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Masiniai “trockistų’ Basai Sakao blogai 
areštai Rusijoje j klojasi Kabule

HENDERSON, Ky„ vas. L— 
šeši traukinio tarnautojai buvo 
užmušti, pasažieriniam 
villo, llenderson & St. 
traukiniui susidūrus su 
prekių traukiniu.

Nelaimė atsitiko anksti
tą apie astuonias mylias Į rytus 
nuo llendersono.

Pasažieriai buvo smarkiai su
krėsti, tačiau skaudžiai nė vie
nas jų nenukentėjo.

Žuvusieji tarnautojai buvc
abiejų traukinių mašinistai \V. pasažierių buvo tik stipriai su- 
Bush ir J. Harder; pečkuriai C. krėsti.

Louis-
Louis 
vienu

Sesi žmonės užmušti™’^
KAUNĄS, vas. 1. [AP]. 

Lietuv.; vyriausybė šiandie
leido oficialį pranešimą, nugin
dama užsienio spaudos paskleis
tus žinias, busią Kaune buvę 

Hali ir II. B. Maysay, ir kon- areštuoti armijos karininkai ry- 
duktoriai .1. Heli ir M. Hu<-k- šy su tariamu susekimu sumok- 
iev s!o prieš valdžią.

Visos sovietų pastangos koncen- Afganų sosto uzurpatorius cen
truotos kompartijai nuo Troc- giasi bėgti, Amanullos kariuo- 
kn šalininkų išvalyti menei spaudžiant

TEHERANAS, Persija, vas. 1.
su-

10 asmenų sužeista traukiniui n i •> • • • i • 
ištrukus iš b^ių Prohibiciiunkai pra

MADLSON, Wis., vas. 1. — j Licn llllfp
Netoli nuo Mažom anie -28 m y-! hldU Ulllv
lins j žiemių vakarus nuo M a- i 
disono — ištruko iš bėgių grei- ■ 
tasis Sioux Flver traukinvs. De- w *
šimt asmenų, jų tarpe viena 
chicagietė, Mrs. A. Berg, buvo 
skaudžiai sužeisti, kiti arti 10

j_ (Sena*.; nutarimas paskirti dar 
' 24 milionus dolerių voistea- 

dizmui dauguma balsų at
mestas

MASKVA, vas. 1. — Karlu 
su pranešimais, kad buvęs bol- Sniego audros šiuo tarpu 
ševi'kų vadas, 'Trockis/ ai vykęs1 tm'k <lė buvusio Afganu I 
kažkur Į Turkiją, soviefijoje ei- linus Amanullos kariuomenės 
na masiniai jo šalininkų areš- veiksnius prieš sosto uzurpato- 
tai. Tūloje lapo suimti dar de*irių Bašą Sakao, Kabule. Pas- 
vyni “Irockininkai,” kaltinami kiausi pranešimai tačiau rodo, 
dėl skleidimo tarp darbininkų kad puolimas bus urnai pradė- 

: atsišaukimų prieš Stalino val
džią ir dėl turėjimo santykių su 
centrine Trockio < 

Į Maskvoje.
Puolimai vadinamu “dešiniu- 1 4- •

Bandė nugalabinti 
papos pasiuntinį

| 1 1 auiikiim uiinPopieno badas bus m p***"“*
I l/\»»«n \ z~\ Ia» I rl t'

Rusams palaima
Ispanijos tęstinėj nežinomas as

muo keturis kartus šovė nun
cijų Tedeschini, bet nekliudė

Sovietų įsakymas neaikvoti po 
pierio išgelbės kraštą nuo 
pierinio biurokratizmo

po

tas. •
Afganų ambasadoriaus Tehe- 

organizacija rane žiniomis, situacija Kabu
le ima pati be kovos likviduotis.

----------  _ .. j “dešinių-■ Amanullos jėgoms vis labiau
I jų” opozicininkų šiuo tarini pa- spaudžiant priešininkus Kabulo 
liauti. Visa komunistų partijos apielinkėj, sosto uzurpatorius 

! “valymo” kampanija snkonccn-j esąs pasirengęs bėgti.
Itruota prieš trockislus. Atrodo, kad pranešimai iš

-- I Maskvos, kurie sako, kad visas 
Amerikos protesto-kraš,as ii,,iJs rcm,i Amonuii?.

, v v» r • • vra pamatuoti.nų bažnyčios jungias -----------
99 japonų komunis

tai eina kalėti

\VASH1NGTONAS, vas. 1.—-1 
Anti-Salcon lygos ir metodistui 
bažnyčios pastangos pervaryti i 

Ikoncn-p^p bilių, kuriuo turėjo ‘ 
lar 24 milionai do-i 

lerių Volsteado prohibicijos jsta-| 
tymui vykdyti, nuėjo niekais.

Nežiūrint Anti-Saloon lygos 
ir bažnytininkų reikalavimų iri 
grūmojimų, atstovų butas dide-! 
le balsų dauguma 240 prieš 
141 atmetė senato jau pri
imtą bilių. kuriuo jis buvo pa
skyręs dar 24 milionus dolerių 
prohibicijos vykdymo reika-,

MASKVA, vas. 1. — Popierio 
badui išvengti, sovietų vyriau- j 
sybė išleido įsakymų, kad popie
rio vartojimas butų sumažin-i 
tas bent 30 nuoš. O todėl Įsa
koma: visose įstaigose sumažin-, 

karaliaus rūmais, nežinomas as-;ti iki minimom karbono kopijų 
niuo šovė jį keturis kartus, bet skaičių; rašyti ant abiejų lakšto 
nė viena kulipka nekliudė, fco pusių; korespondencijai vaitoti 
vikas pabėgo. Manoma, kad atvirus laiškelius arba telefonu; 
puolikas palaikė papos pasiuhti- laiškus siųsti atitinkamai 
nį kuo kitu. lanksčius, be konveitų^ jeigu in(|janos anglies srityee dėl ne

[Papos pasiuntiniu Madridui laiško turinys nėra slaptis; ste-' 
yra monsinjoras Erederico Te- nografams nėra reikalo rašyti į 
desebini, paskirtas 1921 metais, daugybės kalbų; svarbus doku

mentai gali būt rašomi ant ge
ro popieno, o ne taip svarbiem ! 
vartoti prastesnį; sumažinti iki 
minimumo rašinėjimą visokių 
raportų, pareiškimų, pranešimų,; 
protokolų etc.

šita popierio stoka ir griež
tas jo vartojimo suvaržymas iš bent Gibson kauntėj. 
tikrųjų bus palaima sovietų Hu-į Komisija rado- , 
sijai, nės pasalins iš vynausy ; kasvk|u srilvsp yra 
Ms ir kitų įstaigų per nesaik,, ; Ang.|iuįasiŲ ' Seim((s kajp H()S. 
įsiviešpatavusi popierinį 'biuro- merc> , inles Murene> Avrshi-, 
kratizmą. Bent perkant geležiu- h. j kenčia didelį!ris Prae‘^ pn-madienj padidino jador,
kelio bilietą gal nebereiks. , varga. Apie 3(M) šeimų gauna i 
kiekvieną kaitą visa knyga ra- ši<)kios t()kios pašalp(ks iš la,bda.’

rybės šaltinių.
Ne tik angliakasiai, kurie jau 

per ilgą laiką nedirba, vargą 
vargsta, skaudžiai nukentė
jo ir tų miestelių biznis. Dau
gelis krautuvių buvo priverstos 
užsidaryti.

LONDONAS, vas. 1. Gau
tas telefonu pranešimas iš Mad
rido sako, kad ten buvo padary
tas pasikėsinimas nugalabinti 
diplomatinį papos atstovų. Mon
sinjorui vaikščiojant aikštėj tie?

Sovietų pakvietimas 
taikai rašytis

Kviečia Lietuvą, tatviją, Estiją 
Lenkiją ir Rumaniją konfe- 
rencijon Maskvoj vasario 7 d

M. Lit- 
sovietų užsienio reikalų 

pakvie-

MASKVA, vas. 1. — 
vinov, 
komisaro pavaduotojas, 
tė Lietuvos, Izmkijos, Latvijos
Estijos ir Rumanijos atstovus 
atvykti j Maskvą vasario 7 die
nų, kad bendrai pasirašytų pro
tokolų Rriando-Kdloggo amži
nos taikos paktui įgyvendinti.

Jei visos tos valstybės kvieti
mą priims ir konferencija Įvyks 
tai Lietuva atsisės už vieno sta
lo su Lenkija, o Rumunija tu
rės pirmus diplomatinius santy
kius su sovietų Rusija, nutru
kusius nuo pat bolševikiškos 
revoliucijos.

Laivų 
mos

lams.

Angliakasiai kenčia 
didelį vargą

PrrrSBUiRGH, Pa., vas. 1.
. Presbiterionių bažnyčia Jungti
nėse Valstybėse ir Amerikos 
metodistų episkopatų bažnyč.a, 

Ikurių Įgalioti atstovai laikė čia 
bendrą konferenciją, galutinai 
sutarė susivienyti daiktan.

Abie jų tų protestoniškų
i tų bažnyčios Amerikoje 
|bendrai 6 milionus narių.

turi

OSAKA, Japonija, vas. 1. - 
Apskričio teismo čia tapo nu
teisti įvairiems nuo dvejų iki 
aštuonerių metų terminams 
kalėjimo devyniasdešimt devy
ni komuinstai. Dvidešimt astuo
ni kiti paleisti policijos priežiu-

, < roję.
Norit aeroplano? Galit * visi 'ie buvo arežtlloh ry§y 

su neramiomis demonstracijo- 
mi{* p.^* visuotinius rinkimus 
praeitų melų kovo mėnesį.su-

tranzitas Pana- 
kanalu sausio
mėnesį

33 arkliai sudegė

BALBOA, Panamos Kanale 
Zona, vas. 1. Sausio mėnesį 
Panamos kanalu praplaukė. 612 
prekybos laivų, ar*ba dvidešimt 
trimis laivais daugiau nei gruo
džio mėnesį. Be to kanalu pra
plaukė dar 114 Jungtinių Vals
tybių karo laivyno ir valdžios 
laivų.

\VICHITA, Kas., vas. 1. — i
Trisdešimt trys reisiniai arkliai
žuvo Saddie and Bridie klubo Senas vokiečių laikraš 
tvartuos. Tarp žuvusių buvo ir 
Litą Lee, $20,(MM) kumelaite. tis paliovė ėjęs

darbo ne tik darbininkai 
vargsta, bet ir biznieriai

P1UNCETON, Ind., vas. 1.
|Tam tikra komisija, kurią gu-: 
bernalorius Leslie paskyrė iš
tirti pranešimams apie sunkią 
angliakasių būklę kai kuriose 
Indianos anglies kasyklų srity
se, dalį savo darbo jau padarė,

KQRH

(Atlantic and Pacillc Photo]

Laura Buchholz, kuri netoli savo namų (827 Hansen Avė 
Blue Island) tapo apiplėšta ir iki mirties primušta. Už suėmi
mą plėšiko, kuris ją užmušė, paskirta $6,000 dovana.

i pirkti lengvais išmo- 
’ kėjimais

NEW YORKAS, vas. 1.
.....——  .... . ................... — .......- ' ■■ — ; N e w Yo i k e s 11 s i k u re tam lik ra 

n • • i *• i i* m t •• i • aeroplanu prekybos kompanija,Dviejų geležinkelių I Trys Ispanijos suki-vadinama Aviaiion credit cot- 
darbininkai gaus limo vadai pasmerk- i i > itiksiąs bus pa-

i • i dėti žmonėms įsigyti aeropla-daugiau algos ti mirti ,llls icllgvais išmokėjimais _
'__ _ — ____ . i“$l <lo\vn, and pay as ,you

Studentas žuvo, 2 su 
žeisti, auto nelaimėj

NEW YORKAS, 
Norfolk & W‘i steni 
lio

LEBANON, Ind., vas. 1. — 
Jų automobiliui paslydus ant 
sniego ir susikūlus į geležinį 
Sugar Creek tiltą, užsimušė 
John Dithnier, Purdue univer
sitete studentas. Du Įo draugai, 

I). Black- 
more ir Herbert Uolines, pavo
jingai, tur būt mirtinai, užsiga
vo.

vas. 1. IIENDAYE, Francijos-Ispani- 
geležinke- jos siena, vas. 1; — Praneša, 

kompanija suliko padidinti kad Giudad Reale, Ispanijoj, yra stambaus biznio žmonės ir taip pit studentai,
Tos korporacijos dalininkei

L'.L ’5 nuoš. a’gas visiems medumi- kur andai artileristai buvo pa- bankininkai. Ji yra padarius
kad padėti J kc,s departamento darbininkams, darę sukilimų prieš^iktatoriaus Į lam tiikras sutartis su tokiomis 

labai rusti, iSutartis su l,ni’a ieiua valion Primo <le Riveros režimų, trys į avacijos kompanijomis, kaip
, kaip Uos- 1,1,0 šios dienos. sukilimo vadai: pulk. Paz, Įeit, i Wright Aeronautrcal Corpora-

Pennsylvania geležinkelis, ku- pulk. Brits ir komendantas 
, karo teismo tapo 

algas 36,000 savo šapų darbi- smerkti mirties bausmei, 
ninku, Vakar sutiko padidinti 
algas dar ir geležinkelio staty
bos ir išlaikymo darbininkams, j)u vaikinai užsimušė 
kurių yra arti 8,000. - kolizijoj SU VCŽimU

Ge-|tion> Curtiss Elying Service, 
Pa",Inc., Keystone Aircralt (Corpo

ration ir Travelair kompanija.

Coolidge rašo knygą

Du mašinistai žuvo lai
vo gaisre

CHAfPPELL, Neb., vas. 1. —
Moteriškė ir jos meilu- i ūkdami greitai automobiliu ii 

zis pakarti dėl vyro 
nužudymo

JEBSEY CITY, N. J., vas. 1. 
— Gaisre, kuris vakar kilo sto
vėjusiame prieiroj Dollar lini
jos garlaivy President Johnson, 
žuov du jaunesnieji mašinistai, 
Stanley Horton ir Benjamin 
Krynck. Penki kiti Įgulos žmo
nės. buvo pavojiihgiai sužaloti.

Po keturių valandų kovos, 
gaisras pavyko užgesinti.

WAS1LINGTONAS, sausio 31.
Prezidentas Coolidige prisi- 

j pažino savo draugams, kad jio 
baiigiųs rašyti knygų apie Ame
rikos valdžią. Busianti išleista 
kai jis pasitrauksiąs iš Baltoje 
Namo.

susidūrę su sunkiuoju vežimu, 
užsimušė Dan Walsh, 22, ir H. 
Wanne!berg, 20 metų amžiaus 
berniukai, 
dvyni s 
Walsh,

Automobilį vairavo 
Dano brolis, Dvnnis 

kuris išliko gyvas.
FRANKLIN, La., vas. 1. — 

j Anksti šį rytą vietos kalėjime 
taipo pakarti Mrs. Ada Bonner 

M0HGANT0WN, Pa., vas. 1. Lebouef ir j(xs meilužis Dr. Tho- 
Tar Mountain kalno vyršunėj, ,na*3 Drelier. Mirties baus-
netoli nuo čia, šį rytą rado su- me* juodu buvo pasmerkti dėl
sikulusj- oro pašto aeroplaną ir sąmokslo nužudyti, ir nužudy-1 
jame negyvą pilotą Eugene mo> Mrs. Lebouet vyro, James
Cecil, 35 metų amžiaus. Jis va-1 Lebouef’o, 4x>uisiana Public
kar vakarą išskrdo iš CIeyelan- Adilities kompanijos 
do į Pittsburghą ir kelionėj, ma- 'Gity skyriaus vedėjo, 
t y t, dėl 
į kalno

Oro pašto lakūnas žuvo 
atsimušęs j kalną

Trockis planuojąs apsi 
gyventi Vokietijoje

BERLYNAS, vas. 1. Ber-

Faktai Kalba už Save

NASHVILLE, III., vas. 1. — 
Nashville Volksblatt, vienas se-l 

I niausiu vokiečių laikraščių Illi-i 
nois valstijoje, Įsteigtas 1876 j 
metais, dei visiško sumažėjimo' Mirė 
skaitytojų vakar paliovė ėjęs.

tirštos miglos atsimušė Į 
viršūnę.

L

Chicagai ir apieliirkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

(hili būt sniego; ne taip šalta; 
vidutiniai rytų krypties vėjai.

Sėkmadiemį nenusistojęs oras;
vidutiniška temperatūra.

