo seniau. Dalykas tokis, 
kad jos nebuvo iškeltos.

P-no Varkalos manymu (o 
veikiausia ne jis vienas taip 
mano), lietuviai biznieriai daro 
didelę klaidą kviesdami pas save 
negrus — vyrus ir moteris — 
langams ir grindims plauti, 
kambariams valyti ir kitokiems 
darbams atlikti. Nes tatai reiš
kia pratinti negrus šiai apielin- 
kei. Taip daro kai kurie lietu
viai biznieriai lyg nebūtų lie
tuvių, kurie sutiktų tuos dar
bus padaryti. Negrai, kurie tos 
rūšies darbus dirba, visų pirma 
yra pusėtini tinginiai — tokie 
tinginiai, kad padirbėję kurioj

vietoj kartą-kitą, jie susisuka 
kur besmente guolį ir jau ne
beina į vietas, iš kurių atėjo. 
Ot, ir pasirodo pirmi tenantai!

šiuo klausimu susidomėjo jau 
Central Manufacturing bankas 
kartu su kai kuriomis namų sa
vininkų organizacijomis. Dabar
tiniu laiku yra cirkuliuojamas 
kontraktas, kuriuo norima už
drausti namų savininkams nuo
moti arba parduoti apielinkės 
savastį juodveidžiams ir meksi- 
konams. Tuo pačiu klausimu 
susidomėjusi Central District 
Biznierių asociacija.

Jeigu kartais negrai užplūstų 
Bridgeportą, tai kai kurie biz
nieriai turėtų kraustytis iš 
Bridgeporto. Ir, rasi, tik saliu- 
nai darytų biznį. —Reporteris.

Pranešimas
Lietuviai! Dabar yra geriausias lai

kas perkelti pinigus iš kitų į Lietuvių Ban
ką UNIVERSAL STATE BANK. Atsineš
kite savo bankinę knygutę ir mes iškolek- 
tuosime jums visą sumą su procentais.

Už pinigus perkeltus iš kitos į musų 
banką iki sausio 25 d. procentas skaitysis 
nuo 1 dienos sausio. UNIVERSAL STATE 
BANK yra po valstijos ir Clearing House 
priežiūra.

TVIRČIAUSIAS LIETUVIU BANKAS

i dirbtu-

lietuvių, 
Ir tokių

P Ko ne Virįjinia 20 54

JOSEPH VILIMAS,
Namu Statymo
KONTR AKTORIUS

' • t *** . i •
5)58 S. Wnsht(‘naw Avė. Chicago, III

PRANEŠIMAS BIZNIO ĮSTAIGOMS

KODĖL SCENOS IR EKRANO 
ŽVAIGŽDĖS RI KO OLI) GOLD

Eddie Cantor, žymiausias Ameri
kos komikas, žvaigždė Zieglieldo mil
žiniškame veikale “Whoopee” sako:

“Žmones, kaip aš galiu padaryti 
siausti čia, scenoje... jei priekinėse 
eilėse ‘kosėtojai’ siausčia?”

“Galbūt publika ir butų 
jei aš kurį vakarą išeičiau 
non ir pareikščiau minėtą 
prieš “kosintį chorą 
lėse.

“Bet tai butų nemandagu ir nebūtų 
teisinga. Kosėtojas ne kosti publi
koje kokiu nors tikslu. Jis tik ne
gali sulaikyti. Jam tiek pat yra 
nesmagu, kaip ir jo kaimynams.

“Visko ko jis reikalingas yra, kad 
.sustabdyti kutenimą gerklėje, tai su
pažindinimo su Old Goldą”.

Kodėl nesukosėsi ir vežimą išrū
kęs ?

Old Golds yra padaryti iš širdinių 
lapų tabako, minkščiausių, kaip šil
kas, kokius tik gamta užaugina... 
sendinto iki vyno švelnumo, per dvie- 
jus metus... “krosny kaitinto” šešis 
kartus, kad suminkštinti skonį. Ne 
stebėtina tad, kad Old Goldk rami
na gerkle... tiek pat kaip jie pasma
gina skonį!!

Valgykit šokoladą... Užsirukikite 
Old Gold... Pasiskaninkit Abiejais. ;

dėkingu, 
avansce- 
protestą 

priekinėse ei-

Malonu man pranešti viengenčiams lietuviams, 
kad turėdamas plataus patyrimo su šaldomomis 
mašinomis, parduodu, taisau ir sureguliuoju viso
kiausias šaldomas mašinas, nuo didžiausios iki ma
žiausios — bučernėms, pieninyčioms, restoranams, 
apartmentams, namams ir t. t. Eksperto patarna
vimas. Dabar yra tinkamiausias laikas sutaisyti 
savo šaldymo įmones. Teisingas darbas, teisingos 
kainos. Patarimai dykai šaldymo klausimuose.

A. ENZBIGIEL
11319 So. Wallace St Tel. Pullman 0069

d geriausios rųšies 
patarnavimo, Šaukit 
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olselis šviežiu kiauši- 
nių, sviesto ir sūriu./

W m. J.Karei va
Savininkas

, 4644 So. Paulina St.
\ Tel. Boulevard 1389 ------------->

Universal State Bank 
3252 South Halsted Street, CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Naujos Radios 1929 Modeliai
Naujos Majestic, Naujos Sparton, Naujos Zenith, Naujos R. C. A. Radiolas, 

Naujos Freshman, Colomand. Didelė vertė už mažiaus/ pinigų.

Nauja Atvvater Kent 8 
A. C. t u b* o s, Dynamie 
speakeris. Su C1CO 
viskuo, už * ■

Naujas Sparton 9 A. C. 
tūbos, Dynamic speak- 

erį Su • $189 viskuo, uz w
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/*•

f
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Specialiais* rydynie chroniškų ir nauju Ii 
gų. Jei kili negalėjo junti* iAgydyti, atšilai) 
kyklt pan mane. .Mano pilnan iAegzaminavI 
man atidengti jūsų tikri) ligą ir Jei aA ap«i 
imsiu ju* gydyti, sveikata jums sugryi. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iAegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryj* iki 1 po pietų.

IŠGIRSKIT BABRAVIČIAUS DAINAS 
PER MUSU RADIO

Jus žinote, kad Babravičius yra geriausis lie
tuvių tenoras. O tenorų dainas, ypač Babravičiaus 
dainas, lietuviai mėgsta. Primenam, kad BabravP 
čius dainuos iš Tribūne stoties WGN ateinantį sek
madienį, 1 vai. po pietų. Tuojau nusipirkite nuo 
mtisų radio, kad išgirstumėt jo puikias dainas. Mes 
parduodame visokių išdirbysčių radios; tik atsilan- 
kykit į musų krautuvę arba pašaukit telefonu. Mes 
pristatysim jums radio i namus, tik biskį įmokėjus, 
kitus lengvais išmokėjimais.

Majestic Nauja Radio. Kaina mo-

“»71 «ž.....$137.50
$167.50

Atwater 
Kent, 

elektri- 
kinis
$10 

įmokėti

metams 
garan

tuojamas 
įvedimas 

veltui

CENTRAL DISTRICT FURNITURE C0
3621-23-25 So. Halsted SL

Tel. Boulevard 0987

Victor-Victrola ir Radiola 7-11 
Groja gražiai rekordus, taipgi 
Elektrikinė Radio COEft 
krūvoje................. JtvU Modelis 72 už

Apsimokės Jums Pamatyti Ir Išgirsti Šiuos Naujus Setus 
SUTEIKIAMAS LENGVAS IŠMOKĖJIMAS. 

♦

Jos. F. Budri k,
3417-21 South Halsted Street

TeL Boulevard 4705
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$8.00
$7.00
$8.00
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per copy.
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Žibalo karalius John D. Rockefeller jaunasis pra
dėjo kovą prieš Col. Robert W. Stevvart, kuris yra In
dianos Standard Oil kompanijos direktorių pirminin
kas. Rockefelleris nori pašalinti Stevvart’ą iš pirminin
ko‘vietos — už tai, kad pastarasis buvo įveltas aliejaus 
skandaluose, kuriuos tyrinėjo Jungtinių Valstijų sena
tas. Kompanijos pirmininką nutarė remti visa direkto
rių taryba, bet jaunesniamjam Rockęfelleriui atėjo pa- 
gelbon senasis John D., kuris turi' 
aliejaus biznyje, bet ir Amerikos fii/ansinėse sferose.

Rockefellerių kova prieš Indianos Standard Oil 
kompanijos viršininkus yra tikra kapitalo milžinų kova. 
Ji pasibaigs pergale tų, kuriems pavyks savo pusėje su
mobilizuoti daugiau milionų dolerių. Kadangi Wall- 
strytyje daugiau sveria Rockefellerio, negu Stewarto 
balsas, tai greičiaus galima laukti, kad laimės pirma
sis, — nors su Indianos Standard Oil biznio vedimu ji
sai neturi nieko bendro. Kaip anąmet jaunesnysis 
Rockefelleris liudijo senato komisijai, jisai iš viso nesi
kiša į jokius biznius: reikalus kompanijų, kurias jisai 
kontroliuoja, veda kiti žmonės.

Tečiaus daugelis naivių žmonių dar vis įsivaizduo
ja, kad be kapitalistų “privatinės iniciatyvos” joks biz
nis negalėtų gyvuoti. Stambiojo kapitalistinio biznio 
savininkai ne tik biznio neveda, bet dažnai nežino net, 
kas jame dedasi. Todėl jeigu vieną gražią dieną Dėdė 
Šamas juos susodintų į didelį Zeppeliną ir pasiųstų į 
Marsą arba kitą kurią planetą, tai Amerikos pramonė 
nė nepajustų, kad jos bosai iškeliavo pasivažinėt.

■ ■■' I ■■ ‘ ■ I ■ ■ ■■ ■■*^1

ITALIJOJE GRĄŽINAMA BAUDŽIAVA

elės įtakos ne tik

Jeigu jisai tikrai išreiškė san
dariečių nusistatymą, tai, pasi
rodo, tarp jų ir vai. liaudinin- 

[ ku yra stambus principalis skir- 
• tumas: pastarieji atstovauja 

tiktai daliai tautos, o pirmieji— 
visai tautai. Jei taip, tai sanda- 

t riečiams, iš tiesų, tinka “tauti- 
ninkų-demokratų” arba “nacio- 
nal demokratų” vardas.

Šitam atsitikime tečiaus ne 
visai aišku, kuo sandariečiai 
skiriasi nuo dešiniųjų ir net nuo 
nacionalistų visuomeninių gru
pių. Kodėl Amerikos sandarie
čiai visuomet remdavo Lietuvo
je tiktai vai. liaudininkus, o ne 
kitas partijas? Lietuvoje pirma 
gyvavo demokratinė tautine 
“Santara” (adv. Leono vado
vaujama partija), kuri sakėsi 
stojanti už visą “tautą”, o ne 
už jos dalį, ir kurios net vardas 
buvo kone tas pats, kaip san
dariečių organizacijos (tik vie
na raides skyrėsi 
vietoje “Sandara), 
riečiai niekuomet 
santarieČiais.

Lietuvoje gyvavo tautinė 
“Pažanga”, kuri dfiibar vadinasi 
“Tautininkų Sąjunga” ir yra va
dovaujama Smetonos ir Volde
maro. Su ta partija sandariečiai 
irgi niekuomet nedraugavo (iš
imant Sirvydą 
jo vienminčius).

Ta aplinkybe, 
čiai pripažįsta 
principus, negalėjo būt priežas
tis, dėl ko jie iš visų Lietuvos 
partijų laikė artimiausiais sau 
vai. liaudininkus, kadangi ir de- 
šinesniosios partijos Lietuvoje 
skelbėsi demokratiškoms. Iki 
1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mo tautininkų vadai, Voldema
ras ir Smetona, vedė griežčiau
sią kovą prieš ' demokratybės 
varžymus. Voldemaras buvo pa
sekęs dėl to j Varnius. Jisai, 
demokratybės vardu, ėjo protes- 
i;uot vyriausiai rinkimų komisi
jai net dėl “darbininkų kuopų” 
(bolševikų) sąrašų panainikini- 
mo.

Kas gi tad skatino Amerikos 
sandariečius remti vai. liaudi-

“Santara” 
Bet sanda- 
nesidėjo su

ir artimuosius

kad sandarie- 
demokratjjos

tai nėra “socialistų vadas”, bet 
seniaį nebeturi su jais jokių 
ryšių.
veikė 
tai už 
(gerus Ar blogus) 
taip pat negali atsakyti, kaip už 
darbus Sirvydo ir širvyduko, 
kuriuodu kitąsyk taip pat buvo 
socialistai.

Brooklyno šmeižtų organas, 
be to, vėl mėgina prikišti Gri
gaičiui “spekulingas bendro
ves”, ir tuo tikslu remiasi či- 
kagiškių raudonųjų komisarų 
kokiais ten “įrodinėjimais”, kad 
Grigaičio vardas buvęs tarpe 
vadinamos “Universal Chemisal 
Corporation” direktorių. Kiek 
begėdiškiausių melagysčių pri
rašo apie “Naujienų” redakto
rių komunistiški humbugieriai, 
to supaisyti negalima. Mes jų 
čika'giškio šlamšto visai ir ne
skaitome.