Vakar temperatūra įvairavo mergaitė, aukštesnės mokyklos 
tarp —2° ir 15° F. studentė, priėmė nuodų ir ne-

šiandie saulė teka 7:05, lei- trukus mirė dej to, kad patė- 
HŽiaKi KJId. M&fttd lekM 1:90 viai neleido jai vienai eiti į sb- 
ryto. kų vakarą. v

NELEIDO Į VAKARUŠKAS, 
PODUKRA NUSINUODIJO

DARLINGTON, Ind., vas. 1.—
Miss Darthie Hopkins, 17 metų tų amžiaus.

rašomosios masi 
nos išradėjas 
i __________

SYRA.CUSE, N. Y., vas. 1. 
Mirei Aleksander T. Brovvn, L 
C. Smith šautuvo ir Smith 
Premier rašomosios mašinos iš
radėjas. Jis buvo jau 71 m e-'

Morgan ^n() laikraščių žiniomis, nuver
stasis sovietų vadas, Leonas 
Trockis, Sovietų Sąjungą aplei
stas ir išvyksiąs į Turkiją va-

I _  sario 21 dieną. Turkijoj jis pa-
Miesto kalėjime šj rytą čia bu- dbksiąs tik kol gausiąs Vokie- 
vo pakarti du nusikaltėliai, mir- i’.ios V’ZQ» kuri vekiausia bu-i 
ties bausmei pasmerkti dėl gal- s’an^ *am ^uita, jei jis priža-l 
važudybių, papildytų apiplėši- dės, kad atvykęs į vokiečių že
mo tikslais. Pakarti buvo Leo-/m^ n^u^siirnis politine agitacija, 
nard Yaeger, 31, ir Thomas |___ _________________ _

”jLowry, 23 metų amžiaus.

Kiti du kaliniai pakarti
ST. LOU1S, Mo., vas.

DEL TO, KAD MOTINA PA
BAUDĖ, VAIKAS NUSIŽUDĖ

Tramvajų suturimais
PHJLADELPHIAs Pa., vas. 1. 

’ Praeitą naktį dviem tram- 
PARYŽIUS. — Tarp Franci- vajam čia susidūrus buvę ap

jos ir Argentinos tapo įsteigtas žesti 20 žmonių, du jų pavo- 
susisiekimas bevieliu telefonu, jinga.

BENTON HAIRBOR, 
vas. 1. -v. Del to, kad 
skaudžiai jį pabaudė, 
Ąchison, 14 metų amžiaus sū
nūs, pasiėmęs tėvo šautuvą, nu
sišovė, 
sveikatos.

Mich., 
motina 
Rofrert

Vaikas buvo menkos

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas. 

' t

Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinanti patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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ĮkobespondencijosĮ pasitarus su valdyba. Taipgi 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
užgirianti SLA. Pild. Tarybos 
darbuotę.—J. Virbickas.

Pittsburgh, Pa Ratine, Wis
Ko m p. A. Vanagaitis bus 

Pitsburghe Iš draugijų veikimo. — Darbai.

Programą pildė 
ir senelis šimtą 
Skinderis. Publi 
skaitlingai ir visi

nusisekė ir publika liko juo už
ganėdinta. Geriausia šiame 
veikale pasižymčjo p. Kryžius, 
kuris vaidino giltinės rolę. Ant
ras buvo p. Mikulskis, vaidinęs 
barzdaskučio, nuskutusio už
keiktai karalaitei barzdą, rolę. 
Kiti visi irgi gerai savo roles 
vaidino: p-ios Pepalienė, Ge- 
lumbauskienė, p.p. Stasys Moc
kus, dar jaunas vaidila, bet ga
bus ir Valiukas su savo dviem 
sunais.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
P. Gjnradus pradave fotografi

jų studiją

Respubliko? 
bus ir prakal 
ir visi kitokia

A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
juvo suruošus programą ir šo
kius 20 d. sausio, 3 vai. po piet, 
Turners Hali. 
Stasys Pilka 
mėtis Jurgis 
kos susirinko
buvo patenkinti programų bei 
šokiais. Pelno liko artistami 
$40.00, rengėjams $35.00. Dė 
kingi esame visai publikai, kur 
atėjo į šį parengimą ir vieti
niam kunigui Balinskui už pa
velijimą prie bažnyčios dalint; 
plakatus.

Sadausko kon- 
o

Vasario 10 d., LMD. svetai
nėj, nuo 7:30 v. vakare duos 
savo juokingą prakalbą ir pa
dainuos dziaziškų dainų A. Va 
nagaitis. Su juo dalyvauja pa
garsėjęs pianistas M. Yozavitas 
ir vietiniai—p. R. Lelionukė ii 
kiti. Kadangi SLA. 3 Apskri
tis rūpinas tuo reikalu, tai, bt 
abejo, bus ir pasekmingas.

Vasario 17 d. toj pačioj sve
tainėj Pittsburgho 8 didžiausio: 
draugijos rengia 11 metų pami
nėjimą Lietuvos 
gyvavimo, čia 
bos, ir dainos, 
pamarginimai.

Dainininko A.
certas puikiai pavyko. SLA 
Apskritis surengė j j kaipo atsi
lyginimą Sadauskui, Kuris dau 
gelį kartų lietuviams patarna
vęs visuose parengimuose. Kon 
certas buvo sausio 20 d., LMD 
svet. Apart Sadausko dainavo 
Ieva Milašienė, Marė Grinienė 
M. Milerienė ir K. Lukenas 
taipjau dalyvavo smuikininkai 
K. Savickutis ir pianistė Mildi 
Virbickaitė. Visi artistai labai 
puikiai savo užduotis atliko.

Sausio 20 d. lankėsi SLA 
centro organizatorius A. Žukas 
Ant greitųjų buvo sušaukta ke 
lių kudpų veiklesni nariai, ku 
rie išklausė p. Žuko veikimi 
planus dėl labo SLA. Vietinia; 
veikėjai mielai sutiko padėti p 
Žukui darbuotis ir visi pasiža 
dėjo dirbt dėl labo Susivieniji 
mo, kaip pri rasinėj ant jaunuo
lius, taip ir didinant suaugusiu 
kuopas.

Sausio 27 d., LMD. svetainėj, 
įvyko SLA. 3 Apskričio suva
žiavimas, kuriame dalyvavo C 
kuopos su apie 30 delegatų 
3-čiam apskrity ūpas labai pa 
kilęs veikimui, ką parodo ir nu | 
tarimai. Manoma visą eilę pa 
rengimų surengti ir tam tiks 
lui išrinkta komisija iš 5 ypa 
tų, kuri drauge su valdyto, 
veiks per visus metus. Valdyba 
susideda iš šių ypatų— pirm 
J. K. Maziukna, pag. A. Vaino- 
rius, sekr. p-lė A. Akelaitytė: 
fin. sekr. p-ia M. Šimkienė, kas 
J. Virbickas, kasos priž. R. Pa
plauskas, J. Januleviče ir F. 
Medonis, organizatorius P. Pi- 
varunas, korespondentas S. Ba 
kanas. Komisija—J. Rūkas, S. 
Bakanas, G. Kelia, P. Liepa, M 
Balčiūnienė. Tai komisijai pa
vesta ir piknikai ir visokį pa
rengimai rengt per visus metu*

Sausio 20 d. buvo metinis su
sirinkimas L. B. ir S. dr-tės. 
Nutarta duoti į paskolą nariams 
$2,000. Taipjau duos mask\ 
oalių ir teatrą. Prisirašė lp< 
naujų narių.

Sausio 25 d. laikė susirinki
mą Sandaros 35 kpa. Nutari 
•uosti paminėjimą 11 metų Lie 
uvos Nepriklausomybės sukak 
uvių bendrai su visais vietos 

lietuviais.

Sausio 13 d., Turners Hali 
juvo suruošę teatrą komunisti 
\ldijos 65 kpa. Tikietų parduo 
.a pilnas velnio tuzinas— 13. 
fai geras susipratimo ženklai 
/ietos lietuvių, kad neremia tau 
.os niekintojų.

Mano ištikimas draugas An 
anas Masilionis, senas geležie: 
iejiklų darbininkas, tvirtino, 
cad darbas mokančiam tą ama- 
ą esą lengva gauti šiuo laiku. 
<as nedirba iš artimesnių apie- 
inkių lietuvių, galėtų atvažiuo 
i ir bandyti darbą gauti.

----------j.------- |

Svarbiausia vietos lietuvii 
ižduotis daGar yra ruoštis prie 
inkamo paminėjimo 11 metę 

Lietuvos Nepriklausomybės gy
vavimo ir drauge 2 metų mir- 
ies sukaktuvių Dr. J. Basana
vičiaus.—M. K.

kacine, Wis
Kaip vįsose lietuvių kolonijo- 
yra šis tas veikiama, taip ii

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrė gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visų Į 
laikų ir studijuojaĮ 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo/ 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus — 
Žmonių kasmet. Su-K°88 
prantama, iš savo plataus patyrime 
ii s įgijo žinias ir sugebėjimą, rei- 

alingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STR1KTURĄ 
PŪSLES, PROSTATE IR ŠLAPI- 
N1MOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinant) gy
dimų. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisų. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

P AT A RYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

ge

se 
raciriiečiai neatsilieka veikime 
Labiausia pradeda veikti ir bu
joti Lietuvių Brolių ir Seserų 
draugija. Ji yra didžiausia Ra
bino lietuvių draugija turinti 
225 abiejų lyčių—vyrus ir mo
teris—narius ir turinti turto 
apie $3,500. Tai reiškia, stovi 
gana gerai. -- Tai, žinoma, pri
klauso nuo pačių narių. O kad 
nariai yra nusitarę veikti iš
vien, tai draugijos labui rengia 
visokius šokius, teatrus ir kito
kias pasilinksminimo pramogas, 
kurios stiprina draugiją ir fi
nansiniai, ir nariais. O kadan
gi turime keletą gabių lošėjų, 
tai tankiai surengiama vakarus 
ir su vaidinimu.

Paskiausias tokis vakaras bu
vo sausio 27 d., kuriame buvo 
suvaidintas veikalas “Užkeikta 
Mergelė”. Vaidinimas gražiai

Pertraukoje p7p. Idzilis italio- 
niška armonika ir Pranas Sta- 
ponaiatis smuiku pagriežė šešis 
imočiukus, kurie palinksmino 
/isą publiką. Paskui tęsėsi šo
kiai iki vėlos nakties.

Pranas Staponaitis taipjau 
pranešė, kad vasario 17 d. yra 
rengiamas Lietuvos Nepriklau
somybės 11 metų sukaktuvių 
paminėjimas ir kvietė visus Ra
bino lietuvius į šį didelį ir svar
bų apvaikščiojirną atsilankyti. 
Svetainė dar nėra paskirta, apie 
ai bus pranešta vėliaus garsi- 
limuose.

Taipjau P. Staponaitis prisi
minė ir apie Dėdės šerno pa
minklą, perskaitė šerno Pa
minklo Komiteto laišką ir ragi- 
10 visus Racino lietuvius prisi
dėti prie to paminklo pastaty- 
no, kad ir Racino lietuvių var
das butų žinomas, kaipo parė
musių šį kilnų darbą. Paskui 
Pranas Staponaitis perėjo per 
ivetainę ir parinko aukų šerno 
paminklui. Aukų liko surinkta 
p7.95. Tai yra tik pradžia. Rei- 
.da tikėtis, kad Racino lietuviai 
lar keleriopai daugiau sudės 
lukų tam svarbiam reikalai. 
Juk artinasi gegužės 30 d., ka
da turės būti nudengtas šerno 
įaminklas Lietuvių Tautiškose 
lapinėse Chicagoje. Todėl visi 
Racino lietuviai sukruskinie 
darbuotis ir atlikime savo pa- 
eigą linkui velionio

Beje, reikia priminti, kad Lie
tuvių Brolių ir Seserų dr-jos 
naskaradinis balius įvyks su- 
batoj, vasario 2 d., Turner Hali, 
prie Lincoln gatvės. Pradžia 
J v. v. Gerbiami raciniečiai, ge
rai prisirengkite prie šio ba
daus, sudarykite dideles gru
pes, nes žinote, kad ši draugi
ja visuomet duoda gražias do
vanas gražiausiai apsirengu
siems.

Noriu dar, prie progos, pra
nešti, kad L. B. ir S. dr-jos su
sirinkimai įvyksta kas trečią 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Dzendzeleto svetainėj. Kas no
rite susipažinti su šia draugija, 
ateikite į a^imiausj jos susirin
kimą ir prisirašykite. Nariais 
priimami nuo 16 iki 50 m. Taigi 
yra proga ir senesniems žmo
nėms prisirašyti ir priklausyti 
pašelpinei draugijai. Prie pirmo 
skyriaus priimami iki 50 m., 
mėnesinės mokesties yra 50c., 
ligoje pašelpoš gauna $1 į die
ną. Prie antro skyriaus pri
imami iki 45 m., mėnesinės mo
ka $1 į mėn., ligoje pašelpos 
gauna $2 į dieną. Tad ateikite 
prisirašyti prie šios veiklios 
draugijos.—Pr. S-tis.

'Leko patirti, kad gerai 
nins Chicagos lietuviams 
grafas, Petras Konradas, parda
vęs savo studiją (3130 S. Hals- 
ted St.) savininkui namo, ku
riame studija buvo įrengia. P- 
nas Conradas, kalbama, ateity
je kreipsiąs daugiau dėmesio j 
teatrą, kurį jisai turi prie Hal- 
sted ir 50-tos gatvių

Reporteris.

žino 
ofto-

SPORTAS
Požėla risis su Romano

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

rimto pavojaus net čempionams. 
Pavyzdžiui, jis keletą kartų be
velk nelaimėjo čempionatą iš 
‘‘Strangler” I>ewis.

Kaip matyti, Romano dabar, 
yra igcriaiisianie stovyj. Vos 
kelios dienos atgal laikraščiai | 
pranešė, kad Nei\v Orleans mies
te, jis paguldė to miesto čem
pioną. Ir “paguldė“ taip smar
kiai, jog tą ristikų prisiėjo vež
ti į ligoninę.

Tai rodo, jog Romano yra Į 
pavojingas ristikas. Ar galės 
prieš jį atsilaikyti Požėla? Tai 
labai keblus klausimas. Iki šiol 
Požėlos niekas negalėjo įveik
ti, nors jis ritosi ir su labai 
gerais ristikais. Bet risitkas 
listikui nelygus, yra gerų 
ristikų ir yra dar geresnių ris- 
tikų. Romano priklauso prie tų 
“dar geresnių” ristikų. Ai 
žėla galės prieš jį atšilai 
— tatai parodys vasario 8

-N.

PRANEŠIMAS
Šiuonii pranešame visiems musų 

draugams ir kostumeriams, kad A.' 
Kasulis, ilgų laikų buvęs su Milda 
Auto Sales, dabar atidaro nuosavų 
salesrumi, kuris bus žinomas po var
du MIDLAND MOTOR SALES. Lai
kinas adresas bus 4408 So. VVestern

Vasario <3 d., Ashland Audi
torijoj Požeia risis su pagarsė
jusiu italų ristikll, Mike Roma-įĄvc< Dabar jau pradėtas musu dar- 
no. Tas ristikas, kuomet jis y-1* 
ra gerai i šsi t reni ra vęs ,sudaro

Išgijo nuo mirštamos ligos j 6 
savaites. Mano sūnūs Juozelis, 6 
iĄetų amžiaus sirgo vėjarauplčmis; 
po persirgimo, jam pradėjo varvėti i 
kairioji auselę. Nustojus auselei var
vėti, jis pradėjo apalpti ir sirgti 
mirštama liga; apmirimas pasikar
todavo po 3 iki 5 sykiu j 
Sužinojusi apie Dr. Šimaiti 
kieti, tuomet gyvenanti Nemakščiuo
se, kreipiausi su savo sunum pas 
j|. Daktaras gydė Naprapatišku bu
du. Mano vaikęlis už 5 gydymų pra
dėjo rečiau apmirti, o j 6 savaites 
visai pasveiko. j

Jau pusantrų .metų praėjo ir nei £ 
sykį neapinite. Jums člkagiečiai pa- ” 
tariu eiti gydytis pas Dr. Šimaiti, 
nes jis jau sugryžo pas jus j Chi-j 
cagą. Liudydama savo žodžių teisin
gumą pasirašau

(Motina) Monika Bardauskienč, 
Pužų kaimo, 
Nemakščiai paštas, 

LIETUVA.

bas dėl statymo musų nuolatinio ga
ražo ir salesrumio ant Archer Avė, 
prie Homan Avė. Kaip ir pirmiau, 
mes taip pat parduosime Studehak- 
er automobilius. Visus musų drau
gus ir pažįstamus užkviečiame atsi
lankyti j musų laikinų salesrumi ir 
pamatyti naujus Studebaker mode
lius, kurie bus pigesni ir su daugy
be pagerinimų.

Taipgi užkviečiame visus Stude
baker savininkus atsilankyti pas mus 
dėl Service. Mes duosime 100% pa-į 
tarnavimų, nes mes turime specia
listus mechanikus Studebaker srity
je. Visiems musų kostumoriams duo
sime patarnavimų veltui. Visi turin- 

| tieji su mumis reikalus ir mananti 
turėti ateityje, prašomi atsiminti 
musu naujų adresa.
Midland Motor Sales

4108 SO. WESTEUN AVĖ.
Phone Lafayette 7139

A. K ASU LIS, Savininkas 
Piriniaus buvęs su Milda Auto Sales

j savaitę. ► 
tj, arncri- E
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Išgijau j 3 savaites apvilkta 
Aš Ona Puteikytė iš Opeliškės kai
mo, Eržvilkio pašto, ant mano de
šiniosios akies užaugo plėve ir per 
du mėnesiu laiko visai akj apvilko,
ėjau pas kelis akių gydytojus, bet „ 
jie man nieko negelbėjo, tada kai- $ 
minkos man jrodijo Dr. Šimaiti, $ 
amerikieti, tuomet gyvenusi Nemak- 
šeiuose. Kreipiausi pas jj. Jis mane $ 
gydė Naprapatišku budu. Už 10 die-j^ 
nų pradėjau dešine akiu regėti. Ūžia 
4 savaičių mano akis Visai pasvei- 
ko. Jums člkagiečiai patariu eiti j £ 
pas fl)r. Šimaiti gydytis, nes jis jau * v 11 fif4/A lllc i <1 o 1 rymrnnA

Jums člkagiečiai patariu

sugryžo pa^ jus ir apsigyveno
2346 W. 69th Street 

Kampas So. Western Avė.

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

i

I 
i 

' d?

% Advokatas J. P. Waitches
/ (Vaičius) 

PRANEŠA
Kad jis persikėlė } naują vidurmiesčio ofisą: 

127 N. Dearborn Street 
Ruimai 928-935—-ant 9-tų lubų 

Telefonas Franklin 4177
Valandos nuo 9:30 ryto iki 1 valandos^po pietų 

ROSELANDO OFISAS ' 
10756 Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Valandos nuo 3 iki 9 vakare, išskiriant Ketvergus 

NAMŲ TELEFONAS—PULLMAN 6377

Pirkite Bonus
Del Saugumo
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Leiskite mums papasakoti jums apie 
musų lengvą dalinių išmokėjimų pieną pir
kime bonų su mažais įmokėjimais.

Pirmo Morgičiaus Real Estate 6% 
Auksiniai Bonai, išleisti šio didelio užtiki- 

• mo Valstijinio Banko, yra absolučiai sau
gus. Be to jie neša jums ir gerą nuošimtį 
- 6%.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant palalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

CHICAGO, ILL. M 
LXZXXXXXXXXXXXXIXXZXXXXXX
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CENTRAI'!,'!!“ BANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

c:

pagrabus, po
X

L

Fotografuokitės 
fano naujai, artistiš

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

pa veikslų 
traukime ūžti 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra pri
mokė  jimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, i 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

į
S

West Sides Viešbutis
W. NEFFAS, Savininkas 

Rendon kambariai savaitėmis arba padėniui 
2435 S. Leavitt Street

Tel. Roosevelt 3352

He Couldnf Be Expected to Eat Dog BiscuitsTUBBY
CUE$TEQ. H’OU 

ARE M’T EAT t MG 
DOG BISCUIT 
ARE

OtESTER. H’OUR.DOG, 
HAMK. IS MOT FEEIIMG 
WELL, GO DCMDTO THE 
STOR-E AMD GET S0ME

< DOGBtseun's

l|W
. .iit • *

Ali RlGAT 
MOM

i get Dog
- \ got 

ADlMM. CRACKEteS, 
‘THiM'RE JUST AS GOOD 
AM' BOTH HAMK AM' 

\ CAk) EAT TREM



šeštadtenis, vasario 2, 192$)
3NAUJIENOS, Chicago. III.

i

Sugautas banditas
The Greater Hudson Sport Sedan Well Typifies 1929 Line

64

Apdegė visą bloką užimantis 
keturių aukštų trobėsis prie 
Union avė. ir Lidia gatvių. Tro
bėsis kainuojamas $500,000.

Atidarytas tapo apžiūrėjimui 
naujas trobėsis, kuriame bus 
Cook pavieto kriminalis teismas 
ir t kalėjimas. Pastatymas tro
besio kainavo $7,500,000.

Paskolinimui Ant Namų

Rami,
D'DELIS bankas 

ant kampo
47 St^ir Ashland Av. 

Chicago
i 

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

na didelį padaugėjimą eiga- 
retų rūkymo pagerintu su ši- I 
Įima procesu cigaretų dary- I 
mo. Tiesa, 1928 metus I 
Lucky Strike cigaretai pa- I 
rodė didesnį padaugėjimą, I 
negu visi kiti ^cigaretai paė- I 
mus i krūvą. Tas tikrai pa- I 
tvirtina publikos pasitikėji- I 
mą gerumu Lucky Strike. I

CHICAGOS 
ŽINIOS

Davė policijos departa
mentui dar 750 vyrų
Miesto taryba įgaliavo poli

cijos komisionierių padidinti 
policijos departamento jėgas 
250 vyrų tuojaus. Gi nuo 1 d. 
liepos mėnesio dar padidinti jas 
500 vyrų. Tokiu budu šiemet 
Chicagos policininkų skaičius

Skandalas moterų 
tarpe

Ermideris moterų politikie
rių tarp<». Kai kurios republiko- 
nų partijos lyderkos pradėjo 
“faitą” su Ruth Gauna. Mc- 
Cormick, kuri pereitais rinki
mais buvo išrinkta į kongresą. 
Politikierkos nepatenkintos tuo, 
kad McCormikienė norinti be
santi perdaug smarkiai. Nesuti
kimas kylantis taipjau dėl pa- 
tronažo, t. y. “malonių” dalini
mo.

I William C. Sullivan aptieką, 
2000 Addison st., įėjo jaunas 
vyras ir grūmodamas nušauti 
klerką privertė šį mėginti ati
daryti saugiąją šėpą, kurios 
kombinacijos tasai nežinojo. 
Klerkui bekrapštant šėpos ran
keną, už durų pasirodė polici
ninkas. Banditas spruko laukan. 
Klerkas sušuko: “Laikykit, ban
ditas!” Policininkas pradėjo vy
tis piktadarį. Alėjoj policinin
kas pašovė banditą į koją ii r

pagavo. ' Pasirodė, kad bandito' 
“revolveris“ buvęs tik žaislas.' 
Vėliau pasirodė, kad bandito j 
vardas ir pavardė yra Carl Cor-' 
nelius, gyvena jisai 4144'/a 
Keystone avė. kartu su \b rolių 
ir dviem vyrais. Visi tieytrys 
vyrai užima atsakomingas vie
tas biznio įstaigose, ir nustebo 
patyrę apie jauno Cornelio žy
gius.

14 ar 15 centų pieno 
kvorta

Sanitary distrikto 
reikalai

Pienui išvežioti kompanijos, 
farmėnai ir miesto atstovai šiuo 
laiku debatuoja klausimą, ar 
leisti kompanijoms pakelti pie
no kainą iki 15 centų kvortai. 
Kompanijos, sakoma, sutiktų 
mokėti fermeriams po $2.85 už 
šimtą svarų pieno, jei joms bu
tu leista pakelti pieno kainą ąie- 
nu centu kvortai, t. y. iki 15 
centų kvortai.

Pasak valstybės gynėjo padė
jėjo, Krank Loesch, auditoriai 
suradę, kad apie $3,000,000 dis
trikto pinigų, sukeltų bonais, 
buvę panaudoti kitokiems tiks
lams, negu tie, kuriems bonai 
tapę išleisti. Gi Įstatymai reika
lauja, kad pinigai, sukelti bonų 
pardavimu, butų naudojami iš
imtinai tam tikslui, kuriam jie 
buvo sukelti. Kokios yra baus
mės nusikalhisiems šiam įsta
tymui? Jiems grūmoja pa šali
ninkas iš ofiso arba piniginė 
Laukinė, ne didesaie kaip $10,- 
000, arba piniginė ir kalėjimo 
bausmė kartu.

Gaisras padarė nuosto 
lių $500,000

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER
K OPERACIJOS BANKĄ

Pinigus gavo:
23424—Salomijai Murauskienei 
13607—Elzbietai Zamorienei 
13459—Paulinai Povilsnienei 
24565—V. Grimui 
24567 J. Stočkui 
24573—A. A n d r e j a i t i e n e i 
24575—U. Kasiliauskienei 
24583—L. Palaimiu
24585--E. Einoraitei 
56181—P. Samaustienei

137—J. Petkaitei 
96029— Petru i Kairiu i 
96031—Juozui Žebrauskui 
23429 -Bar. Mikalauskienei 
24587— Petrui B i n k e v i č i u i 
24 589—Leonu i Kabei i u i 
24592—Lud v i nai Ban z i e n ei 
2*1595—S iman u i B ra z i u i 
24597—Nikodemui Kikui

24 6 06- -S k ola s t i ka i E rli ngi ene i 
24610 Vincui Armonavičiui 
24613—Kotrinai Kalvinskienei 
24614 .Juozapui Šimkui 
24616- Stasiui Paškačiunui 
24617 Alyzui Gudui 
24621 —Antanui Ulini 
24626—.Ievai Poderskienei“ 
24623—Jurgiui Stančiui 
24630—Domicėlei Šulčienei 
56484—Onai Čuraitei 
56485—Teofilei Narkunaitei 
56486—Marijonai Kemelienei 
56488 -Onai Jankauskaitei

254—Juliui NarČiui 
255 Petrui Rokui ’ 
256—Uršulei Rokutei 
257 Polioniai Rokienei

1 (>79—Pran u i A nd ru 1 i u i 
134 56—Kaz i m i erų i Roteki u i 
234 31 —Onai Ra j o r i n i e n e i 
23432—Rozalijai Jankauskienei 
23433—Jievai Podžiuvienei 
23807—A. Berzniui 
13629—Onai Kukulskienei 
13635- Stanislovui Januliui

i 22730 -Broniui Juškai

Estex Challenger Coach

vienas Milionas Dolerių

Naujas kriminalis teis
mas ir kalėjimas Šlifuoti /VKiniai

DYKA! Išbandymui
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit j šį banką, kuri 
jau yra paffelbėjusi tukstan- 
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagel
bėti.

Gražus Greater Hudson sporto sedanas

Kp.Georg
“Siekite Lucky

r {

ir jums reikia dėl skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akiniu? Saugok 
sveikatą, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo
met gailėtis.

Paprastąjį matymą, kreivas, -dr kliutin- 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki
niais.

Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė

mais yra labaNgeras pirKinys už penkis ($5.00) dolerius.
Jie apsaugos jūsų akis, prašalimi akių nuovargį ir galvos skaudė įima 

Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.
, Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
juos ir jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE

3265 SOUTH KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Puikus
Zylo-Shell 
rėmai pagru 
žiną veidą

d, narsuolis, sako:
Saldumynų I | vietoj 99

Mes ‘America’ laive rįžtames laiku pribūti, išgelbėti 350 
atsti. skęstančius vyrus. Per šaltą ir banguotą jurą, mes 
puškuojam - pilnu garu pirmyn! Po to, naktį gelbėjome, 
prie švyturio šviesų, ūžiančių bangų, manevruojant prip
laukti arti ‘Floridos’. Pagaliau, laivo ‘Florida’ įgula šoka į 
vandenį, vienas po kito, prisilaikydami virvės, kurią musų 
vyrai jiems numetė.

“Šie 32/vyrai, išsigandę, daugelis pusnuogiai, reikalavo at
gaivinti po jų ?lgo šalimo, šilta kava, maistas ir Lucky Strikes 
— šie daugeliui iš jų atnaujino gyvybę, o mes ant laivo ‘A- 
merica’, taip Įgula, taip keleiviai, persitikrinom, jog po įsi
tempimo ir nuovargio, niekas taip nesuramino, kaip viliojąs 
keptas skonis Lucky Strikes. /

“Lošti su ‘Davy’ yra visada įdomu ir visada sujaudina. Ii 
mes, keliaują juromis, turim visada būti pasirengę nuoti- 
Hams. Musų gyvenimas yra oilnas darbo, reikalaująs ner
vus sulaikyti bei stipraus kūno. Savo sveikatos programoj 
įsitikinau, Luckies yra svarbiausi, ne vien dėl to, kad paleng

'temptus nervus ir suvariusiam kunui, bet norėdamas 
ko nors riebinančio, aš sakau sau: ‘Imk Lucky, vietoj saldu 
mynų.’ Ir spragintas Luckies skonis teikia pilną pasitenki

irnimą. Ir aš randu, kad spraginimas prašalina kartumą 
apsaugoja mano gerklę

Komandierius “S.S. America

SIEKITE LUCKY SALDUMYNŲ VIETOJ”.
© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers

• ■

tisi

PASTABA: Žinovai aiški-
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KITAS KOMUNISTŲ VADAS — ŠNIPAS

Vienos komunistų organas praneša, kad Austrijos 
komunistų partijos centralinis sekretorius ir “raudonų
jų fronto kovotojų” sąjungos sekretorius, Schmidt, yra 
pašalintas, kadangi “jo praktiški darbai buvo nesude
rinami su jo įsitikinimais”.

Bet Austrijos komunistų opozicijos organas sako, 
kad “draugas” Schmidt nusižengė ve kuo: pasiglemžė 
partijos pinigus ir tarnavo policijai, kaipo šnipas.

Taigi per vienuoliką metų Austrijos komunistų par
tijos priešakyje stovėjo policijos šnipas!

PO PUODU

Vakar neteko pastebėti jokių naujų žinių apie įvy
kius Kaune, kur diena prieš tai buvo atidengtas sąmoks
las prieš Voldemaro diktatūrą. Tečiaus vargiai galima 
tikėti, kad visos Plechavičiaus “pučo” pasekmės jau bu
tų likviduotos. 4k)ki dalykai taip greit ir taip ramiai 
nepraeina.

Matyt, Kaunas yra pavožtas po cenzūros puodu, 
taip kad net nė Ryga su Berlynu nežino, kas tenai de
dasi. Jei karininkų sąmokslas jau butų šioje valandoje 
galutinai likviduotas, tai Voldemaras neiškęstų tuo 
šai nepasigyręs.

vie-

DIKTATURŲ PAMATAI SIUBUOJASI

tuo 
pačiu laiku keliose lygiai diktatorių valdomose šalyse. 
Rusijoje Staliną staiga paėmė panika dėl trockininkų 
judėjimo ir jisai paskelbė jiems mirtiną kovą. Ispanijo
je tik prieš keletą dienų buvo atidengta plačiai ruošia
mo sukilimo planai ir daugelis sukilimo vadų tapo su
imta. Kaune susekta Plechavičiaus ir kitų aukštų armi
jos karininkų sąmokslas prieš Voldemarą.

Atrodo, kad visi diktatoriai tupi ant vienos šakos. 
Šaka palinko, ir diktatūros ėmė svyruoti. Kai ji nuluš, 
tai jos visos nudribs žemėn in sutikš, ir dabartiniai dik
tatūrų garbintojai tuomet stebėsis, kaip jie galėjo būt 
toki akli, kad nematė, jogei jos yra supuvusios.

Yra pažymėtina, kad neramumai kilo beveik

AMERIKOS POLITIKA

Chicagoje jau kelinta savaitė kaip eina Sanitario 
Distrikto finansų tardymas. Susekta, kad ta įstaiga bu
vo paversta purviniausiu grafto lizdu. Distrikto globė
jai čtrustysai) mokėjo algas, nuo 200 iki 600 dolerių per 
mėnesį, daugiau kaip dviem tūkstančiam politikierių, 

'Kurie jokio darbo tenai nedirbo. Tarpe tų neteisingai 
ėmusių algas asmenų surasta apie 60 net Illinois valsti
jos legislaturos narių. Veikiausia nemažai pinigų buvo 
išeikvota taip pat, duodant kontraktus įvairioms fir
moms.

Šis skandalas yra vienas didžiausiųjų, koki kada 
nors buvo iškelsi Amerikos politikoje; bet jisai anaip
tol nėra išimtis. Graft^ ir visuomenės pinigų eikvoji
mas yra ne išimtis, bet taisyklė šio krašto politiniame 
gyvenime. Tai yra taip gerai žmonėms žinomas, taip 
priprastas dalykas, kad jie šitokiais skandalais ir nesi
stebi. Vidutiniškas amerikietis-mąno, kad politikierius 
ir vagis tai tas pat. Jeigu kuris asrmio, išbuvęs politiko
je ilgesnį laiką, nepralobsta, tai žmonės sako, kad jisai 
yra “fool”.