Bet jeigu Brooklyno laikraš
čiui butų rūpėję ne šmeižti, bet 
tiesą patirti, tai jisai butų leng
vai galėjęs ją surasti, neieško
damas talkos pas bolševikus, 
kurių “teisingumo” rekordas 
yra visiems žinomas. Su aukš- 
čiaus paminėtąja korporacija 
Grigaitis neturėjo nieko bendro. 
Korporacijos organizuotojas, 
tiesa, buvo įdėjęs Grigaičio var
dą j preliminarį direktorių są
rašą—taip pat, kaip ir vardus 
keleto kitų žmonių, kuriuos ji
sai (organizuotojas) norėjo pri
traukti prie to biznio; bet kuo
met Grigaičiui buvo parodyta 
tas sąrašas, tai Jisai pareikala
vo, kad jo vardas butų išbrauk
tas. Ir jisai buvo išbrauktas. 
Tuo visi ^Grigaičio “santykiai” 
su ta korporacija pasibaigė.

Ka<į Hermanas kadaise 
’p lietuvių socialistų, 

dabartinius darbus 
socialistai

Dar apie J. Babravi
čiaus koncertą

Fašistų valdžia vykina naują “didelę reformą”. Ji 
vyriausybės 
arba iš so-

davę vienas 
kad nė vie-

nutarė uždrausti valstiečiams be specialio 
leidinio keltis iš vienos apygardos į kitą 
džiaus į miestą.

Pradžią šitam valstiečių suvaržymui 
Rovigno teisėjas, kuris padarė sprendimą*,
nas jo apygardos gyventojas negali kilnotis iš vietos į 

•vietą, negavęs vyriausybės leidimo. Prašymas leidimui 
gauŲ turįs būt įteiktas ne mažiaus, kaip už 15 dienų 
prieš kėlimąsi. Tą teisėjo patvarkymą fašistų spauda 
išreklamavo, kaip be galo gerą kraštui daiktą, kuriuo 
busią galinga apsaugoti miestus nuo gyventojų susigrū
dimo ir sulaikyti žemės ūkio puolimą; ir paskui fašistų 
partijos centras ėmė tąja prasme gaminti įstatymą vi
sai valstybei. Einant juo, vietiniai valdžios organai tu
ri teisės leisti arba neleisti žmogui išvažiuoti iš savo 
gyvenamos vietos arba iš Italijos. Gyventojų judėjimą 
iš vietos į vietą Reguliuoja valdžia.

Šitoks fašistų patvarkymas yra labai naudingas ir 
patogus ypatingai stambiemsiems žemvaldžiams. Kai 
kuriose Italijos provincijosd* kaip, pav. upės Po slėnyje, 
Venecijoje, Romagnoje, Apulloje ir Cicelijoje, tarp 60 
ir 80 nuošimčių gyventojų sudaro bežemiai valstiečiai. 
Netekę teisės kilnotis iš vietos j vietą, jie dabar turės 
dirbti savo apielinkės dvarininkams už tokį atlyginimą, 
kokį Šie jiems duos.

Tai yra grįžimas į baudžiavų laikus. Baudžiaunin
kus dėl to dvarponiai ir galėdavo^ išnaudoti, kad jie 
(baudžiauninkai) buvo pririšti prie žemės: ,kas valdė 
žemę, tas buvo ponas ir ant ūkininkų.

Tokio “išganymo” susilaukė iš Mussolinio italų 
tauta.

“daliai tautos, o ne santarie- 
čius arba tautininkus, atstovau
jančius “jnsai” tautai?

MumsTodosi, kad vai. liaudi
ninkams jie simpatizavo (ir te- 
besimpatizuoja) daugiaus, negu 
dešinėniosioms partijoms, kaip 
tik dėl to, kad valstiečiai liau
dininkai ypatingai gina tam tik
ros tautos dalies reikalus. Tos 
tautos dalies reikalai buvo san- 
dariečiams artimesni, negu kitų 
tautos dalių. Sandariečiai (bent 
jų dauguma) suprasdavo, kad 
politinės partijos, kurios den
giasi “visos tautos” skraiste, 
yra tikrumoje taip pat tiktai 
tam tikros visuomenės grupes 
partijos, o ne visos tautos: kad 
tautinės “Pažangos” partija, 
pavyzdžiui, uoliausiai gina dva
rininkų ir stambiųjų ūkininkų 
interesus.

Sandariečiai, vadinasi, žiurė
jo, koks socialiniai-ekonominis 
pagrindas, ant kurio partija 
stovi, koks yra tas visuomenės 
sluoksnis, kuriuo partija remia
si. O pas R/Arimantą dabar 
išeina,* kad socialiniai ir ekoiu/ 
miniai skirtumai tautoje san- 
dariečiams nerupi; kad jiems 
rupi tik “tauta” ir “demokra
tija”.

Mes nenorime tikėt, kad ši
toks, iš tiesų, butų sandariečių 
nusistatymas, nes tai reikštų, 
kad jie stačia galva ritasi į na
cionalizmą.

TAUTA IR PARTIJA

Ramusis Arimantas “Sanda
roje” rašo:

“Kiekvienas Sandarietis, 
sutinkantis su savo organiza
cijos nusistatymu, yra tauti- 
ninkas-demokratas. Ir tas jau 
parodo, kad savo ideologijoje 
Sandariečiai skiriasi kiek ir

nuo valstiečių liaudininkų, ir 
jų pilnais vienminčiais nėra. 

Tauta yra ta, kurios valstie
čiai yra dalis.”
Suprantamas dalykas, kad ne 

musų, bet pačių sandariečių .rei
kalas yra, ar jie “pilni” Lietu
vos v. liaudininkų vienminčiai, 
ar “nepilni”. Bet mums yra 
svarbu aiškumas, kad žinotume, 
kur tikrai stovi ta musų vi
suomenės srovė, su kuria mums 
tenka turėti įvairių santykių.

Arimąnto žodžiai 
nušviečia.

FALSIFIKUOJA IR ŠMEIŽIA

P. Ram. 
šiek-tiek klausimą

i . *4,-

I

Senovėj žmonėsJohns Hopkins univer- vCs liekana.
sitetas per penkerius nežinojo met|J 'te1™8-
metus tyrinės “šaltį.” 
—Planuojama priim
ti naują kalendorių.

nai nustatė metų ilgumą iš pi
ram idų šešėlio. Jie surado, jog 
metai turi 365 dienas ir maž
daug šešias valandas. Turėdami 
tuos skaičius, jie pagamino ka
lendorių.' Pagal jų kalendorių, 
paprasti metai susidėjo iš 365 
dienų, o kas ketvirti metai —iš 
366 dienų. Metus* jie padalino 
į dvyliką mėnesių, kiekvienas 
kurių turėjo 30 dienų. Kadangi 
nuo tokio padalinimo likdavo 
dar penkios ar šešios dienos, tai 
jos būdavo sunaudojamos šven
tėms.

vadinti pirmadieniu, o ne sek 
madieni*, kaip dabar kad vadi 
narna.—K. A.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nud 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuogio v. ryto iki 2 v. p. p.

Brooklyno širvydinis melų 
fabrikas iškepė naują blyną. 
Pirma jisai rašė, kad Herman- 
Purvis esąs lietuvių socialistų 
vadas; o dabar jisai sako, kad 
“Naujienos” užsigina, “jog 
Herman-Purvis niekad nieko 
bendro su socialistais neturėjo”.

šitokių “užsigynimų” “Nau
jienose” nebuvo. Jose tik buvo 
pažymėta, kad Hermanas nf tik-

.Jau gana plačiai buvo rašyta 
apie art. J. Babravičiaus kon
certą, sausio 6 d., Eight Street 
teatre. Koncertas buvo giria- 

•mas, kad dainininkas dainuoti 
nesišykštėjo ir kad dainavo la
bai gerai. Visą tai yra tiesa. 
Bet dėl paties programo gali- 

• ma pasakyti, kad jis buvo ne 
lietuviškas, tarsi koncertas butų 
buvęs rengtas svetimtaučiams, 
o ne lietuviams. Juk iš dešim
ties kompozitorių, kurių dainas 

dainuota, devyni buvo svetim
taučiai, o tik vienas lietuvis, 
nors klausytojų svetimtaučių 
vargiai buvo devyni žmones. 
Tad kiek smagumo įgijo lietu
viai ?

Koncerte buvo ir pora lenkų. 
Vienas jų (Synowiec) ir paste
bėjo man: “Kaip dėl tokio gero 
artisto, labai mažai publikos, — 
sarmata, kad jūsų tautiečiai ne
remia ^savųjų”. Bet kitas len
kas (Wojciechowski) pertarė: 
“Jų artistas lietuviškai nedai
nuoja, turbut dėlto ir neremia 
jo koncertų”. Neturėjau ką' at
sakyti ir turėjau nutylėti delei 

'šio užmetimo letuviams ir jų 
dainininkui. O betgi reikia ži
noti, kad šiedu lenkai yra in
teligentingi žmonės ir draugingi 
lietuviams.

Musų artistų uždavinys turė
tų . būti netik kad pasilinksmin
ai mus lietuviškomis dainomis, 
oet taipjau parodyti ir svetim
taučiams, kad musų skriaudžia
ma tauta yra gausi meno tur
tais. Todėl musų artistai visur 
pirmiausia turėtų rodyti sve
timtaučiams musų, lietuviškas, 
dainas, lietuvių muziką.

Mes gerbiame ir branginame 
savo artistus, savo dainininkus, 
bet norime iš jų susilaukti ir 
daugiau lietuviškumo. Netrokš
tu ir neturiu noro duoti pamo
kas, bet |ik ; nuoširdžiai maldau
ju...—West Saidietis.

ATĖJO “Kultūros” No, 
12. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Vidutiniškai imant, kiekvie
nas žmogus Amerikoj du kartu 
per metus pagauna “šaltį”. 
Ekonomišku atžvilgiu “šaltis” 
padaro daugiau nuostolių, negu 
bile kuri kita liga. Apskaito
ma, jog kiekvienas darbininkas 
dėl šalčio priverstas yra pasi
likti namie maž-daug dvi die
ni per metus. O kur dar “šal
čiui” (slogai) giminingos ligos 
—influenza, plaučių uždegimas 
ir t.t. Nuo jų miršta daugiau 
žmonių, negu nuo bile kurios ki
tos ligos.

Nieko tad nuostabaus, kad 
Johns Hopkins universitetas per 
penkerius metus tyrinės “šal
tį”, bandydamas patirti tos li
gos priežastį ir surasti atatin
kamą būdą jai gydyti. Tyrinė
jimą finansuos Chemical Foun
dation, kuris tam tikslui jau 
paskyrė $195,000.
Nežiūrint j tai, kad “šaltis” yra 
paprasčiausi liga, vienok apie ją 
mažai kas tėra žinoma. Apie 
“šaltį”, kaip ir apie orą, visi 
kalba, bet niekas nieko nedaro.

Kuomet Chemical Foundation 
atstovas vyko į Johns Hopkins 
universitetą tartis dėl tyrinėji-*džio mėnesiams po vieną die- 
mo, tai jis turėjo “šaltį”. Atvy
kęs į Baltimore, jis patyrė, jog 
ir žymus mokslininkas, kuris 
vadovaus slogos tyrimu, taip 
pat serga šalčiu. Vadinasi, li
ga lyg keršijo tiems, kurie nori 
ją nugalėti.

Paprastai manoma, jog per
sišaldymas, sušlapimas ir siau- 
rapučiai yra vyriausia slogos 
priežastis. Tačiau eskimosai, 
kuriems dažnai tenka ir su
šlapti ir persišaldyti, beveik 
niekuorpęt “šalčiu” •» r • i i i

Kuomet Julius Caesar užka
riavo Egiptą, tai jis priėmė ii 
egiptėnų kalendorių, padaryda
mas mažų permainų, 
mėnesiui jis priskyrė 
tiek pat dienų Vusicti\ 
vo, gegužės, liepos, ėtc mėne
siai. Kiti mėnesiai turėjo 3C 
d., išėmus vasarį, kuris susidė 
ju iš 29 d. Aštuoniolikai metų 
prabėgus, Augustus Caesar at
ėmė nuo vasario vieną dieną ii 
pridėjo rugpiučiui. Mat, jis bu
vo tame mėnesyje gimęs, todei 
norėjo padaryti jį svarbiu.