Per keletą pastarųjų metų gana daug kalbama, kad 
ir lietuviams reikią aktingai dalyvauti Amerikos politi
koje. Deja, labai dažnai tie, kurie taip kalba, turi gal
voje ne kokį nors visuomenišką reikalą, bet — “džiabą” 
tam arba kitam “savo žmogui”, protekciją nuo įstaty
mų vykinimo organų ir t. L Iš tokios politikos tiesus ke
lias veda į... Sanitary District. Amerikos lietuvius ji 
nepakels, bet greičiaus gali sudemoralizuoti.

VALYTOJĄ KETINA VALYT t

Konservatyviems republikonams pereitą lapkričio 
mėnesį pasisekė pravesti į Wisconsino gubernatoriaus 
vietą stambų kapitalistą, p. Kohler’į. Už jį buvo veda
ma agitacija obalsiu “apvalyt” valstijos valdžią nuo 
radikalizmo. ,

Bet dabar rengiamasi “apvalyt” patį “valytoją”.

Gubernatorius Kohler yra kaltinamas, kad jisai rinkių 
mų kampanijoje peržengęs įstatymą apie “nešvarią 
(corrupt) rinkimų praktiką”. Wisconsino generalis pro
kuroras pripažino, kad skundas prieš gubernatorių yra 
pamatuotas, ir jisai bus įteiktas teismui.

niems obalsiams. Bet jau da
bai: vėlu gailėtis...”

“Tad aš nematau kitos iš
eities, kaip vėl reikės demo
kratijai grįžti.

“Į tai 
galiau 
grįžti,
me pasimokę.
V. liaudininkų sąjungos pir

mininku išrinkta Jonas Vileišis; 
vice-pirmininku— Mykolas Sle
ževičius.

Apžva
, KATALIKAI SOCIALISTAI 

VOKIETIJOJE

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad Vokietijos mieste Koeln 
pradėjo eiti “Raudonas Katali
kiškų Socialistų Laikraštis” 
(Das Rote Blatt der katholi- 
schen Socialisten). Jo redakto
rius Heinrich Mertens parašė 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos centraliniam organui “Vor- 
waerts” straipsnį apie “Katoliciz
mą ir Socializmą”, išdėstydamas 
to naujo katalikų judėjimo tiks
lus. Jisai sako, kad žmonės, 
susispietusieji aplink “Raudoną
jį” katalikų laikraštį, nori iš
gvildenti visuomenės klausimus 
socializmo mokslo šviesoje, lai
kydamiesi kartu savo katalikiš
kų įsitikinimų religijoje. Jie 
tilo tarpu jokios partijos nestei- 
gįi, bet yra pasiryžę eiti ranka 
už rankos su visa dirbančiąja 
liaudimi ekonominėse ir politinė
se kovose.

Mertens pažymi tą reikšmin
gą faktą, kad pirmas katalikiš
kų socialistu laikraštis tapo į- 
steigtas “Vokietijos katalikybes 
širdyje, Reino metropolyje Ko- 
elne”. /

GRIEŽTAS V. LIAUDININKŲ 
NUSISTATYMAS

\tfhusio 13 dieną Kaune įvyko 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos ir valstiečių liaudininkų su
važiavimai. Sekančią dieną lai
kė savo suvažiavimą krikščio
nys demokratai. \

V. liaudininkų /;j>jfiimtoji su
važiavime rezoliucija rodo, kad 
ši partija yra pasiryžusi pasilik
ti griežtoje opozicijoje valdžiai. 
Rezoliucija skamba taip:

“L.V.L. S-gos suvažiavi
mas, įvykęs Kaune 1929 m. 
sausio m. 13 d., susipažinęs 
su svarbiausiais musų užsie
nių politikos įvykiais po per
versmo ir konstatuodamas:

“1) kad Tautų Sąjungos 
Tarybos 1927 m. gruodžio 10 
d. rezoliucija uždeda Lietuvos 
vyriausybei pareigą atnaujin
ti santykius su Lenkija, vi
siškai apeinant okupuotos 
Lietuvos klausimą, ir tuo at
ima iš musų tautos svarbiau- 
sį ginklą pagrobtai sostinei 
Vilniui vaduoti/'

2) kad esamomis žiniomis 
. su Vokietija pasirašyta pre

kybos ' sutartis, kuri faktiš
kai gresia padaryti iš Lietu
vos vokiečių koloniją, pačiai 
Lietuvai beveik nieko neduo
dama,

3) kad siekiant susilpninti 
krikšč. demok. partijos veiki
mą opozicijoje,) pasirašytas 
konkordatas su Vatikanu, ku
ris įteisindamas klerikalizmo 
siekimus musų mokyklose, 
faktiškai sustiprina žalingą' 
valstybei klerikalizmo įtaką į 
musų krašto gyvenimą,

4) kad ryšy su dabartine 
Lietuvos vidaus gyvenimo 
kryptimi netik nieko nėra pa
daryta Pabaltės Valstybių Są
jungos įgyvendinimui, bet ir 
patys santykiai su Pabaltus 
Valstybėmis yra apleisti ža
lingai svetimai įtakai,

5) kad išeinant iš vidaus 
gyvenimo sumetimų arba dėl 
vadinamo valstybinės minties 
giminingumo, ^rūpintasi susi
artinti su tokiomis tolimomis 
Lietuvai valstybėmis, kaip 
Italija, o nekreipta reikalin
go dėmesio į sutvarkymą 
santykių su artimesniais Lie
tuvos kaimynais, — konsta
tuodamas tai visa, L. V. L. 
S-gos suvažiavimas randa rei
kalingu, kad musų užsienių

krašto gerovės sumetimais ir 
nesivadovautų atskirų grupių 
bei asmenų siekimais. Lietu
vos tarptautinės padėties su
stiprinimui L. V. L. S-gos 
suvažiavimas randa butinu 
Lietuvos vidaus gyvenimo 
konsolidaciją deųiokratijos ir 
parlamentarizmo pagrindais.” 
Reikalavimą grąžinti demo

kratiją išreiškė suvažiavime 
ir p. M. Sleževičius savo kal- 
boe, kurioje jisai pasmerkė 
perversmininkus, sakydamas:

“Mes buvome tikri, kad ‘de
mokratine’ katalikų grupe 
musų krašte nerizikuos ir, 
bendrai, kad čia nesiras žmo
nių, kurie manytų perversmu 
paimti valdžią.
kome ir mes čia 
Mes patikėjome 
patriotiniems jr

Mes apsiri- 
suklydome. 
perdaug jų 
demokrati-

Vulkanizmas
Dr. Jaggaro ekspedicija.—Vul

kanizmas yra moderniškojo 
mokslo paradoksas. — žemės 
temperatūra. — Palyginimas 
žemės kamuolio kiaušiniu. 
—žemės slėgiųfas. — Moder

 

niškos vulkanfzmo teorijos 

 

Vulkanai ir žemės drebėjimas.

Prieš kiek laiko iš Pavlof sa
lų, kurios randasi netoli Alas- 
kos, grįžo National ės Geografi
nės Draugijos ekspedicija. Eks
pedicija, kuriai vadovavo Dr. 
Thomas A. Jaggar, buvo nuvy
kusi į tas salas studijuoti ug
niakalnius.

Galingos vulkanų ekspliozijos, 
kurios išmeta debesis pelenų bei 
uolos dulkių ir išlieja ištirpusią 
lavą, yra žemės vidurių karščio 
reiškinys. Per daug šimtmečių 
žmonės stebėjo ugniakalnius ir 
stengėsi patirti jų paslaptį. Ta
čiau daug dalykų ir šiandien 
dar nėra žinoma. Dr. Jaggaro 
ekspedicija vyko j Pavlof salas 
tuo tikslu, kad surinkti dau
giau žinių apie ugniakalnius.

Vulkanizmas yra savo rųšies 
moderniškojo mokslo paradok
sas.

Mokslas patyrė daug detalių 
apie menulį, kuris randasi maž
daug 220,000 mylių tolumo nuo 
žemės; mes žinome šį tą apie 
Marso temperatūrą ir oro są
lygas; mokslininkams pasisekė 
surasti, iš kokių elementų su
sideda saulė. Ir tai nežiūrint 
to, kad saulės atstumas nuo 
žemės yra 92,000,000 mylių. 
Bet tuo pačiu laiku mes labai 
mažai' težinome apie žemę, ant 
kurios mes gyvename, žmogui 
pasisekė įsigauti tik apie vieną 
mylią į žemės gilumą. Taip da
lykams esant apie žemės vidu
rių sudėtį prisieina tenkintis 
tiek spekuliatyvėmis teorijomis.

Reikia tiesiog stebėtis, kad 
mes tiek mažai žinių teturime 
apie žemę, 
jaus šuliniai 
ros mylios, 
yra giliausi
kuri siekia pusseptintos mylios. 
Bet tai juk tėra mažmožis, 
kuomet mes prisiminsime tą 
faktą, jog nuo žemės pavir
šiaus iki centro yra 3,960 my
lių.

Seniau mokslininkai labai pa
prastai aiškino dalykus. Buvo 
pastebėta, jog kasyklose tem
peratūra kyla. Maždaug kiek
vienam šimtui pėdų prisideda 
vienas laipsnis šilumos. Reiškia, 
kelių desėtkų mylių gilumoj tai, kokią rolę vulkanizmas lo- 
temperatura pasiekia tokio šia musų žemės besiiormavime. 
karščio, jog ištirpina uolas. To- Vulkanizmo reiškiniai daug maž 
dėl, sakė mokslininkai, žemė su-1 visiems yra žinomi: durnai ir 
sideda iš ištirpusios karštos' netikėti lavos išsiveržimai be! 
mases, kurios paviršius yra at- ekspliozijos. Vienok žymesnę

Net giliausi alie- 
siekia tik pusant- 
Netoli Japonijos 

vandenyno vieta,

mes visi tikime. Pa
mes padėsime jai 

Bet grįžę jau busi- 
»

TERORAS PRIEŠ 
SOCIALDEMORATUS

Lietuvos socialdemokratų par
tijos suvažiavimo nutarimų dar 
nematėme paskelbtų spaudoje. 
Gal būt, kad cenzūra jų visai 
nepraleido. Bet iš telegramų 
yra žinoma, kad suvažiavime 
buvo pranešta, jogei dabar Lie
tuvos kalėjimuose yra 300 so
cialdemokratų veikėjų.

Partijos vadas (turbut inž. 
St. Kairys) pareiškė, kad so
cialdemokratai į jokius kompro
misus su valdžia neis.

18 Dalykus 1
*

vėsęs ir sudaro savo rųšies ke
valą. Dažnai žemės kamuolį 
jie. lygindavo su kiaušiniu: esą 
žemės pluta prilygsta kiaušinio 
kevalui, o jos viduriai—skysta 
masė-kiaušinio baltymui ir try
niui. Kuomet žemės plutoj pa
sidaro plyšys, tai įkaitusi masė 
pradeda veržtis ant paviršiaus. 
Kitais žodžiais sakant, pasireiš
kia ugniakalnio išsiveržimas.

Bet toks aiškinimas pasirodė 
nelabai tikslus. Gilumoj didė
ja ne tik temperatūra, ąle ir 
žemės slėgimas. Oz juo slėgi
mas yra didesnis, tuo reikalin
ga aukštesnė temperatūra, kad 
ištirpyti uolos. Penkių dešimčių 
mylių žemės gilumoj tempera
tūra turėtų siekti 2,700 laips
nių Fahrenheito. O tokios tem
peratūros pilnai pakanka, kadį 
ištirpyti uolas, 
lumoj žemės 
300,000 svarų per colį. Prie to 
slėgimo reikia aukštesnės tem
peratūros, negu 2,700 laipsnių. 
J kadangi kartu su temperatūra 
kyla ir slėgimas, tai, manoma, 
jog net žemes centre nėra skys
tos mases, žemės centre slėgi
mas siekia 20,000 tonų per co
lį, o temperatūra nuo 10,800 iki 
36,000 laipsnių Fahrenheito.

Tie apskaičiavimai privertė 
fizikus ir geologus atsižadėti 
nuo hipotezės, kuri skelbia, 
ka^ žemės viduriai susideda iš 
ištirpusios mases. Viena nau
jųjų hipotezių, prie kurios dau
giausia linksta mokslininkai, 
paviršutiniai žiūrint, mažai kuo 
tesiskiria nuo senosios teorijos. 
Pagal tąją hipotezę, keturių de
šimčių mylių gilumoj uolos po- 
tencionaliai yra ištirpusios,z t. 
y. jos yra įkaitusios iki 
mo ir nuo ištirpimo jas 
neįmanomai didelis si 
Ta įkaitusi masė gali 
maždaug tiek, kaip 
Cuomet žemės plutoj atsiranda 

plyšys, tai slėgimas žymiai su
mažėja ir įkaitusi masė'Tytirps- 
ta ir išsiveržia j paviršių. Tą 
reiškinį mes ir vadiname vul
kanizmu.

Sulig kita teorija, visa žemė 
perdėm yra kieta. Tačiau ji su
sideda iš įvairios /medžiagos, 
kuri ne prie vienodos tempera- 
uros tirpsta. Lengviau tirps

tanti medžiaga išvirsta skytimu 
ir žemės gilumoj sudaro rezer
vuarus. Kuomet ta skysta ma
sė išsiveržia j viršų, tai mes 
turime ugniakalnius.

Kuri tų teorijų yra teisinges
nė, tai nėra tiek svarbu. Daug 
svarbiau “čia bus panagrinėti

Tačiautoj gį- 
slegimas siekia

bifltu- 
Įaiko 
imas, 
tekėti 

asfaltas.

Raudonos Žarijos
“Vilnies” komisarai mano, 

kad jų šmeižto lapelio skaityto
jų špokaunės yra visai tuščios, 

, tad galima jiems rašyti ką tik 
j nori, meluoti ir šmeižti kiek tik 
pajėgi— vistiek jie nesupras. 
Bet ne skaitytojų, o pačių ko
misarų špokaunės yra tuščios, 
nes jeigu butų pilnos, tai jie 
tokių paikių melų ir šmeižtų 
diena iš dienos nerašytų. Su jų 
skaitytojais visa bėda yra ta
me, kad jie yra neišsilavinę ir 
nesupranta ką jie skaito. Jei 
suprastų, tai su ta pačia diena 

netektų savo skaity-komisarai 
tojų.

Jei kas 
pasižymi,

labiau už kitus kuo 
tai tuos vadinama 

čempionais. Pav. Tunney savo 
kieta kumščia nugalėjo visus 
kitus, tad jį ir vadinama bokso 
čempionu. Karolis Požėla yra 
visus kitus paritęs, tai jį ir va
diname lietuvių ristikų čempio
nu.

Bet aš žinau vieną, kuris ne

Tai

rolę lošė ramus lavos išsiverži
mas pro žemės plyšius. Prieš 
daug šimtmečių apie 200,000 
ketvirtainiškų mylių žemės plo
tas Amerikoj buvo apdengtas1 
lava. Tas pat atsitiko Indijoj 
ir Afrikoj.

Eksplioduojantys vulkanų iš
siveržimai yra tik išėmimas iš i •'V 
bendros taisyklės. Paprastai | u 
lava bėga ramiai. Ekspliozijos , 
atsitinka tik tada, kai karšta 
lava žemės gilumoj susiduria *!-

(Pacific and Atlantic Photo]

Wilbur M. Brucker, Michigan 
valstijos generalis prokuroras, 
kuris deda pastangų pakeisti 
valstijos prohibicijos įstaty
mus. Už ketvirtą prasikaltimą 
jis rekomenduoja kalėjimą nuo
7*/2 iki 15 meų. Dabar už tą kumštynėmis, nū rištinėmis ne- 
prasikaltimą baudžiama kalėji- užsiima, vienok jam pilnai pri
mų visam gyvenimui. derėtų čempiono vardas.

. komisarų Kvailonis. Anie čem
pionai tik retkąrčiais tepasiro

 

do, o musų Kvailoms diena iš 
dienos šmeižia ir eluoja ir vėl 
meluoja ir šmeižia ir loja ant 
kiekvieno, kurio tik plaukas 
jam nepatinka. Tai yra tikras 
melo ir šmeižimo čempionas.

lava žemes gilumoj susiduria 
su vandeniu. Vanduo išvirsta 
garais, kurie ir pagimdo eks- 
plioziją. Toki ekspliozija kar
tais gali visai sunaikinti ug- 
niakalnį. Taip, pavyzdžiui, 
1883 m. atsitiko su Krakatoa

Pacifikas yra

“Vilnis” daug nesąmonių ra
šo apie “Naujienas”, kad buk 

‘Naujienos” verste verčiančios 
savo darbininkus pirktis “Nau
jienų” šėrus. Nemanau, kad 
jie butų verčiami pirktis šėrus, 
kaip nemanau, kad jiems butų 
draudžiama-sųjįrktis, jeigu jie to 
nori. Bet katp^yra su “Vilnies” 
Šerais? Ar “Vilnies” darbi
ninkai nebuvo verčiami pirktis 
Vilnies” Šerus? Ir dar kaip!ugniakalnių JrV‘^tik 

juos verste vertė pirk-
' t 11 ■ vr*. .1* ; tį šėrus, J>et net visus darbi

ninkus vertė ir tebeverčia dirbti 
už daug mažesnę algą, negu uni
jos yra nustatyta. O kurie 
darbininkai tam dideliam komi
sarų 
kų prietelių — 
nenorėjo pasiduoti ir veik pusę 
savo algos komisarams atidudti, 
tie liko pašalinti iš darbo ir 
mesti gatvėn, į bedarbių eiles^

suptas vulkanais. Kita svarbi 
vulkanų zona yra Viduržemių 
jura, Kaukazas ir Himalajų kal
nai.

Įdomu yra pastebėti, kad be
veik visur vulkanai sudaro savo 
rųšies vainikus. Tą reiškinį 
.kai kurie geologai aiškina taip: 
buvo laikai, kada žemynai su
sisiekė vienas su antru; vėliau 
jie atsiskyrė ir ėmė slinkti. 
Pakraščiais susidarė “raukšlės” I 
arba kalnai, kurie priėmė gir
liandų pavidalą.

Tačiau šiuo momentu moksli
ninkai mažiau dėmesio kreipia 
j vulkanu atsiradimo teorijas, 
o daugiaiiS*ando patirti apie jų 
veikimo priežastis. Jiems taip 
pat rupi surasti santykį tarp 
vulkanų 
drebėjimo.
Japonijoj 
pasireiškė 
Mokslininkai įspėjo žmones, jog 
trumpoj ateityj galima laukti 
Sakurajima ugniakalnio išsiver 
žimo. Ačiū tam^ destėtkai tū
kstančių žmonių/turūjo galimy
bės pasišalinti iš pavojingos 
zonos, h’ jie tikrai buvo dėkin
gi mokslininkams, nes tuo budu 
išgelbėjo savo gyvastis, kada 
vulkano išsiveržimas įvyko.

išsiveržimo ir žemės 
Pavyzdžiui, 1914 m. 

kai kuriose vietose 
žemes . drebėjimas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typeyrriterį

tų neva darbinin- 
išnaudojimui

I nies” spaustuvės mašinos jau 
senai yra išmokėtos, žinoma, 
išmokėtos ne komisarų, bet 
LSS. narių. Kai Palmerio agen
tai, padedami Frainos, suorga
nizavo komunistų partiją, tai 
komisarai pasirūpino pirmiausia 
pasisavinti LSS. spaustuvę ir 
visas mašinas. Visos mašinos 
liko pargabentos “Vilnies” pa
stogėn ir ant jau išmokėtų ma
šinų imta pardavinėti serus. 
Ir pardavinėta tuos Šerus visu 
gvoltu ir saviems nariams, ir 
saviems darbininkams, ir kiek
vienam, iš kurio tik galėjo iš
kaulyti dolerį.

Ir štai tame pačiame nume
ryje, kai melų ir šmeižto čem
pionai piktinasi, kad “Naujie
nos” pardavinėjančios savo Še
rus, tai kelioms eilutėms že
miau tie patys komisarai su 
džiaugsmu praneša, kad iš 5re- 
gano atvykęs kokis tai žmogus, 
“senas amžium, bet jaunas gin
timis” ir—nupirkęs du “Vilnies” 
serus... Pasaulio Vergas.

Akinis.

GURGUOLE
Zuikis, pasibaidęs, nupšvilpė per ežę.
Varlės susitarę liūną giliau gręžia. /
Dūlina širmukas galvą pakabinęs, —
Miegu ant vežimo, nėra man nakvinės. ♦
Baras senis tiltas, linksta nuo vežimo.
Skundžias ratų ašys, gerklės net užkimo.
Pjautuvas mėnulio lenda iš už kalno,
Ei, Lietuvos girios! jus man kaip ant delno.

Linksmos irųmo dienos kryžkelėje stoja, 
čiulba lakštingėlū, čiulba ir kartoja.

1928 m., “Columbus”.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeportas
Apvogė lietuviu namą

ži odai auksiniai, o kas ypač 
skaudu, tai kad jie buvo ženk
las gražių atminimų. Išnešė va
giliai brangią auksiniais žiedais 
apmautą fontaninę plunksną ir 

i revolveri vertės $30.
P-nia Stiklius nukentėjo skau

džiau. Ji neteko keturių žiedų, 
auksinio branzalieto, retežėlio 
(taip jau auksinio) dedamo ant 
kaklo. Rankiniame krepšyje 
buvo dešimtis dolerių popiera 
ir du doleriu smulkesniais —P-iuts Stiklius, gyv. 3426 So.

\Vallace St., pereitą antradienį, vagiliai ir tų pinigų nepamiršo, 
sausio 29 dieną, 3 valandą po Jie surado komodoje $10 auk- 
ipetų išvažiavo į krautuvę prie su, pasiėmė ir juos. Ir pagalios 

Su- užtiko paslėptus komodoje 100 
dolerių.. Taigi viso žalos vagi- 

Pasitraukė iš namų jis neil- liai padarė pp. Stikliams
gimt laikui.

63-čios ir Halsted gatv 
grįžo apie peklą valadą.

apie
Bet į tą laiką va- porą šimtų dolerių, jei ne (lau

reik-liams daug žalos. Nė drabužių, nė kitokių
Jie išnešė paties Stiklinus du menių piktadariai neėmė. Pp. 

žiedu. Vienas jų buvo dovana Stikliai gyvena antrame aukšte. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Bet vagiliai sugebėjo įlisti kad 
už tai, kad p. Stiklius, priklau- ir taip aukštai. Jie įlindo per 
sydanias kliubui, neėmė pašai-, langelį viršuj durų (tranee). O 
pos per dešimti metų. Kitas išeidami paliko visas duris at- 
žiedas buvo varduvių? dovana, viras. Reporteris.

Town of Lake

tos Rybicki ir dar vienas kitas. 
Buvo dainų; smuikas išpildė ke
letą gražių numerių.

Kaip susirinkusiems patiko 
programas, galima spręsti iš to, 
jogei prasidėjo jisai nuo 8 va
landos ir tęsėsi iki 12-tos, ir 
dar susrnk ilsieji nenorėjo skirs
tytis. O jų buvo pilna svetai
nė. Programui paįvairinti ir 
pagražinti ne mažai prisidėjo 
art. St. Pilka.

Buvo garsinta, kad mitinge 
jaunuoliai kontestuos iškalbin
gumu. Tas kon testas įvyko. 
Pirmą prizą laimėjo 12 metų 
bernaitis, Rutkauskas, Dr. Rut
kausko sūnūs. Jisai taip pati
ko klausytojams, kad Illinois 
spulkų lygos prezidentas Ry- 
bickis musų jaunuolį tiesiog pa- 
mylo ir pareiškė, kad jisai norė
tų jį matyti lygos suvažiavime 
(konvencijoj) kontestuojant su 
visos valstijos ir visų tautų jau
nuoliais už čempiono kalbėtojo 
garbę ir, žinoma, už prizą.

Musų jaunuolis laimėjo $25.
Antrą prizų gavo p-lė šedai- 

tė, 11 metų mergaitė — $15; 
tretysis prizas teko Aleksui Ku- 
činskiui — $10.

namuose adresu 53 East 108rd 
PI., Roselande. Laidotuvės bus 
šiandien j Šv. Kazimiero kapi
nes. Rep.

oktiJei noS^ 
gerai ra _ 
nusipirk typewriterj

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING 

^Geriausias materiolaa, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre 
ditas visiems, 

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

4600—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

“DAUGIAU ŠAUTO ORO”
Jus galite jo tikėtis bile dieną. Ir ge

riausia apsauga jums patiems ir jūsų šei- 
minai yra šilti namai ir pilnas aruodas 
musų garantuotų ANGLIŲ ar KOKSŲ.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar
ba mes juos atsiimsifne ir sugrąžinsime 
jums pinigus’*.

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

€nsws @mPany
fc) I elephone 
^iFRANKLIN

16400
COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

Report.

; Spulkų mitingas, jaunas Rut
kauskas laimėj) prizą Roseland

ĄS meldžiu kiekvieną Mu laikraščio
‘ skaitytoją, kurie kenčia nuo Sub-
Acute arba Muskulų Reumatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padagros

(Gout). parašyt man 
laišką, padalant sa
vo vardą ir aiškų 
adresą, o aš prisių
siu dykai Vieno Do
lerio Vertės Bonką 
išbandymui mano 
Rheumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu kiek
vieną kenčianti ju
kinti savo lėšomis 
apie tai. ką gali pa
daryt Ku’m’s Rheu- j 
matic Remedy. Aš j 
esu tikras, kad bus

■ ir jus patys į tai jsiti- 
irnia, negu duosite man bent 
ą. Nebandykit atsikratyt Re- 
per kojas ar odą su pagelba 

kitokių daiktų. Nebandykit 
,1 Linimentais. elektra ar 
Nebandykit Išgyti ii su už- 
s privalot Ji prašalint. Jis 
ir jus turite vyti Ji laukan. Į 

darbą atliks Kuhn’s 
Renmntlzmas turi 
pasiliuosuoti nuo I 

Mano gyduolės I 
dieglius, muskulų i 

gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių su
stingimą. f'

Aš noriu parodyt
Jums, jei tik jus man pavelysite. Aš 
galiu daug prirodyt I vieną savaite, jei 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti 
jums dykai vieno dolerio vertės buteliu- ką gyduolių. AS nepaisau kokias kitas 
gyduoles jus vartojot. Jeigu jus nevarto- 
jot mano gyduolių. jt|« nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų i>a»lu-1 
tymą žemiau ir reikalaukite 
Vieno Dole- _ I
rlo bonkos _ys t • _//

| tikinsite 
vieną cci 
umatizmą 
plasteii ų 
Išvillntl j 
magnetizmu, 
kalbėjimu. J 
yra kraujuje

Ir aš tikiu, tą 
Rheumatic Rem>ą|y 
Išeit, jei jus nori 
skati-nio ir kentėjimo, 
panaikina skaudžius 

sutinimą

$1.00 Bonka už 25c.
Išbandykite jųa Kuhn'a Sub-Acute ar- i 

ba muskulų Rhelimatic Remedy. kad ži
notumėt ir jų*, kaip auimojo tukstan- I 
ėi.u kitų, jog keiiiiiatiznias gali būt 
prašalinta*,' ir mrs nenorim uždirbt ant 1 
iibandymo. Išbamlykit—tai viakaa ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas i 
gelbsti jums, tuomet užsisakykite dau
giau. kad daltaigus gydymą, o tas suteiks į 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, 
tai ant to ir užsibaigs. Mes nesiunčiaine 
mažų buteliuk.), kuris neturi vertės, liet | 
siunčiame pilnos mieros buteli. kokie i 
parsiduoda aptiekoso už vieną doleri. Sis į 
butelis sunkus ir mes turime užmokėti i 
Dėdei Šamui už persiuntimą. Todėl jus 
privalot prisiųsti MM. persiuntimo Ir su- 
pakavimo Hlaidotns, o tuojaus aplaikysi- 
te Vieno Dolerio Vertės Buteli dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,
Dept. N L

1855 Milwaukee Avė., Chicago, III.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams 
Pusei metu ................
Kopija ...........................

$1.50
$1.00

10c

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

W JUSTICE ELECTRIC 
i f i?nnf tv i a iLIETUVIAI 

KONTR AKTORIAI

, Vedame d r a t u ■ t 
nauja* Ir senas siu- 

fx, baa pigiau negu ki- 
\*d ti. Parduodam fix- 
<pt\ torius ir viską ele- 

’/i \ kirtiką.
\1| I
lvpz4104 Archer A v.

, Lafayette 8538

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Ketvirtadieni trys vietos pa
skolos ir statybos bendrovės 
(spulkos) buvo surengusios ma- 
»inį mitingą ir koncertą Kren- 
'•iaus svetainėje, 4600 S. Wood

Kalbėjo autitorius Varkala, 
ulv. Jonas Kučinskas, Illinois 
. aistijos spulkų lygos preziden-

Mirė Jonas Mizaras, laidotuvės 
šiandien

Sausio 30 dieną, Roseland 
Community ligoninėje, po sun
kios operacijos, mirė Jonas Mi
zaras. Jonas Mizaras paėjo iš 
Vilniaus rėdyibos, Vėkščios kai
mo. Paliko nubudusius moterį 
ir vaiku . Kūnas pašarvotas

Radiola 18

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
RajMirtas

11108-10 Michigan Avė.
stovio užbaigus Gruodžio 31, 1928, padarytas Vieši) 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Discounts1 x>ans and 

Overdrafts
U. S. Government Investments ......
Municipal and Corporation Bonds ... 
Banking House Eųuity ............. ».........
Furniture and Fixtures .....................
Cash on H and and Due from Banks 
Other Sundry Resources ...................

Totai Resources ....................

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ..................
Surplus ...............................
Undivided Profits ...........
Keserve Account
Divldends Unpaid ...........
Deposits .....................
Due to Banks ..................
Other Sundry Liabilities

1 olai Liabilities .

$2,826,416.99 
....... 779.59 
.. 102,958.29 
.. 704,516.10 
.. 168,600.00 
.... 16,861.60 
... 741,042.77 
..... 1,295.25

$4,562,470.59

$200,000.00 
.. 200.000.00 
... 126,600.14 
.... 31,557.72 
...... 8,050.00

3,970,796.04 
.... 10,406.90 
.... 15,059.79

$4,562,470.59

A STATE SAVINGS BANK
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

<hvi»oratiho ___
Įooo »<Xi cow*a'a»<*nt* 

MmlSHlNO 
QOOD FOA TH« HOH* 

,wm M* m***4* «•■

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONię’O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

buteikti. tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
— — — J ~ - ■ - <* .. — |. į , ■ I ■ ■ ■ ■ 1 ll<< JĮ II..     .rwl |

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai jtaisyta, ga- 

gata vartojimui už

5169.00
Lengvais išmokėji
mais su mažu priedi- 
niu primokėjimu už 

knygų vedimą.
RCA. Radiola 18 su tūbomis $115.00. šitas 

naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš- 
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Frėshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

Jos. F. Budrik,
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulevard 4705

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

at-

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra 
sakominga ir užtikima ištaiga, 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.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

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

Telephone Victory 1266

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Po Gaisro
Mes dabar išparduodame visokias malevas, varnišius, eąe- 
mals, kirvius, piuklus, ablius, virtuvei visokius indus ir ki- 
tus reikalingus dalykus prie namų labai pigiomis kaino
mis. Išpardavimas tęsis per 4 dienas, seredoj, ketverge, 
petnyčiojj ir subatoj. Pasinaudokite proga ir nusipirkit sau 
reikalingų dalykų pusdykiai.

F. J. YANAS
HARDWARE KRAUTUVE

2805 W. 63 St.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxx

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 1929

’V
:■ <

' ■ ■

.mes

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų, reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

1739 So. Halsted St Chicago, 111
Xzxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Naujienos

Naujienų
Koncertas

Įvyks už 8 dienų

Tai bus iškilmė, kokia tik

Nedėlioj
Vasario 10,

Wicker Park Svet
2040 W. North Avė

NAUJIENŲ 
15 metų sukaktuves

Tarp Chicagos 
lietuvių

Art. Pilka Goodman 
teatre

Vasario 24 dieną Goodman 
teatre art. Stasys Pilka statys 
Petro Vaičiūno veikalą “Su-j 
drumstoji Ramybė”. Repetici-j 
jos jau prasidėjo.

Petras Vaičiūnas yra auto
rius komedijos “Tuščios pastan
gos”, kuri; ). Pilka statė Gdod-' 

re pernai ir
Chicagos lietuviams.

Rep

man t<
patik

hicagos Lie t u v i ų 
Moterų Kliubo Lab

daringas Šokis

NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, vasario 2, 1929

bus pirma į 15 metų. Tai bus

Kaip jau buvo pranešta 
ir rašyta, šioje iškilmėje yra 
rengiama dvigubas progra-

las senų ir jaunų. Viršuti
nėje svetainėje programas 
susidės iš dainų, muzikos ir 
klasiškų šokių, ku Uclys 
dideli artistai/ di 
ir dainininkai — 
žmonių, 
tojų, draugų ir rėmėjų; o 
žemuti nė j svetainėj visą
programą išpildys jaunuo
liai ir dėl jaunuolių, “Nau
jienų” platintojų ir augan- 
čiosios musų gentkartės.