Namų savininkai pradėjo ru- 
goti, nes pirmas metų ketvirta
dalis susidėjo iš 90 dienų, o 
trečiasis—iš 93 dienų. Tąsyk 
Augustus pridėjo spalių ir gruo-

Sausio
31 d. Iš 

ėjo ir ko

RADIOS! RADIOS!
Delei musų milžiniško užsisakymo i 
taip pat didelio išpardavimo čia pa| 
duodame žymiai nužemintas kairiau 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.0
Freshman Q., 15 už ........... r... $69.0
Steinite 7 už ............................ $75.0
R. C. A. Radiola 18 už ........ $95.0
Sparton už ............................... $115.0
Zenith naujas elektrinis setas $150.0 
Radiola 60 už . $147.0
Majestic 71 už $137.o|

šita graži Atvvater Kent Radio 192' 
m. su visa kuo tik už $129.0U 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDR1K, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
ną, o iš rugsėjo ir lapkričio at
ėmė po vieną dieną.

Kaip dabar yra žinoma, me
tai susideda iš nepilnai 365 Vi 
dienų. Trūksta 11 ]J minučių. 
Tokiu budu 
sideda apie 
tam, laikui 
tikslumų.

1582 m. popiežius Gregorius 
pasiryžo pataisyti klaidą. Jis 
atmetė 10 dienų ir paskelbė 

, tokį kalendorių, kokį mes da-
neserga. hąr vartojame, fą kalendorių 

Vienok butų klaida manyti, kad Anglija priėmė 1752 m., o Ku
oras nieko bendra su sloga ne-' sija visai nesenai, 
turi. Tapo pastebėta, jog slo-| Bet ir dabartinis musų ka- 
ga žmonės daugiausia serga lendorius turi daug netikslumų. 
spalių pabaigoj ir vasario pra-; Mėnesiai yra ne vienodu ilgumo. $ 
džioj. Pavasarį, o ypač vasa- Nauji Metai prasideda ne vieną įjį
rą, susirgimų mažiau tėra. ir tą pačią dieną. Aišku, jog 0

Kaip daktarai taip ir papras- butų daug parankiau, jei visi! g
ti piliečiai yra tos nuomonės. Į mėnesiai turėtų po vienodą die- $
kad šalčiu galima užsikrėsti. 1 nų skaičių. Egiptėnai turėjo Į S 
Bet kaip tas užsikrėtimas j- tokį kalendorių. Mes jį gale- 'X 
vyksta,-- sunku pasakyti, ka- tume vėl priimti. Tačiau ir jis | 
dangi iki šiol nepasisekė šalčio turi šiokių tokių nedateklių. £ 
perų surasti.

Yra žinoma apie 45,000 vais
tų (daugiausia patentuotų), 
kurie naudojama “šalčio” gy
dymui. Tiems vaistams žmo
nės išleidžia šimtus tūkstančių 
dolerių. Nėra reikalo aiškinti, 
kad nei vienas tų vaistų nėra 
tinkamas. Nes jeigu butų bent 
vienas tikras vaistas nuo “šal
čio”, tai dabar nebūtų reikalo 
ieškoti naujo.

Keikia žinoti, kad yra kelia-Į 
ropos rųšių “šalčių”, kaip tai:' 
rhinitis, tonsilitis, pharyngitis, 
sinusitis, laryngitis, tracheitis, 
coryza ir t.t. Tie vardai pažy
mi tą paciento anatomijos da
lį, kur jis jaučia šaltį.

“šaltį” tyrinės visas būrys
Johns Hopkinso universiteto

per 400 metų pri- 
trys dienos. Ačiū 

bėgant įvyksta ne-

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio: 
kainos. Greitas patarnavimas. K re 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TtL Cicero 130

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto-
grafuoti namus, pagrabus, 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

po-

Todėl tapo sugalvotas nau-Q 
jos rųšies kalendorius. Sulig tuo ® 
kalendorium, metai susideda iš jg 
trylikos mėnesių, oi 
mėnesis iš 28 dienų. Kiekvienas 1 
mėnesis prasidėti) nedėlioj, o & 
baigtųsi subatoj. Bile mėnesis 
atrodytų sekamai: f

kiekvienas b 3315 So. Halsted Street 
kmkvionns I S Yard,8„ 1546Chicaso, III.

N. I\ U. S k:. p
1 2 3 4 5 6,
8 9 10 11 L12 13

15 16 17 18 r 19 20
22 23 24 25 26 27

14!
21

Internacionalis Kalendo- 
Tryliktam mėnesiui siu-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
A • Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooarrelt 8500

Tai 
rius. 
loma vardas Sol. Einant tuo ka
lendorium metai susidėtų iš 364 
dienų. 365-ta diena butų žino
ma kaipo Metų Diena. Ją butų
galima įsprausti tarp gruodžio | z*v 

mokslininkų. Yra sakoma, jog : 28 d. ir sausio 1. Kas ketveri 'UH 
besigydant “šaltis” praeina į metai užauga viena ekstra die- 
dvi savaiti, o nesigydant — į 
keturioliką dienų. Mokslininkai 
bandys įrodyti, jog tas posakis 
nėra teisingas. Ir jeigu jiems 
pasiseks surasti 
“šalčiui” gydyti, tai tie $195,yoo mėnesiai butų vienodi.

na. Tą dieną butų galima į- 
terpti tarp birželio 28 d. ir lie
pos 1.

Tos ekstra dienos neįeitų j
tikrą būdą jokio mėneso skaičių, todėl visi

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

bus išleisti tikrai geram ir 
naudingam tikslui.

♦ * ♦
x Naujus Metus pradedant, 

žmonės stengiasi įsigyti naujus 
kalendorius, kuriais jie puošia 
sienas. Kas metai išleidžiama 
šimtai milionų kalendorių. Me
tams pasibaigus, priseina se
nuosius kalendorius mesti lauk. 
Tatai, žinoma, nėra praktiška.

Musų kalendorius yra seno-

Nėra reikalo aiškinti, jog tas 
kalendorius yra kur kas paran
kesnis, negu dabartinis.

Naujo kalendoriaus priėmimą 
svarsto Tautų Sąjunga. Jeigu 
jis bus priimtas, tai tąsyk bus 
pradėtas vartoti nuo 1933 m.,1 
kadangi tais metais Nauji Me
tai prasideda nedėlioj.

Naują kalendorių priėmus, 
lietuviams irgi teks savo termi 
nologiją keisti: i

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

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
nų numerį prisiusime 
veltui.

ks savo termi- 
nedėlios dienų 'UJ

(
uju.   ey**~" i „i j j i1 uuiy. m   i m ii ■ n.   i   

r IMPERFECT IN ORIGINAL i



NAUJIENOS, Chicago, III

K. GriMus, 6228

Pradžia 6 vai. vakare,

bylos No

Faitas
klan

$950 DOVANOMIS $950
Bus išdalinta

15-me MASKARADINIAME BALIUJE

Koncertas ir Balius
GONO

Lietuva Paveiksluose esat

OPERETĖ GRIGUTISvisuomet

jaučiatės
Rengia

Vaidins
Koncertas atsibus

L. K. M. CHORAS

Ned., Sausio 20,1929
Wicker Park Salėj,

2040 W. North Avė

Visus širdingai kviečia

Bendroves Komitetas.

$450.00DOVANŲbend

Kviečia KOMITETAS BENDROVĖS

Sekančiose Vietose

30 dieną 
atideng-

s kietumo 
smagiai

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija

Ciceros Lietuvių 
Liuosybės Svet. 
14ta gatve ir 49 Court

Tikietai iškalno perkant $1 
prie durų $1.25.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

James Ge- 
B. 174269, 
dėl notos

vardu 
Sacramento avenue, Chica
III., tel. Republic 7180.

Tikietas 75c. su drabužių pasidėjimu
Pradžia 7:30 v. v. Šokiai iki ? ? ? ? ?

Sausio 
Sausio : 
Sausio 
Sausio : 
Sausio : 
Sausio I 
Sausio 
Vasario 
Vasario 
Vasario
Vjisario 
Vasario 
Vasario

CICEROS LIETUVIŲ LIUO 
SYBĖS NAMO BENDROVĖ

Lietuvių bylos 
teismuose

K A TIK DABAR SUGRĮŽO 
LIETUVOS NAPRAPATAS 

DR. P.. P. ŠIMAITIS

Pradžia 5:30 po pietų

Koncerte dalyvaus Birutės choras, Pirmyn 
choras ir daug kitų atskirų artistų. Taipgi bus su
lošta juokinga komedija “Pamišėlių Namas”.

Nedėlioj, 
SAUSIO 20 D., 1929

Durys atsidarys 4 vai. vak.
Programas prasidės 5 vai. vak

Džianas čiupt jam už kalnie- 
riaus:

“O kur tavo burdingierius? 
“Ar dar gyvas jus Kaziukas? 
“Ir kaip jaučiasi misiukė?” 
Tonis purtosi ir pyksta, 
Bet pabėgti jam nevyksta. 
“Pasakysiu, jeigu nori, 
“Užkh’tau jam kokia porų 
“Nosis šonan nusisuko, 
“Akys juodos kai biesuko. 
“Dar žinos nagus valdyti 
“Ir misiukę nekliudyti.“

Parvežti
METU LIETUVOS NEPRIGŲLM YBĖS SUKAKTUVIŲ

A P V AIKŠČIOJIM Ą PA MIN ĖTI

Krutami Paveikslai

minklą darys kontraktorius E 
\Vunderlick, iš Joliet, III. Pa
minklas bus užbaigtas apie ge
gužės mėnesio pabaigą.

Po perstatymui bus šokiai 
prie geros orkestros.

Rengia jubiliejinį vakarą paminėjimui 20 metų 
sukaktuvių nuo įsikūrimo

Liet. Liuosybės svetainėj 
14th ir 49th Ct., Cicero

Muzika nario J. F. Pociaus

Muzika E. Chapinano 
$25.00 ir t. t. 

Kviečia KOMITETAS.

Rengiamame A
Lietuvių Raudonos Rožės Paš. Kliubo 

iš Cicero, III.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Eagle Restaurant
Populiariškiausias lietuvių
restaurantas šioje apielinkčje

W. C. Lukaus,
Savininkas

1745 S. Halsted St.
Canal 1547

Frank Chapuskis prieš John 
Shiruis, bylos No. B. 174585, 
Circuit crt., byla dėl $15,000.

Mary Nowakowski, prieš John 
Nowakowski, bylos No. 490785, 
Superior crt., reikalauja atski
ro užlaikymo.

John Grabowski prieš Zofia 
Grabowski, bylos No. B. 174,- 
591, Circuit crt., divorsas.

M. Zukowski prieš Joseph 
Zukowski, bylos No. 490859, 
Superior crt., reikalauja atski
ro užlaikymo.

Katie Jankovic prieš Martin 
Jankovic, bylos No. 490881, Su
perior crt., divorsas.

girdėti?— Džiiahas 
šia—

Kas tau vakar kramtė ausį?
Juk, girdėjau, buvo faitas
Jūsų auzoj kai įkaitę
Gėrėt, užėt kai padūkę
Visų kičinų prirūkę...
Tonis piktai pažiurėjo
Ir jau runyti pradėjo,

Chechonis prieš Ceceiia 
bylos Np. 490519, 
, divorsas.

Vedame d r a t u a i 
naujas ir senas stu* 
bas pigiau negu kl- 
ti. Parduodam flx- 
torius ir viakt* cle- 
ktriikq.

4104 Archer Av. 
Lafayette 3533

Sveikatos Dalykai 
Daktarai pataria 

KŪNO IŠVALYMĄ 
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito

te ar girdite apie influenzą.
Nėra verta rūpintis kiekvieną kar

tą kai atsikvepiate.
Prastos 'mintys ir baimė padarė 

daugeli žmonių pusiau ligoniais, 
besirūpinant apie tuos baisius daly
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa
prasti šalčiai gali būti lengvai iš
plauti iš sistemos su keliomis do- 
zomis Nature’s Lawlax, tikru toni
kų, veikiančiu kaipo laxativas. Tūk
stančiai žmonių vadina Nature’s 
Lawlax savo sveikatos apdrauda, 
prie pirmo ženklo kūno pajrimo jie 
tuojaus ima Nature’s Lawlax, kad 
išvalyti ir sureguliuoti jų skilvį, ink
stus, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
bdant ligą pirm jai įsigalint. Leng-

susinn 
tapo pa 
ir komi

Patsai pa

Šerno Fondo Komi 
te Atsišaukimas

Kadangi dar stoka pinigų, 
tad mes kreipiamos į musų vei
kėjus prašydami pagalbos šiam 
prakilniam darbui užbaigti. 
Gerbiamieji, pagelbėkite mums. 
Parinkite aukų paminklui, nes 
mes tik vieną dėdę šerną tetu
rėjome. Pažiūrėkite į katalikų 
darbuotę. Pas juos kiekvienas 
klebonas apvainikuotas, ir jei
gu šernas butų buvęs jų žmo
gus, |ai jie ne tik paminklą 
jam butų pastatę, bet ir kop
lyčią.

Kai lankysitės Chicagoje ir 
nuvyksite į Tautiškas kapines, 
tai kiekvienam bus malonu pa
žvelgti į musų rašytojo kapą, 
ir musų širdis jausis patenkin
ta, jogei šernas neužmirštas. 
Lai nebūna nei vieno iš musų, 
kuris neprisidėtų prie to pra
kilnaus darbo.