Iš to galima numanyti ir 
matyti, kad tai bus labai 
įdomus vakaras, įspūdingas 
ir ilgai atmintinas parengi
mas. Taip bus dėlto, kad 
“Naujienos” kaip ir papras
tai rūpinasi tinkamai pa
linksminti savo draugus — 
rėmėjus, skaitytojus ir prie- 
telius, kurie gausiai lankosi 
į Naujienų parengimus ir, 
svarbiausia dėl to, kad šiais 
metais sukanka “Naujie
noms” 15 metų.

dėl didelių
Naujienų” skaity-

Kviečiame kiekvienų
Tegul kiekvienas “Nau

jienų” skaitytojas ir skaity
toja, kiekvienas draugas ir 
rėmėjas, kiekvienas profe
sionalas ir biznierius pribus 
j šį jrarengimą ir kartu su 
visais pasilinksmins, žodžiu, 
“Naujienos” kviečia kiek
vieną !

Bridgeportas IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Užbaigę senus 1928 metus ir 
sulaukę naujų 1929 metų, vie
ni kitus sveikinome linkėdami 
kitas kitam geriausios kloties. 
Bet daugelis ir atsiduso sakyda
mi, kad jie sutaupino mažai se
naisiais metais,

Keikia tečiaus pasakyti, kad 
taupinimui progos dar nepražu- 

' vo. Ir viena geriausių vietų tau- 
pinti yra Keistučio spulka. Nau
ja serija šioje spulkoje prasi
deda vasario 7 dieną. Taip pat 
yra proga ir vaikučius pratinti 
Į spulka mokėti. Pereitais me
tais prisirašė i šią spulka net 
123 vaikučiai, kurie baigė mo
kyklą ir pradėjo dirbti. Ir visų 
jų tėvai taupina Keistučio spul
koje. Ateikite j Keistučio spul-

1

RlpAL ESTATE 1 
ilonus ir teisingas patarnavimas

Phone Virginia 2054?

JOSEPHį VILIMAS,

KON TRAKTORIUS*
558 S. Wa>htenaw

CONTRACTORS

I Pacific and Atlantic 1‘hotpl 

Caspar Whitney, žymus ke- kos buveinę ir prisirašyk 
j liauninkas ir rašytojas, kuris' adresas: 840 Wcst 33rd 
gruodžio 18 d. pasimirė New —

i Yorke, turėdamas 64 motus am-j  
: žiaus.

. Skelbimai Naujienose
.. ,, .; duoda nauda dėlto,
Moterų kliubas susideda >s fcacĮ pačios Naujienos 

daugelio prakilnių (.hicagos yra nau(]jnrrog< 
lietuvių moterų, kurių tikslas 
yra dirbti įvairius labdaringus) 
darbus, šelpti pavargėlius tau
tiečius. Todėl visi kliubo ^sve
čiai dvigubą naudą atneš su- 

savo tautos vurįęclie- 
j nius ir smagiai pasilinksmin- 

ir apdovanoti tie, I darni.
Komitetas kviečia visus į už- 

Bus laimės skaitymas gavėnių vakarą ir moterų kliu-1 
norės žinoti, kas bo šokį —t 7832 South Union

Kas ifiera buvęs Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubo pa
rengtuose šokiuose, tai nežino, 
kokius linksmus vakarus tos 
moterys surengia.

Šį kartą komitetas rūpestin
gai darbuojasi ir rengia daug 
naujų įvairumų publikai palink
sminti.
interesingu laiškelių, vaidinan

ti Valentine, 
kurie daugiausia tų laiškelių 
gaus. I 
tiems, kurie norės žinoti, kas bo šokį _
juos laukia ateityje. Bus ska- f 
nių užkandžių ir gėrimų (sand- 
\viches and punch).

O visi, kas atsilhnkys, bus 
veltui apdovanoti dailiomis ke
purėmis, ir komitetas užtikri
na visiems smagiausius laikus, 
kokius senai kas turėjo.

Taigi nepamirškite Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliuln) šokio 
Užgavėnių vakarą M a s o n i c 
Temple salėje, 7832 So. Union 
avenue.

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

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už .............
Freshman Q., 15 už ..............
Steinite 7 už .........................
R. C. A. Radiola 18 už ......
Sparton už ...............................
Zcnith naujas elektrinis setas
Radiola 60 už .
Majestic 71 už

$77.00
$69.00
$75.00
$95.00

$115.00
$150.00
$147.00
$137.00

Co.M. Rozenski &
Saugi Vieta 

Del
Pirkimo, Pardavimo 

Arba Mainymo
REAL ESTATE
Mes perkam, parduodam ir mainom 
namus, lotus, formas, akerais žemę, 
resortus, biznius ir 1.1. Po visas da
lis miesto ir priemiesčius.
Norinti pirkti, parduoti arba mai
nyti, dėl t (»i s i n g o užganėdinimo 
kreipk i Ris prie >

M. Rozenski & Co.
Gausite teisingų patarimų dėl REAL 
ESTATE. Musų patyrimas to biznio 
per 18 metų. Užganėdinom kiekvie
nų, kuris pirko, pardavė arba mai
nė per mus. Tikrinam, kad ir tam
sta busite užganėdintas. Visais virŠ- 
minėtais reikalais kreipkitės prie l

&

Dievų
KUN.. M. X. MOCKUS 

Kulbė# temoj: “Uždraudimai 
ir Žmonių”.

Malonui
2608 W. 47th St.

20

M. X. Mockus, 
prakalbas rengia 

kuopa ateinanti 
, nuo 2:30 
3142 So.

Liet, 
sekma- 
po pie- 
Halsted 
prakal

ba, ir paskutinė šioj žiemoj, sekma- 
ttiuMfais. Ateikite visi. Lėšų pa
dengimui įžanga tiktai 25 centai.

SpeHnHMajL gydyme chroniškų Ir naujų Ii- 
| gų. Jei kiti rPgalčjo jumiR ifigydytl, atmlan- 
i kykit pt»H mano. Mano pilnan iA'Kz.arninavi- 

mas atidengs ju*ų tikra lig.-} ir jei aA apnl- 
i iinniu jus gydyti, sveikata jums sugry*. El- 
I kit pas tikrą specialistų, kuria neklaus jūsų 
j kur ir kaa jums skaudu, Fxt pate pasakys pa 

galutino iAesgzamlnaVimo- kas jums yra.

Dr. J. E. Zarembą
W. Jackflon 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. Nedėlioj 

nuo 10 ry!z' iki 1 po pietų.

Kun.
Šioje lemoje 
Laisvamanių 
dieni, Vasario 3 d 
tų, Mildos svet., 
St. Bus linksma ir akyva

Ateikite visi, 
įžanga tiktai

Kviečia KOMITETAS.

pildyti blankas?
nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalines pagelbos.

Kas privalo
Kiekvienas 

turįs metinių 
ar daugiau;
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. įlan
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų. ,

Naujienų raštine atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedeliomi$. nuo 10-tos ryto iki

P- p-

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dlzaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kųipo profesijų. Pa
mokos dienų 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

Paversk Savo Jėgas i Pinigus

Trichest

VOICES
A NEJF SPARTON 

EQILASONNE ' 

roRn89-50

COMPLETE WITH TUBES
Niekad pirmiau nebuvo to
kio tyrumo ir švelnumo bal
so jokiame radio, kokį duo
da garsusis 
EUUASONNE. 
garsusis .. radio,

' The New 
SPARTON Vonsolo 

Model 930 
With DYNAM1C Speaker

S p a r t o n 
Dabar šis 

gražaus 
pasidarė 

prieinamas visiems. 'Tad tie 
milionai žmonių, kurie jj 
girdėjo ir grožėjosi jo ne
paprasto tyrumo balsu ir 
NORĖJO TURĖTI SPART
ON EQUASONNE, dabar 
tų savo troškimų gali leng
vai įkūnyti. Mes manome, 
kad Sparton 1930 Modelis 
yra didžiausia radio vertė 
šiandie. Būtinai pasiklausyk 
šio vertingiausio radio.

POWER

Kalbės S*. K. ŽVILIS iš Los Angeles, California.
Jus visuomet ieškote būdų kaip palikti 

tikrojo kelio nežinojote: aš jums atidengsiu 
galingųjų teisybę parodysiu. Visiems lygiai 
paprastam darbininkui.

Prakalbos prasidės Vasario-Evbruary 4, 
rų, kiek bus reikalinga, v - — • •

MILDOS SVET
Įžanga 25 centai.

turtingais ir laimingais, bet 
tų mistiška uždangų ir visų 
naudinga — ir biznieriui ir

1929 m. ir tęsis tiek vaka-
Kiekvienų vakarų bus skirtinga tema.

Vėliaus bus atsakinėjimai i klausimus.
3142 So. Halsted St., ( hieago, III.

Prakalbų pradžia 7:30 vak.

TEATRAS IR ŠOKIAI 
Jaunystės Karštis” 

Vieno akto labai linksma komedija.
Stato scenoje V. D. RATELIS

Tautiškos Parapijos Svetainėje
(3501 So. Union Avenue)

Nedėlioj, Vasario-Feb. 3 d., 1929
Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 50 centu

Po perstatymo bus linksmi Amerikoniški ir Lietuviški šokiai prie 
geros Bartkaus muzikos. Meldžiame tautiečių atsilankyti ir_ praleisti 
linksmai laikų. Kviečia RENGĖJAI.

Central Oistrict Furniture Co.

Sixteen Years Ago — Then and Now

SPARTON RADIO?
Pathfinder ofthc

------------------------------------------------------- -—_

Tegul Dr. C. • C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotčrjai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 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

šita Kraži Atwater Kent Radio 
m. su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

M. Rozenski & Co. oroi q ii i . i c, .
6542 So. Western Ave.‘JoZ 1 OO. tlalSteCl Street

CHICAGO, ILL.
Tel. Prospect 2102

1929

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija

ĮĮĮĮĮIb
i

; j
, ' ’

Liir.: • ■ d-■ <■ ■

Kokio progreso padarė automobiliai ir kaip pasikeitė jų išvaizda per pastaruosius 16 metų, 
vaizdžiai matosi šiame paveikslėly. Viršuj naujasis gražus šešių cilinderių Chevrolet. Apačioj 
gi — pirmas pabudavotas keturių cilinderių Chevrolet, 16 metų atgal.

Puikus Metinis Šokis
Rengia

Federacija ir Astuoni Lietuvių Kliubai
Šeštadienio vakarą, vasario 2,1929

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

Prizai $10, $5 ir $3 — trims geriausiems šokėjams 
arba šokėjoms

Pradžia 7:30 vai. vakare. Biletas 50c,
Muzika E. Chapmano ir jo garsaus orkestro

Penkių Metų Lietuvių 
Auditorium Jubilėjus

Bideiis Koncertas
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorium Bend.
Nedėlioj, Vasario-Feb. 10,1929

SAVOJ SVETAINĖJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare
Gerbiamieji Lietuviai:—

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti. Bus 
vienas iš geriausių ir gražiausių koncertų. Dainuos 
Kanklių choras, Ukrainiečių choras, taipogi p-ia 
Zosė Krasauskienė, p-as Kostas Sabonis ir kiti so
listai ir kvartetai.

Po koncerto šokiai prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.



šeštadienis, vasario 2, 1929 KABJIENDS, Cfflago, m.

Tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujienų” 
koncertas

“Naujienų" koncertas bus 10 
Į dieną vasario, Wicker Park sa- 
I lėse, 2040 West North avenue. 
p O aš gyvenu gana toli nuo 

tos vietos. Nežiūrėdamas tolu- 
I mo, aš nusitariau važiuoti jin. 
į Kodėl?
bt Deliai dviejų svarbiausių prie- 
[ žasčių. Viena jų yra ta, kad 

“Naujienos” duoda geriausius 
\ programos, kokius tik Chica

gos lietuvių jėgos pajėgia duo
ti. Kuri kita organizacija ar įs
taiga gali sutraukti vieno kon
certo pildymui du-tris chorus, 
tokius solistus dainininkus, kaip 
Stogis ir Brunvaldas, tokius pa
garsėjusius šokėjus, kaip ru
sas Bolšakovas, ir kitus ir ki
tus?

Antra priežastis, man dar 
svarbesnė, dėl kurios aš važiuo
siu į “Naujienų” koncertą, yra 
ta, kad jį rengia “Naujienos”. 
Svetimoj šalyje, nepratusiam 
sunkiai kitataučių kalbai, “Nau
jienos” buvo man daugelį Die
tų ir draugės ir patarėjos.

Jos buvo draugės, nes junge 
mane su gimtiniu kraštu — ži
niomis iš tolimų, bet man ma
lonių vietų. Jos buvo man pata
rėjos, kadangi kiekvienu svar
besniu ypatingai lietuviams 
klausimu jos visuomet duodavo 
suprantamų ir vertų dėmesio 
paaiškinimų. Jos buvo ne tik
mano, bet ir visų Amerikos lie
tuvių mokytojos, kurios pade-j 
davo suprasti painųjį gyvenimą 
ir orientuotis jame.

Buvo jų išvadų, su ta ar kitai 
kurių aš nesutikau. Bet turiu i 
pripažinti, kad musų, Amerikoj, 
lietuvių, gyvenime jos iki šio' 
yra nepamainomos. Pripažinda
mas tai, aš jaučiuosi, kad mano| 
pareiga yra dalyvauti “Naujie
nų” 15 metų sukaktuvių kon-( 
certe, ir jaučiu, kad turėsiu 
daug malonumo.

Marquette Manor pilietis.

Lietuvaitė - daktaras
Viena pirmųjų patobulinto

sios chirurgijos moterų daktarų 
yra panelė Natalija Ašmenskai- 
tė. Ji taipjau yra tur būt viena 
jauniausių ir gražiausių mergi
nų, kurios pasirinko daktaro 
profesiją.

Šiuo laiku p-lė Ašmenskailr. 
baigusi mokslą, dirba Lake 
View ligoninėje ir gelbsti dak
tarams prie operacijų kasdien.

JONO SKAISGIRIO

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 3 d. 1927 m., sulau- Į 
kęs 55 metų amžiaus. Gimęs I 
šakių apskr., Lukšių vaisė. I 
Marčukų kaimo. Išgyvenęs 
Amerikoje 35 metus. Paliko d:- | 
deliame nubudime brolį ir se- Į 
šerį Amerikoje, o Lietuvoj 2 I 
brolius ir visus gimines. Jis iš- I 
keliavo j amžiną atsil>i. L

Musų mylimas broleli, ati- k 
traukei mus i šitą, šalelę ir 
palikai mus verkančius. Kol I 
gyvi busime, negalime tavęs n 
užmiršti. Tegul tau būna leng- I 
va šios šalies žemelė. Ilsėkis B 
ramiai šaltoj žemelėj Lietuvių P 
Tautos kapeliuose, laukdamas 
dieną po dienai mus atvyk- h 
stančius. H

Nuliude, 
Brolis ir Sesuo.

■ ■■II ! I I

Phono Boulevard 7314

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago.

| Ateinantį liepos mėnesį ji už
baigs septynių metų rengimąsi 
pasirinktai profesijai ir jau bus 
pilnas daktaras ir chirurgas.

P-lės Ašmenskaitės pareiški
mu, ji būdama dar tik šešių 
metų amžiaus, norėjusi tapti 

daktaru; ir dagi šiandien, ži
nodama ko reikalauja medici
nos profesija, jeigu reikėtų da
ryli tarimų, kekių profesijų pa
sirinkai, ji paimtų medicinų.

P-lė iVmenskaitč mano, kad 
moterys taip jau tinka būti chi
rurgais, kaip ir vyrai* . .Jos, ra
si, dar geriau tinka kai kada 
operacijoms atlikti, negu vy
rai, nes jų rankos yra mažes
nės ir vikresnės. Kai dėl ištver
mės prie operacijos stalo, tai, 
sako, p-lė Ašme.nskaitė, ji nepa
stebėjusi, kad moteris daktaras 
apalptų, o tuo tarpu mačius 
net keletą vyrų daktarų apalps- 
lant. Prie to, iš moterų, pasi
renkančių chirurgija, reikalau
jama daugiau gabumų, negu iš 
vyrų, kitaip jos negalėtų pasi
likti. Ir todėl ji mano, kad mo- 
terys, aibei n ui, turi būti geri 
daktarai arba chirurgai.

Kai dėl pacientų, tai jos paty
rimas rodo, kad moteris ligo
nes lengviau prižiūrėti, kuomet 
jos serga nesunkiai, o vyrai ge
riau išlaiko kryžius.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8’72X11 colių.

Svarui 20 centų 
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 260 kuopos Marųuette 

Park narių susirinkimas įvyks Va
sario 3 d., 1929 m. kaip 2 vai. po 
pietų, paprastoj vietoj 2436 W. 59th 
St. Visi nariai malonėkite būti lai
ku, nes S. L. A. generalis organi
zatorius p. A. Žukas iš Ncw Yorko 
dalyvaus susirinkime ir duos pra
nešimus dėl narių gerovės.