Draugiškuose suėj i m u o s e, 
kur nebūtų, pasidarbuokite, kad 
parinkus aukų. Taip dirbdami 
lengvai ir laimingai užbaigsime 
darbą į paskirtą laiką. Bus vi
siems Amerikos lietuviams gar
bė. Ir jaunoji karta minės ir 
gerbs ir jiems bus malonu dar
buotis tautai. Visos pasaulio 
kultūringos tautos gerbia savo 
didvyrius, tai ir mes skaityki
me už garbę pagerbti savo tau
tos didvyrius, pradėdami dėdės 
šerno paminklu. Tai yra mu
sų visų pareiga.

Aukas siųskite turtų rašti
ninkui, čekius rašykite komite-

Pereitame komiteto 
kime, sausio 12 dieną, 
si rašytas kontraktorio 
teto kontraktas 
minkius kaštuos $2,490

Broliai, nūs veikėme per il
gus metus tautos labui ir net 
partijoms. Alės rinkome aukas 
atgavimui laisvės Lietuvai, ir 
musų darbas davė gražių re
zultatų: Lietuva liko laisva ir 
bus musų tėvynė per amžius.

Po to sunkaus darbo mes 
pradėjome ilsėtis, pamiršdami 
dar vieną svarbų darbą, kuris 
jau turėjo būti padarytas. O 
tas musų darbas yra pastaty
ti musų pačių, Amerikos lietu
vių, rašytojui, dėdei šernui pa
minklą. Nuo pat jaunų dienų 

\iki senatvės jisai darbavosi 
musų labui. Jau šeši metai, kai 
jis ilsisi kapinėse svetimame lo- 
te, visų užmirštas, jo kapo veik 
nebegalima surasti. Išrodo, kad 
koks nevertas žmogus butų toj 
vietoj palaidotas.

Gerbiami tautiečiai, čia ilsi
si dėdė šernas, kuris dirbo sa
vo amžių tautos apšvietai, tai 
ir neturi būti užmirštas. Mu
sų rašytojas turi būti paguldy
tas jam skirtam lote ir jo ka
pas turi būti papuoštas gražiu 
paminklu.

Šerno Fondo komitetas jau 
darbuojasi antrus metus ir jau 
surinko $1,295. Reiškia, visai 
netoli pusės reikalingos sumos, 
kuri turi .būti $3,000. Laiko 
nedaug lieka, tik keturi su pu
se mėnesiai. Gegužės 
paminklas turės būti

Pradžia 7:30 vai. vakare
Prizai bus dalinami: 1-mas vyrų grupei 
Nepamirškite iš šios progos pasinaudoti.

BIS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJ
Tautiečiui! Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę-Lietuvą 

ir dalyvauti iškilmėse 10 metu Neprigulmybės Sukaktuvių Apvaiksčiojime, 
— tai dabar turėsite progos pamatyti visą-tą atsilankydami i žemiaus pa
žymėtą vietą.

Pamatysite visas Sukaktuviu — Jubilėjaus Iškilmes:
Antrą Lietuvos Dainų Dieną, kurioje dalyvavo daug tūkstančių dai

nininkų; žemės Ūkio parodą; Pradinių Mokyklų Vaikų šventę ir jų gim
nastiką. Motorciklistų lenktynes; Kariuomenės šarvuočių šventę; Arklių 
lenktynes. Tradicijinę Rambyno Kalno šventę; Policijos šventę, Šiena- 
piutę ir kitus lauku darbus.

Dideles iškilmes pašventinime Švėkšnos Gimnazijos, kuri yra už 
Amerikiečiu aukas pastatyta, ir daug kitų miestų ir miestelių vaizdų.

Pamatysite lietuvių Ekskursiją iš New Yorko į Klaipėdą ir kaip ją 
Lietuvos Valdžia priima. Taipgi bus ir puiki komedija, kuri visus pra
juokins bei palinksmins.

žodžiu sakant praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite tą, ką, 
imtų metą laiko ir kainuotų kelis šimtus^ dolerių nuvažiuot ir pamatyt tą 
viską — pamatysit už mažą tikieto kainą vietoj. Rodys ir aiškins

C. G. LUKŠ1S.

Lietuvoje tu- 
; r*.i° 2000 H*0*

- w w nių, davė 8000
_ ,Naprapatiškų

gydymų, ypa- 
tingai su ge- 

H lomi pa < k
■ mumis gydė;

9K J* ARI mirštamas
ĮĮĮĮl gas, viduriu

.ilk ' li-as, reumati
h dpną 

■I gėjimą,
ĮĮĮMĮBĮa Šimą, galvos,

' ak X’":/ H nugaros, strė-■ ”U gėlimą, šir 
dies, kraujo, 
nervu ligas. 
Daktaras Lie

tuvoje surado naujus budus tas ligas 
gydyti, atidarė ofisą Marųuette Par
ke, 2346 W. 69 St., kamp. S. Weatern 
Avė., Tel. Repulic 5877. Valandos: 
Nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 iki 4 vai. 
p. p., nuo G iki 8 vai. vakare.

Būtinai turi 
rovės, nes pasiliko labai daug svarbaus darbo neužbaigto ant metinio 
susirinkimo. x

MASKARADŲ BALIUS
Rengia

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VYRŲ

Subatoj, Sausio-January 26 d., 1929
MILDOS SVETAINĖJ,

* 3142 South Halsted St..
Kviečiame širdingai atsilankyti visus lietuvius i si vakarą, nes bus 

duodama dovanos grupėms pinigais, o pavieniams šiaip įvairiais daik
tais. Atsilankiusieji i ši vakarą bus pilnai patenkinti, nes komitetas 
rūpinasi gerai vakarą surengti. Visi atsilankiusieji turėsite gerą progą 
pasišokti ir linksmai praleisti vakarą prie geros muzikos.

Pradžia T-tą vai. vakare. Kviečia KOMITETAS’.

Šalčiai, galvos skaudėjimas, vidu
rių pajrimai, strėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku
sių jūsų kūne nuodų.

Pradėki! šiandie budavoti savo ap
sigynimą prieš ligą su šiais gerais 
vaistais.

Ši tikra senovinė angliška gyduo
lė, Nature’s Lawlax, parsiduoda ap- 
tiekose tik mėliuose dėžutėse po 25c 
ir 50 centų, su pinigų grąžinimo ga
rantija.

Jeigu jus gyvenate kaime ir ne
galite gauti Nature’s Lawlax, šei
minio daktaro $1.00 dydžio dėžu
tė bus greitai pasiųsta uždarytu lai
šku tiesiai jums iš John H. Wilcox 
Co„ 4718 North St. Louis Avė., 
Chicago. .

S750.00 D0VANŲ 5750.00 
1-mas didelis maskaradų balius Cicero 

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ SESERŲ DRAUGYSTĖ 

Subatoje, Sausio-Jan. 19, 1929 
Lietuvių Liuosybės Svet.

14th St. ir 49th Ct., Cicero
Pradžia 7.30 vai. vak. Tikietas 75c. su drabužių padėjimu
Muziką BUCK JONĖS KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

Betty Kunovsky prieš Ed- 
vvard Kunovsky, bylos No. B. 
174235, Circuit crt., reikalauja 
atskiro užlaikymo.

Bill Bisilas prieš 
voleris, 
Circuit 
$1925.

Geo.
Chechonis, 
Superior crt

Emilia Karbowski prieš Vik- 
tor Karbovvski, bylos No. 490,- 
613, Superior crt., divorsas.

Marcella Stiklius prieš Victor 
Stiklius, bylos No. 490624, Su
perior crt., divorsas.

Katherine Tarnavvsky prieš 
Joseph ir Katie Bobon, bylos 
No. B. 174366, Circuit crt., by
la dėl notos $2295.

Victor Kūles prieš John J. 
Moser, bylos No. B. 174423, 
Circuit crt., byla dėl $10,000.

Joseph Slotkowski prieš Aiex- 
ander J. ir Helen Žukauskas, 
Mamert Piotrowski ir kitus, by
los No. 490726, Superior crt., 
byla uždaryti trust dydą sumoj 
$4400.

Atidengia paslėptas priežas 
tis ligų ir skausmų

I 1 * ■ • * ■

Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet 

vargę ?
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet 

pavargę ?
Kodėl jus esate nervuoti?
Dr. Singley 'suras jūsų nega- 

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

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

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

Saite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: 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

BALIUS SU ŠOKIAIS
Rengiu

DRAUGYSTĖ SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ

Nedėlioj, Sausio-January 20 d., 1929
APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVETAINĖJ, 

ant 18tos ir Union Avė., Chicago, III.
Įžanga 36c y patai

Kas bus šiame baliuje, tai galės įstoti i draugiją veltui.

ST. CHARLES, ILL.
Darbininkų Vartotojų Korporatyvės Bendrovės šėrininkų bus laikomas

NETIKĖTAS EXTRA SUSIRINKIMAS 
SEREDOJ, SAUSIO 23 D., 1929 

7:30 vai. vakare

Svetainėj po airišių bažnyčios.
pribtiti i susirinkimą visi šėrininkai viršminėtos

ir 20 dd. Parap. Svet.. Springfield, III.
ir 23 dd. Lietuviu Auditorium, Chicago, III. .
ir 25 dd. Meldažio Svet., West Side, Chicago, UI.
d. šv. Juozapo Parap. Svet., So. Chicago, III.
d. Krenciuu*; Svet., Town of Luke
d. Parapijos 8vet„ Brighton Park
d. Liberty Hali, 'Cicero, III.
d. Parapijos Svet., Gary, ind.
ir 4 dcf. šv. Jurgio Draug. Svet., Grand Rapids, Mich.
ir 6 dd. šv. Jurgio Parap. Svet., Detroit, Mich,
d. Lietuviu Bendrovės Svet., Detroit, Mich.
ir 10 dd. šv. Petro ir Povilo Parap. Svet., Detroit, Mich 
ir 16 dd. šv. Jurgio Parap. Svet., Clevejand, ()hiu.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie_ nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą K 
laiką ir studijuoja! s
tas ligas. Jie žino, Į. 
kad specialistas su- Ąy
pranta kaip tas ligas į ’" 
gydyti sėkmingiau, t

Dr. Ross speciali- \ 
zavosi per tris de- 
fiimt metu. Savo :
praktikoj jis peržiu- f 
ri ir gydo šimtus r,
žmonių kasmet. Su- Dr. B. M. Ross 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis jgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFIL,, 
RĖJA, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
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, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

METINIS BALIUS, BALIUS
Rengia Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pašaipos Kiiubas

Auditorium svetainėje, 
3133 So. Halsted St.

Nedėlioj, Sausio 20 d., 1929
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžangų 50c.

Gerbiama publika ir kliubo nariai, visi esate kviečiami be 
atsilankyti ant šio iškilmingo vakaro ir prie gražios muzikos 
laiką praleisti. , ■»

$450.00
Brighton Park Liet. Atlet. ir Pašelpos Kiiubas rengia

MASKV BALIŲ
Atsibus

SUBATOJE, SAUSIO 19 D., 1929 
MELDAŽIO SVET., 2244 West 23rd Place

Įžanga 50c
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CHICAGOS
ŽINIOS

Pienininkų peštynės
Kai kurie pieno farmų savi

ninkai sustreikavo. Jie atsisakė 
pardavinėti pienų išvežiojimo 
kompanijoms po $2.50 už šim
tą svarų. Bet yra farmerių tar
pe ir “skebų”. Taigi tarp “strei
kininkų” ir “skebų” įvyko peš
tynės. Sakoma, vienas “streiki
ninką^” buvęs apkultas.

Fejerverkas išgąsdino 
apielinkę

P-nia Jordan, savininkė namo 
prie 15-tos ir llamlin galvių, 
snuchiliavo sėdėdama kresle. 
Staiga ji išgirdo smarkų4 spro
gimą ir pamatė žaibą.

Išsigandusi, ji pašokfr iš krės
lo, |>T-it>Caro |>rif »«•< > it* davė
žinią ugnegesiams. Daugiau ug- 

negesių, negu ji buvo mačiusi 
savo gyvenime, pribuvo gaisro 
gesinti.

P-nia Cohen, kaiminka, pra
liejo šaukti, kad jie prikels iš 
miego jos kūdikį. Lgnegesiai 
sumurmėjo j trubėsį ieškodami 
gaisro.

Ilgai netrukus, visa apielinkė 
susirinko, ir kiekvieno lupose 
buvo tas pats klausimas: kur 
gaisras? Kas ten sušuko, kad 
sprogusi bomba.

Pagalios pasirodė jaunasis 
p-nios Jordan suims ir sušuko: 
“Mama, ar tu girdėjai, kaip 
smarkiai sprogo fejerverkas, 
kurį aš paleidžiau.”