Valdyba.

Kun. M. X. Mockaus paskutinė — 
nedėlinė prakalba šioj žiemoj, atei
nantį sekmadienį, Vasario 3 d., nuo 
2:30 po pietų, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., kalbės temoje: “Už
draudimai Dievų ir Žmonių.” Bus 
linksma ir akyva prakalba. Rengia 
Liet. Laisvamanių kuopa.

Kviečia visus KOMITETAS.

JONAS’ MIZARAS
Mirė Sausio 30, 1929 m., 3:45 

ryte, 33 metų amžiaus. Kilo iš 
Vilniaus Red., Švenčionių Ap., 
Serečių Parap., Vekščios Kai
mo. Amerikoj išgyveno 15 me
tų.

Paliko dideliame nuliųdime 
moterį Emiliją po tėvais Ber
notaite, dukterį Oną 12 metų, 
2 podukras: Oną ir Daratą, 
posūnį Juozų, pusbroli Joną 
Kulikauską, dėdę Adolfą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 53 E. 103 
PI., Roseland, UI.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Vasario 2, 1929 iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į Visų Šventų 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliude liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbro
lis, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius F. Eudeikis, Yards 1741.

Roseland — L. D. K. Vytauto drau
gijos No. 2 susirinkimas atsibus ne
dėlioj, vasario 3 d., 2 vai. po pietų, 
K. Strumilos svet. Susirinkimas svar
bus. Visi nariai dalyvaukit susirinki
me. J. Kirkus, rašt.

West Pullman. — S. L. A. 55 
kuopos reguliaria mėnesinis susirin
kimas įvyks Sukatos vakare, Vasa
rio 2 d., kaip 7 vai., A. Statkaus 
svetainėj po No. 722 W. 120th St. 
Nariai vykdami sųsirinkiman, pasi
imkite ir tuos, kurie kartu gyvena, 
bet dar nepriklauso prie Susivieni
jimo laetuvių Amerikoj. Prie pro
gos taipgi noriu priminti, kad na
riai pasirūpintų užsimokėti užvilk
tus mokesčius.

K. Statkus, Sekr.

Weet Pullman Lietuvių Pašalpos 
Kliubas laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, Vasario 3 d., toj 
pačioj vietoj, kaip 2 vai. po pietų. 
Nariai dalyvaukite susirinkime.

K. Statkus, Sekr.
18-ta Gatvė. — S. L. A. 129 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks nedč
lioj, Vasario 3 d., Chernausko sve
tainei, 1900 So. Union Avė. Prad
žia 2 valanda po pietų. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti į susirinkimų 
ir kurių yra užvilktos mokestys, ma
lonėsite užsimokėti susirinkime ar
ba pas finansų sekretorių V. V. 
Vasys, 3116 So. Halsted St.

Valdyba.

Universal ^Restaurant
Musų varškiečlai 
dešros ir kopūstai L Pt J? 
primena mamytės 

vai gi u s ***
A. A. NORKUS,

750 West
31st St.

Graboriai
Phone Boulevard 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 baisamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

S. D. L ACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baliamuotojas
2314 W. 23rd Pi. 

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 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. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t j visose 
miesto dalyse. 
•Moteris pagcl- 
bininka.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

. Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

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

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

Res. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

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

Bridgeport. — Sirnano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, Vasario, 3 d., š. m. 
12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite atvykti, 
nes turime naujų reikalų svarsty
mui. Taip pat privalote apsimokėti 
savo mokesčius į draugiją.

P.' K., Nut. Rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap
švietė” mėnesinis susirinkimas įvyks 
Vasario 3 d., 2 vai. po pietų, Mark 
White S(|uare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės susirinkite laiku.

Sekretorė.

Teatras ir šokiai. “Jaunystės Kar
štis”. linksma komedija. Stato V. D. 
Ratelis, Tautiškos Parapijos svet., 
3501 So. Union Avė., Nedčlioj, 3 d. 
Vasario (Feh.). Pradžia 7:00 vai. 
vakare. Po perstatymo šokiai prie 
Bartkaus ^linksmios muzikos. Meld
žiame visus atsilankyti. įžanga 50 
centų. Kviečia RENGĖJAI.

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

ALBERT SCHREINER, 
6437 Nevvgard Avė. 

Phone Sheldrake 4105

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. 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. I 
Valandos nuoj 
8 ryto iki 2 v. 
?o pietų, nuo 

iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis

iki 8 vakaro
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, 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 j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland A ve.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
akis

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Platt P.’dg., kamp. 18 St. 2 aukštus. 
Fastebekit mano iškabas

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

landų. Room. F. |
Phone Cunal 0b23

MASKARADŲ BALIUS

Draugija šventos Petronėlės ren
gia dideli maskaradtl balių Užgavė
nių vakare, utarninRč, vasario 12, 
1929, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

įžanga 75c.

Draugyste Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimą Vasario 3 d. 1929, Lietu
vių Tautos Parapijos svetainėj, 3501 
So. Union Avė., pirmą valandą po 
pietų.

Pamaldos ir specialia programas 
Raymond Chapel, 816 W. 81st St., I 
sekmadieni, Vasario 3 d., 8 valandą 
vakare. Programe dalyvaus P. San- 
ford iš Maywood’o, kuris pagrajys 
ant vargonų ir paskambins ant 
piano, širdingai kviečiame visus at* 
atlankyti. Su pagarba,

Komitetas. j

Lietuvių Laisvės Kliubo buvu-1 
siems nariams: Sirnano Daukanto 
dr-Jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 3 d., 12 vai. dieną, 
Liet. Auditorijoj, • 3133 So. Halsted' 
St. Laisvės Kliubas gi yra susivie- j 
nijęs su ta draugija sausio 6 dieną. 
Tad kurie tą dieną nebuvote susi
rinkime ir neužsimokėjote duoklių, 
bukite viršminėtą dieną Sirnano 
Daukanto dr-jos susirinkime, nes 
Laisvės Kliubo susirinkimų nebebus 
ir pats kliubas liko panaikintas.

K. J. Deinereckis, Kl. Rašt.
_________ L___________________ ___

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 8488 *

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 iki

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

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

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

Tel. Kenwcod 5107 
Valandos:

* nuo B Iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart ivnntadianio Ir kotvirtadienic

A. MONTVID, M. D.
■ 579 Milwsoke« Avenue, Room 209
Kampas North Avė. Ir Robcy St

Vai..* 1 iki 8 po pietų, 6 iki S. vak 
Tel. Brunswick 4983

Namu telefoną* Drunswick 0597
i’ltravioletini šviesa Ir diathermis

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 Soath Wallace Streat

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

>403 W. 63rd St., Su i te 3.
Prospect 1028

Dos. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
'Ifiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

NedNioj pagal sutarti

Ra*. 6660 South Artesian Avanu* 
Pbone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Hnuth Halsted Street 

Kzhicago, UI.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republlc 7868
CHIGAGO, ILL į

Lietuviai Gydytojai
' Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwnukee Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1*—5, 6—8:30 
Sakmadioniai. oafiral «URitarima

paHųts uydyiujai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomls Street 
Kampas 18th St.

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

Resid<ence Tel. Fairfai 6353

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

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigas ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
dus metodus X-Bay ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1026 W. 18th St., netoli Morgan 8>

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

Nouth Shoia 2238 ar IlandolDb 680

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0464

Phone Armltage 2822
DR. VV. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 Iki 8 P M

Sen t’o.s vakare uždaryta 
Nedėlioj nagai «utart|

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskaf- 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

------ .0-------

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžlunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600 

-------o-------

_o_

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 94 

Vakarais
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vkk. apart Paiiedėlio b 

Pčtnyčios

Advokatai

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. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Petera) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

---------O——-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

----- o-----

------o------

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
---------O---------

Educatlonal
Mokyklos

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

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 Washinjrton Blvd.

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.

Miscellaneous
{vairus

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, reikalo 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje. -

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRIDfiK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porČius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

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

Lafayette 7150

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos - 
vandenio {taisos. American Slavo 
Repair Worl : , 31 lu Wcutworth Avė, 

Tel. Vidui v 9634



šeštadienis, vasario 2, 1929NAUJIENOS, Ohfcm, III

Furmshed Rooms Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Business Service 
____ Biznio Patarnavimas ^ 

10% PIGIAU Už VISA DARBĄ 
CONSUMElt5 biogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavirnas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

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

PARENDAVOJIMUI kambarys. 
Matykit vakarais po 6:00 ar neda
lioj 7037 So. Artesian Avė.

Rėki Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

KAMBARYS randai dėl vieno vy
ro arba dviejų, su valgiu arba be 
valgio. 2 lubos užpakalyje, 827 \V. 
33rd PI.

PARSIDUODA saliunas pigiai, 
sena vieta išgyventa. Turi būti par
duota j trumpų laikų.

2702 W. 47th Street

PARDUODU Express, motor Ser
vice ir coal and feed krautuve, 40 
metu darbavęs, 3553 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2016 akerių' žemės 
su mišku, randasi ant Archer ir 
lllth gatvės. Labai puiki vieta dėl 
piknikų daržo, ar vištų farmai. Kai
na 
su

čia Tik Bargenus 
Garsiname

S.
For Rent

IšSIRENDUOJA Storas su kamba
riais ar be kambarių ir garažas. Sa
vininkas antros lubos iš užpakalio 
4544 So. California Ąve.

PARSIDUODA

$650 už akerj. Galima nupirkti 
mažu j mokėjimu.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avenue

W. Cor. Archer and Kedzie Avė.
Phone Ijafayette 5813-9244 

Branch Office 
Phone Prospect 8759

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

GENERALIS KONTKAKTOR1US IK 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinių namo. 

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

Phonę Republic 7869

Help VVanted—Malė
Darbininkų Keikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

IŠS1RENDAVOJA cottage, 5 rui
mai už 25 dolerius ant 51-mos ir 
Western Avė. šaukit per telefonų 
nedėlioj nuo 9 ryto iki 1-mai po 
pietų Republic 4115.

Garadžius 100x175, išrenduotas, 
vieta gera, arba mainais, kas 

ką turit.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

K. G. URNEZIS
8 Bargenai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

arba

F. G. LUCAS A CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107,

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

SUTA1SOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinki) 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.
----- o------

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 Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka4 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės l:ss dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris į Cash Meat Market, 10839 So. 
Michisran Avė. Pullman 4228.

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Ruckingham 5037

REIKALINGI porteriai nevedę vy- 
, rai, miegojimui vieta ant vietos. 
Kreipkitės: Paulina Bath House, 
1115 So. Paulina St.

Help Wanted—Femalc
Darbininkių Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

MERGINA reikalinga dėl genera- 
, lio ofiso. S. KARPEN and BROS. 
: 636 W. 22nd Street.

R EIK A L1N G A D A R B1NIN KIŲ

ir 6% nuošimčiai stenagrafisčių $25 ir $30 į savaitę, 
— - - Comptomcter operatorkų $25 į sa-

i $15 ir $18 į

51/0%
ant linų morgičių paskolos. vai'u',tOS' w ir i 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų savaitę, kambarių apfeiurėtojų $60 
morgičių paskolos. Mes sko- i 
linam privačiai [ ’
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N.-Clark St

' iki $65 į mėnesį, maudynių apžiu- 
5 į mėnesį, apšvarinimui pinigus namų $15 į savaitę, virėjų $25 į 

savaitę, virėjų pagelbininkių $20 į 
savaitę, indų plovėjų $16 iki $18 į 
savaitę, dirbti skalbykloje $17 į sa
vaitę, dirbti dirbtuvėje $15 iki $18 
į savaitę, veiterkų $18 į savaitę.

Taipgi reikalinga moterų ir mer-1 
ginų į visokias kitas vietas darbo.
South Park Employment Agency 

4191 S. Halsted St.
2nd floor, kampas 42 St.

Fumiture & Fixturcs
Rakandai-ltaisai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš* 
velzda 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. Hemloek 9149.

PARDUOSIU savo $750 grojikl 
pianų, suoliukų, volelių kabinetų už 
$105.00 — $25.00 įmokėti, o likusius 
po $15.00 i mėnes|. Paul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Hovvard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
381216 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W.' Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webste> 
7339.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija. 1

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Payk 8296

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvų 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 

i arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midvvay 6312.
RADIOS, STALAI IR CONSOLES 

PILNAI — $25 ir augščiau
Ateikite dėl nemokamos demons- 

, tracijos ant
Hovvard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk ši apgarsinimų, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

naujo Allelec D. C.

Aiitomobiles

Paskolos suteikiama 
į viern dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

€ Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... .
$175 Miegamojo kainb. setas. $39.00 
$60 VVilton karpetas ............
$25 Breakfast setas ............1.....

AVI'ALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis
------ O--------

Aš esu priverstas uarduoti vė
liausio modelio STŪDEBAK.ER se- 
daiųj, vartotų per mane labai ma- 

: žai ir ynu absoliutiškai kaip nau- 
' jas. Originale ma'iava, 6 visai nau- 

*37 00 j* biirai. Aš vartojau karų tik ne- 
* uv dėldieniais. Paaukosiu jj tik už $175. 
$17 00 'Karas kainavo man $1,900 trumpas 

$8 Q0 ,ai,<as. algaj. •
Kreipkitės nedalioj: 

1944 North Spaulding avė.
2 lubos

o------SNTERNATI!ONAL 
iNvestment 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716 i f«mp(>Si (lavenpol.t ir 8talai> idro. 
-------------------------------------------------- dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 

maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2JUM). Užmokės už 
pristatymų. taipjau parduos atski
lai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewartl875

BARGENAS. Pardavimui restau- 
ranto fixtures. Tel. Lafavette 8541. 

\ -------O——

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tu frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 VVilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo- 

riešutinis miegruimio setas, 2

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
J>ETBZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago. Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halstafi St.

r
PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra- 

i žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk ši apgarsinimų su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

PARDAVIMUI fruntinis setas ir 
radio. Atsišaukit vakare po 6 vai. 
vakare. 3116 So. Halsted St., 2-roa 
lubos iš fronto.

MisccHaneous for Sale
(vairus Pardavimai

GARSUS radium 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
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė pigiai — renda $45. Priežastis li
ga. Tel. Boulevard 3379.

PARSIDUODA Malt and Kops, ci
garų ir cigaretų krautuvė, su pagy
venimui kambariais. Priežastis par
davimo, turime tris biznius, 3655 S. 
Halsted St.

DELIKATESSEN ir groaer- 
nė, silpna sveikata, ne
galiu tvarkyti. Apielinkėj 50 
apartmentų, labai bizi karų lini
jos, didelė proga, 4382 Archer 
Avė. šauk Lafayette 6178.

PARSIDUODA Electric Shoe Re
pai ring Shop labai pigiai. Naujos 
mašinos. Pardavimo priežastis—va
žiuoju Lietuvon. 1605 Garfield Blvd.

PARDAVIMUI Delicatessen ir gro- 
sernė. Biznis gerai eina. Yra pagy
venimo kambariai. Parduosiu labai 
pigiai. 6327 S. Racine Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Vi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

PARDAVIMUI buveinės fikČeriai 
’ labui pigiai. Visi jvankini. 

3344 Aubtivn Avenue

PARDAVIMUI/'lunch ruimis, arti 
naujo Moving Eictuvė Show. Par
duosiu nebrangiai. Turiu du bizniu.

3552 So. Halsted Street

PARDAVIMUI gražus . fumičtai.
2351 So. Oakley Avenue 

3-čios lubos frontas

PARDAVIMUI IR MAINYMUI
1. Su $250 arba $500 galite pirk

ti naujų 2-jų augštų plytų namų 
šiitu vandeniu šildoma ant pirmų 
lubų, ir pečiu — ant antrų. Moder
niški įrengimai. Abu flatai po 4 
kambarius. Parsiduoda už $9500 ir 
augščiau. Kam reikalingi tokie na
mai tuojaus pasimatykit su mumis.

2. 7 kambarių bungalovv, randa
si prie 55th St. ir Spaulding Avė., 
savininkas nori mainyti i dviflatj. 
pageidaujama South-West sidėje.

3. Veik naujas muro namas, yra 
krautuvė ir 4 kambariai; karšto van
dens šiluma; tinka bile kokiam biz-

' niui. Randasi ant Archer Avė. prie 
1 didelio teatro. Kaina $13500. Mai- 

nADriAVTvrrif •* 1 nYs i bungalovv South-West sidėje.
PABDAVIMl I delicatcsen, maisto, 4. Cottage 3-ių kambarių, gražiai 

krautuvė ir J. L (.eroj vietoj,, biz- į įtaisyta; lotas 60x125 pėdas; randa
si už miesto. Mainys j dviejų fla- 

; tų medinį ar murini namų.
5. Kampinis lotas 58x125 pėdų, 

randasi ant Archer Avė. ties Sum-
, mit; tinkantį vieta dėl gasolino sto
ties. Parsiduoda labai pigiai arba 

| mainys ant namo, nepaisant vietos,
6. Bučemė, netoli Kedzie ir Ar

cher; ganėtinai tavoro» elektrikinė I 
ledaunė — lik už $1500 — verta 
dvigubai.