Tarybos dėl gatvekarių 
ir elevatorių linijų

Jau ilgų laiką eina tųsinės 
tarp miesto ir kompanijų, ope
ruojančių Chicagos gatvekarių 
ir elevatorių linijas. Reikalinga 
yra atnaujinti kontraktai jų 
operavimui. Pagreitinti šių 
klausimų išsprendimą federalis 
teisėjas \Vilkerson paskyrė pi
liečių komisiją. Dabar ši ko
misija išleido pareiškimų. Ji 
sako, kad reikalaujamų valsti
jos įstatymų gatvekarių ir ele
vatorių linijoms operuoti dabar 
negalima tikėtis, kadangi pačios 
kompanijos tarpe savęs nesusi
taiko. Ir tik kada jos susi
laikys, tada jau galima bus kal
bėti apie atnaujinimą kontrak
tų (franchises) tarp miesto ir 
kompanijų. Gal bul, kad tos 
komisijos pareiškimas privertė 
jas, Im>I kompanijas paskelbė, 
kad esmėj jos jau sutikusios 
tarp savęs ir pasiūlysiančios 
planą Illinois legislaturai ir Chi-

ateity.

Svarstys klausimų, ar 
padidinti Chicagos po

licininkų skaičių
Aldermanas O’Toole įnešę 

miesto tarybon rezoliuciją, rei
kalaujančią padidinti Chicagos 
policininkų skaičių. Miesto ta-

rvbos finansų komisijos pirmi
ninkas, aid. John S. Clark, pa
reiškė, kad finansų komisija pa
imanti tuojau rezoliucijų svar
styti. Rezoliucijoj aid. O’Toole 

kad dabartinio polici- 
6,000 vyrų

nurodo,
ninku skaičiaus
— Chicagai neištenka. O’Toole 
siūlo duoti polici jos departamen- 

1929 metamb dar 600 vyrų, 
100 vyrų kas mėnuo.

tui
l>0

Moteris apdegė
m.P-nia Jane S. Wade, 71 

moteris, gyv. 135 So. Lim 
St., Aurora, grrbeniavo savo 
plaukus. Elektrikinis plaukų 
sausintojas uždegė keletą cehi- 
loidinių šukų. O nuo jų užside
gė poteriškės plaukai. Moteriš
kės vvras ir norsė užgesino ug
nį, bei apdegė moteriškė galva, 
kaklas ir pečiai.

Moteris yra kritiškoj padėty.

Trys pašauti banko
holdape

Penki banditai vakar 
Franklin 'I rusi and Savings Sta
te bankan, 100 East 351 h St. 
Inos pasitiko šūviais specialia 
banko policininkas. Banditai ir
gi ėmė šaudyti. Jie pašovė poli- 
ieninka ir du klerkus. Polici
ninkas gal mirs. Tuo laiku, kai 
šaudyta, vienas banditų tyliai

IO.IO

apie 2,000 dolerių. Banditai 
(juodveidžiai) pabėgo.

Sudegė bravoriukas
Gaisras name 3020 So. Alba- 

ny Avė. sutraukė ugnegesius ir 
policijų. Šie surado trobesio 
skiepe bravariuką naminei va
ryti 750 galionų įtalpos. Kam 
priklausė bravariukas neži
nia. Gaisras padarė nuostolių 
apie $8,000. Kaimynai papasa
kojo, kad namo šeimininkai pasi- 
rodydavę jame tik nakties 
ku.

Išteisino šoferius

lai-

Prisaikinlų jų teismas išnešė 
sprendimą, kad Bernąrd Reister 
ir Robert Mooney esantys ne
kalti. Jie tarnavo Yello\v Cab 
kompanijai ir buvo kaltinami 
nušovimu Eugene Thieverge, 
Checker Cab kompanijos šofe
rio, prie Granada kavinės perei
tą rugsėjo mėnesį.

Sanitary distriktas 
peorganizuotas

Koalicija demokratų ir De- 
neeno grupės republikonų per
organizavo Sanitary distrikto 
tvarką. Dauguma stambesniųjų 
•džiabų teks republikonains, o 
didžiumą mažesnių vietų gaus 
demo-k ratai. Nurodoma, kad 
republikonai laimėję daugiau, 
ba paskutinių laikų “šlavimas” 
iš distrikto įvairių tarnautojų 
žymiai sumažinęs jų skaičių; 
be to, nesitikima, kad darbinin
kų skaičius žymiai padidėtų ar
timoj ateity, nes distriktui stoka 
pinigų.

JUS NEGALITE SUSTABDYTI 
ŠALTĄ ORĄ

Bet jus galite užmiršti savo apšildymo 
nesmagumus ir palaikyti savo namą šiltą, 
vienodos temperatūros visą žiemą, kurui 
vartojant Consumers Garantuotus Anglis 
ar Koksus. >

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar
ba mes juos atsiimsimė ir sugrąžinsime 
jums pinigus.“

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(onsjĮjjįįers (ompany
®COAL- COKĘ_-J CĘ

BUILDING MATERIAL

Tarp Ghicagos
t

Lietuvių
Dviejų debatai

(Gaida kaip “Bernužėli, 
nes’valiok”

Mergužėle, nekvailiok 
čiuvgumiu užpringsi, 
ir bernyčių nebučiuok — 
pauderiu ištrins! (2 kartu). 

>•« ift >K
Jei tu manęs nemyli, 
aš tavęs nevesiu 
ir sd savo kariuku 
daugiau nesivešiu (2 k.) 

♦ >»« ♦
Kad ir manęs neveši, 
galiu bučkį duoti, 
nes aš 
laikinu

tavo kariuke 
važiuoti (2 k.)

♦ ♦ ♦

mane bučiuosi,

By Vladas Jurgelonis

The English Column
>

Mr. Brunwald’s Concert

Zosė Krasauskienė
Gera^žinoma dainininkė, da

lyvauja Chicagos Lietuvių Drau
gijos Savitarpinės Pašalpos kon
certe, VVicker Pa r k svet., 2040

iš

o 
ir 
aš

Kol tu
su manim važiuosi,

jei žruCRių gailCsi,
karo išlėksi (2 k.)

aš tavęs nemyliu
tavęs nelauksiu, 
senbernių žinau daug

iš jų raidą gausiu (2 k.)
♦ * ♦

O jei tu apsivesi, 
laimės neturėsi, 
ne man’ vieną, ir daugiau 
mylėti norėsi (2 k.) 

♦ ♦ ♦

O aš gausiu berniuką, 
kokį aš mylėsiu — 
ne šykštuolį, kaip kad tu, 
ir badu nudvėsiu (2 k.)

Pusta pėdis.

Kam važiuoti Lie
tuvon

Kad daugiau Lietuvos galima 
pamatyti gyvenant Chicagoje. 
Kas nori Lietuvą pamatyti, te
gul neužmiršta atlankyti C. G. 
Lukšio rodomus paveikslus- sau
sio 22 ir 23 dd. Jie bus rodo
mi Lietuvių Auditorijoj. Ten 
pamatysite visų Lietuvą ir jos 
gyvenimą, dideles dešimties 
metų LietuvęA nepriklausomy
bės iškilmes, Lietuvos kariuo
menę, jaunimų, dainos šventę, 
kur dainavo 6,000 dainininkų, 
Lietuvos miestus, turgus ir lie
tuvių darbus laukuose. Per tris 
valandas laiko pamatysite visų 
Lietuva už labai maža bilcto C *
kainų. Nn.

Bridgeportas
Lietuvis susižeidė

Pereitą šeštadienį eidamas 
pietauti susižeidė lietuvis Simo
nas Pocius, kuris dirbo kaip 
barbens barzdaskutykloj Lietu
vių Auditorijos trobesyje. Jis 
išsišoko kojų. Guli pavieto li
goninėje. Jaučiasi geriau. Rep.

Chicago Forum
Gimdymo kontrolė ir reikalas 

legalizuoti teikimą žinių apie 
gimdymo kontrolę bus disku- 
suojama ateinanti sekmadienį. 
Kalbės Dr. Bachelle S. Yaros, 
profesorius socialės higienos Il
linois universitete. Dr. Yarros 
turės paskaitą temoje: “Gimdy
mo kontrolė, jos reikšmė svei
katai ir visuomenės gerbūviui.” 
Paskaita bus Adelphi teatre, 
prie Clark ir Madison gatvių. 
Pradžia 3:15 vai. po pietų.

Pieniai pešasi
“Streikuojantys” pieno farmų 

savininkai ir “skebai” dar kartų 
susipešė. Aį kartą “streikinin
kai” išliejo 3,100 svarų pieno. 
Per paskutines dvi dienas išlieta 
jau pieno 7,100 svarų.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Alfreda Semaškiute, taipgi da
lyvauja tame pačiame koncerte, I 
kaipo pianistė, kuri yra dalyva< 
vusi ne viename parengime ir 
pirmiau.

Banditai lietuvio 
užeigoje

Kostumeris nušautas

A Latvian opera baritone 
Leonard Brunwald by name 
gavę Lithuanian music lovers 
another opportunity to hear a 
voice of rich ųuality when he 
presented his recital at the 
Lithuanian Auditorium lašt 
Wednesday. Assisting Mr. Brun- 
wald in the concert ,was a piano 
solist, Misa II. Sadauska. L. 
Thorp Siųueland was the ac- 
companyist.

A baritone 
what new to Lithuanian 
cert-goers since amongst 
uanian vocalists there are 
paratively few possessing 
type of voice. Therefore hear- 
ing a baritone with the reson- 
ant, rich thickness that Mr. 
I voice >u»s was
rare pleasura.

In his execution, Mr. Brun- 
wald shows a remarkable ease. 
His crescendos were unforced 
and effortless even with tre- 
mendous volume. His voice re- 
tained an even ųuality through- 
out his entire range.

Mr. Brunwald is very odvious- 
ly a dramatic singer. His voice 
has a strong inclination for the 
heavier, more dramatical type 
o f song. For instance songs 
expressing erude barbaric joy 
or heavy tragedy would be 
ones in which he would excell.

Miss Sadauskas very evident- 
ly appearš to be a coming solo- 
ist in Lithuanian music circles.

voice is some- 
con- 

Lith- 
com- 
this

Trys banditai įėjo į lietuvio, 
Juozo šotkis, “soft drinks par- 
lorj,” 4512 Gross Avė. Čia jie 
užtiko patį užeigos savininkų ir 
keletą kostumerių. Banditai pa
liepė: “Ne iš vietos!” Vienas 
kostumerių, Anthony Dubabclli,' 
1436 W. 17t^i St., mėgino grieb
ti artimiausią banditą. Kitas 
banditas šovė j jį. šūvis patai
kė į pilvų. Dubabelli susmuko.

Banditai po to atėmė iš paties 
Šotkio $7(1 ir pasiėmė iš registe- 
rio $730. Tiek pinigų laikyta 
užeigoj, kad išmainius stokjar- 
du darbini ūkams čekius.

Apiplėšę užeigą, banditai 
do autan ir nudūmė savais 
liais.

Town of Lake apielinkės poli- 24484—Z. Baliukoniui 
cija skubiai nuvežė I)ul>abellj į 24486 -J. Piliui 
pavieto ligoninę. Jis mirė ant 24488 O. Budreckienei 
operacijos stalo.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
> 13531—K. Jarumbauskienei

įsė- 22729—O. Likienei 
ke- 13524—V. Dantienei

i 24483—P. Bulvienei
' z % a j A TV 1 • . 1

24493—T. Laurinavičiutei 
24494—K. Trilikauskienei 
24496—Ig. Bartkui 
24501—FJ. Jurgutienei 
24504—M. Dobravičienei 
56453—M. S. Bortkaitei 
23409—J. šeškauskui 
96022—J. Leščiauskui 
13542—K. Endriuškienei 
13556 M. Saldžiui 
135—J. K. Juzėnui 
13553—M. Macienei 
13550—J. Balčiūnui 
13551—B. Guogienei 
13549—A. Grigaravičiui 
24511—S. Klenauskui 
24513—A. Gudavičiui 
24517—O. Pranaitienei 
24518—J. Bitinui 

1068 Kl. Dijokienei 
56464—A. Dambrauskui 
96024 M. Pikiotienei 
24522—P. Grištautienei 
13564—S. Sireikaitei 
13565—K. Dakniui 
13452—Onai Rimkienei 
13898—M. Baranauskienei •
Ž4409—Onai Kernagaitei 
24434—Agnieškai Tamašauskie- 

nei 
23393 Broniui Stanevičiui 
23391—Ievai Radvilienei 
13999—Jurgiui Narmontui 
13521—Polkerijai Laurinavičie

nei
23415—Petronėlei Račkauskie

nei
24491—Justinai Vaičiulienei 
13536—Daratai Mandryčiai 
24482—Juozui Jenčiui 
96021—Rutavičaitei Barbei 
13548—Apolonijai Trumpienei 
13554 Onai Dirdienei
13540—Juozapatai Praninskie- 

nei
13541—Juozui Z. Matiukui 
24840—Konstancijai šimkaitei 
23417—Pranciškai Norkaitei 
13557—Antaninai Stulpinienei 
24505—Onai Bukienei 
24506—Pranciškui Mačerniui 
24514—Juozui Mažuliui 
24516—Mateušui Kunevičiai 
24519 Marijonai Ričiunienei 
24520—Tesesei Kulpiutei 
24521—Pranciškui Rudžiui 
56458—Elžbietai Sinkevičienei 
56460—Barborai Pocaitei

56461—Antanui Petkui 
56462—Ievai Tintarienei 
96025- P. Serapinienei 
96026 J. Balvočiui 
23418—P. Savickui 
13569—O. Nakrošienei 
13570—O. Varneckienei 
13574—I. Martinkai 
13420—J. Povilaičiui 
13448—M. Jagminienei 
13447—M. J. Poviloniui 
13560—M. Kunkalaušienei 
13573—J. Krevelevičiui 
13563—M. Krasauskieeni 
13566 K. šiuriui 
13522—O. Vilcauskienui 
24,527—0. Dargužienei 
25443—J. Merfeldui 
13609—J. Juozapavičiui 
13604—N. Vizgintui 
13608—K. Kavaliunienei 
13610—A. Baivadienei 
13613 M. Svirskiui 
13460—T. Grigaliūnui 
13612 K. Nevulienei 
13628 P. Petrauskienei z 
13626—V. Jenčiui 
23808—J. Kazlaučiunui

meldžiu kiekvieną tau TaiuraMio 
skaitytoją, kurie kenčia nuo Sub- 

Aeute arba Mnskulų Reumatizmo. Strė 
nų Skaudėjimo (Lumbago). PadagroR' 

(Gonti, parašyt man 
laifiką, padedant sa
vo vardą ir aiikų 
adresą, o aA prisių
siu dykai Vieno Do* 
l“r|o Vertės Bonką 
išbandymui mano 
Rheumatizmo Gyduo
lių. A* noriu kiek
vienų kenčianti įti
kinti savo lėAomis 
apie tai. ką irah pa
daryt Kuhn’s Rheu- 
matic Remedy. AA 
esu tikras, kad bus

geros pasekmės ir jus patys i tai |siti- 
tikinsite pirma, negu duosite man l>ent 
vieną <ientą. Nebandykit atsikratyt Re
umatizmą per kojas ar odą su pagelba 
plasterii) ar kitokių daiktų. Nebandykit 
išvilioti JI su Linimentais. elektra ar 
magnetizmu. Nebandykit išvyti ji su už 
kalbėjimu. Jus privalot ji prašalint. Jis 1 
yra kraujuje ir jus turite vyti jj laukan. 

Ir aš tikiu, tų darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatie Remedy. Reumatizmas turi 
išeit, jei jus norite pasiiiuosuoti nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduolės ( 
panaikina skaudžius dieglius, muskulų 
gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių su
stingimą.

Aš noriu parodyt
Jums, jei tik jus man pavelysite. Aš 
galiu daug prirodyt I vienų savaitę, jei 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti 
jums dykai vieno dolerio vertės buteliu
kų gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas 
gyduoles jus vartojot. Jeigu jųs.jievarto- 
jot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti, Fersluiit.v|dt musų pasiū
lymų žemiau Ir reikalaukite'
Vieno Dole- —l
rio honkos r f~ r*' -išliiiiidyiniil 
tuoktus. f

' 24489 P. Tevaišiyį

------------ -----------------X!-----------------

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

------ 7

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub-Acutc ar

ba muskulų Rheumatie Remedy, kad ži
notumėt ir jus, kaip sužinojo tūkstan
čiai kitų, jog Reumatizmas gali būt 
prašalintas, ir mes nenorim uždirbt ant 
išbandymo. Ifibandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu* jus atrasite, kad tas 
gelbsti jums, tuomet užsisakykite dau- 
giau. kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, 
tai ant to ir užsibaigs. Mes nesiunčiame 
mažą buteliuką, kuris neturi veętės, bet | 
siunčiaine pilnos inieros buteli, kokie i 
parsiduoda aptiekose už vieną dolerj. šis 
buteli* sunkus ir mes turime užmokėti I 
Dėdei Šamui už persiuntimą. Todėl jus Į 
privalot prisiųsti 2Sc. persiuntimo ir su- 
pakavlmo išlaidoms, o tuojaus aplankysi
te Vieno Dolerio Vertės Butelj dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,
Dept. B. W.

1855 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos 

Lietuvių Gyvenimo

Paraše S. E. Vitaitis.
t H »

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
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
Audinio apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

i
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

_-«*• ----------

Rytoj Babravičius 
dainuos per radio
Rytoj, nedėlioj, sausio 20 d., 

kiti p 1 vai. po piet per radio, 
iš WGN stoties (Tribūne) dai
nuos musų dainininkas Juozas 
Babravičius. Jisdainuos visų, 
pusvalandį — iki 1:30 vai.

Sk kmadienyje, sausio 20 d., 
6. vai. vak., Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj, 3133 So. lldsted 
St., bus priimamos naujos na
rės nuo 16 iki 25 metų jstoji- 
msa veltui; nuo 25 iki 15 metų 
— įstojimas vienas doleris. \

Gergbiamos ponios ir panelės, 
kurios norit prigulei prie^pašel- 
pinfis draugijos, lai kaip rite ge
ra proga ateiti į vakarienę ir 

; prisirašyt. D. L. M. I). Apšvie
ta yni geram stovy narėmis ir 
finansiškai.

_ A. M-nė, pirm.

d., 1929, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., 1 valandų po pietų ant 
3 lubų. Būtinai dalyvaukite, nes 
randasi užsilikusių reikalų katrie tu
ri būti aptarti per jumis.

c Kviečia Kapinių Valdyba.

Chicago* Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos rengiamas jubilie
jinis vakaras 20 metų sukaktuvių jos 
įsikūrimo koncertas atsibus Wicker 
Purk salėje, 2040 W. North Avė., 
pradžia 5:30. šiame koncerte daly
vauja Birutės Choras, Pirmyn cho
ras ir dainuos Krasauskienė ir daug 
kitų pasižymėjusių artistų bei mu 
zikų. Visus kviečia dalyvauti Siame 
vakare. Komitetas.

Metini balių rengia Bridgėporto 
Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliu
bas sekmadieny, 20 d. sausio, Audi
torium svet., 3138 So. Halsted St. I 
Gerbiama publikų ir kliubo nariai, 
visi esat kviečiami be skirtumo. 
Norintieji įstoti į kliubą bus dykai 
priimami, —Komitetas.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų laikys mėnesinį susirinkimų 
nedėlioj, sausio 20 d., 1 vai. po piet, 
Mark White svet. Meldžiame nares 
atsilankyti. —B. Palionis, rašt.

PRANEŠIMAI
Yįekšniečių kliubas

Tie viekšniečiai, kurie dar 
nepriklausote Viekšniečių kliu- 
bui, esate kviečiami atsilankyti 
į kliubo susirinkimą. Įlįs susi
rinkimas' įvyks sausio 27 dieną 
svetainėje adresu 4601 S. Pau
lina St., 2 valandą po pietų.

| Viekšniečių kliubę gali įs
toti ir ne viekšniečiai be jokios 
įstojimo mokesties, o mėnesinės 
mokestys visai mažos.

Dabar Viekšniečių kliubas 
rengia vieną įdomiausių balių 
tokį, kokį dar niekas nėra ma
tęs šioje ar kitoje apivlinkėje- 
Balius rengiamas 20 d sausio. 
Visi, kurie mėgiate balius ir no
rite susipažinti su viekšniečiais, 
bukite svetainėje 1501 So. Mer
ui itage Avė., 7 vai. vak.

Bi Irtai šiam balių galima gan-

Vakarienė su 
Programų

Rengia Lietuviu Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėlioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
maž°siose svetainėse, 3133 So. Hals- 
sted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienė prasidės 8 vai. vakare. 
Po vakarienes šokiai.

įžanga $1.00.
Kviečia visus

KOMITETAS.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
lotų savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas metinis susirinkimas įvyks 
septintadieny, Sausio (January) 20

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.

ti iš anksto pas Laurinų ir L. 
Nemonj, 1601 So. Paplina St.

Nuoširdžiai lauks svečių.

Lietuvių Moterų 
Dr-ja Apšvieta

Rengia metinę vakarienę pa
gerbimui nesirgusių per dešimtį
metų narių. Bus suteiktos joms 
gražios dovanos laike vakarie
nės. Taipgi bus programėlis,
kurį išpildys jaunuoliai.

Vakarienė bus gera, nes paty-' 
rusins šeimininkės gamins.

šį kartą bus daugiau naujie-J 
nybčs. Taipgi muzikantai šo
kiams paimta iš čia augusio 
jaunimo, kurie atsižnnėję yra 
kaip muzikantai didesniuose va
karuose. Tai dardbščios pane
lės >f. S h i m i u lės.

Jau mažai laiko beliko. Ger
biamą publiką meldžiame likie-Į 
tus įsigyti ir pribūti į vakąrie- 
nę. Tikietus galima gauti pas1 
Apšvietos Draugijos nares arba 
prie durų.

PADftKAVONfi
A. A. ONA JAUGELIENĖ
A. a. Ona .laugelienė, kuri 

mirė gruodžio 31 d., 1928 m., 
ir palaidota tapo sausio 3 d., 
1929 m., o dabar ilsisi šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilusi ir negalėdama atsidėka- 
vot tiems, Kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimų ir paly
dėjo jų j tų neišvengiamų am
žinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
kun. Martinkui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos 
sielų: dėkavojamo graboriui 
A. Masalskiui ir visiems, ku
rie palydėjo į kapines, suda
rydami didelį skaičių automo
bilių, ir dar tariame širdingų 
ačiū grabnešiams ir pagalios 
dėkavojatne visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau, musu mylima Ona, sako
me: ilsėkis šaltoj žemelėj.

Nuliūdę
Vyras, Sūnūs, Duktė, 
Marti jr visi giminės.

STASYS TALTVVEIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dienų, 5:30 vai. vaka
re, 1929 m., sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Žagariu mies
telį, Šaulių apskr., Kauno rėd. 
Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 
Amerikoje moterį Ona, sūnų Jo
nų, dukrele Julių ir dvi seseris 
— Kleofasių Zakaitienę ir Su- 
zanų Rapšienę. du švogeriu —• 
Dominika Rapšį ir Antanų Za- 
kaitj, o Lietuvoj brolį Vincenta 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3103 So. Halsted St. 
Lulevičiaus koplyčioj.

Laidotuves įvyks panedėlyj, 
sausio 21 diena, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Stasio Tautvveis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moferia, Vaikai, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lulevičius, Tel. Victory 
1115^-^

Golden Star L. P ir B. Kliubas 
rengia didelį Novelty šokį, nedėlipj. 
sausio 20-tą dienų, K. Strumilos 
svetainėj, pradžia 8 valandų vakare, 
įžanga 50c. . Novelties bus užtekti
nai. Maskaradas buvo labai pasek
mingas tai visi į šį šokį. Komisija J. 
Grybas, J. Dopkus ir J. Wilemas, la
bai stengėsi kad butų visi kurie atsi
lankys butų užganėdinti. Komisija.

Lietuvių Teatrališka Draugystė šv. 
Martyno laikys metinį susirinkimų, 
sekmadieny, sausio 20 dienų, šių me
tų, 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. 
svet., 32 PI. ir Aubum Avė.

Nariai būtinai malonėkite* pažime- 
tu laiku atvykti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui, taipgi privalote 
užsimokėti užsilikusius mokesčius ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti į 
draugystę. P. K., nut, rašt.

Brighton Park kolionija. The 12 
ward Lithuanian American Demo- 
eratie susirinkimas įvyks sausio 20 
nedėlioj kaip 2 vai. po pietų,, Gro- 
manto svet., 4535 So. Rockwell St.

Gerbiami piliečiai 12 wardo esate 
kviečiami atsilankyti, nes bus labai 
daug svarbių reikalų aptarti. Kurie 
neprigulit malonėkit prisirašyti prie 
šios organizacijos. Bus įvairių kal
bėtojų. Užprašo organizacijos ko
mitetas. —Frank Aušra.

S1MANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJ1MO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Rooseyelt 8887

DEL PIKNIKŲ — kontrakluokite 
su “Elm Tree Grove”, 6543 Irving 
Park Bouievard prie užbaigos gatve- 
karių linijos, $25,000 šokiams pavili- 
jonas, kuknia, Bowling Alley. Visi 
parankumai. Užveizda

AŲBERT SCHREINER, 
6437 Nevvgard Avė. 

Phone Sheldrake 4105

Universal Restaurant
Labiausia mėgiami 

lietuvių valgykla 
Brldgeporte

A. A. NORKUS, aav

750 West
Ii 31st St.

Graboriai
Phone Bouievard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balaamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halated St., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd Pi. 