7. Hudson Sedan, 
totas,. 1926 modelio,

1 ar

3223 Auburn Avė 
Tel. Victory 5065 

3 lubos, užp.

PARDAVIMUI soft drinks užeiga, 
priežastis pardavimo nesveikata, 4065 
So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI hinch ruimis, 5 
pagyvenimui kambariai užpakalyje, 
8 karų garažas; renda $65, lysas 3 
metams. Del informacijų šauk Ga
nai 2206.

nio apielinkė. Randasi prie Wilson ; flį 
Avė. ir vrooming house apielinkė — 
North Side. Pelninga vieta, parsi
duoda viskas už $1,500. Prekės ver
tos daugiau negu du sykiu tiek, už 
kiek yra parduodama. Galite atsi
kreipti ir nedėlipj šiuo adresu;

1906 Win|hrop Avė., 1 blokas i 
rytus nuo Broadvvay ir 1 blokas 
nuo N. Lavvrence Avė.

I nedidelio namo
MEAT Market ir groscris išsi- ...

maino į automobilių. lotus arba j parduosiu labai pigiai. Visų biznį n-to -re k,nenų- 
su namu mainysiu ant lotų urb i • 
kitko. Biznis randasi ant Went- 
worth Avė ir 45 gat. Atsišaukite: ' Į 

6953 So. Westcrn Avė.
Hemloek 5599.

PARSIDUODA . Jcvvelry Stora 
nznis išdirbtas per 18 metų. Par

duosiu labai pigiai; geriausi vieta 
ant Bridgeporto. Rašykite arba ypa- 
iškai atsišaukite: N. Girdvvain, 

3223 S. Halsted St., Chicago, III.

visai mažai var- 
nori mainyt ant 
loto, kaipų, dali

delikatessen ir : 
farma iš i 

i 85 akerių, 8 kamb. garu šildomas ' 
: namas, moderniški {rengimai; pui- 
' kios barnės; pora arklių, 2 karvės;
; norą šimtų baltų vištų; visi ūkio
įrankiai; elektros gumintuvas; pei Į 
lauku teka žuvingas upelis; netoli 

. tri jų ežerų, ant kryžkelio cementi- 
! nių keliu; 114 mylių nuo Chicagos. 
Kaina $15,500; jmokėti reikia tik
tai $5,000.

Del 
kitčs:

su 
krautuve;

KENDŽIŲ, cigarų ir visokių 
smulkmenų. Parduosiu pigiai, jeigu 
>irksit tuojau. Geras kampas. 1840 
lanalport avė. f,t ,

-------------- -—-------------- .... rrp'".. .......—

BARGENAS. Grosernė ir buČer- 
nė parsiduoda pigiai su budinku. 
4557 Wentworth ąve. Tel. Radcliff 
4948.

Maino nepriima, 
pamatymo šių bargenų kreip-

Edw. Baks
R. N. Bartz 

4392 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

Namai ir Farmos 
ant Mainymo

PARSIDUODA arba išsimaino gra- Gali išsiskirti sau kokį pats reika-

KAMPINIS- biznio muro 
štoras, 4 kambariai ir pilntM- įreng
ta moderniška, pekamė‘Bakery 
Shop” su staku. Randasi* 5359 So. 
Hermitage Avė. Nesutinimas part
nerystei verčia skubiai parduoti ar
ba mainyti i, privatini namų arba 
lotus. Kaina'tik $18,000. ... . . .. . .

NAUJAS biznio muro namas, di- ^u^aR ^T?T>a<rarioATnin'kn,‘
delis štoras ir 5 kamb. viršuj. Ran
dasi ant 59Įh St. arti Westem Avė. 
Bankrutas verčia savininkų parduo-i 
Ii tik už $16,500. jmokėt $4,000. 
Namas vertas nakties laike $21,000. 
Spekuliantams kąsnis.

7 KAMBARIŲ rezidencija ir lo
tas 75x125. 
apielinkė je. 
muro namų 
linkėję.

3 LOTAI
apielinkė Chicago !>awn. 
kontraktoriaus. Kaina 
už visus.

8 FLATŲ naujas modemiškas mu
ro namas, elektrikinės ledaunės, tai- 
lo sienos prausinėse ir kiti vėliau
sios mados įrengimai. Randasi arti 
Marųuette Parko gražiausioj vietoj. 
Pigiai parduosime arba jnainysime 
į jūsų senų namų.

G FLATŲ kampinis muro namas, 
ir 4 karų muro garažas. Randasi 
arti Garfield Park. Namas gerai 
finansuotas ir geras rendns neša. 
Savininkas priverstas parduoti už 
teisinga pasiūlymų arba mainys į { 
mažesnį namų arba lotus.

Del platesnių žinių apie šios ir 
kitus bargenus, kreipkite* pas 
K. J. MACKE & COj 

(MAČIUKAS) 
2436 W. 59th Street

(Kampas Artesian Avė.)
Tel. Prospect 3140

namas,

Randasi Chicago 
Mainysime 
Marųuette

po 30x125

Park

Lawn 
flatu 
apie-

gražipėdų, 
Proga dėl 

tik $3,500

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

Kreipkitės
4155 Archer Avė, 

- o------

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

GREITAM pardavimui mūri
nis biznio namas, storas (krau
tuve) 70 pėdų ilgio ir 5 kamba
rių flatas, garu apšildomas, ant 
63-čios gatvės, arti California 
avė. Kaina $20,500, $5,000 įmo
kėti. Pamatyk greitai ir persi
tikrink.

žus 6 kambarių bungalovv, ant ce- lauji. Turime visokios rųšies na- i 
mento blaksų, aukštas skiepas, fui- mų, cottages, bungalovvs, 2 flatų, 3 
našu apšildomas, labai gražioj vie- flatų, 4 flatų, (> flatų, 10 flatų; rnu- 67 gatves 

ant 30 j)ėdų ro ar medžio,oj West Pullmane, i 
tumpinio loto. Priimsiu į inainus)' 
otų kaipo dalį įmokėjimo. Atkišau-/1

didesnių ir mažes
nių. Taipgi turime pasirinkimui 

i geni farmų. Kurie nori i

PUIKUS lotas dėl budavoji-
mo bungalovv arba 2 flatų, arti 

ir Marųuette Park.
Su vsais im.proevmentais. Pil- 

Savi’ninkas ap-..n, ............. . n1"; nuin u v* i mainyti nui užmokėti. LaviiuurKcio op-
kit tik sekmadieny nuo 9 ryto iki i ant namų Chicagoj, nelauk jei turi Chieacra Yra nrivprstas
-mos po pietų. Phone Republic kų mainyti; ateik į musų ofisų, gnu- iei(Izia i ra pi įveistas

4115. si gerų mainų ir teisingų patarna- parduoti UŽ $1,650.
------- ------------------------------------------- ■ vinių. j 

JčERNfi su ar be namo, ge-1 -nyr t TZipACĮ pl
biznis. Įsteigta penki metai at-Į -l’A. u, IY.irv.rlkD VA7,

u dei priežasties silpnos sveikatos' Beal Estate, Mortgages and 
* • ~ ’ rance of all kinds

3335 S. Halsted St.

BUčERNfi su ar be namo 
ras 1 
gal, arti 69-tos ir VVestern. Parduo
di 
moteries. Duosiu morgičių.

Republic 9094.

Insu-!

PARSIDUODA kepykla (Bakery), i 
randasi didžiausioj lietuvių koloni- j 
o j Marųuette Parke. Biznis išto-1 
>ulintas ir geras. Vertas $10,000. Į Hv
’arduosiu pigiai. Priežastis liga. At-14 metų senas, arzuom iriiiiuoias, 

KABALA,' karštu vandeniu apšildomas, plei-sišaukite greitai. JOE 
2616 W. 69th Street.

Gerfes Pirkinys
2 flatų po kamb. muro nahias, 

aržuolu trimuotas,

4 FLATŲ naujas kampinis 
mino namas, 2 po 4 kamb. ir 2 
po 5 kamb., garu apišldomas. 
Vėliausi įrengimai ir 4 karų 
mūrinis garažas. Rendos į me
tus $3,624. Randasi arti Mar- 
quette Park. Kaina $27,500; su 
$5,000 įmokė j imu galima pirkti.

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis Storas ir 6 flatai; priimsiu bile 
kų už mano verčių. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

NEGIRDETI MAINAI
IŠSIMAINO naujas kampinis biz

niavus namas, Storas su 3 flatai ir 
2jų karų muro garažas, namo paran
kamai vėliausios mados. Parduosiu 
už $38,000 arba mainysiu ant seno 
namo, cottages arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas su 2 flatais. 
priimsiu mainais kas kų turit kaipo 
pirmų jmokėjimų.

IŠSIMAINO puikus namas 2 flatai 
ir garažas, nužeminta kaina, mainy
siu ant bučernės, lotų arba ant auto
mobilio.

IŠSIMAINO 3jų flatų muro namas, 
namo kaina $7,500, arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bizniavo namo 
su bizniu.

IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na
mai ir 2 lotai, mainysiu ant apart- 
ment namo.

IŠSIMAINO puiki farma Wisconsi- 
no valstijoj, 39 akeriai žemės, puse 
mylios nuo didelio miesto. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant lotų ne
paisant vietos, arba paranduosiu ge
ram žmogui.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai ir 8 
flatai, extra lotas ir 2jų karų ga
ražas, mainysiu ant namo, gali būt 
Gary, Indiana, arba kas turit mums 
kituose miestuose ir norit įsigyti 
gerų namų Chicagoj.

Atsišaukit greitai su virš minėtais 
reikalais.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BUKITE BIZNIERIAIS
AŠ parduodu namų gražioj vietoj, 

arti Marųuelte Parko, ši vieta 
yra tinkama dėl hardvvare storo, tai 
yra vienas iš geriausių biznių, jei 
nenusimanote apie tų bizni aš pagel
bėsiu pradėti. šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti dideli biznį. .Priimsiu 
nedideli mainą. Matykite savininkų,

John Pakel (Pakalnį)
2547 W. 71st St.
Hemloek 0367

------- O--------
MODERNIŠKAS 6 flatų po 6 kam

barius garu apšildomas, rendos neša 
$4000 į metus, kaina $21,000, įmo
kėti reikia $1500. Mėnesyje mokėti 
$75.00 ir nuošimčius. Republic 0158.

-------O——

PIGIAI parduosiu murini 5 kam
barių moderniškų bungalovv, fumasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mų 3519 W. 38th PL Tel. Belmont 
2738.

•o

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

■r

PARSIDUODA restaurah*tas it 
Soft Drink Parlor. Parduosiu už pir
mų' gerų pasiulvmą; biznis randasi 
prie didelės transportacijos. Geras 
biznis. Turiu parduoti trumpu laiku. 
Priežastį patirsite ant vietos.

2513 So. Halsted Street

steriuotas beismentas cementuota 
elė ir gatvė ir išmokėta, bloko 
nuo'Marpuette blvd 
wood avė. 
cash reikia

ant Mapfc- 
Parduosiu už $14,000, 

$4,000.

Paszkewicz 
California Avė. 

Hemloek 4555

S. P. KAZWELL & CO
S. P. Kazlawski

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

MODERNIŠKAS 6 flatų namas 
garu apšildomas, rendos $4,000. Kai
na $21,000, jmokėti $1,500, likusius 
po $75 j mėnesj. Republic 0158.

PARDAVIMUI restauracija, 
išdirbta vieta. Parsiduoda dėl 
kusio nesusipratimo.

2101 W. Grand Avenue

sena
ivy-

PARDUODU bučernę ir grosernę 
su namu ar be namo, kad ir bizni 
nepatyręs, tai gausime rodų. Cash 
ar mainais. Tel. Boulevard 2548.

AR MATEI PANAŠŲ?
2 flatai po 6 kambarius, elektra, 

naujos sinkos, cementuota elė, jmo- 
kėt tik $1000. Kaina $2500. Randa
si ant Bridgeporto.

L.*X FABIAN & CO., 
809 W. 35th St.

Blvd. 0611

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas ir garažas užpakalyj, 
gerame stovyje, jmokėti $750 
cash, kitus lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais. Kaina $4450. 

4155 Archer Avė.

NORWOOD PARK
Didelis bargenas, viskas jrengta 

ir išmokėta. 6 kamb. bungalovv šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 
Taipgi 5 kambarių mūrinis $9300; 
5 kamb. bungalovv, lotas 50x165 pė
dos, kaina $7800; 2 flatai, 2 karų 
garažas $9500. Visi yra 2 ir 3 blo
kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 
6015 Nina Avė., Nevvcastle 0571.

Farms For Sąle
Ūkiai Pardavimui

i-

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin 
kai, sykiu su 8 kambarių m 
dernišku namu. Parsiduoda 
giai, tik $5,000 jmokėti.

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi {taisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

įtaisyta taip ir kitos farmos.

BUNGALOVV naujas mūrinis, karš
tu vandeniu šildomas, 5 ruimai, lo
tas 33 y 125, randasi Southsidėj. Iš
mainysiu ar parduosiu savo eųuity 
$1500. Pašaukit Lafayette 7198.

LATŲ namas po 6 kambarius, 
vandeniu apšildomas, 2 karu

2J?LATV 
šiltn vande 
garažas. Mainysiu ant biznio su 
mažu nameliu, Maplewood Avė ir 
71-mos gat. šauk Republic 0673.

EXTRA EXTRA
Mainau namų ant automobilio kai

po pirmo imokėjimo; mes duodam 
morgečius ant lengvų išmokėjimų. 
Ant 70 ir Racine Avė. 37x125 
dų, 5 kambarių cottage.

Atsišaukit
PAUL RAMUS 

6930 So. Aberdeen St. 
Tel. Wentworth 8380 
Nedėlioj visų dienų.

Kitas dienas iki 7 vai. vak.

pė-

PARDUOSIU savo prapertę labai 
pigiai dėl įvykusios šeimynoj mir
ties. 2 namai 54x125. Geros išlygos 
atsakančiai ypatai. Atsišauk nedė-

PARSIDUODA Storas tabako Ir 
kendžių ir visokių rlaigtų, pigiai.

3631 So. Halsted Street

lioj iki 6 vai. vakare arba telefo-, 
nuok Yards 2358 dėl informaHjų ir] 

1 pasimatymo.
3441 Emerald Avenua

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų 
namas, pietinėj dalyj miesto, 2 po 5 
kambarius, šiltu vandeniu apšildy
mas ir 2 karų garažas. Savininkas 
turi apleisti miestų, turi būt par
duota pigiausiai.

Atsišaukit
7709 So. Ashland Avė.

TURIU, parduoti tuojaus L pavi
dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
daug daugiau. Modemiškas namas 
ant Marųuette Bulvaro, 1’6 bloko 
į vakarus nuo Western Avė. Visi 
išrenduoti — garu apšildomi, arti 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi
sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
šauk tuojaus Mr. Sorenson. EN- 
EVOLD REALTY CO., 3211 West 
63 rd Street.

BRIGHTON Park Bargetfas. 5 pa
gyvenimu naujas kampinis namas. 
Po 5 kambarius, visas 1 klesos įren
gimas. Kaina prieinama. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažo namo, lotų 
arba kitko.

Savininkas Juozas Vilimas, 
4558 S. Washtenaw Avė.

Virginik 2054

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI 7J<ambarių 
medinė bungalow, cementiniu 
pamatu, pilno didumo beišmen- 
tas. Bargenas už $5,700. įmo
kėti $1,000. Kreipkitės:

4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv, 
arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos, 
Mareruette Parke, prie gatvekarių, 
taipgi krautuvių, 60 pėdų kampas. 
Triangle 5382 arba Republic 1154.

BRIGHTON PARK
2 flatų, 4-4 kambarių, skiepas, 

bungalovv stogas, kaina $9200; įmo
kėti $1000, likusius kaip rendą.

2 flatų, 5-6 kambarių, 5 lotai. 
1 blokas nuo Archer gatvės karti. 
Kaina $8000; jmokėti $1500, likusius 
kaip rendų.

Storas, 4 kambariai ir 5 kamba
riai ant antrų lubų. Bučernė ir gro- 
semė, trokas. Seniai išdirbta įstai
ga, geras biznis. Viskas už viena 
kainų, $16fb00. Su mažu jmokėjimu, 
ar mainysiu ant loto arba mažes
nio namo.

J. N. Zewert & Co.
877 Archer Ąvarrue 

I.afayette 5313