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

Phone Bouievard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Simpatiškas —- 
Ma ndagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

W' Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tei. Blvd. 3201

Brighton Park — Keistučio PašeL 
pinio Kliubo valdybos specialia susi
rinkimas įvyks nedėlioj, sausio 20 d., 
lygiai 10 valandą iš ryto pas draugų 
M. Kasparaiti, 5022 So. Western 
Avė., Republic 4115. Būtinai visa val
dyba turi atsilankyti.

Finansų Raitininkas.
-----------“T—

B-vės “Bubąs” Akc. kurie įdomau
jąs fpraŠome susirinkti sausio 24 d., 
8 vai. vak.. Kliubo kambariuose, 
Universal State Banko name, 2-ram 
aukšte, 814 W. 33rd St.

Komisija yra gavus nuo Bendrovės 
pirmininko Prof. V. Mačio Valstybės 
Gynėjo Apkaltinimo. Aktą ir daug 
kitų svarbių dokumentų, sulyg ku
rių vra galimybės atgauti Bendrovės 
turtų iš Gudžiūno ir kitų. Bukit lai
ku. Komisija.

Leb. L. D. L. K. Vytauto ani Brid- 
geporto laikys savo metinį susirin
kimų, nedėlioj, sausio 20 d., 1929 m. 
12 vai. dienų, Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
teiksitės būtinai atsilankyti, nes ran
das daug svarbių reikalų svarstymui 
ir daug naujų sumanymų randas, 
teiksitės ant laiko pribūti.

Nut. rašt. V. Kacevičia.

A. PRABISH .
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dienų ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose

Park 797

Lietuvės Akušėrėš
Phone Victory -4952

MBS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl vtsokią akią 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akią ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Bouievard 7820 
Res.. 6641 South Albany Avenae 

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

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

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

Advokatai

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222 

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 Wcst 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENT1STAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Rrunswick 1624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

x 'X1579 Milwaukce Avė.'
• kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadionjui. pagal susitarimą

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyrišką 

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

arti 318t Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

I —

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampu 18th St.

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

Resid^nce Tel. Fairfas 6352

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

V u R ciriž i s
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio i| 

PėtnyČios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namą Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Phone Bouievard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St. 
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Bouievard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

-i><________________________ _ ___

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Ęalsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victorytlll5
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čluose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
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.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.
• , . f

Pastaba: Mano ofisas dabar randa*

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phune Bouievard 7589

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

Telephone Berkshire 4820
Specialybe — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

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

Tek Kenvvood 5167 
Valandos:

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

apart Šventadienio Ir kntvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2! 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shoie 2238 ar Randolnb 680n

DETROIT, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Snuare
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

Panedėliais ir Pėtnyčiomis 
iki 7:30 vai. vakare

claSsified ads.
j

Educatlonal
Mokyklos

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwftuke« Avenue, Room ?09 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namą* telefonas • Brunswick 0597
Ultravioletinė Šviesa Ir diathermia

^hone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ' AMATO

Praktiškos instrukcijos, 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.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Re*. 3201 South Wailace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

> Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)
Df.J. W. Beaudettf 
VIRMJJ ASHLAND STATE BANKU 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedėBni nuo 2:30 iki 4:30 v. po piaf 

TELEFONAS CANAL 0464

Raa. 6660 South Artesian Avaihue
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 11L

Office Bouievard 7042 '
DR. C. Z. VEZELIS
, LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL._________

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

Tel. Lafayette 4146
Vai a n d o s : 

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

Phone Bouievard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.VALANDOS:

1 nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 Iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinoia 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellancous
______ Įvairus______

KNYGOS

Advokatai

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Węst Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

IR

s G I N T A R A I
Musų knygų ir gintarų sankrovoj 

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

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266
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Radios Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS, Chicago, UI

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo 
kėlimais. Paskolas suteikiam { 2' 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio
3812% W. North Avė.
Telephone Capitol 1861

Bridgeport Painting 
and Hardvvare Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Personai
Asmenų Ieško

ADVOKATAS F. J 
BAGOČIUS

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

, Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus. fornisus, pečius miesto arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj. Į 
Šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

KIETO MEDŽIO PADLAGOS
Panaujinkite jūsų senas nunešio 

tas pudingas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujos kar- 
petos. Apskaltliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

Nori žinoti kur dabar gyvena se
kantys asmenys: •

TILL1E MONKIENĖ, 1914 buvusi 
moteris Jono Bartašiaus arba Bartu- 
šewskio arba Bartaševičiaus arba 
Burst, ir gyvenusi tada p. n. 201-155 
Place, Hammond, III. Regis jos duk
tė yra nursė Chicagoj. Jos vyras 
mirė ir sutvarkymui jo turto neatbū
tinai turi pranešti kur ji dabar. La
bai svarbu.

MONIKA ČIR1ENĖ, moteris Kos- 
tanto ČirO, gyvenusi South Boston, 
ir turėjusi su vyru namus p. n. 50 
Fuller St., Dorchester, Mass. 
tuoj susižino su manim, 
jos adresas pasiliks paslaptyje, 
bai svarbu jai: yra. pinijętj de’ jos.

MARTIN DANENAS pirmiau gy- 
j venęs Pittsburge, Duųuesne ir nese- 
nei buvęs South Bostone. Tuoj atsi
liepkit, pinigai laukip.

JAMES GITTEMORE, kurs turėjo 
brolį Praną kariumenėj. Brolis žuvo, 
reikalaujama brolio. l«abai svarbu.

Atty F. J. Bagočiiįis 
253 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška 
ir angliškai. i

Priimti nplikantai 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

Reikalingas lietuvis dali laiko dirbt 
pardavinėtojas, kuris gali kalbėt ang
liškai. Šita yra stebėtina proga dėl 
vieno — Sauk Shuirmann — Bitter- 
sweet 6180.

Jei novl, 
La-

REIKALINGAS bučeris dirbti pėt- 
nvčioms ir subatoms, arba kasdien. 
317 E. 115 St. Pullman 9223.

REIKALINGAS antrarankis ke
pėjas prie duonos ir bisketų. Dar
bas naktimis. 850 W. 18th St. Tel. 
Roosevelt 2961.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA patyrusių opera- 
torkų prie žiurstų arba namu dro
šiu, geia mokestis. Smoler, 1834 W. 
North Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 VVest 47th Street

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

HftLBERG BROS.

NORĖČIAU išieškoti dabar gyve
nančius Amerikoje giminaičius, apie 
kuriuos nežinau nuo 1902 m., nes 
tuomet iš Lietuvos išvyko i Jungti
nes Valstybes, Teklė Žvingilavičienė 
ir jos sūnūs Viktoras, ir Stanislovas 
Andruškevičius, Marė Grinevičaitė, 
po vyro pavardės nežinau, išvykusi 
1914 m. iš Liepojaus ir Povilo Glem- 
ža išvykusi iš Liepojaus 1906 m., da
bar gyvena New Yorke. Kas 
apie juos žino prašyčiau man 
pranešti sekančiu antrašu, Lietuva, 
Šiauliai, Stefanijai Baliutavičaitei- 
Misliauskienei, Kapų gatvė 14 N., 1 
būt.

PAIEŠKAU savę pusbroli Alek
sandrą Luopšas. Kas apie ji žino ar 
patsai malonėkite man pranešti. 
Vincentas Uginčius, 6325 S. VVhipple 
St. Republic 9984.

Koom 607
192 N. Clark St

PA IEŠKAU trijų giminaičių — 
j Zanelijos ir Teklės Paliukaičių. Pir- 
1 ma gyveno Chicago j. Stepanija 
Ivaškaitė, taipgi pirma gyveno Chi- 
cagoj, o dabar nežinau kur. Atsi
šaukit. A. P., 5518 S. Talman avė.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 2 krautvės, vie

na su bizniu, kita tuščia, galiu pa
imt i partnerius su i bučerne arba 
pirkčiau jeigu pigiai, 5747 So. Ash
land Avė.

RElfcALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo skudurų, 1463 Blue 
Island Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

TURIU parduot tuojaus savo la
bai gražius 5 kambarių rakandus, 
kaip nauji, turiu išvažiuot iš Chica- 
gos, parduosiu ir atskirus šmotus. 
Parduosiu labai pigiai. 2807 North 
Kedzie Avė.

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėlidmis

PARDAVIMUI gražus fomičiai 
ir anglys daržinėj už vieną kainą. 
Kam reikalinga, atsišaukit nedėlioj. 
2351 S. Oakley avė.,3 lupos fronte.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKALINGI pinigai, aš atiduosiu 
mano puikų pianu tik už $15.00. Box 
1054, 1739 So. Halsted St.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtu.vą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6140 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midvvay 6312.

1 1 ■ ———a— ................. .

PARDAVIMUI “Soft Drinks” par
lor. Turiu du bizniu; parduosiu vieną 
arba kitą. Taipgi galiu mainyti. Tin
kami {rengimai, biznis geras.

Mrs. Olga Adomaitis, 
3225 S. Halsted St. 
3738 S. Halsted St.

Real Estatę For Sale‘
Namai-žemė Pardavimui

MAROUETTE RD.,^&L53 W. — 
Moderniškas 4 flatų, 2 frn li kamba
rius, 2 po 7 kambarius', $17,000, 
įmokėti $2000. 1-mas morgičius 
$8750. Šauk savininką Normai 5530.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

NAUJI METAI, NAU
JI BARGENAI

Automoblies
25 % 35% SUTUPYSITE

1929 Buick sedan, all eųuip. $1150
1929 Buick, 
$1345.
1928 Buick
1929 Chrysler
W. M. $1550.
1927 Chrysler
1929 Chrysler
1929 De Sotu, 

dan $895.
1929 Essex Cabriolet, Rumble seat 

$495.
1929 Franklin, sodan, 6 

$2350.
1929 Franklin, Coupe ...
1929 Paige, six

$1495.
1925 Hupmobile, 
sedan $1295.
1929 La Šalie, 4

W. '
1927
1928

ti garėtų, 
rašomųjų 

t. t. san- 
parduota 
geriausiu 

gyvame 
Side. Jo-

Master, country coupe

Roadster
75

80, 
70 
De

$950
Town sedan W.

Roadster .... $475
Cabriolet $1745 
Luxe, 4 door se-

wire vvheels

pas
......... $2,150
629, sedan

De Luxe 4 door

door sedan, 138
B. $2150.

La Šalie Cabriolet .......
Lincoln 3% window 

$2950.
1929 Packard 8, 4 door sedan
1928 Reo Flying Cloud, 

$895.
1929 Studebaker, President 8, sedan 

$1395.
1929 Studebaker Commander, sedan 

$1300.
929 Stutz, sedan, 6 wire wheels 

$2350.
75 Tolygios vertės 

Išinokė jimais. Visuomet 
( tLĄ1RY O’ROURKE, 

2701-3-5 VV. Madison
- - « -------- —------

$1245 
sodan

$2250 
Cabriolet

atdara 
Ine. 
St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti dąug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

GARSUS radiuni mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimtrt Bizniai

PARSIDUODA garažas už 
cash arba į maihus į mažą na
mą. Garažas talpina 125 karus. 
Vienas blokas nuo White City.

CALUMET GARAGE 
613^ S. Calumet Avė.

PIRMAS pamatymas mano pui
kaus namo ir vietos, išrodys jums 
verte. Aš einu atgal j bučernės biz
ni ir jeigu tamista norėtum mainyt 
— atsišauk. J. Grybas, 6142 S. Fair- 
field Avė. Republic 1598.

SALDAINIŲ, cigarų, 
soda fountain. kendžių, 
ir mokyklos reikmenų ir 
krova. Turi būti greitai 
delei nelaimės. Viena iš 
augštos rūšies sankrovų 
biznio bloke. North VVest
kios konkurencijos nėra. Visa apie- 
linkė eina i šią sankrovą. Pigi ren
da ųįj modernišką sankrovą su kam
bariais pagyvenimui. Garu apšildo
ma. $1,600 nupirks viską, verta daug 
daugiau.

4334 N. VVESTERN AVĖ.,
1 mažas blokas nuo Montrbse avė.

DIDELIS BARGENAS. Bučernė 
ir grosernė turi būti parduota už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis — 
partnerių nesutikimas. 3337 Auburn 
avė. P. Barzdaitis. .

PARDUOSIU pigiai kvietkin*' ant 
Western avė., Marųuette Park, ar
ba mainysiu ant loto; nemokanti iš
mokinsiu. Yra fikčeriai ir stakas: 
renda $G5 su kambariais. Nėra kito 
tokio biznio šitoj lietuvių apielinkėj. 
Esame svetimtaučiai.

Virginia 0770

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui •

Wisconsino Pelningi Namai
dideli ar maži vasaros rezortai ir 
namai bendrai su farma, $1 i savai
tę. įsikraustykit bile laiku. Mes 
pagelbėsim jums. Nėra pardavėjų. 
l)el smulkmenų kreipkitės, ar rašy
kite

Merton R. Fish & Co.
VVisconsin dept., 
4119 Broadvvay, 

i Bit. 6180

PAW PAW, MICHIGAN

20 akerlų geros žemės, 300 vai
sinių medžių, 8 kambarių namas, 2 
karvės, 2 arkliai, 85 vištos ir ančių, 
žąsų ir kiaulių ir visa farmerska 
gaspadorystė kas reikalinga. Mai
nysiu ant namo. •

3319 So. Fisk St. K. W.
Pusė bloko { vakarus nuo Morgan

Real festate For Sale
N a ma i- žgm& Par d avi m ui

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bungalows formos apdirbtos —- ake
liais, parsiduoda arba išsimaino.

WALTER J. PAUL,
3236 W. 55th St., 

Republic 4170
Lietuvių nejudinamos nuosavybės 

agentūra. ,.
!----------------------------------------

4 FLATŲ kampinis muro namas 
ir 4 karų muro garadžius, 2 flatai 
po 5 ir 2 po 4 kamb. Garu šildomas, 
2 metų senas. Rendų i metus $3504. 
Marųuette Manor. Kaina $27,500. 
Cash $4000.

SPECIALIS BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranka
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $8000 — 
{mokėti reikia $1500.

6203 So. Morgan St. 
Savininkas aut antrų lubų iš užpaka
lio įėjimas. Nikodemą^ Tautkevicz.

MŪRINIS 2 flatų 5-5 kambarių, 
2 karšto vandens šildytuvai, pusant
rų metų senumo, 2 karų garažas, ar
ti mokyklos ir transportacijos, $14,- 
900, cash $3,000. Sav. Kildare 9213.

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

Kreipkitės

4155 Archer Avė.

jmo-

PASEKMINGI PIRKI-
NIAI PELNO AUGI-

ŽIUOTA PROGA BIZ
NIERIAMS

Mainysiu greitai savo biznio 
namą 2 aukštų muro, 2 Storai, 
1 flatas 6 kambarių, basemen- 
tas, štimu apšildomas, 2 karų 
mūrinis garažas, 6551 Cotage 
Grove Avė., arti Tivoli teatro, 
žemė viena verta daugiau $1000

6 ar 7 kamba- 
Marquette Ma- 
Lawn. Atsišau-

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PASIRENDUOJA pigiai 2 kamba
riai su šiltu vandeniu apšildomi, 
1016 So. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA 2 kambariai vir
šutiniam flate, visi parankumąi, ren
da tik $15, 3052 W. ^4 St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

PARDAVIMUI bučernė be namo, 
senas biznis, gera vieta, 4819% 
Archei* Avė.

PARSIDUODA eleetrie shoe repair 
shop, taipgi shoe shine parlor ir vi
si kiti rakandai, už $225. Atsišaukite 
greitai, 554 W. 31 St.

Storas ir 4 kamb. ant pirmij lubų 
ir 6 kamb. ant antrų.. Pusė bloko 
nuo 47 gat. Town of I^ike apygardoj. 
Biznis su namu lik $8,500. Cash rei
kia $4.500.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

Mainysiu ant 
rių rezidencijos 
nor ar Chicago 
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-ta 
bulvaro, pilno sekšino linijos, 
pietvakariuose. Atvažiuokit pa
matyti, o persitikrinsit.

MUSŲ trotas, jūsų pelnas ant 
šitos muro krautuvės, su pilnu 
cementuotu beispientu, furnasu 
apšildoma, 2 karų muro garar 
žas, ant 63-čios, arti Kedzie avė. 
Kaina tik $17,500, su $5000 
įmokoj imo.

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

Republic 8899

•)

8NTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-671$

KEIKIA lietuvių šeimynos, vyras 
turės užlaikyti namą švariai, tik bis- 
kj padirbėjus. Jis gaus 4 kambarių 
flata su vana už pusę kainos, namas 
randasi Roosevelt ir Kedzie Avė.

H. B. STERN,
3442 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Upright Pianas, 
geram stovyje, galima matyti nedė- 
lioj, M. L. Underwood, 1107 E. 65th 
Street.

PARSIDUODA meatmarket—cash 
biznis, arba mainysiu ant nedidelio 
mūrinio namo. Turiu parduoti irgi 
3 “pool table”. Mažai vartoti, pigiai. 
1340 So. 49th Avė. Cicero, III.

TIK $600 įmokėti, naujas mūrinis 
bungalow 5 kambarių, maudynė, viš- 
kai ir beismentas, pusė bloko nuo 
Archer Avė. Del svarbios priežas
ties parduosiu už $4,600. Kreipkitės 
4016 S. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA vieta dėl gro- 
serio. Storas su fikčeriais, 4 kam
bariai pagyvenimui. Kreipkitės 2-ras 
lubas užpakalyje. Antanas Kupleris, 
3414 Auburn Avė.

TURIU paaukoti $850 Grojiklj 
Pianą 50 volelių ir suoliukas už $75 
paimsite, galit man mokėti mėnesi
niais išmokėjimais. Box 1055, 1739 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, su namu arba be namo, senai iš
dirbtas biznis tarpe maišytų tautų, 
6747 So. Westem Avė.

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

w.

Radios

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingo* 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halstėd St

PASIRENDUOJA bile kokiam 
štorui tinkama vieta. Sykiu yra ir 
gyvenimui ruimai. Taipgi garažas 
dėl 2-jų karų. 3428 Aųbum Avė.

IŠSIRENDUOJA 5 apšildomi kam
bariai, % bloko nuo Milwaukee avė, 
gatvekarių linijos. Renda $55. 6419 
N. Nashville Avė. Phone Newcastle 
1631.

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

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

Furnished Rooms
RENDAI kambarys, vienam vai

kinui prie mažos šeimynos, 2 lubos 
fronte, 2918 So. Emerald Avė.

'įbnik
RENDON du jraru šildomi kamba

riai pavieniems vaikinams su ar be 
valgio, yra maudynė, 4529 South 
California Avė.

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 8873.

PARDAVIMUI kriaučių Sapa lo- 
bai pigiai, nauja Hoffman mašina, 
elektros iškaba, visi Įrengimai ge
riausi, renda pigi 4 kambariai pagy
venimui, nemokanti išmokinsiu to 
biznio, biznis vertas $2000, parduo
siu tik už $600. *

4414 So. California Avė.

BARGENAS

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 j mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farmą.

Kreipkitės
7731 So. Lincoln St.

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube i tnainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 89 W. Adams St. 
kamb. 8U, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labdų prieinamas, šauk Webster 
7339. x •

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų seną Radio ar Phonografą, 
perpildyti modeliai sekančių radioj 
Atvvater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A. Balansas tik pini
gais.

Atdara utaminkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais. *

Atsinešk šį garsinimą, bus vertas 
$5.00 dougiau.

REICHARDTS,
6421 So. Halsted SL

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, verta $2,500. Parduosiu už $500. 
Nepraleiskit progos, ateikit šiandie, 
o rytoj gal bus pervėlu. 8001 Eme
rald Avė. Victory 4898.

PARDUODU arba mainau 100 
karų garadžių ant lotų, namo, 
arba formos, garadžius randasi 
laibai geroj vietoj, labai pigiai.

220 W. 48th Place. Medinis na
mas, gana gerame stovyje, lotas 
25x175. Turi butf parduotas užbai- 
'gimui tvarkyti palikimą.

BUILDERS REALTY CO.,
2215 E. 79th St. 
Tel. Regent 1128

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

Apsisaagokit ■Isikrėtimo! 
Gydykit koiną žaizdą ar
ba įaibražimą aa iiao nu
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ažmaia bakterijas. 
Ir išgydo.

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam vaikinui. Vieta tinkama ir ne 
brangi. 819 W. 34 Place.

PAdtENDUOJU 1 ruimą dėl mer
ginos ar vaikino. Antanas Kraučiu- 
nas, 6750 So. Kimball St. Fiat 2.

PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui arba merginai. 4157 S. Albany 
avė.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADtO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

Atsišaukite
Wm. GRITENAS 

z3241 So. Halsted St
Victory 5065

Kreipkitės

4155 Archer Avė.

~- ----------------- ■

PARDAVIMUI sallunas visas arba 
?usė, iš priežasties kito biznio, 4548 
^entworth Avė.

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

NAŠLĖ turi parduoti 3 flhtų na
mą už bungalow kainą. 2 flatai prie
kyje, 4 kambariui namelis užpaka
lyje; gatvė ir elė ištaisytos ir už
mokėtos; akmens pamatas, laundry 
tub. Jeigu $92 i mėnesi,- kaina 
$8,000. Peoria St., arti 67 St. Te- 
lefonuoMt savininkei Englewood 
7683.

Mainysiu ant gero vartoto au
tomobilio savo didelį 75x186 pė
du didžio rezidencijos kampinį 
lotą su dideliais medžiais, aukš
ta ir sveika vieta gyvenimui. 
Pietvakariuose. Atsišaukit grei
tai.

2-ros lubos
6635 So. Troy St

PARDAVIMUI 7 kambarių 
medinė bungalow, cementiniu 
pamatu, pilno didumo beismen
tas. Bargenas už $5,700. 
kėti $1,000.

Kreipkitės

4155 Archer Avė.

Jmo-

IŠSIMAINO antri morgičiai; pri
imsiu i mainus 2 flatų namą, bun- 
galow, cottage, lotus, grosernę ir 
buČemę arba hardware. Atsišaukit 
5022 S. .Western avė. Republic 4115.

IŠSIMAINO 2-jų fialų puikus na
mas, po 6 ir (i kambarius, su 2-jų 
karų garažu, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant bučernės ar groser- 
nės, namas randasi Brighton Parke.

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

IŠSIMAINO apinaujis 6-šių flatų 
muro namas po 4 kambarius; na
mo kaina $17,o00 už cash, arba mai
nysiu ant bizniavo namo su bizniu. 
Namas gali būt Gary, Ind., arba ki
tuose miestuose, arba farmos, ne
paisant valstijos.

IŠSIMAINO puikus bizniavus mu
ro namas ant Archer Avė. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo ar bungalo\v, nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
mus, 4 flatai ir Storus, 2-jų karų 
puikus garažas, karštu vandeniu 
šildomas, namo kaina $27,000, mai
nysiu ant privatiško namo, nuo 2-jų 
flatų iki 18 flatų, kas turit tokį na
mą, atsišaukit greitai. Namas ran
dasi ant Archer Avė., netoli teatro.

IŠSIMAINO kampinis bizniavai 
muro namas, 2 Storai ir 7 flatai, 
2-jų karų garažas ir extra lotas; na
mo kairm-^55,000, už cash arba mai
nysiu ant didelio namo, farmos, 
dry goods Storo, hardware Storo, 
furniture Storo, garažą priimsiu 
kaipo pirmą (mokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai lo
tai ant Archer Avė., tinkami dėl 
gasolino stoties arba roadhauses, 
mainysiu ant didelio namo ar bun- 
galow. Su virSminėtais bargenais 
atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

Augštos viškos dėl 
džiovinimo.

Augštas beismentas
liais vaisiams ir anglims.

Uždaryti porčiai su francu- 
ziškais langais.

baigta, 
drabužių

su pade-

Sieteliai dėl visų lan^ų 
Gatvė ir ele ištaisytos.
1 flatas
Už tikrą

išrenduotas.
paaukojimo kainą.

Tik su $1,000 įmokėjimu.
BUILDERS 1NVESTMENT CO.
Midland National Bank name, 
Archer Avė. prie Sacramento

$3,000 CASH nupirks gražų 1% 
augšto murini namą, 5-4 kamarių, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elė ištaisytos. Kai
na $13,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė., Tel. Berkshire 7900.

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką bungalow, furna- 
su šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na- 
ną, 3510 W. 38 PI. tel. Belmont 2738

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio namą, kampas, Storas ir 5 kam
bariai; imsiu bungalow, 2 ar 3 
flatus, lotus, cottage ar automobi
li. 3432 So. Morgan St.

PARDAVIMUI, kad tuojaus už
baigti tvarkymą palikimo — 175 pė
dos prie 126 ir Halsted gatvės; 225 
pėdų kampas 95 ir Francisco gt.; 
mainys ant nuosavybės su geromis 
{eigomis.

Mr. Sherer, H. J. Coleman & Co.
4705 So. State St. Drexel 1800

BARGENAS — moderniškas 12 
apartmentų, mūrinis, arti 61 mos ant 
Normai bulvaro; tikrai sausio speci
alus. Savininkas turi parduoti greit. 
Ims mažesni arba farmą, Chester- 
field 0155.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollvcourt 
1913. ’

BARGENAS — 5 kambarių muro 
moderniškas namelis, aržuolo užbai
gimas, ugniavėte, fornisu apšildo
mas. Garažas. Ant dviejų lotų, šauk 
savininką, Hemlock 6688,

DIDELIS bargenas, parsiduoda 
naujas bungalow 6 ruimų, viršuj 4 
ruimai, apačioj karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garažas, viskas mu
ro, 4718 So. Keeller Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė bungalow, karštu vandeniu šildo
ma. elektra, gazas. Kaina $6800. Sa
vininkas, 4737 So. Westem Blvd,, 
arti 47tos gatvės. Tel. Lafayette 
1696.




